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Szkolenia

Pracownicze Plany 
Kapitałowe – szkolenie

Komisja Kra-
jowa NSZZ „Soli-
darność” popie-
rając program 
Pracowniczych 
Planów Kapita-
łowych zaofe-
rowała możli-
wość pogłębie-
nia wiedzy w tym zakresie poprzez organizację w regio-
nach bezpłatnych szkoleń najpierw dla przewodniczących 
władz wykonawczych, a później dla pozostałych członków.

W naszym Regionie kolejne szkolenie Pracownicze Pla-
ny Kapitałowe odbyło się  13 grudnia br. w siedzibie Regio-
nu w Legnicy. Przeprowadziła je trenerka Polskiego Fun-
duszu Rozwoju Portalu PPK. 

W szkoleniu uczestniczyli członkowie władz Organiza-
cji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Oświaty i Wychowania nr 1 i nr 2  w Legnicy oraz Organiza-
cji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Winkelmannie Sp. z o. 
o. w Legnicy.

Spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy 
ofiar stanu wojennego.

Szkolenie – Zasady funkcjonowania 
kasy zapomogowo-pożyczkowej po 
11.X.2021

W związku ze 
zgłoszoną przez 
kilka organizacji 
potrzebą pozna-
nia nowych ure-
gulowań doty-
czących zasad 
działania kas 
zapomogo-
wo-pożyczkowych po wejściu w życie ustawy w tej spra-
wie, Dział Szkoleń Regionu , przy współpracy z kancela-
rią mecenas Moniki Majki opracował, a następnie 15 grud-
nia br. przeprowadził szkolenie Zasady funkcjonowania 
kasy zapomogowo-pożyczkowej po 11 października 2021 
r. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele:  Dolnośląskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Oddział 
Chojnów, KGHM Zanam S.A. w Polkowicach i Taurona  Kra-
ków Oddział Legnica. Zajęcia, które dotyczyły m.in. orga-
nizacji kasy, kontroli, RODO – przeprowadziły mecenas 
Monika Majka i Ewa Kosiorowska.

PEZ – ewaluacja i zakończenie cyklu
Ostat-

nie spotkanie 
uczestników 
cyklu Podsta-
wowe Elemen-
ty Zarządza-
nia, które odby-
ło się 17 grudnia 
br., poświęco-
ne było podsumowaniu projektu rozpoczętego we wrześ-
niu 2019 r. Cykl rozpoczęło 15 osób – ukończyło 6. Uczest-
nicy otrzymali zaświadczenia z wynikami rocznych zma-
gań. W tym rankingu najlepiej wypadły: Marzena Gro-
chowska-Jasnos z Muzeum Archeologiczno – Historyczne-
go w Głogowie z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” 
przy Regionie oraz Grażyna Patelska z Organizacji Między-
zakładowej NSZZ „S” w Hucie Miedzi Głogów O/KGHM Pol-
ska Miedź S.A. W projekcie wzięli udział członkowie NSZZ 
„Solidarność” z: Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Muzeum 
Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, Huty Mie-
dzi Głogów O/KGHM Polska Miedź S.A.  i WPEC-u w Legnicy 
S.A. Podczas ostatniego spotkania uczestnicy ocenili: przy-
datność zdobytej wiedzy w działalności związkowej, sto-
sowane metody szkoleniowe, warunki w jakich odbywały 
się zajęcia oraz kompetencje prowadzących zajęcia. 

W ramach corocznej akcji przekazywania 
Światełka Pokoju  legniccy harcerze przyszli 
z Nim do Zarządu Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność”. W imieniu Solidarno-
ści Światełko Pokoju odebrała Ewa Kosiorowska 
sekretarz Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”.

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano 
po raz pierwszy w 1986 roku w Linz,  w Austrii, 
jako część bożonarodzeniowych działań chary-
tatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciem-

ności” i była propagowana przez Austriackie 
Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat 
nad akcją objęli skauci austriaccy.Każdego roku 
dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF 
odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem. Następnie Światło transportowa-
ne jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian 
Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna 
uroczystość, podczas której Płomień jest przeka-
zywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom 
organizacji skautowych z wielu krajów europej-
skich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betle-
jemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, 
iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. 
Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz 
na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw 
betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazu-
ją Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy 
i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na pół-
noc – do Szwecji.

Co roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju przy-
świeca inne hasło. W tym szczególnym, trudnym 
2021, brzmi ono: „Światło Służby”.

Betlejemskie Światło Pokoju przekazane Solidarności 

Podwyżek w zasadzie 
nie mamy od dwóch 
lat, są tylko regulacje 

dla najniżej zarabiających, 
czyli tych, którzy mają naj-
niższą krajową. Od maja roz-
mawiamy z prezydentem na 
temat podwyżek. Stanęło na 
tym, że prezydent nam obie-
cał podwyżki, ale nie powie-
dział kwoty, ponieważ stwier-
dził, że nie jest w stanie jej 
podać. Boimy się, że to będą 
kwoty rzędu 200 – 300 zło-
tych, co nas nie usatysfakcjo-
nuje, bo nasze zarobki są 
naprawdę niskie. Oczekuje-
my podwyżek w wysokości 
tysiąca złotych – mówi 
Elżbieta Decyk, zastępca 
przewodniczącego Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej.

– Sytuacja jest bardzo 
ciężka. Staramy się uczci-
wie wykonywać naszą pra-
cę. Wynagrodzenie, któ-
re otrzymujemy, nie pozwa-
la nam godnie żyć, tym bar-
dziej że wszystko drożeje 
i będzie jeszcze drożej i jesz-
cze gorzej, a nasza płaca cały 
czas stoi w miejscu – mówi 
jedna z protestujących.

– Większość pracowni-
ków MOPS-u zarabia naj-
niższą krajową. To głodowe 
pensje. Chcielibyśmy wię-
cej zarabiać, adekwatnie do 
tego, jaką pracę wykonujemy, 
dlatego tutaj jesteśmy. Nasze 

dotychczasowe podwyżki, to 
rzucanie ochłapów żeby nam 
zamknąć usta – dodaje kolej-
na protestująca pracownica 
MOPS-u.

We wtorek pracownicy 
spontanicznie zgromadzili 
się przed Ratuszem dokład-
nie pod oknem gabine-
tu Tadeusza Krzakowskie-
go w czasie kiedy trwała sesja 

budżetowa. Wcześniej zwró-
cili się w sprawie podwyżek 
do radnych. Radni opozy-
cyjni zaproponowali zmia-
ny do budżetu, które mają 
poprawić sytuację finanso-
wą pracowników socjalnych. 
W sesji, która odbywała się 
online, brała udział Aneta 
Mazur, szefowa „Solidarno-
ści” w MOPS-ie.

Niestety protest nie został 
zauważony przez większość 
w radzie miejskiej.   LS/WO

„Panie prezydencie 
poprawka w budżecie” 
Kilkudziesięcioro pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej 
z ulicy Grabskiego zebrało się od oknem prezydenta Legnicy, domagając się podwyżek pensji – Panie 
prezydencie poprawka w budżecie. Wykształcenie musi być w cenie – skandują między innymi uczestnicy 
spontanicznego protestu. 
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Zmarł Zbigniew Próżny
Zbigniew Próżny urodził się 9 marca 1954 

roku, zmarł 15 grudnia 2021 roku. Zbigniew 
Próżny był przewodniczącym KZ NSZZ „Soli-
darność” w Zarządzie Gospodarki Mieszkanio-
wej w Legnicy od lipca 1993 roku do teraz, wcześ-
niej pełnił funkcję zastępcy przewodniczące-
go (17.10.1990 – 1 lipca 1993). Delegat na Walne 
Zebranie Delegatów NSZZ Soldiarność” Regionu 
Zagłębie Miedziowe. 

Pracował we Wrocławskim Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Komunalnego (30 wrzesnia 1969 
– 26 czerwca 1971), następnie w Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej Pekary Stare (8 kwietnia 
1975 – 30 czerwca 1981), W Zarządzie Gospo-
darki Mieszkaniowej pracował od 1981 do czasu 
przejścia na emeryturę w 2019 roku.

Zapalony kibic Miedzi Legnica.

Ostatnie pożegnania Zbigniewa Próżnego
Rodzina, koledzy i związkowcy z Solidarno-

ści pożegnali przewodniczącego KZ NSZZ „Soli-
darność” w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej 
w Legnicy. 

W pogrzebie uczestniczyło kilku przewodniczą-
cych komisji zakłądowych w terenu legnickiego 
i przedstawiciele Zarządu Regionu z przewodni-
czącym Bogdanem Orłowskim.

Jak poinformował GUS, na koniec listopada inflacja 
poszybowała do 7,8 proc. Natomiast płaca minimal-
na wzrośnie o 7,5 proc., czyli poniżej poziomu infla-

cji. – Inflacja pozbawia nasze pieniądze realnej wartości. 
Jej skutki odczuwamy wszyscy, ale w niejednakowym 
stopniu. Dla gorzej zarabiających, w tym otrzymujących 
płacę minimalną, wzrost cen jest bardziej dotkliwy, gdyż 
ogranicza ich możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb. Im ktoś uboższy, tym większą część swoich 

dochodów przeznacza na żywność i rachunki – mówi dr 
Jan Czarzasty, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie.

Podczas negocjacji płacy minimalnej na 2022 rok 
przedstawiciele organizacji związkowych alarmowa-
li, że prognozowana wówczas inflacja na poziomie 3,3 
proc. jest nierealna do osiągnięcia. Już wówczas ekonomi-
ści wskazywali, że wzrost cen będzie wyższy. Dzisiaj, gdy 
inflacja jest ponad dwa razy większa od prognozowanej, 

mówi się o konieczności dwukrotnego podniesienia pła-
cy minimalnej w przyszłym roku. Miałoby to nastąpić nie 
tylko w styczniu, ale także w lipcu. – Takiemu rozwiąza-
niu sprzeciwiliby się z pewnością pracodawcy, borykają-
cy się ze wzrostem kosztów będących przede wszystkim 
wynikiem szybujących cen energii. Oczywiście rząd móg-
łby to zrobić jednostronną decyzją, ale tego także bym się 
nie spodziewał – podkreśla dr Czarzasty.

Region Dolny Śląsk

Nowa płaca  
minimalna w 2022 r. 
3010 zł brutto – tyle od stycznia 2022 roku wynosi płaca minimalna. To o 210 zł więcej niż w 2021 r. Z kolei minimalna 
stawka godzinowa wzrosła do 19,70 zł brutto. Niestety, kwoty te wyglądają dobrze tylko na papierze, bo w 
rzeczywistości ponad 2 mln Polaków zarabiających na poziomie płacy minimalnej, zubożeje. Wszystko za sprawą 
rosnącej inflacji.

Sławomir Kleczyński 
przewodniczącym 
KZ NSZZ 
„Solidarność”
w KGHM O/ZH

11 stycznia odbyło się Zakła-
dowe Zebranie Delegatów Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w KGHM Polska Miedź 
S.A. Oddział Zakład Hydrotech-
niczny. Zgodnie z decyzją dele-
gatów nowym przewodniczącym 
Komisji Zakładowej został Sła-
womir Kleczyński. 
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40.rocznica 
wprowadzenia 
stanu 
wojennego

Od wykładu Łukasza Sołtysika z IPN we Wrocławiu 
„Stan wojenny w Legnicy: protesty, represje, konspirato-
rzy, bibuła” rozpoczęły się w kościele św. Tadeusza Aposto-
ła uroczystości upamiętniające 40. rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego.

– Organizujemy takie spotkania rocznicowe pamięci ofiar 
zamordowanych i represjonowanych w stanie wojennym. 
Mija 40 lat od tych tragicznych wydarzeń. Wspominamy tych, 
którzy zapłacili najwyższą cenę przeciwstawiając się władzy 
komunistycznej w 1981 roku. W tamtym czasie nie zasta-
nawialiśmy się czy, tylko jak przeciwstawić się władzy, która 
narzuciła nam system komunistyczny. Całą dekadę musie-
liśmy walczyć, żeby dojść do 1989 roku, kiedy to ponownie 
wstąpiliśmy na drogę wolności, suwerenności i niepodległo-
ści naszego państwa – mówi Jan Tabor, prezes Stowarzyszenia 
Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego.

Po wykładzie, w kościele św. Tadeusza Apostoła odprawio-
na została msza święta w intencji ofiar stanu wojennego. Po 
mszy odbył się koncert „Żeby Polska była Polską”.

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ "Solidar-
ność" w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce zamówił w miastach powiatowych naszego regionu msze 
święte w intencji ofiar stanu wojennego. 

Uroczystości rocznicowe wprowa-
dzenia stanu wojennego połączo-
no z przypadającą także w tym 

roku 40. rocznicą pacyfikacji kopalni ZG 
Rudna. Ze względu na obostrzenia 
COVID-owe, zdecydowano o odwołaniu 
głównych uroczystości tego wydarzenia.

Dzisiaj natomiast w rocznicę ogłosze-
nia i wprowadzenia w Polsce Ludowej 
stanu wojennego, w polkowickim kinie 
spotkali się dawni działacze podziemnej 
Solidarności. Wcześniej uczestniczyli we 
mszy świętej w intencji ofiar i represjo-
nowanych w stanie wojennym. Spotka-
nie z dawnymi opozycjonistami popro-
wadził dr Łukasz Sołtysik z wrocławskie-
go oddziału Instytutu Pamięci Narodo-
wej. W dyskusji panelowej uczestniczy-

li: Roman Dziedzic, Mirosław Pomirski, 
Jan Wilczyński, Jan Gaca i Jana Madeja. 

– Wprowadzenie stanu wojennego 
pamiętam, jak dziś. Gdy rano w ponie-
działek pojechałem do zakładu, już wie-
działem, że będzie strajk, bo załoga tego 
się domagała. Każdy się bał, bo nikt 
nie wiedział, co będzie dalej. Dyskuto-
waliśmy, co robić. Zawiązał się komi-
tet strajkowy i czekaliśmy na rozwój 
wydarzeń. Było nas dziesięciu w komi-
sji, którzy byliśmy odpowiedzialni za 
ten strajk. SB myślało, że jestem jakimś 
łącznikiem między naszym zakładem, 
a kopalnią ZG Polkowice. Na drugi 
dzień wezwał mnie do siebie dyrektor 
zakładu. Wszedłem do gabinetu, a tam 
czekało już na mnie dwóch smutnych 

panów. Kazali mi się przebrać i zawieźli 
do Lubina, na Traugutta, do komendy – 
opowiadał Roman Dziedzic, pracownik 
ówczesnych Zakładów Naprawczych 
Maszyn, dzisiejszy KGHM ZANAM.

Niedzielny poranek 13 grudnia 1981 
roku doskonale pamięta także Mirosław 
Pomirski. Podobnie jak Roman Dzie-
dzic pracował w Zakładach Napraw-
czych Maszyn KGHM w Polkowicach.

– Miałem wtedy małe dzieci. Wraz 
z żoną zadecydowaliśmy, że młodsze-
go musimy wywieźć do teściów. Wtedy 
nie było samochodów, był zakaz poru-
szania się. Poprosiłem sąsiada, by nam 
pomógł. Udało się zawieźć syna pod Zło-
toryję. To był trudny czas dla nas wszyst-
kich. Represje, prześladowania, strasze-

nie. Ludzie tracili pracę, zostawali bez 
środków do życia. Mroczne czasy. Pamię-
tam, jak pacyfikowali Rudną, kierujący 
oddziałem ZOMO powiedział tylko, że 

Pawłowski i Rybak odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności 

Spotkanie dawnych działaczy opozycji  
w rocznicę stanu wojennego
W 40. rocznicę ogłoszenia i wprowadzenia stanu wojennego, w Polkowicach spotkali się dawni działacze opozycji antykomunistycznej. 
Kulminacyjnym momentem było wręczenie przez wojewodę dolnośląskiego państwowe odznaczenia: „Medal Pro Patria” oraz „Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości”.



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL 5

W piątek 17 grudnia 2021 r. 
zastępca prezesa Instytutu Pamię-
ci Narodowej dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk wręczył we Wrocła-
wiu Krzyże Wolności i Solidarno-
ści. Są to specjalne odznaczenia 
dla zasłużonych opozycjonistów 
z czasów PRL. Jest to znak pamię-
ci i szacunku państwa polskiego 
dla tych, którzy walczyli z komu-
nistycznym reżimem.

W Dolnośląskim Urzędzie Woje-
wódzkim kilkadziesiąt osób, działa-
czy opozycji antykomunistycznej, 
zostało uhunorowanych Krzyżem 
Wolności i Solidarności przyzna-
nym przez Prezydenta RP. W jego 
imieniu odznaczenia wręczył dr 
hab. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca 
prezesa Instytutu Pamięci Narodo-
wej. W swoim wystąpieniu podkre-
ślił, że odznaczone osoby są wyjąt-
kowym ogniwem w łańcuchu poko-
leń walczących o niepodległość. Dr 

hab. Krzysztof Szwagrzyk pogra-
tulował otrzymania odznaczenia 
oraz poczucia dumy i satysfakcji 
z dobrze spełnionego obowiązku.

Proszę być pewnym, że to co zro-
biliście dla Polski, nigdy nie będzie 
zapomniane – dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk, zastępca prezesa IPN.

Jarosław Obremski, wojewoda 
dolnośląski, podziękował Instytu-
towi Pamięci Narodowej za dzia-
łanie w kierunku uhonorowania 
osób, które w czasach PRL walczy-
ły o wolność dla Polski. Zaapelował 
o nie relatywizowanie lat 80. Nale-
ży jasno wskazywać stronę dobrą 
i stronę złą.

Jestem dumny, że to na ziemi dol-
nośląskiej był najsilniejszy opór, ale 
i najsilniejsze zróżnicowanie meta-
polityczne wśród działacy opozy-
cji.  Dolny Śląsk stworzył swoją toż-
samość opartą na „Solidarności” – 
Jarosław Obremski, wojewoda dol-
nośląski.

nie. Ludzie tracili pracę, zostawali bez 
środków do życia. Mroczne czasy. Pamię-
tam, jak pacyfikowali Rudną, kierujący 
oddziałem ZOMO powiedział tylko, że 

jak się górnicy nie uspokoją, to zrobią im 
piekło – wspominał Mirosław Pomirski.

Kulminacyjnym momentem dzi-
siejszego rocznicowego spotkania 

było wręczenie przez wojewodę dol-
nośląskiego państwowych odzna-
czeń. Dawni działacze podziemnej 
Solidarności otrzymali medale „Pro 
Patria” i „Stulecia Odzyskania Nie-
podległości”.

– Chylę czoła przed wszystkimi, któ-
rzy wtedy walczyli z reżimem komu-
nistycznym. Polkowice było miejscem 
szczególnym na mapie solidarnościowe-
go oporu, to tutaj rozgrywały się drama-
tyczne sceny, strajk i okupacja. Dzisiaj 
żyjemy w wolnym i niepodległym kraju, 
ale 40 lat temu tak nie było. Żyliśmy wte-
dy w innej rzeczywistości – mówił woje-
woda Jarosław Obremski.

Organizatorami dzisiejszego spot-
kania byli Centrum Kultury w Polko-
wicach, Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Stowarzyszenie Opozycji Anty-
komunistycznej Zagłębia Miedzio-
wego.

Medalami Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości odznaczono: Jana Gacę, 
Mirosława Gojdzia, Władysława Gro-
ckiego, Zbigniewa Korczowskiego, Jana 
Madeja oraz Wiesława Pawłowskiego. 

Ustanowiony w 2018 r. jest nagro-
dą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  
odrodzenia  Państwa Polskiego obywa-
telom polskim którzy od czasu odzyska-
nia niepodległości przez Państwo Polskie 
w  1918 r. przyczyniali się do budowania 
i wzmacniania suwerenności, niepodle-
głości, kulturowej  tożsamości  i material-
nej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Medal Pro Patria otrzymali: Przemy-
sław Bożek, Jan Gaca, Mirosław Gojdź, 

Jarosław Hładczuk, Krystyna Marci-
nowska, Mirosław Młodecki, Wojciech 
Obremski, Wiesław Pawłowski, Jolan-
ta Peciak, Janusz Ruszkowski, Jan Rze-
pa, Grzegorz Staniecki, Mirosław Strzę-
ciwilk, Jan Tabor, Jan Wilczyński i Anto-
ni Wysocki. 

Medal „Pro Patria” ustanowiony 
Zarządzeniem Kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych z dnia 1 września 2011 r. 
przyznawany jest osobom (fizycznym 
oraz prawnym) w uznaniu szczególnych 
zasług w kultywowaniu pamięci o walce 
o niepodległość Rzeczypospolitej Pol-
skiej.  TJ (zmiedzi.pl)

Pawłowski i Rybak odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności 
Z Regionu Zagłębie Miedziowe odznaczenia otrzymali:

LESZEK KRZYSZTOF RYBAK 
Leszek Rybak, 

ur. 19 lipca 
1960 r. jako stu-
dent Politech-
niki Rzeszow-
skiej zaangażo-
wał się we współ-
pracę z podziem-
ną Solidarnością. 
19 maja 1984 r. został zatrzymany przez Służbę Bezpie-
czeństwa w związku z posiadaniem podziemnych ulotek 
nawołujących m.in. do bojkotu wyrobów do Rad Narodo-
wych. W związku z tym został tymczasowo aresztowany 
i do 24 lipca 1984 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Rze-
szowie. W latach 1985–1988 kolportował na terenie Dol-
nego Śląska i Rzeszowa prasę wydawaną przez „Solidar-
ność Walczącą”. Obecnie mieszkaniec Głogowa.

WIESŁAW ARTUR PAWŁOWSKI 
Wiesław Pawłowski, ur. 8 marca 1954 r., 

zatrudniony w latach 1974-2008 jako maszyni-
sta maszyn wyciągowych w Zakładach Górni-
czych Rudna KGHM. Od września 1980 r. był 
członkiem NSZZ „Solidarność”. Od 14 grud-
nia 1981 r. był uczestnikiem strajku w ZG Rud-
na, następnie organizatorem oraz szefem straży 
strajkowej. Po pacyfikacji Zakładu został zwol-
niony z pracy. Od 1982 do 1989 r. jako organiza-
tor „Solidarności Walczącej” na terenie Lubina był koordynatorem wszystkich lokalnych 
działań SW, w tym demonstracji i akcji ulotkowych. Zbierał składki na cele związkowe 
oraz kolportował wydawnictwa niezależne oraz prasę podziemną m.in.: „Poza Układem”, 
„CDN”, „Jednością Silni”, „KOS”, „Nasz Czas”, „Arka”, „Niepodległość”, „Dziś”, „Solidar-
ność Dolnośląską’, „Myśl Niezależną”. Ponadto w 1983 r. został współorganizatorem biblio-
teki wydawnictw podziemnych Lubinie. W 1985 r. został też współzałożycielem Duszpa-
sterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. W latach 
1985–1989 organizował liczne spotkania edukacyjne z ludźmi opozycji, kultury i sztuki. 
W latach 1982–1989 był członkiem podziemnej Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarność” 
w ww. zakładach. W 1989 r. został również współorganizatorem Porozumienia na Rzecz 
Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność”. IPN Wrocław

Spotkanie dawnych działaczy opozycji  
w rocznicę stanu wojennego
W 40. rocznicę ogłoszenia i wprowadzenia stanu wojennego, w Polkowicach spotkali się dawni działacze opozycji antykomunistycznej. 
Kulminacyjnym momentem było wręczenie przez wojewodę dolnośląskiego państwowe odznaczenia: „Medal Pro Patria” oraz „Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości”.
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Leonard P. został oskarżo-
ny przez prokuratorów 
z  Instytutu Pamięci 

Narodowej o  psychiczne 
i fizyczne znęcanie się nad Sta-
nisławem Zabielskim, działa-
czem opozycji antykomuni-
stycznej, który należał do słyn-
nej grupy "bombiarzy", która 
z kolei wsławiła się akcją pod-
kładania ładunków wybucho-
wych pod obiektami użytecz-
ności publicznej i mieszkania-
mi funkcjonariuszy MO oraz 
Służby Bezpieczeństwa. Do 
czynów objętych aktem oskar-
żenia doszło w okresie od 
stycznia do marca 1983r. pod-
czas aresztowania Zabielskie-
go w Legnicy. 

- I w celu uzyskania od nie-
go określonych i żądanych 
z góry wyjaśnień oraz infor-
macji, znęcał się nad nim 
fizycznie i psychicznie w ten 
sposób, że poddawał go wie-
lokrotnym przesłuchaniom, 
bijąc go rękami po całym cie-
le, a w szczególności uderzał 
pięściami w okolicę żołąd-
ka i nerek karząc uprzednio 
przyjąć mu pozycję klęczącą 
na podstawionym krześle, 
aż do upadku pokrzyw-
dzonego na podłogę, 
a także zadawał ude-
rzenia pałką mili-
cyjną po piętach - 
referuje akt oskar-
żenia Przemysław 
Cieślik, prokura-
tor wrocławskiego 
oddziału IPN. 

W pierwszym proce-
sie przeciwko byłym mili-
cjantom, którzy po aresztowa-
niach "bombiarzy" znęcali się 
nad nimi, zostało skazanych 
trzech z nich. Leonard P. jako 
ostatni zasiadł na ławie oskar-
żonych. 

- To nie było jednak takie 
łatwe, ponieważ oskarżony 
milicjant od wielu lat miesz-
kał i nadal mieszka w Stanach 
Zjednoczonych. Bardzo czę-
sto zmieniał miejsce poby-
tu, dlatego tak trudno było 
wszcząć jego proces. W koń-
cu obrońca skontaktował się 
z nim i zapewne postanowił 
sam rozliczyć się z tą spra-
wą. Za nim był rozsyłany był 
bowiem list gończy i wnio-
sek o tymczasowe aresztowa-
nie i być może chciał na dobre 

mieć już spokój z tą sprawą. 
Poprzez obrońcę skontakto-
wał się z nami, że chce dobro-
wolnie poddać się karze, by 
nie być zatrzymanym i aresz-
towanym - opowiada nam 
prokurator Cieślik. 

Leonard P. złożył wyjaś-
nienia w trakcie postępowa-

nia przygotowawczego, ale ze 
względu na pobyt w USA, już 
bezpośrednio nie uczestniczył 
w swoim procesie. 

- Tutaj mieliśmy do czynie-
nia z dość kuriozalną sytuacją. 
Dzięki temu, że sprawa prze-
ciągała się dość długo tylko 
z powodu tego, że nie mogli-
śmy ustalić jego miejsca poby-
tu w Stanach Zjednoczonych, 
ostatecznie był sądzony za 
zbrodnię przeciwko ludzkości. 
Domagaliśmy się kary dwóch 
lat pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na trzy lata pró-
by i grzywnę w wysokości 10 

tysięcy złotych - dodaje Prze-
mysław Cieślik. 

Sąd niemal podzielił wnio-
ski prokuratury, skazując byłe-
go milicjanta na dwa lata wię-
zienia w zawieszeniu na dwa 
lata okresu próbnego zasądza-
jąc 10 tys. zł grzywny. Wyrok 
legnickiego sądu nie jest pra-
womocny. 

Bombiarze stali się słynni 
w całym PRL-u po aktach 

podkładania ładunków 
wybuchowych w róż-

nych  m i e j s c a ch 
regionu Zagłę-
bia Miedziowego. 
Pierwszą bom-
bę  podłożono 
pod stację CPN 
w  Lubinie.  Do 

kolejnych eksplozji 
dochodziło później 

w Polkowicach i Lubi-
nie. Dwa tygodnie po 

brutalnym stłumieniu poko-
jowej demonstracji w Lubinie, 
w której zginęło trzech miesz-
kańców miasta, bombiarze 
podłożyli ładunki pod stołów-
ką, w której przebywali funk-
cjonariusze ORMO. Trotyl 
wybuchał także pod drzwiami 
mieszkań ORMO-wców. 

Według IPN-u w tym okre-
sie na terenie Zagłębia Mie-
dziowego działały trzy nie-
powiązane ze sobą gru-
py bombiarzy liczące łącz-
nie kilkanaście osób. Spra-
wa schwytania ich przez MO 
i SB miała nadany kryptonim 
"Wybuch", zmieniony później 
na "Podmuch".

TJ (zmiedzi.pl)

„Celem projektu ustawy upraw-
niającej pracodawców do testowania 
swoich pracowników musi być ochro-
na zdrowia i życia pracowników, pra-
codawców oraz klientów lub innych 
osób korzystających z usług dane-
go pracodawcy, a nie jak napisano w 
tytule – zapewnienie możliwości pro-
wadzenia działalności gospodarczej” 
– oceniło Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. Mimo pozy-
tywnej oceny Prezydium zgłosiło wie-
le krytycznych uwag.

Projekt ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach zapewniających możliwość 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w czasie pandemii COVID-19 zakła-
da możliwość zażądania od pracow-
nika lub osoby pozostającej w stosun-
ku cywilno-prawnym ważnego ujem-
nego testu w kierunku SARS-COV-2, 
o ile ten nie będzie zaszczepiony lub 
nie będzie miał statusu ozdrowieńca. 
Zdaniem Solidarności głównym celem 
proponowanej specustawy jest ochro-
na życia i zdrowia, co powinno mieć 
odzwierciedlenie w tytule.

 Wyżej wymieniony cel powinien 
znaleźć odzwierciedlenie w tytule usta-
wy, a nie wskazywać tylko na zapew-
nienie możliwości prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w czasie pande-
mii COVID-19 – czytamy w opinii.

Prezydium KK, mając świadomość, 
że pracodawca ma obowiązek zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy, 
wskazuje na poważne wady w propo-
nowanym projekcie.

W art. 2 ust. 1 brak jest informacji, 
ile czasu ma pracownik na okazanie 
testu od momentu przekazania żądania 
przez pracodawcę. Wskazanie w ust. 
3, iż przekazanie danych osobowych 
o teście na każde żądanie pracodawcy 
oznacza, iż pracownik powinien właś-
ciwie poddawać się testowi co dwa dni.

Brakuje też informacji, czy w przy-
padku żądania pracodawcy pracowni-
kowi przysługuje zwolnienie z pracy z 
zachowaniem prawa do wynagrodze-
nia, na zrobienie testu.

Projekt zakłada, że w sytuacji gdy 
pracownik nie okaże żadnego z wyni-
ków oraz nie wskaże statusu osoby 
zaszczepionej lub ozdrowieńca, pra-
codawca będzie mógł m.in. dokonać 
zmian w zakładzie pracy lub innym 
miejscu wyznaczonym do wyko-
nywania pracy.

Projektodawca proponu-
je konstrukcję analogicz-
ną do tej, o której mowa 
w art. 42 par. 4 Kodeksu 
pracy, ale jej nie zastoso-
wał wprost, co zasługuje 
na krytykę.

Zdaniem Solidarno-
ści ustawodawca powinien 
wprost wskazać, jakie dzia-
łania może podjąć pracodaw-
ca, oceniając jednocześnie, że pro-
ponowany przepis jest w tym kształcie 
nie do zaakceptowania.

De facto pracodawca będzie mógł 
dokonać zmian niekoniecznie zwią-
zanych z sytuacją pandemiczną, a tak 
ogólny i szeroki zapis będzie rodził wie-
le problemów interpretacyjnych oraz 
pozostawi ogromną dowolność, które-
go uzasadnienie może okazać się wąt-
pliwe i będzie prowadzić do nadużyć 
po stronie pracodawcy i utrudnień po 
stronie pracownika.

Tym bardziej że w przeciwieństwie 
do Kodeksu pracy ogranicza stoso-
wanie takich zmian maksymalnie do 
trzech miesięcy, projektowana ustawa 
takiego ograniczenia nie zakłada.

 Projektodawca wskazuje moment 
początkowy, ale nie ma określonego 
momentu końcowego trwania zmian.

Bardzo istotnym zagrożeniem z 
punktu widzenia pracowników jest 
możliwość wielokrotnych i nieogra-
niczonych żądań wobec pracowników 
do przeprowadzania testów. Ponie-
waż testy mają być nieodpłatne, istnie-
je obawa, że liczba testów finansowa-
nych ze środków publicznych może być 
ograniczona. Ustawa bowiem znacząco 
może zwiększyć liczbę przeprowadza-
nych testów, powstaje pytanie, czy ilość 
i dostępność punktów wymazowych 
jest odpowiednia i czy dysponujemy 
odpowiednią liczbą osób, które będą 
wykonywać testy w zwiększonej ilości.

 Oznacza to, że ktoś inny będzie 
musiał ponieść koszty testu, i nie powi-
nien być to pracownik. Projekt jed-
nak nie nakłada wprost na pracodaw-
cę obowiązku ponoszenia kosztu testu, 
którego natomiast pracodawca na 
mocy art. 2 ust. 1 projektu ma prawo 
żądać od pracownika.

Prezydium KK wskazuje również na 
ryzyko nierównego traktowania, jeśli 
dyskryminacyjny będzie dobór pra-
cowników. Istotnym zagrożeniem jest 
również ryzyko, iż osoby niezaszcze-
pione będzie można zwolnić na pod-
stawie art. 52 par. 1 pkt 3 Kodeksu pra-
cy, czyli z powodu zawinionej przez 
pracownika utraty uprawnień koniecz-
nych do wykonywania pracy na zajmo-
wanym stanowisku.

ml/fot.16DBOT

Prezydium KK: Projekt obowiązkowych 
testów dla pracowników wymaga licznych 
poprawek! Kolejny milicjant 

skazany Przed Sądem 
Rejonowym 
w Legnicy zapadł 
wyrok wobec 
ostatniego 
z oskarżonych 
funkcjonariuszy 
Milicji 
Obywatelskiej 
w głośnej sprawie 
"bombiarzy". 
Leonarda P., który 
od wielu lat 
mieszka na stałe 
w Stanach 
Zjednoczonych, 
legnicki sąd skazał 
na dwa lata 
pozbawienia 
wolności 
w zawieszeniu na 
dwa lata okresu 
próby. Wyrok nie 
jest prawomocny. 
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Oświatowa „S”: nie ma zgody na połączenie nowego 
systemu wynagrodzeń z pragmatyką zawodową

„Nie ma i nie będzie zgody na połączenie nowego systemu wyna-
grodzeń i pragmatyki zawodu nauczyciela” – podkreślono w sta-
nowisku Zespołu Negocjacyjnego i Prezydium Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

„Prowadzone od 15 listopada 2021 r. pod patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej negocjacje KSOiW z Ministerstwem Edu-
kacji i Nauki dotyczą wypracowania nowego systemu wynagrodzeń 
dla nauczycieli, które jest realizacją uzgodnień zawartych z rządem 
w 2019 r. Niestety, podczas kolejnych spotkań MEiN z uporem pro-
ponuje przyjęcie nowego systemu wynagrodzeń tylko pod warun-
kiem powiązania go z tzw. pragmatyką zawodu nauczyciela, która 
fundamentalnie zmieni jego status zawodowy” – czytamy w stano-
wisku Zespołu Negocjacyjnego i Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty 
i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Podkreślono w nim, że nie ma i nie będzie zgody Solidarności na 
połączenie nowego systemu wynagrodzeń i pragmatyki zawodu 
nauczyciela. „Z tego powodu zrezygnowaliśmy z udziału w spotka-
niu zaplanowanym na 5 stycznia br., oczekując od ministerstwa jasnej 
deklaracji dotyczącej przedmiotu negocjacji. Powrót do rozmów jest 
możliwy pod warunkiem, że negocjacje będą dotyczyły tylko nowe-
go systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego na proporcjach 
do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej” – poda-
no w piśmie.

Podkreślono w nim też, że nie ma i nie będzie zgody KSOiW NSZZ 
„Solidarność” na zwiększenie pensum dydaktycznego nauczycieli 
z 18 do 22 godzin tygodniowo, jak planuje MEiN. „Takie rozwiąza-
nie doprowadzi do zwolnienia z pracy co najmniej 50 tys. nauczycieli 
w całym kraju” – szacują związkowcy. „Obrona miejsc pracy jest prio-
rytetem Związku, dlatego protestujemy przeciwko propozycji zwięk-
szenia pensum!” – dodali.

Oświatowa Solidarność przypomniała swoje stanowisko wobec 
proponowanego przez resort edukacji nowego systemu wynagrodzeń 
dla nauczycieli. „KSOiW od dawna postuluje zmianę systemu wyna-
gradzania nauczycieli. Chcemy, by wynagrodzenie zasadnicze nauczy-
cieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego było nalicza-
ne proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w formule automatyzmu, tj. gdy zwiększa się za dany rok 
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, to automatycz-
nie wzrasta wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli” – czytamy w sta-
nowisku.

Jednocześnie poinformowano w nim, że Krajowa Sekcja Oświaty 
i Wychowania „przyjmuje z zadowoleniem wielokrotnie zapowiada-
ne przez ministra edukacji i nauki przywrócenie zapisu art. 88 Karty 
nauczyciela, dotyczącego możliwości przejścia na wcześniejsza eme-
ryturę”. „Oczekujemy, że uszanowanie znanej w prawie zasady lex retro 
non agit (prawo nie działa wstecz) stanie się faktem. Nauczyciele roz-
poczynający pracę przed 1999 r. mieli pewność wynikającą wprost 
z zapisu ustawy Karta nauczyciela, że będą mogli skorzystać z możli-
wość wcześniejszego przejścia na emeryturę” – wskazali związkowcy.

Na koniec poinformowali, że w razie braku porozumienia z MEiN 
w sprawie nowego systemu wynagrodzeń dla nauczycieli opartego na 
proporcjach do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej KSOiW NSZZ „Solidarność” będzie domagała się od minister-
stwa waloryzacji wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2022 r., któ-
ra „zrekompensuje skutki inflacji oraz zapobiegnie dalszej pauperyza-
cji pracowników szkół i placówek oświatowych”.

Źródło: KSOiW 

Zasiłek chorobowy osoba ubezpieczona 
może otrzymywać w ciągu roku nie 
dłużnej niż przez 182 dni albo 270 – 

gdy niezdolność do pracy jest spowodowa-
na gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

– Do końca ubiegłego roku ulegały zsu-
mowaniu te nasze zwolnienia lekarskie, któ-
re pacjent dostawał na tą samą chorobę, czy-
li była to tzw. kontynuacja leczenia. Inaczej 
było przy różnych chorobach czyli gdy eZLA 
było wystawiane przez lekarza na inną jed-
nostkę chorobową – okres zasiłkowy nalicza-
ny był na nowo – wyjaśnia Iwona Kowalska-
-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku.

– Obecnie nie ma znaczenia, na co choru-
jemy gdyż wszystkie zwolnienia, pomiędzy, 
którymi nie ma przerwy 60 dni sumują się do 
wyczerpania rocznego – dodaje.

Rzeczniczka zapewnia, że osoba, któ-
ra wykorzysta całe 182 dni zasiłku choro-
bowego i nadal będzie niezdolna do pra-
cy, będzie mogła – tak jak obecnie, wystąpić 
o świadczenie rehabilitacyjne na maksymal-
nie 12 miesięcy. Przysługuje ono maksymal-
nie przez rok osobie, która dalej choruje, jed-

nak rokuje odzyskanie zdolności do pracy 
w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji

Nowelizacja ustawy doprecyzowała także 
przepisy dotyczące nieprawidłowego korzy-
stania ze zwolnień lekarskich. Ustawa nie 
pozostawia żadnych wątpliwości, że osoba, 
która pracowała w czasie zwolnienia lekar-
skiego zamiast się leczyć, musi zwrócić nie-
należnie pobrany zasiłek chorobowy. Taka 
zasada już wcześniej funkcjonowała, ale teraz 
jest wpisana do ustawy.

– Dementuję natomiast pojawiające się 
w mediach doniesienia jakobyśmy mieli zamiar 
pozyskiwać informacje dotyczące naszych klien-
tów od operatorów komórkowych czy banków. 
Nowe przepisy nie dają nam takich uprawnień – 
stanowczo podkreśla Kowalska-Matis.

– Zapewniam także, że nasi inspektorzy 
nie będą pytać sąsiadów o to jak ktoś spędza 
czas przeznaczony na leczenie, bo mają wie-
le skuteczniejszych i bardziej wiarygodnych 
narzędzi do sprawdzenia, czy ktoś prawid-
łowo korzysta ze zwolnienia – mówi Iwona 
Kowalska-Matis.

W ustawie natomiast zostały zawarte kwe-
stie związane z przekazywaniem informacji 

do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych jest uprawniony do 
pozyskiwania danych i informacji w zakre-
sie niezbędnym do ustalenia prawa do zasił-
ków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz 
do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płat-
ników składek.

Nowy przepis ma być skutecznym narzę-
dziem, który przyczyni się do pozyskiwa-
nia od płatników składek i ubezpieczonych 
danych koniecznych do przyznania prawa 
i wypłaty „chorobowego” bądź ich weryfika-
cji. Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy cho-
ruje osoba zatrudniona u dwóch pracodaw-
ców. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, 
czy ktoś wykorzystując zwolnienie lekarskie 
w jednej firmie, nie pracował w tym samym 
czasie u drugiego pracodawcy.

Nowy rok „wprowadził” także zmianę 
korzystną dla kobiet w ciąży, które uzyskują 
prawo do zasiłku macierzyńskiego także wte-
dy, gdy urodzą dziecko już po ustaniu zatrud-
nienia a także, jeśli ubezpieczenie zakończy-
ło się w czasie ciąży z powodu śmierci praco-
dawcy.

Iwona Kowalska – Matis (ZUS)

Chorobowe  
na nowych zasadach 
                                               Wraz ze zmianą roku w życie weszły przepisy, które wprowadzają kilka zmian w zasiłku 
chorobowym. Od 1 stycznia zmieniły się zasady liczenia długości „chorobowego”. Obecnie, 
bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi 
pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.
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Działania prawne mające na celu stwierdzenie nieważności orzeczeń 
sądów oraz kolegiów ds. wykroczeń z lat 1944–1989

– Oddziałowa Komisja Ściga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu we Wrocławiu infor-
muje, iż na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku 
o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjo-
nowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Pol-
skiego, prowadzi działania praw-
ne mające na celu stwierdze-
nie nieważności orzeczeń sądów 
oraz kolegiów ds. wykroczeń, któ-
re zapadły na terenie obecnych 

województw dolnośląskiego i 
opolskiego wobec osób podej-
mujących tego typu działania w 
okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 
grudnia 1989 r.

–  Osobie, wobec której stwier-
dzono nieważność orzecze-
nia przysługuje od Skarbu Pań-
stwa odszkodowanie za ponie-
sioną szkodę i zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę wyni-
kłe z wykonania orzeczenia albo 
decyzji. W razie śmierci tej oso-

by uprawnienie to przechodzi na 
małżonka, dzieci i rodziców.

– Osoby pokrzywdzone wyda-
nymi w tych sprawach orzeczenia-
mi sądów oraz kolegiów ds. wykro-
czeń, które nie uzyskały jeszcze 
stwierdzenia ich nieważności, pro-
szone są o kontakt z Oddziałową 
Komisją Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu we 
Wrocławiu telefonicznie: 71 335 
86 80 lub 71 335 86 81-83; faks 71 
335 86 89, względnie pisemnie na 
adres: Oddziałowa Komisja Ściga-

nia Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu we Wrocławiu, ul. Dłu-
gosza 48, 51-162 Wrocław; e-mail: 
konrad.bieron@ipn.gov.pl.

– Jednocześnie informuję, że 
wszelkie działania prokuratora w 
tej kategorii spraw są prowadzo-
ne z urzędu i nie wiążą się z kosz-
tami ponoszonymi przez osoby 
pokrzywdzone.

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu 

we Wrocławiu prok. Konrad Bieroń

Informacja o ustawie z dnia 17 
grudnia 2021 r. o jednorazo-
wym świadczeniu pienięż-

nym dla działaczy opozycji anty-
komunistycznej oraz osób repre-
sjonowanych z powodów poli-
tycznych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 
r. określa warunki nabywania 
w 2021 r. prawa do jednorazowego 
świadczenia pieniężnego dla dzia-
łaczy opozycji antykomunistycz-
nej oraz osób represjonowanych 
z powodów politycznych, oraz 
zasady jego wypłaty.

Jednorazowe świadczenie pie-
niężne w wysokości 3000 zł. 
będzie przysługiwało z urzędu 
osobie, której do dnia 31 grudnia 
2021 r. wydano decyzję o potwier-
dzeniu statusu działacza opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów poli-
tycznych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. 
o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjo-
nowanych z powodów politycz-
nych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255).

Świadczenie wypłacane będzie 
z urzędu przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych do dnia 31 marca 2022 
r. Podstawą wypłaty będzie decy-
zja Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowa-
nych, sporządzona z wykorzysta-
niem systemu teleinformatyczne-
go, (może zamiast podpisu zawie-
rać nadruk imienia i nazwiska 
wraz ze stanowiskiem służbowym 
osoby upoważnionej do jej wyda-
nia), której nadany zostanie rygor 
natychmiastowej wykonalności.

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu 
pieniężnym dla opozycjonistów 
Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej  
oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. 

Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie:

1) osobie pobierającej świadczenie pieniężne – 
w sposób wybrany dla wypłaty tego świadczenia pie-
niężnego;

2) osobie niepobierającej świadczenia pienięż-
nego zamieszkałej w kraju – przekazem pocztowym 
na ostatni adres korespondencyjny używany w kore-
spondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych;

3) osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego 
zamieszkałej za granicą – w państwie zamieszkania na 
rachunek bankowy tej osoby za granicą, wskazany do 
dnia 28 lutego 2022 r. przez osobę uprawnioną do jed-
norazowego świadczenia pieniężnego.

W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za 
granicą, której jednorazowe świadczenie pieniężne 
wypłaca się na rachunek bankowy tej osoby za granicą, 
wypłata nastąpi w walucie wymienialnej.

Zgodnie z ustawą, świadczenie będzie wolne od 
egzekucji i nie będzie podlegało wliczeniu do dochodu 
uprawniającego do świadczeń i dodatków przysługują-
cych na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenie 
jest również zwolnione od podatku dochodowego pła-
conego przez osoby fizyczne.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia.


