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Odszed³ od nas cz³owiek, który nie tylko wniós³ du¿y wk³ad w 
Polsk¹ energetykê, ale równie¿ du¿o dobrego wniós³ dla BOT-u i dla 
nas - górników Turowa. Œp. Edward Najgebauer Prezes Elektrowni 
Be³chatów by³  wspó³ twórc¹  umowy spo³ecznej  oraz  
Przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej  Kopalni, pozostanie na d³ugo w 
naszej pamiêci.

Nastêpn¹ spraw¹, któr¹ nale¿y poruszyæ to zmiany, do 
których dosz³o w kierownictwie BOT. Czas poka¿e, czy dla górników 
Turowa na lepsze. Pora jednak, aby doœæ wyraŸnie zauwa¿ono, ¿e BOT 
to nie tylko s¹ elektrownie ale równie¿ i kopalnie, w których ciê¿ko 
pracuj¹ górnicy. Do tej pory niestety tego nie by³o. Niezwykle 
pozytywny jest fakt uznania przez Ministra Skarbu Pañstwa  braku 
celowoœci wy³aniania spó³ek córek. Brawo Panie Ministrze, zwyciê¿y³ 
rozs¹dek na szczycie w³adzy. Liczymy równie¿ na rozs¹dek naszych 
w³odarzy w Zarz¹dzie BOT, ¿e i oni zrozumiej¹ m¹droœæ Pana 
Ministra.

Smutno rozpocz¹³em, ale dobr¹ wiadomoœci¹ zakoñczê. Nasz 
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy zosta³ wybrany wiceprezesem 
stowarzyszenia wszystkich SIP w RP., wiêc myœlê, ¿e jest siê czym 
pochwaliæ a zarazem mi³o stwierdziæ, ¿e jego praca na rzecz poprawy 
warunków BHP zosta³a zauwa¿ona i doceniona.

Przew. Wojciech Ilnicki

Pawe³ Skowroñski nowym
Prezesem BOT GiE S.A.

Na posiedzeniu w dniu 27 
kwietnia 2006 roku Rada Nadzorcza BOT 
Górnictwo i Energetyka S.A. powo³a³a na 
stanowisko Prezesa Zarz¹du - Dyrektora 
Generalnego BOT Górnictwo i Energetyka 
S . A .  P a w ³ a  S k o w r o ñ s k i e g o ,  
dotychczasowego Prezesa Zarz¹du 
Sto³ecznego Przedsiêbiorstwa Energetyki 
Cieplnej S.A.

Pawe³ Skowroñski zast¹pi³ 
Jerzego £askawca, który zwolniony przez 
Radê z pe³nienia funkcji Prezesa, pozosta³ 
Cz³onkiem Zarz¹du BOT Górnictwo i Energetyka S.A. oraz powróci³ 
na stanowisko Dyrektora ds. Energetyki i Paliw. Rada z funkcji 
Cz³onka Zarz¹du odwo³a³a Piotra Rutkowskiego, pozostawiaj¹c go na 
stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju.

R.S.

Pielgrzymka “Solidarnoœci”
W tegorocznej VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

"Solidarnoœci" do Sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu (30 kwietnia) uczestniczy³o kilkanaœcie tysiêcy 
zwi¹zkowców. Motto przewodnie: "Matko nasza przywracaj 
nadziejê w trudnych czasach". Najwa¿niejszym punktem 
pielgrzymki by³a Msza œw. w intencji Ojczyzny i "Solidarnoœci", któr¹ 
celebrowa³ i homiliê wyg³osi³ ks. bp Bronis³aw Dembowski. Przed 
msz¹ pielgrzymi odmówili ró¿aniec, wys³uchali koncertu pieœni 
patriotycznych i recytacji poezji w wykonaniu m³odzie¿y, a po mszy 
z³o¿yli kwiaty pod pomnikami Jana Paw³a II, ks. Jerzego Popie³uszki i 
powstania "Solidarnoœci". Przewodnicz¹cy "S" Janusz Œniadek 
zaprosi³ zwi¹zkowców 26 maja do Czêstochowy na spotkanie z Ojcem 
Œwiêtym Benedyktem XVI. Pielgrzymi z “Turowa” uczestniczyli 
równie¿ w drodze krzy¿owej w Lasku Grabliñskim, w którym w 
przesz³oœci dosz³o do objawieñ, co jest niezmiernie wa¿nym dla kultu 
Licheñskiego. S. Jarosz

Poczet Sztandarowy kopalnianej “Solidarnoœci” w Bazylice

Obradowa³a Rada Nadzorcza
21 kwietnia br. odby³o siê posiedzenie Rady Nadzorczej BOT 

KWB Turów S.A. Posiedzenie to by³o posiedzeniem 
podsumowuj¹cym miniony rok obrotowy obejmuj¹cy okres od 
01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. W posiedzeniu udzia³ wziê³o czterech z 
piêciu cz³onków Rady. Podobnie jak ostatnio, z powodu choroby, w 
posiedzeniu nieobecny by³ Przewodnicz¹cy Rady Pan Edward 
Najgebauer.

Po wys³uchaniu informacji Prezesa Zarz¹du o aktualnej 
sytuacji w Spó³ce RN podjê³a dwie uchwa³y, w których wyrazi³a zgodê 
na: likwidacjê przez z³omowanie z wykorzystaniem sprawnych czêœci 
zamiennych i podzespo³ów koparki nr 7 oraz na odp³atne przeniesienie 
prawa wieczystego u¿ytkowania nieruchomoœci gruntowej, 
stanowi¹cej dzia³kê niezabudowan¹, oznaczon¹ w ewidencji gruntów 
numerem geodezyjnym 27/6, o powierzchni 3,1726 ha, po³o¿on¹ w 
Bogatyni, przy ul. Pocztowej.

Dalszy przebieg obrad w ca³oœci by³ poœwiêcony, jak ju¿ 
wspomnia³em na wstêpie, sprawozdawczoœci za rok obrotowy 2005. 
Wi¹¿e siê to, z szeregiem uchwa³ i sprawozdañ, które po przyjêciu 
przez Radê Nadzorcz¹ s¹ przedk³adane Zwyczajnemu Walnemu 
Zgromadzeniu Spó³ki. ZWZ Spó³ki prawdopodobnie odbêdzie siê 26 
czerwca br., podobnie jak w roku ubieg³ym, w zgorzeleckim Centrum 
Sportowym. RN m.in. dokona³a analizy i oceny: sprawozdania 
finansowego Spó³ki, sprawozdania Zarz¹du z dzia³alnoœci Spó³ki jak i 
jako organu Spó³ki w³¹cznie z udzieleniem absolutorium cz³onkom 
Zarz¹du Spó³ki z wykonania przez nich obowi¹zków w roku 
obrotowym 2005, sprawozdania z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej jako 
organu Spó³ki w³¹cznie z wnioskiem do ZWZ o udzielenie 
absolutorium cz³onkom Rady z wykonania przez nich obowi¹zków w 
roku obrotowym 2005. Sporo emocji towarzyszy³o nam przy 
podejmowaniu uchwa³y odnoœnie podzia³u zysku. Gdy Zarz¹d naszej 
Spó³ki podejmowa³ uchwa³ê w sprawie podzia³u zysku nie wiedzia³, ¿e 
Zarz¹d BOT GiE S.A. podejmie uchwa³ê, w której zawrze wytyczne 
dla swoich przedstawicieli w RN spó³ek zale¿nych. Z tych wytycznych 
wynika³o to, ¿e za³oga powinna otrzymaæ w formie nagrody po³owê 
tego co proponowa³ nasz Zarz¹d. Ja i Roman Brodniak wiedzieliœmy 
jak g³osowaæ. Nale¿a³o zdobyæ jeden g³os, który dziêki naszej i 
Zarz¹du argumentacji zdobyliœmy. Wynik g³osowania 3:1, ale 
ostateczn¹ decyzjê podczas obrad ZWZ Spó³ki podejmie 69 % akcji 
BOT GiE S.A.          cd. str.2



Oko³o godziny po posiedzeniu dotar³a do nas tragiczna wiadomoœæ, 
Przewodnicz¹cy naszej Rady Nadzorczej a zarazem Prezes Zarz¹du 
BOT Elektrownia Be³chatów S.A. Pan Edward Najgebauer nie ¿yje.
W chwili, gdy piszê ten tekst otrzyma³em przesy³kê, z której wynika, 
¿e z dniem 04.05.2006r. rezygnacjê z cz³onkostwa w Radzie 
Nadzorczej z³o¿y³ Wiceprzewodnicz¹cy Rady Pan Piotr Rodkiewicz. 
Pan Rodkiewicz w tym dniu zosta³ powo³any na stanowisko 
Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa. 

Stanis³aw Sidorowicz

Czytelnicy pytaj¹
Pracownicy kopalni zaniepokojeni brakiem mo¿liwoœci 

realizacji bonów na suchy prowiant z powodu zamkniêtej, znacznej 
iloœci kopalnianych kiosków zwrócili siê do "Solidarnoœci" z proœb¹ o 
interwencjê w tej sprawie. Poni¿ej cytujemy odpowiedŸ otrzyman¹ 
od G³ównego Specjalisty ds. Pracowniczych mgr in¿. El¿biety 
Niczyporuk.

W odpowiedzi na pismo NSZZ"S"64/06 z dnia 21.04.2006r 
wyjaœniam: przyczyn¹ okresowego zamkniêcia niektórych punktów 
sprzeda¿y detalicznej by³a g³ównie absencja chorobowa 
pracowników obs³uguj¹cych kioski. W ostatnim czasie na 
d³ugotrwa³ym zwolnieniu lekarskim przebywa³o piêæ pracownic. 
Obecnie sytuacja ta ulegnie zmianie. Od 8.05.2006r. funkcjonowaæ 
bêd¹ wszystkie sto³ówki i punkty sprzeda¿y detalicznej, za 
wyj¹tkiem kiosku nr 7 zlokalizowanego na oddziale nm3 (obs³uga 
przebywa na zwolnieniu lekarskim do 15.05.2006r.) Maj¹c na 
uwadze zapewnienie pracownikom BOT KWB Turów S.A. realizacjê 
bonów na suchy 
p r o w i a n t ,  w  
p r z y p a d k u  
c z a s o w e g o  
z a m k n i ê c i a  
k i o s k u ,  
k a ¿ d o r a z o w o  
t e r m i n  i c h  
realizacji zostaje 
p r z e d ³ u ¿ o n y  
odpowiednio o 
czas w którym 
k i o s k  b y ³  
nieczynny.

Swiatowy Dzieñ  Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych

Corocznie 28 kwietnia jest dniem "Œwiatowych Obchodów 
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych". Centralne 
uroczystoœci poprzedzane s¹ szeregiem konferencji i sympozjów, które 
tematycznie zwi¹zane s¹ z t¹ problematyk¹. 24 kwietnia w siedzibie 
Okrêgowego Inspektoratu Pracy we Wroc³awiu, odby³o siê 
miêdzynarodowe sympozjum na temat "Roli spo³ecznego nadzoru w 
zakresie kszta³towania bezpiecznych warunków pracy". 

W sympozjum uczestniczyli miêdzy innymi goœcie z Niemiec, 
£otwy, Litwy, Rumunii, Pos³owie i Senatorowie RP, Przewodnicz¹cy 
NSZZ "Solidarnoœæ" Janusz Œniadek, Przewodnicz¹cy Konfederacji 
Pracodawców, G³ówny Inspektor Pracy Bo¿ena Borys-Szopa, Prezes 
WUG, Wicewojewoda Dolnoœl¹ski. Na zaproszenie organizatorów w 
obchodach uczestniczyli równie¿ Prezes BOT KWB Turów S.A. 
Stanis³aw ¯uk oraz Wojciech Ilnicki Przewodnicz¹cy Komisji 
Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidarnoœæ przy BOT KWB Turów S.A., 
Waldemar Bohonos i Leszek Kokot cz³onkowie Dolnoœl¹skiej Rady 
Ochrony Pracy oraz spo³eczni inspektorzy pracy, uczestnicz¹cy w 
programie Wszechnicy SIP w osobach: Waldemar Szlesicki, Zbigniew 
Sadowy, Andrzej Grzybowski.

W dyskusji panelowej bra³ udzia³ Prezes Stanis³aw ¯uk, 
którego wyst¹pienie w zakresie roli spo³ecznego nadzoru nad 
kszta³towaniem warunków pracy i uregulowanie tego zagadnienia w 
Naszej Spó³ce, jak równie¿ uzyskane pozytywne, wymierne efekty w 
zakresie poprawy warunków pracy zosta³o przyjête oklaskami.

Przedstawiciele Kopalni “Turów” na sali obrad.

W. Bohonos

M.D.

Zespó³ ekspertów powo³any przez Ministra Pracy opracowa³ 
swój raport z prac nad ustaleniem wykazu stanowisk pracy w 
szczególnym charakterze i prac w szczególnych warunkach.

Raport jest pewnym etapem do uchwalenia tak d³ugo 
oczekiwanej  tzw. “Ustawy Pomostowej”. W za³o¿eniach ustawa ma 
umo¿liwiæ przechodzenie na “pomostówkê” pracownikom, którzy 
zatrudnieni s¹ w szczególnym charakterze lub w szczególnych 
warunkach w wieku wczeœniejszym ni¿ obowi¹zuj¹cy obecnie tj. (65 
lat dla mê¿czyzn i 60 lat dla kobiet).

Solidarnoœæ konsekwentnie d¹¿y od czasu uchwalenia 
ustawy o emeryturach i rentach do zmiany prawa i dostosowania 
wieku emerytalnego do specyfiki i charakteru wykonywanej pracy. W 
zwi¹zku z takim stanem, zwi¹zek konsekwentnie chce wprowadzenia 
takich przepisów prawnych, które stworz¹ mo¿liwoœæ 
wczeœniejszego przechodzenia na zas³u¿ony wypoczynek 
pracownikom zatrudnionym w szczególnym charakterze i w 
szczególnych warunkach.

Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ "Solidarnoœæ" otrzyma³a 
do wgl¹du i wniesienia ewentualnych uwag do przedstawionego 
raportu z prac zespo³u (do wgl¹du w biurze K.M.). Stanowisko Nasze 
w tym zakresie jest jednoznaczne, raport nie odzwierciedla i nie 
uwzglêdnia specyfiki pracy w odkrywkowych zak³adach górniczych 
wydobywaj¹cych wêgiel brunatny. W zwi¹zku z tym nie mo¿e zostaæ 
pozytywnie przyjêty.

Co z ustaw¹ pomostow¹..

R.S.

Zatrudnienie spada

L.P. Pion/S³u¿ba       Stan w dniu 30.04.2006 Ogó³em
robotniczych nierobotniczych

1 D 51 50 101
2 DA 169 55 224
3 DT 43 54 97
4 DE 59 97 156
5 EF - 75 75
6 TG 20 73 93
7 TEM 521 132 653
8 TZ 1525 113 1638
9 TT 74 53 127
10 DI 589 128 717
11 ZTiST 341 63 404

Ogó³em 3392 893 4285

Zainteresowanym czytelnikom przedstawiamy stan zatrudnienia w 
BOT KWB Turów S.A. na dzieñ 30.04.2006r.

W.Z.



Skoñczy³o siê dobrze..
W dniu 18 kwietnia oko³o godziny 10:25 wyst¹pi³a 

nieoczekiwana awaria prze³adowarki obs³uguj¹cej zasobnik wêgla 
nr1 oddzia³u g-5. Na zdjêciu zaznaczone jest miejsce uszkodzenia 
maszyny i widoczne s¹ tego skutki.

Najwa¿niejszym jest fakt, ¿e nikt z pracowników nie odniós³ 
¿adnych obra¿eñ. Wszystko skoñczy³o siê tylko i na szczêœcie tylko 
uszkodzeniem maszyny i wy³¹czeniem jej z normalnego toku robót.
Lecz nasuwa siê nieodparcie pytanie, czy nie mo¿na by³o tego 
unikn¹æ, czy musia³o do tego zdarzenia dojœæ.

R.S.

W dniu 22 kwietnia bie¿¹cego roku w Warszawie odby³ siê 
zjazd Spo³ecznych Inspektorów Pracy z ca³ego kraju.
W trakcie dyskusji omówiono i poruszono miêdzy innymi kwestie :
- braku mo¿liwoœci powo³ania przedstawicielstwa pracowników 
(spo³ecznych inspektorów pracy) w zak³adach, w których nie dzia³aj¹ 
organizacje      zwi¹zkowe,
- braku jednolitych, œcis³ych i wi¹¿¹cych uregulowañ prawnych, które
  umo¿liwiaj¹ powo³anie przedstawicielstwa pracowników w zakresie   
nadzoru nad warunkami pracy, - koniecznoœci zmiany ustawy o 
spo³ecznej inspekcji pracy i dostosowanie jej zapisów do realiów 
teraŸniejszych.

Po dyskusji i omówieniu poszczególnych aspektów 
dotycz¹cych problematyki funkcjonowania spo³ecznej inspekcji 
pracy, obecni na zjeŸdzie postanowili o utworzeniu "Polskiego 
Stowarzyszenia Spo³ecznych Inspektorów Pracy" z siedzib¹ w 
Warszawie.

Po przyjêciu czêœci programowej zwi¹zanej z formalnym i 
prawnym funkcjonowaniem, zebrani przyst¹pili do wyboru w³adz 
Stowarzyszenia. Wiceprezesem ds. organizacyjno prawnych zosta³ 
wybrany kolega Waldemar Bohonos ZSIP BOT KWB Turów S.A.
Wybrany Zarz¹d Stowarzyszenia otrzyma³ równie¿ stosowne 
upowa¿nieni od cz³onków do przeprowadzenia rejestracji s¹dowej 
utworzonej organizacji SIP.

Przes³aniem zjazdu by³a konsolidacja struktur Spo³ecznej 
Inspekcji Pracy w kraju i podjêcie wspólnych wysi³ków i dzia³añ na 
rzecz szerokiej reprezentacji interesów pracowniczych i ich ochrona 
w realiach gospodarki rynkowej.

Konsolidacja SIP

W. Szlesicki

£ódŸ ju¿ na wodzie..

3 0  k w i e t n i a ,  
podczas weekendowego 
w y j a z d u  d o  O W R  
“Turów” we Wieleniu 
zorganizowanego dla 
p racowników nasze j  
kopalni  przez  Dzia ³  
S o c j a l n y  n a s t ¹ p i ³ o  
pierwsze wodowanie  
naszej “Solidarnoœciowej” 
³ o d z i  w ê d k a r s k o  -  
turystycznej. By³o to 
zarazem symboliczne otwarcie sezonu w oœrodku. Podczas spotkania 
przy kie³baskach i piwie w nowo otwartej kawiarni przy wodzie 
zaadoptowanej z  hangaru na ³odzie, zwodowano nowy nabytek wraz 
z symboliczn¹ “matk¹ chrzestn¹”, której nie zabrak³o odwagi by 
wypróbowaæ “p³ywaj¹c¹ reklamê naszego zwi¹zku” Oby wiele lat 
s³u¿y³a zarówno zwi¹zkowcom jak i wszystkim wypoczywaj¹cym w 
oœrodku OWR “Turów” M.D.

Prze³adowarka. W ¿ó³tym kó³ku zaznaczono miejsce uszkodzenia

Co nam przys³uguje w razie...
W ostatnim okresie otrzymaliœmy wiele pytañ od 

pracowników w kwestii przys³uguj¹cych dni wolnych od pracy z 
tytu³u na przyk³ad œlubu, zgonu cz³onka rodziny itp.
W tej kwestii nasuwa siê samoistnie pytanie, jak zapoznano 
pracowników z treœci¹ Regulaminu Pracy. Pozostawiamy to bez 
komentarza.
Pracownikowi przys³uguje zwolnienie od pracy w razie :
1.  Œlubu pracownika - 2 dni,
2.  Urodzenia siê dziecka pracownika - 2 dni,
3.  Zgonu i pogrzebu ma³¿onka pracownika, jego dziecka, ojca, matki, 
ojczyma lub macochy - 2 dni,
4.  Œlubu dziecka pracownika - 1 dzieñ,
5. Zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teœciowej, teœcia, babki, 
dziadka albo innej osoby pozostaj¹cej na utrzymaniu pracownika lub 
pod jego bezpoœredni¹ opiek¹ - 1 dzieñ.

R.S.

Wyci¹g z protoko³u....
W dniu 05.04.2006 roku odby³o siê spotkanie Zarz¹du BOT 

KWB Turów S.A. z przewodnicz¹cymi zak³adowych organizacji 
zwi¹zkowych. Poni¿ej cytujemy fragmenty protoko³u.

.....Strona zwi¹zkowa wnios³a o wyrównanie zmniejszonych 
zarobków dla pracowników wo i wp, spowodowanych zmian¹ 
organizacji pracy tj. zawieszenie funkcjonowania systemu 4-
brygadowego.

Zarz¹d poinformowa³, i¿ w Zak³adowym Uk³adzie 
Zbiorowym Pracy dla pracowników Kopalni Wêgla Brunatnego 
Turów S.A. (§ 8 pkt 1 Za³¹cznika nr 19 ), pracodawca zobowi¹za³ siê, 
¿e w okresie trwania gwarancji nie wypowie pracownikowi 
warunków pracy i p³acy.
Zmiana systemu organizacji pracy nie wymaga jednak od 
pracodawcy wypowiadania warunków pracy i p³acy pracownikowi, 
zw³aszcza w sytuacji, gdy strony stosunku pracy nie zastrzeg³y w 
umowie o pracê, ¿e pracownik bêdzie zatrudniony w okreœlonym 
systemie organizacji pracy. System organizacji pracy w ramach 
uprawnieñ pracodawcy mo¿e byæ zmieniony - pracodawca mo¿e 
przenieœæ pracownika do innego systemu i nie jest wymagana w 
takim przypadku, ani zgoda pracownika, ani wypowiedzenie 
warunków umowy o pracê.
Je¿eli w wyniku przeniesienia pracownika do innego systemu 
nastêpuje obni¿enie zarobków, np. z powodu pracy tylko w porze 
dziennej, to nie jest to zmiana wynagrodzenia wymagaj¹ca 
wypowiedzenia zmieniaj¹cego.
W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d nie widzi podstaw do wyp³aty 
wyrównania ewentualnej ró¿nicy w wynagrodzeniu przeniesionym 
pracownikom.
W sprawach ró¿nych poruszano miêdzy innymi:
-Potrzebê przeszeregowania pracowników posiadaj¹cych najni¿sze 
kategorie zaszeregowania.
Strona zwi¹zkowa sugeruje, aby w pierwszej kolejnoœci to w³aœnie 
oni otrzymali stawki przy najbli¿szych przeszeregowaniach.

Zarz¹d jest równie¿ zainteresowany, by przeszeregowania 
otrzymywali pracownicy zatrudnieni na niskich kategoriach 
p³acowych i wykazuj¹cy siê du¿ym zaanga¿owaniem w pracy 
zawodowej.

M.D.



Zapraszamy do Partnera Sprzeda¿y
             Banku BPH SA
  w Zgorzelcu ul. Krupiñskiego 6
tel. 075 7755732 lub 502 664 127

Porady prawne
Informujemy, ¿e 13 i 27 czerwca bie¿¹cego roku porad 
prawnych dla cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie 
udzielaæ bêdzie Kancelaria Prawna sp. cywilna Jacek 
OœliŸlok & Henryk £ukaszewski z Jeleniej Góry. 
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Potrzebujesz
szybko pieniêdzy?
Po¿yczka od rêki

¯adnych ukrytych op³at!

opiekunowie korzystaj¹ z urlopu wychowawczego, wyp³acany jest 
tylko jeden zasi³ek. Warto pamiêtaæ, ¿e aby pobieraæ ten dodatek, nie 
wolno osobie go otrzymuj¹cej podejmowaæ jakiejkolwiek pracy. Osobom o niskich dochodach, a tak¿e bezrobotnym, 
Dodatek z tytu³u samotnego wychowywania dziecka wynosi 170 z³ przys³uguj¹ ró¿nego rodzaju œwiadczenia. Pomoc tê niesie nie tylko 
miesiêcznie na dziecko, nie wiêcej ni¿ 340 z³ na wszystkie dzieci. pañstwo. Wsparcia finansowego udzielaj¹ te¿ pracownikom ich 
Dodatek ten przys³uguje samotnie wychowuj¹cym dziecko matce lub pracodawcy. Katalog zasi³ków, dodatków do nich i innej pomocy 
ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu. Warunkiem jego finansowej jest doœæ zró¿nicowany. Ró¿norodne te¿ s¹ kryteria  nie 
otrzymania jest to, ¿e na rzecz dziecka nie zosta³o zas¹dzone wy³¹cznie dochodowe  warunkuj¹ce prawo do uzyskania pomocy.
œwiadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, poniewa¿:Zasi³ek rodzinny
- drugi z rodziców dziecka nie ¿yje lubAby móc skorzystaæ ze œwiadczeñ rodzinnych, trzeba najpierw uzyskaæ 
- ojciec dziecka jest nieznanyprawo do zasi³ku rodzinnego. Prawo to przys³uguje, jeœli dochód na 
Dodatek przys³uguje te¿ osobie ucz¹cej siê, je¿eli oboje rodzice tej cz³onka rodziny nie przekracza miesiêcznie 504 z³ netto. Je¿eli 
osoby nie ¿yj¹.cz³onkiem rodziny jest dziecko niepe³nosprawne albo o 
Dodatek we wrzeœniu na wyprawkêumiarkowanym lub znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci  granica ta 
Kolejnym œwiadczeniem jest dodatek w wysokoœci 90 z³ z tytu³u wynosi 583 z³. Przy ustaleniu prawa do zasi³ku rodzinnego w obecnym 
rozpoczêcia przez dziecko roku szkolnego. Przys³uguje matce, ojcu, tzw. okresie zasi³kowym  trwaj¹cym od 1 wrzeœnia 2005 r. do 31 
opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a tak¿e osobie sierpnia 2006 r.  uwzglêdnia siê dochód na osobê w rodzinie uzyskany 
ucz¹cej siê.w 2004 r. Do koñca sierpnia 2006 r. zasi³ek rodzinny zale¿y od liczby 
Zasi³ek pielêgnacyjnydzieci i wynosi: 43 z³ na pierwsze i drugie dziecko, 53 z³ na trzecie 
Zasi³ek pielêgnacyjny (144 z³ miesiêcznie) to œwiadczenie opiekuñcze. dziecko, 66 z³ na czwarte i kolejne dziecko.
Maj¹ do niego prawo wszyscy uprawnieni, bez wzglêdu na dochód. Dodatek po urodzeniu dziecka
Przys³uguje niepe³nosprawnemu dziecku, osobie niepe³nosprawnej Dodatek z tytu³u urodzenia dziecka jest wyp³acany jednorazowo w 
maj¹cej wiêcej ni¿ 16 lat (je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o wysokoœci 1000 z³. Przys³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi 
znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci) i wszystkim osobom, które prawnemu dziecka. Mo¿e te¿ byæ wyp³acony opiekunowi faktycznemu 
ukoñczy³y 75 lat. O to œwiadczenie mo¿e te¿ ubiegaæ siê osoba dziecka (przed ukoñczeniem przez dziecko 1 roku), jeœli nie zosta³ 
niepe³nosprawna powy¿ej 16 roku ¿ycia, jeœli legitymuje siê wczeœniej przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu. Gdy 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, a opiekun wyst¹pi o przysposobienie wiêcej ni¿ jednego dziecka lub 
niepe³nosprawnoœæ ta powsta³a w wieku do 21 roku ¿ycia.rodzicom urodzi siê wiêcej ni¿ jedno dziecko podczas jednego porodu  

dodatek przys³uguje na ka¿de z nich. Aby otrzymaæ ten dodatek, 
wniosek o niego trzeba z³o¿yæ do ukoñczenia przez dziecko pierwszego 
roku ¿ycia.
Dla kogo becikowe
Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka  tzw. becikowe  
przys³uguje niezale¿nie od uprawnieñ do dodatku z tytu³u urodzenia 
dziecka oraz od dochodu rodziny wynosi 1000 z³. Aby otrzymaæ 
becikowe ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny musi 
z³o¿yæ wniosek u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w³aœciwego 
wzglêdem na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj¹cej siê o to 
œwiadczenie. Czêsto jednak gminy zalecaj¹ wyp³atê œwiadczeñ 
oœrodkom pomocy spo³ecznej i to tam w wielu przypadkach trzeba 
z³o¿yæ wniosek o becikowe. Ustawa nie wprowadzi³a jednolitego 
wzoru wniosku o becikowe. Becikowe nie zostanie wyp³acone 
automatycznie po urodzeniu dziecka. Aby je otrzymaæ, trzeba w ci¹gu 3 
miesiêcy od daty urodzenia dziecka z³o¿yæ w gminie wniosek o jego 
przyznanie. Do wniosku nale¿y z³o¿yæ odpowiednie dokumenty:
- dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o 
przyznanie jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzêdowy 
potwierdzaj¹cy datê urodzenia dziecka (wystawia go urz¹d stanu 
cywilnego w miejscu urodzenia dziecka) Ponadto w gminie osoba 
ubiegaj¹ca siê o becikowe bêdzie musia³a z³o¿yæ pisemne 
oœwiadczenie, ¿e becikowe na dziecko nie zosta³o ju¿ wyp³acone, np. 
drugiemu z rodziców.
Œwiadczenia na urlopie wychowawczym
Dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u opieki nad dzieckiem w czasie 
urlopu wychowawczego wynosi 400 z³ miesiêcznie. Prawo do niego 
maj¹: matka, ojciec, faktyczny albo prawny opiekun dziecka (jeœli 
dziecko pozostaje pod jego faktyczn¹ opiek¹). Je¿eli oboje rodzice lub 

Wszystko o zasi³kach i dodatkach
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