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(imię i nazwisko radnego)

adresat interpelacji:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

w następującej sprawie: problemu

uzyskania dokumentów pracowniczych ze zlikwidowanych lub
upadłych zakładów pracy z terenu subregionu jeleniogórskiego

Właściwe ustalenie wysokości emerytury bądź renty przez ZUS wymaga dysponowania
stosowną dokumentacją, dotyczącą m.in. stażu pracy i wysokości zarobków. Problemem o dużej skali
– dotyczącym nawet kilkunastu tysięcy osób - jest jednak brak możliwości skutecznego poszukiwania
dokumentacji osobowej i płacowej byłych zakładów pracy z terenu byłego województwa
jeleniogórskiego. Dokumentacja z ok. 150 zlikwidowanych bądź upadłych zakładów pracy z tego
subregionu w ostatnich latach gromadzona była przez firmę TAWIZ sp. z o.o. (z siedzibą w Jeleniej
Górze). Niestety od dłuższego czasu nie ma możliwości kontaktu z tą firmą, na co zwraca uwagę
wiele

osób,

zwłaszcza

za

pośrednictwem

NSZZ

„Solidarność”

–

Region

Jeleniogórski

(potwierdzeniem czego jest pismo zarejestrowane w Kancelarii Sejmiku w dniu 27 lutego 2017 roku –
w załączeniu).
Problem ten był już sygnalizowany w 2015 roku Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego
przez Zarząd Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”, lecz - mimo zapewnienia o podjęciu
stosownych działań w ramach wykonywania funkcji nadzorczych – jak dotychczas nie został
rozwiązany.
Wnoszę zatem do Zarządu Województwa o ponowne podjęcie efektywnych działań w
przedstawionej sprawie o szczególnym społecznym znaczeniu. Ponadto oczekuję wskazania przez
Zarząd Województwa jednoznacznych rozwiązań co do pomocy znacznej grupie mieszkańców
subregionu jeleniogórskiego w dostępie do niezbędnej - dla należnych im świadczeń emerytalnych dokumentacji pracowniczej.

.............................................................
(podpis radnego)
Według Statutu Województwa Dolnośląskiego:
*
Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu, należących do kompetencji organów samorządu województwa. Interpelacje składa się na piśmie
Przewodniczącemu Sejmiku. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania skierowane do adresata.
**
Adresatem interpelacji jest Zarząd Województwa. Adresat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

