
 1 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

KRS : 0000364986  

 

KURIER  ZAGŁĘBIA      

 

LIPIEC 2019                                                  ISSN:   2450-8519        

  

 Fundacja  Wspierania  Rozwoju Zasobów           
Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

 

  KRS   0000364986      
   Przekaż swój 1%  

    Pomagamy lokalnie    
 

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego 
 
 Od 1 lipca świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 
roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.  Dzięki wprowadzonym zmianom ze świadczenia 500+ skorzy-
sta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory. 
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał banko-
wości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).  
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał 
tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku 
do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca 

złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 
2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.  

Redaktor Naczelny dr Tomasz Grad 

https://www.facebook.com/naszezaglebiefundacja 
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 Kompetencje współczesnego nauczyciela 

 
Żyjemy i funkcjonujemy w rzeczywistości, w której wielu różnym obszarom towarzyszy idea 

permanentnej zmiany. Dotyczy to również, a może przede wszystkim, modernizacji systemu oświaty.  

Stawia to przed nauczycielami nowe wyzwania co do roli  i kontekstu wykonywanych zadań. Obecnie 

nauczyciel przygotowuje ucznia do uczenia się przez całe życie, staje się organizatorem procesu uczenia 

się i poznawania otaczającej rzeczywistości. Powinien też być mentorem wspierającym rozwój uczniów, 

pomagać im tworzyć ład w otaczającym go szumie informacyjnym, przygotowywać uczniów do nie-

uniknionej zmiany, wdrażać do samodzielności, kształtować zdolności do dialogu i negocjacji. Wykonu-

jąc te zadania, ma dbać o bezpieczeństwo uczniów. Ta zmieniająca się rzeczywistość rodzi potrzebę 

nowego typu nauczyciela. Nauczyciela, który umożliwi wychowankom rozumienie i orientację we 

współczesnym świecie oraz twórcze myślenie i działanie. Nauczyciela, który  jest indywidualnością 

refleksyjną, myślącą krytycznie i twórczo, zdolną do współdziałania z innymi, a także  potrafiącą spro-

stać nowym wyzwaniom. Współczesny rynek pracy wymaga, by przyszły pracownik był mobilny, ela-

styczny, gotowy do zmiany, przygotowany do współpracy w zespole, nastawiony na uczenie się przez 

całe życie. Stawiane obecnie przed nauczycielem wyzwania  obligują go do ciągłego rozwoju, samodo-

skonalenia i pracy nad rozwijaniem siebie. Do permanentnego podnoszenia swoich kompetencji inter-

personalnych, zorientowanych na ucznia i rodzica. Taki zatem obszar: rozwoju osobistego, kompeten-

cyjnego i personalnego doskonalenia jest obecnie najbardziej potrzebny. Rozwijanie tych umiejętności 

jest konieczne, aby nauczyciel mógł sprostać współczesnym wymaganiom stawianym przed tym zawo-

dem. Umiejętności człowieka, które  składają się na kompetencje emocjonalne, regulują emocjonalne 

doświadczenia oraz prawidłowe relacje interpersonalne. Stanowią razem z wiedzą bazę kompetencji 

społecznych. Niedostatek kompetencji emocjonalnych natomiast stanowić może czynnik zakłócający 

obszar relacji społecznych.  W pracy nauczyciela obok samoświadomości i dojrzałości emocjonalnej, 

bardzo istotne znaczenie mają również inne kompetencje społeczne, takie jak np.: rozumienie innych  

czyli empatia, kształtowanie innych, komunikacja, wspieranie różnorodności, wpływanie na innych, 

przewodzenie, łagodzenie konfliktów ułatwienie zmian.  Nauczyciele rozumiejący innych są bardziej 

wyczuleni na sygnały emocjonalne oraz  lepiej umieją słuchać swoich uczniów i rodziców,  wykazując 

przy tym  zdecydowanie większą wrażliwość na sprawy innych,  jak i ich  zrozumienie. W pracy z  nimi 

chętniej  i częściej opierają się na rozumieniu ich  uczuć i potrzeb. Inną,  bardzo ważną kompetencją 

nauczyciela jest zdolność kształtowania innych. Nauczyciele posiadający tę umiejętność potrafią spraw-

nie przydzielać  zadania  będące wyzwaniem i służące rozwijaniu zdolności, pomagając tym samym  

uczniom w poprawieniu swoich osiągnięć oraz wyrażając wiarę w to, że sobie z nimi poradzą. 

dr Tomasz Grad  
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Fundacja prowadzi nieodpłatny  

punkt  ,min: 

Konsultacje 

 Logopedyczne 

 Pedagogiczne 

 Prawne 

 Mediacyjne 

 Komunikacyjne 

Biuro fundacji: Czeladź ul. 

Wojkowicka 2 

Redakcja Kuriera zagłębia 

Ul. Wojkowicka 62 

Kontakt telefoniczny:   

tel. 791 398 061 

Poradnik Fundacji na stronie .  

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Druki aplikacyjne do pobrania na 

stronie fundacji 

www.fundacjanaszezaglebie.com.pl 

Znajdź nas na Facebooku 

https://www.facebook.com/

Fundacja-Wspierania-Rozwoju-

Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-

Zag%C5%82%C4%99bie-

746964942019191/?ref=hl 
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tel. : +48 32 785 96 97 tel. kom. : +48 506 709 816 

biuro@mikaconsulting.eu 

MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.J 

ul. Wojkowicka 14a, 41-250  Czeladź 

biuro@mikaconsulting.eu http://www.mikaconsulting.eu/ 

            NIP: 6252349449 

mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca regionu                 

Sport na lato 2019 

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  „Polak, Rusek i Niemiec” 

1.Diabeł zwołał Polaka, Ruska i 

Niemca i mówi: - Każdy z was dostanie 

do tresury małego pieska i zostanie z 

nim zamknięty w pokoju. Za miesiąc 

wrócę i sprawdzę, jak wam poszło. 

Ten kto najlepiej wytresuje pieska 

dostanie bogactwa jakie sobie tylko 

wymarzy... Po miesiącu wraca i 

sprawdza: Wchodzi do Niemca, a ten 

sadza pieska przy perkusji, a piesek 

odwala na niej solówkę jakiej jeszcze 

świat nie widział. Wchodzi do Ruska, 

ten daje pieskowi harmoszkę, a ten 

jak nie zacznie grać i wywijać 

kozaczoki. Wchodzi do Polaka, a on 

siedzi w kącie a w drugim kącie siedzi 

trzęsący się i wychudzony piesek. 

Diabeł pyta zaskoczony: - Ej Polak! 

Wytresowałeś psa? - Wytresowałem... 

- No to pokaż co on potrafi...! Polak 

spokojnie wyciąga jabłko z kieszeni i 

zaczyna je wolno wycierać. Piesek 

patrzy na niego i trzęsącym się głosem 

mówi: - Daj gryza ... Krzysiu...!!!  

2.Jest Rusek, Niemiec i Polak na 

bezludnej wyspie.  

Nagle Rusek złowił złotą rybkę, no to 

rybka mówi jak mnie wypuścicie to 

spełnię każdemu po jednym życzeniu, 

wszyscy się zgodzili.  

Rusek:  

-Chcę wrócić do domu!!!  

Niemiec:  

-Chcę wrócić do domu!!!  

A Polak:  

-Trochę tu nudno, niech wrócą moi 

koledzy!  

3.Rozmawia facet z Moskwy ze swoim 

kolegą z Syberii i mówi: 

- Staaaaryyy, ale tam u was musi być 

zimno!!! 

- Eeee nieeee tak strasznie - mówi 

kolega - jakieś minus trzydzieści 

tylko.... 

- A w telewizji mówili, że minus 50! 

- Naprawdę? Tak w telewizji mówili? 

- No tak 

- Minus pięćdziesiąt? - z 

niedowierzaniem pyta ten z Syberii - 

eeeee ale to chyba na zewnątrz  

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

 
 
 

                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nadsyłać ma-
ilowo na adres :     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl 
do 20.07.2019r.  
 
5 pierwszych osób, które nadeślą 
prawidłowe odpowiedzi, otrzyma 
nagrodę w postaci zestawu      
puzzli—1000 szt. 

 To bezkontaktowy sport, w którym drużyna ata-
kująca ma za zadanie złapać plastikowy dysk w strefie 
punktowej bronionej przez przeciwnika. Celem drużyny 
będącej w obronie jest przejęcie dysku i rozpoczęcie wła-
snego ataku. Z dyskiem nie można biegać, a po jego złapa-
niu należy jak najszybciej się zatrzymać i podać do kolejnej 
osoby. Mecz trwa do momentu, gdy jedna z drużyn zdobę-
dzie 15 punktów  

W 
rozgrywce uczestniczą dwie siedmioosobowe 
drużyny. Boisko do gry ma wymiary 100-
 × 37 metrów, lecz wymiary mogą ulec nieznacz-
nej zmianie, w zależności od warunków i możli-
wości organizatorów meczu. Na obu końcach 
boiska znajdują się strefy punktowe długości 18 
m (zwane "zonami"). Drużyna atakująca zdoby-

w a 
punk-
ty łapiąc frisbee w strefie punktowej (zonie) przeciwnika, zaś 
drużyna broniąca stara się jej przeszkodzić i przejąć frisbee. 
Zawodnicy nie mogą biegać z frisbee, po złapaniu dysku należy 
się zatrzymać i nie odrywając jednej nogi od podłoża, rzucić go 
do następnego zawodnika. Jeżeli dysk upadnie na ziemię, 
zostanie złapany poza boiskiem, zostanie przechwycony lub 
strącony na ziemię przez zawodnika drużyny broniącej, inicja-
tywę przejmuje drużyna która wcześniej broniła, a drużyna 
atakująca przechodzi do obrony. W przypadku rozgrywek na 
piasku lub hali 
wielkość boiska 

ulega zmniejszeniu. Najczęściej w takich warunkach na 
boisku gra pięciu zawodników. W ultimate frisbee nie 
uczestniczą sędziowie. Wszystkie kwestie sporne rozwiązu-
ją sami zawodnicy w myśl zasady fair play. W wypadku 
różnicy zdań sporne zagranie jest powtarzane. 

dr  Tomasz  Grad 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fair_play
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Inspiracje spod Kordylierów 

                                                                                                                                                    
  
 O międzynarodowym projekcie edukacyjno-artystycznym Brave Kids 
dla dzieci, którego głównym organizatorem jest Teatr Pieśń Kozła z Wrocła-
wia, usłyszałam po raz pierwszy od niezwykłej osoby, Magdy Pardel-Trefler – 
prezesa Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM z Przemyśla, zatrudnionej 
jako nauczycielka języka hiszpańskiego w 2016 roku w ówczesnym Gimnazjum 
nr 3 w Czeladzi. Nie zdążyłyśmy rozwinąć planu uruchomienia tego pomysłu w 
czasie jej trzymiesięcznej pracy, bo pani Magda wróciła do Przemyśla. Na stro-
nach projektu http://www.bravekids.eu dowiadujemy się, że projekt polega 
na zorganizowaniu w danym miejscu spotkań artystycznych grup dzieci z róż-
nych krajów, prezentacji ich artystycznych przedstawień i przygotowanie 
wspólnego spektaklu. W czasie pobytu międzynarodowych grup odbywają się 
warsztaty artystyczne, zwiedzanie okolicy, pikniki integracyjne, parady. Za-
pewnienie pobytu i opieka nad dziećmi spoczywa na lokalnej organizacji, któ-
rej rolą jest kierować działaniami Brave Kids w danym mieście. Ideą projektu 
Brave Kids jest umożliwienie dzieciom poznanie innych kultur i społeczności, 

aby jako przyszli dorośli prowadzili życie zgodne z zasadami pokoju i tolerancji. Po dwóch latach ponownie rozmawiam z Panią Magdą o pro-
jekcie Brave Kids. Za przyczyną założonej przez nią Fundacji Wymiany Kulturowej toTU toTAM projekt po raz trzeci odbył się w Przemyślu. 
Miasto odwiedziły grupy artystyczne z Gruzji, Indii, Iranu, Meksyku, Polski, Rumunii i Ukrainy. W trakcie ubiegłej edycji w 2017 roku został 
nakręcony film z przebiegu projektu - zrealizowała go TV Podkarpacka. W naszym, zagłębiowskim regionie dotychczas nie włączyło się w to 
przedsięwzięcie żadne środowisko. Pani Magdo, organizacja takiego projektu to wielkie wyzwanie dla organizatorów. Tak, konieczne jest 
wsparcie rodzin goszczących, koordynatorów, wolontariuszy, firm, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych. Po pierwsze 
należy określić miejsce, gdzie może odbyć się realizacja projektu. Najważniejsze jednak są rodziny goszczące, które przyjmą dzieciaki pod 
swój dach i będą traktować je jak swoje. Język przyjaźni i uśmiech przełamują wszelkie bariery. w projekt często włączają się  nauczyciele 
języków obcych, komunikacja w zasadzie nie stanowi problemu. Podczas całodniowych warsztatów wspierają nas wolontariusze – liceali-
ści lub studenci – oni jednocześnie szlifują język angielski w praktyce. Mogę powiedzieć, że zawsze znajdą się wokół nas wspania li ludzie, 
chętni pomagać w realizacji projektu. Kolejną ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom cateringu podczas warsztatów. Mamy bardzo do-
bre doświadczenie współpracy z firmami i organizacjami pozarządowymi z Przemyśla w tej dziedzinie -otrzymujemy od nich produkty, wy-
kupujemy catering, a Caritas Przemyśl wspiera nas przekazując podczas każdej edycji drugie śniadanie dla dzieci.  Należy pamiętać o różni-
cach kulturowo-dietetycznych jeśli mówimy o jedzeniu. Szacunek do dzieci, do ich kultury i religii narzuca przecież respektowanie ich diety 
np. wegetariańskiej. Imponujące przedsięwzięcie. Pracuje przy tym sztab ludzi !Dajemy sobie radę, mamy dobrą praktykę. Główny organi-
zator we Wrocławiu, czyli Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła", którego prezesem jest Grzegorz Bral – dyrektor Brave Festivalu, 
przeprowadził już osiem edycji projektu. Fundacja Wymiany Kulturowej toTU toTAM zajmuje się organizacją Brave Kids Przemyśl współ-
pracujemy z rodzinami goszczącymi, koordynatorami oraz wolontariuszami. Każdy zajmuje się konkretnymi zadaniami - asystowaniem 
liderom artystycznym podczas warsztatów, opieką nad dziećmi oraz pomocą w organizacji transportu. Poszukujemy osób z pasją, obo-
wiązkowych i punktualnych, posiadających doświadczenie i cierpliwość w opiece nad dziećmi. Konieczna jest znajomość języka angielskie-
go, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą jest mile widziane. Nie jest to łatwe zadanie, ale oferujemy wolontariat w międzynarodo-
wym zespole złożonym z ciekawych osobowości. Wolontariusze są zwykle zaangażowani w akcje Brave Kids kilka godzin w podczas dwóch 
tygodni trwania projektu. Dzieci mają zapewnione domową atmosferę. Zabiegamy o rodziny goszczące, które przyjmą dzieci, zapewniając 
im nie tylko nocleg, śniadanie i kolację, dowóz na warsztaty i spektakle, ale przede wszystkim opiekę, gościnność i bezpieczeństwo. Oprócz 
nieodpłatnego wsparcia...Oferujemy naszym sponsorom działania promocyjne. Potrzebujecie zapewne także środków na różne działania. 
Zwracamy się do firm i samorządów o pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację projektu 
Brave Kids . Pani Magdo, dużo Pani podróżowała po Ameryce Łacińskiej.  Razem z moim partnerem - 
Pawłem Treflerem - przebywałam w latach 2006/2007 w Chile, w roku 2008 w Meksyku, realizując 
projekt Wolontariat Polska Pomoc 2008 pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od-
wiedzając przy okazji Gwatemalę, Argentynę i Belize oraz w 2015/2016 – już z córką Zosią - po-
nownie w Meksyku. Z materiałów z pierwszych dwóch wyjazdów – w sumie dziesięciomięcznej 
podróży - zorganizowaliśmy wernisaż fotograficzny wystawiony w Zamku Kazimierzowskim w 
Przemyślu i kilku innych miejscach. Miała więc Pani bogate doświadczenie w pracy wolontariackiej. 
To zapewne ułatwiło organizację projektu Brave Kids. Może i u nas, w regionie zagłębiowskim znajdą 
się osoby z pasją i przeprowadzimy tutaj tę fascynującą inicjatywę. Zdecydowanie tak! Udział w 
wolontariacie w Meksyku pozwolił mi uświadomić sobie, że każdy z nas może zrealizować coś wy-
jątkowego w swoim otoczeniu, co wynika z jego pasji. Po powrocie z Meksyku, w 2010 r. , założy-
łam Fundację Wymiany Kulturowej toTU toTAM, która działa już 8 lat. Chciałabym zachęcić do 
projektu Brave Kids, zdecydowanie doradziłabym każdemu zorganizowanie go w swoim regionie, 
mieście. Jest to więcej niż projekt dla dzieci, ma moc scalania wokół pięknej idei wielu wspaniałych 
ludzi. 
. 

Rozmawiała Iwona Sułkowska 
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Fundacja w 2018 roku 
Wydaliśmy ponad 200 tyś zł. na działalność statutową fundacji 

 

W czasie swojej działalności Fundacja skupiła swoje działania głównie na akcjach wspierających lokalne zasoby ludzkie 
oraz promocyjnej, mającej na celu przybliżyć społeczności lokalnej możliwości wsparcia i zakres działania Fundacji. W tym zor-
ganizowano akcje: bezpłatne szkolenia komputerowe 50 +, dwie konferencje regionalne dla oświatowej kadry zarządzającej, 
projekt edukacyjny dla młodzieży z SP 7 w Czeladzi dzięki któremu mogli obcować z literaturą, ufundowano program stypen-
dialny dla uzdolnionej młodzież „Szkolny Diament”, charytatywny bal karnawałowy „Dla Alicji”, akcje charytatywna we współ-
pracy z MOSIR Czeladź ” Dla Alicji”, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu , Konkurs „Wielkanocne Upominki dla Rodzinki” w 
szkołach 27 w Sosnowcu, SP 3 w Czeladzi i SP w Jangrocie gdzie zebrano ponad 172 kg żywności dla samotnych i potrzebują-
cych. Konkurs plastyczny pn ”Bożonarodzeniowe życzenia” w którym udział wzięło ponad 600 uczniów z kilku szkół z Zagłębia, 
zakończonego uroczystą galą. Wydrukowano i rozdano dzięki pomocy wolontariuszy w trzech akcjach ponad 5000 ulotek z in-
formacjami o Fundacji wśród mieszkańców Zagłębia. Fundacja wydała 4-y numery kwartalnika socjalnego „Kurier Zagłębia”, 
Łącznie ufundowano ponad 30 paczek żywnościowych z okazji świąt dla rodzin wielodzietnych oraz prezenty dla 50-ciorga dzie-
ci. Na bieżąco prowadzona jest akcja meilowa i telefoniczna związana z pozyskiwaniem sponsorów, którzy zechcieli by wspierać 
Fundację w swoich działaniach. Równocześnie prowadzona była akcja meilowa, kampania informacyjna, zbiórka na indywidual-
ne konto oraz charytatywna aukcja licytacji dwóch obrazów. Wszystkie pozyskane w ten sposób fundusze zostały przeznaczone 
na powyższy cel. Przekazano nieodpłatnie pomoce dydaktyczne, multimedialne, materiały biurowe, nagrody dla: ZS nr 7 w Ka-
towicach, ZS Spożywczych w Katowicach, ZSP nr 2 w Jaworznie, SP 13 w Sosnowcu, SP nr 9 w Sosnowcu, SP nr 2 w Będzinie, SP 
nr 20 w Jaworznie. Złożono kilkanaście wniosków projektowych i przetargowych na organizację szkoleń w ramach odpłatnej 
działalności pożytku publicznego, z czego udało się zorganizować cztery projekty edukacyjne, dla: Gminy Koszęcin, Poraj, Za-
wiercie i Projekt Oświata, w których przeszkolono łącznie ponad 1000 nauczycieli z kilkudziesięciu szkół z terenu śląska. Współ-
pracujący z Fundacją specjaliści uczestniczyli we wsparciu niepublicznego przedszkola w Rudzie Śląskiej pomagając w przygoto-
waniu dokumentacji organizacyjnej i pedagogicznej. Na Facebooku Fundacji zorganizowano kilkanaście konkursów promują-
cych kulturę i edukację w Zagłębiu. Zmodernizowano stronę WWW fundacji oraz przeprowadzono kilkadziesiąt konsultacji dla 
wolontariuszy i działaczy społecznych. Przeprowadzono kilkadziesiąt szkoleń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-
obsługowych z zakresu I pomocy oraz treści pedagogicznych. Prowadzona była na bieżąco i wg. Potrzeb działalność socjalna 
polegająca na: dowożeniu zakupów osobom starszym i chorym, pomoc w zakupie leków, dowożenie do lekarza, realizacja 
wniosków o pomoc socjalną, odzież, żywność, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych itp. Fundacja Aplikuje o środki unij-
ne w ramach POKL na działania związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych społeczeństwa w ramach działania 9.4. 
Fundacja prowadzi poradnik dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie porad prawnych, psychologiczno-pedagogicznych, 
dietetyki. W organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny dla mieszkańców Zagłębia oraz w przygotowaniu publikacja związa-
na z poradami dla mieszkańców Zagłębia. Otrzymano kilkanaście podziękowań, wyróżnień za działalność charytatywną oraz 
referencji. W fazie uzgodnień jest też organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i podstawowych z terenu Zagłębia. Przygotowano obszerna ofertę szkoleń dla różnych śro-
dowisk min: nauczycieli, pracowników służb społecznych, samorządowców. Pozyskano również wielu wybitnych specjalistów 
do pracy wolontaryjnej. 
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Pomagamy!!! 

Fundacja prowadzi szkolenia!! 

Fundacja organizuje szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla szkół, instytucji publicznych, firm i organizacji na     
każdy wybrany temat. Zapewniamy kompleksową obsługę,      

Napisz lub zadzwoń!!! 
                  fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel. 791 398 061       Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia .  

Koszt szkolenia uzależniony jest od wymagań i możliwości zamawiającego 
Proponujemy Państwu profesjonalną organizację szkoleń dla Rad Pedagogicznych, firm i instytucji na     

miejscu lub w terenie. 
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, 

imprezy integracyjne, materiały edukacyjne. 
 szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych. 

                                                                     
Zrealizujemy każdy temat szkolenia!!!! 

 

ISSN:   2450-8519         

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

ING o/Czeladź: 62 1050 1269 1000 0090 7607 7032  
 

Potrzebujesz Pomocy? 
 

Zadzwoń — 504 062 665 
 

 Napisz — fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
 

 Przyjdź do naszego biura — Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl
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                                         Umowa darowizny 

 
 Istota  umowy darowizny polega na zobowiązania się do bezpłatnego świadczenia na rzecz 
obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to pojęcie dość szerokie. W życiu codziennym mamy do 
czynienia z darowizną rzeczy (samochód, dom, mieszkanie) czy też pieniędzy (uwaga: poniższy artykuł 
pomija aspekty podatkowe związane z darowizną). Taka umowa darowizny wymaga formy aktu nota-
rialnego.  Nie mogą być przedmiotem darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: 1) gdy zobowią-
zanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu cywilnego 
2) lub gdy ktoś zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie 
zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewyko-
naną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie 
może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych 
potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Natomiast 
jeśli darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze 
wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego 
usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimen-
tacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbo-
gacenia. Darczyńca, co jest rzadko spotykane,  może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego 
działania lub zaniechania (polecenie). A po spełnieniu darowizny żądać wypełnienia tego polecenia. Po 
śmierci darczyńcy wykonania polecenia mogą żądać spadkobiercy darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na 
względzie interes społeczny – także właściwy organ państwowy. Darczyńca może odwołać darowiznę 
nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowi-
zna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. 
Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę, tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był 
uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywo-
łał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. Darowizna nie może być odwołana po 
upływie roku od dnia, w którym uprawniony  do odwołania (darczyńca lub spadkobierca) dowiedział się 
o niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdaro-
wanemu na piśmie. Odwołanie darowizny nie może nastąpić, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi 

wynikającemu z zasad współżycia społecznego. 
 

                                                                                                                                                                    
Adw. dr Mariusz Poślednik 

ISSN:   2450-8519        KURIER  ZAGŁĘBIA 
     Rebusy dwuwyrazowe 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Polecane filmy na wakacje 

 Peter Parker powraca jako Spider-Man w nowym filmie "Spider-Man: Daleko od 
domu". Nasz superbohater z sąsiedztwa przyłącza się do swych najlepszych przyjaciół –  
Neda, MJ i reszty, by wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. A jednak plan porzucenia 
wcielenia Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter – z wielkimi oporami – 
decyduje się pomóc Nickowi Fury’emu odkryć 
sekret tajemniczych ataków, które pustoszą 
kontynent.  

 

 Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. 
Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bo-
wiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posu-
wając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. 
Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do 
serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza 
odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości . 
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