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Adresy Oddziałów
Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”

1. Region Podlaski
Oddział w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Piłsudskiego 25
tel. 508-146-327
2. Region Podlaski
Oddział w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 24
tel. 508-146-384
3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 1
tel. 786-842-508
4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 508-146-393
5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19
tel. 508-146-439
6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
Pl. Niepodległości 22
tel. 508-146-291
7. Region Podlaski Oddział w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 8
tel. 508-146-308
8. Region Podlaski
Oddział w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Leśna 3
tel. 508-146-274
9. Region Podlaski
Oddział w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Kościuszki 32
tel. 508-146-583
10. Region Podlaski
Oddział w Augustowie
16-300 Augustów
ul. Hoża 2b
tel. 508-146-584
11. Region Podlaski
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 19
tel. 513-045-204

Konto ZR Podlaskiego
BGŻ SA O/Białystok

91203000451110000000731690

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Wystawa Jubileuszowa
w Czerwonym Borze
Wystawa upamiętniająca 35-lecie NSZZ
„Solidarność” Regionu Podlaskiego zaprezentowana została w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze. Na otwarcie przybyli: Dyrektor
Okręgowy SW w Białymstoku płk Mirosław
Dudar, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
z Przewodniczącym Regionu Podlaskiego
Józefem Mozolewskim, dawni działacze związkowi okresu założycielskiego z terenu Zambrowa, w tym obecny dyrektor PIGB Pomerania
Oddział w Czerwonym Borze Marek Rutkowski,
Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku Marek Kietliński, przedstawiciele władz
samorządowych Łomży i Zambrowa, dyrektorzy
szkół współpracujących z Zakładem Karnym
oraz funkcjonariusze i pracownicy więziennictwa. Eksponaty składające się na wystawę,
obrazujące pierwsze lata działalności Związku,

Zaproszenie

W imieniu Prezydium Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku
mam zaszczyt zaprosić na uroczystość przekazania relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki za pośrednictwem Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” przez Kurię
Metropolitalną dla parafii pw. Św. Kazimierza
Królewicza w Białymstoku.
Uroczysta Msza Święta z tej okazji, której
przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ks.
Arcybiskup Edward Ozorowski zostanie odprawiona w kościele parafialnym Św. Kazimierza
Królewicza przy ul. Św. Kazimierza 2 w dniu 24
kwietnia 2016 roku o godz. 16.30.

okres stanu wojennego, pochodzą z zasobów
Solidarności oraz IPN Oddział w Białymstoku.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku dr Marek Kietliński wygłosił wykład inauguracyjny oraz oprowadził wszystkich po
wystawie, w tym pierwszą grupę skazanych
obecnych na otwarciu wystawy. Przez najbliższy
miesiąc kolejne grupy skazanych będą ją
zwiedzać i zapoznawać się z najnowszą historią
Polski. Zaplanowano wykłady i pogadanki
pracowników naukowych IPN oraz dawnych
działaczy związkowych - świadków historii.
Ogłoszono wśród skazanych konkurs na prace
artystyczne, literackie, plastyczne pn. „Solidarność” w świadomości skazanych”. Zwycięzców wyłoni Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ
Solidarność, zaś na uczestników czekają liczne
nagrody w formie publikacji historycznych.
n

Zapraszamy także na uroczystość przekazania relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki dla parafii pw. NMP Królowej Rodzin
w Białymstoku. Uroczysta Msza Święta z tej
okazji, zostanie odprawiona w kościele parafialnym NMP Królowej Rodzin przy ul. NMP Królowej Rodzin 6 (oś. Bacieczki) w dniu 1 maja 2016
roku o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszam poczty sztandarowe,
członków Związku oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w tych uroczystościach.
Przewodniczący Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
Józef Mozolewski

XI Wielkopostne Dni Skupienia

12 marca w kościele pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej odbyły się XI
Wielkopostne Dni Skupienia Ludzi Pracy. Jest
już tradycją, że w Wielkim Poście środowiska
pracownicze spotykają się na swoim dniu
skupienia. Uroczystości rozpoczęły rozważania
drogi krzyżowej po których odprawiona została
uroczysta Msza Święta.

* * *

Odwróć twarz swoją od przestępstwa mego
I wszystkie moje odpuść nieprawości.
Stwórz serce czyste, warte Boga swego,
A ducha prawdy wlej w moje wnętrzności.
Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy.
Nie chciej mi bronić Twojego natchnienia.
Wróć radość, którą niewinność nas darzy,
I racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia.

Chciej mi otworzyć usta moje, Panie,
Bym śpiewał chwałę Twojego Imienia.
Jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie,
Lecz nie tak miłe są całopalenia.

Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
Według wielkiego miłosierdzia Twego.
Według litości Twej niepoliczonej
Chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.

Obmyj mnie ze złości, obmyj tej godziny.
Oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma,
Bo ja poznaję wielkość mojej winy
I grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
Odpuść przed Tobą grzech mój popełniony,
Boś przyrzekł, że ta kary ujdzie głowa,
Którąć przyniesie grzesznik uniżony,
By nie mówiono, że nie trzymasz słowa.

Budowa stacji drogi krzyżowej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej
Wodzie jest jednym z najważniejszych miejsc
kultu maryjnego w Polsce, nawiedzanym przez
pątników z całej Polski, a także z zagranicy.
W życiu duchowym tego świętego miejsca od lat
udział bierze NSZZ „Solidarność” poprzez
coroczne uroczystości drogi krzyżowej w sierpniu. Obradujący w 2005 roku w Wasilkowie Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
postanowił pozostawić po sobie trwały znak
w postaci krzyża zbudowanego wśród szeregu
krzyży różnych organizacji, instytucji oraz osób
prywatnych.
W ubiegłym roku w 35 rocznicę powstania
Związku, Region Podlaski zbudował nowy
stalowy krzyż jako swoiste wotum za dar wolności i Solidarności. W trakcie regionalnych uroczystości rocznicowych zasadzono Dąb Solidarności. Odbył się wtedy również piknik rodzinny
Solidarności.
W 2015 roku w Sanktuarium w Świętej
Wodzie została rozpoczęta, wcześniej zaplanowana i zaprojektowana budowa stacji drogi
krzyżowej. Ksiądz kustosz zaproponował Regionowi Podlaskiemu, by jedna ze stacji była ofiarowana przez NSZZ „Solidarność”. Zarząd
Regionu podjął to wyzwanie uznając zbudowa-

nie kolejnego wotum w tym świętym miejscu
jako wyraz swego oddania Bogu oraz zawierzenia losów członków Związku Matce Bożej
Bolesnej.
To oddanie i zawierzenie powinno stać się
udziałem wszystkich członków NSZZ „Solidarność” z naszego Regionu. Mając to na uwadze
Zarząd Regionu zwraca się do Organizacji
Związkowych NSZZ „Solidarność” w Regionie
Podlaskim o wpłaty na ten szczytny cel w kwocie
proporcjonalnej do liczby członków związku w
danej organizacji tj. po 2 zł od członka Związku.
Koszt budowy jednej stacji drogi krzyżowej
szacowany jest w kwocie ok. 20.000 zł. Z

wdzięcznością przyjmiemy decyzje Organizacji
Związkowych, które dokonają wpłat w kwocie
wyższej od zaproponowanego minimum.

Wpłaty należy przekazywać na konto
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
91203000451110000000731690 z dopiskiem
„Stacja drogi krzyżowej” w terminie do 31
marca 2016 roku. Wpłaty gotówkowe można
dokonywać w kasie Regionu lub w Oddziałach Regionu Podlaskiego.
Z góry serdecznie dziękujemy za wszelkie
wpłaty.

Żywa lekcja historii
Kolejny raz Zarząd Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” gościł uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 11 w Białymstoku. Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” - Józef Mozolewski przywitał
gości, a następnie przedstawił krótką historię

Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz
jego obecną działalność. Uczniowie aktywnie
uczestniczyli w spotkaniu, zadając liczne pytanie
dotyczące związku zawodowego „Solidarność”
byli ciekawi również osobistych wspomnień z
minionych lat Przewodniczącego ZR. Kolejną

„dawką” historii była projekcja filmu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia w dziejach
Polski. Uczniowie SP 11 przygotowali specjalny
prezent - zestaw zdjęć dokumentujący dotychczasową współpracę z Przewodniczącym ZR,
sami również otrzymali drobne upominki.

Grajewska Liga Solidarności

W 13 lutego dobiegła końca kolejna edycja
Grajewskiej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej o
Puchar NSZZ „Solidarność”. W każdy poniedziałek rywalizowało 13 drużyn reprezentu-

jących grajewskie zakłady pracy i środowiska
społeczno-zawodowe. Zawody zostały wzorowo
przeprowadzone dzięki zaangażowaniu kierownictwa i pracowników MOSiR w Grajewie.

Emocji sportowych nie brakowało, a wszyscy
zawodnicy poważnie traktowali sportową
rywalizację. Puchar zwycięzcy zdobyła drużyna
„Solidarności”, drugie miejsce wywalczyła drużyna Rajgrodu, a trzecie Fan Club. Puchary
i wyróżnienia wręczali: Przewodnicząca Rady
Miasta Halina Muryjas-Rząsa, Zastępca Burmistrza Grajewo Maciej Bednarko, Dyrektor
MOSiR Paweł Zalewski oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” Eugeniusz Formejster.
Wyróżnienia:
Najlepszy strzelec – Łukasz Strzałkowski (J.B.
Kamińscy)
Najlepszy zawodnik – Mateusz Jaworowski
(Rajgród)
Najlepszy bramkarz – Rafał Jegliński
(Solidarność)
Najbardziej zasłużony – Sławek Czmoch
(Szpital)
Najsympatyczniejszy zawodnik – Łukasz
Matysiewicz (Woznawieś)
Ligę Typerów ALPN wygrała Milena Masłowska.
Drużyny i organizatorzy umówili się już na
kolejną edycję ligi.

Rocznica śmierci ks. Stanisława
Andrukiewicza
24 lutego w białostockim kościele pw. Ducha

Świętego została odprawiona uroczysta msza
święta w 17 rocznicę tragicznej śmierci kapelana

podlaskiej Solidarności śp. ks. Stanisława
Andrukiewicza.

Ks. Stanisław Andrukiewicz zorganizował od

podstaw nową parafię pw. Ducha Świętego
w Białymstoku i wzniósł kościół, który góruje nad

osiedlem Piasta. Zginął śmiercią tragiczną w wy-

padku samochodowym 24 lutego 1999 roku.

Pochowany został obok zbudowanego przez

siebie kościoła Delegacja Zarządu Regionu
Podlaskiego „Solidarność” złożyła kwiaty i zapa-

liła znicze na grobie Ks. Stanisława Andrukiewicza przy kościele parafialnym.

Posiedzenie Zarządu Regionu

12 lutego 2016 roku, odbyło się posiedzenie
Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący ZR - Józef Mozolewski przekazał podziękowania oraz medale członkom związku z organizacji zakładowych PKP i Gazowni, którzy od
pięciu lat, raz w miesiącu pełnią całodobową
służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki na
warszawskim Żoliborzu. Wyróżnienia przedstawicielom tych organizacji oraz Przewodniczącemu Zarządu Regionu przyznała Archidiecezja
Warszawska. Gościem posiedzenia ZR był
proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej

w Świętej Wodzie - ks. Alfred Butwiłowski, który
przedstawił plany dotyczące budowy drogi
krzyżowej w Sanktuarium. Na posiedzeniu
omówiono sposób i zakres działania Regionu
Podlaskiego w 2016 roku, a pracownicy działów
przedstawili plany działań oraz sposoby ich
realizacji. Zebrani dyskutowali o bieżącej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Skarbnik ZR Henryk Łupiński przedstawił projekty uchwał
dotyczących realizacji budżetu Zarządu Regionu
w II półroczu 2015 roku oraz uchwały budżetowej na I półrocze 2016 roku. Obie uchwały
zostały przyjęte.
n

Klub SIP w Suwałkach

Dnia 18 marca br. w Oddziale Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Suwałkach
odbędzie się kolejne z 20. planowanych szkoleń
członków Klubu Społecznego Inspektora Pracy.
Szkolenia będą odbywały się raz w miesiącu
(zazwyczaj w każdy ostatni piątek miesiąca) i
zakończą się w grudniu 2017 r. Do udziału w
szkoleniach zgłosiło się 18. Społecznych
Inspektorów Pracy z terenu Suwałk. Pierwsze
zajęcia poprowadził Pan Romuald Stempski nadinspektor pracy z Oddziału Okręgowej
Inspekcji Pracy w Suwałkach, który omówił m.in:
Zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji
Pracy, jako państwowego organu nadzoru nad
warunkami pracy. Społeczna Inspekcja Pracy
jako organ społecznego nadzoru nad warunkami
pracy:
l zadania i organizacja SIP w zakładach pracy;
l współdziałania Społecznej Inspekcji Pracy
z Państwową Inspekcją Pracy;
l obowiązki pracodawcy wobec SIP;
l formułowanie uwag i zaleceń.
Podczas szkolenia uczestnicy mają okazję
zaprezentować branże i specyfikę zakładów
pracy, w których sprawują społeczny nadzór nad
warunkami pracy. Po zakończonych zajęciach
udzielane będą porady prawne z zakresu prawa
pracy, świadczone w ramach dyżurów
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy
w siedzibach Oddziałów Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”.
Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 85 7481100.

Plenarne posiedzenie WRDS

18 lutego w sali konferencyjnej Urzędu
Marszałkowskiego odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Było to robocze spotkanie podlaskiej
WRDS na którym podjęto uchwały, m.in.
w sprawie powołania stałych zespołów
problemowych WRDS. Powołano zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń, świadczeń
socjalnych i prawa pracy oraz zespół problemowy ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i
funduszy europejskich. W skład tych zespołów

zostali powołani m.in. przedstawiciele Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Dariusz
Borowski i Izabela Żmojda. Kol. Izabela Żmojda
jest też członkiem zespołu problemowego ds.
funduszy europejskich przy krajowej Radzie
Dialogu Społecznego. Utworzono też zespół ds.
zamówień publicznych, w którym NSZZ
„Solidarność” reprezentuje Eugeniusz Formejster – wiceprzewodniczący Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. W oparciu o
ustawowe uprawnienia Wojewódzka Rada

Dialogu Społecznego w Białymstoku zaopiniowała też Podlaski Regionalny Plan Działań na
rzecz Zatrudnienia na 2016 rok, zapoznała się
z funkcjonowaniem ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie III Osi, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia szkolnictwa
zawodowego. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy strony
pracowników, strony pracodawców oraz strony
rządowej i samorządowej. Rada prowadzi dialog
w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady
partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działa także na
rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania
polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych.
Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski jest
Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego. Funkcja przewodniczącego ma
charakter rotacyjny i potrwa rok. W kolejnych latach obejmą ją przedstawiciele strony pracodawców, strony rządowej i samorządowej.
n

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się 25 lipca. Wtedy do Krakowa zjadą
pielgrzymi z całego świata, a z diecezji przyjadą
tam zagraniczni gości, którzy spędzą u nas
tydzień przed ŚDM. Razem z grupami pielgrzymów zza granicy na to wielkie święto
młodych pojedzie nasza młodzież wraz ze
swymi duszpasterzami. Do ŚDM pozostało
niecałe pięć miesięcy. Jednak by skorzystać
z wyjazdu w zorganizowanych grupach, trzeba
o szczegółach zdecydować o wiele wcześniej.

Centrum Diecezjalne ŚDM Betania w Białymstoku prowadzi zapisy na wyjazd do Krakowa.
Organizatorzy proponują dwa terminy grupowego wyjazdu. Pierwszy - 25 lipca, w poniedziałek
albo drugi, 28 lipca, w czwartek. Na oba te terminy są zorganizowane pociągi specjalne: każdy może zabrać 1200 osób.
Wyjazd 25 lipca jest równoznaczny z wykupieniem pakietu A1, którego cena w pełnej opcji
wynosi 690 zł + 10 euro. Wyjazd 28 lipca oznacza
wykupienie pakietu B1, który w pełnej opcji

kosztuje 310 zł + 10 euro. Istnieje też możliwość
wyjazdu na nocne czuwanie z soboty na niedzielę
- z 30 na 31 lipca. Wtedy należy wykupić pakiet C.
Koszt tego pakietu to 150 zł + 10 euro.
Szczegółowe informacje można też uzyskać
w biurze Diecezjalnego Centrum ŚDM Betania.
Biuro znajduje się w Białymstoku, przy ul. Kościelnej 1a, na 2 piętrze. Godziny otwarcia: wtorek i czwartek od 10.30 do 15.00 i w środę od
10.30 do 18.00. Telefon: 856652492.
n

Światowe Dni Młodzieży

„Rodzina 500 plus”

500 złotych będzie przysługiwało dla
prawie 120 tysięcy dzieci z województwa
podlaskiego. Szacunkowo rodziny z naszego
regionu dostaną w tym roku ponad 490 milionów złotych.
500 zł to kwota netto, którą rodzice będą
otrzymywali w ramach programu „Rodzina 500
plus”. Świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko
będzie przyznawane niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł
netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach
wychowujących niepełnosprawne dziecko) –
otrzymają je również na pierwsze lub jedyne
dziecko.
500 zł przyznawane w ramach kampanii jest
kwotą zwolnioną z podatku dochodowego i nie
będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne
świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy
ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin
m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z szacunkami w Polsce programem
objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących

3,7 mln dzieci. W Białymstoku pomoc otrzyma
13 650 rodzin. Dzięki temu projektowi dofinansowanie otrzyma 18 400 białostockich dzieci.
O wsparcie ubiegać się będą mogli także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem
Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o
świadczenie wychowawcze będzie można
złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej. Mieszkańcy Białegostoku w najbliższych
dniach zostaną poinformowani o specjalnie
przygotowanych punktach, w których będzie
można złożyć wniosek. Białystok pracuje nad
kampanią informacyjną, która ułatwi i przyspieszy mieszkańcom otrzymanie środków.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia
2016 r. Pierwsze świadczenia wychowawcze
zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w
życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1

kwietnia do 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem, począwszy od dnia wejścia w życie
ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po
upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy (tj. po 1 lipca.), prawo do świadczenie
zostanie przyznane i wypłacone począwszy od
miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Program „Rodzina 500 plus” ma wesprzeć
polskie rodziny posiadające dzieci. Z pomocy
skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do
ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest
poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w
Polsce.
n

NSZZ „Solidarność” w całym kraju
uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych". Jest to święto poświęcone antykomunistycznemu,
niepodległościowemu ruchowi partyzanckiemu, który stawiał opór sowietyzacji Polski
i podporządkowaniu jej ZSRR. Żołnierze Wyklęci toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.
Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011
roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Środowiska kombatanckie, liczne
organizacje patriotyczne, stowarzyszenia
naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy
polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli
już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi
z żądaniami, by wolna Polska oddała w końcu
hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była cisza. W drugiej połowie
pierwszej dekady XXI wieku nadzieje zaczęły się
spełniać. Apele środowisk kombatanckich

zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie.
Janusz Kurtyka, prezes IPN od końca roku
2005, nadał tym staraniom silny impuls i przyspieszenie. Data 1 marca nie jest przypadkowa.
Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu
komuniści strzałem w tył głowy zamordowali
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i
Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego
towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie
kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii
Krajowej. Zajęcie Polski przez Armię Czerwoną
i włączenie połowy jej terytorium do ZSRS
sprawiło, że dziesiątki tysięcy żołnierzy nie
złożyło broni. Gotowi byli walczyć o odzyskanie
niepodległości, wypełnić złożoną przysięgę.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była
– aż do powstania Solidarności – najliczniejszą
formą zorganizowanego oporu społeczeństwa
polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945,
działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy
konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach
o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy

z nich walczyło w oddziałach partyzanckich.
Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad,
schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze
około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę
ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność
Żołnierzy Wyklętych. Ostatni „leśny” żołnierz
ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak
„Laluś” zginął w walce w październiku 1963
roku.
n

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Podlasie to region, w którym
miejsca pracy prawie nie powstają

W końcu IV kwartału 2015 r. w całej Polsce
liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach
zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła
63,9 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim
o 9,3 tys., tj. o 12,6%. W porównaniu z IV
kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych
miejsc pracy wzrosła o 9,5 tys., tj. o 17,5%. Te
wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie
w sektorze prywatnym (87,7%) oraz w
jednostkach lub zakładach pracy o liczbie
pracujących powyżej 49 osób (48,9%). W
rozłożeniu na poszczególne województwa,
najwięcej miejsc pracy mieli do wyboru

Odmrożone płace
w sanepidach

mieszkańcy województwa mazowieckiego.
Najmniejszy wybór – mieszkańcy podkarpackiego i podlaskiego. Tuż za naszym regionem
było warmińsko – mazurskie. W liczbach
wygląda to tak, że na Mazowszu powstało
ponad 15,7 tys. miejsc pracy, zaś w podlaskim
zaledwie niecały tysiąc, bo około 900 miejsc w
ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.
Ogólnie miejsca pracy koncentrowały się przede
wszystkim w sektorze prywatnym (87,7 proc.)
oraz w jednostkach lub zakładach pracy
zatrudniających powyżej 49 osób (48,9 proc.).
Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w

Opieka jak zatrudnienie

Chodzi o możliwość zaliczenia czasu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną do
okresu 365 dni uprawniających do nabycia
prawa do zasiłku dla bezrobotnych i do okresu
umożliwiającego nabycie prawa do świadczenia
przedemerytalnego. Okres sprawowania opieki
nad osobami niepełnosprawnymi, w powyższym
zakresie, należy traktować analogicznie do
okresu zatrudnienia, gdyż pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna ma na
celu częściową rekompensatę zakończenia
aktywności zawodowej spowodowanego
koniecznością sprawowania stałej opieki nad
niepełnosprawnym członkiem rodziny. PrzygotoO około 267 zł brutto na etat wzrosną płace wany przez rząd projekt zmian umożliwi
zasadnicze pracowników Inspekcji Sanitarno- uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
Epidemiologicznej w całej Polsce. Wyższe oraz świadczenia przedemerytalnego przez
pensje wypłacone im zostaną w ciągu osoby, które pobierały świadczenie pielęgnanajbliższych dwóch miesięcy z wyrównaniem od cyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na
stycznia. Podwyżki gwarantuje pracownikom podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
rozporządzenie ministra zdrowia z 10 marca w o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla
sprawie wzrostu płac w Inspekcji Sanitarno- opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia
Epidemiologicznej. Od 2008 roku upominały się 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
o nie związki zawodowe z sanepidów. Jak opiekunów w związku ze sprawowaniem opieki
informują związkowcy z Solidarności, płace w nad osobą niepełnosprawną i które utraciły
inspekcji zostały zamrożone osiem lat temu. prawo do tego świadczenia lub zasiłków
Podkreślają, że od tego czasu pracownicy w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka
sanepidów są najgorzej uposażoną grupą była sprawowana albo utratą ważności jej
zawodową w budżetówce. Średnie płace w orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
inspekcji wynoszą około 2300 zł brutto. niepełnosprawności. Projekt ustawy o zmianie
Rozporządzenie ministra wejdzie w życie pod ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
koniec marca. Wtedy dopiero rozpocznie się rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedpodział środków na podwyżki dla sanepidów w emerytalnych jest na etapie opiniowania.
n
poszczególnych regionach kraju.
n

branżach prowadzących działalność w zakresie
przetwórstwa przemysłowego oraz handlu, a
także napraw pojazdów samochodowych. Pod
koniec ubiegłego roku pracodawcy najczęściej
poszukiwali robotników przemysłowych i rzemieślników, specjalistów, a także operatorów orz
monterów maszyn i urządzeń. Z pracą natomiast widać już wyraźnie, że coraz częściej muszą się żegnać pracownicy transportu i magazynowi, a także ci zatrudnieni w edukacji oraz ci
prowadzący działalność w obszarze profesjonalnym, naukowym i technicznym.
Źródło: GUS

Rewolucja
w zamówieniach
publicznych

Zakończyły się konsultacje społeczne
przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju
głębokiej nowelizacji ustawy o zamówieniach
publicznych mającej na celu z jednej strony
wdrożenie nowych unijnych dyrektyw, z drugiej
strony jednak wprowadzenie rozwiązań od lat
postulowanych przez związki zawodowe, ale
także przez polskich przedsiębiorców. Ten
podstawowy postulat zgłaszany przez organizacje związkowe od kilku lat to wprowadzenie
obowiązku zatrudnienia na umowy o pracę pracowników w firmach, które zdobędą zamówienie
publiczne. Do tej pory wprawdzie obowiązywał
przepis, że zamawiający mieli taką możliwość,
ale niestety z niej nie korzystali, bo obowiązywały także zapisy o preferencji dla wykonawców
oferujących najniższą cenę, a taką z reguły oferowali ci, którzy mieli zatrudnionych mało pracowników etatowych. Teraz zamawiający będą
zobowiązani do egzekwowania od wykonawców
robót budowlanych albo usług obejmujących
czynności, które powinny być wykonywane
przez pracowników zatrudnionych na podstawie
umów o pracę, właśnie takiej formy zatrudnienia.
Jednocześnie wprowadzeniu obowiązku zatrudniania na etat w firmach realizujących zamówienia publiczne towarzyszy wprowadzenie zasady,
że cena w takim zamówieniu może stanowić
jedynie do 40 proc. wagi wszystkich innych
kryteriów ustanowionych przez zamawiającego
(czyli mówiąc wprost, od tej pory najniższa cena
nie będzie mogła być już rozstrzygająca dla wyboru wykonawcy zamówienia publicznego). n

Zmiany w umowach terminowych
już obowiązują

22 lutego weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające nowe zasady
zawierania umów na czas określony. Umowy
o pracę na czas określony mogą być
zawierane z pracownikami co do zasady na
okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3
miesiące zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę na czas próbny). Po upływie tego
czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.
Dotychczas, jeśli pracodawca zawierał
z pracownikiem dwie kolejne umowy o pracę na
czas określony to trzecia, kolejna umowa
musiała być już umową bezterminową. Jednak
jeśli nastąpiła ponad miesięczna przerwa w zatrudnieniu, wtedy pracodawca nie musiał zawierać umowy na czas nieokreślony. Wprowadzone od 22 lutego 2016 r. zmiany mają
uchronić pracowników przed nadużyciami jakimi
są: zawieranie wielu umów na czas określony
lub przedłużanie umów na czas określony w
nieskończoność przez pracodawców. Nadal
ograniczona będzie liczba umów o pracę na

czas określony z jednym pracodawcą. Zmiany
przewidują, że co do zasady nie może być ich
więcej niż trzy, czwarta będzie stawać się
umową na czas nieokreślony.

Możliwość
wypowiedzenia

Umowy o pracę na czas określony będzie
można wypowiedzieć w każdym momencie,
niezależnie od ich długości. Zrównany zostanie
okres wypowiedzeń umów o pracę na czas
określony i nieokreślony. W przypadku, gdy staż
pracy u danego pracodawcy jest krótszy niż
sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia umowy
na czas określony (tak jak i umowy na czas
nieokreślony) wyniesie dwa tygodnie. Gdy staż
wynosi od pół roku do mniej niż trzech lat okres
wypowiedzenia to miesiąc, a trzy miesiące przy
co najmniej trzyletnim stażu.

codawca wskaże obiektywnie przyczyny leżące
po jego stronie. W tych przypadkach nie będzie
obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3 umów
o pracę na czas określony.

Zmiany w Kodeksie
pracy dotyczą także
umów na okres próbny

Co do zasady pracodawca będzie mógł
zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem tylko raz, aby sprawdzić kwalifikacje
pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. W szczególnych przypadkach będzie można ponownie zatrudnić tego pracownika na okres próbny.

Rodzaje umów
terminowych

Wyjątek stanowi zatrudnienie na zastępstwo, na okres kadencji, przy pracy dorywczej
czy sezonowej, a także w przypadku, gdy pra-

Od 22 lutego 2016 r. 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na
czas określony i umowa na okres próbny (oraz
nadal umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego – dotyczące tylko zatrudnienia
pracowników młodocianych).
n

pracy albo innych przepisach prawa pracy.
Projekt przewiduje zmiany w rozporządzeniu
z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu
w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(tekst jedn.: Dz. U. poz. 167), które zastąpiło
rozporządzenie z 19 grudnia 2002 r. Proponuje
wprowadzenie stałego ryczałtu na pokrycie
kosztów podróży służbowej, który określi wysokość należności na pokrycie tych kosztów z uwzględnieniem czasu trwania podróży, limitu za
nocleg, warunków zwrotu kosztów, noclegów
i innych wydatków. Projekt precyzuje, że jeśli
kabina pojazdu spełnia wymagane warunki, to
można uznać, że zapewnienie miejsca do
spania w niej jest równoznaczne z zapewnieniem przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Przypomnijmy, Sąd Najwyższy w powołanej uchwale uznał, że pojęcia „odpowiednie
miejsce do spania” i „bezpłatny nocleg” nie
mogą być zamiennie traktowane ani nie są
tożsame. SN podkreślił, że „nocleg” jest usługą

hotelarską (motelową, a także opłaconą w cenie
karty okrętowej lub promowej), o czym świadczy
nie tylko zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym, ale także wysokość ustalonych limitów. Ponadto, brak przedstawienia rachunku za usługi hotelarskie
oznacza, że pracownik nie korzystał z hotelu
i wówczas zwrot kosztów noclegu jest ograniczony do 25% limitu ryczałtu za koszty realnie
ponoszone podczas podróży, bez korzystania z
usług hotelowych. Natomiast istota „ryczałtu”
jako świadczenia kompensacyjnego polega na
tym, że świadczenie wypłacane w takiej formie z
założenia jest oderwane od rzeczywistego
poniesienia kosztów i nie pokrywa w całości
wszystkich wydatków z określonego tytułu, bo
nie są one udokumentowane. W zależności od
okoliczności konkretnego przypadku kwota
ryczałtu - która jako uśredniona i ujednolicona
ustalona jest przez prawodawcę - pokryje więc
pracownikowi koszty noclegowe w wymiarze
mniejszym albo większym niż faktycznie przez
niego poniesione.
n

Kiedy nie obowiązuje
nowy limit?

Zmiany przepisów dla kierowców
Rząd chce wprowadzić specjalne diety
dla kierowców wykonujących transport
międzynarodowy. Przygotował projekt zmian
ustawy o czasie pracy kierowców oraz
ustawy o transporcie drogowym.
Inicjatywa zmian powstała w następstwie
uchwały Sądu Najwyższego. Sąd orzekł w niej,
że zapewnienie kierowcy wykonującemu
przewozy w transporcie międzynarodowym
odpowiedniego miejsca do spania w kabinie
pojazdu nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9
ust. 4 rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w
sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju. Wówczas
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów
noclegu co najmniej w wysokości i na
warunkach przewidzianych w § 9 ust. 1–3
rozporządzenia lub korzystniejszych określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym

Krótka pamięć?

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY
- A

Szokujące, jak krótką pamięć mają niektórzy ludzie prawicy. Zapomnieli już, że to jest
naprawdę walka na śmierć i życie?
To powtarzanie naiwnych złudzeń zaczyna już
być męczące. Ale to mało ważne. Dużo bardziej
istotne jest to, że zaczyna być niebezpieczne.
Mówię o złudzeniach powielanych przez część
komentatorów i polityków związanych z prawicą.
Kiedy Platforma Obywatelska wraz z prezesem
Rzeplińskim próbuje anulować werdykt wyborów i
ustanowić superblokadę na poziomie Trybunału
Konstytucyjnego (a wiemy z lat 2005-2007, że to
blokada skuteczna), kiedy opozycja odrzuca
wszystkie propozycje kompromisu - oni i tak
obarczają PiS i Jarosława Kaczyńskiego za brak
porozumienia. Kiedy media niemieckie wydawane
dla Polaków (ogromna część rynku), inne media
zagraniczne i największe telewizje urządzają od
pierwszego dnia po wyborach nowy przemysł
pogardy, oni proponują by po aptekarsku mierzyć
parytety w nowych mediach publicznych. A
przecież nawet najbardziej prawicowa telewizja
(dziś nie ma o tym mowy, jest po prostu nieco
zrównoważona) i tak nie wyrówna lewicowoliberalnego przechyłu medialnego, opartego na
monopolu koncesyjnym największych nadawców.
Kiedy niemal sześć lat po Smoleńsku, gdzie polska
elita narodowa została zdziesiątkowana,
prezydentowi wybranemu przez obóz posmoleński
znowu zdarza się śmiertelnie groźny „wypadek”, z
uśmieszkami proszą by nie mnożyć teorii
spiskowych, nie dociekać, uznać, że tak to bywa z
prezydenckimi oponami…
Szokujące, jak krótką pamięć mają niektórzy
ludzie prawicy. Jak zapomnieli upokorzenie 10
kwietnia 2010 roku, i tę dziką, wyraźnie
dostrzegalną (choć skrywaną) radość władców III

RP iż „problem Kaczorów” został na długo
rozwiązany. I tę orgię przemysłu pogardy, te
haniebne okładki, kłamliwe wrzutki, zalewane wodą
znicze, to wściekłe pragnienie dobicia obozu IV RP
- z mordem politycznym włącznie. Wypadły im z
głowy też lata wcześniejsze, okres rządów PiS całkowitą nieuczciwość oceny, tropienie każdego
uchybienia, organizowanie prowokacji w rodzaju
taśm Beger, codzienny wściekły atak. A potem, po
przejęciu władzy przez Tuska, natychmiastowe
wyzerowanie przez establishment oczekiwań
wobec władzy, pełną uległość, propagandę i
nagonki na opozycję.
Panowie Kamiński z Morozowskim napisali
nawet książkę zatytułowaną „Koniec PiS-u”. W ich
oczach PiS-u (choć pod tą nazwą rozumiem obóz
niepodległościowy) już dawno powinno, na zdrowy
rozum, nie być. Tylko wielkiej mobilizacji społecznej, przełamującej nadludzkim wysiłkiem układ
sił, mądrości ludzi, którzy nie dali się podzielić i
jednak Bożej Opiece, zawdzięczamy, że sprawy
potoczyły się inaczej.
Ale choć odzyskaliśmy wolność słowa i możliwość pracy dla odnowienia Ojczyzny, to nie możemy zapomnieć, że dalej toczy się walka na
śmierć i na życie. Czy się to komuś podoba czy nie,
trwa jak najbardziej poważna bitwa o Polskę. Jeśli
ta szansa zostanie zmarnowana i roztrwoniona na
błahostki, szybko się nie powtórzy.
Rozumiem tęsknotę za normalnym sprawowaniem normalnych, korygujących lekko kurs,
rządów. Ale to po prostu niemożliwe. Ludzie
czujący się dotychczas właścicielami Polski, nigdy
na to nie pozwolą. Ludzie czerpiący miliardowe
zyski z uległości Polski w setkach spraw, każdego
dnia cierpią, że choć tyle poszło wysiłku w spayfikowanie Polski, inaczej się sprawy potoczyły.

Berlin i Moskwa nigdy nie przyznają nam, sami
z siebie, prawa do wybicia się na podmiotowość.
Jeszcze Andrzej Duda nie złożył przysięgi, a już
ruszył atak na niego. Rząd nie zdążył się zebrać,
a dostawał po łbie, że nie spełnił obietnic. Jarosław
Kaczyński milczał, a wołano, że niszczy demokrację.
Jeśli chcecie państwo zobaczyć jaki jest plan
III RP wobec obozu patriotycznego, po prostu
słuchajcie: Schetyny bajającego o krwawym
Majdanie, Niesiołowskiego wzywającego do
wprowadzenia sankcji na Polskę, Żakowskiego
sugerującego zemstę na naszych dzieciach.
Posłuchajcie i odpowiedzcie czy naprawdę
uważacie, że PiS i Jarosław Kaczyński powinni
grzeczniej, spokojniej i delikatniej? Ja uważam
odwrotnie. Albo się uda zmienić Polskę i rozkład
podstawowych zasobów społecznych, albo prowokacjami i medialnym jazgotem i ta próba naprawy
państwa zostanie rozjechana. Liczy się każdy
dzień. A kapitulacja przed brutalną siłą w sprawie
Trybunału Konstytucyjnego oznacza kres wszystkich innych planów reformatorskich. Zostaną przez
Trybunał obrony III RP zdławione w zarodku, od
reformy wymiaru sprawiedliwości po 500 złotych na
dziecko. I ci sami ludzie, którzy dziś namawiają PiS
na kapitulację, nazwą za kilkanaście miesięcy ten
sam PiS nieudacznym, bo nie poradził sobie
z Trybunałem i reformami.
PS. Każdy, kto próbował cokolwiek stworzyć,
zbudować jakąś instytucję wbrew establishmentowi
III RP, wie, jak to trudne. Ile kłód leci pod nogi, ile
prowokacji się mnoży, jak nieuczciwe bywają zewnętrzne oceny. Pamiętajmy o tym gdy próbujemy
szarpać za nogawki ludzi, którzy próbują dziś zmieniać różne, w tym medialne, instytucje.
Michał Karnowski

KRÓTKO

Jednorazowy dodatek
pieniężny

1 marca br. weszła w życie ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
w 2016 r. Zgodnie z ustawą w marcu bieżącego
roku emeryci i renciści, których świadczenia nie
przekraczają 2000 zł miesięcznie, otrzymają
jednorazowy dodatek pieniężny. Kwota dodatku
będzie uzależniona od wysokości świadczeń
przysługujących na dzień 29 lutego 2016 r.
Osoby, których emerytury i renty w tym dniu nie
przekraczają 900 zł, otrzymają dodatek w wysokości 400 zł. Przy świadczeniach powyżej 900 zł
i nieprzekraczających 1100 zł – dodatek w wysokości 300 zł; 200 zł w przypadku świadczeń
powyżej 1100 zł i nie więcej niż 1500 zł; a 50 zł
przy świadczeniach wyższych niż 1500 zł i nieprzekraczających 2000 zł. W razie zbiegu prawa
do świadczeń oraz w przypadku, gdy do renty
rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna
osoba, będzie przysługiwać jeden dodatek.
Ustawa przewiduje też, że jednorazowy dodatek pieniężny będzie wolny od podatku dochodowego oraz nie będą od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać
potrąceń i egzekucji. Wypłata jednorazowego
wsparcia ma być dla osób z najniższymi
świadczeniami uzupełnieniem tegorocznej waloryzacji. Z dofinansowania ma skorzystać ok. 6,5
mln osób.

Bez wpływu na
kryterium dochodowe

Kwota jednorazowego dodatku dla emerytów i rencistów nie będzie miała wpływu na
kryteria dochodowe, od których uzależnione jest
prawo do dodatku mieszkaniowego oraz do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Tak zakłada uchwalona przez Sejm 25 lutego br.
nowelizacja ustawy o jednorazowym dodatku
pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i
osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury
pomostowe albo nauczycielskie świadczenia
kompensacyjne w 2016 r. Zmiany mają wejść w
życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,
z mocą od 1 marca 2016 r. Teraz nowelizacja
będzie rozpatrywana przez Senat.

Świadczenie 500+ będzie Elektroniczne papierosy
nie dla dzieci.
wolne od egzekucji
sądowej
Nowe przepisy zakazują sprzedaży e-pa-

Świadczenie wychowawcze oraz inne
świadczenia dla rodzin zastępczych i osób
prowadzących rodzinne domy dziecka, podobnie jak inne świadczenia o charakterze
socjalnym, nie będą podlegać egzekucji.
Powyższe wynika ze zmian do art. 833 k.p.c.,
które zostaną wprowadzone wraz z wejściem
w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.
U. poz. 195), opublikowanej w dniu 17 lutego
2016 r. Omawiane zmiany wchodzą w życie 1
kwietnia 2016 r.

Nowelizacja karty
Nauczyciela

„Obligatoryjne nałożenie na wszystkich
nauczycieli prowadzenia zajęć odpowiednio
w wymiarze 2 lub 1 godziny okazało się
nieracjonalne z punktu widzenia organizacji
pracy szkoły oraz mogło generować poczucie
niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze
względu na rozgraniczenie liczby zajęć. Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba
godzin do wypracowania nie zawsze była
wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów” – to założenia do nowelizacji KN. Godziny karciane miałyby zniknąć
od roku szkolnego 2016/2017. Nowelizacja
doda również przepis ułatwiający planowanie
i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieiężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł
honorowy profesora oświaty. Duże zmiany
ustawa wprowadzi w kwestii postępowań
dyscyplinarnych nauczycieli. Po wejściu w życie
zmian wymóg niekaralności dotyczył będzie
wszystkich nauczycieli. Powstanie również
rejestr pedagogów ukaranych dyscyplinarnie.
Wpis o ukaraniu będzie obejmował: dane
identyfikujące nauczyciela, dane dotyczące
komisji orzekającej oraz informacje dotyczące
orzeczonej kary. Informacja będzie udzielana
na podobnych zasadach, które przewidziano
dla Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązkowo występować będzie o nią osoba
ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku
nauczyciela. Dostęp do rejestru uzyskają
jednak również: policja, prokuratura, komisje
dyscyplinarne i sądy. Regulacje dotyczące tej
materii obowiązywać mają już od stycznia
2017 r.

pierosów lub pojemników zapasowych (z płynem zawierającym nikotynę) osobom, które nie
ukończyły 18 lat. Obecnie taki sam zakaz
dotyczy tradycyjnych papierosów. W sklepach
trzeba będzie umieścić w widocznym miejscu
informację: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub
pojemników zapasowych osobom do lat 18”.
Ograniczono również liczbę miejsc, w których
będzie można używać elektronicznych
papierosów - nie będą mogły być palone
w miejscach publicznych, np. na przystankach
autobusowych, w tramwajach i pociągach,
halach sportowych, szpitalach, szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych, lokalach gastronomicznych oraz na placach zabaw.

Obniżenie wieku
emerytalnego
od 1 stycznia 2017r.

25 lutego w Kancelarii Premiera odbyło się
spotkanie przedstawicieli „Solidarności” z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele z Premier
RP Beatą Szydło i członkami rządu. Omówiono
bieżące sprawy i relacje NSZZ „Solidarność”.
W jednej z pierwszych wypowiedzi premier
Szydło po tym spotkaniu była informacja, że
nowe przepisy obniżające wiek emerytalny
wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku.
n

