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Szanowni  Państwo. 

  Miło mi poinformować, że nasza fundacja uruchamia  specjalny program stypendialny dla uzdolnionych dzieci . Zaczy-
namy od Czeladzi. W kolejnych edycjach, zakres wsparcia stypendialnego obejmować będzie kolejne miasta Zagłębia.  Stypen-
dia będą przyznawane dzieciom w wieku szkolnym, zgłaszanym przez szkoły lub rodziców, które  legitymują się wysokimi wyni-
kami w nauce i zachowaniu oraz wykazują się talentem w dziedzinie sztuki, kultury, sportu itp. Wysokość stypendium to 100 zł 
miesięcznie przez okres 10 miesięcy szkolnych, z  ich przeznaczeniem na cele szkolne, pomoce dydaktyczne, dofinansowanie 
wycieczek, obozów, kolonii,  ubrań, sprzętu komputerowego itp. Stypendium może być wypłacane w postaci zwrotu kosztów 
zakupu w częściach lub jednorazowo w całości. Może być też przekazywane w gotówce na wskazane przez prawnych opieku-
nów konto. Celem wsparcia  jest promowanie lokalnych talentów i motywowanie do nauki. Planujemy w  kolejnej edycji zwięk-
szać ilość przyznawanych stypendiów w zależności od  możliwości  finansowych Fundacji. Dlatego zachęcam do przekazywania 
1% swoich dochodów w rozliczeniu rocznym na naszą fundację z dopiskiem Fundusz stypendialny „ Szkolny Diament”                                        
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Święta z Fundacją 

  Po raz kolejny udało nam się zorganizować świąteczną 

pomoc dla najuboższych. Dzięki wsparciu dobrych ludzi,  szkół i 

nauczycieli, zaprzyjaźnionych firm,  mnóstwo produktów, zabawek i 

ubrań, które zostały przekazane najuboższym z terenu Zagłębia. 

Przygotowaliśmy i rozdali kilkadziesiąt paczek z prezentami. Dzięki 

nim rodziny mogły spędzić święta w dostatku, radości z prezentów i poczuciu równości z innymi a ra-

dość,   uśmiechy dzieci i podziękowania, stanowiły dla nas wystarczającą motywację do dalszej pracy w 

nowym 2018 roku. 

 

Konferencja „Kompetencje dyrektora w świetle dobrej 

zmiany” 

 11 grudnia w Hotelu Szafran w Czeladzi odbyła się pierwsza z cyklu konferencja dla  oświato-
wej kadry kierowniczej, podczas której kilkudziesięciu dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświato-
wych mogło zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym oraz wzmocnić swoje kompe-
tencje w zakresie motywowania nauczycieli, zarządzania zespołem i współpracy z rodzicami. Wszystko 
to w obliczu zmian organizacyjnych i programowych „dobrej zmiany” w oświacie. Wszyscy obecni po-
twierdzili, że spotkanie z naszymi ekspertami było dla nich inspiracją i okazją do wymiany doświadczeń 
a wspólnie spędzony czas w przyjaznej i merytorycznej atmosferze zachęcił do uczestnictwa w nadcho-
dzących przedsięwzięciach szkoleniowych Naszej Fundacji. 
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Fundacja prowadzi nieodpłatny  

punkt  ,min: 

Konsultacje 

 Logopedyczne 

 Pedagogiczne 

 Prawne 

 Mediacyjne 

 Komunikacyjne 

Biuro fundacji: Czeladź ul. 

Bytomska 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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Jak założyć  gospodarczą w 2018 roku? 

 
 

Nowe zasady prowadzenia firmy od 2018 r. Bez rejestracji i bez 
składek ZUS 

 

  

 

 Część przedsiębiorców w ogóle nie będzie musiała się rejestrować, inni przez pół roku nie 

będą płacić żadnych składek. W końcu kilkaset tysięcy Polaków zapłaci dużo niższy ZUS, nawet tylko 32 

zł miesięcznie. Od stycznia 2018 czeka nas rewolucja w prowadzeniu firmy. Dziś problemem polskich 

przedsiębiorców są składki ZUS. Ich wysokość nie zależy od tego, ile uda się właścicielowi firmy w danym 

miesiącu zarobić. Przepisy przewidują, że przedsiębiorcy mają płacić stałą składkę do ZUS liczoną od 60 

proc. średniego wynagrodzenia. Od lutego wypada więc 1172,56 zł na miesiąc. I nie ma znaczenia, czy 

mają stratę czy zarobią jedynie 500 czy tysiąc zł. Składka jest taka sama. Przedsiębiorcy starają się więc 

ograniczyć koszty. Jak? Choćby zawieszają na jakiś czas działalność gospodarczą. Dzieje się tak w przy-

padku firm sezonowych. A gdy zawieszamy działalność, składek płacić nie musimy. 

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 

http://fundacjanaszezaglebie.com.pl/konferencja-kompetencje-dyrektora-w-swietle-dobrej-zmiany/
http://fundacjanaszezaglebie.com.pl/konferencja-kompetencje-dyrektora-w-swietle-dobrej-zmiany/
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca Zagłębia                 

Sport i nie tylko – zima 2018 

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  „o teściowej” 

1.Moja teściowa złamała ostatnio 

nogę. Z braku miejsc na ortopedii 

postanowiono, chwilowo, 

umieścić ją na oddziale dla ludzi w 

śpiączce. Po godzinie większość 

pacjentów uciekła, nie mogąc 

dłużej znieść jej  gadania. 

2.Teściowa rozmawia z zięciem: 

- Skoro mnie tak nienawidzisz, to 

dlaczego postawiłeś moje zdjęcie 

na kominku? 

- Żeby dzieci nie zbliżały się do 

ognia. 

3. Przez pierwsze trzy dni 

małżeństwa byłem przekonany, że 

mam najlepszą teściową na 

świecie. A to i mecz razem 

obejrzeliśmy, o samochodach 

pogadaliśmy, nawet na ryby ze 

mną poszła. No i wreszcie 

wytrzeźwiałem po weselu, patrzę 

na teściową, a to teść.  

4.Teściowa chwali się zięciowi:  

- Wczoraj mój znajomy, znany 

malarz, poprosił mnie, abym 

pozowała do jego obrazu! Obraz 

będzie się nazywał "Kleopatra i 

żmija".  

Zięć:  

- A kto mu będzie pozował jako 

Kleopatra?  

5.  Skąd wracasz taki wesoły?  

- Z dworca, odprowadzałem 

teściową...  

- A dlaczego masz takie brudne 

ręce?  

- Bo z radości poklepałem 

lokomotywę.  

6. Kowalski spotyka wściekłego 

Nowaka: 

- Nowak, coś ty dzisiaj taki 

wkurzony? 

- A wiesz, pożyczyłem miesiąc 

temu teściowej 500 zł i od tego 

czasu jej nie widziałem... 

- No, nie gadaj, że Ci się nie 

opłacało!  
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                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nadsyłać mailowo na adres     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl do 20.01.12018r. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi zostanie wylo-
sowana jedna, która otrzyma nagrodę w postaci 
kosza słodyczy. 
 

    Skijoring – na narty z psami 
 to sport, polegający na wyścigu narciarzy ciągnię-
tych przez zwierzęta (zazwyczaj konia lub psi zaprzęg, moto-
cykl, skuter śnieżny itp.).    Skijöring był dyscypliną pokazową 
na II Zimowych Igrzyskach Olimpijskich rozgrywanych w St. 
Moritz w 1928 roku. Zawody w tej dyscyplinie popularne są 
zarówno w Europie (m.in. w Polsce i Szwajcarii), jak i w Ame-
ryce Północnej (Kanadzie).  

Skijöring, rzadziej skikjöring (wym. szisjyrink lub skijerink) - 
określenie zapożyczone z języka norweskiego (ski - narty, kjöre - powozić), przez analogię do wyra-
zu snörekjöring - powożenie na sznurze. Tradycje tej metody wykorzystania siły pociągowej zwierząt do 
transportu wywodzą się z północnej Skandynawii i Syberii. Formę sportową przybrały w Norwegii w II 
połowie XIX wieku, przyjęły się m.in. u górali w Szwajcarii (tam od roku 1907organizowane są corocznie 
wyścigi "White Turf" na zamarzniętej tafli jeziora St. Moritz), a także w Polsce, na Podhalu (obok wyści-
gów "kumoterek", czyli zaprzężonych w konia dwuosobowych sań góralskich).  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skuter_%C5%9Bnie%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_norweski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skandynawia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syberia
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szwajcaria
https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/St._Moritz_(jezioro)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podhale
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                                       Zdrowie , zdrowie, zdrowie  -   

  

   Gruźlica atakuje!!!! 

 Wydawało się, że ludzkość pokonała ją kilkadziesiąt lat temu. Gruźlica jednak wróciła i 

to w niespotykanie drastycznej formie. Pierwszy przypadek odpornej na leczenie gruźlicy odkry-

to w USA. Jak opisuje agencja AP, chorym na nową gruźlicę był 19-letni Oswaldo Juarez. Zdołał 

przeżyć, choć jego przypadek to tzw. "skrajnie odporna na leki gruźlica" (XXDR) - której nigdy 

wcześniej nie odnotowano w USA. Juarez leczony był przez dwa lata i trzy miesiące, zanim w 

dobrym stanie zdołano go wysłać do sanatorium.. Jak powróciła gruźlica? Przez nas Wiele cho-

rób mutuje w zdumiewającym tempie, mimo że 40 lat temu wiele z nich uznano za opanowane. 

Gruźlica, malaria, HIV stają się problemem, który migruje poprzez granice. Ich odporność na 

leczenie jest dziełem człowieka: nadmierne lub niewłaściwe, nienadzorowane przez lekarzy 

(zwłaszcza w biednych krajach) używanie leków, wreszcie przenikanie na rynek podróbek leków Obserwujemy właśnie globalny problem. To 

nie jest problem zagraniczny. Chorych nie da się "trzymać na zewnątrz". Czas by ludzie zdali sobie z tego sprawę. Odporna na leki gruźlica to 

"bomba zegarowa" – apeluje szef Krajowego Centrum Badań nad Gruźlicą w San Francisco. Chorobą można zarazić się od kogoś, kto kaszle 

lub kicha. Gruźlica może też się rozwinąć, jako następstwo niewłaściwego leczenia. Jest coraz gorzej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

postanowiła zwrócić uwagę świata na tę zmutowaną formę gruźlicy, organizując w Pekinie, konferencję na ten temat. Wnioski były niepoko-

jące: choroba jest już na wszystkich kontynentach i rozprzestrzenia się bardzo szybko.   

Gruźlica (łac. tuberculosis, TB – tubercule bacillus) – powszechna i potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna, wywoływana przez prątka gruźli-

cy (Mycobacterium tuberculosis). Gruźlica dotyczy najczęściej płuc (gruźlica płucna), lecz również może atakować ośrodkowy układ nerwo-

wy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Inne mykobakterie takie 

jak Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti czy Mycobacterium microti wywołują choroby zwane mykobak-

teriozami i z reguły nie infekują zdrowych osób dorosłych, natomiast są często spotykane u osób z upośledzeniem odporności, np. w przebie-

gu AIDS. Ponad 1/3 ludzkiej populacji jest lub była w przeszłości narażona na prątki gruźlicy, a nowe infekcje pojawiają się na świecie w tempie 

jednego na sekundę[2]. Nie każda osoba zarażona rozwinie pełnoobjawową chorobę, zakażenie może pozostać bezobjawowe i pozostawać w 

uśpieniu, co zdarza się częściej. Jakkolwiek jedno na dziesięć zakażeń latentnych w późniejszym czasie ulegnie aktywacji prowadząc, jeśli nie 

będzie leczone, do śmierci niemal połowy chorych. Brak wystarczającego finansowania służby zdrowia spowodował zaniedbanie wielu pro-

gramów zapobiegawczych gruźlicy i istnieje ryzyko nawrotu powszechnego występowania gruźlicy w Polsce. W Polsce w 2016 roku zareje-

strowano 11478 przypadków gruźlicy. Współczynnik zapadalności wyniósł 22,2/100 000 ludności. Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż 

wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W większości krajów UE zapadalność jest niska (np. Niemcy – 5,3; Czechy – 5,7; Słowacja – 

7,3). Zapadalność na gruźlicę wyższą niż Polska mają: Portugalia (23,9), Estonia (25,4), Bułgaria (32,1), Łotwa (39,7), Litwa (58,7) i Rumunia 

(89,7). W 2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zapadalność na gruźlicę w Polsce wzrastała wraz z wiekiem: od 1,5 na 100 000 

wśród dzieci do 14 roku życia do 41,9 na 100 000 wśród osób w wieku 65 lat i starszych. Gruźlicę rozpoznano u 111 dzieci. Średni wiek chore-

go na gruźlicę mieszkańca Polski wynosił 53,3 lat. W 2016 roku, jak w latach wcześniejszych, zapadalność na gruźlicę mężczyzn była wyższa niż 

kobiet (mężczyźni stanowili 67,4% chorych). Zapadalność na gruźlicę w miastach była wyższa niż na wsi, co jest w Polsce nowym zjawiskiem, 

obserwowanym dopiero od dwóch lat. W 2010 roku gruźlica była przyczyną zgonu 575 osób w Polsce. Współczynnik umieralności w 2016 

roku to już 723 osoby.  Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,3% ogółu zgonów w Polsce i 20,5% zgonów z powodu chorób zakaźnych i paso-

żytniczych. Najwyższą zapadalność (na 100 000 ludności) na gruźlicę zarejestrowano w województwach: lubelskim (37,0) i świętokrzyskim 

(32,3), z kolei najniższą w wielkopolskim (12,8) i warmińsko-mazurskim (13,4). 

 dr n. zdr. Tomasz Grad 
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Wydawało%20się,%20że%20ludzkość%20pokonała%20ją%20kilkadziesiąt%20lat%20temu.%20Gruźlica%20jednak%20wróciła%20i%20to%20w%20niespotykanie%20drastycznej%20formie.%20Pierwszy%20przypadek%20odpornej%20na%20leczenie%20gruźlicy%20odkryto%20w%20USA.%20Jak%20opisuje%
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zaka%C5%BAne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85tek_gru%C5%BAlicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85tek_gru%C5%BAlicy
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82uco
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodkowy_uk%C5%82ad_nerwowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodkowy_uk%C5%82ad_nerwowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_limfatyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_moczowo-p%C5%82ciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_bovis
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_africanum&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_canetti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mycobacterium_microti&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gru%C5%BAlica_cz%C5%82owieka#cite_note-WHO2004data-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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      Zostań wolontariuszem naszej Fundacji  

 

 

 Jeśli chcesz zostać Wolontariuszem naszej Fundacji  zgłoś się do nas!!!  

 Bezcenny jest uśmiech na twarzy dziecka, matki czy starszej– schorowanej osoby. Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują na-

szego wsparcia – odkryjmy w sobie radość dzielenia się dobrocią. Bo to naprawdę ogromna wartość!  

Każdego, kto pragnie pomagać witamy z otwartymi rękami. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, poprosimy o zgodę Twoich opiekunów praw-

nych. Zaangażować się w działania Fundacji  to utwierdzić się w przekonaniu, że taka forma pomocy jest odpowiednia. 

Kontakt: fundacjanaszezaglebie@gmail.com, tel. 504 062 665 

Adres biura fundacji: Czeladź, ul. Wojkowicka 2 

 

ISSN:   2450-8519        
KURIER  ZAGŁĘBIA 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

    
 
            

Zostań pozytywnym wojownikiem! 

 

 Kiedyś modna była kulturystyka. Kilka lat później „na 
topie” było karate. Obecnie prym wiodą mieszane sztuki walki. 
MMA wiąże się z codziennymi treningami, które poprzedzają decy-
dujące wyjście na ring oraz ciężką pracą nad kondycją fizyczną i 
psychiczną. Konfrontacje zawodników podczas sparingu czy walki 
mają typowo sportowy charakter. Jeden z nich wygrywa, drugi 
przegrywa. Remisów prawdopodobnie nikt nie uznaje - ani sami 
zawodnicy, ani obserwatorzy. Mówi się, że szczęśliwi ci, którzy 
robią to, co lubią i jeszcze otrzymują za to wynagrodzenie. Zostań 
pozytywnym wojownikiem! Nie trzeba zawodowo trenować mie-
szanych sztuk walki, by wykorzystać nabyte umiejętności i doświad-
czenie w tym zakresie. Państwo jako instytucja dopuszcza stosowa-

nie siły i przemocy w różnych, określonych prawnie sytuacjach. Potrzebuje dzisiaj  swych „gladiatorów”- żołnierzy, w których zainwestuje i 
odpowiednio wyszkoli.  To oni zapewnią bezpieczeństwo zarówno państwu, jak i obywatelom. Służba może dać wiele korzyści. Przede 
wszystkim szerokie możliwości treningów oraz udziału w zawodach. Oprócz tego, co równie ważne, wzajemny szacunek, właściwie pojmowa-
ną lojalność, prawdziwe koleżeństwo i przyjaźń, a ostatecznie stabilizację życiową. Kwestia wcześniejszej emerytury może brzmieć trochę 
humorystycznie, jednak dla niektórych także jest atutem. O rozwoju zawodowym stanowią nie tylko kolejne sukcesy w zawodach czy zaliczo-
ne ćwiczenia, na przykład na poligonie. Rozwój to także studia wyższe związane z bezpieczeństwem, podczas których nabyte w pracy umie-
jętności można uporządkować, powtórzyć i skonfrontować z nauką. Wszechstronna wiedza zaprocentuje przy wykonywaniu codziennych 
zawodowych obowiązków oraz przyczyni się do bycia uznanym i  rozpoznawalnym fachowcem w swojej branży. Wartością dodaną do kształ-
cenia na studiach wyższych jest także możliwość spotkania ekspertów - żołnierzy, komandosów, policjantów czy przedstawicieli innych służb 
mundurowych. Zachęcają studentów do dyskusji i wymiany doświadczeń. Praca nad sobą, samodyscyplina, zaplanowany rozwój - wszystko to 
składa się na budowanie pozytywnego i wiarygodnego wizerunku nie tylko własnego, ale także rodziny, przyjaciół, reprezentowanej instytucji 
czy organizacji. Ojczyzna potrzebuje takich ludzi! 

 
Artur Dubiel  

menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe w  
Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach;  

weteran; resortowy instruktor;  
koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa. 
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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        KURIER  ZAGŁĘBIA 

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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     Karta wzorcowa alkomatu 

 
 Dziś kilka słów z praktyki adwokackiej na te-
mat badania stężenia alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Jak Państwo wiecie, wykroczeniem jest stężenie 
alkoholu w wydmuchanym powietrzu, które zaczyna 
się od 0,1 mg w 1 dm3 powietrza. Wszyscy też wiemy, 
że każde urządzenie pomiarowe, w tym alkomat, po-
siada błąd pomiaru. Jest to odchylenie pomiaru nieod-

łącznie związane z samym urządzeniem lub przyjętą metodą pomiaru. I tak przy alkomacie 
6020 Plus (producent ENVITEC), błąd pomiaru wskazujący do 0,4 mg/dm3 wynosi  0,020 mg/
dm3, jak napisano w instrukcji obsługi tego urządzenia (w zasadzie instrukcję obsługi można 
pobrać z internetu, a na pewno dołącza ją producent). Jest to błąd pomiaru „na plus” i „na 
minus”.  Zatem teoretycznie wynik pomiaru może się wahać od 0,08 mg/l do 0,12 mg/l. Wy-
nik pomiaru poniżej od 0,10 mg/l nie mieści się w ramach wykroczenia z art. 87 § 1 KW. Za-
tem wobec wątpliwości, których nie można poczytywać na niekorzyść obwinionego, należy go 
uniewinnić. Niestety, ale w dzisiejszych czasach alkomaty, a w każdym razie bohater dzisiej-
szego artykułu czyli alkomat 6020 Plus posiadał kartę wzorcową. Jest to certyfikat badania na 
okoliczność błędu pomiaru, jakim wykazuje się konkretnie ten egzemplarz. Sąd wezwał na 
rozprawę biegłą sądową, gdyż chyba tylko ona była w stanie sądowi i pozostałym stronom 
wytłumaczyć pomiar dokonany przez ten alkomat. Niestety, ale akurat ten egzemplarz cecho-
wał się zaniżeniem wyniku pomiaru, który zgodnie z kartą wzorcową wynosił 0,01 mg/dm3 
„na minus”. Czyli po doliczeniu błędu pomiaru, wynik pomiaru wynosił 0,11 mg/dm3. Podsu-
mowując: wynik pomiaru wynosił równiutko 0,10 mg/dm3, a po doliczeniu błędu pomiaru 
tego konkretnego urządzenia wyniósł 0,11 mg/dm3. Wniosek zatem jest taki, że warto pofa-
tygować się do sądu i przejrzeć przed rozprawą akta sprawy, do których powinna być dołączo-
na karta wzorcowa, lub żądać, aby Policja dostarczyła taką kartę, niż korzystać z instrukcji 
obsługi dołączonej do takiego typu urządzenia, bo może nas spotkać nie miłe zaskoczenie. 
 

Adw. dr Mariusz Poślednik 
 

ISSN:   2450-8519        KURIER  ZAGŁĘBIA 
      

Rebusy dwuwyrazowe 

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             

Organizacja Pożytku Publicznego   1% 

Od marca 2018 roku renta socjalna będzie wyższa, obejmie ją bowiem coroczna walory-
zacja świadczeń emerytalno-rentowych.  

 Do renty socjalnej mają prawo osoby z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności 
do pracy. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed 
ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia. Można się o nią 
starać w ZUS lub innym organie emerytalno-rentowym, na przykład KRUS. Renta socjalna 
przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu 
całkowitej niezdolności do pracy.  

 

Świadczenie nie przysługuje osobie, która:  

 ma zagwarantowane prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, renty inwalidzkiej, renty 
strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 

 została tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (taka osoba może uzyskać 50 proc. renty socjalnej), 

 pobiera z tytułu niezdolności do pracy rentę rodzinną przekraczającą 200 proc. najniżej renty, 

jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych,  

 otrzymuje świadczenie z zagranicy. 

http://www.gazetaprawna.pl/tagi/zus
http://www.gazetaprawna.pl/tagi/krus
http://www.infor.pl/prawo/emerytury/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenia
http://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/tematy/n/nieruchomosci-rolne
http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/s/swiadczenie
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KURIER  ZAGŁĘBIA 
https://www.facebook.com/Fundacja -Wspierania-Rozwoju-Zasob%C3%B3w-Ludzkich-Nasze-Zag%C5%82%C4%99bie-746964942019191/  
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