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w Po zna niu:
30 sierp nia 2015 r.
godz. 10.00-18.00 – IV Tur niej Pił kar ski
z oka zji Dnia So li dar no ści i Wol no ści. 
Bo isko Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry nr 1
przy ul. Dro ga Dę biń ska 21 w Po zna niu

31 sierp nia 2015 r.
godz. 17.00 – Msza św. w ko ście le 
oo. Do mi ni ka nów. Po mszy św. przej ście
pod Po mnik Po znań skie go Czerw ca 1956.
Ok. godz. 18.00 skła da nie kwia tów.

5 wrze śnia 2015 r.
godz. 15.00 – VIII Pa ra da Mo to cy klo wa.
Start na pl. Mic kie wi cza.

w Gdań sku
Ogól no pol skie ob cho dy rocz ni co we 
od bę dą się w Gdań sku w so bo tę 29 sierp nia. 
O godz. 14 na Pla cu So li dar no ści od bę dzie
się ma ni fe sta cja, któ rą za koń czy uro czy ste
skła da nie kwia tów pod bra mą nr 2 Stocz ni
Gdań skiej. 

Od godz. 15 na te re nie Stocz ni Gdań skiej
trwać bę dzie pik nik „So li dar ność po ko leń”,
pod czas któ re go prze wi dzia no  licz ne za ba -
wy i kon kur sy dla ca łych ro dzin.

Do dat ko we atrak cje to kon cert „MY Na ród”
na du żej sce nie, a tak że wy stę py BoneyM i Pa pa
Dan ce. 

Gwiaz dą wie czo ru bę dzie Chris de Burgh,
któ re go kon cert za koń czy im pre zę. 

Wię cej in for ma cji o ob cho dach: 
www.so li dar nosc.po znan.pl

Świę tuj my
Dzień Wolności i Solidarności” ustanowiony dla uczczenia Porozumień Sierpniowych podpisanych w 1980 r., 

to jedno z najradośniejszych świąt w naszej historii. Spotkajmy się zatem w naszej związkowej rodzinie.
Cieszmy się sobą nawzajem i tym, czego udało nam się razem dokonać. Bo chociaż przez kolejne lata działo się

wiele – wydarzenia radosne przeplatały się z dramatycznymi, a nastrój tryumfu i entuzjazmu z nastrojem
smutku i poczuciem beznadziei – to przecież ciągle była i jest ta sama, nasza „Solidarność”. Nasza, ale też już

pokolenia naszych dzieci, a czasami i wnuków.

Za pra sza my do wspól ne go świę to wa nia 35 rocz ni cy „So li dar no ści”.

Ce lem pro jek tu jest uzy ska nie
kom pe ten cji spo łecz nych, po -
trzeb nych związ kow com. Za da -
niem mło dych by ło zna le zie nie
od po wied niej pla ców ki opie kuń -
czo -wy cho waw czej i po moc jej.
Wy bór padł na po znań ski żło bek
w dziel ni cy Wil da.

„Miś Usza tek” to jed na z czte -
rech pla có wek Ze spo łu Żłob ków
nr 4 w Po zna niu dla naj młod -
szych dzie ci. Pla ców ki Ze spo łu
roz lo ko wa ne są w dziel ni cach
Wil da, Dę biec i No we Mia sto.
Uczęsz cza ją do nich dzie ci z te re -
nu ca łe go mia sta.

– Miesz kam na Wil dzie, wie -
dzia łem, że żło bek po trze bu je po -
mo cy – mó wi je den z człon ków
sek cji – Chęt nie po dej mie my się za -
da nia. Mu si my ze drzeć rdzę zprzę -
seł, po ma lo wać ogro dze nie.

Po dzię ko wa niem bę dzie dla nas
uśmiech dzie ci i ro dzi ców.

Pro jekt spo tkał się z uzna niem
jed ne go ze spon so rów – fir my V33
Pol ska, któ ra ufun do wa ła far by.

*****
Sek cja to or ga ni za cja mło dych,

dla mło dych i two rzo na przez mło -
dych, któ ra chce mieć waż ny głos
w klu czo wych spra wach i wnieść

świe że spoj rze nie na dzia łal ność
związ ko wą. Two rzy ją gru pa mło -
dych osób po dob nie pa trzą cych na
rze czy wi stość, jed nak nie od wra ca -
ją cych się od star szych i do świad -
czo nych związ kow ców.  Wręcz
prze ciw nie: „chce my uczyć się
odnich do brych prak tyk, wy cią gać
wnio ski z błę dów już po peł nio -
nych, aby w przy szło ści uni kać po -
peł nie nia dal szych. Na szą mi sją jest
pro pa go wa nie po staw przed się -
bior czych oraz dzia ła nie na rzecz
zwięk sze nia ro li mło dych związ -
kow ców w NSZZ So li dar ność. Je -
ste śmy otwar ci na świat i no we
wy zwa nia. In spi ru je my do po dej -
mo wa nia dzia łal no ści związ ko wej,
a tak że po ma ga my w zdo by wa niu
wie dzy i kwa li fi ka cji umoż li wia ją -
cych speł nia nie funk cji spo łecz -
nych i za wo do wych.”

Pa mię taj my, że każ da kro pla po da ro wa nej
krwi mo że być ra tun kiem dla lu dzi do tknię -
tych cięż ką cho ro bą lub po szko do wa nych
w wy pad kach. 

Wszyst kich, któ rzy chcą uczest ni czyć w tej
szla chet nej ak cji za pra sza my 17 sierp nia

w godz. 9.00-17.00 do sie dzi by Za rzą du Re -
gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność”
przy ul. Me ta lo wej 7. 

Pa tryk Trzą sal ski, ko or dy na tor ds. Sek cji
Mło dych Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li -
dar ność”

Za pi sy bę dą przyj mo wa ne
pod ad re sem ma ilo wym: li -
ga@wia ra le cha.pl  i po trwa ją
do dnia 24 sierp nia br. Licz ba
miejsc jest ogra ni czo na. W tur -
nie ju za gra ją wy łącz nie dru ży ny,
któ re opła cą udział.

Ze spo ły bę dą wy stę po wa ły
w skła dach 6-oso bo wych (5 za -
wod ni ków z po la + bram karz).

Każ da dru ży na ma za gwa -
ran to wa ny udział, w za leż no ści

od licz by zgło szo nych dru żyn
i usta lo ne go sys te mu roz gry wek,
w mi ni mum 3 (1x12 mi nut)
lub 4 me czach (1x10 mi nut). 

Na zdo byw ców trzech pierw -
szych miejsc oraz dla naj lep sze -
go bram ka rza i naj lep sze go
strzel ca cze ka ją atrak cyj ne na -
gro dy rze czo we i fi nan so we.

Koszt udzia łu w Tur nie -
ju – w za leż no ści od for my płat -
no ści – od 150 do 240 zł.

Każ da kro pla ra tun kiem
Sek cja Mło dych Re gio nu Wiel ko pol ska NSZZ „So li dar ność” or ga ni zu je zbiór kę krwi – naj cen niej sze go da ru ży cia. 
Nie da się jej ni czym za stą pić. Po dziel my się tym da rem z in ny mi.

Od ma lo wa li ogro dze nie w żłob ku
Ogrodzenie przed żłobkiem „Miś Uszatek” potrzebuje odświeżenia. Problemem zainteresowali się członkowie Sekcji
Młodych Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, tworząc projekt „Młodzi dla Młodych”.

Rocz ni co wy tur niej pił kar ski
Re gion Wiel ko pol ska NSZZ So li dar ność za pra sza na 4. Tur niej
Pił kar ski z oka zji Dnia So li dar no ści i Wol no ści, któ ry od bę dzie
się w nie dzie lę 30 sierp nia br. na bo isku Mło dzie żo we go Do mu
Kul tu ry nr 1 przy ul. Dro ga Dę biń ska 21 w Po zna niu. 
Or ga ni za to rem roz gry wek jest pro jekt Ki bi ce Ra zem -Lech Po znań.
Tur niej od bę dzie się w go dzi nach 10.00 – 18.00.

Szcze gó ło we in for ma cje: 
www.lech po znan.ki bi ce -ra zem.pl, 
www.fa ce bo ok.com/so li dar nosc.po znan, 
www.fa ce bo ok.com/LechPoznanKibiceRazem, 
www.fa ce bo ok.com/wlli ga 

Pa tro nat ho no ro wy: Wiel ko pol skie Mu zeum Walk Nie pod le gło ścio wych,  
Pa tro nat głów ny: eHat. me, Red is Bad, TIFO Sklep Spor to wy, WL Li ga,
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Nr 1 w Po zna niu.
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30 lip ca Pre zy dium Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So -
li dar ność” w Je ro ni mo Mar tins Pol ska wy da ło
oświad cze nie, w któ rym „z nie po ko jem przy ję ło
oświad cze nie przed sta wi cie la pra co daw cy zło żo ne
do pro to ko łu Pań stwo wej In spek cji Pra cy”. Przed -
sta wi ciel JMP zło żył pi sem ne oświad cze nie, któ re
w od czu ciu związ kow ców po twier dza za strze że nia
or ga ni za cji związ ko wej do ty czą ce dia lo gu spo łecz -
ne go. Za strze że nia te do ty czą bra ku moż li wo ści
wcho dze nia dzia ła czy związ ko wych na te ren za kła -
du pra cy oraz za ple cza, w ce lu kon tak tu z pra cow -
ni ka mi, na zwa ne go przez pra co daw cę „agi ta cją”.

Przed sta wi ciel pra co daw cy w oświad cze niu
do PIP po twier dza de cy zję pra co daw cy o nie -
udzie le niu „moż li wo ści” wej ścia na te ren za kła du
pra cy. Utrud nie nia ta kie na ru sza ją pra wo pra cow -
ni ków do zrze sza nia się, a tak że na ru sza ją pra wa
or ga ni za cji związ ko wych oraz wy tycz ne Mię dzy -

na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy. Dla te go za kła do wa
„S” w Je ro ni mo Mar tins Pol ska nie wy klu cza zgło -
sze nia tej spra wy do MOP. 

– W ostat nich ty go dniach mia ły miej sce przy -
pad ki, w któ rych kie row ni cy re jo nów za bie ra li
przy go to wa ne przez nas ma te ria ły i in for ma cje
ze skle pów Bie dron ki. Mie li śmy też sy gna ły z pla -
có wek, w któ rych by li śmy, że po na szym wy jeź -
dzie przy cho dzi li przed sta wi cie le kie row nic twa
i gro zi li pra cow ni kom róż ny mi kon se kwen cja mi
w przy pad ku za pi sa nia się do or ga ni za cji związ -
ko wej. Po nad to kon tro la Pań stwo wej In spek cji
Pra cy po twier dzi ła na sze za strze że nia do ty czą ce
nie zgod no ści z pra wem nie któ rych za pi sów re -
gu la mi nu wy na gro dzeń. Od daw na bez sku tecz -
nie wal czy my o je go zmia nę – mó wi  Piotr
Adam czak, prze wod ni czą cy „S” w Je ro ni mo
Mar tins Pol ska.

Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Za słu -
gi RP nada wa ny jest oso bom,
któ re wnio sły wy bit ny wkład we
współ pra cę mię dzy na ro do wą
oraz łą czą cą Pol skę z in ny mi
pań stwa mi i na ro da mi. Tak że
z te go po wo du miał się na le żeć
dy rek to ro wi Bie dron ki. Kon kret -
nie za – jak to uję to – „wkład
w roz wój go spo dar czy Pol ski,
two rze nie miejsc pra cy, za an ga -
żo wa nie fir my wdzia łal ność spo -
łecz ną i cha ry ta tyw ną oraz
zna czą cy wkład wroz wój sto sun -
ków han dlo wych mię dzy Pol ską
a Por tu ga lią”. Mi mo iż wkład
por tu gal skiej sie ci w nasz roz wój
go spo dar czy, two rze nie miejsc
pra cy i roz wój han dlu mię dzy
obu kra ja mi dość po wszech nie
jest kwe stio no wa ny...

Rzą do wa pro mo cja
So li dar ność wie lo krot nie alar mo -
wa ła, że sze fo wie por tu gal skiej sie -
ci han dlo wej nie za pew nia ją
od po wied nich wy na gro dzeń, nie
za trud nia ją wy star cza ją cej licz by
osób wskle pach icen trach dys try -
bu cyj nych i szy ka nu ją związ kow -
ców Pra cow ni cy są nad mier nie
ob cią że ni pra cą, a wie lu za ra bia
nie wie le po nad pła cę mi ni mal ną.

– Bie dron ka nie za słu gu je
nawy róż nie nie, ale nazwięk szo ne
kon tro le Pań stwo wej In spek cji
Pra cy i bar dziej ści sły nad -
zór – mó wi Ma rek Le wan dow ski,
rzecz nik „S”. So li dar ność już
w 2011 r. pro te sto wa ła, gdy Bie -
dron ka chcia ła zo stać spon so rem
pol skiej re pre zen ta cji wpił ce noż -
nej. W tej spra wie związ kow cy

spo tka li się na wet z Mi che lem
Pla ti nim, sze fem UEFA, aby
uświa do mić mu wa run ki pa nu ją -
ce w tej sie ci han dlo wej.

Uho no ro wa nie sze fa Bie dron -
ki nie trud no sko ja rzyć z za chwy -
tem, ja ki wy ra zi ła w TVP
pre mier Ewa Ko pacz:-Wa rzy wa
w Bie dron ce są su per – mó wi ła;
wie, bo miesz ka obok Bie dron ki.
Jej wy po wiedź uzna no za nie do -
pusz czal ną for mę pro mo cji.

Oli wa do ognia
Na re ak cję pra cow ni ków sie ci
nawy po wiedź sze fo wej rzą du nie
trze ba by ło dłu go cze kać. Za kła -
do wa „So li dar ność” za pro si ła
pre mier „do pod ję cia pra cy
w Bie dron ce przez je den dzień,
[że by] prze ko na ła się, jak cięż kie
wa run ki pra cy ma ją za trud nio ne
tam oso by”.

– Wa rzy wa i owo ce ukła da
czę sto ka sjer, dźwi ga jąc cięż kie
kar to ny wa rzyw i owo ców. Koń -
czy się to ura za mi krę go słu pa,
wy pad ka mi w pra cy, ła ma niem
prze pi sów BHP – mó wił Piotr
Adam czak, prze wod ni czą cy „S”
w Bie dron ce, zwra ca jąc uwa gę,
że lu dzie pra cu ją cy na ogrom ne
zy ski sie ci han dlo wych za nie -
wiel kie wy na gro dze nie, chcie li by
mieć cho ciaż świa do mość, że
część zy sków zo sta je w kra ju,
tym cza sem są wy pro wa dza ne
po za Pol skę.

Oli wy doognia do la ło wy li cze -
nie In sty tu tu Mo ni to ro wa nia
Me diów, że wy po wie dzi pre mier
i in for ma cja oprzy zna niu od zna -
cze nia za pew ni ły Je ro ni mo Mar -

tins pro mo cję owar to ści po nad7
mln zł. Zmo ni to rin gu wy ni ka, że
licz ba wzmia nek na te mat sie ci
dys kon tów Bie dron ka wzro sła
w lip cu o po ło wę.

Czas na my śle nie
In for ma cja o przy zna niu or de ru
spo tka ła się z pro te stem m.in.
Sto wa rzy sze nia Stop Wy zy sko -
wi -Bie dron ka, któ re w li ście
do sze fa MSZ Grze go rza Sche ty -
ny zwró ci ło uwa gę, że Pol ska
chce uho no ro wać sze fa fir my,
któ ra wsła wi ła się wy zy skiem
i wie lo krot ny mi pró ba mi spa cy -
fi ko wa nia or ga ni za cji, któ ra go
de ma sko wa ła. „De cy zja (...)
okry wa hań bą

Pa na i ca ły rząd Pa ni Pre mier
Ko pacz. Ape lu je my o od wo ła nie
tej nie for tun nej de cy zji” – za ape -
lo wa no.

W od po wie dzi Sche ty na umył
rę ce. Ujaw nił, że pro jekt od zna -
cze nia po ja wił się wio sną ub. r.,
pro po zy cję zgło sił am ba sa dor
Pol ski w Li zbo nie, a za ak cep to -
wał ją po przed ni szef MSZ Ra do -
sław Si kor ski. – Pro szę pa mię tać,
że są jed nak miej sca pra cy, po -
nad 58 tys. lu dzi pra cu je. To są
mi lio ny, dzie siąt ki, set ki mi lio -
nów za in we sto wa nych w Pol sce.
To jest fir ma, któ ra jest z Pol ską
bar dzo moc no zwią za na i ma ją -
ca du ży wpływ na na szą co dzien -
ność – tłu ma czył.

Lecz pro te sty przy nio sły sku -
tek. Uro czy stość zo sta ła prze su -
nię ta. Wi ce szef MSZ Ra fał
Trza skow ski przy znał, że na ra zie
od zna cze nia nie bę dzie, jed nak
nie ma nic zdroż ne go w tym, że
ho no ru je się tych, któ rzy in we -
stu ją w Pol sce gru be pie nią dze,
za trud nia ją pra cow ni ków, bo tak
się dzie je na ca łym świe cie. Jed -
nak oso by po win ny mieć nie po -
szla ko wa ną opi nię, a de cy zję
„trze ba prze my śleć”. Ofi cjal nie
dy rek tor ma do stać wy róż nie nie
w póź niej szym ter mi nie, choć
w ja kim – nie wia do mo.

Woj ciech Dut kie wicz 
Ca ły tekst:

„Ty go dnik So li dar ność”
nr 32/2015

Pre zy dent pod kre ślił zna cze nie
au to no micz ne go po ro zu mie nia
part ne rów spo łecz nych, wska zał
też ro lę związ ków za wo do wych
w przy go to wa niu pro jek tu.

Mi ni ster pra cy i po li ty ki spo -
łecz nej Wła dy sław Ko si niak -
-Ka mysz za zna czył, że no wa
usta wa „czy ni dia log w Pol sce
sil nym jak ni gdy do tąd” i pod -
kre ślił, że RDS wzmac nia ro lę
part ne rów spo łecz nych.

– Choć chcie li śmy wię cej, to
osią gnę li śmy do bry kom pro -
mis. Uwa ża my, że na dziś ta
usta wa wy prze dza epo kę, na wet
je śli cho dzi o usta wy w po szcze -
gól nych pań stwach eu ro pej -
skich – stwier dził Piotr Du da
prze wod ni czą cy NSZZ „S”.
Oce nił, że dla przy ję cia no wej
usta wy du że zna cze nie mia ło

wyj ście związ ków za wo do wych
z Ko mi sji Trój stron nej w 2013 r.

– Bar dzo waż ną ro lę w tym
dia lo gu bę dzie od gry wał tak że
pre zy dent RP, któ ry bę dzie mia -
no wał jej człon ków i któ re go re -
pre zen tant bę dzie brał udział
w po sie dze niach RDS – po wie -
dział prze wod ni czą cy.

Pro jekt usta wy o RDS przy go -
to wał NSZZ „So li dar ność”,
do któ re go prze ko nał po zo sta łe
cen tra le związ ko we. Na stęp nie
stro na związ ko wa przez bli sko
dwa la ta w dia lo gu au to no micz -
nym uzgod ni ła z or ga ni za cja mi
pra co daw ców wspól ny pro jekt,
któ ry od po cząt ku te go ro ku zo -
stał wy ne go cjo wa ny z przed sta -
wi cie la mi rzą du. Pro jekt tra fił
do par la men tu ja ko pro jekt rzą -
do wy w czerw cu te go ro ku

i jesz cze w tym mie sią cu zo stał
przy ję ty przez Sejm. W lip cu za -
ak cep to wał go Se nat.

Ja kie są naj waż niej sze zmia -
ny? Ra da Dia lo gu Spo łecz ne go
da je m.in. więk sze kom pe ten cje
i moż li wo ści part ne rom spo -
łecz nym, gwa ran tu je więk szą
nie za leż ność, po śred nią ini cja -
ty wę usta wo daw czą, zno si moż -
li wość blo ko wa nia uchwał
przez jed ną ze stron, a tak że
wpro wa dza ka den cyj ność prze -
wod ni czą ce go Ra dy, któ ra to
funk cja bę dzie ro ta cyj nie spra -
wo wa na przez każ dą ze stron.
W po sie dze niach bę dą mie li
obo wią zek brać udział mi ni -
stro wie kon sty tu cyj ni.   

Usta wa wej dzie w ży cie 14 dni
o da ty jej ogło sze nia w Dzien ni ku
Ustaw.

Od by ło się już pierw sze spo tka -
nie Tym cza so wej Ko mi sji Za kła -
do wej z Pra co daw cą, w obec no ści
przed sta wi cie li Re gio nu Wiel ko -
pol ska. Stro na związ ko wa za pro -
po no wa ła roz po czę cie prac nad,,
Po ro zu mie niem o współ pra cy”„,
do ku men tem któ ry re gu lo wał by
kon tak ty mię dzy związ kiem za -
wo do wym a pra co daw cą. Na -

stęp ne spo tka nia bę dą po świę co -
ne te mu za gad nie niu. Mo że my
wnio sko wać, że w przy szło ści
współ pra ca bę dzie ukła dać się
do brze, a part ne rzy spo łecz ni
w fir mie bę dą dbać za rów no
o do bro pra cow ni ków, jak i roz -
wój fir my.

Ser pol Co sme tics to Pol ska
fir ma pro du ku ją ca ko sme ty ki,

che mię go spo dar czą oraz opa -
ko wa nia. Klu czo wą sfe rą dzia -
łal no ści fir my jest współ pra ca
sie cia mi han dlo wy mi: Bie -
dron ką, Pio trem i Paw łem, Au -
chan, Te sco, PoloMarketem
i in ny mi.

Fir ma ist nie je na ryn ku po -
nad 20 lat i za trud nia ok. 250
pra cow ni ków.

Or der dla Bie dron ki
Zapowiedź odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Pedro Pereira da Silvy,
dyrektora operacyjnego Grupy Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka,
brzmiała niewiarygodnie. Zdziwienie i oburzenie wywołało to, że ma być
uhonorowana sieć oskarżana przez związki zawodowe o złe traktowanie pracowników.

Sy tu ację w Bie dron ce zba da MOP?

Dia log roz po czy na się 
od no wa
3 sierpnia 2015 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał w Belwederze ustawę
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Kończy to
ponad dwuletnią batalię partnerów społecznych – związków zawodowych i organizacji
pracodawców – o naprawę trójstronnego dialogu, który po wyjściu związków
zawodowych z Komisji Trójstronnej w czerwcu 2013 r. nie funkcjonował.

Zwrot pie nię dzy 
za pod ręcz ni ki szkol ne
Za niecały miesiąc wakacje się skończą, a wielu rodziców już się martwi, czy starczy im
pieniędzy na wyposażenie dzieci do szkoły. Niewiele osób wie (może to działanie celowe),
że znacznej części polskich rodzin przysługuje prawo od refundacji kosztów zakupu
podręczników szkolnych. I to bez względu na osiągane dochody. 

Ro dzi ce dzie ci w wie ku szkol nym
już od kil ku lat mo gą sta rać się
o re fun da cję kosz tów za ku pu
pod ręcz ni ków szkol nych w ra -
mach pro gra mu „Wy praw ka
szkol na”. W tym ro ku na ten cel
prze zna czo no 51 mln zł. Po mi mo
uru cho mie nia pro gra mu in sty tu -
cje rzą do we nie prze pro wa dzi ły
żad nej kam pa nii in for ma cyj nej
na ten te mat. 

Do tej po ry z re fun da cji ko rzy -
sta li głów nie ro dzi ce dzie ci nie peł -
no spraw nych oraz ro dzi ny
w trud nej sy tu acji ma te rial nej
(speł nia ją ce kry te rium do cho do -
we). Oka za ło się jed nak, że sko -
rzy sta nie z re fun da cji przy słu gu je
rów nież po zo sta łym ro dzi nom.

Dzię ki wy sił kom Sto wa rzy sze -
nia Rzecz nik Praw Ro dzi ców
uda ło się usta lić, iż obo wią zu ją -
ce obec nie prze pi sy po zwa la ją

na wnio sko wa nie o re fun da cję
rów nież tzw. ro dzi nom wie lo -
dziet nym. A za ta ką ro dzi nę
prze pi sy uzna ją każ dą ro dzi nę,
w któ rej wy cho wu je się wię cej
niż dwój ka dzie ci.

Ta kie ro dzi ny nie mu szą skła -
dać za świad czeń o do cho dach ani
przed kła dać za świad czeń o nie -
peł no spraw no ści. Nie jest rów nież
wy ma ga ne, aby wszyst kie dzie ci
by ły w wie ku szkol nym. Wy star -
czy, że do szko ły uczęsz cza jed no
z nich.

Zwrot pie nię dzy za pod ręcz ni ki
przy słu gu je każ de mu dziec ku od -
dziel nie. Wy so kość re fun da cji
przy pa da ją ca na jed no dziec ko jest
jed nak li mi to wa na do pew nych
mak sy mal nych kwot: od 225
do 450 zł. 

W ce lu uzy ska nia re fun da cji
kosz tów za ku pu pod ręcz ni ków

po win ni śmy przed ło żyć: do wód
za ku pu pod ręcz ni ków (pa ra -
gon, fak tu ra) lub oświad cze nie
o za ku pie pod ręcz ni ków. Wnio -
sek wraz z uza sad nie niem skła -
da się do dy rek to ra szko ły.

In for ma cje o pro gra mie „Wy -
praw ka szkol na” są bar dzo sła -
bo roz po wszech nio ne, w tym
rów nież wśród pra cow ni ków
oświa ty. W związ ku z tym bar -
dzo czę sto do cho dzi do sy tu acji,
gdy szko ły od ma wia ją przy ję cia
wnio sków w sy tu acji, gdy ro dzi -
na nie za łą czy za świad cze nia
o do cho dach. Ta kie dzia ła nia ze
stro ny dy rek to rów szkół są jed -
nak nie upraw nio ne i wy ni ka ją
z nie wie dzy na te mat za sad re -
fun da cji. A ta – po wtórz -
my – przy słu gu je nie tyl ko
ro dzi nom speł nia ją cym kry te -
rium do cho do we. AD

Wi ta my w „So li dar no ści”
Pracownicy kolejnej firmy – Serpol Cosmetics w Mieścisku – stwierdzili, że związek
zawodowy to najlepsza platforma do rozmów z pracodawcą. Po kontaktach z Działem
Rozwoju Związku Zarządu Regionu Wielkopolska powołali do życia organizację zakładową. 


