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Protest nauczycieli

Kilkuset nauczycieli reprezentujących „Solidarność” i ZNP 29 kwietnia br. zgromadziło się przed budynkiem Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pikieta była znakiem sprzeciwu wobec działań MEN, w których nie pojawia się kwestia
zwiększenia płac w polskiej oświacie.

Zawodowcy przyjadą do Legnicy
Jerzy Kulej i Piotr Werner z Bullit Knockout Promotion przyjechali do Legnicy
by poinformować o szczegółach Gali Bosku Zawodowego, która odbędzie się 31
maja w hali przy ul. Lotniczej.

N

a ringu w Legnicy w sumie stoczonych zostanie
siedem walk zawodowych. Walką wieczoru będzie
pojedynek i mistrzostwo świata IBC między Rafałem Jackiewiczem a Laszko Komiatim z Węgier.
O mistrzowski pas w tej federacji bił się będzie również
Paweł Kołodziej. Jego przeciwnikiem będzie Wegier Josef
Nagy. Najbardziej widowiskową walką wieczoru może
być jednak pojedynek młodzieżowego mistrza świata
Damiana Jonaka z Francuzem algierskiego pochodzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków, kandydatów i sympatyków naszego Stowarzyszenia do
uczestnictwa w rekolekcjach wakacyjnych,
dniach formacyjnych i innych wydarzeniach. Rekolekcje to doskonały czas na rozwój duchowy
młodzieży, a także szansa na poznanie innych
członków KSM. Uczestnicy będą brać udział
przede wszystkim
w codziennej Mszy Św. i modlitwach, a ponadto
w spotkaniach grupowych, konferencjach oraz
wspólnych ogniskach, grach i zabawach.
1. Rekolekcje Formacji Apostolskiej- odbędą się
od 23-29 czerwca we Lwówku Śląskim. Rekolekcje będą
kontynuacją apostolskiej tematyki z ubiegłego roku. Zapraszamy nie tylko członków i sympatyków KSM, ale także osoby poszukujące modlitwy, odpoczynku  i wspanialej
atmosfery w uroczej okolicy. Poprowadzi je ks. Janusz
Wilk - asystent KSM Diecezji Legnickiej.
2. Szkolenie Lider - odbędzie się od 29 czerwca - 4 lipca we
Lwówku Śląskim. Tematyka będzie obejmowała aktywne
warsztaty z podstaw znajomości statutu, regulaminów, podręcznika, podstaw duchowości KSM, umiejętności organizacyjnych, promocji, współpracy ze środowiskiem lokalnym
czy pozyskiwania środków na działalność statutową. Szkolenie poprowadzą ogólnopolskie instruktorki KSM - Małgorzata Wołąkiewicz - Lisiak i Katarzyna Właśniewska.
3. Szkolenie z zakresu korpusu dyplomatycznego - odbędzie się
od 8-11 lipca „na Śnieżnicy” w Kasinie Wielkiej. Celem jest
podniesienie świadomości i rozumienia zagadnień związanych z działalnością społeczno-polityczną. Przybliżone zostaną m.in. Historia protokołu dyplomatycznego; Struktura
władz RP; Przygotowanie wizyt wyższego szczebla, ogólne
zasady organizacji uroczystości, podejmowanie zaproszonych gości; Poczęstunek; Odwiedziny u władz samorządowych, dyrektorów czy prezesów firm
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Michtim Azrim. W Legnicy walczyć będą ponadto Tomasz
Bonin z Eugeniusem Stembusiusem z Łotwy, Jarosław Hutkowski z Istvanem Petrockim z Węgier, Andrzej Wawrzyk
z Aleksandrem Vilitchensem z Łotwy, oraz Dawid „Cygan”
Kostecki. Jego rywal na razie nie jest znany.
Początek imprezy o godz. 19.30. W ringu będzie można
obejrzeć cztery walki amatorskie w których wystąpią podopieczni trenera Zbigniewa Prycha z TKKF Olimp. O godz.
20.30 rozpocznie się część zasadnicza i jednocześnie transmisja LIVE w stacji Polsat Sport.
- Niestety mamy problem z pojemnością hali. Jest tylko
1800 miejsc. W wolnej sprzedaży znajdzie się tylko 300 biletów. Reszta jest już wykupiona przez zakłady pracy. Sprzedaż rozpocznie się w poniedziałek w hali przy Lotniczej –
poinformował Piotr Werner z Bullit Knockout Promotion.
Bilety kosztować będą: 60, 80, 120 i 200 złotych.
Gala w Legnicy dopięta jest na ostatni guzik, jednak dużo nie brakowało do kompromitacji. Dwa tygodnie temu
Jerzy Kulej otrzymał telefon z legnickiego Urzędu Miasta
i został poinformowany, że miasto wycofuje się z organizacji gali, ponieważ nie ma pieniędzy.
- Byłem przerażony. Przecież podpisana była już umowa
z telewizją, zakontraktowani zawodnicy. Na szczęście
skończyło się wszystko dobrze. Mam jednak nauczkę. Nigdy więcej nie będę angażował się w podobne sprawy jak
nie będę miał deklaracji miejskich władz na papierze – powiedział, Jerzy Kulej.
Jak się okazuje chodziło o 30 tys. zł. Kwota ta stanowi jedną piątą całego budżetu imprezy.
- To były normalne negocjacje. Postawiliśmy pewne warunki, które zostały przyjęte – powiedział nam Tadeusz
Krzakowski.
Przypomnijmy, że legnicką galę zawdzięczamy głównie
Jerzemu Kulejowi, który namówił do jej zorganizowania
promotorów z Bulli Knockout Promotion, a prezydenta Legnicy do wysupłania 30 tys. zł. Dwukrotny mistrz olimpijski pojawił się w Legnicy przed dwoma miesiącami na zaproszenie Klubu Olimpijczyka.
- Przy lampce czerwonego wina wraz z Mieczysławem
Massierem i Piotrem Potyczem wpadliśmy na pomysł zorganizowania takiej gali. Potem była rozmowa z prezydentem Krzakowskim i po małych perturbacjach, gala stanie
się niebawem faktem – powiedział Kulej.

4. Dni Formacyjne dla Kierownictw i Liderów Diecezjalnych KSM - odbędą się od 11-18 lipca „na Śnieżnicy” w Kasinie Wielkiej położonej w Beskidzie Wyspowym. Jest to czas, aby wypracować kierunki
wspólnego działania, wymiany doświadczeń oraz
pełniejszego poznania Stowarzyszenia. Ogólnopolskie Dni Formacyjne są szczególnie ważne, rozwój duchowy oraz zdobywanie sprawności apostolskiej m.in. z zakresu kierowania organizacją jak
i wymiana doświadczeń sprawiają, że KSM w poszczególnych parafiach oraz diecezjach ma szansę zdecydowanie sprawniej się rozwijać.
5. Wakacje z Bugiem - zapraszamy na wakacyjny spływ kajakowy po Bugu. Odbędzie się od 22-29 lipca. Zapisów należy
dokonywać osobiście w biurze KSM wpłacając zaliczkę
w wysokości 100zł. Zapewniamy profesjonalnych opiekunów, wyżywienie, także transport kajaków i rzeczy osobistych na miejscu każdego noclegu. Będzie istniała możliwość zaopatrywania się w produkty żywnościowe na miejscu. Liczba miejsc ograniczona!
6. 31 lipca – 9 sierpnia – XVI Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na
Jasną Górę.
7. 4–13 sierpnia - I turnus Szkoły Języków Obcych eMKa
w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. Język angielski dla
młodzieży od 10-14 lat. Poziom początkujący i średniozaawansowany.
8. 12–14 sierpnia – IV Piesza Pielgrzymka z Legnicy do Krzeszowa
9. 13–22 sierpnia - II turnus Szkoły Języków Obcych eMKa
w Zamku Bierzgłowskim koło Torunia. Język angielski dla
młodzieży od 14 – 19 lat. Poziom średniozaawansowany
i zaawansowany.
10. 14– 18 sierpnia – XV Europejskie Spotkanie Młodych
w Krzeszowie
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Szkolenia

Ewa Kosiorowska, odpowiedzialna za szkolenia w Regionie, w dniach 23 - 24 kwietnia br., uczestniczyła w szkoleniu
Wypełnianie wniosków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Legnicy. Celem szkolenia
było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.
mmm

W dniach 5 - 8 maja br., członkowie Związku z Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach wzięli udział w
Szkoleniu ogólnozwiązkowym dla działaczy NSZZ „Solidarność” (SOD-1), które odbyło się w Legnicy w siedzibie Regionu. Szkolenie dotyczyło organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrzzwiązkowego. Zajęcia prowadzili Ewa Kosiorowska, Jerzy Morawski oraz mecenas Henryk Sągajło.

Nowa organizacja
9 maja w Głogowskich Obiektach Sportowych powstała nowa organizacja NSZZ „Solidarność”. Skład TKZ: Ireneusz Kozel – przewodniczący, Irena Wojciechowska i Wojciech Skołozdrzy.

50 lecie ks Jóźkowa
Ksiądz Władysław Jóźków Duszpasterz Ludzi Pracy
w czerwcu obchodzić będzie 50 lecie kapłaństwa. Z tej okazji
KS Jóźków odprawi Mszę świetą w kościele Trójcy Świętej
w niedzielę 15 czerwca 2008 roku o godz. 17.00. W uroczystości zapowiedzieli swój udział: Biskup Legnicki Stefan Cichy
i Kardynał Henryk Gulbinowicz. Na uroczystosci nie może
zabraknąć przedstawicieli Solidarności, z któą ks. Jóźków zawsze się identyfikował.

Porady prawne

Czy pracownik może zrzec się prawa do wynagrodzenia?

Z

godnie z uchwałą
Sądu Najwyższego
z 30.12.1986 r. III PZP
42/86 wynagrodzenie jest to
świadczenie konieczne o charakterze majątkowym, które
pracodawca jest zobowiązany wypłacać okresowo pracownikowi w zamian za
wykonaną pracę świadczoną
w ramach stosunku pracy,
odpowiednio do jej rodzaju,
ilości i jakości.
Ponieważ wynagrodzenie za
prace jest z zasady jedynym zabezpieczeniem egzystencji pracownika i jego rodziny, ustawodawca wprowadza szczególną ochronę przed jego utratą, bezprawnym obniżeniem
lub nieterminową wypłatą.
Jednym z przejawów tej
ochrony jest uregulowanie zawarte w art. 84 Kodeksu Pracy
dotyczace prawa do zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia lub przeniesienia tego
prawa na inna osobe (z wyjatkiem wypadków przewidzianych w kodeksie rodzinnym
i opiekuńczym, o których bedzie mowa niżej).
W praktyce oznacza to, że
praca, która jest wykonywana

w ramach stosunku pracy musi być wynagradzana, a pracownik nie ma prawa do skutecznego oswiadczenia, że godzi się na nieodpłatne wykonywanie pracy.
Gdyby nawet prcownik złozył takie oświadczenie, to
czynność taka jest z mocy prawa nieważna i nie rodzi żadnych skutków prawnych.
Czynność prawna bezwzglednie nieważna nie wymaga od którejkolwiek ze stron
składania oświadczenia, o uchyleniu sie od skutków prawnych
oświadczenia woli, gdyż jest
ona nieważna od samego poczatku i z mocy prawa.
Bezwzględny charakter
prawny zakazu zrzekania się
przez pracownika wynagrodzenia za pracę powoduje nieważność dokonanych uzgodnień między pracodawcą
a pracownikiem.
Pojęcie wynagrodzenia za
pracę jest interpretowane rozszerzająco i obejmuje ono
oprócz wynagrodzenia w ścisłym znaczeniu również inne
należności wynikające ze stosunku pracy. Należy do nich
zaliczyć:

m nagrodę jubileuszową,
m dodatek stażowy,
m ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
m o dprawę emerytalną
i rentową.
Z art. 84 KP wynika zakaz
nie tylko całkowitego, ale i częściowego zrzeczenia się prawa
do wynagrodzenia, nawet
w drodze ugody sądowej
(Wyrok SN z 3.II.2006 r. II PK
161/05).
Zakazy te idą znacznie dalej
i obejmują:
m wyrażenie zgody na dokonywanie potrąceń bez świadomości wielkości długu czyli
t.z.zgoda in blanco (Wyrok SN
z 05.05.2004 I PK 529/03),
m wyrazenie zgody na potrącenie z wynagrodzenia należności, które obciążają pracodawcę (Wyrok SN
z 12.09.2000 I PKN 22/00),
-wyrażenie zgody przez
pracownika w umowie
o wspólnej odpowiedzialności
materialnej na potrącanie niedoborów, które mogą ujawnić
się w przyszłości z wynagrodzenia za pracę (uchawała SN
z 4.X.1944 I PZP 41/94).

Naruszenie przez pracodawcę w/w zasad jest obwoszczone sankcjami przewidzianymi w art. 282 § 1 p.1 Kodeksu Pracy.
Zgodnie z cyt. przepisem,
kto będąc pracodawcą nie wypłaca w ustalonym terminie
wynagrodzenia za pracę lub
innego świadczenia, wysokość
tegobezpodstawnie obniża lub
dokonuje bezpodstawnych
potrąceń podlega karze
grzywny.
Wszelkie stwierdzone tego
rodzaju przypadki należy
zgłaszać do Państwowej Inspekcji Pracy, która podejmie
odpowiednie działania w stosunku do pracodawcy.
Jak już wspomniano istnieją
wyjątki od zasady pobierania
wynagrodzenia wyłącznie
przez pracownika przewidziane w art. 28 i 29 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Zgodnie z art. 28 KriO jeżeli
jeden z małżonków pozostających we wspólnympożyciu nie
spełnia ciążącego na nim obowiązku nie przyczynia się do
zaspokojenia potrzeb rodzxiny, Sąd może nakazać, żeby
wynagrodzenie za pracę albo

inne należności przypadające
temu malżonkowi były w całości lub w części wypłacane do
rąkl drugiego małżonka.
Może się również zdarzyć,
że pracownik nie może w terminie wypłaty odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody (nagła choroba, przebywanie w delegacji,
tymczasowe aresztowanie).
W takim wypadku zgodnie
z art. 29 Kodeksu Rodzinnego
i Opiekuńczego w razie przemijającej przeszkody, która
dotyczy jednego z małżonków, drugi małżonek może za
niego, bez specjalnego pelnomocnictwa pobrać przypadające mu należności ze stosunku pracy, chyba że sprzeciwia
się temu małżonek, którego
przeszkoda dotyczy.
Inaczej mówiąc jeżekli pracownik nie zastrzegł u pracodawcy, że sprzeciwia się wypłacie wynagrodzenia do rąk
drugiego współmałżonka wynagrodzenie to w razie przemijającej przeszkody może
być wypłacone do rąk drugiego wspłmałżonka.
Ciekawy problem związany
z wynagrodzeniem za pracę

rozstrzygnął Sąd Najwyższy
w wyroku z 21.C.2003 r. opublikowanym w OSNP
2004/22/380.
Chodziło o odpowiedź na
pytanie, czy zmiana warunków płacy na korzyść pracownika (przyznanie wyższego
wynagrodzenia wymaga zgody pracownika?
Odpowiadając pozytywnie
na zadane pytanie Sąd Najwyższy słusznie zauważył, że
nie zawsze podwyższenie wynagrodzenia może być dla
pracownika korzystne i nie zawsze pracownik będzie zainteresowany przyjęciem takiej
oferty, np. ze względu na skalę podatkową lub z uwagi na
pobieranie emerytury lib renty, w której to sytuacji dochody emeryta lub rencisty są limitowane i może ulec ewentualnemu zawieszeniu.
Dlatego właśnie zmiana warunków zatrudnienia wymaga przynajmniej dorozumianej zgody pracownika (brak
sprzeciwu) ponieważ to on decyduje o tym co jest dla niego
korzystne.
Opracował Edward Chmiel

Komisja Trójstronna: reprezentatywność organizacji
8 maja spotkały się zespoły
Komisji Trójstronnej do
spraw Społeczno-Gospodarczych, które mają wypracować wspólne stanowisko
partnerów społecznych dotyczące wzmocnienia dialogu
społecznego poprzez doprecyzowanie zasad reprezentatywności związków zawodowych.
- Mówienie, że w Polsce
mamy związkokrację jest dużym nadużyciem. Do związków zawodowych należy
u nas kilkanaście procent
pracowników - chyba najmniej w Europie, a wielu pracodawców reaguje wrogo,
gdy pracownicy chcą się zorganizować w „Solidarności”.
Jesteśmy otwarci na rozmowę o zasadach funkcjonowania związków zawodowych.
Jednak oczekujemy, że pracodawcy zgodzą się, na przykład, na zaostrzenie sankcji
karnych za łamanie prawa
pracowników do organizowania się w związki zawodowe - mówi Janusz Śniadek,
przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
NSZZ „Solidarność” zgadza się, że trzeba rozważyć
zmodyfikowanie obecnych
zasad reprezentatywności. Ich naprawa jest warunkiem
odbudowy i wzmocnienia
dialogu społecznego - uważa
przewodniczący „Solidarności”.
NSZZ „S” proponuje podwojenie obecnych progów
procentowych liczonych od
liczby członków zakładowej

organizacji związkowej
w stosunku do ogólnej liczby
pracowników, warunkujące
korzystanie z przymiotu reprezentatywności dla tych
związków, które nie są zrzeszone w ogólnokrajowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu
ustawy o Komisji Trójstronnej.
Ponadto, zdaniem ekspertów „Solidarności” konieczne jest wprowadzenie zasady, że tylko jedna zakładowa
organizacja związkowa funkcjonująca u danego pracodawcy może korzystać z obniżonego progu procentowego z tytułu przynależności

do danej ogólnokrajowej organizacji związkowej reprezentowanej w Komisji Trójstronnej. - Nie wprowadzenie tej zasady spowoduje, że
zmiana zasad reprezentatywności nie spełni zakładanego celu jakim jest konsolidacja ruchu związkowego na
poziomie zakładu pracy uważa dr Marcin Zieleniecki,
ekspert Biura Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”.
„Solidarność” opowiada
się również, za przyznaniem
prawa do wszczynania, prowadzenie sporów zbiorowych, negocjowania i zawierania układów zbiorowych,
uzgadniania regulaminów

Postulaty NSZZ „Solidarność”
Dwukrotne podwyższenie progu procentowego liczby
pracowników zrzeszonych w zakładowej organizacji
związkowej niezrzeszonej w ogólnokrajowej organizacji
związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
o TKds.SG w stosunku do stopnia uzwiązkowienia wymaganego w przypadku jednostek należących do centrali
związkowych reprezentowanych w TKds.SG. Np. w przypadku utrzymania dotychczasowego 7 % progu dla tych
jednostek, stopień uzwiązkowienia dla pozostałych organizacji powinien zostać podniesiony do 15 %. W przypadku podniesienia wymaganej liczby członków organizacji
zakładowej posiadającej swoją reprezentację w TKdSSG
do 10 % próg dla pozostałych organizacji powinien zostać podwyższony do 20 % pracowników. Należy zachować warunek, że w przypadku gdy żadna z zakładowych
organizacji związkowych nie osiągnęła progu procentowego wymaganego dla uzyskania statusu reprezentatywnej organizacji związkowej status ten przysługuje najliczniejszej organizacji związkowej.
Wprowadzenie zasady, że tylko jedna zakładowa organizacja związkowa funkcjonująca u danego pracodawcy może
korzystać z obniżonego progu procentowego z tytułu przynależności do danej ogólnokrajowej organizacji związkowej

pracy tylko reprezentatywnym zakładowym organizacjom związkowym.
NSZZ „S” chciałby również wprowadzenia możliwości zrzeszania pracowników zatrudnionych na innych zasadach niż stosunek
pracy, np. osób samozatrudnionych. Ponieważ pracodawcy mają możliwość wpisywania składki na rzecz
swoich organizacji w koszty
działalności firmy, „S” uważa, że podobnie związkowcy,
powinni mieć możliwość odpisania od podatku składki
związkowej, tak jak darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zdaniem „S” zmiany powinny również dotyczyć zasad ustalania reprezentatywności organizacji pracodawców na szczeblu krajowym.
Status reprezentatywnej organizacji pracodawców powinny posiadać tylko organizacje posiadające zdolność
układową. Dlatego należy
zastąpić zasadę uzależnienia
reprezentatywności organizacji pracodawców od liczby
pracowników zatrudnionych
u poszczególnych pracodawców zrzeszonych w danej organizacji, zasadą określającą
minimalną liczbę pracodawców zrzeszonych w tej organizacji oraz warunkiem zdol-

reprezentowanej w TKds.SG. W przypadku nieuwzględnienia
tego postulatu nowelizacja zasad reprezentatywności zakładowej nie spełni zakładanego celu jakim jest konsolidacja ruchu związkowego na poziomie zakładu pracy.
Zmiana przepisów określających kompetencje zakładowych organizacji związkowych w sprawach zbiorowych
praw i interesów pracowników takich jak zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych,
uzgadnianie regulaminów pracy i wynagradzania oraz wszczęcie sporu zbiorowego. Takie kompetencje powinny
przysługiwać wyłącznie reprezentatywnym zakładowym
organizacjom związkowym. Powyższe rozwiązanie zostało
zastosowane w ustawie o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji i sprawdziło się.
Uprawnienia do wszczynania sporu zbiorowego powinny posiadać tylko reprezentatywne organizacje związkowe.
Ograniczenie możliwości przynależności do więcej niż
jednej organizacji związkowej u danego pracodawcy.
Zmiany w Ustawie o związkach zawodowych, umożliwiające zrzeszanie się w związkach zawodowych osobom
utrzymującym się z pracy wykonywanej na innej podstawie niż stosunek pracy, np. pracownicy samozatrudnieni
Zmiany w przepisach podatkowych, umożliwiające
członkom związku zawodowego odpisanie od podatku
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ności do zawierania układów
ponadzakładowych.
Podczas negocjacji w Komisji Trójstronnej, „Solidarność”
będzie się domagać również
zaostrzenia kar za łamanie
prawa pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz wzmocnienia roli
wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Podczas dzisiejszego spotkania zespołu
prawa pracy i dialogu społecznego Komisji Trójstronnej
partnerzy społeczni przedstawili swoje propozycje. Postulaty „S” prezentował Jerzy
Langer, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „S”.
Dział Informacji KK

składki związkowej, określonej jako darowiznę - podobnie
jak 1 proc. darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego. Będzie to zrównanie praw członków związków
zawodowych i pracodawców. Dziś pracodawca składkę
na rzecz swojej organizacji wpisuje w koszty działalności,
a członkowie związków zawodowych swoją składką obarczają swój budżet domowy.
Zmiany w określaniu reprezentatywności organizacji
pracodawców. Status reprezentatywnej organizacji pracodawców powinny posiadać tylko organizacje posiadające zdolność układową. Zastąpienie zasady uzależnienia
reprezentatywności organizacji pracodawców od liczby
pracowników zatrudnionych u poszczególnych pracodawców zrzeszonych w danej organizacji, zasadą określającą minimalną liczbę pracodawców zrzeszonych w tej organizacji.
Zaostrzenie sankcji karnych stosowanych wobec pracodawców łamiących konstytucyjne prawo do zrzeszania
się w związkach zawodowych.
Wzmocnienie roli wojewódzkich komisji dialogu społecznego (WKDS) przez dookreślenie i rozszerzenie ich
zadań w różnych obszarach, w tym kompetencji do negocjowania płacowych rozwiązań dotyczących pracowników samorządowych.
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Cud premiera do szkół nie dociera!
Kilkuset nauczycieli reprezentujących „Solidarność” i ZNP 29 kwietnia br. zgromadziło się przed budynkiem Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pikieta była znakiem sprzeciwu wobec działań MEN, w których nie pojawia się kwestia
zwiększenia płac w polskiej oświacie.

Z

gromadzone przed UW środowisko edukacyjne
postulowało o radykalną poprawę zarobków
nauczycielskich, a także poprawę sytuacji nauczycieli stażystów. Pojawiło się też żądanie zachowania możliwości przechodzenia
na wcześniejszą emeryturę. Władze Regionalnego Sekretariatu Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apelowały o składanie podpisów pod referendum protestacyjnym, a także pod Obywatelskim projektem ustawy
o zmianie Karty Nauczyciela. Aby projekt trafił bezpośrednio do Sejmu potrzebnych jest 100 tys. podpisów.
Wśród pikietujących nauczycieli panował nastrój troski
o przyszłość polskiej szkoły. Padały słowa pełne gorzkiej
ironii wobec działań MEN-u i rządu. „Donaldzie, Donaldzie, wyborca się znajdzie”, „Panie premierze już panu nie
wierzę!”, „Za tysiąc złotych rząd do roboty” – skandowali.
Reprezentanci „Solidarności” i ZNP mówili o zagrożeniu
jakie niesie ze sobą projekt nowej reformy edukacji:
„W dłuższej perspektywie skończy się tak, że powstanie
elita szkół, gdzie będą się uczyły dzieci bogatych rodziców,
a ci biedniejsi zostaną pozostawieni sami sobie. Oczekujemy tego, żeby działania ministerstwa wreszcie poprawiły

sytuację statystycznego nauczyciela. Nie mamy żadnych
nadzwyczajnych żądań, nie chcemy podwyżki o kilka tysięcy złotych. Chcemy godnej podwyżki!”. Do protestujących wyszedł wicewojewoda dolnośląski Zdzisław Średniawski. Reprezentant władzy zobowiązał się, że w trybie
pilnym przekaże wszystkie postulaty na ręce Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall i premiera Donalda Tuska. Od pikietujących otrzymał symboliczny prezent –
dzwonek, który jest symbolem, że czas na szybkie radykalne zmiany w oświacie. Nauczyciele zadedykowali także
pieśń dla minister edukacji – „Protest song: Do Kaśki H”.
Prezes Dolnośląskiego Oddziału ZNP Mirosława Chodubska zapowiedziała dalsze działania, jeżeli dotychczasowe
nie przyniosą oczekiwanych skutków: „Nic mi się nie podoba w projekcie przygotowanym przez MEN. Każdy
dzień to nieprzemyślane decyzje, które wprowadzają chaos. Mam nadzieję, że rząd otworzy oczy, w sytuacji, kiedy
środowisko jednoczy się w działaniu. Nadal będą strajki,
a jeżeli to nie pomoże, planujemy nie rozpocząć nowego roku szkolnego”. Region Zagłębie Miedziowe reprezentowało ponad 100 związkowców.
MWOL

Wyrywkowa sprawiedliwość

Przed legnickim Sądem Okręgowym coraz częściej stają ludzie represjonowani w czasach komunistycznych. Szukają sprawiedliwości, ale
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często natrafiają na bezsensowne
przepisy.
Marian N. Mirosław B. 31 sierpnia 1982
roku byli bardzo młodymi ludźmi. Obaj

były uczestnikami pamiętnej niepodległościowej demonstracji w Lubinie, podczas której od kul milicji zginęli ludzie.
Obaj za udział w społecznym buncie
przeciw komunizmowi zapłacili wysoką
cenę. Marian N. został skazany na trzy lata więzienia, Mirosław B. na pół roku. Teraz, po wielu latach, postanowili rozpocząć starania o uzyskanie odszkodowania za cierpienia jakich doznali. Problem
w tym, że aby mieć szanse na odszkodowanie trzeba wcześniej wystąpić o unieważnienie tamtych wyroków.
Przypadkowa ofiara jest bez szans
Marian N i Mirosław B. są w specyficznej sytuacji. Nigdy nie byli aktywnymi
działaczami podziemnych struktur Solidarności. Nie figurują na listach ofiar stanu wojennego. Nigdy nie byli związani
ze środowiskiem „oficjalnej” opozycji demokratycznej. Każdy z nich ma swoją
własną historię, która doprowadziła do
skazania za udział w demonstracji.
Marian N. , Szeregowy członek NSZZ So-
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lidarność, 31 sierpnia 82 wracał po pracy
do domu. Jak twierdzi w centrum wydarzeń znalazł się przypadkowo. Kiedy zorientował się, że funkcjonariusze ZOMO
strzelają do ludzi zaczął chować się w bramach domów.
- Jeden pocisk z gazem łzawiącym
wpadł do bramy. Złapałem go i odrzuciłem na ulice z stronę milicjantów - relacjonował tamten dzień przez Sądem Marian N. W tym czasie nieznany człowiek
sięgnął do kieszeni pana Mariana. Wyciągnął prawo jazdy i zaczął uciekać.
-Ruszyłem w pościg, ale on uciekł
w stronę milicjantów – powiedział Marian N. Ten incydent zaważył na jego dalszych losach. Kilka dni po stłumieniu rozruchów zostaje aresztowany. Zarzut to
czynna napaść na funkcjonariuszy MO.
Wyrok 3 lata więzienia.
26 lat później, w 19 lat po obaleniu komunizmu pan Marian postanawia wystąpić z wnioskiem o uchylenie tamtego wyroku. Znowu staje przed Sądem. Znowu
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Wykwalifikowani specjaliści WPEC-u po 17 latach pracy zarabiają po 1500 złotych. Dziś pikietowali i zaapelowali do Ministra Skarbu
Państwa o podwyżki i „ludzkie traktowanie” motywując to działaniami urzędującego prezesa.
Apel do ministra Grada to ostateczne rozwiązanie pikietujących pracowników, którzy nie mają szansy na spotkanie z prezesem.
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go zrobić. Obowiązuuje, że przypadkowa
nie może starać się
– powiedział Sędzia.
był 31 sierpnia 1982
ńskich wydarzeń. Tym świadomie. Chciał
woje niezadowolenie.
yczeć, że nie chce żyć
ym nie można mówić
amane są prawa człouczestnikiem manifedo ataków ZOMO,

e
j
o
w
s
o

- Jest sobota więc szefa nie ma w firmie.
W tygodniu manifestować
nie możemy, bo porzucilibyśmy
miejsca pracy - mówi Stanisław Melniczuk członek Solidarności WPEC-u.
W apelu pojawiło się pięć zasadniczych
żądań pracujących:
• podwyżka płac, umożliwiająca godne
życie rodzin pracowników,
• sprawiedliwe wynagradzanie za ciężką i odpowiedzialną pracę,
• poprawa warunków pracy,
• godne i ludzkie traktowanie,
• przestrzeganie praw pracowniczych
i związkowych.
Ponadto w liście pracowników WPEC
Legnica pojawił się zapis z prośbą, aby
w trwającej procedurze konkursowej nie
powoływano aktualnego prezesa Arkadiusza Janusza.

rzucał w nich kamieniami, wyzywał, uciekał przed kulami i pałkami.
Podobnie jak Marian N. Został zatrzymany kilka dni później. Zarzut - czynna
napaść na Funkcjonariuszy MO. Wyrok
pół roku pozbawienia wolności.
-Miałem w tedy 17 lat. Podczas rewizji
w domu znaleziono u mnie proporczyk
Solidarności i plakat z marszałkiem Piłsudzkim. Przy okazji SB-ecy podrzucili
mi ulotki. To były okoliczności mocno
mnie obciążające. Pocztowo oskarżyli
mnie o to, że płaciłem chłopakom z bramy, żeby ma tej demonstracji rzucali kamieniami. Ale skończyło się na czynnej
napaści na milicjanta – opowiadał Mirosław B.
Teraz on też postanowił wystąpić
o uchylenie tamtego wyroku.
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Legnicy było dla niego korzystne. Sędzia
uznał, że B. ten wyrok jest skutkiem działalności opozycyjnej. Przemawia za tym
świadoma obecność na demonstracji

i przechowywanie w domu gadżetów
niepodległościowych.
- Niestety ustawa, na podstawie, której
możemy uchylić niesprawiedliwy wyrok
nakazuje ofiarom komunizmu wykazać,
że byli opozycjonistami. A powoduje, że
wiele wniosków trzeba oddalać – powiedział sędzia Witold Wojtyło
Przykład tych dwóch różnych orzeczeń wydanych jednego dnia przez legnicki Sąd jest dowodem na to, że wielu
ludzi, którzy byli ofiarami komunizmu
nadal nie ma szans na sprawiedliwość.
To przykład na to, jak politycy stanowiący prawo w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wypuszczają buble
prawne. Każdy sędzia orzekający w takiej sprawie musi mieć poczucie dyskomfortu. Z jednej strony powinien wydawać postanowienia zgodnie z poczuciem sprawiedliwości, z drugiej musi
swoje decyzje opierać na obowiązującym prawie. A to jak się okazuje jest
beznadziejne.

Wiele ofiar komunizmu, starających się
o sprawiedliwość przed niezależnymi Sądami niepodległej Polski odejdzie z kwit-

kiem. Zapewne wielu z nich uzna, że
tkwimy dalej w PRL-u.
Ag lca.pl

Jacek Huzarewicz
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Przed Solidarnością
były WZZ
Ruch „Solidarności” to jedno z najważniejszych przeżyć społecznych. Masowy ruch pobudził do działania
tysiące ludzi. Z natury rzeczy inicjatywy bardziej nieliczne, które z racji specyfiki systemu totalitarnego nie
miały szans dotrzeć do szerszej opinii publicznej, są marginalizowane lub nawet lekceważone. Niesłusznie.

P

rzykładem takiego niewłaściwego z punktu budzenia
świadomości społecznej traktowania są Wolne Związki Zawodowe. Jednak luki w naszej związkowej wiedzy wypełniają historycy.
Opowiemy o trzech WZZ. Nie
dlatego, że nie podejmowano innych inicjatyw. Były one po prostu
torpedowane w zarodku przez SB.
Możemy więc opowiedzieć
o WZZ Śląska, Wybrzeża, Pomorza
Zachodniego.

DZIAŁALNOŚĆ
ŚLĄSK
Chociaż najbardziej znane są inicjatywy gdańskie, to jednak trzeba
pamiętać, że pomysł stworzenia robotniczych związków zawodowych
niezależnych od władz PRL zrodził
się na Śląsku.
Wszystkie trzy inicjatywy pojawiły się w 1978 r. Gdańsk i Szczecin
wzorowały się na działaniach Komitetu Pracowniczego WZZ założonego przez Kazimierza Świtonia
w Katowicach.
Praca opozycyjna na Śląsku była
trudna.
Wynikało to z różnych powodów. Po pierwsze na Górnym Śląsku, czy w Zagłębiu Dąbrowskim
nie było podglebia, jakie dla Wybrzeża stanowiła świeża pamięć
o grudniowych wydarzeniach
z 1970 r.
Po drugie założyciele WZZ nie
byli robotnikami, nie mieli więc łatwiejszego dostępu do grup robotniczych związanych z wielkimi zakładami. Członkowie założyciele
ponadto mieszkali w różnych śląskich miastach, co też utrudniało regularne spotkania.
Ponadto śląskie kopalnie, fabryki
i huty rozrzucone były po całym
województwie.
Jest jeszcze jeden powód dla którego katowicki WZZ nie rozwinął
działalności na taką skalę jak Wybrzeże.
Teren. Stąd pochodził I sekretarz
KC PZPR Edward Gierek. NA Śląsku nie mogło być żadnych problemów. Dlatego też skala przeciwdziałanie i inwigilacji SB była bardzo wielka.
„Związany z krakowskim SKS
działacz wspominał, że jeździł trochę na Śląsk do jednego z założycieli WZZ-Władysława Suleckiego
i nigdzie nie bał się jak właśnie
tam”.
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Deklaracja założycielska została
podpisana i ogłoszona 21 lutego
1978 r. a już 22 lutego informacje
o tym dotarły do III departamentu
MSW w Warszawie.
Autorzy zwracali uwagę, że „Jesteśmy eksploatowani i wyzyskiwani, a za z trudnością zarobione
pieniądze niewiele możemy kupić.” Założyciele WZZ wzywali robotników całego kraju, by się organizowali i tworzyli niezależne od
władz Związki Zawodowe.
Wolnozwiązkowcy kolportowali
pisma drugiego obiegu, odezwy,
opracowywali artykuły umieszczane w niezależnej prasie, weszli
w skład redakcji nowego pisma
„Ruch Związkowy”. Podejmowano
również protestacyjne głodówki (K.
Świtoń- w Bazylice Matki Boskiej
Piekarskiej w 1979 r. w proteście
wobec decyzji władz, by Ojciec
Święty w czasie swej pierwszej pielgrzymki nie przyjechał do piekarskiego sanktuarium).

WYBRZEŻE
Wolne Związki Zawodowe powstały wiosną 1978 r. i wkrótce stały się jedną z czołowych organizacji
opozycyjnych Trójmiasta. Wywodzi się z nich szereg czołowych
działaczy współczesnej sceny politycznej i społecznej (małżeństwo
Gwiazdów, A. Walentynowicz, B.
Borusewicz, J. Borowczak i bracia
Wyszkowscy). W deklaracji programowej pisali: „Szeroka demokratyzacja jest dziś absolutna koniecznością”. Wydawali „Robotnika Wybrzeża”, organizowali kolejne rocznice Grudnia 70, skupiali się na
obronie praw pracowniczych, kolportowali ulotki i prasę drugiego
obiegu.

POMORZE ZACHODNIE
Jesienią 1978 r. w środowisku
Gryfina i Szczecina powstał WZZ
Pomorza Zachodniego.
„Sprawcą” był jak się wydaje Mirosław Witkowski, który przez
przypadek dowiedział się z zachodniej rozgłośni o istnieniu KOR i skorzystał z podawanych numerów telefonów. W ten sposób nawiązał
kontakt z J. Kuroniem.
Jeden z twórców WZZ Pomorza
Szczecińskiego wspominał, że celem było stworzenie organizacji robotniczej, która broniłaby interesów
ekonomicznych, prawnych, humanitarnych ludzi pracy. Oczywiście
została podpisana odpowiednia deklaracja.

Zajmowano się kolportowaniem
„bibuły”, ulotek, tak w zakładach
pracy jak i pod kościołami czy
wśród znajomych. Wydawano „
Robotnika Szczecińskiego” (drukowano go nocami w fabryce. Drukarz po pracy zostawał na noc, rano
stawiał się przy warsztacie pracy,
a koledzy odbijali jego kartę). Prowadzono też akcje podpisywania
petycji np. w sprawie opozycji
w Czechosłowacji. Organizowano
obchody 9 rocznicy wydarzeń na
wybrzeżu w 1970 r.

INFILTRACJA i REPRESJE
Naturalnie wszelkie inicjatywy
opozycyjne natychmiast znajdowały się pod kontrolą SB.
W każdym z omawianych środowisk operowali tajni współpracownicy oraz etatowi pracownicy służb.
Nawet wśród członków-założycieli, czołowych działaczy znajdowali
się TW. W nielicznych przypadkach
udało się ich zdemaskować w czasie działalności jeszcze w latach
70-tych, większość po podjęciu badań przez IPN. Zakładano sprawy
operacyjnego rozpracowania dotyczące poszczególnych osób lub jakiejś inicjatywy.
Standardową procedurą było zamykanie wolnozwiązkowców na
48 godzin, ewentualnie wytaczanie
im spraw przed kolegiami do spraw
wykroczeń za „przestępstwa” pospolite (których oczywiście nie popełniali), przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze i przeszukania
mieszkań. Przedstawiano ich jako
ludzi z marginesu społecznego.
Próbowano, niestety skutecznie,
poprzez zastraszanie lub szantaż
dotyczący pracy, rodziny osłabiać
skład WZZ. Bywało i tak, że założyciele protestowali przeciw używa-

niu ich nazwisk. Czynili to pod presją SB, zrywali z innymi członkami
WZZ wszelkie kontakty.
Szczególnie na Śląsku próbowano kompromitować działaczy jako
nie związanych ze światem pracy.
WZZ-owcy nachodzeni byli w domach przez >„aktyw robotniczy”,
który ostrzegał, że jeżeli działalność
WZZ nie zostanie przerwana, to oni
w przyszłości podejmą ostrzejsze
reakcje<. W rodzimych zakładach
ośmieszali ich koledzy. Restrykcyjnie kontrolowano przepisy związane ze zwolnieniami lekarskimi, pozbawiano „chorobowego”, zatrudniano permanentnie na nocnych
zmianach. Kolportowane były ulotki fałszywych treści np., że jeden
z działaczy WZZ jest zbrodniarzem
hitlerowskim. Nie miał oczywiście
znaczenia fakt, że w czasie wojny
był on dzieckiem.
Stosowano przemoc i oczywiście
bito. Restrykcje dotykały także rodzin. Żony nie dostawały pracy,
córki usuwano ze szkół.
Ale gdy w 1980 r. wybuchły w regionie strajki, robotnicy huty „Katowice” zaprosili K. Świtonia do tamtejszego MKR.
Strajk w Stoczni Gdańskiej
w obronie wyrzuconej z pracy A.
Walentynowicz., co jak wiemy było
początkiem „S” został wręcz wywołany przez działaczy WZZ Wybrzeża i oni odegrali w nim rolę
czołową.
Dziwnie trochę potraktowano zaś
działaczy szczecińskiego WZZ. Nie
tylko nie zostali zaproszeni do jakichkolwiek władz strajkowych, ale
jeszcze wyproszono ich poza bramy stoczni szczecińskiej. M. Jurczyk powiedział: „Uważaliśmy, że
chcemy mieć czysto związkową organizację, typowo robotniczą, bez
jakichś tam innych ugrupowań.”

Wydaje się,
że infiltracje,
manipulacje
i działalność różnych TW musiała
odegrać tu swoją rolę.
Niemniej jednak powstanie NSZZ
„ Solidarność” została przez wszystkich WZZ-owców przyjęta z radością i każdy jakoś włączył się w jej
tworzenie.
Od dłuższego czasu szczerze namawiam i zachęcam do lektury ipeeneowskich biuletynów. Powyższy
tekst - oprócz popularyzowania
dziejów naszego związku - ma służyć także temu celowi
Niedługo bowiem, np. o haniebnej działalności ludzi, którzy powinni stać na straży prawa- prokuratorów i sędziów, o zbrodniach sądowych będziemy mogli dowiedzieć się tylko z tych publikacji.
W świetle ostatniej decyzji Sądu
Najwyższego, sędziowie i prokuratorzy PRL mogli ferować wyroki,
nawet jeśli nie było ku temu podstaw prawnych, bo odpowiednie
ustawy wychodziły później (sprawa wyroków na podstawie dekretów o stanie wojennym, które nie
obowiązywały w chwili wydawania tychże wyroków, bo nie były
opublikowane w Dzienniku Ustaw).
Wg sędziów SN w PRL nie obowiązywała zasada… „prawo nie działa
wstecz”. Stąd też żadnych spraw
dotyczących zbrodni sądowych
może nie być, bo nie będzie takiej
kategorii.
Agnieszka Rurak-Żeleźny

Jarosław Neja, Śląski casus WZZ, Biuletyn
IPN, nr.4, kwiecień2008
Sławomir Cenckiewicz, Agent-zwiazkowiec,
Biuletyn IPN, nr.4, kwiecień2008
Marta Marcinkiewicz, „Czasy nieracjonalnej
jedności”, Biuletyn IPN, nr.4, kwiecień 2008

P.S. Obcując na co dzień z historią, także najnowszą mam stałą okazję do odświeżania pamięci. „ S” była nietypowym
związkiem zawodowym była także ruchem społecznym. To oczywiste w państwie totalitarnym a nie konieczne w państwie
demokratycznym. Co więcej, sparzyliśmy się poważnie na otwartym i bezpośrednim popieraniu różnych opcji politycznych.
NSZZ „S’ jest związkiem zawodowym i zajmuje się sprawami związkowymi, socjalnymi, prawa pracy itp. I tak powinno
pozostać. Niemniej jednak wpisaliśmy sobie do statutu, ze opieramy się na społecznej nauce Kościoła. Pytam więc, po co
właściwie rozbijamy się o Kartę Praw Podstawowych jakby była bramą do sprawiedliwości? Fakt, ze duża część związków
zawodowych Europy ma lewicowe. nawet komunistyczne oblicze nie obliguje nas chyba do zmiany optyki aksjologicznej?
W jednym z ostatnich numerów Tygodnika „S” nie byle kto, bo sam M. Krzaklewski opowiada o dobrodziejstwach KPP zupełnie naiwnie i lekko stwierdzając, że inne sprawy przecież są w wewnętrznej gestii państw. Kto jak kto, ale M. Krzaklewski chyba mógłby wykazać się większą przenikliwością, szczególnie że spędza dużo czasu na forum organizacji europejskich.
W innym artykule napomyka się, że związkowcy-stoczniowcy gdańscy są zaniepokojeni, ze ich inwestor „Donbas” nie
wywiązuje się ze zobowiązań. No, a czego się właściwie spodziewali? Czy nikt im nie uświadamiał w sferze czyich wpływów jest to gigantyczne ukraińskie przedsiębiorstwo? Nie ulegając polityce i politykom może należy interesować się tym,
co jest i tym, co może się stać? Czy my w tym naszym fajnym związku nie popadamy aby ze skrajności w skrajność? Albo
czujemy misję i rozpinamy parasole ochronne to tu to tam, albo nie widzimy dalej niż koniec własnego nosa.
A tak w ogóle mamy piękna wiosnę i wszystkim czytelnikom życzę pogody ducha. 
A. R-Ż

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
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 7ARUNKI UCZESTNICTWA W 0IELGRZYMCE DO 2ZY
MU Z OKAZJI  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OEGO *ANA
0AWA )) NA 3TOLICÇ 0IOTROW S WARUNKAMI UMO
WY KTÐREJ STRONAMI S UCZESTNIK PIELGRZYMKI DA
LEJ ZWANY UCZESTNIKIEM ORAZ ORGANIZATORZY PIEL
GRZYMKI DALEJ ZWANI ORGANIZATOREM  : GRONA OR
GANIZATORÐW ZA REALIZACJÇ UMOWY PEN ODPOWIE
DZIALNOyÃ PONOSI -EDITERRANEUM SPÐKA Z OO JAKO
ORGANIZATOR TECHNICZNY WYJAZDU POSIADAJACY ZEZWO
LENIE -ARSZAKA 7OJEWODZTWA 7IELKOPOLSKIEGO NR
Z ADRES   0OZNAÎ UL 0ADEREWSKIEGO 
TEL    
 :AWARCIE UMOWY NASTÇPUJE POPRZEZ PODPISA
NIE ZGOSZENIA UDZIAU W 0IELGRZYMCE .3:: a3OLI
DARNOyÃq PRZEZ UCZESTNIKA ORAZ WPACENIE ZALICZ
KI W KWOCIE OKREyLONEJ W PROGRAMIE JAKO PIERWSZA
CZÇyÃ ZALICZKI $O DNIA  SIERPNIA  ZALICZKA
POWINNA BYÃ UZUPENIONA DRUG WPAT DO KWOTY
 CENY PIELGRZYMKI KWOTA OKREyLONA W PROGRA
MIE JAKO DRUGA RATA  0OZOSTAA NALENOyÃ POWINNA
ZOSTAÃ DOPACONA NIE PÐ|NIEJ NI DO  WRZEyNIA
 KWOTA OKREyLONA W PROGRAMIE JAKO KOÎCOWA
WPATA  7 PRZYPADKU IMPREZY LOTNICZEJ DRUGA RATA
POWINNA BYÃ WPACONA DO DNIA 
 +ADY UCZESTNIK WYJAZDU PIELGRZYMKOWE
GO POWINIEN POSIADAÃ PASZPORT LUB WANY DO
WÐD OSOBISTY
 #ENY PRZEDSTAWIONE W OFERCIE PROGRAMOWEJ S
CENAMI STAYMI /RGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE JEDNAK
PRAWO DO ZMIANY CENY W WYJTKOWYCH PRZYPAD
KACH TAKICH JAK ZMIANY KURSÐW WALUT PRZEKRACZA
JCE  W SKALI TYGODNIA ZMIANY TARYF PRZEWOZO
WYCH CEN PALIWA PRZEPISÐW PODATKOWYCH ITP NIE
PÐ|NIEJ JEDNAK NI NA  DNI PRZED DAT ROZPOCZÇ
CIA REALIZACJI UMOWY 7 TAKICH PRZYPADKACH ZMIANA
CENY NIE STANOWI ZMIANY WARUNKÐW UMOWY
 /RGANIZATOR MA PRAWO ODWOAÃ PIELGRZYMKÇ O
ILE LICZBA UCZESTNIKÐW JEST NIEWYSTARCZAJCA NIE
PÐ|NIEJ JEDNAK NI  DNI PRZED WYJAZDEM 7 TA

KICH PRZYPADKACH ORGANIZATOR PRZEDOY W MIA
RÇ MOLIWOyCI UCZESTNIKOM INN OFERTÇ %WENTU
ALNE RÐNICE KOSZTÐW POKRYWA UCZESTNIK /PISA
NE SYTUACJE NIE STANOWI ZMIANY WARUNKÐW UMO
WY -IEJSCA WYJAZDÐW I GODZINY ZOSTAN PODANE
DO DNIA  WRZEyNIA 
 *EELI UCZESTNIK REZYGNUJE Z UDZIAU W PIELGRZYM
CE Z PRZYCZYN LECYCH PO JEGO STRONIE ORGANIZATOR
MA PRAWO POTRCIÃ
PRZY REZYGNACJI POWYEJ  DNI PRZED ROZPOCZÇ
CIEM PIELGRZYMKI  CENY PIELGRZYMKI OD OSO
BY
PRZY REZYGNACJI MIÇDZY  A  DNIEM 
CENY PIELGRZYMKI OD OSOBY
PRZY REZYGNACJI MIÇDZY  A  DNIEM  CENY
PIELGRZYMKI OD OSOBY
PRZY REZYGNACJI PONIEJ  DNI  CENY PIEL
GRZYMKI
7YSOKOyÃ POTRCENIA NIE BÇDZIE WYSZA NI RZECZY
WISTE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ ORGANIZATORA
/RGANIZATOR NIE BÇDZIE DOKONYWAÃ PROCENTOWYCH
POTRCEÎ JEyLI W MIEJSCE OSOBY REZYGNUJCEJ
UCZESTNIK PRZEDSTAWI INN OSOBÇ MOGC UCZEST
NICZYÃ W PIELGRZYMCE W CZASIE POZWALAJCYM OR
GANIZATOROWI NA DOKONANIE NIEZBÇDNYCH FORMALNO
yCI ZWIZANYCH Z WYJAZDEM
 0ROGRAM PIELGRZYMKI MA CHARAKTER RAMOWY :E
WZGLÇDU NA SZCZEGÐLNE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOLIWOyÃ ZMIANY KO
LEJNOyCI REALIZACJI NIEKTÐRYCH PUNKTÐW PROGRAMU LUB
NAWET ODSTPIENIA OD ICH REALIZACJI O ILE JEST TO UTRUD
NIONE LUB NIEMOLIWE Z NIEZALENYCH OD ORGANIZATO
RA POWODÐW I OKOLICZNOyCI 0OWYSZE NIE STANOWI
ZMIANY WARUNKÐW UMOWY
 5CZESTNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOyÃ MATERIALN
ZA SZKODY I STRATY WYRZDZONE Z JEGO WINY LUB Z WINY
OSÐB NIEPENOLETNICH NAD KTÐRYMI SPRAWUJE NADZÐR
LUB OPIEKÇ 0OWYSZE KOSZTY UCZESTNIK POKRYWA NA
MIEJSCU WYRZDZENIA SZKODY LUB STRAT
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 0IELGRZYMKA LOTNICZA DO 2ZYMU  DNI   CENA  0,.
 0IELGRZYMKA AUTOKAROWA DO 2ZYMU Z NAWIEDZENIEM !SYU  DNI   CENA  0,.
 0IELGRZYMKA AUTOKAROWA DO 2ZYMU Z NAWIEDZENIEM -ANOPELLO I 3AN 'IOVANNI 2OTONDO ORAZ POBYTEM NA #APRI
 DNI   CENA  0,.
 0IELGRZYMKA AUTOKAROWA DO 2ZYMU Z NAWIEDZENIEM GROBU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) ,ORETO I ,ANCIANO
3AN 'IOVANNI 2OTONDO I -ONTE 3AN !NGELO ORAZ POBYTEM NA #APRI I W 0OMPEJACH
 DNI   CENA  0,.
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LOTNICZY  DNI
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 NOCLEGI W HOTELU KLASY TURYSTYCZNEJ 0OKOJE  I  OS Z AZIENKA
0IELGRZYMKA .3:: a3/,)$!2./i£q DO 2ZYMU
MI $OPATA ZA POK OS  0,. OD OSOBY  iNIADANIA 
Z OKAZJI  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OEGO *ANA 0AWA )) NA 3TOLICÇ 0IOTROW
I OBIADOKOLACJE   7 CENÇ OBIADOKOLACJI NIE S WLICZONE NAPO
$ATA WYJAZDU  
JE  0RZELOT NA TRASIE 'DAÎSK 2ZYM 'DAÎSK  4RANSFERY
02/'2!- 2!-/79
NA TRASIE 7ARSZAWA 'DAÎSK I 'DAÎSK 7ARSZAWA W PRZYPADKU
$ZIEÎ  :BIÐRKA NA LOTNISKU W 'DAÎSKU  LUB W 7ARSZAWIE  0RZE ZMIANY MIEJSCA WYLOTU  4RANSFERY KLIMATYZOWANYM AUTOKAREM
LOT DO 2ZYMU 4RANSFER Z LOTNISKA DO HOTELU NA  NOCLEGI $ZIEÎ  WE 7OSZECH  5BEZPIECZENIE +, DO   %52 .7 I BAGA DO
2:9- !UDIENCJA 'ENERALNA Z /JCEM iWIÇTYM "ENEDYKTEM 86) .A  Z  0ILOT PENICY FUNKCJÇ PRZEWODNIKA
STÇPNIE 2ZYM 3TAROYTNY Z +OLOSEUM +APITOL 0LAC 7ENECKI 4EATR 7YDATKI PROGRAMOWE
-ARCELLUSA +OyCIÐ 3ANTA -ARIA IN #OSMEDIN Z 5STAMI 0RAWDY "OC  7STÇPY WJAZDY
METRO W 2ZYMIE PRZEWODNICY MIEJ
CA DELLA 6ERITA  $ZIEÎ  2:9- -SZA yWIÇTA W "AZYLICE iW 0IO
SCOWI OKOO  EURO 7YDATKI PROGRAMOWE S OPACANE INDY
TRA W DNIU  ROCZNICY WYBORU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) NA 3TO
WIDUALNIE PRZEZ UCZESTNIKÐW PIELGRZYMKI
LICÇ 0IOTROW .ASTÇPNIE ZWIEDZANIE 0LAC I "AZYLIKA iW 0IOTRA NA
5WAGA
WIEDZENIE GROBU /JCA iW *ANA 0AWLA )) +APLICA 3YKSTYÎSKA I /GRO
'ODZINY I MIEJSCA WYLOTÐW ZOSTAN PODANE W TERMINIE PÐ|NIEJ
DY 7ATYKAÎSKIE $ZIEÎ  2:9- :WIEDZANIE 2ZYMU "AZYLIKA
SZYM PRZEZ ORGANIZATORA
yW 0AWA ZA -URAMI "AZYLIKA yW *ANA NA ,ATERANIE 3CHODY iWIÇ
TE "AZYLIKA 3ANTA -ARIA -AGGIORE SPACER DO &ONTANNY DI 4REVI I
NA 3CHODY (ISZPAÎSKIE $ZIEÎ  4RANSFER NA LOTNISKO 0RZELOT DO
#ENA  Z OD OSOBY
'DAÎSKA LUB 7ARSZAWY  :AKOÎCZENIE PIELGRZYMKI
:ALICZKA PRZY ZGOSZENIU   Z
0OZOSTAA NALENOyÃ  Z PATNA DO 

 DNI

0IELGRZYMKA .3:: a3/,)$!2./i£q DO 2ZYMU
Z OKAZJI  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OEGO *ANA 0AWA )) NA 3TOLICÇ 0IOTROW

$ATA WYJAZDU  
02/'2!- 2!-/79
$:)%®  7YJAZD Z MIEJSCA ZBIÐRKI INFORMACJÇ O MIEJSCU I GO
DZINIE WYJAZDU PRZEKAE KOORDYNATOR PIELGRZYMKI W :ARZDZIE 2E
GIONU  .OCNY PRZEJAZD PRZEZ TERYTORIUM #ZECH I !USTRII $ZIEÎ
 !39 0RZEJAZD DO LECEGO W 5MBRII !SYU POSTÐJ  GODZIN 
:WIEDZANIE "AZYLIKI iW&RANCISZKA ORAZ KOyCIOA 3ANTA -ARIA DE
GLI !NGELI Z 0ORCJUNKUL 0RZEJAZD NA  NOCLEGI W OKOLICACH 2ZYMU
$ZIEÎ  I  2:9- -/.4% #!33)./ !UDIENCJA GENE
RALNA Z /JCEM iWIÇTYM "ENEDYKTEM 86) -SZA yWIÇTA  PA|DZIER
NIKA W DNIU  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OZEGO *ANA 0AWA )) NA 3TO
LICÇ 0IOTROW .AWIEDZENIE 'ROBU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) W 'RO
TACH 7ATYKAÎSKICH 0ROGRAM TURYSTYCZNY ZWIEDZANIE "AZYLIKI yW 0IO
TRA "AZYLIKI yW *ANA NA ,ATERANIE I iWIETYCH 3CHODÐW 2ZYM STA
ROYTNY +OLOSEUM I &ORUM 2OMANUM  Z ZEWNATRZ UK +ONSTANTY
NA 0LAC 7ENECKI PRZEJyCIE DO 3CHODÐW (ISZPAÎSKICH FONTANNA DI 4REVI
0RZEJAZD NA -ONTE #ASSINO NAWIEDZENIE CMENTARZA ONIERZY )) +OR
PUSU I /PACTWA "ENEDYKTYÎSKIEGO $ZIEÎ  7%.%#*! 0RZE
JAZD DO 7ENECJI  GODZINNY POSTÐJ  :WIEDZANIE MIASTA PRZEJAZD
NA 0LAC iW -ARKA 'IUDECC A POTEM "AZYLIKA iW -ARKA 0AAC $O
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ÐW Z ZEWNTRZ -OST 7ESTCHNIEÎ 7IEA :EGAROWA $ZWONNICA
-OST 2IALTO 0OWRÐT SAWNYM +ANAEM 7IELKIM .OCNY PRZEJAZD DO
0OLSKI $ZIEÎ  :AKOÎCZENIE PIELGRZYMKI
i7)!$#:%.)! 7 #%.)% 0/$34!7/7%*
 NOCLEGI W HOTELACH KLASY TURYSTYCZNEJ 0OKOJE  I  OS Z AZIENKA
MI $OPATA ZA POK OS  0,. OD OSOBY  iNIADANIA KONTY
NENTALNE  I OBIADOKOLACJE   7 CENÇ OBIADOKOLACJI NIE S WLICZO
NE NAPOJE  0RZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM WYPOSAONYM W
KLIMATYZACJÇ TOALETÇ BAREK I VIDEO 7 AUTOKARZE MOLIWOyÃ ZAKUPU
KAWY I HERBATY ZA ZOTÐWKI  5BEZPIECZENIE +, DO   %52
.7 I BAGA DO  Z  /PIEKA PILOTA  /PIEKA DUCHOWA
7YDATKI PROGRAMOWE
 7STÇPY WJAZDY 7ENECJA EW *ANICULUM
METRO W 2ZYMIE
TRANSFERY 7ENECJA I PRZEWODNICY MIEJSCOWI OKOO  EURO
7YDATKI PROGRAMOWE S OPACANE INDYWIDUALNIE PRZEZ UCZESTNI
KÐW PIELGRZYMKI

#ENA   Z OD OSOBY
) CZÇyÃ ZALICZKI PRZY ZGOSZENIU   Z
)) CZÇyÃ ZALICZKI DO    Z
+OÎCOWA WPATA DO    Z

$ATA W

:GOSZENIE UDZIAU W 0IELGRZYMCE DO 2ZYMU DLA REGIONÐW 0OLSKI POUDNIOWEJ
Imię: _________________________

02/'2
$:)%®
DZINIE WY
GIONU  .
 !39
:WIEDZAN
GLI !NGELI
$ZIEÎ 
RALNA Z /
NIKA W DN
LICÇ 0IOTRO
TACH 7ATY
TRA "AZYL
ROYTNY +
NA 0LAC 7
0RZEJAZD N
PUSU I /P
JAZD DO 7
NA 0LAC iW

Nazwisko: _____________________________________

Data i miejsce urodzenia: ___________________________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________________
Adres do korespondencji: ___________________________________________________________
Telefon kontaktowy: ______________________________________________________________
Seria i nr paszportu lub dowodu osobistego: _________________
Ogólna należność (dane z programu) ..............................
Zamawiam pokój jednoosobowy za dodatkową opłatą
tak

nie

Oświadczam, iż znane mi są warunki uczestnictwa w pielgrzymce i w pełni je akceptuję.

.......................................................

Warunki uczestnictwa znajdują się na następnej stronie.
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 /RGANIZATOR NIE ZWRACA PIENIÇDZY Z TYTUU NIE
WYKORZYSTANYCH PRZEZ UCZESTNIKA yWIADCZEÎ Z
JEGO WINY NP SPÐ|NIENIE SIÇ NA MIEJSCE ZBIÐR
KI SKRÐCENIE POBYTU REZYGNACJA Z CZÇyCI LUB CA
OyCI PROGRAMU 
 /RGANIZATOR UBEZPIECZA UCZESTNIKÐW PIELGRZYM
KI OD KOSZTÐW LECZENIA DO RÐWNOWARTOyCI  
EURO ORAZ OD NIESZCZÇyLIWYCH WYPADKÐW "AGA
UCZESTNIKA JEST UBEZPIECZONY DO KWOTY  Z
 5CZESTNIK MA PRAWO ZOYÃ W BIURZE ORGANI
ZATORA REKLAMACJÇ W RAZIE NIENALEYTEGO WYKONA
NIA UMOWY W TERMINIE NIE PÐ|NIEJ NI  DNI OD
DNIA ZAKOÎCZENIA REALIZACJI UMOWY /RGANIZATOR
MA OBOWIZEK ROZPATRZENIA REKLAMACJI W CIGU 
DNI OD DATY JEJ OTRZYMANIA 7ARUNKIEM ROZPATRZE
NIA REKLAMACJI PRZEZ ORGANIZATORA JEST ZGOSZENIE
PILOTOWI PRZEZ UCZESTNIKA W CZASIE TRWANIA REALI
ZACJI UMOWY NA PIyMIE UMOTYWOWANYCH ZASTRZE
EÎ .IE UWAA SIÇ ZA WADÇ USUGI NIEDOCIGNIÇÃ
ZAWINIONYCH PRZEZ UCZESTNIKA LUB OSOBY PRAWNE I
FIZYCZNE NIE POZOSTAJCE W STOSUNKU PRAWNYM Z
ORGANIZATOREM ALBO WYNIKAJCE Z OKOLICZNOyCI ZA
KTÐRE ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA NP WARUNKI AT
MOSFERYCZNE LOSOWE DECYZJE WADZ LOKALNYCH I
GRANICZNYCH ITP 
 0RZY DOKONYWANIU JAKICHKOLWIEK ZWROTÐW
UCZESTNIKOWI NIE PRZYSUGUJ ODSETKI OD WPA
CONYCH KWOT
 7SZELKIE ZMIANY WARUNKÐW UCZESTNICTWA
MUSZ MIEÃ FORMÇ PISEMN POD RYGOREM NIE
WANOyCI
 3PRAWY SPORNE MOGCE WYNIKAÃ PODCZAS RE
ALIZACJI UMOWY BÇD ROZPATRYWANE POLUBOWNIE A
W RAZIE BRAKU POROZUMIENIA PRZEZ WAyCIWE SDY
POWSZECHNE 7 SPRAWACH NIE UNORMOWANYCH PO
WYSZYMI WARUNKAMI UCZESTNICTWA MAJ ZASTOSO
WANIE PRZEPISY +ODEKSU #YWILNEGO

podpis uczestnika

7YPENIONE I PODPISANE ZGOSZENIE NALEY PRZEKAZAÃ DO KOORDYNATORA PIELGRZYMKI ZE SWOJEJ +OMISJI :AKADOWEJ LUB W :ARZDZIE 2EGIONU $O
ZGOSZENIA NALEY DOCZYÃ KWOTÇ ZALICZKI W GOTÐWCE LUB POTWIERDZENIE PRZEKAZU NALENOyCI NA KONTO WSKAZANE PRZEZ KOORDYNATORA LUB NA KONTO
ORGANIZATORA TECHNICZNEGO -EDITERRANEUM SP Z OO   0OZNAÎ 0ADEREWSKIEGO  "ANK -ILLENIUM 3! KONTO NR     
  Z DOPISKIEM 0,' 3/, 0ROGRAM NR  ORAZ DODATKOWO Z ADNOTACJ ZALICZKA  RATA LUB WPATA KOÎCOWA 7 PRZYPADKU WPATY ZA
WIEKSZ ILOyÃ OSÐB ICH NAZWISKA POWINNY BYÃ OPISANE NA PRZELEWIE

0ROGRAM NR 

 DNI

0IELGRZYMKA .3:: a3/,)$!2./i£q DO 2ZYMU
Z OKAZJI  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OEGO *ANA 0AWA )) NA 3TOLICÇ
0IOTROW Z NAWIEDZENIEM -ANOPELLO I 3AN 'IOVANNI 2OTONDO ORAZ POBYTEM
NA #APRI

$ATA WYJAZDU  

W 5MBRII !SYU :WIEDZANIE "AZYLIKI iW &RANCISZKA ORAZ KOyCIOA 3ANTA -A
RIA DEGLI !NGELI Z 0ORCJUNKUL $ZIEÎ  7%.%#*! 0RZEJAZD DO 7ENECJI
 GODZINNY POSTÐJ  :WIEDZANIE MIASTA PRZEJAZD NA 0LAC iW -ARKA 'IUDEC
C A POTEM "AZYLIKA iW -ARKA 0AAC $OÐW Z ZEWNTRZ -OST 7ESTCHNIEÎ
7IEA :EGAROWA $ZWONNICA -OST 2IALTO 0OWRÐT SPECJALNIE WYNAJÇTYMI MO
TORÐWKAMI SAWNYM +ANAEM 7IELKIM .OCNY PRZEJAZD DO 0OLSKI $ZIEÎ 
:AKOÎCZENIE PIELGRZYMKI

02/'2!- 2!-/79
$ZIEÎ  7YJAZD Z 0OLSKI 0RZEJAZD NA NOCLEG DO #ZECH $ZIEÎ  #:%
#(9 2)-).) #AODZIENNY PRZEJAZD PRZEZ !LPY I .IZINÇ 0ADAÎSK NAD !D
RIATYK DO 2IMINI $ZIEÎ  -!./00%,,/ 3!. ')/6!..) 2/
4/.$/ 0RZEJAZD DO 3ANKTUARIUM W -ANOPPELLO GDZIE PRZECHOWYWANA JEST
CHUSTA iW 7ERONIKI A NASTÇPNIE DO 3AN 'IOVANNI 2OTONDO MIEJSCA GDZIE
Y I ZMAR iW /JCIEC 0IO GRÐB OJCA 0IO KOyCIÐ CELA KRUCYFIKS KONFESJONA
$ROGA KRZYOWA W PARKU 3ZPITAL 5LGI W #IERPIENIU  $ZIEÎ  #!02) s
-/.4% #!33)./ 0OBYT NA #APRI #ZAS WOLNY DO INDYWIDUALNEGO WYKO
RZYSTANIA LUB PROPOZYCJE FAKULTATYWNE NP WYCIECZKA WOKÐ #APRI .ASTÇPNIE
PRZEJAZD NA -ONTE #ASSINO s/PACTWO iW "ENEDYKTA I #MENTARZ 0OLSKI $ZIEÎ
 I  2:9- !UDIENCJA GENERALNA Z /JCEM iWIÇTYM "ENEDYKTEM 86) -SZA
yWIÇTA  PA|DZIERNIKA W DNIU  ROCZNICY WYBORU 3UGI "OZEGO *ANA 0AWA
)) NA 3TOLICÇ 0IOTROW .AWIEDZENIE 'ROBU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) W 'RO
TACH 7ATYKAÎSKICH 0ROGRAM TURYSTYCZNY ZWIEDZANIE "AZYLIKI yW 0IOTRA "AZY
LIKI yW *ANA NA ,ATERANIE I iWIÇTYCH 3CHODÐW "AZYLIKI yW 0AWA ZA -URAMI
2ZYM STAROYTNY +OLOSEUM I &ORUM 2OMANUM  Z ZEWNATRZ UK +ONSTANTYNA
0LAC 7ENECKI PRZEJyCIE DO 3CHODÐW (ISZPAÎSKICH FONTANNA DI 4REVI $ZIEÎ 
/26)%4/ s !39 0RZEJAZD DO /RVIETO s +ATEDRA Z +APLIC +ORPORAU
W KTÐREJ PRZECHOWYWANE S RELIKWIE -SZY "OLSEÎSKIEJ 0RZEJAZD DO LECEGO

i7)!$#:%.)! 7 #%.)% 0/$34!7/7%*
 NOCLEGÐW W HOTELACH KLASY TURYSTYCZNEJ #ZECHY X  2IMINI X  OK .EAPOLU
X  OK 2ZYMU X   0OKOJE  I  OS Z AZIENKAMI $OPATA ZA POK OS 
Z  iNIADANIA KONTYNENTALNE  I OBIADOKOLACJE   7 CENÇ OBIADOKO
LACJI NIE S WLICZONE NAPOJE  0RZEJAZD KOMFORTOWYM AUTOKAREM WYPOSA
ONYM W KLIMATYZACJÇ WC BAREK I VIDEO 7 AUTOKARZE KAWA HERBATA ZA ZO
TÐWKI  5BEZPIECZENIE +, DO   %52 .7 I BAGA DO  Z  /PIE
KA PILOTA  /PIEKA DUCHOWA

0ROGRAM NR 

ROCZNICY WYBORU 3UGI "OZEGO *ANA 0AWA )) NA 3TOLICÇ 0IOTROW .AWIEDZENIE
'ROBU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) W 'ROTACH 7ATYKAÎSKICH 0ROGRAM TURYSTYCZ
NY -UZEA 7ATYKAÎSKIE ZWIEDZANIE "AZYLIKI yW 0IOTRA "AZYLIKI yW *ANA NA
,ATERANIE I iWIÇTYCH 3CHODÐW "AZYLIKI yW 0AWA ZA -URAMI 2ZYM STAROYT
NY +OLOSEUM I &ORUM 2OMANUM  Z ZEWNATRZ UK +ONSTANTYNA 0LAC 7ENEC
KI PRZEJyCIE DO 3CHODÐW (ISZPAÎSKICH FONTANNA DI 4REVI $ZIEÎ  /26)%
4/ 4!26)3)/ 0RZEJAZD DO /RVIETO :WIEDZANIE +ATEDRY Z +APLIC -SZY
"OLSEÎSKIEJ 0RZEJAZD DO 4ARVISIO $ZIEÎ  #AODZIENNY PRZEJAZD DO KRA
JU :AKOÎCZENIE PIELGRZYMKI

 DNI

0IELGRZYMKA .3:: a3/,)$!2./i£q DO 2ZYMU
Z OKAZJI  ROCZNICY WYBORU SUGI BOEGO *ANA 0AWA )) NA 3TOLICÇ 0IOTROW
Z NAWIEDZENIEM GROBU /JCA iWIÇTEGO *ANA 0AWA )) ,ORETO I ,ANCIA
NO 3AN 'IOVANNI 2OTONDO I -ONTE 3AN !NGELO ORAZ POBYTEM NA #APRI
I W 0OMPEJACH

$ATA WYJAZDU  
02/'2!- 2!-/79
$ZIEÎ  7YJAZD Z 0OLSKI 0RZEJAZD NOCNY PRZEZ #ZECHY I !USTRIÇ DO
7OCH $ZIEÎ  7%.%#*! 0RZEJAZD DO 7ENECJI s ZWIEDZANIE "AZYLIKA
yW -ARKA 0AAC $OÐW ZEWNTRZ -OST 2IALTO -OST 7ESTCHNIEÎ $ZWONNI
CA 7IEA :EGAROWA 0RZEJAZD NA ,IDO $ZIEÎ  0!$7! 2!6%..!
0RZEJAZD DO 0ADWY :WIEDZANIE "AZYLIKI yW !NTONIEGO 0ADEWSKIEGO I 0RATO
DELLA 6ALLE .ASTÇPNIE DO 2AVENNY  7 PROGRAMIE ZWIEDZANIA +OyCIÐL 3 6ITA
LE I +OyCIÐL 3AN !POLINARE IN #LASSE $ZIEÎ  ,/2%4/ s ,!.#)!./
0RZEJAZD DO ,ORETO NAWIEDZENIE "AZYLIKI -ATKI "OEJ ,ORETAÎSKIEJ Z $OMKIEM
yWIÇTEJ 2ODZINY .ASTÇPNIE ,ANCIANO +OyCIÐ #UDU %UCHARYSTYCZNEGO $ZIEÎ
 3!. ')/6!..) 2/4/.$/ s -/.4% 3!. !.'%,/ 0OBYT
W 3AN 'IOVANNI 2OTONDO MIEJSCU GDZIE Y I ZMAR iW /0IO .ASTÇPNIE -ON
TE 3 !NGELO MIEJSCE GDZIE UKAZYWA SIÇ -ICHA !RCHANIO $ZIEÎ  #!
02) $ZIEÎ PRZEZNACZONY NA RELAKS I WYPOCZYNEK NA #APRI  -OLIWOyÃ PLA
OWANIA OPYNIÇCIA WYSPY PRZEJAZDU MOTORÐWK DO ,AZUROWEJ 'ROTY OBEJ
RZENIA /GRODÐW !UGUSTA I 0ANORAMY $ZIEÎ  0/-0%*% s -/.4%
#!33)./ :WIEDZANIE 0OMPEI s MIASTA ZNISZCZONEGO PRZEZ WYBUCH 7EZU
WIUSZA W ) W NE .ASTÇPNIE PRZEJAZD NA -ONTE #ASSINO s /PACTWO "ENEDYK
TYÎSKIE #MENTARZ ONIERZY )) +ORPUSU -UZEUM MULTIMEDIALNE BITWY Z 
ROKU 0RZEJAZD W OKOLICE 2ZYMU $ZIEÎ   2:9- !UDIENCJA GENERAL
NA Z /JCEM iWIÇTYM "ENEDYKTEM 86) -SZA yWIÇTA  PA|DZIERNIKA W DNIU 
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7YDATKI PROGRAMOWE
 7STÇPY WJAZDY DO MIAST KOMUNIKACJA MIEJSKA W 2ZYMIE TRANS
FERY 7ENECJA I #APRI PRZEWODNICY MIEJSCOWI OKOO   EURO
57!'! 7YDATKI PROGRAMOWE S OPACANE INDYWIDUALNIE PRZEZ UCZESTNI
KÐW

20

#ENA   Z OD OSOBY
) CZÇyÃ ZALICZKI PRZY ZGOSZENIU   Z
)) CZÇyÃ ZALICZKI DO    Z
+OÎCOWA WPATA DO    Z

0

ZO

i7)!$#:%.)! 7 #%.)% 0/$34!7/7%*
 NOCLEGÐW W HOTELACH KLASY TURYSTYCZNEJ ,IDO DI *ESOLO X  2IMINI X  OK 3AN
'IOVANNI 2OT X  OK 3ORRENTO X  OK 2ZYMU X  OK 4ARVISIO X   0OKOJE  I 
OS Z AZIENKAMI $OPATA ZA POK OS  Z  iNIADANIA KONTYNENTALNE  I
OBIADOKOLACJE   7 CENÇ OBIADOKOLACJI NIE S WLICZONE NAPOJE  0RZEJAZD
KOMFORTOWYM AUTOKAREM WYPOSAONYM W KLIMATYZACJÇ WC BAREK I VIDEO 7
AUTOKARZE KAWA HERBATA I NAPOJE ZA ZOTÐWKI  5BEZPIECZENIE +, DO  
%52 .7 I BAGA DO  Z  /PIEKA PILOTA  /PIEKA DUCHOWA

02/0

 0IEL
 0IEL
 0IEL
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 0IEL
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7YDATKI PROGRAMOWE
 7STÇPY WJAZDY DO MIAST KOMUNIKACJA MIEJSKA W 2ZYMIE TRANS
FERY 7ENECJA I #APRI PRZEWODNICY MIEJSCOWI OKOO   EURO
57!'! 7YDATKI PROGRAMOWE S OPACANE INDYWIDUALNIE PRZEZ UCZESTNI
KÐW

#ENA   Z OD OSOBY
) CZÇyÃ ZALICZKI PRZY ZGOSZENIU   Z
)) CZÇyÃ ZALICZKI DO    Z
+OÎCOWA WPATA DO    Z

4&,3&5"
0QFSBUP
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