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Trwają zapisy do udziału w naj-
większym Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. VI Edycja
Biegu Tropem Wilczym odbę-
dzie się w Poznaniu 4 marca
2018 r.  na terenie Jeziora Mal-
tańskiego. Chętni będą mieli do
wyboru bieg na dystansach: 5,4
km, 10,8 km, a także 200-1000
m dla dzieci. Odbędzie się rów-
nież bieg rodzinny na dystansie
1963 m. jako symboliczne od-
wołanie do roku, w którym zgi-
nął ostatni Żołnierz Wyklęty –
Józef Franczak ps. Lalek.

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych
W 2011 r. - dla upamiętnienia
żołnierzy polskiego podziemia
antykomunistycznego i antyso-
wieckiego działającego w latach
1944 – 1963 w obrębie przedwo-
jennych granic Polski - Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej ustanowił
dzień 1 marca świętem państwo-
wym Narodowym Dniem Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.

W 2013 grupa pasjonatów i
działaczy społecznych postano-
wiła zorganizować „Tropem

Wilczym. Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych” w lesie koło Za-
lewu Zegrzyńskiego. Pierwsza
edycja biegu miała charakter
surwiwalowy, a wzięło w niej
udział 50 uczestników. Rok póź-
niej, dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu ludzi z Fundacji
Wolność i Demokracja, która or-
ganizuje go do dzisiaj, bieg za-
czął być coraz bardzie
popularny i został przeniesiony
w miejsce znane z późniejszych
edycji w Warszawie – Park Ska-
ryszewski. Pobiegło wtedy 1500
biegaczy! Od 2015 bieg ma cha-
rakter ogólnopolski i na stałe
wpisuje się w kalendarz wyda-
rzeń biegowych.

W 2017 r. w biegu wzięło
udział ok. 60 000 uczestników
z 281 miast: 229 miast-partne-
rów, 6 miast zagranicznych
(Wilno, Londyn, Nowy Jork,
Chicago, Herdorf-Dermbach,
Ingleburn), 41 miast (w ramach
biegów garnizonowych) oraz 5
misji wojskowych za granicą
(Kosowo, Afganistan, Irak, Ku-
wejt, Bośnia i Hercegowina),
gdzie hołd Żołnierzom Wyklę-

tym oddali nie tylko polscy żoł-
nierzy, ale również żołnierze
m.in. z  USA, Węgier, Danii,
Ukrainy itd.

Organizatorzy zakładają, że
liczba miast, które wezmą
udział w tegorocznej edycji
biegu będzie jeszcze większa, a
liczba uczestników przekroczy
70 tys.      

W zbliżającej się VI edycji
Biegu Tropem Wilczym, która
odbędzie się 4 marca 2018 r.,
ambicją organizatorów będzie
zorganizowanie Biegu w ponad
280 miastach, gdzie Tropem

Wilczym pobiegnie ok. 70 000
biegaczy.

Patronat nad biegiem Tro-
pem Wilczym w Poznaniu objął
Zarząd Regionu Wielkopolska
NSZZ „Solidarność”

Opłaty startowe: 
• 15 zł opłata dla dzieci
• 39 zł opłata do 27 lutego

2018 r.
• 50 zł opłata w biurze zawo-

dów 2-4 marca 2018 r.
Szczegółowe informacje i za-

pisy na stronie internetowej im-
prezy:
www.tropemwilczympoznan.pl

Zapowiedział, że Solidarność
będzie zabiegać o to,  aby w fir-
mie, w której działają reprezen-
tatywne związki, obowiązkowe
było zawarcie układu zbioro-
wego pracy.

- Przeprowadzimy przegląd
przepisów Kodeksu pracy doty-
czących pracy w niedziele i
święta. Obecnie są one naduży-
wane (...) Chodzi o to, aby w nie-
dziele swoje obowiązki
wykonywały jedynie osoby, któ-
rych praca jest niezbędna –
mówił szef Związku.

W jego opinii pod pretekstem
użyteczności społecznej zleca
się prace w niedzielę i święta,

choć w wielu przypadkach nie
jest to konieczne. Zapowiedział
analizę obecnych wyjątków od
generalnego zakazu pracy w

niedzielę i święta. Dziś wielu
pracodawców uważa, że jeśli np.
w okresie letnim albo przed
świętami wzrasta zapotrzebo-
wanie na jego usługi lub pro-
dukty, to w tym okresie ma on
prawo zobowiązywać do pracy
w niedziele. Firmy, które nie
świadczą usług naprawdę nie-
zbędnych, powinny mieć do
tego prawo jedynie w wyjątko-
wych sytuacjach.

- Chcemy, aby przepisy były
skonstruowane w ten sposób, że
w razie kontroli Państwowa In-
spekcja Pracy nie miała wątpli-
wości co do tego, że dana firma
obchodzi ustawowe ogranicze-

nia - podkreślał Piotr Duda. 
Podjął również temat branżo-

wych układów zbiorowych. Za-
powiedział inicjowanie zmian
nie tylko w sprawie wolnych
niedziel, ale także dotyczące
upowszechnienia układów
zbiorowych pracy. Przypomniał,
że skoro ma powstać konstytu-
cja dla biznesu, to „Solidarność”
domaga się konstytucji dla pra-
cowników.  

- Nie jest nią Kodeks pracy,
lecz zakładowe lub branżowe
układy zbiorowe. Przedstawimy
rządowi nasze propozycje
zmian w tym zakresie - podsu-
mował Piotr Duda. Za: tysol.pl 

Wolne niedziele dla
kolejnych grup zawodowych 
- Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować w niedzielę - stwierdził przewodni-
czący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Gazeta Prawna”.  

„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Zarząd Regionu Mazowsze
NSZZ „Solidarność" apeluje
do wszystkich klubów parla-
mentarnych Sejmu RP o powo-
łanie sejmowej komisji
śledczej w sprawie wyjaśnie-
nia okoliczności zbrodni po-
pełnionych na błogosławionym
księdzu Jerzym Popiełuszko
oraz księżach, którzy zginęli w
niewyjaśnionych do tej pory
okolicznościach.

Jednocześnie zwracamy się z
apelem do Prokuratora General-
nego o przywrócenie Prokura-
tora Andrzeja Witkowskiego do
wyjaśnienia wszystkich okolicz-
ności zbrodni popełnionej na
błogosławionym księdzu Jerzym
Popiełuszko.

Jak napisano w uzasadnieniu
wniosku, od ponad 30 lat oko-

liczności śmierci ks. Jerzego Po-
piełuszki nie są końca wyjaś-
nione. W jego śmierć uwikłani są
bardzo wpływowi ludzie, którzy
nie chcą dopuścić do ujawnienia
prawdy i przerwania zmowy
milczenia. Z tego powodu pro-
kuratorowi Andrzejowi Witkow-
skiemu uniemożliwiono
zakończenie śledztwa, w kwes-
tii, którego złożył publiczną de-
klarację, że w ciągu pół roku
wykaże prawdę o tej najbardziej
tajemniczej zbrodni ostatnich
kilkudziesięciu lat. 

Prokurator Witkowski zebrał
dowody na kluczową rolę służb
specjalnych, ale nie pozwolono
mu dokończyć śledztwa. 

W związku z powyższym
związkowcy zwrócili się z ape-
lem do parlamentarzystów o
przywrócenie śledztwa proku-
ratorowi Witkowskiemu i do-
prowadzenia do końca
postępowania w sprawie śmierci
ks. Popiełuszki oraz o powołanie
komisji śledczej, która także
przyczyni się do wyjaśnienia
wszystkich okoliczności tego
bestialskiego mordu. 

Mazowsze apeluje o powoła-
nie sejmowej komisji śledczej
ws. śmierci ks. Popiełuszki

Biuro zawodów:
a 2 marca (czwartek-pią-
tek) w godz. 16:00-19:00 (lo-
kalizacja zostanie podana
najpóźniej 2 tygodnie przed
imprezą)
a 3 marca (sobota) w
godz. 10:00-18:00 (lokaliza-
cja zostanie podana najpóź-
niej 2 tygodnie przed
imprezą)
a 4 marca 2018
8:00 - otwarcie biura zawo-
dów (Hangary Jeziora Maltań-
skiego)
8:00 - 09:00 – wydawanie
pakietów do biegu 1963m,
5,4 km, 10,8 km
8:00 - 10:45 – wydawanie
pakietów startu w biegach
dziecięcych i młodzieżowych
09:20 - otwarcie imprezy
09:30 - start biegu 5,4 km i
10,8km
09:35 – start biegu 1963m
11:00 - start biegu 200m
(chłopcy w wieku 6 lat i młodsze)

11:05 - start biegu 200m
(dziewczynki w wieku 6 lat i
młodsze)
11:15 - start biegu 600m
(chłopcy w wieku 7-9 lat)
11:20 - start biegu 600m
(dziewczynki w wieku 7-9 lat) 
11:30 - start biegu 1000m
(chłopcy w wieku 10-12 lat)
11:40 - start biegu 1000m
(dziewczynki w wieku 10-12
lat)
11:50 - dekoracja biegów
dziecięcych i młodzieżowych
12:15 - zakończenie imprezy

Start biegu dla dorosłych o
godz. 9.30, a dla dzieci o
godz. 11.00. Odbiór pakie-
tów startowych w biurze za-
wodów w hangarach nad
Jeziorem Maltańskim w Poz-
naniu. W pakiecie startowym
znajduje się pamiątkowa ko-
szulka i medal oraz materiały
edukacyjne dotyczące Żołnie-
rzy Wyklętych.
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Program imprezy

W nocy z 25-26 stycznia w wyniku wybuchu gazu w Mu-
rowanej Goślinie uszkodzeniu uległ budynek gospodar-
czy oraz dom, w którym mieszkają nasi Koledzy:
Krzysiek Grabiński i Mateusz Kasprzak z organizacji za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Solaris Bus & Coach
S.A oraz Dawid Łączyński z Volkswagena Poznań.

Krótki opis szkód:
1. budynek, w którym mieszka wraz  rodziną Krzysiek znajduje się ok. 80
m. od gazociągu, źródła ognia.  Fala uderzeniowa spowodowana wybuchem
uszkodziła  szyby w czterech oknach. Wskutek wysokiej temperatury plas-
tikowe ramy i futryny okien uległy przebarwieniu, odkształceniom i nadają
się do wymiany. Zachodnia elewacja budynku jest popękana, uległa odpa-
rzeniu i nadaje się tylko do wymiany. Na stropodachu budynku pojawiły się
również uszkodzenia warstwy bitumicznej.
2. uszkodzeniu uległ budynek gospodarczy Mateusza znajdujący się w od-
ległości kilkudziesięciu metrów od źródła pożaru. Zniszczeniu uległy plasti-
kowe rynny - pozioma (20 m.) i dwie pionowe po 3 metry oraz elewacja
budynku. Styropian elewacyjny pod tynkiem mineralnym skurczył się od tem-
peratury i nadaje się w całości do wymiany.
3. w wyniku wybuchu gazu uległ całkowitemu zniszczeniu dom Dawida Łączyń-
skiego . Budynek nadaje się do rozbiórki. Spalony został zarówno dół, jak i par-
ter budynku ze schodami włącznie, cała stolarka okienna, wszystkie meble, sprzęt
AGD, RTV, łazienka, garaż, 1 auto zostało spalone, drugie opalone i zalane.
Proszę o solidarnościową pomoc dla naszych Związkowców i ich rodzin.

Jarosław Lange

Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Bądźmy solidarni

Wpłaty z dopiskiem: 
„Pomoc dla poszkodowanych wybuchem gazu”

prosimy przelewać w terminie 
do końca lutego br. na wydzielone dla tego celu konto Regionu Wielko-

polska NSZZ „Solidarność” :
81 1090 1476 0000 0001 3482 5536

Bank Zachodni WBK S.A.

Dodatkowo gmina Murowana Goślina uruchomiła adres mailowy
pomoc@murowana-goslina.pl na który można przesyłać oferty pomocy.
W mailu prosimy podać: imię i nazwisko; nr telefonu; formę pomocy (w
temacie wiadomości - np. śpiwory, pożywienie, kosmetyki, materiały bu-
dowlane i inne). Dzięki temu będzie można szybko przekazać konkretną
pomoc do potrzebujących. 



Największy wpływ na wzrost
cen konsumpcyjnych miały wy-
ższe o 5,8 proc. ceny żywności.
Najbardziej w 2017 r. podrożało
masło (o 31 proc.). Więcej niż w
2016 r. płacimy za owoce (o 8
proc.) oraz produkty nabiałowe,
czyli grupę „mleko, sery i jaja”
(przeciętnie o 5,9 proc.,  jaja o
12,9 proc., jogurty, śmietanę, na-
poje i desery mleczne – o 5,9
proc., sery i twarogi – o 5 proc.
oraz mleko – o 2,9 proc).

Wzrosły też ceny cukru (o 5,5
proc.) oraz mięsa (przeciętnie o
4,8 proc., w tym mięsa wieprzo-
wego – o 8,6 proc., wędlin – o 4,5
proc., mięsa wołowego – o 2,9
proc., mięsa drobiowego – o 2,1
proc., a cielęcego – o 1,9 proc.).

Droższe były również ryby i
owoce morza (o 3,4 proc.), wa-
rzywa i tłuszcze roślinne (po 2,9
proc.) oraz pieczywo (o 2,7
proc.). Więcej niż w 2016 roku
płacono także za makarony i
produkty makaronowe (o 2,
proc.), czekoladę (o 1,8 proc.)
oraz ryż (1,7 proc.).

W ciągu 12 miesięcy o 2,6

proc. podniosły się opłaty za
użytkowanie mieszkań i za noś-
niki energii. O 2,8 proc. więcej
płacimy w restauracjach i hote-
lach.

W dziale rekreacji i kultury
GUS odnotował podwyżki o 1,7
proc., w zdrowiu o 1,8 proc., a w
edukacji o 1,9 proc.

W ciągu roku zaś staniały od-
zież i obuwie – o 4,8 proc. W
grudniu ub.t. mniej płaciliśmy za
paliwo (przeciętnie o 1,3 proc. w
skali roku).

Ogółem ceny rosły porównu-
jąc poziom z roku 2016 do 2017
roku w tempie 2,1 proc.

Systematycznie wskaźnik in-
flacji porównując lata 2013/2014
/2015 miał nawet ujemne warto-
ści, co oznaczało deflację rok do
roku.

Z kolei bazując na danych z
GUS, przyjmując, że w grudniu
2000 roku przeciętny koszyk
dóbr i usług rodaka miał war-
tość tysiąca zł, to w grudniu
2013 roku teoretycznie ten sam
zestaw kosztował go już 1 518,91
zł. Wynika to z przeliczenia ty-

siąca złotych przez roczne stopy
inflacji.

Kolejne lata przyniosły nie-
wielką ulgę przy zakupach. Ze
względu na panującą wtedy de-
flację ceny malały o 1 i 0,5 proc.
W 2016 roku znowu wróciła in-
flacja i z tysiąca złotych w 2000
roku zrobiło się  1 538 zł. Zatem
przez 17 lat średni poziom cen w
Polsce wzrósł o 54 proc.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji
(WPI) – prognozujący z kilku-
miesięcznym wyprzedzeniem
kierunek zmian cen towarów i
usług konsumpcyjnych – w
styczniu br. nie zmienił swej
wartości – informuje Biuro In-
westycji i Cykli Ekonomicznych
(BIEC).

Analitycy BIEC podkreślają,
że pomimo wyhamowania
wzrostu cen w grudniu, presja
inflacyjna w gospodarce nie
zmniejsza się. Do przyspiesze-
nia wzrostu cen może przyczy-
nić się drożejąca ropa naftowa,
której cena systematycznie roś-
nie od drugiej połowy 2017 roku.
solidarnosc.gda.pl
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Taki wniosek sformułować na-
leży po seminarium o zatrud-
nieniu Polaków w Holandii,
które odbyło się 3 lutego w Am-
basadzie RP w Hadze. Cało-
dzienna dyskusja zgromadziła
wiele osób zajmujących się
ochroną praw Polaków za gra-
nicą i była bogata merytorycz-
nie także od strony praktycznej.
Rozpoczynając seminarium
Konsul Generalna Renata Ko-
walska podkreśliła, że z 350 ty-
sięcy Polaków w Holandii około
250 tysięcy ma zatrudnienie
tymczasowe. Taka forma za-
trudnienia jest często bardzo
niekorzystna ponieważ praca
tymczasowa opiera się na umo-
wach cywilnoprawnych, a te nie
gwarantują minimalnych stan-
dardów pracy ani płacy. 

Przede wszystkim Polacy są
wprowadzani w błąd przez to,
że inne warunki zatrudnienia
zastają po przyjeździe do Ho-
landii, niż te określone w umo-
wie zawieranej w Polsce z

agencją pośrednictwa pracy.
Częstym zgłaszanym proble-
mem są też wszelkie kwestie
wynagrodzeniowe, w tym zani-
żanie wynagrodzeń i brak wy-
płat. Minimalna krajowa stawka
płacy wynosi w Holandii 1578
EUR miesięcznie, a także gwa-
rantowany jest urlop 20 dni w
roku kalendarzowym. Takich
gwarancji pracy nie mają osoby
zatrudniane przez agencje pracy
tymczasowej, gdy świadczą
pracę na podstawie umów cy-
wilnoprawnych. To duży kłopot
na tamtejszym rynku pracy, z
czym zgodzili się wszyscy
uczestnicy dyskusji.

Dla Polaków wyjeżdżających
do pracy w Holandii organizo-
wane są przez Ambasadę Króle-
stwa Niderlandów akcje
informacyjne, można też w każ-
dej chwili zgłosić się po pomoc
do Ambasady RP. Główny In-
spektor Pracy Wiesław Łyszczek
zapewniał z kolei, że Pań-
stwowa Inspekcja Pracy służy

pomocą, każdemu Polakowi,
który zgłosi naruszenie prawa
pracy. W przypadkach stosowa-
nia prawa państwa wykonywa-
nia pracy, pracownik polski
skierowany też zostanie do wła-
ściwej instytucji w Holandii,
która ma kompetencje zbliżone
do uprawnień PIP w Polsce i
może na miejscu podjąć inter-
wencję.

Najważniejsze, aby zgłaszać
problemy wtedy kiedy się one
pojawiają, nagłaśniać przypadki
łamania prawa pracy i uchronić
w ten sposób kolejne osoby
przed ewentualnym rozczaro-
waniem pracą w Holandii. Jeśli
Polacy czują się wykorzystywani
w pracy, podejrzewają że mogli
paść ofiarą pracy przymusowej,
bądź są wyzyskiwani, mogą te-
lefonicznie skonsultować się z
Krajowym Centrum Interwen-
cyjno-Konsultacyjnym w War-
szawie pod numerem telefonu +
22 628 01 20;
http://www.kcik.pl/index.html

Inflacja i ceny 
żywności w 2017 r. 

Pracujesz w Holandii
zgłaszaj naruszenia!

Sejm tworzy kolejną wyrwę 
w powszechnym 
systemie ubezpieczeniowym
Nowo uchwalona przez Sejm
ustawa Prawo przedsiębior-
ców wprowadza możliwość
nieodprowadzania składki na
ubezpieczenie emerytalne i
rentowe w ciągu pierwszych 6
miesięcy prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18 ustawy,
przedsiębiorca będący osobą fi-
zyczną, który podejmuje dzia-
łalność gospodarczą po raz
pierwszy lub podejmuje ją po-
nownie po upływie, co najmniej
60 miesięcy od dnia jej ostat-
niego zawieszenia lub zakoń-
czenia i nie wykonuje jej na
rzecz byłego pracodawcy, na
rzecz którego przed dniem roz-
poczęcia działalności gospodar-
czej w bieżącym lub w
poprzednim roku kalendarzo-
wym wykonywał w ramach sto-
sunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności

wchodzące w zakres działalno-
ści gospodarczej, nie podlega
obowiązkowym ubezpiecze-
niom społecznym przez okres 6
miesięcy od dnia podjęcia dzia-
łalności gospodarczej.  W ust. 2
art. 18 ustawodawca wskazuje,
że przedsiębiorca może zrezyg-
nować z powyższego uprawnie-
nia przez dokonanie zgłoszenia
do ubezpieczeń społecznych.

-Należy zauważyć, że w
obecnie obowiązującym stanie
prawnym ustawodawca przewi-
dział już ulgi w wysokości
składki na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe dla osób roz-
poczynających działalność
gospodarczą. Zgodnie z art. 18 a
ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospo-
darczą w okresie pierwszych 24
miesięcy od jej rozpoczęcia
mogą zadeklarować składkę od

podstawy nie niższej niż 30 %
minimalnego wynagrodzenia -
komentuje Barbara Surdy-
kowska z Biura Eksperckiego KK
NSZZ Solidarność. - Rozwiąza-
nie wprowadzone w ustawie
Prawo przedsiębiorców niewąt-
pliwie przyczyni się do odkłada-
nia mniejszej składki na
indywidualnym koncie emery-
talnym, co bezpośrednio prze-
łoży się na wysokość emerytury.
A to oznacza, że problem ni-
skich świadczeń emerytalnych
stanie się w bliskiej przyszłości
coraz poważniejszym wyzwa-
niem także dla niektórych
przedsiębiorców, na co wielo-
krotnie wskazywało Prezydium
KK – dodaje ekspertka.

NSZZ Solidarność ma nega-
tywny stosunek do wszelkich
działań obniżających skalę
wpływów do FUS. 
bs, tysol.pl

Problemy Polaków pracujących w Holandii są monitorowane przez polskie i niderlandzkie
instytucje. Wszelkie naruszenia prawa pracy wobec Polaków pracujących w Królestwie
Niderlandów, powinny być zgłaszane. Polacy na pewno nie zostaną bez pomocy.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2017 r. wzrosły rok do roku 
o 2,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. podał 
w poniedziałek 15 stycznia br. Główny Urząd Statystyczny.
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