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Zarząd Regionu

Zarząd Regionu w Centrum Historii Zajezdnia

Dyrektor Marek Mutor przyjął podziękowania za otwarcie Centrum Historii Zajezdnia

Pamiątkowe zdjęcie po przekazaniu książek o Tomaszu Surowcu

Zarząd Regionu podczas zwiedzania wystawy

Z 
arząd Regionu 17 października 
odbył się w Centrum Historii 
„Zajezdnia”. Dyrektor Marek 

Mutor podziękował dolnośląskiej 
„Solidarności” za wielkie wsparcie 
w przygotowaniu wystawy, za po-
moc w kompletowaniu ekspona-

tów. Zapewnił, że tu właśnie jest 
miejsce na wzajemną współpracę 
i realizację różnych kulturalnych 
czy historycznych przedsięwzięć.

Przewodniczący Zarządu Regio-
nu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk 
Kazimierz Kimso pogratulował 
dyrektorowi Mutorowi i wszyst-
kim pracownikom Centrum Historii 
„Zajezdnia”, stworzenia muzeum, 
wręczając Krasnala „Solidariusza” 
oraz okolicznościowy dyplom.

Prezydium podsumowało prze-
bieg WZD, apelując by w przyszło-
ści organizacje i sekcje wcześniej 

przygotowywały projekty uchwał, 
stanowisk czy apeli.

Zarząd został poinformowany 
o tym, że kandydaci z Dolnego 
Śląska zgłoszeni na KZD do mia-
na Honorowego Członka Związku 
(5 osób) zostali zaakceptowani.

Ponadto przyjęto wiadomości o: 
- zarejestrowaniu dwóch no-

wych organizacji związkowych,
- wizycie delegacji ZR u związ-

kowców w Wiesbaden,
- obchodach 25-lecia „Solidar-

ności” w Volvo,
- uroczystościach 35-lecia „Ty-

godnika Solidarność” w Warszawie, 
gdzie była delegacja ZR oraz wy-
stępowała młodzież z XVII LO we 
Wrocławiu,

-gościnie w ZR młodzieży 
z Ukrainy, z którą spotkał się prze-
wodniczący Kazimierz Kimso,

- obchodach we Wrocławiu 
rocznicy Sekcji Ratownictwa,

- przyznaniu dla księdza Ar-
tur Szeli, kapelan dolnośląskiej 
„Solidarności” medalu „Zasłużo-
ny dla Ratownictwa”,

- udziale ZR w mszy św. po-
święconej pamięci ks. Jerzemu 
Popiełuszce.

Wiceprzewodniczący ZR Rado-
sław Mechliński poinformował o sy-
tuacji w zakładzie Kopex-Wamag, 
producenta urządzeń górniczych.  
Zakład został postawiony w stan 
likwidacji. Zadłużenie wynosi tam 
800 mln, a ludzie od 3–mcy niere-
gularnie dostają wynagrodzenia. 

W przyszłym roku ma zostać 
uruchomione Biuro Rachunkowe 
dla tych organizacji, które zgłoszą 
taką chęć. Chodzi o to by 
szczególnie małe organi-
zacje miały profesjonalną 
obsługę. Mamy Fundusz 
Ekspercki, który pozwoli 
finansować tę działal-
ność – powiedział skarb-
nik Jarosław Krauze.

W związku z po-
wyższym Zarząd Re-
gionu przyjął stosowną 
uchwałę ws. założeń do 
budżetu na 2017 r. oraz 
inne dokumenty, które 
będą dokumentować tę 
działalność.

Podczas zebrania 
członkowie Zarządu 

W programie październikowego Zarządu Regionu mówiono o sprawach bieżących, 
fi nansowych, odbyło się spotkanie z autorkami książki o Tomaszu Surowcu i przekazanie 
książek do bibliotek miejskich. 

Regionu spotkali się z autorkami 
książki „Robiłem, co należało. Ana-
tomia legendy” o Tomaszu Surow-
cu Małgorzatą Wanke-Jakubowską 
i Marią Wanke-Jerie 

Był też wydawca książki An-
toni Wójtowicz. Przypomniał, że 
książka o Tomaszu Surowcu jest 10 
pozycją w tej serii. Cykl otworzyła 
publikacja o Piotrze Bednarzu, na-
stępna książka w przygotowaniu 

opisywać będzie postać Barbary 
Sarapuk. W ciągu roku przewiduje 
się wydanie dwóch książek.

Na zakończenie zebrania książki 
dla bibliotek wręczono dyrektorowi 
Andrzejowi Ociepie i radnej rady 
Miasta Wrocławia Małgorzacie Za-
wadzie (pracownikowi biblioteki).

Po obiedzie rozpoczęło się 
zwiedzanie wystawy. 

JANUSZ WOLNIAK

Wchodząc do Centrum Historii 
„Zajezdnia” od ulicy Grabiszyńskiej 
trzeba przejść przez niezwykły bar. 
Swoim wystrojem nawiązuje do cza-
sów PRL-u i powstania „Solidarności”. 
Można tam zobaczyć autentyczną 
budkę telefoniczną. Bodaj w przy-
szłym roku takie budki znikną już 
z ulic Wrocławia. Jest też kultowy 

Z Bistro-Zajezdni nie wyjdziesz głodny
saturator. Dla młodszych czytel-
ników wyjaśniam – to taki wózek 
na kółkach w którym serwowano 
gazowaną wodę, samą albo z so-
kiem. Jest tez tablica z napisem: 
Brakoróbstwu i złej robocie mówi-
my zdecydowanie nie! Są za ladą 
słynne haki puste, ale z tego baru 
nikt głodny nie wyjdzie. Można tam 

smacznie zjeść tradycyjne potrawy, 
napić się czegoś gorącego albo do-
brego piwa.

Obsługa dba należycie o swoich 
klientów, służąc radą niezdecydowa-
nym. A nawet jak się chwilę pocze-
ka, to trudno się nudzić, widząc na 
ścianach plakaty „Solidarności” czy 
wielkoformatowe zdjęcia przedsta-

wiające ulice, kamienice 
i ludzi z lat 80-tych. W Bi-
stro-Zajezdni, bo taka jest 
nazwa baru, gospodarz 
obiektu, Waldek Kras, 
zadbał o wiele szczegó-
łów. Można tam zobaczyć 
m.in. skrzynkę pocztową, 
uliczne głośniki, wielką 
kolejkę do sklepu mię-
snego czy starą wagę. 

Bistro-Zajezdnia poleca tradycyjną klasyczną garmażerkę z lat 80.: gala-
retkę, rybę po grecku, sałatkę po żydowsku, śledzik. Bar oferuje tradycyjne 
obiady, jak schabowy z ziemniakami i kapustą. Wszystko jest codziennie 
przygotowywane. W menu znajdziemy również własnej produkcji pierożki. 
W niedziele można nabyć specjalne dania w przystępnych cenach.

Janusz Wolniak
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Maria Wanke-Jerie, Małgorzata Wanke-Jakubowska podczas prezentacji swojej książki o Tomaszu Surowcu 
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Komisja Krajowa

Związek o układzie CETA

Musiałyśmy zmierzyć się z legendą
Obrady Komisji Krajowej w Jeleniej Górze

Jak wyglądały prace nad książką?

N 
a początku musiałyśmy po-
konać rezerwę i nieufność 
ze strony rodziny. Poznały-

śmy dokładnie losy Tomasza. Jego 
trudne dzieciństwo i młodość, nie 
pozostały bez wpływu na przyszłe 
losy. Wiele było źródeł, z których 
korzystałyśmy. Oprócz rozmów 
z ludźmi, którzy znali bohatera 
książki, sięgaliśmy po oficjalną 
prasę i wiele archiwalnych doku-
mentów.
Skąd wziął się podtytuł Anatomia 
legendy?

Autorki wyjaśniają, że Tomasz 
Surowiec od początku stanu wo-
jennego nie działał w podziemiu. 
Jego legenda wzięła się z najważ-
niejszego zdarzenia w 1980 roku, 
kiedy wraz z bratem zastawili au-
tobusem wyjazd z Zajezdni nr 7, 
rozpoczynając sławetny sierpniowy 
strajk we Wrocławiu. - Musiałyśmy 
się zmierzyć z legendą. Musiałyśmy 
się zmierzyć z tym co ukazało się 
w mediach. Trudnością były jego 
powikłane losy osobiste – podkre-
ślały autorki.

T 
o pierwszy raz, kiedy Ko-
misja Krajowa spotyka się 
w Jeleniej Górze, ale mamy 

nadzieję, że nie ostatni – mówił na 
wstępie przewodniczący regionu 
jeleniogórskiego Franciszek Kopeć. 
- Jeździmy z Solidarnością po kraju, 
tak jak zapowiadałem sześć lat temu 
po moim wyborze we Wrocławiu,. 
Bo Solidarność to nie tylko Gdańsk, 
Szczecin i Jastrzębie, dlatego przez 
sześć lat odwiedziliśmy wiele miejsc 
historycznych, gdzie ludzie tak 
samo walczyli, jak robotnicy w 
Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. 
Jesteśmy w Jeleniej Górze i jest to 
wielki ukłon i szacunek w kierunku 
jeleniogórskiej Solidarności – po-
wiedział Piotr Duda.

To przedostatnie spotkanie 
członków KK przed XXVIII Kra-
jowym Zjazdem Delegatów NSZZ 
„Solidarność”.

Związkowcy przyjęli stanowi-
sko w sprawie umowy CETA, w 
którym podkreślają, że wdrożenie 
tak kontrowersyjnego dokumentu 
bez przeprowadzenia wcześniej ja-
kiejkolwiek publicznej debaty na 

Mówią siostry Wanke, autorki książki o Tomaszu Surowcu

Jakim człowiekiem był Tomasz Suro-
wiec?

To był człowiek, o którym każ-
dy mówił, że jest zawsze chętny do 
pomocy. Okazywał pomoc domom 
dziecka, potrafił pomagać w spo-
sób naprawdę zaangażowany. Gdy 
wybuchł stan wojenny nie podjął 
konspiracji. Skromność to była 
podstawowa cecha, bronił 
się przed wyróżnieniami, 
nie chciał być bohaterem. 
Sprawdził się w jawnej dzia-
łalności. Był honorowym 
dawcą krwi.
Jakie były jego relacje z Służ-
bą Bezpieczeństwa?

To, co uda ło nam 
się obalić, np. to, co jest 
w książce Kaczorowskiej, 
że był rozpracowywany 
w ramach operacji Poligon 
jako figurant. W śledz-
twie powiedział tylko to, 
co powiedział. Nie podjął 
współpracy z SB. W 1988 
roku starał się o wyjazd do 
pracy w ZSRR. Był wniosek 
o paszport. Wtedy został za-

temat konsekwencji jest całkowicie 
niedopuszczalne. 

Członkowie KK zajęli się rów-
nież sprawami wewnątrzzwiązko-
wymi przed Krajowym Zjazdem 
Delegatów, który odbędzie się 
w dniach 24-25.11. w Płocku. 
Omówiono propozycje zmian w 
Statucie NSZZ „Solidarność” oraz 

rejestrowany, 9 maja 1989 roku jako 
współpracownik TW Bolo. 
Jak osobiście odebrały autorki postać 
Tomasza Surowca?

Można pisać o sprawach trud-
nych i nie urazić rodziny. Bohatero-
wie zasługują na to, by pisać o nich 
prawdę. Starałyśmy się przedstawić 
wszystko, np. nie wiadomo czy był 

kwestie związane z członkostwem 
w Związku. Przyjęto informacje z 
prac KK, sekretariatów branżowych 
i regionów.

Podczas konferencji prasowej, 
po obradach krajówki, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” mówił 
m.in. o kwestii wieku emerytalnego.
Chcemy, aby faktycznie ustawa we-

zatrzymany 13 grudnia.  Wyniósł 
go strajk w 1980 roku. „Ogórkiem” 
zabarykadował wejście. On stał się 
symbolem strajku w zajezdni nr 7. 
Stał się legendą za życia. Akt zaan-
gażowania w tamten strajk pokazał 
jego odwagę. Piszemy o kontekstach 
faktów. Ta książka jest pełna emocji, 
z pełną sympatią do bohatera. A każ-
dy czytelnik oceni to sam.

OPRACOWAŁ JW

szła od 1 stycznia 2017 r. z vacatio 
legis do października. Mam nadzie-
ję, że system komputerowy ZUS-u 
pozwoli, żeby ustawa wcześniej 
weszła w życie –powiedział. - Nie 
odpuszczamy wieku składkowego 
(35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni), 
ale chcemy to zrobić łącznie z 
przeglądem emerytur górniczych, 
mundurowych, bo tam też trzeba 
pewne sprawy uporządkować – 

dodał związko-
wiec podkre-
ślając, że nie 
może być tak, 
że jednego dnia 
policjant odcho-
dzi na emerytu-
rę, a kilka dni 
później pracuje 
w tej samej ko-
mendzie, tylko 
na stanowisku 
cywilnym, bo 
wtedy zabiera 
miejsce pracy 
innemu pracow-
nikowi, psuje 
ten rynek pracy.
OPRACOWAŁ MR

W środę 18 października zakończyły się obrady Komisji Krajowej w Jeleniej Górze

Stanowisko Komisji 
Krajowej w sprawie
umowy CETA 

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-

darność” z ogromnym niepokojem 

obserwuje dotychczasowe działania 

przedstawicieli rządu RP dotyczące 

ewentualnego przyjęcia umowy CE-

TA (ang. Comprehensive Economic 

and Trade Agreement) w obecnym 

kształcie. Za całkowicie niedopusz-

czalne uważamy wdrożenie tak 

kontrowersyjnego dokumentu bez 

przeprowadzenia wcześniej jakiej-

kolwiek publicznej debaty na temat 

konsekwencji tej decyzji.

Treść umowy CETA została opra-
cowana bez udziału rządów czy par-
lamentów państw członkowskich UE, 
a więc z pominięciem instytucji po-
siadających demokratyczny mandat 
oraz poddanych społecznej kontroli 
obywateli. Brak transparentności pod-
czas prac nad treścią umowy stanowi 
pogwałcenie elementarnych zasad 
demokracji.

CETA jest przedstawiana przez 
zwolenników umowy jako dokument 
mający na celu liberalizację handlu i 
współpracy gospodarczej pomiędzy 
Unią Europejska a Kanadą. Owa libe-
ralizacja ma teoretycznie przynieść 
wzrost gospodarczy wszystkim krajom-
-sygnatariuszom umowy. Jednak pod 
hasłami wzajemnego otwarcia rynków, 
zniesienia barier i deregulacji, kryją się 
konkretne zapisy prawne, które w opinii 
wielu ekspertów prowadzą do tego, że 
na rynku pracy,

W przemyśle, handlu, usługach, a 
nawet w służbie zdrowia czy w edukacji  
decyzje  będą należały nie do demokra-
tycznych władz państwa narodowego, 
lecz do wielkich korporacji. Umowa 
zmierza do zwiększenia uprawnień 
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Przed obradami odbyła się msza św. pod przewodnictwem ks. prałata Antoniego Kopacza
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XXVIII WZD

Dolnośląska Solidarność obradowała

P 
rzed rozpoczęciem obrad zo-
stała odprawiona Msza św. 
przez ks. prałata Antoniego 

Kopacza. 
Wśród gości zjazdowych byli 

m.in. przewodniczący ościennych 

Regionów - Bogdan Orłowski z Re-
gionu NSZZ „Solidarność” Zagłębie 
Miedziowe oraz Franciszek Kopeć  
z „Solidarności” Region Jeleniogór-
ski. 

Orłowski wyraził radość z bycia 
na zjeździe dolnośląskiej „Solidar-
ności”. Podkreślił, że „Solidarność” 
funkcjonuje, mając na względzie 
takie wartości jak podmiotowość 
człowieka i pracownika. Przypo-

Tegoroczne Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” odbyło się 
w Polanicy Zdrój, pięknej miejscowości, którą znają kuracjusze z całej Polski. 
XXVIII WZD zagościło w Teatrze Zdrojowym, miejscu gdzie odbywają się największe 
wydarzenia kulturalne w Kotlinie Kłodzkiej. Z dumą mówił o tym burmistrz Polanicy 
Jerzy Terlecki, witając zgromadzonych delegatów.

minając Galę z okazji 35-lecia po-
wstania „Tygodnika Solidarność”, 
zauważył, że ten wieczór został 
szczególnie ubogacony przez Dol-
ny Śląsk, poprzez młodzież, która 
przygotowała przepiękny spektakl.

Przewodniczący jeleniogórskiej 
„Solidarności” Franciszek Kopeć, 
mówiąc o współczesnych czasach, 
zauważył że jesteśmy obecnie 
w szczególnym miejscu historycz-
nym. Udaje nam się teraz realizować 
postulaty, o które walczyliśmy przez 
lata (np. minimalne wynagrodzenie, 
kwestie emerytalne, wolna niedzie-
la) - mówił. Apelował, aby pamiętać 
także o związkowcach, by zostały 

zapewnione odpowiednie warun-
ki do działania w zakładach pracy 
i państwie. Jestem zwolennikiem 
takiego działania, by bronić przede 
wszystkim naszych członków. Mu-
simy wzmocnić rolę związków za-

wodowych i tych którzy chcą się 
w związku zawodowym gromadzić 
– zapewniał Kopeć. 

Z dużym aplauzem delegaci 
przyjęli też wystąpienie nadinspek-
tora Państwowej Inspekcji Pracy 
Zdzisław Kowalskiego. Dziękując 
za zaproszenie na WZD, podzielił 
się refleksją na temat długoletniej 
współpracy ze związkiem „Solidar-
ność”: Spotykałem się z wieloma 
z Państwa wielokrotnie w różnych 
sytuacjach, prowadząc czasami 
trudne rozmowy. Z doświadczeń 
moich wynika, że związki zawodo-
we, a „Solidarność” szczególnie jest 

istotnym elementem systemu świa-
ta pracy. Funkcjonuje to na wielu 
płaszczyznach. Jest to społeczny 
nadzór, jest to sfera działań, które 
wymuszają nowe regulacje legisla-
cyjne i ta praca u podstaw w zakła-
dach pracy czyli dbanie o właści-
we stosunki pracy. Chcielibyśmy, 
aby nasze działania w większym 
stopniu spełniały Państwa ocze-
kiwania. Do tego potrzebna nam 
jest trochę większa skuteczność. 
Obecne kierownictwo inspekcji 
pracy w sposób szczególny trak-
tuje podniesienie efektywności 
naszych działań poprzez zmiany 
legislacyjne, poprzez kreowanie 
takich rozwiązań, które dadzą 
nam dodatkowe uprawnienia, 
np. sprawy związane z umowami 
cywilnoprawnymi, tzw. śmiecio-
wymi. Chodzi o to byśmy mogli 
wydawać w tych sprawach decyzje 

administracyjne. Państwa działania 
wpływają na nasze postępowanie, 
że wiele z tych rzeczy, o które 
Państwo zabiegacie traktujemy 
priorytetowo - zapewniał przed-
stawiciel PiP.

Prezes Zarządu Uzdrowisk 
Kłodzkich Marcin Gwóźdź przy-
witał zebranych wiadomością, że 
jego firma zatrudnia około 800 
osób, co oznacza że są największym 
pracodawcą w powiecie kłodzkim. 
Uzdrowiska są w Dusznikach, Ku-
dowie i Polanicy. Reprezentują one 
polski kapitał. Zapewniają ponad 
1500 miejsc noclegowych w 16 
obiektach. Oferują bogatą ofertę 
wypoczynkową, rehabilitacyjną 
i leczniczą (ponad 100 zabiegów). 
Ponadto uzdrowiska oferują dwie 
polskie wody: Staropolankę i Wiel-
ką Pieniawę. 

Prezes w duchu partnerstwa 
i odpowiedzialności życzył dele-
gatom owocnych obrad.

I rzeczywiście, obrady acz 
krótkie, ukazały dzisiejszą kon-
dycję Związku. Przewodniczący 
Kazimierz Kimso przedstawił 
wszystkie najważniejsze działania 
„Solidarności” od ostatniego Zjaz-
du. Trudno byłoby wskazać sferę 
działania, w której Związek nie był 
zaangażowany. „Solidarność” jest 
wszędzie tam gdzie potrzebują jej 
ludzie pracy, ale też wszędzie, gdzie 
jest akcentowana sfera wartości 
i kultury.

W budynku Teatru Zdrojowego obradowali delegaci dolnośląskiej „Solidarności”

Goście WZD: Jerzy Terlecki – burmistrz Polanicy-Zdroju, Marcin Gwóźdź – prezes Uzdrowisk 
Kłodzkich i Zdzisław Kowalski – nadinspektor PIP 

Bogdan Orłowski – przewodniczący Regionu 
Zagłębie Miedziowe

Franciszek Kopeć – przewodniczący Regionu 
Jeleniogórskiego

Prezydium XXVIII WZD

Sprawozdanie z ostatniego roku działalności Regionu złożył przewodniczący Kazimierz Kimso

Poczet sztandarowy Regionu
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XXVIII WZD Komisja Krajowa

Rozłąka jest naszym losem, 
spotkanie nadzieją….

Wyrazy współczucia i słowa otuchy 
koleżance Annie Kołodziejczyk

z powodu śmierci 

Siostry Barbary Augustyn
składają koleżanki z ZOZ NSZZ „Solidarność”
przy Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym

im. T. Marciniaka, CMR we Wrocławiu
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w Polanicy-Zdroju

Stanowisko nr 1

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze bezpie-
czeństwo zdrowotne społeczeństwa polskiego, wyrażają 
zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji pozbawienia Mi-
nistra Zdrowia kompetencji nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywnościw Polsce.

Uzasadnienie
W Polsce nad zdrowiem i życiem czuwa i powinien czuwać 

Minister Zdrowia.
Bezpieczeństwo żywności i urząd kontroli żywności nie 

może być w jednym resorcie czyli „producent nie może sam 
siebie kontrolować”.

Stanowisko nr 2

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, nie negując konieczności 
zmian w systemie oświaty, z niepokojem przyjęli przed-
stawione przez minister Annę Zalewską założenia reformy 
oświatowej.

WZD popiera stanowisko ZR podzielające obawy środowi-
ska nauczycieli i pracowników oświaty o utratę miejsc pracy. 
Obecne deklaracje minister, że żaden nauczyciel w wyniku 
reformy nie straci pracy, nie mają pokrycia w rzeczywistości. 
Oczekujemy takich rozwiązań prawnych, które zabezpieczą 
stanowiska pracy pracowników oświaty.

Zjazd zdominowali przede 
wszystkim przedstawiciele sekcji 
budżetowych: służby zdrowia, in-
spekcji sanitarnej, oświaty i kultury.

Oni też przygotowali przyjęte 
w większości stanowiska i apele. 
Wyrazili sprzeciw wobec pozbawie-
nia ministra zdrowia kompetencji 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
żywności w Polsce. Zaapelowali 
też do rządu, aby dokonał systemo-
wego rozwiązania problemów pła-
cowych wszystkich pracowników 
służby zdrowia. Z kolei w kwestii 
oświaty wyrazili swój niepokój 
wobec założeń reformy, oczekując 
takich zabezpieczeń i działań osło-

nowych, które zabezpieczą stano-
wiska pracy pracowników oświaty. 
Dyskutowano o zmodyfikowanej 
żywności, o porozumieniu CETA. 
Przedstawiciel kultury zaś mówił 
o ciągłej presji, jakiej poddani są 
w teatrze ludzie domagający się 
realizowania misji, wartości i po-
szanowania uczuć innych osób.

W trakcie zebranie delegaci wy-
słuchali też ekspertki podatkowej 
Moniki Muchy, która przypomniała 
jakie są prawa i obowiązki organi-
zacji zakładowej. W tych kwestiach 
w trakcie obrad przypomniano 
uchwałę zobowiązującą komisje do 
przekazywania Zarządowi Regio-

nu rocznej informacji o wysokości 
uzyskiwanych przychodów z tytu-
łu składki członkowskiej. Ponadto 
przyjęto a pel do organizacji związ-
kowych, w którym zadeklarowano 
ich obsługę finansową przez Biuro 

Rachunkowe działające w Regionie 
i oferujące profesjonalną obsługę 
komisji zakładowych.

Warto zaznaczyć, że Kotlina 
Kłodzka, o czym wspominała związ-
kowa gospodyni zebrania Barbara 
Janowicz, to miejsce w Polsce o jed-
nym z najwyższych wskaźników 
bezrobocia. Tam jednak robi się 
wszystko, by dotychczasowe miejsca 
pracy utrzymać o czym z uznaniem 
dla kłodzkiej „Solidarności” wspomi-
nał burmistrz Polanicy.

JANUSZ WOLNIAK

Ponadto postulujemy, by rząd podjął konkretne działa-
nia osłonowe w porozumieniu z przedstawicielami repre-
zentatywnych związków zawodowych, aby w wyniku niżu 
demografi cznego zabezpieczyć byt tej grupy zawodowej.

Apel nr 1 

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zwracają się do Rządu RP 
o przyśpieszenie prac nad systemowym rozwiązaniem pro-
blemów płacowych wszystkich pracowników służby zdrowia.

Doraźnym problemem jest ograniczona, nieuzasadniona 
rozpiętość płac, powodująca poczucie niesprawiedliwości.

Apel nr 2

Delegaci XXVIII Walnego Zebrania Delegatów Regio-
nu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” apelują do organizacji 
zakładowych posiadających osobowość prawną o pełną 
realizację Uchwały nr 9 XIV WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność” dotycząca obowiązku składania sprawozdań 
fi nansowych do Regionu.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wy-
chodząc naprzeciw potrzebom podstawowych organizacji, 
zapewnia profesjonalną pomoc w prowadzeniu niezbędnej 
obsługi księgowej.

Delegaci apelują do w/w organizacji związkowych o zle-
cenie obsługi rachunkowej do Biura Rachunkowego działa-
jącego w spółce „Nasz Dom” w siedzibie Regionu. 

KOMUNIKAT
Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym

Region Dolny Śląsk

W dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 17 odbędzie się walne zgroma-
dzenie naszego stowarzyszenia, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

Za zarząd 
Eugeniusz Murawski

Wrocław, 17 października 2016 r.

Związek o układzie CETA

międzynarodowych korporacji kosz-
tem ograniczenia praw pracowniczych, 
konsumenckich i obywatelskich miesz-
kańców UE oraz Kanady. CETA narusza 
też w sposób oczywisty suwerenność 
państw-sygnatariuszy w dziedzinie sta-
nowienia prawa oraz ochrony interesu  
publicznego.

CETA poprzez mechanizm ICS 
(ang. Investment Court System, czyli 
ponadpaństwowy sąd arbitrażowy 
do rozwiązywania konfliktów kor-
poracje-państwo), daje korporacjom 
możliwość zaskarżenia praktycznie 
jakiejkolwiek wewnątrzkrajowej lub 
wewnątrzwspólnotowej regulacji 
prawnej, jeśli w ocenie korporacji za-
graża ona jej spodziewanym zyskom. 
Co warte szczególnego podkreślenia, 
pozwy te będą rozstrzygane przez ze-
wnętrzne trybunały arbitrażowe, czyli 
z pominięciem systemu sądowniczego 
funkcjonującego zarówno na pozio-
mie poszczególnych krajów, jak i Unii 
Europejskiej. Z kolei poprzez zawarty 
w umowie mechanizm „współpracy re-
gulacyjnej” korporacje zyskają prawo 
do bezpośredniego uczestniczenia w 
procesie stanowienia prawa zarówno 
na poziomie poszczególnych krajów, 
jak i Unii Europejskiej.

Przyjęcie umowy niesie ze sobą 
również ogromne ryzyko zalania pol-
skiego rynku przez tanią, genetycznie 
modyfikowaną żywność z Kanady 
oraz innymi produktami spożywczymi 
wątpliwej jakości, których obecnie nie 
można importować do Polski. Kanada 
jest jednym z trzech największych pro-
ducentów żywności modyfi kowanej 
genetycznie na świecie. Prawo obecnie 

obowiązujące w Polsce chroni konsu-
mentów przed taką żywnością. Tania, 
niskiej jakości żywność z Kanady zagra-
ża  polskiemu rolnictwu, całemu prze-
mysłowi spożywczemu oraz przede 
wszystkim polskim konsumentom.

Wielu ekspertów wśród konse-
kwencji przyjęcia umowy CETA wy-
mienia również wymuszoną przez 
korporacje konieczność prywatyzacji 
wszelkich usług publicznych takich 
jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia 
czy transport publiczny. Jak wynika 
chociażby z opublikowanych we wrze-
śniu 2016 roku badań amerykańskiego 
Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjęcia 
CETA Unia Europejska utraci 200 tys. 
miejsc pracy, a średnie płace pracow-
ników znacząco spadną.

W ocenie Komisji Krajowej ar-
gument, według którego zgoda na 
obowiązywanie zapisów umowy 
CETA będzie miała jedynie charakter 
tymczasowy, w żaden sposób nie 
rozwiązuje problemu. Nawet okreso-
we obowiązywanie w naszym kraju 
opisanych powyżej niebezpiecznych 
instrumentów zapisanych w umowie 
CETA, może przynieść nieodwracalne 
szkody dla polskiej gospodarki oraz 
polskich obywateli.

W związku z powyższym Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo 
sprzeciwia się podpisaniu umowy CETA 
w obecnym kształcie oraz domaga się 
od rządu RP podjęcia wszelkich dzia-
łań zmierzających do zablokowania 
przyjęcia tej umowy, przeprowadze-
nia publicznej debaty, przedstawienia 
przewidywanych korzyści i zagrożeń 
dla Polski i jej obywateli przed podję-
ciem ostatecznej decyzji dotyczącej 
jej ratyfi kacji.

Pożegnanie

Barbara Janowicz – odpowiedzialna za przy-
gotowanie WZD

Dr Monika Mucha

Na pierwszym planie delegaci ze służby zdrowia

Podczas obrad odbyło się kilka głosowań
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Jubileusz

20 lat „Solidarności” w Volvo
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Bogdan Szozda i Bogusław Jurgielewicz

Bożena Michońska

Piotr Sula

Od lewej: Zbigniew Stryjewski - pierwszy przewodniczący KZ Volvo i Jan Jurijków sekretarz KZ 
obecnie przewodniczący Koła Emerytów Solidarność Volvo.

Tomasz Wójcik

Bengt Lundström

Z 
perspektywy firmy cieszy 
nas, że mamy tu silny zwią-
zek zawodowy – gratulował 

przewodniczącemu „S” w zakła-
dzie Bogusławowi Jurgielewiczo-

wi Bengt Lundström, prezes Volvo 
Polska.  Zaproszonym gościom 
prezes Lundström przedstawił hi-
storię firmy na Dolnym Śląsku od 
początków w Jelczu-Laskowicach 
po współczesne wyzwania stojące 
przed zakładem przy ulicy Mydla-

nej we Wrocławiu.  Prezes Volvo 
Wrocław wyraził nadzieję, że pierw-
sze w Polsce autobusy o napędzie 
elektrycznym powinny z racji loka-
lizacji zakładu wyruszyć za kilka lat 
właśnie we Wrocławiu.

O znaczeniu organizacji związ-
kowej NSZZ „Solidarność” Volvo 
Wrocław dla Regionu mówił prze-
wodniczący dolnośląskiej „Solidar-
ności” Kazimierz Kimso. Wymienił 

aktywność  związkowców z Volvo 
w akcjach organizowanych  zarów-
no przez Region, jak i Komisję Kra-
jową. Przewodniczący dolnośląskiej 
„Solidarności” zwrócił tez uwagę 

na sprawność sił porządkowych 
(wybrano do nich właśnie związ-
kowców z Volvo) czuwających nad 
tym, aby w czasie akcji protestacyj-
nych nie dochodziło do zakłócania 
porządku. Wreszcie wysoki poziom 
toczonego tu dialogu z zarządem 
firmy zasłużył zdaniem przewod-
niczącego Kimso na wspomnie-
nie. Początki tego dialogu nie były 
łatwe, o czym przypomniał szef 
dolnośląskiej „Solidarności”, ale 

dzięki wytrwałości i  dobrej woli  
obu stron dziś sposób rozwiązy-
wania problemów może stanowić 
przykład dla innych.

Obecni na uroczy-
stym posiedzeniu Sek-
cji Krajowej Przemysłu 
Motoryzacyjnego NSZZ 
„Solidarność”  Bogdan 
Szozda, przewodniczący 
Sekretariatu Metalowców 
NSZZ „Solidarność” oraz 
Grzegorz Pietrzykowski, 
przewodniczący SKPM 
gratulowali kolegom 
z wrocławskiego Volvo 
jubileuszu oraz dziękowali 
za ich aktywny udział w pracach 
struktur branżowych.

O roli dialogu 

we współczesnym świecie mó-
wił dr Piotr Sula z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Dialog społeczny 
jest lekcją obywatelskości i nie za-
myka się jedynie w ramach jednego 
zakładu, ale podjęty często w nim 
styl komunikowania się przenika 
także inne sfery życia.  W  wystąpie-
niu naukowca przytoczone zostały 

odniesienia do trendów światowych 
związanych z rozwojem dialogu 
społecznego  oraz badania opinii 
publicznej na temat stopnia akcep-
tacji związków zawodowych  oraz 
pracodawców, co stanowiło z kolei  
dogodny punkt wyjścia dla repre-
zentującego Związek Pracodawców 
Dolnego Śląska Andrzeja Kalisza. 
W mozolnej i mało efektownej, 
a zatem niewartej uwagi mediów 
pracy, jaką wspólnie wykonują  
pracodawcy ze stroną społeczną 
w ramach dialogu instytucjonal-
nego dochodzi często do zaże-
gnania wielu tlących się kon-
fliktów.  To po części wyjaśnia 
niewysoki stopień akceptacji czy 
też zaufania do związków oraz 
pracodawców. 

Patrzmy na partnera w rozmo-
wie jako na kogoś, kto ma swoje 
interesy i prawo do ich wyrażania – 
mówił m.in. Tomasz Wójcik, dzieląc 
się z zebranymi swoimi refleksjami 
o dialogu społecznym. 

Wspólny cel – wartości – 
wiarygodność

Jako długą naukę, proces ucze-
nia się nawzajem – określiła do-
chodzenie do obecnego modelu 

prowadzenia rozmów w zakładzie 
Bożena Michońska, dyrektor ds. 
personalnych we wrocławskim Vo-
lvo. Zauważyła, że szwedzki  model  
konsultowania każdej decyzji ze 
związkiem nie oznacza, że został 
on w prosty sposób zastosowany 

we Wrocławiu. Niczego po Szwe-
dach nie odziedziczyliśmy, wszystko 
wypracowaliśmy sami. To wspólny 
cel nas doprowadził do tego, że dziś 
możemy tak pięknie mówić o wza-
jemnych relacjach w zakładzie. To 
jest coś więcej niż tylko zakład pra-
cy. To jest powód do dumy, o który 
się kłócimy i o którym dyskutuje-
my. Jestem dumna z tego, że nasze 

Zwiedzanie zakładu, udział w uroczystościach rocznicowych oraz obrady Krajowej 
Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego to wydarzenia  powiązane z  świętowaniem  
20. urodzin Zakładowej Organizacji  Związkowej NSZZ „Solidarność w Volvo 
Wrocław.

związki  mówią silnym głosem na 
Europejskiej Radzie Zakładowej – 
podkreśliła dyrektor Michońska.

Kolejną sprawą są wartości 
szczególne dla firmy. Szacunek dla 
drugiego człowieka. Ważna jest też 

wiarygodność, aby słowo wypowie-
dziane znaczyło dokładnie to  co 
określa. W poczuciu odpowiedzial-
ności, bez aluzji i manipulacji oraz 
doszukiwania się ukrytych znaczeń.

Dyrektor Michońska podkreśli-
ła, że te relacje partnerskie nie są 
dane raz na zawsze i muszą być 
pielęgnowanie.

Komentując to wystąpienie, 
Bogusław Jurgielewicz zaznaczył, 
że ważne jest to, aby wszystkie 
ustalenia pomiędzy związkiem za-
wodowym a zarządem były jasno 
komunikowane załodze. – Usłysza-
łem ostatnio, że od kilku już lat 
nie jest zakład oflagowany na znak 
protestu i że mamy układ. Odpo-
wiedziałem, tak, mamy układ z za-
rządem. Tym układem jest wspólnie 
wypracowane porozumienie o pod-
wyżkach dla załogi i ja się nie boję 
słowa „układ”. Układ relacji pracy, 
wynagradzania, szkolenia pracow-
ników – mówił Jurgielewicz.

Uroczyste posiedzenie SKPM 
zakończyła prezentacja historii „S” 
we wrocławskim Volvo.

MARCIN RACZKOWSKIGoście zwiedzali zakład
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Wałbrzyski Wamag

Nie macie pojęcia o życiu!

14 
października, przy wspar-
ciu innych związkowców, 
w tym wiceprzewodniczą-

cego Regionu Radosława Mechliń-
skiego, przewodniczący zakładowej 
„Solidarności” poszedł na rozmowy 
z powołanymi przez spółkę likwi-
datorami i radcą prawnym. Jednak 
wtedy likwidatorzy nie przyjechali, 
by podpisać negocjowany regula-
min świadczeń i odpraw. Od trzech 
miesięcy załoga nie dostaje regular-
nie pensji. We wrześniu najpierw 
zapłacono im tylko 20% należnych 
świadczeń.

Władze spółki Kopex Wamag przesłały w końcu września decyzję o likwidacji zakładu. 
Zatrudnieni tam pracownicy nie mogą zrozumieć jak można zwalniać ludzi, przerywać 
produkcję w miejscu, gdzie są zamówienia, gdzie jest doskonała kadra pracowników. 
Fabryka ma 196-letnią historię. Pracują w niej całe pokolenia ludzi. Przewodniczący 
zakładowej „Solidarności” Remigiusz Zgarda pracuje tam 55 lat.

Zdeterminowani pracownicy 
wyszli przed halę produkcyjną, do-
magając się wyjaśnień. Kiedy przez 
kilkanaście minut nikt nie reagował 
na ich okrzyki i miarowe stukania 
w kaski, poszli do gabinetu byłego 
prezesa, obecnie dyrektora. Tam 
go nie zastali, spotykając jedynie 
radcę prawną Agnieszkę Sobotę. 
Jej tłumaczenia o milionowych 
stratach spółki, o potrzebie likwi-
dacji, o staraniach, by w najbliższej 
przyszłości pracownicy uzyskali 
należne świadczenia a także moż-
liwość znalezienia innej pracy, nie 

satysfakcjonowały załogi. Żądali 
rozmów z upoważnionymi przed-
stawicielami spółki.

Do kolejnego spotkania doszło 
18 października. Jednak likwida-
torzy nie mieli załodze nic do za-
oferowania poza zwolnieniami. 
Nie udało się podpisać żadnego 
porozumienia. Likwidatorzy mó-
wią, że firma straciła płynność fi-
nansową i nie ma innego wyjścia 
jak zamkniecie zakładu. Załoga 
nie myśli się poddawać. Szykują 
do protestu w Zabrzu, w siedzibie 
spółki.

Mówią pracownicy:

Mirosław: – Pracuję tu 33 lata i nie 
wierzę, że w moim wieku mam 
szansę na jakąś pracę. Szkoda, bo 
ten zakład ma potencjał w ludziach. 
Każdy chciałby dalej pracować.

Zbigniew: – Pracuję tu 40 lat, myślę 
że jest tu jakaś sztuczna likwidacja 
zakładu, przecież są zlecenia a tu 
wszystko jest blokowane. To idzie 
w złym kierunku. Ktoś tam z góry 
w tym Kopexie miesza. Człowiek 
jest postawiony pod murem, nie 
wiem co teraz będę robił. Kto mnie 
teraz przyjmie? Jestem spawaczem, 
ale czy w tym mieście dostanę pra-
cę, a dojazdy kosztują.

Jerzy: – Też pracuję tu 40 lat, 
w jednym zakładzie. Czy teraz mam 
iść zbierać puszki? Jestem ślusarzem, 
gdzie teraz w tym wieku dostanę 
robotę? A żyć trzeba, a opłaty, 
a wszystko… to dla mnie tragedia, 
jestem jedynym żywicielem. Jak 

można było taki zakład dopuścić 
do ruiny. Tu był prezydent miasta 
i zapewniał nas, by się nie martwić. 
A przecież tu produkcja idzie, 
dla górnictwa, kamieniołomów, 
cukrowni, koksowni...

Dorota: – Pracuję ponad 30 lat. To 
jeden wielki przekręt jest. Obieca-
no nam złote góry raz, drugi, trzeci 
i znowu nas zrobią w balona. I zo-
stajemy bez grosza na dalszą drogę 
życia. Zrobią nas tak, jak pokazują 
w telewizji z zakładami na Górnym 
Śląsku.

Anna: – Pracuję 32 lata. Informują, 
że nas likwidują, ale nikt nie wie 
dlaczego, a przecież produkcja 
jest.

Czy w halach Wamagu będzie 
jeszcze praca czy będzie hulał wiatr?

Jak mówią pracownicy – ci tam 
na górze, nie mają pojęcia o życiu 
ludzi na dole.

JANUSZ WOLNIAK

Zdeterminowani pracownicy wyszli protestować przed halą produkcyjną

Jedna z hal produkcyjnych Wamagu

Pracownicy Wamagu na czele z przewodniczącym zakładowej „S” Remigiuszem Zgardą daremnie upominali się o swoje 
prawa przed radcą prawnym Agnieszką Sobotą

Po bezskutecznych rozmowach pracownicy Wamagu wraz z zastępcą przewodniczącego Regionu D. Śląsk NSZZ „S” 
Radosławem Mechlińskim zastanawiali się nad dalszą strategią działania
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W 32. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki dolnośląska 
“Solidarność” złożyła kwiaty przy symbolicznym grobie kapelana “Solidar-
ności”  na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu. Związkowcy zmówili 
modlitwę, a następnie udali się do kościoła św. 
Rodziny przy ul. Monte Cassino, gdzie ks. dr Ja-
nusz Prejzner – proboszcz parafi i i ks. Stanisław 
Pawlaczek – kapelan dolnośląskiej “Solidarności” 
odprawili Mszę św. w intencji szybkiej kanonizacji 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W 1984 r. trzej ofi cerowie SB uprowadzili księdza 
Jerzego Popiełuszkę. Jego zmasakrowane  ciało 
kilka dni później wyłowiono z Wisły. Do dziś nie 
ustalono, kto wydał wyrok na kapłana związanego 
z hutnikami, pracownikami służby zdrowia, z „So-
lidarnością”. W środę 19 października jak co roku 
uczczono pamięć błogosławionego ks. Jerzego w 
kościele pw św Stanisława Koski na warszawskim Żoliborzu. Przed świątynią, 
w której od października 1980 r. ksiądz Popiełuszko raz w miesiącu odprawiał 
msze za ojczyznę, znajduje się grób błogosławionego kapłana.

PAMIĘTAMY O PATRONIE 
„SOLIDARNOŚCI”

We wtorek 4 października w Sejmie 
odbyło się pierwsze czytanie obywa-
telskiego projektu o ograniczeniu 
handlu w niedzielę. Przedstawiciel 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
oraz jednocześnie Przewodniczący 
Sekretariatu Krajowego Handlu, Ban-
ków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” 
Alfred Bujara przedstawił, podczas 
czytania, argumenty za wprowadze-
niem przedmiotowej ustawy. Projekt 
zakłada długą listę typów placówek 
handlowych, które będą mogły pro-
wadzić działalność w niedziele. Czyn-
ne w tym dniu będą mogły być m.in. 
stacje benzynowe, piekarnie, sklepy 
usytuowane na dworcach kolejowych 
i lotniskach czy kioski z prasą. Handlo-
wać będą mogły również małe, osie-
dlowe sklepy, pod warunkiem że za 
ladą stanie ich właściciel, a nie zatrud-
niony tam pracownik. Uwzględniając 
interesy ekonomiczne przedsiębior-
ców oraz potrzeby konsumentów, 
projekt zakłada też ustanowienie sied-
miu tzw. niedziel handlowych w ciągu 
roku. Sklepy będą mogły być czynne 
m.in. w niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz Wielkanoc, a także 
w okresach, w których organizowane 
są wyprzedaże.

Ustawa 
o handlu 

w niedzielę 
w Sejmie



zapraszają do udziału 

w XIX konkursie plastycznym

Hasło przewodnie konkursu Hasło przewodnie konkursu 

w związku z 100. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza:w związku z 100. rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza:

Z OKAZJI 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Region Dolny Śląsk 
i Międzyregionalna Sekcja Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Finał konkursu 10 listopada 2016 r.

Regulamin konkursu na stronie
http://solidarnosc.wroc.pl

Organizatorzy Konkursu:
Przewodniczący ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 

– Kazimierz Kimso
Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty 

– Danuta Utrata
Pełnomocnik Konkursu – Janusz Wolniak

Patronat honorowy:
Dolnośląski Kurator Oświaty 

– Roman Kowalczyk
Dyrektor Departamentu Edukacji 

– Jarosław Delewski

Patronat medialny:
„Dolnośląska Solidarność” 
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Wiesław Asztel, Mariusz Kuriata, Piotr Nowak i Jerzy Szmara odbierają mendale od Dariusza 
Mądraszewskiego – przewodniczącego Sekcji Krajowej Pracowników Pogotowia Ratunkowego

Związek

Dzień Ratowników Medycznych

Sekretariat Łączności 
we Wrocławiu

Spotkanie behapowców w Poznaniu

P 
rzewodnicząca Krajowego 
Sekretariatu Służby Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”  podczas 

ogólnopolskich obchodów Dnia 
Ratownictwa Medycznego we Wro-
cławiu określiła tę grupę zawodową 
jako elitę służby zdrowia. Zapewni-
ła, że Związek zrobi wszystko, aby 
poprawić trudną sytuację pracow-
ników służby zdrowia.

Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Pogotowia Ratunko-
wego Dariusz Mądraszewski przy-
pomniał zebranym w gmachu wro-

cławskiej Opery o trudnej sytuacji 
ratowników medycznych, którzy 
aby godnie żyć muszą pracować na 
kilka etatów.  – W ślad za wysokimi 
kwalifikacjami ratowników medycz-
nych muszą iść odpowiednie wyna-
grodzenia – mówił przewodniczący 
sekcji. Podobnie jak Maria Ochman 
Mądraszewski życzył ratownikom 
tyle samo powrotów co wyjazdów.

Wojewoda dolnośląski Paweł 
Hreniak wręczył grupie medyków 
odznaczenia państwowe (m.in. 
przewodniczącemu „S” Pogotowia 

Ratunkowego we Wrocławiu Re-
migiuszowi Zarzyckiemu. Także 
Dariusz Mądraszewski  wręczył  
kilkunastu związkowcom nadane 
decyzją kapituły Medal Honorowy 
„Ratują Życie i Zdrowie”. 

Uroczyste spotkanie w Operze 
poprzedziła Msza  św. sprawowana 
pod przewodnictwem arcybiskupa 
Józefa Kupnego.  Poświęcono nowe 
karetki pogotowia.  Kapelan dolno-

P rzyjęcie nowego regulaminu 
Krajowego Sekretariatu Łączno-

ści oraz dyskusja nad wzajemnymi 
relacjami pomiędzy sekcjami a Radą 
Sekretariatu to m.in. główne punkty 
obradującego we wtorek (11 paź-
dziernika) we Wrocławiu Kongresu 
Krajowego Sekretariatu Łączności 
NSZZ „Solidarność”, skupiające-
go Organizację Międzyzakładową 

W 
dniach 6–7  października  
w Poznaniu rozpoczął się 
dwudniowy zjazd koordy-

natorów ds. bhp struktur regional-
nych i branż zrzeszonych w NSZZ 
„Solidarność”.

Na spotkaniu omawiane były 
bieżące działania Związku w zakre-
sie BHP. Agnieszka Mińkowska p.o. 
pełnomocnika ds. bhp Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” 
przedstawiła kampanie 
prewencyjne, w które an-
gażuje się „Solidarność”.

W pierwszym dniu 
omawiana była aktywność 
NSZZ „Solidarność” w za-
kresie bhp na szczeblu 
krajowym i zagranicznym. 
Uczestnicy brali też udział 
w spotkaniu z dr Wiesławą 
Horst, specjalistką z zakre-
su ergonomii pracy.

W  d r u g i m  d n i u 
z uczestnikami zjazdu 
spotkała się Stanisława 
Ziółkowska, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Pozna-

niu, która przedstawiła Wielkopol-
ską Strategię Ograniczania Zagro-
żeń Zawodowych jako przykład 
programu prewencji możliwy do 
realizacji również w innych wo-
jewództwach. Starszy Inspektor 
Pracy Jacek Maćkowiak omówił 
zagadnienia związane z działalno-
ścią agencji zatrudnienia i agencji 
pracy tymczasowej, skupiając się na 

wyzwaniach kontroli przestrzegania 
prawa pracy.

Zjazd zakończyło spotkanie 
z koordynatorami  biura Migrant 
Info Point przy Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
którzy zapoznali zebranych z ak-
tualną sytuacją obywateli Ukrainy 
poszukujących pracy w Polsce.

PAWEŁ CHABIŃSKI 

Poczty Polskiej oraz Sekcję Krajową 
Pracowników Telekomunikacji.

Działacze przed rozpoczęciem 
obrad uczestniczyli we Mszy Św. 
odprawionej w intencji zmarłej 
przed rokiem Elżbiety Pacuły, dłu-
goletniej przewodniczącej SKPT.  
W obradach uczestniczył przewod-
niczący dolnośląskiej „Solidarności” 
Kazimierz Kimso.

śląskiej „Solidarności” ks Artur Szela, 
który sam jest także ratownikiem 
i pełni duchową opiekę nad tą grupą 
zawodową, otrzymał podczas mszy 
złoty medal „Ratować życie i zdro-
wie”. Następnie w asyście orkiestry 
wojskowej ratownicy przeszli przez 
wrocławski Rynek budząc zaintere-
sowanie mieszkańców i turystów.

W Operze obecni byli przedsta-
wiciele władz państwowych i sa-

morządowych, krajowy konsultant 
ds. medycyny ratunkowej prof. 
Jerzy Robert Ładny. Ministerstwo  
zdrowia reprezentował dyrektor de-
partamentu ratownictwa  Mateusz  
Komza. Ratownikom w dniu ich 
święta gratulował także przewod-
niczący dolnośląskiej „Solidarności” 
Kazimierz Kimso wraz z zastępcą 
Marią Zapart.

MARCIN RACZKOWSKI

Mądrości rządzącym i wdzięczności pacjentów życzyła 
m.in. ratownikom medycznym w dniu ich święta Maria 
Ochman. 



20 października 201620 października 2016 Dolnośląska SolidarnośćDolnośląska Solidarność 1111

R O Z M A I T OŚC I
POLITYCZNE

Rekonstrukcja rządu

Pod koniec września doszło do rekonstrukcji rządu. Mateusz 
Morawiecki został Ministrem Rozwoju i Finansów. Odwołany 
z funkcji szefa resortu fi nansów został Paweł Szałamacha.

Mateusz Morawiecki stanął również na czele Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów, a minister Adam Lipiński za-
stąpił sekretarza stanu Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisku 
pełnomocnika do spraw równego traktowania i społeczeństwa 
obywatelskiego.

Henryka Bochniarz przewodniczącą Rady Dialogu

Podczas uroczystego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 
w Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się przekazanie przewodnic-
twa w RDS. Na jej czele stanęła Henryka Bochniarz, prezydent 
Konfederacji Lewiatan, która zastępuje na tym stanowisku 
pierwszego szefa Rady, Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudę. Przyjęto wiele rozwiązań korzystnych dla pracow-
ników, jak choćby płaca godzinowa czy klauzule społeczne w 
zamówienia publicznych. Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, na 
czele Rady stoją naprzemiennie przedstawiciele organizacji 
związkowej, pracodawców i rządu. Kadencja przewodniczące-
go trwa 1 rok. Upływa ona dokładnie 22 października 2016 r. 
Pierwszym przewodniczącym RDS jest szef Solidarności Piotr 
Duda. Kolejnym, szef jednej z czterech reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych zasiadających w Radzie: BCC, Konfederacja 
Lewiatan, Pracodawcy RP i ZRP. 

Za rok, kierownictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejmie 
strona rządowa. W założeniu autorów ustawy o RDS, takie rozwią-
zanie ma służyć podkreśleniu równości stron w Radzie, podkreślić 
istotę dialogu między związkami, pracodawcami i rządem.

„Solidarność” za waloryzacją

NSZZ „Solidarność” postuluje  waloryzację najniższych świad-
czeń emerytalnych i rentowych. Prezydium KK pozytywnie zaopi-
niowało kierunek zmian zaproponowanych w projekcie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jednocześnie jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że „zapropo-
nowana kwota jest dużo poniżej oczekiwanego wzrostu”. W od-
czuciu związkowców projekt wychodzi naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom, podwyższając kwotę najniższej emerytury oraz 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednak zdaniem 
NSZZ „Solidarność” zaproponowana kwota jest dużo poniżej 
oczekiwanego wzrostu. Liderzy Związku przypominają po raz 
kolejny, że wobec prognozowanej ujemnej infl acji, wskaźnik wa-
loryzacji w 2017 roku powinien być powiększony o 50% realnego 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 roku. W opinii NSZZ 
„Solidarność” zaproponowane rozwiązanie powinno zawierać 
gwarancję dodatkowej indeksacji minimalnych świadczeń eme-
rytalno-rentowych o co najmniej wysokość średniorocznego 
wskaźnika wzrostu minimum egzystencji dla 1-osobowego go-
spodarstwa emeryckiego. Byłby to mechanizm analogiczny do 
istniejącej już zasady ustalania wskaźnika waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych. Projekt zakłada również podwyższenie 
świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS do minimalnego po-
ziomu najniższych świadczeń z ZUS. Prezydium KK podkreśla, że 
reforma ubezpieczeń rolniczych jest konieczna ze względu na 
rokroczne ponoszone przez budżet ogromnych  dopłat do KRUS.

Gala Tygodnika Solidarność

W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala z udzia-
łem prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i szefa 
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z okazji 35-lecia „Tygodnika 
Solidarność”. Pierwszy numer, w nakładzie pół miliona eg-
zemplarzy, został wydany 3 kwietnia 1981 roku. Ukazało się 
jego 37 numerów. Pismo zostało reaktywowane w czerwcu 
1989 roku pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego. Po 
jego powołaniu na premiera rządu, redaktorem naczelnym 
został Jarosław Kaczyński. Tygodnik był najważniejszą gazetą 
NSZZ „Solidarność”. Na jego łamach publikowali znani publicy-
ści, intelektualiści i pisarze. Wiceprezes Polskiego Radia Jerzy 
Kłosiński, były redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność” w la-
tach 2002 – 2015, podkreśla, że gazeta ta stanowiła wolny głos 
polskiego społeczeństwa, mimo istniejącej w 80. latach cenzury. 

W czasie jubileuszowego koncertu publiczności zaprezentowała 
się młodzież z wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Agnieszki Osieckiej.

KULTURALNE

Zdobył Angelusa i Nagrodę Publiczności

Rumuński pisarz Varujan Vosganian  został zwycięzcą 11. 
Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Jego powieść 
pt. „Księga Szeptów” wygrała w głosowaniu jurorów, a tak-
że w internetowym głosowaniu czytelników. Pisarz otrzymał 
w nagrodę 150 tys. zł. Najlepszym tłumaczem została i nagrodę 
20 tys. otrzymała Joanna Kornaś-Warwas za „Księgę Szeptów” 
rumuńskiego pisarza. Uroczystość odbyła się w Teatrze Capi-
tol, gdzie została zaprezentowana cała siódemka fi nalistów: 
Maciej Hen, „Solfatara”, Wydawnictwo W.A.B., Anna Janko, 
„Mała zagłada”, Wydawnictwo Literackie, Uładzimir Niakla-
jeu , „Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez”, przełożył 
z białoruskiego i rosyjskiego Jakub Biernat , Kolegium Europy 
Wschodniej, Kris  na Sabaliauskaitė, „Silva rerum” , przeł. Izabe-
la Korybut-Daszkiewicz, Wydawnictwo Znak, Alvydas Šlepikas, 
„Mam na imię Marytė”, przeł. Paulina Ciucka, Kolegium Europy 
Wschodniej, Cris  an Teodorescu, „Medgidia, miasto u kresu”, 
przeł. Radosława Janowska – Lascar, Wydawnictwo Amaltea, 
Varujan Vosganian, „Księga szeptów”, przeł. Joanna Kornaś-
-Warwas, Książ.

IV Olimpiada „Solidarności”

Uczniowie klas II liceum i III technikum zaproszeni są do 
internetowej rejestracji w konkursie „Olimpiada Solidarności. 
Dwie dekady historii”. Do wygrania: – indeksy na Uniwersytet 
Gdański, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski; – 
roczne stypendia; – bony na publikacje IPN; – nagrody rzeczowe. 
Dla nauczycieli: – nagrody pieniężne; – bony na publikacje IPN. 
W ramach konkursu 2-dniowa wizyta studyjna w Gdańsku. 
Szczegóły: h  p://olimpiadasolidarnosci.pl/o-konkursie/

Festiwal Filmowy we Wrocławiu

Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów Niepoka-
lanów 2016 odbywa się 14-22 października 2016 roku we 
Wrocławiu. W tym roku odbywa się on pod hasłem: KULTURA 
MIŁOSIERDZIA. Nadrzędnym celem Fes  walu jest coroczne 
podsumowanie polskiego i światowego dorobku w dziedzinie 
fi lmu, inspirowanego wartościami ewangelicznymi, a także 
wspieranie twórczości fi lmowej pozostającej w zgodzie z ka-
tolicką nauką społeczną. Najważniejszym punktem tegorocz-
nej edycji Fes  walu będzie przegląd fi lmowy. Zostaną w nim 
zaprezentowane fi lmy wskazane przez powszechnie znane 
osoby. Osoby te obejrzą fi lmy wraz z widzami, a następnie 
poprowadzą dialog z publicznością na temat wybranego przez 
siebie obrazu. Projekcje odbywają się w Dolnośląskim Centrum 
Filmowym. Swój udział w opisanej formule potwierdzili już 
m.in.: Krzysztof Zanussi, Michał Lorenc,  Dariusz Kowalski,  
Patrycja Hurlak,  Małgorzata Buczkowska-Szlenkier, Ksawery 
Szlenkier i Dariusz Regucki. Poza przeglądem fi lmów w ramach 
Fes  walu będą miały miejsce liczne wydarzenia towarzyszące, 
m.in.: konkurs dla młodych, panele dyskusyjne, warsztaty fi l-
mowe. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w uro-
czystym podsumowaniu VII edycji akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W uroczystości wzięli udział m.in. 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, artyści 
z Ukrainy oraz goście zza wschodniej granicy. Już od 7 lat 
uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami, przy wsparciu 
władz samorządowych, co roku wyjeżdżają na Kresy po to, 
aby sprzątać i odbudowywać polskie nekropolie pozostawione 
za wschodnią granicą. Wydarzenie uświetnił występ chóru 
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Sycowie. Społeczna akcja 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” odbywa się pod 
patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wro-
cławiu i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny 
objęła TVP Wrocław .

Opracował Janusz Wolniak

Felieton

Obejrzałem ostatnio kilka pro-
gramów publicystycznych i repor-
taży, w których zwykli ludzie stają 
się bezbronni w obliczu bezdusznej 
Temidy. Spotkałem też parę osób 
mających problemy z wymiarem 
sprawiedliwości. I bynajmniej nie 
chodzi o takich co na bakier są 
z prawem. 

Sądowa machina urzędnicza 
dla przeciętnego człowieka, nawet 
solidnie wykształconego, jest nie-
dostępną twierdzą. Po 1989 roku 
w Sprawiedliwości niewiele się 
zmieniło. Małe przetasowania i tyle. 
Nawet okryci złą sławą prokurato-
rzy mogli liczyć na chrześcijańskie 
miłosierdzie tych, których kiedyś 
oskarżali. 

Wiele jest opowieści o nietykal-
nych sędziach, o ich immunitetach 
chroniących przed postawieniem 
w stan oskarżenia za pospolite 
przewinienia. Nie będą podawał 
konkretnych przykładów, ale trudno 
zliczyć przypadki podawane przez 
media, kiedy ten czy ów przedsta-
wiciel prawa rozjeżdżał ludzi na 
drogach i pozostawał bezkarny.

Degeneracji uległy zawody 
prawnicze, takie jak syndyk czy 
komornik. Ministrów poprzednich 
rządów mało wzruszały sprawy 
pokrzywdzonych obywateli. Obec-
nie minister Ziobro jest atakowany 
niemal z taką zajadłością jak prezes 
Kaczyński czy minister Macierewicz. 
Jeśli nie uda mu się zreformować 
polskie sądownictwo, klęskę ponie-
siemy wszyscy, jako całe społeczeń-
stwo. Wtedy na długie lata zostanie 
zakonserwowany obecny układ. Jak 
to wygląda, można było zobaczyć 
w fi lmie „Układ zamknięty”. Co cie-
kawe, jeden z aktorów grających 
w tym fi lmie główną rolę, teraz jest 
obrońcą starego układu. 

Rozbić bank w tej branży będzie 
niezwykle trudno. PiS nawet mając 
pełnię władzy, przez rok rządów 
nie jest w stanie spowodować, by 
Trybunał Konstytucyjny i jego sę-
dzia Prezes, zaczęli szanować władzę 
ustawodawczą i po prostu przestrze-
gali prawa. PiS nie jest w stanie, 
w tym okresie rządów, naprawić 
krzywdy wyrządzone obywatelom 
przez sądy, sankcjonujące np. dziką 
reprywatyzację.

Przeciętny człowiek nie jest 
w stanie skutecznie sobie poradzić 
w sądach prawie w żadnej sprawie. 
Prawnicy przydzielani z urzędu od-
rabiają pańszczyznę. W miarę sku-
teczni są i dają gwarancję sukcesu 
tylko ci, którzy otrzymają sowitą 
zapłatę.

Stopień komplikacji prawa jest 
coraz większy. Na prawo narodowe 
nakłada się jeszcze unijne. A teraz 

Sądokracja
słyszę, że za sprawę nowego po-
rozumienia, tzw. CETA, może funk-
cjonować ponad wszystkim prawo 
korporacyjne, ponad Unią i ponad 
sądami państw członkowskich.

Szczytem absurdu prawnego 
jest sprawa Brevika w Norwegii. 
Ten ohydny zbrodniarz doświad-
cza praw i luksusów w swojej celi 
– mieszkaniu, jakich nie mają mi-
liony ludzi. 

Według badań sprzed paru lat, a 
nic się w tej materii nie zmieniło dla 
84 proc. Polaków najważniejszym 
problemem wymiaru sprawiedliwo-
ści jest przewlekłość postępowań 
sądowych. Na opieszałość sądów 
uskarża się 51% badanych. Mniej, 
gdyż jedynie 14% badanych było 
nieusatysfakcjonowanych samą 
decyzją sądu. Niezadowolonych 
ze sposobów rozpoznania sprawy 
i narzekających na stronniczość pol-
skiej Temidy było po 10% badanych 
Polaków. 

Podstawowe fi lary demokra-
tycznego państwa to: 

- suwerenność narodu, czyli 
zasada mówiąca, że naród jest 
źródłem władz y w  państwie 
i  powinien suwerennie podej-
mować najważniejsze decyzje,
- pluralizm, czyli wielości poglądów 
i organizacji, które mogą działać 
w  państwie demokratycznym,
- trójpodział władzy, czyli zasadzie 
podziału na trzy niezależnie i równe 
sobie władze: ustawodawczą, 
w y k o n a w c z ą  i   s ą d o w n i c z ą ,
- państwa prawa, czyli dominacji 
prawa nad państwem i równości 
wobec niego.

Czy dzisiaj te zasady są w Pol-
sce przestrzegane? Część opozy-
cji, część mediów i ludzie skupieni 
w KOD-dzie twierdzą, że w Polsce 
dokonuje się zamach na demokra-
cję. Tylko trzeba, by sobie powie-
dzieć, czy nie jest całkiem inaczej? 
Czy zamach na demokrację nie 
dokonał się za rządów Platformy 
i PSL-u? 

Kiedy to odebrano nam prawa 
nabyte? Kiedy to różne mniejszości 
 skrajne, lewackie i anarchistyczne 
ugrupowania nie zaczęły zawłasz-
czać coraz bardziej przestrzeni 
publicznej? Kiedy to prawo pracy 
stało się w Polsce pośmiewiskiem 
Europy? 

Przykładów można by mnożyć. 
Niech dzisiaj nikt mi nie wmawia, 
że w Polsce władza coś czyni prze-
ciw ludziom, przeciw demokracji. 
Owszem popełnia błędy, ale wizja 
rozwoju gospodarczego i społecz-
nego tworzy spójną całość, mówi 
o ochronie naszego narodu, a nie 
kosmopolitycznych mrzonkach.

Janusz Wolniak
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Wystawa

Kraj Rad. Fasada i terror

Finanse

Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wraz 

z Multiagencją Open Brokers SA zapraszają 

wszystkich członków związku na bezpłatne spo-

tkania z doradcami i porady ubezpieczeniowe.

Dzięki rozmowie z Doradcą ds. Ubezpieczeń każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy 
jest bezpieczny na co dzień i przy wsparciu profesjonalisty wybierze ubezpieczenie 
dopasowane do swoich potrzeb. Na wszystkich członków związku czekają specjalne 
zniżki na ubezpieczenie mieszkania i ubezpieczenie samochodu!
Jak spotkać się z doradcą?

Doradca będzie do Waszej dyspozycji na specjalnych dyżurach w każdej z firm. 
Daty i szczegóły znajdziecie na stronie www.soldiarnosc.wroc.pl.
Jeśli już dziś chcesz porozmawiać o swoim ubezpieczeniu, masz taką możliwość. 

Zapraszamy:
Doradca ds. Ubezpieczeń Anna Gąsiorkiewicz, e-mail: anna.gasiorkiewicz@openbrokers.pl, 
tel. 514 939 760, www.openbrokers.pl

Szkolne ubezpieczenie NNW dla dzieci 
i młodzieży – co warto wiedzieć?

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Kupując szkolne ubezpieczenie NNW – 
od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków, możemy złagodzić skutki przykrych 
zdarzeń losowych. A jest ich bardzo 
dużo. Wg raportów MEN (Ministerstwa 
Edukacji Narodowej) w roku szkolnym 
2014/2015 zgłoszono aż 71 tys. wypad-

ków uczniów. 
Polisa NNW jest dobrowolna, ale co ro-
ku decyduje się na nią wielu rodziców 
i studentów. Dlaczego? Ponieważ NNW 
zapewnia ochronę od następstw nie-

szczęśliwych wypadków, polegających 
na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia 
lub śmierci osoby ubezpieczonej. Są to 
wypadki niezależne od woli naszego 
dziecka i wywołane nagłą przyczyną 
zewnętrzną.

Ubezpieczenie NNW – na co 
możemy liczyć?

Wybierając ubezpieczenie NNW, możemy 
liczyć na wypłatę świadczenia za śmierć 
dziecka w nieszczęśliwym wypad ku oraz 

Nowy rok szkolny to czas, w którym warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka. Z 
takiego ubezpieczenia mogą skorzystać nie tylko dzieci, ale także studenci na cały nowy rok 
nauki. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup polisy NNW dla naszej pociechy, sprawdźmy 
koniecznie, jaką ochronę zapewni nam polisa.

świadczenie za trwały uszczerbek na 
zdrowiu (złamania, poparzenia i wiele 
innych). Taka polisa może obejmować 
również zwrot kosztów leczenia i re-
habilitacji, czy pomoc Assistance (np. 
wizytę lekarza, konsultację medyczną, 
dostawę leków, transport). Dzięki polisie 
NNW, otrzymamy nieocenione wsparcie 
fi nansowe w trudnych chwilach.

NNW szkolne – na co zwrócić 
uwagę?

 Suma ubezpieczenia  – musi być 
wysoka, bo od niej zależy wysokość 
wypłaconego świadczenia. Uszczer-
bek na zdrowiu zawsze jest oblicza-
ny jako % od sumy ubezpieczenia. 
W związku z tym, jeśli za złamanie 
nogi Ubezpieczyciel przewiduje 1%  
świadczenia, a suma ubezpieczenia 
w polisie wynosi 20.000 zł, otrzyma-
my zaledwie 200 zł.

 Zakres ochrony – zakres polisy to 
wypadki i uszkodzenia ciała, jakie 
obejmuje polisa oraz jej zasięg, który 

określa, gdzie jest chronione nasze 
dziecko (szkoła, poza szkołą, w Polsce, 
za granicą).  Zdarza się, że niektóre 
wypadki są wykluczone z polisy, np. 
wybicie zęba, zwichnięcie kostki. 

 Wyłączenia odpowiedzialno-

ści TU  – czyli sytuacje, w których 
Ubezpieczyciel nie wypłaci nam 
świadczenia. Może się zdarzyć, że 
Ubezpieczyciel wykluczy wypadki 
związane np. z nieostrożną zabawą 
dzieci. Wszystkie wyłączenia odpo-
wiedzialności znajdziemy w OWU do 
polisy.

Pamiętajmy, że dobra polisa NNW 
powinna chronić nasze dziecko nie 
tylko w szkole, ale także w drodze do 
szkoły, ze szkoły, na zajęcia pozalek-
cyjne, w trakcie zabawy po szkole oraz 
podczas wycieczek szkolnych i zorga-
nizowanych wyjazdów w Polsce i za 
granicą.

Kiedy NNW szkolne nie działa?

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialność 
zawsze znajdziemy w OWU do polisy. 

Do najbardziej popularnych wyłączeń 
zaliczane są sytuacje, w których: 
 wypadek powstał z winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa Ubezpie-
czonego

 wypadek był wynikiem spożycia alko-
holu, zażycia narkotyków lub innych 
środków odurzających

 wypadek miał miejsce w trakcie za-
mieszek, rozruchów, bójek (z wyjąt-
kiem działania w obronie koniecznej)

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ
Jeśli kupiliśmy polisę NNW w szkole, 
warto również ubezpieczyć dziecko 
drugą polisą, która będzie je chronić 
dodatkowo. W razie wypadku mo-
żemy skorzystać ze wszystkich polis 
naszego dziecka i sumować wypłaty 
świadczenia. Pamiętajmy, aby przed 
zakupem polisy dokładnie sprawdzić 
jej zakres, a przy wyborze nie kierować 
się niską ceną.

wystawa IPN na ESK – Wrocław 2016

„Kraj Rad. Fasada i terror” to wyjątkowy projekt wystawienniczy, który prezentuje skrajnie różne oblicza 
Związku Sowieckiego. Dzięki zdjęciom dokumentalnym możemy porównać obraz kraju ludzi szczęśliwych i 
oddanych władzy, który pokazywano gościom z zagranicy, z tym prawdziwym, ukrytym, którego symbolem 
stał się m.in. Gułag. Na wystawę składają się zdjęcia wykonane w ZSRS w latach 1923-1956 oraz fotografi e z lat 
1990 - 2003, które dokumentują pozostałości po sowieckich łagrach.

Ekspozycja jest efektem pracy dwóch twórców: Juliena Bryana, amerykańskiego fotografa, który otrzymał 
zgodę na przyjazd do Związku Sowieckiego i sfotografowanie życia codziennego w tym kraju oraz Tomasza 
Kiznego – polskiego fotografa, który dotarł do zdjęć z Gułagu, a także sam sfotografował pozostałości po łagrach w 
głębi ZSRS. Koncepcja wystawy zakłada zderzenie ze sobą propagandowego obrazu Kraju Rad, jaki pokazano Ju-
lienowi Bryan’owi, z trage-
dią Gułagu przedstawio-
ną na zdjęciach Tomasza 
Kiznego. Instalacja jest 
podzielona na dwie od-
rębne części: zewnętrz-
ną – „Rosjanie i Sowieci”, 
ukazującą fasadowe obli-
cze Związku Sowieckiego 
oraz wewnętrzną – „Gułag”, 
obrazującą sowiecki terror.

Ekspozycja, przygoto-
wana przez profesjonalne 
studio grafi czne, swoją for-
mą wpisuje się w najnow-
sze trendy wystawiennicze 
i odznacza się wysoką war-
tością artystyczną. FO
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Prawo pracy

Urlop szkoleniowy

J 
uż na wstępie trzeba zazna-
czyć, że urlop szkoleniowy 
przysługuje pracownikowi, 

który uzyskał zgodę na podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych. Warto 
jest się również odnieść do kwestii 
samego zagadnienia „podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych” i tego, 
co przez nie należy rozumieć. 
W tym celu należałoby odnieść 
się do art. 103(1) Kodeksu pra-
cy, bowiem w nim ustawodawca 
wyjaśnia, jak trzeba interpretować 
zwrot „podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych” i w czyjej gestii, 
pracodawcy czy pracownika, leży 
prawo decydowania o rozpoczę-
ciu tego procesu. Zdobywanie lub 
uzupełnianie wiedzy – tak brzmi 
kodeksowa definicja ww. zwrotu 
– które może zostać zainicjowane 
przez zainteresowanego pracowni-
ka lub może nastąpić z inicjatywy 
pracodawcy. Ta kodeksowa de-
finicja ma charakter ogólnikowy, 
tzn. nie jest wprost określone i tym 

samym nie jasne w jakiej formie 
miałoby następować przedmioto-
we zdobywanie lub uzupełnianie 
wiedzy. Dopuszcza się możliwość 
podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych w formie, np. studiów, 
kursów, szkoleń. Przy tej okazji 
warto jest zwrócić uwagę, że 
nie każda zorganizowana forma 
podnoszenia kwalifikacji będzie 
jednoznaczna z możliwością sko-
rzystania z tego uprawnienia do 
skorzystania z urlopu szkolenio-
wego. Takie ograniczenia znajdują 
się mianowicie w art. 103(2)§1 pkt 
1-4 k.p. Zgodnie z ustawowymi 
postanowieniami wynikającymi 
z tego przepisu urlop szkoleniowy 
przysługuje w wymiarze:

– 6 dni dla pracownika przy-
stępującego do egzaminu: ekster-
nistycznego, maturalnego, potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe, 
oraz

– 21 dni dla pracownika, któ-
ry jest na ostatnim roku studiów 

wyższych i potrzebuje czasu na 
przygotowanie pracy dyplomo-
wej, przygotowania się i następnie 
przystąpienia do egzaminu dyplo-
mowego. 

Uprawnionym do skorzystania 
z urlopu szkoleniowego będzie 
więc pracownik, który podnosi 
swoje kwalifikacje zawodowe za 
zgodą pracodawcy lub z jego ini-
cjatywy w odpowiednio zorgani-
zowanej formie, która kończy się 

jednym z powyżej wymienionych 
rodzajów egzaminu. 

W każdym innym przypadku, 
który nie został wymieniony w tym 
przepisie będzie miał zastosowanie 
art. 103(6) k.p.

Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych za zgodą lub 
z inicjatywy pracodawcy

Pracownik, który będzie się 
przygotowywał do jednego z ww. 

egzaminów i chciałby skorzystać 
z przysługującego z tego tytułu 
uprawnienia musi wystąpić do 
pracodawcy o uzyskanie zgody na 
rozpoczęcie urlopu szkoleniowego 
w wymiarze adekwatnym dla da-
nego rodzaju egzaminu. W związku 
z tym, że pracownik na tego ro-
dzaju urlopie nie będzie świadczył 
pracy, wniosek o wyrażenie zgody 
na udzielenie takiego zwolnienia 
powinien mieć formę pisemną. 
Warto jest zadbać, aby taka zgoda 
pracodawcy została również wyra-
żona na piśmie. 

Udzielenie tego rodzaju urlopu 
odbywa się na tych samych zasa-
dach co np. urlop wypoczynko-
wy, tzn. udziela się go w dniach 
będących dla pracownika dniami 
pracy zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy. Ważne jest 
przy tym to, aby zwrócić uwagę na 
fakt, iż urlopu szkoleniowego nie 
udziela się na godziny, jak ma to 
miejsce w przypadku wspomniane-
go urlopu wypoczynkowego, ale 
na dni i nie ma znaczenia wymiar 
czasu pracy. 

Wymiar urlopu szkoleniowego 
nie może być w sposób jednostron-
ny zmniejszony przez pracodawcę. 
Inną dopuszczalną sytuacją jest ta, 
w której pracownik sam występuje 
z wnioskiem o udzielenie urlopu 
szkoleniowego w części. Znaczenie 
w tej sytuacji będzie miała data roz-
poczęcia urlopu.  Jeżeli pracownik 

nie wykorzystał w pełnym wymia-
rze urlopu, a zdał już egzamin, 
traci możliwość wykorzystania 
pozostałych dni. W tej sytuacji, po-
nieważ cel urlopu został spełniony, 
pracownik nie może wnioskować 
o przedłużenie tego urlopu poza 

tę datę. Natomiast, 
jeżeli pracownik 
jest jeszcze przed 
wyznaczonym 
dniem, w którym 
będzie miał eg-
zamin i wystąpił 
o udzielenie urlo-
pu szkoleniowego 
tylko w części, to 
jest dopuszczal-
ne, aby o kolejną 
część w pozo-
stałym wymiarze 
wystąpił w póź-
niejszym terminie. 
Przy czym musi 
pamiętać o grani-
cy, którą stanowi 
data wyznaczone-
go już egzaminu. 

Tylko do tej daty bowiem, może 
planować urlop w częściach. W ta-
kich przypadkach pracownik, każ-
dorazowo będzie musiał zwrócić 
się do pracodawcy o wyrażenie 
zgody na udzielenie tego urlopu 
lub zrobić to w jednym wniosku, 
jeżeli zna termin egzaminu.

W trakcie urlopu szkolenio-
wego pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie. Wysokość oblicza 
się podobnie jak w przypadku ko-
rzystania z urlopu wypoczynko-
wego. Różnicę stanowi podstawa 
okresu branego pod uwagę – będą 
to przeciętne miesięczne składniki 
wynagrodzenia z miesiąca, w któ-
rym przypadł urlop.

Ostatnią poruszaną kwestią jest 
sprawa odmowy udzielenia urlo-
pu szkoleniowego. Pracodawca 
z mocy przepisów prawa pracy 
jest zobowiązany do ułatwiania 
pracownikom podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych, wynika to 
z art. 17 k.p. Mając to na uwadze 
oraz znając definicję podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, należy 
przyjąć, iż pracodawca powinien 
wyrazić zgodę pracownikowi na 
wykorzystanie urlopu szkolenio-
wego. Nieuzasadniona odmowa 
w konkretnych okolicznościach 
może zostać potraktowana jako 
naruszenie praw pracowniczych 
i stanowić podstawę skargi do 
Państwowej Inspekcji Pracy.   

WOJCIECH KUBISZTAL

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę 
uzupełniająca swoje umiejętności i podnosząca 
swoje kwalifi kacje zawodowe może skorzystać 
z przysługującego jej prawa do urlopu szkoleniowego. 

Wystawa

24 października, o godz. 12.00 we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbędzie się uroczyste 
otwarcie wystawy. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą: 

- Samuel Bryan – syn Juliena Bryan’a, autora zdjęć prezentowanych na wystawie 
- Tomasz Kizny – fotograf i dziennikarz, autor zdjęć, kurator wystawy w części poświęconej Gułagowi
- Tomasz Stempowski – pracownik Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, kurator wystawy w części poświęcone ZSRS
Instytut Pamięci Narodowej już wcześniej docenił wartość historyczną prac obu fotografów i dziennikarzy. Julien 

Bryan i Tomasz Kizny swoimi pracami dawali świadectwo nie tylko ważnych wydarzeń historycznych, ale również losów 
ludności cywilnej, której codzienność była zdeterminowana największymi totalitaryzmami. 

W 2010 r. IPN wydał album „Oblężenie Warszawy w fotografi i Juliena Bryana / Siege of Warsaw in the photographs 
of Julien Bryan” pod red. Jacka Zygmunta Sawickiego i Tomasza Stempowskiego, który prezentował unikalne fotografi e 
oblężonej przez wojska niemieckie Warszawy w 1939 r., a szczególnie losy cywilnych mieszkańców stolicy Polski. Julien 
Bryan został również pośmiertnie nagrodzony Kustoszem Pamięci Narodowej (2012). W 2015 r. IPN oraz Fundacja Picture 
Doc wspólnie wydali nową, gruntownie poprawioną wersję albumu „Gułag” Tomasza Kiznego, w którym autor setkami 
przejmujących zdjęć dokumentalnych zilustrował warunki, w jakich żyli i pracowali skazańcy Gułagu. 

Wystawa „Kraj Rad. Fasada i terror” będzie we Wrocławiu eksponowana przez miesiąc (od 24 października do 24 
listopada br.) i będzie dostępna przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 18.00.

Wystawa „Kraj Rad. Fa-
sada i terror” została zorga-
nizowana przez Instytut Pa-
mięci Narodowej w ramach 
Europejskiej Stolicy Kultury 
– Wrocław 2016 i jest już 
piątym wydarzeniem reali-
zowanym przez IPN na ESK.

Patronat medialny nad 
wystawą objęły redakcje: TVP 
3 Wrocław, Radio Wrocław, 
Radio RAM, Gazeta Wrocław-
ska, wroclaw.pl, histmag.org.
24 października – 24 listo-

pada 2016, Wrocławskie 

Centrum Kongresowe przy 

Hali Stulecia, ul. Wystawo-

wa 1, sala C-D FO
T.
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MINIMALNE WYNAGRODZENIE
 od 01.01. do 31.12.2017 r. (wzrost o 8,1% w stosunku do 2016 r.) 2.000,00 zł
 od 01.01. do 31.12.2016 r. (wzrost o 5,7% w stosunku do 2015 r.) 1.850,00 zł i 1.480,00 zł (80%)
Uwaga! Minimalne wynagrodzenie (tylko w 2016 r.) przy stażu pracownika do 1 roku może być obniżone 
do 80%.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA
 od 01.01. do 31.12.2017 r. 13,00 zł/godz.

NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE
 od 01.01.2001 r. (bezterminowo)  760,00 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE (W KWARTALE)
 w I kw. 2016 r. – 4.181,49 zł  w II kw. 2016 r. – 4.019,08 zł

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ (ZA ROK)
 2015 r. (wzrost o 3,07% do 2014 r.) – 3.899,78 zł  2016 r. (plan w ustawie budżetowej) – 4.055 zł

PRZECIĘTNE MIES. WYNAGR. W SEKTORZE PRZEDSIĘB. Z ZYSKIEM (BEZ ZYSKU) W KWARTALE
 w I kw. 2016 r. – 4.201,91 zł (4.201,57 zł)   w II kw. 2016 r. – 4.246,21 zł (4.244,58 zł)

KWOTA BAZOWA (od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.)
 3.408,62 zł (wzrost do poprzedniej o 3,03%)     24% kwoty bazowej 818,07 zł

WSKAŹNIK WALORYZACJI EMERYTUR I RENT ORAZ ZASIŁKÓW 
I ŚWIADCZEŃ PRZEDEMERYTALNYCH

 od 01.03.2016 (dla świadczeń przyznanych do 29.02.2016 r.) 0,24% 

LIMITY DOPUSZCZALNYCH MIESIĘCZNYCH PRZYCHODÓW DLA EMERYTÓW 
I RENCISTÓW (70% i 130% PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA) 

 Miesięcznie w roku 2016
– od 01.01.2016 do 29.02.2016 r. 2.726,80 zł (70%)  5.064,00 zł (130%)
– od 01.03.2016 do 31.05.2016 r.  2.846,90 zł (70%) 5.287,10 zł (130%)
– od 01.06.2016 do 31.08.2016 r.  2.927,10 zł (70%) 5.436,00 zł (130%)
– od 01.09.2016 do 30.11.2016 r. 2.813,40 zł (70%) 5.224,80 zł (130%)
UWAGA! Przychody emeryta (do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) i rencisty (bez względu na wiek) przekraczające podane 
wyżej wielkości powodują odpowiednio zmniejszenie (przekroczenie 70%) bądź zawieszenie emerytury, renty (przekroczenie 130%).

KWOTY MAKSYMALNEGO ZMNIEJSZENIA EMERYTURY I RENTY PRZY OSIĄGANIU PRZYCHODU 
POWYŻEJ 70% DO 130% PRZECIĘT. WYNAGR. (od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r.) 

 dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  563,05 zł
 dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy  422,32 zł
 dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba  478,62 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE
 Zasiłki rodzinne w zależności od wieku dziecka miesięcznie na dziecko (od 01.11.2015 r. do 31.10.2016): 
– do ukończenia 5 lat – 89,00 zł   – powyżej 5 do 18 lat – 118,00 zł    – powyżej 18 do 24 lat – 129,00 zł
 Dodatki do zasiłku rodzinnego (od 01.11.2009 r.) z tytułu:
– urodzenia dziecka (jednorazowo, w zależności od dochodu)  1.000,00 zł 
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (na trzecie i każde następne dziecko 
  - od 01.11.2015 do 31.10.2016) 90,00 zł 
– opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (miesięcznie)  400,00 zł
– samotnego wychowywania dziecka (miesięcznie na dziecko nie więcej niż 370 zł na wszystkie):
  pełnosprawnego (od 01.11.2015 do 31.10.2016) 185,00 zł
  niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 530 zł na wszystkie - od 01.11.2015 
   do 31.10.2016) 265,00 zł
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (miesięcznie na dziecko): 
  w wieku do ukończenia 5. roku życia (od 01.11.2015 do 31.10.2016) 80,00 zł 
  w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia (od 01.11.2015 do 31.10.2016) 100,00 zł
– rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku na dziecko – we wrześniu)  100,00 zł
– nauki dziecka w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej poza miejscem 
  zamieszkania (miesięcznie na dziecko przez 10 miesięcy – od września do czerwca następnego roku): 
  jeżeli mieszka i uczy się poza szkołą - np. stancja (od 01.11.2015 do 31.10.2016)  105,00 zł 
  jeżeli dojeżdża do miejscowości, w której znajduje się szkoła (od 01.11.2015 do 31.10.2016) 63,00 zł
 Świadczenie pielęgnacyjne – miesięcznie (od 01.01. do 31.12.2016 r.) 1.300,00 zł
 Zasiłek pielęgnacyjny – miesięcznie – w zależności od dochodu (od 01.11.2009 r.) 153,00 zł
 Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – tzw. „becikowe” (od 01.01.2013 r. 
– w zależności od dochodu, tj. jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł) 1.000,00 zł
Uwaga! w okresie od 01.11.2015 r. do 31.10.2016 r. dochód (netto) z 2014 r. (w przeliczeniu na osobę w rodzinie), uprawniający do zasiłku 
rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł, a w rodzinie wychowywującej dziecko niepełnosprawne 
kwoty 764,00 zł. Od 01.01.2016 r. osoby, które przekroczą podane progi dochodowe, nie zostaną już pozbawione prawa do świadczeń 
rodzinnych, lecz wypłata zasiłków i dodatków będzie jedynie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu dochodowego.

INNE ZASIŁKI
 Zasiłek pogrzebowy (od 01.03.2011 r.)  4.000 zł
 Zasiłek dla bezrobotnych (przyznawane od 01.06. 2014 r. do 31.05.2015 r.): 
  przez pierwsze trzy miesiące:
  – podstawowy (100%) 831,10 zł   – obniżony (80%) 664,90 zł  – podwyższony (120%) 997,30 zł
  w kolejnych miesiącach:
  – podstawowy (100%) 652,60 zł   – obniżony (80%) 522,10 zł  – podwyższony (120%) 783,10 zł
 Świadczenie przedemerytalne (przyznawane od 1.03.2016 r. do 28.02.2017 r.)  1.029,86 zł
 Świadczenie i zasiłki przedemerytalne (przyznane przed 1.03.2016 r.) zwiększane są (od 01.03.2016 r.) o 0,24%

NAJNIŻSZE EMERYTURY I RENTY (od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.)

 Emerytura, renta za całkowitą niezdolność do pracy (dawna I i II gr.) oraz renta rodzinna 882,56 zł 
 Renta za częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa) 676,75 zł
 Wypadkowa renta za całkowitą niezdolność i wypadkowa renta rodzinna 1.059,07 zł
 Wypadkowa renta za częściową niezdolność do pracy  812,10 zł
 Renta socjalna  741,35 zł
Uwaga: W przypadku osiągania dodatkowych przychodów od 01.09.2016 do 30.11.2016 r. przekraczających 2.813,40 zł miesięcznie (70% 
przec. wynagrodzenia z II kw. 2016 r.) renta socjalna w takim miesiącu ulega zawieszeniu.

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
 Obowiązkowe:
– podstawowy na jeden etat (37,5% od kwoty 2.917,14 zł, tj. przec. w gosp. narod. w II półr. 2010 r.) 1.093,93 zł
– zwiększony na jeden etat zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy
 (50% od kwoty jak wyżej) 1.458,57 zł

– na jednego pracownika młodocianego 
 (w I, II, i III roku nauki – 5%, 6%,7% od kwoty jak wyżej):  145,86 zł;  175,03 zł;  204,20 zł 
– na nauczyciela (1 etat) objętego Kartą Nauczyciela (110% od kwoty 2.618,10 zł) 2.879,91 zł
– na jednego emeryta (rencistę) byłego pracownika uczelni publ. 
     (10% rocznej najniższej emerytury z roku poprzedniego) 1.049,34
 Uznaniowe:
– na emeryta i rencistę objętego opieką socjalną (6,25% od kwoty 2.917,14 zł)  182,32 zł
– zwiększony na niepełnosprawnego (6,25% od kwoty jw.) o kwotę 182,32 zł (łącznie z podstawowym)  1.276,25 zł

STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE (od 01.03.2013) 
 Dieta (gdy nie zapewniono ani jednego posiłku)  30,00 zł
 Ryczałt na dojazdy (20% diety) 6,00 zł
 Ryczałt za nocleg (150% diety) 45,00 zł
Uwaga: Dieta jest zmniejszana o koszt zapewnionego bezpłatnego częściowego wyżywienia, przyjmując, że śniadanie i kolacja stanowią 
po 25% diety, tj. po 7,50 zł, a obiad 50% diety, tj. 15 zł. Przy zapewnieniu wszystkich trzech posiłków dieta nie przysługuje.

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU (od 14.11.2007 r.)
 Sam. osob. o poj. do 900 cm3 0,5214 zł/1 km  Sam. osob. o poj. powyżej 900 cm3 0,8358 zł/1 km

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
 Ustawowe z tytułu świadczeń cywilnoprawnych (rocznie – przy liczbie dni w roku 365):
– odsetki zwykłe: 

(od 15.10.2005 r.) 11,50%  (od 15.12.2008 r.) 13,00%  (od 23.12.2014 r.) 8,00%  (od 01.01.2016 r.) 5,00%
– odsetki za opóźnienie: (od 01.01.2016 r.)  7,00%
 Z tyt. zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne (rocznie):  

(od 06.12.2012 r.) 13,50%  (od 10.01.2013 r.) 13,00%  (od 07.02.2013 r.) 12,50%  (od 07.03.2013 r.) 11,50%
  (od 09.05.2013 r.) 11,00%  (od 06.06.2013 r.) 10,50%  (od 04.07.2013 r.) 10,00%  (od 09.10.2014 r.)  8,00%

KWOTA ROCZNEGO OGRANICZENIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK W ROKU 2016
 kwota, powyżej której nie pobiera się składek na ubezp. em. i rent. 121.650

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA W ROKU 2016
 Społeczne    
– fundusz emerytalny (pracownik – 9,76%; pracodawca – 9,76%) 19,52%
– fundusz rentowy (pracownik – 1,5%; pracodawca – 6,5%)  8,00%
– fundusz chorobowy (tylko pracownik)  2,45%
– f. wypadkowy (tylko pracodawca)  od 0,40% do 3,60%
Razem ubezpieczenia społeczne:   pracownik: 13,71% pracodawca: od 16,66% do 19,86%
 Fundusz pracy (tylko pracodawca)  2,45%
 GFŚP (tylko pracodawca)  0,10%
 Fundusz Emerytur Pomostowych (tylko pracodawca)   1,50%
 Zdrowotne (tylko pracownik – obciążenie pracownika 1,25%, bo 7,75% odliczane jest od podatku)   9,00%

 DEKLAROWANE SKŁADKI MIESIĘCZNE DLA PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (przy zatrudnieniu do 9 osób)

 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy:
– od 01.01. do 31.12.2016 r. (60% planow. przecięt. mies. wynagr. w gosp. narod. na 2016 r.)  2.433,00 zł
 Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2016 r. (75% przecięt. mies. wynagr. w sektorze przeds. z zyskiem z IV kw. 2015 r.)  3.210,60 zł
 Minimalna składka na ubezpieczenie społeczne 
– od 01.01. do 31.12.2016 r. (bez chorobowego – 29,32% podstawy wymiaru) 713,35 zł  (z chor. 31,77%) 772,96 zł
 w tym: 

– f. emerytalny (19,52% podstawy wymiaru) 474,92 zł
– f. rentowy (8% podstawy wymiaru)  194,64 zł
– f. wypadkowy (do 31.03.2015 r. – 1,93%) 45,85 zł;   43,79 zł
– f. chorobowy (2,45% podstawy wymiaru)  59,61 zł

 Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne 
– od 01.01. do 31.12.2016 r. (9,0% podstawy wymiaru)  288,95 zł
 w tym odliczana od podatku (7,75%) 248,82 zł
 Minimalna składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru)  59,61 zł

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W ROKU 2016

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do
85.528 18% podstawy minus 556 zł 02 gr

85.528 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA ZALICZKĘ NA PODATEK DOCHODOWY W ROKU 2016
 rocznie     556,02 zł  miesięcznie (1/12 kwoty rocznej)    46,33 zł 

ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY ZE STOSUNKU PRACY W ROKU 2016
 Podstawowe u jednego pracodawcy (siedziba zakładu i miej. zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie 111,25 zł rocznie 1.335,00 zł
 Podstawowe dla wieloetatowców (siedziba zakładu i miejsce zam. w tej samej miejscowości):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 111,25 zł rocznie (nie więcej niż) 2.002,05 zł 
 Zwiększone o 25% u jednego pracodawcy (siedziba zakładu w innej miejscowości niż zam.):
miesięcznie 139,06 zł rocznie 1.668,72 zł
 Zwiększone o 25% u wieloetatowców (siedziba zakładu w innej miejsc. niż zamieszkanie):
miesięcznie (u każdego pracodawcy) 139,06 zł rocznie (nie więcej niż) 2.502,56 zł

ULGA PRORODZINNA W ROKU 2015 i 2016
 Rocznie za każde wychowywane dziecko (wg przyjętej przez Senat zmiany, ale przed podpisem Prezydenta 
i publikacją w Dzienniku Ustaw):
– za pierwsze – 1.112,04 zł 
– za drugie – 1.112,04 zł (2.224,08 zł za dwoje)
– za trzecie – 2.000,04 zł (4.224,12 zł za troje)
– za czwarte i każde następne – 2.700,00 zł (6.924,12 zł za czworo)

LIMITY DOPUSZCZALNYCH PRZYCHODÓW (OD 01.03.2015 R. DO 29.02.2016 r.) 
DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE 

 Miesięczna dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2015 r.) 975,00 zł
 Miesięczna graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2015 r.) 2.729,90 zł
 Roczna dopuszczalna kwota przychodu (25% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2015 r. x 12) 11.700,00 zł
 Roczna graniczna kwota przychodu (70% przecięt. miesięcz. wynagr. w gosp. za 2015 r. x 12) 32.758,80 zł 
Uwaga! W przypadku przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu (osiągnięty przychód bez doliczania wysokosci pobieranego świad-
czenia lub zasiłku przedemerytalnego) – miesięcznej 975,00 zł lub rocznej 11.700,00 zł, a nieprzekroczenia granicznej kwoty przychodu 
(tj. osiągnięty przychód bez doliczania wysokości pobieranego świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego) miesięcznej – 2.729,90 zł lub 
rocznej 32.758,80 zł, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia 
byłaby niższa niż 514,93 zł, świadczenie wynosi 514,93 zł. W przypadku przekroczenia kwoty granicznej świadczenie podlega zawieszeniu. 
Gdy dopuszczalna kwota przychodu nie jest przekroczona, świadczenie przysługuje w pełnej wysokości.

Opracował: JERZY PŁAZA 

P O D S T A W O W E  W S K A ŹN I K I  E K O N O M I C Z N O – F I N A N S O W EP O D S T A W O W E  W S K A ŹN I K I  E K O N O M I C Z N O – F I N A N S O W E
według stanu z dnia 12.10.2016 r.
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Na zajęciach z FilcArtu, pod okiem Agnieszki Malinowskiej, można samodzielnie 
wykonać z włóczek filcowe szale, torebki i zabawki.

FO
T.

 M
AR

EK
 M

AT
U

S

FO
T.

 A
R

CH
IW

YM
 M

IE
JS

CÓ
W

KI

Wrocław

Młodzi – twórczo i z sensem

K 
ilka dni temu podczas roz-
mowy  z bardzo świado-
mym swojej roli ojcem na-

stolatków usłyszałam takie słowa: 
„Przygotowuję takie zajęcia dla na-
stolatków, żeby później nie trzeba 
było odcinać ich od sznura czy od 
strzykawki, ale z radością patrzeć, 
jak się rozwijają”. 

We Wrocławiu jednym z takich 
miejsc, powstałych zupełnie nie-
dawno, jest Miejscówka – w daw-
nym kinie „Lalka”. 

„Miejscówka” jest dla każdego, 
kto nie ma pomysłu na popołudnie 
lub kto chce dowiedzieć się czegoś 
więcej o własnych umiejętnościach, 
rozwinąć talenty i pasje. Instrukto-
rzy chcą dotrzeć także do tych, któ-
rzy pozamykali się w domach. „Bo 
nudno”, a pieniędzy na bilet do kina 
czy na zajęcia brak. I tych, którzy 
pieniędzy mają pod dostatkiem, ale 
z jakichś przyczyn zatrzaskują się 
w domu z najnowszym modelem 
tabletu czy smartfona. 

RozwójArt

Młodzi mają do wyboru całą 
gamę zajęć: od animacji tanecz-
nych po gry stolikowe. Pod opieką 
artystów plastyków robią ozdoby 
z filcu, ceramiczne kubki, tańczą 
i grają na gitarze. Mogą uczestni-
czyć w warsztatach dziennikarskich 
i hip-hopu, malować, grać na bęb-
nie. Wydaje się, że każdy może zna-
leźć tu dla siebie coś interesującego. 
Instruktorzy uważnie słuchają, cze-
go chcą i w jakim kierunku pragną 
się rozwijać. 

– Chcę, by te zajęcia były nie 
tylko formą spędzania wolnego cza-

su, ale by dały takie 
umiejętności, które 
młodzi wykorzysta-
ją w życiu: zakłada-
jąc zespół, tworząc 
własne aranżacje – 
mówi Bartek Mali-
nowski, instruktor 
zajęć bębniarskich 
z kilkunastoletnim 
doświadczeniem. 
Pan Bartek ma 
jasno wytyczone 
cele swoich warsz-
tatów: od poznania 
indywidualnych 
predyspozycji 
i potrzeb każdego 
nastolatka, który 
przychodzi na zaję-
cia przez konkretne 
propozycje uboga-
cania warsztatu po 
zbudowanie gru-
py, która stworzy 
wspólne dzieło. 

– Przez krótki 
czas brały udział 
w naszych zaję-
ciach osoby nie-
słyszące – dodaje. 
– To było kolejne ciekawe doświad-
czenia dla nastolatków. Mimo że 
sami dopiero poznają zasady grania 
na bębnach, równocześnie dla tych 
osób pełnili rolę instruktorów. 

Pani Ela Filipkiewicz prowadzi 
zajęcia, które pozwalają zrealizo-
wać własną kreatywność w stop-
niu nieograniczonym – warsztaty 
ceramiczne. 

– Inspiruję ich na wiele sposo-
bów: poprzez albumy z ceramiką, 

Profesjonalni instruktorzy, atrakcyjne dla młodych zajęcia. Klubowe Centrum „Miejscówka” 
to sposób, by dzieciaki z Ołbina rozwijały swoje talenty. 

zdjęcia przedwojennego Wrocławia 
i inne wzorce, które moglibyśmy 
wykonać – mówi. 

Dzieciaki z DziećArtu mogą, 
dzięki tym zajęciom, już pić z włas-
noręcznie wykonanych kubków, 
ulepionych tak, by można było do 
nich wlewać płyny, wypalonych 
w profesjonalnym piecu ceramicz-
nym i pomalowanych szkliwami. 

Pani Ela ukierunkowuje, pro-
ponuje, słucha. Z uważnością, by 

nie stłumić rodzącego się zapału 
młodych artystów. 

– Planuję, że w przyszłości zro-
bimy jedno duże przedsięwzięcie, 
w którym poszczególne elemen-

ty wykonane przez 
konkretne osoby 
będą niezbędne by 
stworzyć imponującą 
całość. 

Organizacyjne 
możliwości

Zajęcia dla uczest-
ników są bezpłatne. 
Współfinansują je 
(i miejsce w którym 
się odbywają): Urząd 
Miejski oraz Stowa-
rzyszenie Hallelu Jah. 
„Miejscówka” działa 
na zasadach centrum 
klubowego. To nowa 
i dużo łatwiejsza pod 
względem prawnym 
do prowadzenia for-
ma niż świetlice śro-
dowiskowe czy kluby 
młodzieżowe. 

– Nie chcieliśmy 
być jednostką opie-
kuńczą przeznaczo-
ną tylko dla osób 
ubogich czy sku-
piającą się tylko na 
udzielaniu pomocy 

w odrabianiu lekcji – mówi Robert 
Ruszczak, koordynator projektu. 
– Chcieliśmy wyjść ze swoją pro-
pozycją do szerszej grupy osób i z 
dużym zakresem działań. Zależało 
nam na takiej działalności, pod-
czas której będą odkrywać swoje 
talenty i to, co po prostu fajnie jest 
w życiu robić. 

Miejscówka jest takim środo-
wiskiem, w którym w atmosferze 
zaufania i otwartości młodzi ludzie 

mogą rozwijać swoje umiejętności 
budowania relacji i rozwijania pasji, 
budować wewnętrzną pewność, za-
ufanie sobie. Nazywać i realizować 
ważne dla nich wartości. 

Miejscówka działa od listopada 
ubiegłego roku. Przyciąga designem 
wnętrz i designem strony, dzięki 
której młodzi ludzie najczęściej 
docierają do tego miejsca. Niekie-
dy przychodzą zachęceni przez 
nauczycieli. 

– Każdy młody człowiek jest u 
nas mile widziany – zachęca pan 
Robert. Już co tydzień w zajęciach 
bierze udział co najmniej pięćdzie-
siąt młodych ludzi.

Inspiracja

Osobne zajęcia prowadzone 
w zupełnie innej formie niż te po-
wyżej i dla zupełnie innej grupy  to 
zajęcia z profilaktyki niebezpiecz-
nych zachowań.  Miejscówka słu-
ży tu programem przekazywanym 
przez psychoterapeutę uzależnień 
i pedagoga szkolnego. Przychodzą 
na nie całe klasy z nauczycielami. 

– To profilaktyka zapobiegają-
ca uzależnieniom, uświadamiająca 
młodym niebezpieczeństwa wyni-
kające z eksperymentowania – mó-
wi Robert Ruszczak. 

Równocześnie prowadzący po-
kazują młodym działalność Miej-
scówki, czyli kolejnego, skutecz-
nego narzędzia profilaktycznego. 
Ponieważ inspiruje młodych do 
tego, co można robić „w zamian”. 
A to prowadzi do odkrywania, jak 
twórczo, efektywnie i z sensem 
zarządzać swoim życiem. 

DOROTA NIEDŹWIECKA

Więcej informacji na www.miej-
scowka.wroclaw.pl
Chętnych organizatorzy zapraszają 
na zajęcia przy ul. Prusa 32. 

W sobotę (15.10). Międzyregio-
nalna Sekcja Pracowników 

Leśnictwa  NSZZ „Solidarność” przy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych Wrocław zorganizowała 
XIV Mistrzostwa w Tenisie Stoło-
wym, które odbyły się w hali spor-
towej w Krosnowicach k/Kłodzka. 
Honorowy patronat nad turniejem 
objął przewodniczący ZR Dolny 
Śląsk NSZZ „Solidarność”  Kazi-
mierz Kimso. Uczestników zawo-
dów powitał przewodniczący MSPL 

NSZZ „Solidarność” Adam Krakie-
wicz, życząc wszystkim sukcesów 
i dobrej zabawy.

Udział w Turnieju, który jest 
zarazem eliminacjami do zawo-
dów o zasięgu krajowym, wzię-
li pracownicy z dolnośląskich 
nadleśnictw położonych na te-
renie RDLP Wrocław. Zawody 
przeprowadzono w kategoriach 
mężczyzn, kobiet oraz zawody 
deblowe. Na Mistrzostwa Polski 
Leśników, które odbędą się w li-

stopadzie na terenie RDLP Olsz-
tyn, zakwalifikowało się 5 osób 
z terenu RDLP Wrocław:
– Ryszard Kulak – Nadleśnictwo 
Międzylesie – zwycięzca,
– Tomasz Stachera – Nadleśnictwo 
Kamienna Góra,
– Edward Tereszczyn – Nadleśnic-
two Węgliniec,
– Mirosław Aniołek – Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie,
– Monika Idczak – Nadleśnictwo 
Legnica.

W klasyfikacji drużynowej try-
umfowali zawodnicy z Oleśnicy, 
przed leśnikami z Kamiennej Góry 
i Węglińca. Zwycięzcy otrzymali na-

Sport

Leśnicy przy pingpongowym stole
grody rzeczowe, a wszyscy uczest-
nicy zawodów otrzymali dyplomy 
i upominki za udział w turnieju.

MAREK MATUS
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Rozmaitości

HUMORHUMORWydarzenia

Wota z Alei Pracy w Zajezdni
Wśród wielu eksponatów w Centrum Historii Zajezdnia znajdują się wota z Parafi i św. Klemensa 
Dworzaka we Wrocławiu ofi arowywane m.in. przez zakłady pracy. W tym kościele w latach 80., 
kiedy proboszczem był ŚP. ks. Adam Wiktor, odbywały się sławne Msze Św. za Ojczyznę. W 
ostatnich latach też w tym kościele przy Alei Pracy odprawiane są rocznicowe msze z okazji 
kolejnych rocznic Porozumień Sierpniowych.

Spotkanie z kuratorem oświaty
Spotkanie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk odbyło się 5 października z udziałem prezydium i licznych przedstawicieli wielu komisji 
zakładowych. W spotkaniu wziął udział wicekurator Janusz Wrzal, który odpowiadał zebranym 
na wiele pytań związanych z reformą oświaty. Szczególnie mocno podkreślano, jak wiele jest 
niejasności i  różnych interpretacji dotyczących kwestii związanych z  likwidacją tzw. godzin 
karcianych.

Uhonorowano działacza „Solidarności”
W sobotę 15 października we Wrocławiu odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca. Dokonano wyboru przewodniczącego stowarzyszenia (został nim 
ponownie Kornel Morawiecki), zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Michał Gabryel oraz Kornel Morawiecki uhonorowali Wacława Durę „Drabina”, zasłużonego 
działacza „Solidarności”, więźnia politycznego (internowanego i  więzionego) Krzyżem 
Solidarności Walczącej.

opr. jw

– Gdzie byłeś, kochany?
– W pracy, szef mnie zatrzymał.
– Czuć od ciebie piwem...
– Dokładnie tym mnie zatrzymał.



Mąż do żony:
– Kochana mam dziś w pracy zebranie 

i będę musiał dłużej zostać.
– Znam te wasze zebrania, wrócisz do 

domu w środku nocy zalany w trupa i bez 
pieniędzy.

– Ale kochanie, jak możesz tak myśleć!
Druga w nocy. Dzwonek do drzwi. Pod 

drzwiami zatacza się pijany mąż i wrzeszczy:
– No i wykrakała cholera!



Absolwent nauk ścisłych: – Dlaczego to 
działa?

Absolwent inżynierii: – Jak to działa?
Absolwent księgowości: – Za ile to działa?
Absolwent kierunków humanistycznych: 

– Może frytki do tego?



Dlaczego blondynka przykłada linijkę do 
termometru?

Bo chce zmierzyć temperaturę.



Przychodzi baba do doktora. 
– Panie doktorze źle widzę z bliska – 

mówi baba. 
– A z daleka? – pyta doktor. 
– Oj! Z daleka, z daleka, aż z Często-

chowy!



Do banku w Szwajcarii wchodzi klient 
z walizką i ściszonym głosem mówi do ban-
kiera: 

– Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej 
walizce jest całe cztery miliony euro. 

Na to bankier uśmiechnięty: 
– Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden 

wstyd.

 

Kłótnia z kobietą jest jak koncert. Naj-
pierw nowości, później największe hity.



Rozmawiają dwaj koledzy z pracy:
– Franek, dlaczego szef jest na ciebie zły 

od tygodnia?
– Tydzień temu była impreza zakładowa 

i szef wzniósł toast „Niech żyją pracownicy”. 
A ja zapytałem:

– Tak? A z czego?



– Co to może być, trzeci dzień nie chce 
mi się robić?!

– Pewnie środa.



O czwartej nad ranem u profesora dzwoni 
telefon. Profesor odbiera i słyszy: 

– Śpisz? 
– Śpię – odpowiada zaspany profesor. 
– A my się chłopie jeszcze uczymy!



– Co to jest miłość? 
– Miłość to jest światło życia. 
– A co to jest małżeństwo? 
– Rachunek za to światło.



Rozmowa przyjaciółek:
– Wiesz, wczoraj mój mąż nie wrócił na 

noc do domu. Powiedział, że spał u przyjacie-
la. Zadzwoniłam do jego pięciu najlepszych 
kumpli.

– I co?
– Okazało się, że u dwóch spał, a u trzech 

jeszcze śpi.



Koleżanki z biura odwiedziły chorą 
w szpitalu:

– Jak wy tam sobie radzicie beze mnie?
– Podzieliłyśmy twoje obowiązki. Zocha 

robi na drutach, Janka parzy kawę, a ja za-
bawiam szefa.

Z CYKLU: MISTRZOWIE BHP


