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Warszawa 
Czwartek 30 czerwca – plac 

Piłsudskiego 
 

Manifestacja która 30 czerwca odbędzie się 
w Warszawie, będzie największym od 3 lat 
protestem NSZZ „Solidarność” w stolicy. 
Rządzący chcą przed lipcem wszystkie 
brzydkie sprawy zamieść pod dywan. 
Dlatego naszym protestem chcemy pokazać, 
że Polska jest krajem z wieloma wciąż 
nierozwiązanymi problemami społecznymi. 
Chcemy o nich opowiedzieć i powiedzieć 
rządowi: „sprawdzam” – zapowiedział 
przewodniczący Piotr Duda. 
Pokażmy, że jesteśmy mobilni i zaanga-
żowani w sprawy Polski. Kto nie przyjedzie 
do Warszawy, nie ma prawa potem narzekać. 
Przecież nieobecni nie mają racji. 
Ok. godz. 13.00 manifestanci opuszczą plac i 
wyruszą w kierunku Sejmu i Kancelarii 
Premiera Rady Ministrów. To będzie barwny 
i głośny przemarsz, taki który pamiętamy 
choćby z protestu przeciwko zmianom w 
przepisach o wcześniejszych emeryturach z 
sierpnia 2008r. Manifestacja zakończy się 
przed kancelarią premiera ok. godz. 17-18. 
Zapisy na wyjazd w siedzibie związku do 
29.06.2011. 
Wyjazd nastąpi o godz. 645 z przed hotelu 

 
„Kujawy”, zapewniamy prowiant. 
 

Walny Zjazd Delegatów Regionu 
 
 W dniu 27 maja 2011 roku odbyło się WZD 
Regionu Toruńsko – Włocławskiego tym 
razem w Inowrocławiu w stołówce Zakładu 
Soda Polska Ciech. 
W zjeździe uczestniczyli oprócz delegatów: 
Prezydent Inowrocławia p. Brejza, wice-
przewodniczący  KK z Gdańska p. Bogdan 
Miś, redaktor Tygodnika „Solidarność” p. 
Kłosiński oraz Wojewódzki Inspektor Pracy 
p. Krzysztof Adamski. 
Zarząd złożył sprawozdanie z działalności za 
okres od lipca 2010 do maja 2011 roku jak 
również określił podstawowe kierunki 
działania Zarządu Regionu w zakresie: 
 Ochrony zatrudnienia 
 Ochrony płacy 
 Ochrony pracowników w środowisku 

pracy 
 Ochrony praw socjalnych pracowników i 

ich rodzin 
 Szkolenia 
 Rozwoju związku 
Delegaci na zjeździe zostali poinformowani 
o inicjatywie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „S” Geofizyka Toruń, która podjęła 
uchwałę ws „Strategii dla Polski”, którą 
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przyjął również Zarząd Regionu. Uchwałę tą  
przekazano na ręce obecnego na spotkaniu 
członka Komisji Krajowej oczekując od KK 
zajęcia się sprawą dialogu oraz ważnych 
spraw dla Związku jak i dla Polski. 
Na chwilę obecną ilość członków związku w 
Regionie wynosi 12529 osób. 
Na WZDR przyjęto 4 stanowiska, uchwał nie 
przyjęto z powodu braku kworum. 
 

Górzno – szkolenie 
 

W dniach 8÷10 czerwca w Górznie odbyło 
się szkolenie związkowe pt. „Świadome ksz-
tałtowanie wizerunku działacza związko-
wego”. W szkoleniu uczestniczyli człon-
kowie Komisji Zakładowej z ANWILU, 
Inowrocławia, Grudziądza. 
 

Świadczenia rodzinne 
 

System pomocy rodzinie w Polsce nie należy 
do szczególnie rozbudowanych. Jedną z form 
pomocy rodzinie są świadczenia rodzinne. 
Żeby je otrzymać rodzina musi spełnić 
określone prawem warunki. 
System świadczeń rodzinnych funkcjonuje w 
Polsce na podstawie ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych 
Świadczenia rodzinne przysługują: 
1) obywatelom polskim; 
2) cudzoziemcom: 
 a) do których stosuje się przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego,  
b) jeżeli wynika to z wiążących 
Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych 
o zabezpieczeniu społecznym, 
 c) przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego Wspól-
not Europejskich, zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony udzielonego w 
związku z okolicznością, o której mowa w 

art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz. 1694), zgody na pobyt 
tolerowany lub w związku z uzyskaniem w 
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, 
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3) Świadczenia rodzinne przysługują 
osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli 
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym 
otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej. 
 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
1) Zasiłek rodzinny oraz dodatki do 
zasiłku rodzinnego: 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekracza 
kwoty 504 zł (netto).  
W przypadku, gdy członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub orzeczeniem o 
umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 
przekracza kwoty 583 zł (netto). 
Przyznawany jest on w następującej 
wysokości: 
68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 
roku życia; 
91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 18 roku życia; 
98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 roku życia. 
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego wynoszą: 
1000 zł z tytułu urodzenia dziecka; 
400 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z urlopu wychowa-
wczego; 
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 170 zł z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka, 
 250 zł w przypadku dziecka niepełnospra-
wnego; 
 80 zł z tytułu wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej; 
 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego na dziecko w 
wieku do ukończenia 5 roku życia i 80 zł na 
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia; 
100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; 
90 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania: 
w związku z zamieszkiwaniem w 
miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły i 50 zł w związku z dojazdem z 
miejsca zamieszkania do miejscowości, w 
której znajduje się siedziba szkoły. 
 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe 
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do 
tego zasiłku przysługuje: 
- rodzicom, jednemu z rodziców albo 
opiekunowi prawnemu dziecka; 
- opiekunowi faktycznemu dziecka; 
- osobie uczącej się. 
2) Świadczenia opiekuńcze: 
 zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie 
pielęgnacyjne.  
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w 
celu częściowego pokrycia wydatków 
wynikających z konieczności zapewnienia 
osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy 
innej osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.  
Obecnie wynosi on 153 zł; 
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z 
tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w związku z 
koniecznością opieki nad dzieckiem – matce 
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka 
albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli 
nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad niepełnosprawnym 
dzieckiem. 
 Obecnie wynosi ono 520 zł. 
 
Od 1 stycznia 2010 r. uzyskanie prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego nie zależy od 
spełnienia kryterium dochodowego. 
3)    Zapomoga wypłacana przez gminy: 
jest przyznawana przez radę gminy w drodze 
uchwały, osobom zamieszkałym na jej 
terenie z tytułu urodzenia dziecka. 
Szczegółowe zasady udzielania zapomogi 
określa uchwała rady gminy. 
4)    jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka - 1000 zł. 
Kryteria dochodowe warunkujące prawo do 
zasiłku rodzinnego oraz wysokości 
świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji 
co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań 
progu wsparcia dochodowego rodzin. 
Prawo: 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU20032282255 
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dochodu rodziny albo dochodu uczącej się 
stanowiących podstawę ubiegania się o 
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń 
rodzinnych 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W
DU20091291058 
  

Urlop na żądanie 
 

Jest to urlop w ramach wymiaru 
przysługującego pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego udzielany na żądanie 
pracownika i w terminie przez niego 
wskazanym ale nie więcej niż 4 dni urlopu 
w każdym roku kalendarzowym.  
 
Urlop "na żądanie" (art. 1671k.p.). jest 
prawem bezwzględnym pracownika i 
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pracodawca jest obowiązany udzielić go w 
terminie wskazanym przez pracownika, bez 
względu na to, czy organizacyjnie nie 
zakłóci to toku pracy. Podkreślić należy, że 
pracownik nie ma prawnego obowiązku 
przedstawiania przyczyny złożenia takiego 
wniosku. Ponadto ustawa nie określa formy 
jego złożenia, co oznacza że pracownik 
może złożyć w dowolnej formie, nawet 
telefonicznie, faxem, czy mailem. 
 

600 – lecie Katedry Włocławskiej 
 

 
 
26 czerwca br. podczas uroczystej Mszy św. 
pod przewodnictwem kard. Zenona Grocho-
lewskiego, Legata Papieskiego, i z udziałem 
Konferencji Episkopatu Polski, sprawowanej 
z racji centralnych obchodów jubileuszu 
600-lecia konsekracji Katedry Włocławskiej 
diecezja otrzyma relikwie bł. Jana Pawła II. 
Na ręce biskupa włocławskiego Wiesława 
Meringa przekaże je metropolita krakowski 
kard. Stanisław Dziwisz. Uroczysta Msza 
św. we włocławskiej katedrze będzie 
zarazem jedną ze stacji ogólnopolskiego 
dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II. 
O przekazanie pozdrowień biskupom, 
przedstawicielom władz świeckich, kapła-
nom i wiernym, którzy 26 czerwca wezmą 
udział w uroczystościach 600-lecia konse-
kracji katedry we Włocławku poprosił 
Benedykt XVI swego specjalnego legata, 
kard. Zenona Grocholewskiego. W liście 
Benedykt XVI przypomina, że katedra we 
Włocławku, pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny stanowiła wotum 
za zwycięstwo króla Władysława Jagiełły 
pod Grunwaldem. Sakrę biskupią przyjął w 

niej bł. Michał Kozal, męczennik, a Sługa 
Boży, kard. Stefan Wyszyński – święcenia 
kapłańskie. 
Papież podkreśla, iż przed dwudziestu laty 
świątynię tę nawiedził jego poprzednik, bł. 
Jan Paweł II.  
Kardynałowi Legatowi towarzyszyć będą 
dwaj kapłani tworzący Missione Pontificia, 
których nazwiska podano w Watykanie do 
publicznej wiadomości. Są nimi: 
ks. prał. Grzegorz Karolak – proboszcz par. 
Św. Ap. Piotra i Pawła w Ciechocinku, 
członek Rady Kapłańskiej diecezji wło-
cławskiej i kanonik honorowy Kapituły 
Katedralnej we Włocławku ks. prał. Artur 
Niemira – kanclerz Kurii diecezjalnej, 
wykładowca WSD we Włocławku, członek 
Rady Kapłańskiej diecezji włocławskiej i 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Jubileuszu 600-lecia Katedry Włocławskiej. 
 

Humor 
 

O co walczy Bronisław Komorowski po 
wygranych wyborach? 
- Żeby nowy prezydent za pomocą starych 
metod zaproponował staremu rządowi, aby 
rządził po nowemu. 

 

*** 
Rozmowa górników po szychcie: 
- A może by my w tyn pieroński kryzys 
skoczyli do tego Kohla, co zjednoczył 
Niemców? 
- Czymu? 
- Trocha porobić na czarno. 

 
*** 

O co tak się wczoraj awanturowała Twoja 
żona? 
- To z powodu listu. 
- Zapomniałeś wysłać? 
- Nie, zapomniałem zniszczyć. 

 
Redaguje zespół. 

Wydaje: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność 
w ANWILU SA, tel. 32-32, 33-32 

Do użytku wewnętrznego 


