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                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    

 

 

KURIER  ZAGŁĘBIA      

LUTY 2020                                                ISSN:   2450-8519        

  

 Fundacja  Wspierania  Rozwoju Zasobów           
Ludzkich „Nasze Zagłębie” 
      Pomagamy lokalnie   

I Zagłębiowski turniej tenisa stołowego 

Zapraszamy wszystkich amatorów tenisa stołowego do uczestnictwa                     
w   otwartym turnieju o puchar Fundacji . 

( szczegóły już od 20.03.2020 na stronie : .www.fundacjanaszezaglebie.com.pl) 

Cenne nagrody w  trzech kategoriach 

1. Junior   8—14 lat 

2. Młodzież  15—19 lat 

3. Senior 20—i więcej 

Nagrody:  

W kategorii Senior 

I miejsce w kategorii —1000 zł + puchar + dyplom        

II miejsce w kategorii —500 zł + puchar + dyplom 

III miejsce w kategorii —200 zł + puchar + dyplom 

W kategorii Młodzież 

I miejsce w kategorii —500 zł + torba sportowa + puchar + dyplom 

II miejsce w kategorii —300 zł+ torba sportowa + puchar + dyplom 

III miejsce w kategorii —100 zł + torba sportowa + puchar + dyplom 

W kategorii Junior 

I miejsce w kategorii —torba sportowa + puchar + dyplom+ słodycze 

II miejsce w kategorii —torba sportowa + puchar + dyplom+ słodycze 

III miejsce w kategorii —torba sportowa + puchar + dyplom + słodycze 

https://www.facebook.com/naszezaglebiefundacja 
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Podwyżki dla nauczycieli w 2020 roku 

 
 Prezydent podpisał 
ustawę okołobudżetową na 
2020 rok. Nauczyciele dostaną 
podwyżki od 1 września 2020 
r. - wynagrodzenia wzrosną o 
6 proc. Sejm nie zaakceptował 
senackich poprawek, dzięki 
którym wyższe pensje nauczy-
ciele mogliby otrzymywać już 
od września. Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego apelował 
do prezydenta o zawetowanie 
ustawy            i przekazanie jej 
Sejmowi do ponownego roz-
patrzenia. Bezskutecznie - akt 
prawny trafi teraz do publika-

cji w Dzienniku Ustaw. Zgłaszanym przez ZNP problemem są niskie dodatki motywacyjne na-
uczycieli  proponowane przez rząd. Wysokość dodatku zależy od zasobności portfela gminy. A 
samorządy ostatnio nie mają dobrej passy finansowej, szczególnie jeśli chodzi     o wydatki na 
cele edukacyjne. Niektóre dokładają do subwencji oświatowej nawet 50 proc. i więcej, aby 
szkoły na ich terenie utrzymać. Przy tak niewielkich możliwościach finansowych, dodatki mo-
tywacyjne też są niewielkie. Na terenach wiejskich jest to 100 - 300 zł brutto, przy czym te 
300 złotowe zazwyczaj trafiają do portfeli dyrektorów. W dużych miastach bywa lepiej, ale 
nie we wszystkich. NP argumentował, że podwyżki od stycznia sprawią, że zadeklarowana 
przez Ministra Edukacji Narodowej podwyżka osiągnie średnioroczny wskaźnik 6 proc., a pod-
wyższenie wynagrodzeń od 1 września 2020 r. nie spełnia tego postulatu. Dodatkowo, jak 
podkreślali związkowcy, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia da-
nego roku. W związku z powyższym uzasadniona jest prośba, aby Sejm RP na wniosek Prezy-
denta RP dokonał ponownej analizy art. 5 ustawy okołobudżetowej, zmieniając jego treść w 
taki sposób, aby wyrównanie podwyżki wynagrodzeń następowało od 1 stycznia 2020 r., tym 
bardziej, że Senat RP rekomendował Sejmowi przyjęcie poprawki tej treści. Część poprawek 
Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2020 rok zyskała poparcie Sejmu. Jedna z nich dotyczy 
ustalania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty. 
Senat zaproponował, aby punktem wyjścia do ustalenia kwoty przeznaczonej na ten cel była 
nie kwota bazowa obowiązująca w 1 stycznia 2018 r., jak uchwalił Sejm, tylko kwota bazowa 
obowiązująca 1 stycznia 2020 r. Druga z poprawek, na które zgodził się Sejm dotyczy zwięk-
szenia o 50 mln zł rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy celowej budżetu 
państwa. 
Mat. źródłowy: https://www.prawo.pl/oswiata/podwyzki-dla-nauczycieli-w-ustawie-okolobudzetowej-2020,498058.html  
 

                                                                                                                                 dr Tomasz Grad 

ISSN:   2450-8519         

KURIER  ZAGŁĘBIA      
 

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 

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    

 
 

  

 

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 

https://www.prawo.pl/oswiata/podwyzki-dla-nauczycieli-w-ustawie-okolobudzetowej-2020,498058.html
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
mailto:biuro@mikaconsulting.eu
http://www.mikaconsulting.eu/
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Tajemnicze miejsca regionu                 

Nowe dyscypliny sportowe, które pojawią  się na Igrzyskach Olimpijskich 2020 w 

Tokio.  

 
                        KURIER  ZAGŁĘBIA Odświeżamy sucharki czyli z 

cyklu  chłop i baba 

1. Chłop z babą zwożą siano. 

Nagle rozpętała się straszna 

burza. Chłop mówi do baby: 

- Wiesz co stara, taka burza, 

może my już do domu nie 

dojedziemy, bo nas piorun 

zabije po drodze. Wyznajmy 

sobie ile razy kto kogo 

zdradził. Baba się zgodziła. 

Zaczęła opowiadać, jak to 

zdradziła chłopa dwa razy, raz 

z Józkiem i raz z Mietkiem. 

Opowiedziała o szczegółach, 

dziadek wysłuchał. 

Na koniec baba mówi: 

- No stary, teraz twoja kolej. 

- Wiesz co stara, chyba się 

przejaśnia. 
2. Przychodzi baba do apteki i 

mówi do aptekarza, że chce 

kupić arszenik. 

- Po co pani arszenik? - pyta 

aptekarz. 

- Chcę otruć mojego męża, 

który mnie zdradza. 

- Droga pani, nie mogę pani 

sprzedać arszeniku, aby pani 

zabiła męża, nawet w 

przypadku gdy sypia z inną 

kobietą. 

Na to kobieta wyciąga 

zdjęcie, na którym jej mąż 

kocha się z żoną aptekarza. 

- Oooo! - mówi aptekarz - Nie 

wiedziałem, że ma pani 

receptę!  

3. Mówi baba do chłopa 

- wzięłam APAP Noc w dzień... czy 

umrę?! 

- Wszyscy umrzemy... - odpowiada  

chłop 

- O nie! Co ja narobiłam! - krzyczy 

baba.  

4. Pyta się chłop baby na 

przystanku  

- Babo jaki to autobus 

odjechał przed chwilą? 

- Czerwony. 

- No, ale dokąd? 

- Do połowy, dalej były szyby.  

5. Baba mówi do chłopa: 

- bardzo boli mnie brzuch! 

- A co zjadłaś? 

- Puszkę śledzi. 

- Czy były świeże? 

- Nie wiem, nie otwierałam!  

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    

 
 
 

                 Co to za miejsce?  
 Odpowiedzi można nad-
syłać mailowo na adres :     
fundacjanaszezaglebie@onet.pl 

do   20.03.2020r.  
 
5 pierwszych osób, które 
nadeślą prawidłowe od-
powiedzi, otrzyma nagro-
dę w postaci zestawu      

 
 Podczas kolejnych Igrzysk Olimpijskich w Tokio sportowcy będą rywalizować w 33 dyscyplinach. 
Oficjalne rozmowy o wprowadzeniu nowych kategorii trwały od 2012 roku, ale ich przyjęcie zagwaranto-
wano dopiero podczas poprzedniej edycji Igrzysk w Brazylii. Trudno w to uwierzyć, ale do tej pory spor-
towcy reprezentujący te dyscypliny nie mieli szans na prestiżowe medale, a przecież marzą o nich wszyscy 
zawodnicy. Niestety na swoją szansę nadal czekają profesjonaliści trenujący squ-
ash, wrotkarstwo, bowling, czy wakeboarding. Co ciekawe, nadal nie wiadomo, czy nowe "sporty" powró-
cą na kolejne Igrzyska w 2024 roku. Nowe dyscypliny na Igrzyskach w Tokio 2020: surfing, karate, 
sport climbing,skateboarding,baseball/softball,streetball ,freestyle BMX oraz Madison cycling.  
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Plan pracy fundacji na 2020 rok 

                                                                                                                                                    
  

     

W 2020 roku Fundacja planuje podjęcie na terenie Zagłębia następujących zadań: 
 
 1. Kontynuację Programy Stypendialnego „Szkolny Diament” dla uzdolnionych czeladzkich uczniów.  
2. Cykl akcji kulturalno-oświatowych promujących lokalne talenty- konkursy dla szkół, mieszkańców Zagłębia.  
3. Organizacja paczek- żywnościowo-odzieżowych dla rodzin z terenu Zagłębia – akcja „Upominki dla rodzinki”.  
4. Organizacja upominków z okazji Dnia Dziecka oraz mikołaja, bożonarodzeniowych, wielkanocnych dla dzieci z zagłębiowskich 
świetlic środowiskowych, domów dziecka, ośrodków pomocy, domów seniora itp.  
5. Aplikowanie o Realizację projektów EFS, POWER oraz podwykonawstwo   
6. Propagowanie idei wolontariatu – akcja POMOCodawanie w zagłębiowskich szkołach – gra edukacyjna dla szkolnych klubów 
wolontariusza. 
7. Organizacja Ekologicznego Festynu rodzinnego połączonego z zabawami dla dzieci na zakończenie wakacji.  
8. Prowadzenie poradnika na stronie www.  
9. Wsparcie finansowe i organizacyjne obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego we współpracy z MOPS w Jaworznie 
10. Realizacja w miarę możliwości bieżących wniosków o wsparcie i pomoc socjalną.  
11.  Rozszerzanie współpracy z instytucjami, ośrodkami i samorządami.  
12. Działalność promocyjna i informacyjna na stronie WWW, Facebooku, w mediach.  
13. Akcje i konkursy na FB.  
14. Odpłatna i nieodpłatna działalność szkoleniowo-konsultacyjna i doradcza.  
15. Organizacja cyklu Regionalnych Konferencji dla oświatowej kadry zarządzającej.  
16. Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb( pomoc socjalna, żywnościowa, pielęgnacyjna, zakup leków, dofinansowa-
nie rehabilitacji, zabiegi medyczne itp.).  
17. Kampania 1%.  
18. Zbiórki i akcje charytatywne wg. potrzeb.  
19. Kontynuowanie wydawania gazety „Kurier Zagłębia”.  
20. Udział w akcjach wspierających i promujących działania Fundacji FaniMani, Idea Fair Play.  

20. Organizacja otwartego Turnieju tenisa stołowego 
 

 

ISSN:   2450-8519         

                 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 

Organizacja Pożytku Publicznego    
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Co nowego w pomocy socjalnej?        https://ops.pl/                   
 

        W dniu 17 lutego 2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w spra-

wie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 249). Tekst rozporządzenia zawiera zmiany wprowadzone: 

        1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środowi-

skowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 1752); 

2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 2411); 3) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

16 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. poz. 967). 

         Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zwrócenia uwagi na pro-

blematykę bezdomności ludzi młodych. W ocenie Rzecznika, kluczowym ogniwem w systemie zapobiegania bezdomności młodzie-

ży (często pozbawionej wsparcia rodziny biologicznej) jest przygotowanie pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą, mło-

dzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady dla nieletnich do samodzielności, realizowane jako usamodzielnienie. Należy przypo-

mnieć, że celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w ich wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia niezbędnych po-

trzeb i przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać, umożliwienia osobie lub rodzi-

nie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Z kolei rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie 

do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Pomoc udzielana jest bowiem osobom, czy rodzinom między innymi z powodu 

ich ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej choroby. 

         Trzynasta emerytura. W roku ubiegłym w obrocie prawnym mieliśmy do czynienia z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazo-

wym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Przedmiotowa ustawa nadawała jednorazowe uprawnienia okre-

ślonym adresatom – tzw. trzynastą emeryturę. Jednorazowe świadczenie było wypłacone w roku 2019. Tym samym, w roku kolej-

nym nie było podstaw do jego wypłaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Rząd pojął inicjatywę umocowania wska-

zanego świadczenia w kolejnym akcie prawnym, które tym razem ma mieć charakter cykliczny (stałe rozwiązanie). Na obecnym 

etapie sejm ukończył już proces procedowanie nad w/w ustawą,  przekazując ją do podpisu prezydentowi.  

 

        Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w roku 2020. Będzie on wynosił 

103,56%. Świadczenia do wysokości 

1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast 

świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną 

o wskaźnik waloryzacji tj. 103,56 proc. 

Najniższa emerytura ( emerytura, renta 

z tytułu całkowitej niezdolności do 

pracy, renta rodzinna i renta socjalna) 

wzrośnie o 100 zł tj. do kwoty 1200 zł.    

Z kolei najniższa renta z tytułu częścio-

wej niezdolności do pracy wzrośnie do 

900 zł. Całkowity koszt waloryzacji 

świadczeń emerytalno-rentowych          

i innych świadczeń z systemu po-

wszechnego, rolniczego i mundurowe-

go dla Skarbu Państwa szacowany   

jest na ok. 9,2 mld zł. 

 

dr Tomasz Grad  

 .  

https://ops.pl/
https://ops.pl/tag/srodowiskowe-domy-samopomocy/
https://ops.pl/tag/emerytura/
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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    

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

Potrzebujesz Pomocy? 
 

Zadzwoń — 791 398 061 
 

 Napisz — fundacjanaszezaglebie@gmail.com 
 

 Przyjdź do naszego biura — Czeladź ul. Wojkowicka 2 

 

mailto:fundacjanaszezaglebie@onet.pl
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Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”             
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 Doręczenia pism procesowych przez komornika  

 Dnia 7 listopada 2019 roku weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące m. in. doręczeń pism proceso-

wych. Dodany został nowy przepis przewidujący możliwość doręczenia pierwszego pisma procesowego przez komornika. Przepis ten stano-

wi, że jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia pocztowego nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego 

potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, Sąd zawiadamia o tym powoda, przesyłając 

mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w 

terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania 

musi złożyć do akt sądowych potwierdzenie doręczenia pisma 

pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i 

wskazać aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany prze-

bywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym 

upływie powyższego terminu Sąd może zawiesić postępowanie. 

Jedną z czynności dokonywanych przez komornika może być na 

zlecenie Sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez Sąd 

osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia 

sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądo-

wych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo 

stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, 

a także podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia 

aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik dokonuje 

doręczenia w terminie 14 dni od otrzymania zlecenia tej czynności. Opłata stała od zlecenia Sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i 

osobiste doręczenie pism wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od 

liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierza-

jących do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, wynosi 40 złotych. Komornikowi przysługuje zwrot zryczałtowanych kosztów 

dojazdu w granicach miejscowości będącej siedzibą kancelarii komornika w wysokości 20 złotych, jeżeli odległość między siedzibą kancelarii 

a miejscem czynności przekracza 10 km. Łączna kwota opłat za doręczenie pisma przez komornika może więc wynieść 120 złotych. Należy 

dodać, że odmienne reguły obowiązują przedsiębiorców. W tym przypadku, jeśli pisma nie można doręczyć ze względu na nieujawnienie w 

rejestrze przedsiębiorców zmiany adresu, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi 

znany.                                                                                                           Adw. dr Mariusz Poślednik 
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NIP: 625-24-25-713   Regon: 241719960    KRS: 0000364986 

Adres: Biuro Redakcji 41-250 Czeladź ul. Bytomska 62 tel. 576473385 
Redaktor Naczelny — dr Tomasz Grad 

Nakład 10.000  
Drukarnia Cyfrowa CYFROWO.COM.PL 

ul. Katowicka 182 
41-500 Chorzów 

Numer 15 

 

http://cyfrowo.com.pl/

