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2. Region Podlaski 
Oddział w Hajnówce 
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ul. 3 Maja 24
tel. 510-207-867

3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 15
tel. 510-207-866

4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 510-207-606

5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach 
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19 
tel. 510-207-879

6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 4a
tel. 510-207-989

7. Region Podlaski Oddział w Sokółce 
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ul. Piłsudskiego 8 
tel. 510-207-367

8. Region Podlaski Oddział w Mońkach
19-100 Mońki 
ul. Białostocka 25 
tel. 510-207-656

9. Region Podlaski
Oddział w Dąbrowie Białostockiej 
16-200 Dąbrowa Białostocka 
ul. Tysiąclecia P.P. 4 
tel. 510-207-798 

10. Region Podlaski 
Oddział w Suwałkach 
16-400 Suwałki 
ul. Kościuszki 32 
tel. 510-207-760

11. Region Podlaski 
Oddział w Augustowie 
16-300 Augustów 
Rynek Zygmunta Augusta 9 
tel. 510-207-637

Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ

Bu dżet cięć, nie roz wo ju

29 wrze śnia br. związ ki za wo do we w ca -

łej Unii Eu ro pej skiej pro te sto wać bę dą pod

ha słem „Nie dla cięć, Tak dla roz wo ju”.

Głów nym po wo dem pro te stów są dra stycz ne

cię cia bu dże to we za po wia da ne przez eu ro -

pej skie rzą dy. Przy go to wa nia do pro te stu

by ły jed nym z te ma tów po sie dze nia Ko mi sji

Kra jo wej NSZZ „S”, któ ra od by ła się w dniu

21.09.br w Gdań sku.  Głów nym po wo dem

or ga ni zo wa nych przez eu ro pej skie związ ki

za wo do we pro te stów są cię cia bu dże to we.

Nie omi ną one rów nież Pol ski. Bu dżet

oszczęd ny dla pań stwa i pe łen wy dat ków dla

port fe li zwy kłych lu dzi - tak pod su mo wać

mo żna pro jekt bu dże tu pań stwa na 2011 r.

Opi nia NSZZ „S” w tej spra wie tra fi w naj bli -

ższym cza sie do Mi ni ster stwa Fi nan sów.

NSZZ „S” ne ga tyw nie oce nia ta kie roz wią za -

nia jak: pod wy żki VAT, za mro że nie kwo ty

wol nej od po dat ku, za mro że nie płac w pań -

stwo wej sfe rze bu dże to wej. Zda niem „So li -

dar no ści” do tkną one przede wszyst kim ma -

ło i śred nio za ra bia ją cych. To już ko lej ny rok,

kie dy za mro żo ne bę dą pro gi fi nan so we

upraw nia ją ce do po mo cy spo łecz nej. Po mo -

cy pań stwa po zba wio ne zo sta ną oso by naj -

mniej za ra bia ją ce, któ rych do chód prze kra -

cza nie co 351 zł na oso bę w ro dzi nie.

Tym cza sem z ba dań In sty tu tu Pra cy i Po li ty -

ki Spo łecz nej wy ni ka, że do cho dy na tym po -

zio mie ozna cza ją brak mo żli wo ści za spo ko -

je nia pod sta wo wych po trzeb, co pro wa dzi

do wy nisz cze nia bio lo gicz ne go or ga ni zmu. Z

ro ku na rok co raz wię cej dzie ci po zba wio -

nych jest wspar cia fi nan so we go w for mie

tzw. świad cze nia ro dzin ne go. Nie ina czej bę -

dzie w 2011. Ro dzi na osią ga ją ca do cho dy

po wy żej 504 zł na oso bę nie uzy ska świad -

cze nia ro dzin ne go na dziec ko. W tym ro ku w

ten spo sób 650 tys. dzie ci zo sta ło po zba -

wio nych tych za sił ków. W Pol sce, po moc ro -

dzi nie na le ży po Buł ga rii do naj ni ższych w

Eu ro pie. War to przy po mnieć w tym miej scu,

że po bra ku sta bi li za cji za wo do wej, sy tu acja

fi nan so wa jest naj czę ściej wy mie nia nym

czyn ni kiem wpły wa ją cym na po dej mo wa nie

przez Po la ków de cy zji o za ło że niu ro dzi ny i

po sia da niu dzie ci. Tym cza sem de mo gra fia

to naj wa żniej szy wa ru nek sta bil no ści sys te -

mu eme ry tal ne go. Już w przy szłym ro ku w

związ ku z bie żą cy mi po trze ba mi sys te mu

eme ry tal ne go rząd za mie rza wy pro wa dzić z

Fun du szu Re zer wy De mo gra ficz nej 4 mld zł.

Nie zro zu mia łe więc z punk tu wi dze nia pro -

ble mów fun du szu ubez pie czeń spo łecz nych

i zdro wot nych na le ży uznać brak pro po zy cji

uza le żnie nia od fak tycz nych do cho dów skła -

dek na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro wot -

ne. Obec nie naj więk sze ob cią że nia po no szą

pra cow ni cy za trud nie ni na eta cie oraz ich

pra co daw cy. W po li ty kę oszczęd no ści na

naj słab szych wpi su je się rów nież po zo sta -

wie nie na bar dzo ni skim po zio mie za sił ku

dla osób bez ro bot nych, zmniej sze nie za sił ku

po grze bo we go oraz ni ższe do ta cje na re ha -

bi li ta cję za wo do wą i spo łecz ną osób nie peł -

no spraw nych. NSZZ „S” ne ga tyw nie oce nia

rów nież za mro że nie płac w pań stwo wej sfe -

Do wszyst kich Or ga ni za cji Za kła do wych 
NSZZ „So li dar ność”

Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność” w dniu 29.09.2010 ro ku o go dzi nie 12.00 pod bu -

dyn kiem Pre ze sa Ra dy Mi ni strów or ga ni zu je ak cję pro te sta cyj ną prze ciw ko obec nej po li ty ce

rzą du, któ ra jest skie ro wa na prze ciw ko in te re som lu dzi pra cy.

Dla te go też, Za rząd Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność” ak tyw nie włą cza jąc się w

tę ak cję, or ga ni zu je w dniu 29.09.br (śro da) o go dzi nie 7.00 wy jazd na ma ni fe sta cję.

Bar dzo pro szę o udział w ma ni fe sta cji co naj mniej dwóch człon ków Związ ku z ka żdej Or -

ga ni za cji Zakładowej.

Za pi sy na wy jazd pro wa dzi Dział Or ga ni za cyj ny Za rzą du Re gio nu nr Tel. 85 7481106.
Prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Pod la skie go

NSZZ „So li dar ność”

Jó zef Mo zo lew ski



Z PRAC KK

Kil ka ty się cy pra cow ni ków słu żb mun -
du ro wych wzię ło  udział w pro te ście, któ ry
od był się w dniu 22.09. br. w War sza wie.
We dług słu żb po rząd ko wych w pro te ście
bra ło udział oko ło 3,5 tys. osób,. Pro te stu -
ją cy nie śli  trans pa ren ty, m.in. z na pi sa mi
„Pa nie pre mie rze, chcąc zre du ko wać wa gę
cia ła o 10%, któ rą część cia ła pan so bie
obe tniesz?”. 

Więk szość zgro ma dzo nych sta no wi li
przed sta wi cie le słu żb mun du ro wych - stra -
ża cy, po li cjan ci, funk cjo na riu sze Stra ży Gra -
nicz nej, wię zien nic twa, by li też pra cow ni cy
skar bów ki i eg ze ku cji ad mi ni stra cyj nej.  Słu -

żby ja ko po wo dy pro te stu wy mie ni li: nad go -
dzi ny, za mro że nie płac na rok 2011, pro -
blem eme ry tur, re duk cję eta tów, zmia nę za -
sad wy pła ca nia za sił ku zdro wot ne go za
zwol nie nia le kar skie nie zwią za ne z wy pad -
kiem w pra cy.  Mun du ro wi, za po wie dzie li 6-
go dzin ny pro test. Roz po czął się oko ło godz.
12.00 na pla cu Pił sud skie go, skąd po chód
wy ru szył po łu dnio wą stro ną uli cy Kró lew -
skiej i Mar szał kow ską  do me tra Świę to krzy -
ska. Na uli cy Świę to krzy skiej przed mi ni -
ster stwem fi nan sów  przed sta wi cie le
związ kow ców  zło ży li sze fo wi re sor tu pe ty cję. 

n

rze bu dże to wej. Nie dla wszyst kich bu dżet

jest oszczęd ny. W przy szłym ro ku wzro sną

wy dat ki Kan ce la rii Sej mu (8,7 proc.), Se na -

tu (8,8 proc.), Pre zy den ta (7,1 proc.) czy

Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji (12,7

proc.). NSZZ „S” prze strze ga, że bu dżet

cięć i po zor nych oszczęd no ści spo wo du je

dal szą re duk cję miejsc pra cy, a wraz ze

wzro stem cen ogra ni czy po pyt we wnętrz ny,

któ ry od kil ku lat jest głów nym czyn ni kiem

wzro stu go spo dar cze go w Pol sce. Prze ciw -

ko cię ciom bu dże to wym pro te sto wać bę dą

29 wrze śnia br. związ ki za wo do we w ca łej

Unii Eu ro pej skiej.  Głów na ma ni fe sta cja

od bę dzie się w Bruk se li. We zmą w niej

udział przed sta wi cie le pra cow ni ków z Bel -

gii, Fran cji, Nie miec, Lu xem bur ga, Au strii,

Fin lan dii, Gre cji, Wę gier, Pol ski, Por tu ga lii,

Hisz pa nii, Ru mu nii, Wiel kiej Bry ta nii, Nor -

we gii. W Hisz pa nii związ kow cy prze pro wa -

dzą strajk ge ne ral ny. Pro te sty pla no wa ne

są rów nież w Por tu ga lii, Ru mu nii, Cze -

chach, Ser bii, we Wło szech, na Li twie, Ło -

twie i Cy prze. Or ga ni za to rem Eu ro pej skie go

Dnia Ak cji jest Eu ro pej ska Kon fe de ra cja

Związ ków Za wo do wych, któ ra zrze sza 82

związ ki za wo do we z 36 eu ro pej skich kra -

jów. EKZZ re pre zen tu je 60 mln pra cow ni -

ków. NSZZ „So li dar ność” i OPZZ są człon -

ka mi EKZZ. Ko mi sja Kra jo wa przy ję ła

rów nież spra woz da nie ze swo ich prac w ka -

den cji 2006-2010, przy go to wa ne na zbli -

ża ją cy się 25 Kra jo wy Zjazd De le ga tów, któ -

ry od bę dzie się w paź dzier ni ku we

Wro cła wiu. 
Dział In for ma cji KK

Protest „mundurówki”

List otwar ty związ kow ców
z PKP PLK S.A.

Or ga ni za cje Związ ków Za wo do wych
zrze szo ne w Mię dzy związ ko wym Ko mi te cie
Pro te sta cyj no -Straj ko wym oraz pra cow ni cy
Za kła du Li nii Ko le jo wych w Bia łym sto ku sta -
now czo pro te stu ją i żą da ją wstrzy ma nia II
eta pu re struk tu ry za cji w PKP PLK S.A., po le -
ga ją ce go na li kwi da cji Za kła du Li nii Ko le jo -
wych w Bia łym sto ku oraz prze nie sie niu sie -
dzi by Za kła du do Sie dlec. Za pro po no wa ne
przez Za rząd Spół ki PKP Pol skie Li nie Ko le -
jo we S.A. zmia ny do pro wa dzą do dal szej de -
gra da cji na sze go re gio nu, zu bo że nia spo łe -
czeń stwa, li kwi da cji ko lej ne go du że go
za kła du pra cy w woj. pod la skim, wzro stu
bez ro bo cia. Zmia ny, któ re pro po nu je Za -
rząd, bę dą skut ko wa ły zwol nie nia mi wy kwa -
li fi ko wa nej ka dry. Za nie po ko je nie i oba wy

za ło gi oraz or ga ni za cji związ ko wych po dzie -
la ją za rów no pod la scy po li ty cy, jak rów nież
hie rar cho wie Ko ścio ła, a w szcze gól no ści JE
Abp Me tro po li ta Bia ło stoc ki Edward Ozo -
row ski oraz JE Ar cy bi skup Ja kub Pra wo sław -
ny Or dy na riusz Die ce zji Bia ło stoc ko -Gdań -
skiej. Z ubo le wa niem na le ży stwier dzić, iż
Za rząd PKP PLK S.A. jak do tej po ry stwa rzał
po zo ry dia lo gu, lek ce wa żą co od no sząc się
do zmian za pro po no wa nych przez stro nę
związ ko wą. W przy pad ku nie zre ali zo wa nia
po stu la tów, Mię dzy związ ko wy Ko mi tet Pro -
te sta cyj no -Straj ko wy in for mu je, iż po dej mie
wszyst kie mo żli we for my pro te stu, ma ją ce
na ce lu obro nę miejsc pra cy, nie do pusz cze -
nie do de gra da cji Bia łe go sto ku oraz ca łe go
Pod la sia. 

Związ ki Za wo do we zrze szo ne w Mię dzy -
związ ko wym Ko mi te cie Pro te sta cyj no -Straj -
ko wym



Niech bę dzie po chwa lo ny Je zus Chry -
stus!

Wa sze Eks ce len cje, Pa ni Ma rian no Po -
pie łusz ko.

Bło go sła wio ny Księ że Je rzy – Je ste śmy,
Czu wa my!

Lu dzie pra cy z ca łej Pol ski, „So li dar -
ność”. Two ja „So li dar ność” Księ że Je rzy któ -
ra ży je bo Ty od da łeś za nią swo je ży cie! Ta
pierw sza, je dy na i zwy cię ska, za wsze wier na
Bo gu i Oj czyź nie. Przy cho dzi my dzię ko wać
Bo gu i Mat ce Naj święt szej, że na sze proś by i
mo dli twy zo sta ły wy słu cha ne, że zo sta łeś
nasz ka pe la nie wy nie sio ny na oł ta rze. Dzi -
siaj na sze ser ca skrzą się wszyst ki mi ko lo ra -
mi ra do ści tak jak Wo tum Na ro du pięk na,
no wa su kien ka na cu dow nym ob ra zie Kró lo -
wej Pol ski – wy ra ża ją ca wdzięcz ność i mi -
łość, cier pie nia i na dzie je Po la ków. Na sze
ser ca są peł ne ra do ści, bo Two ja be aty fi ka -
cja Księ że Je rzy to naj pięk niej szy pre zent ja -
ki mo gli śmy so bie wy ma rzyć na 30-te uro dzi -
ny „So li dar no ści”. Na uro czy stym zjeź dzie w
Gdy ni po sta no wi li śmy wy stą pić do Sto li cy
Apo stol skiej za po śred nic twem Epi sko pa tu
Pol ski o ofi cjal ne usta no wie nie bło go sła wio -
ne go Księ dza Je rze go Po pie łusz ki – Pa tro -
nem Nie za le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku
Za wo do we go „So li dar ność”. Mo dli my się o
to ta kże dzi siaj. Na tej piel grzym ce Lu dzi

Pra cy koń czą cej ob cho dy 30-tej rocz ni cy
uro dzin „So li dar no ści” do in ten cji ra do snych
i dzięk czyn nych do łą cza my szcze gól nie go rą -
ce proś by o mą drość i si łę do wal ki z pa no -
szą cym się wo kół nas złem. Zło do brem zwy -
cię żać, to zna czy stać po stro nie praw dy. To
bro nić praw dy - uczy łeś Księ że Je rzy. Na uro -
czy stym Zjeź dzie w Gdy ni, nasz gość, pre mier
pol skie go rzą du mó wił o dwóch „So li dar no -
ściach”. Jed ną na zwał tą dzi siej szą, z któ rą
on i wie lu lu dzi się nie uto żsa mia – jak po -
wie dział. Na to miast by ła ta pierw sza. Na sza
„So li dar ność” – mó wił da lej. Ta praw dzi wa –
któ rej dzi siaj już nie ma. Po tem du żo mó wił o
nie na wi ści. Pro wo ku ją co uczył nas na czym
po le ga god ność i sza cu nek do dru gie go. Je -
dy ne cze go nam ży czył, to że by śmy nie po -
gar dza li i nie nie na wi dzi li. Gość za pro szo ny
na uro czy sto ści za kwe stio no wał to żsa mość
ju bi la ta. Po uczał nas lecz nie po wie dział nic
o swo ich obo wiąz kach. O tym jak bę dzie roz -
wią zy wał pol skie pro ble my. Tyl ko ty Mat ko
Naj święt sza wiesz jak bar dzo za bo la ły i zra -
ni ły te sło wa. Nas - lu dzi „So li dar no ści”.
„So li dar ność” je że li umar ła to tyl ko w ser -
cach tych, któ rzy tak twier dzą. Wie lu lu dzi
ode szło ze Związ ku do po li ty ki, biz ne su al bo
gdzie in dziej, bo ta kie ich świę te pra wo - sza -
nu je my to. Ale! Jest dzi siaj z na mi wie lu, któ -
rzy moc no trzy ma ją sztan da ry od sa me go
po cząt ku. Po zo sta ją wier ni! Po no szą ofia ry

nie oglą da jąc się na ko rzy ści. Dzię kuj my im i
oka zuj my sza cu nek – za miast ob ra żać. Nie -
któ rzy z tych co ode szli re ali zu ją zu peł nie in -
ną wi zję Pol ski. Dla nich „So li dar ność” sta je
się prze szko dą sta je się wy rzu tem su mie nia,
su mie nia któ re pró bu ją za głu szyć. Bo
uśmier ca nie „So li dar no ści”, to uśmier ca nie
ide ałów sierp nia. To uśmier ca nie ma rzeń
Po la ków o spra wie dli wej i so li dar nej oj czyź -
nie. Nie prze sta nie my ma rzyć o lep szej Pol -
sce. Nie zej dzie my z ob ra nej dro gi. Nie zła -
mie my zło żo nej przy się gi. Je ste śmy to win ni
na szym bra ciom po le głym „za chleb i wol -
ność”. Nie da my za bić „So li dar no ści”, za
któ rą oni od da li ży cie, któ ra jest cią gle po -
trzeb na, któ rej nie mo że za brak nąć – jak na -
ka zy wał Jan Pa weł II. Wier ni we zwa niu - Zło
do brem zwy cię żać, nie przy cho dzi my uko -
cha na Mat ko do Twe go Tro nu z za ci śnię ty mi
pię ścia mi. Nie ma wro go ści w na szych ser -
cach. Przy cho dzi my jak za wsze z go rą cą i
żar li wą mo dli twą. Chce my To bie za wie rzyć
Pol skę, nasz Na ród i na sze pro ble my. Mo dli -
my się że by wszy scy, któ rzy po wo łu ją się na
ide ały „So li dar no ści” od naj dy wa li te ide ały
w so bie. Aby ich po sta wa i dzia ła nia by ły
zgod ne z prze sła nia mi „So li dar no ści”. Nie
sło wa – lecz czy ny! Praw da – to zgod ność
słów z czy na mi! - mó wi łeś Księ że Je rzy. Pra -
cow ni cy wy ko rzy sty wa ni przez nie uczci wych
pra co daw ców, bez ro bot ni, po wo dzia nie, lu -
dzie ubo dzy, to są re al ne pol skie pro ble my.
Chce my o tych pro ble mach roz ma wiać,
chce my je roz wią zy wać. Chce my Pol ski dla
wszyst kich nie tyl ko dla wy bra nych. Nie da -
my so bie za mknąć ust oska rże nia mi o mie -
sza nie się do po li ty ki. Wy gra li śmy wol ność,
bo by li śmy ra zem. Nie da my się skłó cić nie
da my się po dzie lić. Bo chce my wy grać lep -
szą Pol skę dla na szych dzie ci. Pod ha słem –
zor ga ni zo wa ni ma ją le piej, bę dzie my bu do -
wać zwią zek po więk szać na szą wspól no tę.
Łą czą nas war to ści: mi łość do Bo ga, Oj czy -
zny i pra gnie nie spra wie dli wo ści. Wa sze Eks -
ce len cje, Wie leb ni księ ża. W imie niu wszyst -
kich zgro ma dzo nych piel grzy mów pro szę o
mo dli twę za Pol skę. Niech zwy cię ża praw da.
Dzię ku jąc Bo gu za wol ność pro si my o spra -
wie dli wość spo łecz ną. Niech lu dzie pra cy
cie szą się sza cun kiem. Niech pra wo do
obec no ści krzy ża w ży ciu pu blicz nym bę dzie
prze strze ga ne. Niech zwy cię ża praw da.
Praw da czy nów zgod nych ze sło wa mi.

n

Wystąpienie przewodniczącego Janusza Śniadka, Jasna Góra, 19 września 2010 r. 



W dniach 6–14 sierp nia 2010 r. pod la scy
bry dży ści uczest ni czy li w ju bi le uszo wym XX
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Bry dża Spor to -
we go „So li dar ność” w Słup sku. Jak na ju bi le -
usz przy sta ło opra wa Fe sti wa lu by ła je go god -
na. Przed Ha lą Spor to wo -Wi do wi sko wą Gry fia
uczest ni ków przy wi ta ła Ka pe la Słup ska i to wa -
rzy szy ła im w uro czy sto ściach otwar cia i za -
mknię cia Fe sti wa lu. Uro czy sto ści te uświet ni ły
wy stę py wy wo dzą cej się z Słup ska gru py ta -
necz nej „Ara be ska” zło żo nej z ślicz nych i ślicz -
nie tań czą cych dziew cząt. Gru pa ta kie dyś wy -
stę po wa ła pod czas jed nej z uro czy sto ści w
Bia łym sto ku. Jak w pra wie ka żdym słup skim
fe sti wa lu na gro dę głów ną dla naj lep sze go za -
wod ni ka w punk ta cji ge ne ral nej  był sa mo chód
oso bo wy, tym ra zem czer wo ny Che vro let Aveo,
ale w tym ro ku or ga ni za to rzy do łą czy li do wy lo -
so wa nia wśród za wod ni ków uczest ni czą cych w
co naj mniej 12 tur nie jach fe sti wa lo wych bia ły
sa mo chód tej sa mej mar ki. 

Dłu go trwa ło wrę cza nie pod czas uro czy sto -
ści za mknię cia  pu cha rów i na gród przez licz -
nych spon so rów z udzia łem Prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Kra jo wej NSZZ „So li dar ność” Ja nu sza
Śniad ka i Prze wod ni czą ce go Za rzą du Re gio nu
Słup skie go NSZZ „S” Sta ni sła wa Szu ka ły. Zwy -
cięz cą w punk ta cji dłu go fa lo wej Fe sti wa lu zo -
stał za wod nik nie miec ki To masz Go tard i on
otrzy mał klucz ki do czer wo ne go Aveo od Pre ze -
sa Pol -Mo tu Pio tra Ża ka i Prze wod ni czą ce go
Ko mi sji Kra jo wej J. Śniad ka. Dru gie  i trze cie
miej sce za ję li od po wied nio za wod ni cy pol scy:
Jan Mo szyń ski re pre zen tu ją cy okręg łódz ki i Ja -
ro sław Cie ślak z okrę gu wiel ko pol skie go. Szczę -
śliw cem, któ ry wy lo so wał bia łe Aveo zo stał Ja -
cek Szu to wicz z okrę gu po mor skie go. 

W ra mach Fe sti wa lu od by ły się XVIII Mi -
strzo stwa Pol ski NSZZ „So li dar ność” w któ rych
uczest ni czy ła re pre zen ta cja Re gio nu Pod la -
skie go w skła dzie: Jan Gar doc ki, An drzej Racz -

kow ski, Mi ro sław Hrysz ko, Wal de mar Mi łuń -
ski, Da riusz Ster ni czuk i Ma riusz Ta tar czuk. W
po szcze gól nych kon ku ren cjach Mi strzostw
zwy cięz ca mi zo sta li: pa ry – An drzej Ter szak i
Grze gorz Wit kow ski z Re gio nu Ma zow sze przed
Krzysz to fem Mey erem i Grze go rzem Ry ba kiem
z Re gio nu Słup skie go, z na szych par naj wy żej
zo sta ła pa ra M. Hrysz ko i W. Mi łuń ski na miej -
scu 8; te amy – wy grał te am z Ma zow sza w
skła dzie: An drzej Ter szak, Grze gorz Wit kow ski,
Łu kasz Wit kow ski i Igor Ło sie wicz, dru gie miej -
sce za jął te am Re gio nu Pod la skie go w skła -
dzie: Jan Gar doc ki, An drzej Racz kow ski, Mi ro -
sław Hrysz ko i Wal de mar Mi łuń ski; tur niej
in dy wi du al ny – mi strzo stwo Pol ski zdo był Jan
Ku del ski z Ma zow sza, któ ry wy prze dził An drze -
ja Racz kow skie go z Re gio nu Pod la skie go, wy -
so kie 4 i 5 miej sce w tej kon ku ren cji za ję li na -
si re pre zen tan ci – Wal de mar Mi łuń ski i
Mi ro sław Hrysz ko. Uczest nic two w wi ce mi -
strzow skim te amie i zdo by cie wi ce mi strzo stwa

Pol ski w tur nie ju in dy wi du al nym za pew ni ło An -
drze jo wi Racz kow skie mu trze cie miej sce w
kla sy fi ka cji ge ne ral nej Mi strzostw Pol ski NSZZ
„S” za An drze jem Ter sza kiem i Grze go rzem
Wit kow skim z Ma zow sza. 

Pod su mo wu jąc wy stę py pod la skich bry -
dży stów to by ły one lep sze niż w ro ku ubie głym,
ale nie zbyt sa tys fak cjo nu ją ce w sto sun ku do
lat po przed nich, kie dy zdo by wa li śmy mi -
strzow skie ty tu ły w po szcze gól nych kon ku ren -
cjach, a na si re pre zen tan ci zdo by wa li wy ższe
miej sca w punk ta cji ge ne ral nej Mi strzostw
Pol ski. Po cie sza ją cy jest wzrost fre kwen cji bry -
dży stów so li dar no ścio wych w Mi strzo stwach,
jak też w Fe sti wa lu, ale zaj mo wa nie wy so kich
po zy cji w punk ta cji ge ne ral nej Fe sti wa li wśród
wie lu pol skich ar cy mi strzów bry dżo wych i czo -
ło wych bry dży stów za gra nicz nych  jesz cze dłu -
go bę dzie dla nich ma rze niem.

Jan Gar doc ki

POD LA SCY BRY DŻY ŚCI NA JU BI LEUS ZU W SŁUP SKU Wy po wie dze nie zmie nia ją ce
a po wie rze nie pra cow ni ko wi
wy ko ny wa nia in nej pra cy

Zgod nie z art. 42 § 2 i 3 Ko dek su pra cy
wy po wie dze nie wa run ków pra cy lub pła cy
(tzw. wy po wie dze nie zmie nia ją ce) uwa ża się
za do ko na ne, je że li pra cow ni ko wi za pro po no -
wa no na pi śmie no we wa run ki. W ra zie od mo -
wy przy ję cia przez pra cow ni ka za pro po no wa -
nych wa run ków pra cy lub pła cy, umo wa o
pra cę roz wią zu je się z upły wem okre su do ko -
na ne go wy po wie dze nia. Je że li zaś pra cow nik
przed upły wem po ło wy okre su wy po wie dze nia
nie zło ży oświad cze nia o od mo wie przy ję cia
za pro po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że
wy ra ził zgo dę na te wa run ki. Wy po wie dze nie
zmie nia ją ce wy ma ga przy tym uza sad nie nia, a
nie kie dy i kon sul ta cji związ ko wej lub pod le ga
jesz cze in nym ogra ni cze niom, je że li do ty czy ły -
by one wy po wie dze nia osta tecz ne go umo wy o
pra cę. Rów no cze śnie – sto sow nie do art. 42 §
4 Ko dek su pra cy – wy po wie dze nie do tych cza -
so wych wa run ków pra cy lub pła cy nie jest wy -
ma ga ne w ra zie po wie rze nia pra cow ni ko wi, w
przy pad kach uza sad nio nych po trze ba mi pra -
co daw cy, in nej pra cy niż okre ślo na w umo wie
o pra cę na okres nie prze kra cza ją cy 3 mie się -
cy w ro ku ka len da rzo wym, je że li nie po wo du je
to ob ni że nia wy na gro dze nia  i od po wia da
kwa li fi ka cjom pra cow ni ka. Co istot ne, po wie -
rze nie wy ko ny wa nia pra cow ni ko wi in nej pra cy
nie wy ma ga uza sad nie nia i za sad ni czo nie
pod le ga żad nym szcze gól nym ogra ni cze niom,
po za ty mi wy ni ka ją cy mi wy raź nie z art. 42 § 4
Ko dek su pra cy, a na wet nie wy ma ga za cho wa -
nia for my pi sem nej (tak cho cia żby wy rok Są du
Naj wy ższe go z 13 mar ca 1979 r., I PRN
18/79). Prze pis ten pra co daw cy czę sto wy ko -
rzy stu ją w ce lu ła ta nia ró żne go ro dza ju chwi -
lo wych nie do stat ków za trud nie nia na wa żnym
od cin ku pra cy. W ostat nim cza sie Sąd Naj wy -
ższy ana li zo wał wza jem ną re la cję opi sa nych
wy żej, dwóch po zor nie nie zwią za nych ze so bą
in sty tu cji praw nych, tj. wy po wie dze nia zmie -
nia ją ce go i po wie rze nia pra cow ni ko wi wy ko -
ny wa nia in nej pra cy. Sąd do szedł do wnio sku
– wa żne go z punk tu wi dze nia pra co daw ców,
jak i pra cow ni ków – że je że li po upły wie trzy -
mie sięcz ne go okre su, na ja ki mo że na stą pić
po wie rze nie pra cow ni ko wi pra cy in nej niż
okre ślo na w umo wie o pra cę, pra cow nik na dal
wy ko nu je obo wiąz ki pra cow ni ka de le go wa ne -
go i stan ten ak cep tu je, to mo żna przy jąć, że
do szło w spo sób do ro zu mia ny do za war cia
po ro zu mie nia zmie nia ją ce go wa run ki pra cy
(art. 60 Ko dek su cy wil ne go w związ ku z art.
300 Ko dek su pra cy) za stę pu ją ce go wy po wie -
dze nie zmie nia ją ce (wy rok z 14 stycz nia 2010
r. sygn. I PK 155/09).

n



W dniu 22 sierp nia 2010r. w Au li Uni -

wer sy te tu w Bia łym sto ku od by ła się kon fe -

ren cja na uko wo -hi sto rycz na po świę co na 30

rocz ni cy po wsta nia NSZZ „So li dar ność”.

Za raz po kon fe ren cji przy łą czy łem się do

osób gra tu lu ją cych i dzię ku ją cych Prze wod -

ni czą ce mu Za rzą du Re gio nu Pod la skie go za

jej or ga ni za cję. Wie le te ma tów na niej wy wo -

ła nych nada wa ło się do dys ku sji, ale wie lu z

uczest ni ków, w tym i ja, mu sia ło się od niej

po wstrzy mać ze wzglę du na dłu go trwa łość

nie dziel nych uro czy sto ści. Msza świę ta, zło -

że nie kwia tów pod po mni kiem, prze marsz

do miej sca kon fe ren cji, a na niej sło wa

wstęp ne ak tu al ne go Prze wod ni czą ce go ZR

Jó ze fa Mo zo lew skie go, pierw sze go wy bra ne -

go przez WZD li de ra bia ło stoc kiej „So li dar -

no ści” Sta ni sła wa Mar czu ka i  Dy rek to ra Od -

dzia łu IPN w Bia łym sto ku prof.  Ce za re go

Ku klo oraz 3 wy kła dy: 1) „So li dar ność” zwy -

cię ska czy „S” prze gra na - prof. Je rze go

Eisle ra z IPN; 2) NSZZ „So li dar ność” w Re -

gio nie Bia ło stoc kim w la tach 1980 – 1983 -

dy rek to ra Ar chi wum Pań stwo we go Mar ka

Kie tliń skie go; 3) Bia ło stoc ka „So li dar ność”

w la tach 1983 – 1989 dr Krzysz to fa Sy cho -

wi cza z IPN w spo sób zna czą cy ogra ni czy ło

mo żli wo ści dys ku syj ne uczest ni ków kon fe -

ren cji. To i ewen tu al ne wpro wa dze nie prze -

rwy po mię dzy po szcze gól ny mi ele men ta mi

w pro gra mie uro czy sto ści po zo sta wiam do

prze my śle nia przy szłym or ga ni za to rom te go

ty pu kon fe ren cji. Nie chcąc przed łu żać dys -

ku sji zgod nie z wo lą wie lu zmę czo nych

uczest ni ków już wte dy po sta no wi łem, że

swo je opi nie od no śnie po ru sza nych te ma -

tów prze ka żę do związ ko we go „Biu le ty nu”.

Na po cząt ku chcę usto sun ko wać się do po -

le mi ki wy wo ła nej przez Sta ni sła wa Mar czu -

ka stwier dze niem, że w okre sie przed sierp -

nio wym więk szość spo łe czeń stwa pol skie go

po pie ra ło Gier ka. Zga dzam się w tym miej -

scu z Sta sią Ko rol kie wicz, że nie jest to

praw da. Spo łe czeń stwo pol skie po tra gicz -

nych wy da rze niach grud nia 1970r. by ło przy -

bi te, tra ci ło wia rę w od wra cal ność lo su znie -

wo lo nych Po la ków i po zo ro wa ło po par cie.

Wiem, że w mo im oto cze niu, na dal od by wa ły

się dys ku sje o złej go spo dar ce, nie spra wie -

dli wo ści i nie re for mo wal no ści sys te mu, uza -

le żnie niu kra ju . Du żym za in te re so wa niem

cie szy ły się au dy cje roz gło śni za chod nich i

na sze prze ka zy me dial ne słu cha ło się lub

czy ta ło mię dzy wier sza mi. Do wo dem, że za -

cho wa nie spo łe czeń stwa by ło po zo ro wa ne

by ły wy da rze nia w 1976r., utwo rze nie KOR -

-u, KPN, Wol nych Związ ków Za wo do wych i

in nych grup opo zy cyj nych, wy raź nie wy ra ża -

ne na dzie je zwią za ne z wy bo rem Pa pie ża –

Po la ka i spon ta nicz ne je go po wi ta nie w Pol -

sce i od biór je go pro ro czych słów „Niech

zstą pi Duch Twój! Niech zstą pi Duch Twój! I

od no wi ob li cze zie mi.  Tej Zie mi!” oraz po -

prze dza ją ce sier pień 1980 straj ki na Lu -

belsz czyź nie. 

Słu cha jąc wy kła du prof. Eisle ra zga -

dzam się z je go te zą, że „So li dar ność”  nie

oba li ła ko mu ni zmu w Pol sce, bo nie mo żna

oba lać cze goś cze go w Pol sce nie by ło. Tak,

jest to praw da, ko mu ni zmu w Pol sce nie by -

ło i nasz na ród ni gdy by go nie przy jął. „So li -

dar ność” oba li ła to ta li ta ryzm w Pol sce i  kra -

jach Eu ro py wschod niej i zli kwi do wa ła

im pe ria lizm w so wiec kim wy da niu. Uzy ska na

przez Pol skę i in ne na ro dy wol ność to zwy -

cię stwo „So li dar no ści” i dzi wię się, że nikt

nie pod niósł w wy kła dach i dys ku sji, że upa -

dek to ta li tar ne go ustro ju spo wo do wał

pierw szy punkt sierp nio wych po stu la tów

„Za le ga li zo wa nie nie za le żnych od par tii i

pra co daw ców związ ków za wo do wych”. Bez

uza le żnio nych związ ków po pro stu nie da ło

się rzą dzić i trze ba by ło od dać wła dzę de mo -

kra cji. Mło da de mo kra cja, 45 lat to ta li ta ry -

zmu, uwłasz cze nie się no men kla tu ry, a nie

na ro du, brak sku tecz nej lu stra cji i wy eli mi -

no wa nia z ży cia pu blicz ne go orę dow ni ków

daw ne go ustro ju, pęd do wła dzy sierp nio -

wych przy wód ców i  za po mnie nie przez nich

sierp nio wych po stu la tów i sys te ma tycz ne

spy cha nie na mar gi nes związ ko wych ostrze -

żeń i uwag spo wo do wa ło, że III Rzecz po spo -

li ta jest nie speł nie niem na dziei spo łe czeń -

stwa pol skie go i dla te go pa ra fra zu jąc

stwier dze nie prof. Eisle ra nie mo żna bra ci

Ka czyń skich roz li czać za IV Rzecz po spo li tą,

bo jej ni gdy nie by ło. IV Rzecz po spo li ta na -

dal po zo sta je tyl ko w ma rze niach tej czę ści

spo łe czeń stwa pol skie go, któ ra uwa ża, że

„So li dar ność” wy wal czy ła wol ność, ale nie

do koń czy ła swo je go dzie ła i na dal po win na

wal czyć o re ali za cję sierp nio wych po stu la -

tów zmo dy fi ko wa nych przez dzi siej szą rze -

czy wi stość, ale bez względ nie słu żą cych spo -

łe czeń stwu pol skie mu w imię spra wie dli -

wo ści, pra wo rząd no ści i so li dar no ści, ale

bez py chy, po gar dy, zło śli wo ści, nie na wi ści i

aby śmy w swo jej hi sto rii kie dyś nie po wie -

dzie li, że „za mie nił stry jek sie kier kę na ki -

jek”, a jak na ra zie, to wszyst ko do te go

zmie rza. „So li dar ność” wy gra ła Pol sce wol -

ność, ale prze gra ła dla sie bie, czy li dla tych

10 mln człon ków, a w szcze gól no ści dla tych

któ rzy w ilo ści oko ło 2 mln by li jej wier ni

przez  zło wro gi czas sta nu wo jen ne go i do -

cze ka li jej po wtór nej le ga li za cji, jak też tych

któ rzy do niej wstę pu jąc lub zo sta jąc jej

sym pa ty ka mi po re ak ty wa cji wie rzą, że ona

ich nie za wie dzie. Tyl ko po trze ba jej mło -

dych, świe żych sił, bo wie lu z nas uczest ni -

ków tych wy da rzeń już ich nie ma, in ni za po -

mnie li o co wal czy li lub uwi kła li się w

ko niunk tu rę któ ra przy no si im pro fi ty, ale w

tym przy pad ku jest to zdra da ide ałów „So li -

dar no ści” i z ni mi, oraz z ty mi któ rzy tę sk nią

za daw nym, nie re al nym ustro jem trze ba po -

now nie pod jąć wal kę.  Śmierć tych co od da li

za „So li dar ność” ży cie nie mo że być zmar no -

wa na. Oni nie po win ni nam te go da ro wać!

Jan Gar doc ki.

REFLEKSJE
POKONFERENCYJNE



We dług sierp nio we go ba da nia CBOS 49

proc. Po la ków uwa ża, że wpływ związ ków za -

wo do wych na spra wy w kra ju jest za ma ły.

Tyl ko 12 proc. jest zda nia, że za du ży. Aż 38

proc. pra cow ni ków twier dzi, że w ich za kła -

dach ła ma ne jest pra wo do za kła da nia i

wstę po wa nia do związ ków za wo do wych. Co

cie ka we i wa żne, w przed się bior stwach, w

któ rych związ ki za wo do we dzia ła ją, pra wa

pra cow ni cze i związ ko we ła ma ne są du żo

rza dziej, a sy tu acja za trud nio nych jest lep -

sza.

Mo żna by ocze ki wać, że w kra ju, w któ -

rym Nie za le żny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo -

do wy „So li dar ność” uto ro wał dro gę do

upra gnio nej wol no ści, ta kie da ne sta ną się

punk tem wyj ścia do de ba ty pu blicz nej w 30.

rocz ni cę na ro dzin „So li dar no ści”. Że au to ry -

te ty i po li ty cy, dzien ni ka rze i eko no mi ści po -

chy lą się nad tym, co uda ło się z ro bot ni -

czych sierp nio wych ocze ki wań, dą żeń i

ma rzeń zre ali zo wać, a co jesz cze przed na mi

i dla cze go. Że war to przy tej oka zji po dy sku -

to wać, dla cze go wiel kie za an ga żo wa nie Po -

la ków w okre sie so li dar no ścio we go kar na -

wa łu (1980 – 1981) top nia ło z cza sem, a i

dziś, 20 lat po od zy ska niu nie pod le gło ści,

też wie le po zo sta wia do ży cze nia. Dla cze go

je ste śmy nie chlub ny mi re kor dzi sta mi w eu -

ro pej skich ran kin gach ubó stwa osób pra cu -

ją cych, ubó stwa dzie ci, tzw. złe go za trud nie -

nia? Je ste śmy li de ra mi ta kże je śli cho dzi o

nie uf ność wo bec wła dzy pu blicz nej i wła sne -

go pań stwa. Ka ta stro fal ny jest po ziom dia -

lo gu spo łecz ne go i part ner stwa, itd., itp. Ale

te py ta nia i pro ble my w sierp nio wą rocz ni cę

po zo sta ją bez od po wie dzi. Sta wiał je m.in.

w swo im zjaz do wym wy stą pie niu prze wod ni -

czą cy „So li dar no ści” Ja nusz Śnia dek. Nie

za uwa żo no te go. Wi docz nie le piej gu bić się

w kłót niach, kto i do cze go ma więk sze pra -

wa. Le piej ide ali zo wać prze szłość, któ ra ma

być wy łącz nie czy sta, wspa nia ła i jed no wy -

mia ro wa(!), oraz po mi jać te raź niej szość. A

prze cież po chy le nie się nad re al ny mi pro -

ble ma mi nie prze szka dza być dum nym z od -

zy ska nej wol no ści, cie szyć się z te go, że uto -

ro wa li śmy do niej dro gę nie tyl ko so bie, ale i

no wej Eu ro pie, że przy czy ni li śmy się do za -

koń cze nia zim nej woj ny stra szą cej świat

groź bą apo ka lip sy. Ozna cza ło by to po pro -

stu sza cu nek dla tych, któ rzy przez te 20 lat

po nie śli naj więk sze kosz ty prze mian. Tych

kosz tów nie po nio sła ani uwłasz czo na no -

men kla tu ra, ani eli ty po li tycz ne. Po nie śli je

zwy kli lu dzie, czę sto wła śnie ci, któ rzy bu do -

wa li „So li dar ność” i cho wa li przed ube cją

związ ko we sztan da ry.

Mit 10 mi lio nów 

Wal ka ze związ kiem przez mi nio ne la ta,

ale ta kże pod ko niec lat 80., po le ga ła czę -

sto na od wo ła niu się do mi tu 10 mi lio nów.

Mia ło to spro wa dzić dzi siej szych związ kow -

ców do par te ru, po ka zać im miej sce w sze re -

gu, znie chę cić tych, któ rzy za mie rza ją sze re -

gi związ ko we za si lić. Jed nym sło wem –

ob na żyć sła bość. Pod ko niec lat osiem dzie -

sią tych mó wi li tak post ko mu ni ści, gło sząc:

zo sta ła was garst ka, wszy scy nor mal ni pra -

cow ni cy są w OPZZ. A dziś, nie ste ty, mó wią

tak ja kże czę sto współ twór cy, ba, daw ni

przy wód cy „So li dar no ści”, i to wca le nie tej

dzie się cio mi lio no wej. To sa mo po wie dział

na ostat nim zjeź dzie pre mier Do nald Tusk.

Wo bec te go war to przy po mnieć, że de kla ra -

cje wstą pie nia do NSZZ „So li dar ność” w za -

kła dach pra cy wy peł ni ło 10 mi lio nów osób

w okre sie wspa nia łe go, je dy ne go w swo im

ro dza ju, so li dar no ścio we go kar na wa łu. Za -

pi sa ło się dla te go, że był to zwią zek za wo do -

wy, któ ry da wał szan sę na god ne ży cie, na

twór czą „pra cę nad pra cą”. Dziś zbyt czę sto

za po mi na my, że pol ska dro ga do wol no ści

pro wa dzi ła przez po stu la ty lep sze go ży cia,

god nej pła cy za pra cę, że „ro bol” chciał być

do brze opła ca nym i bez piecz nie za trud nio -

nym ro bot ni kiem, któ re mu nie od ma wia się

pra wa do wol no ści sło wa i wia ry w Bo ga. 10

mln lu dzi by ło w „So li dar no ści” wte dy, gdy w

stocz niach gdań skiej i gdyń skiej pra co wa ło

27 ty się cy osób. Dziś Stocz ni Gdy nia nie ma,

a gdań ska za trud nia nie ca łe 2 ty sią ce.

Gdzie jest resz ta? Część na bez ro bo ciu,

część za pew ne wy je cha ła za chle bem, część

z mu su za ło ży ła tzw. dzia łal ność go spo dar -

czą i wy naj mu je się za psie pie nią dze oraz

bez żad nych praw pra cow ni czych jed no oso -

Polska wieża Babel

Ciąg dalszy na str. 8

UCHWA ŁA NR LIII/298/10
RA DY MIA STA BIELSK
POD LA SKI
z dnia 31 sierp nia 2010 r.
w spra wie uczcze nia 30. Rocz ni cy 
po wsta nia Nie za le żne go Sa mo rząd ne go
Związ ku Za wo do we go „So li dar ność”.

Na pod sta wie art. 18 ust. 1 usta wy z dnia

8 mar ca 1990 r. oraz § 23 ust. 3 Re gu la mi nu

Ra dy Mia sta Bielsk Pod la ski sta no wią ce go

za łącz nik nr 3 do Sta tu tu Mia sta Bielsk Pod la -

ski za twier dzo ne go Uchwa łą Nr V/21/03 Ra -

dy Mia sta Bielsk Pod la ski z dnia 28 stycz nia

2003 r. w spra wie uchwa le nia Sta tu tu Mia sta

Bielsk Pod la ski (Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 18, poz.

482, z 2004 r. Nr 2, poz. 46, z 2005 r. Nr 177,

poz. 2059, z 2008 r. Nr 302, poz. 3101, z

2010 r. Nr 39, poz. 697) Ra da Mia sta Bielsk

Pod la ski uchwa la co na stę pu je:

§ 1. W bie żą cym ro ku mi ja 30 lat od wy -

da rzeń Sierp nia 1980 ro ku i po wsta nia Nie za -

le żne go Sa mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go

„So li dar ność”. Ogła sza jąc w dniu 14 sierp nia

1980 ro ku strajk ge ne ral ny, ro bot ni cy Stocz ni

Gdań skiej i in nych za kła dów pra cy w ca łym

kra ju sta nę li w obro nie swo ich praw, prze ciw -

sta wia jąc się sys te mo wi, któ ry przez kil ka -

dzie siąt lat dep tał god ność ludz ką i utrzy my -

wał w jarz mie znie wo le nia Pol skę i in ne kra je

Środ ko wej i Wschod niej Eu ro py. Nikt wów czas

nie śmiał ma rzyć, że te sierp nio we dni da dzą

po czą tek la wi nie zda rzeń, zmie nia ją cych na

za wsze hi sto rie na ro dów.

Dziś my - Po la cy, ma my ogrom ny dług

wdzięcz no ści wo bec lu dzi, któ rzy w sierp niu

1980 ro ku, a ta kże w la tach 1956, 1970,

1976 oraz w okre sie sta nu wo jen ne go rzu ci li

wy zwa nie nie ludz kie mu sys te mo wi to ta li tar -

ne mu, nie wo lą ce mu na ród Pol ski. Wie le osób

za pła ci ło za to ce nę ży cia, wię zie nia i emi gra -

cji.

Ra da Mia sta w Biel sku Pod la skim, pa -

mię ta jąc o wiel kim na ro do wym zry wie „So li -

dar no ści”, świa do ma jej dzie dzic twa mo ral -

ne go i hi sto rycz ne go, skła da hołd i

po dzię ko wa nie wszyst kim tym, któ rzy w la tach

osiem dzie sią tych ubie głe go wie ku pod sztan -

da ra mi „So li dar no ści” pod ję li wy si łek wol ne -

go my śle nia i dzia ła nia na rzecz wol nej i de -

mo kra tycz nej Pol ski.

§ 2. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem

pod ję cia.
Prze wod ni czą cy Ra dy

An drzej Ste pa niuk



bo wym fir mom, bez pra wa przy na le żno ści do

związ ków za wo do wych. Już pod ko niec lat

80. so li dar no ścio we sze re gi stop nia ły do

nie speł na 2 mi lio nów – o czym, jak są dzę,

pan pre mier, a na pew no ów cze śni przy wód -

cy „S”: Lech Wa łę sa i Bog dan Bo ru se wicz,

do sko na le wie dzą. Wie dzą też, że wów czas

nie by ło bez ro bo cia, a w go spo dar ce do mi -

no wa ły so cja li stycz ne ko lo sy za trud nia ją ce

po kil ka na ście ty się cy lu dzi. Wie dzą, że już

przez pierw sze dwa la ta: 1989 – 1991, ta -

kże wsku tek woj ny na gó rze i re form Bal ce ro -

wi cza, ilość człon ków związ ku skur czy ła się o

ko lej ne 500 ty się cy. Nie prze szka dza ło to

prze cież, aby pół to ra mi lio no wa „So li dar -

ność” wspar ła w wal ce o man dat po sel ski

lan su ją ce go wte dy sa mo dziel ny start związ -

ku w wy bo rach par la men tar nych Bog da na

Bo ru se wi cza. Gwo li praw dy hi sto rycz nej –

wspie ra łem Bog da na w tym przed się wzię -

ciu. Wcze śniej rów nież Le cho wi Wa łę sie nie

prze szka dza ło, że w wy bo rach pre zy denc -

kich star to wał ja ko szef związ ku, któ ry li czy

nie ca łe 2 mi lio ny człon ków. Nie epa tuj my

więc mi tem 10 mi lio nów i nie wy ko rzy stuj my

go do „do ło że nia” obec ne mu związ ko wi,

któ ry jest i bę dzie swo istym de po zy ta riu -

szem i kon ty nu ato rem so li dar no ścio wych

idei. Nie na gi naj my praw dy o tam tych trud -

nych cza sach do bie żą cych po trzeb po li tycz -

nych. Niech nie ro bią te go lu dzie, któ rzy nie

tak daw no by li w związ ku i czer pa li z je go po -

par cia okre ślo ne, ta kże po li tycz ne, pro fi ty.

Związ ki do za kła dów, 
nie do po li ty ki 

In nym, ja kże czę stym za rzu tem, po wta -

rza nym rów nież przez tych, któ rzy zro bi li ka -

rie ry po li tycz ne, za czy na jąc od „So li dar no -

ści”, jest upo li tycz nie nie związ ku, któ ry

po wi nien za jąć się spra wa mi pra cow ni czy -

mi. A czy spra wy pra cow ni cze nie za le żą od

świa ta po li ty ki?

Z bez po śred nie go udzia łu w po li ty ce, a

mó wiąc ina czej, w spra wo wa niu wła dzy „So -

li dar ność” wy co fa ła się po po ra żce AWS czy

też – pre cy zyj nie – po roz pa dzie awu esow -

skiej ko ali cji, któ rą zwią zek stwo rzył w 1996

ro ku ja ko al ter na ty wę dla post ko mu ni stycz -

nych rzą dów. I do tak ro zu mia ne go udzia łu w

po li ty ce nie wró cił. Nie ma na to miast na

świe cie związ ków apo li tycz nych, bo two rzo -

ne pra wo do ty ka czę sto wprost pra cow ni -

ków, człon ków związ ków za wo do wych. W tym

ce lu zwią zek mu si wspie rać al bo okre ślo ne

ugru po wa nia, wy mu sza jąc na nich re ali za cję

wła snych po stu la tów i pro jek tów, al bo okre -

ślo ne in sty tu cje ma ją ce udział w two rze niu

pra wa, m.in. in sty tu cję pre zy den ta. Oczy wi -

ste jest, że swo je od dzia ły wa nie na tę sfe rę

zwią zek re ali zu je ta kże po przez za gwa ran to -

wa ne usta wo wo opi nio wa nie ak tów praw -

nych i pra cę w tzw. Ko mi sji Trój stron nej ds.

Spo łecz no -Go spo dar czych. Pod wa run kiem

jed nak, że opi nie nie lą du ją w ko szach, a

wnio ski z Ko mi sji Trój stron nej nie są me cha -

nicz nie od rzu ca ne przez sej mo wą ma szyn kę

do gło so wa nia, jak to mia ło miej sce w przy -

pad ku usta wy o ła go dze niu skut ków kry zy su

i wie lu in nych. Re asu mu jąc, gdy by pre mier

Tusk na zjeź dzie „So li dar no ści” po wie dział –

na wet po re to rycz nym py ta niu o 9 mln nie -

obec nych człon ków związ ku: zrób my wszyst -

ko, ra zem, aby wzmoc nić part ne rów spo łecz -

nych, od bu do wać za ufa nie i dia log –

za pew ne do stał by bra wa. Na stro je na sa li to

jed nak mi mo wszyst ko rzecz dru go rzęd na.

Wa żne są fak ty. A te świad czą jed no znacz -

nie, że bez sil nych związ ków za wo do wych i

re pre zen ta tyw nych or ga ni za cji pra co daw -

ców, bez wo li dia lo gu mo że my zmniej szyć

szan sę na roz wój kra ju i wpę dzić w bie dę ko -

lej ne ty sią ce pol skich ro dzin. Dia log i part -

ner stwo to pod sta wa rze czy wi stej de mo kra -

cji i spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. W tym

kon tek ście ar cy bi skup Sła woj Le szek Głódź

miał ra cję, kie dy wo łał w cza sie mszy świę tej

dzięk czyn nej w Gdań sku, że mi sja „So li dar -

no ści” się nie skoń czy ła, bo nie ma praw dzi -

wej wol no ści bez spra wie dli wo ści.

Sła bość i si ła 

Dziś NSZZ „So li dar ność” to naj więk sza

cen tra la związ ko wa w Pol sce, w któ rej sku -

pio nych jest ok. 700 ty się cy człon ków pła cą -

cych skład ki. Mi mo trud nych prze mian go -

spo dar czych, mi mo że nie ko rzyst ne pol skie

pra wo nie uła twia zrze sza nia się, mi mo

utrud nia nia dzia łal no ści związ ko wej i szy kan

wo bec dzia ła czy… We wszyst kich związ kach

za wo do wych zrze sza się – we dług ba dań

CBOS – ok. 15 proc. pol skich pra cow ni ków.

To i ma ło, i du żo. Ma ło, je śli we źmie my pod

uwa gę kra je skan dy naw skie zrze sza ją ce 70

proc. pra cow ni ków. Du żo w po rów na niu z

Fran cją, gdzie do związ ków na le ży za le d wie

8 proc. pra cu ją cych. Ale du żo ta kże wo bec

fak tu, że kil ka dzie siąt pro cent pra cow ni ków

za trud nio nych jest dziś w ma łych kil ku oso -

bo wych fir mach, w któ rych związ ki za wo do -

we nie po wsta ją. Du żo – wo bec kon se kwent -

nej po li ty ki wła dzy, któ ra za miast wzmac niać

part ner stwo i dia log, pro wa dzi do je go osła -

bie nia, wo bec złud ne go prze ko na nia czę ści

kla sy po li tycz nej, że im słab sze związ ki, tym

spraw niej sze pań stwo. Tym cza sem w ca łej

Eu ro pie dia log jest pod sta wą roz wo ju. Kie dy

w cza sie kry zy su od wie dzi łem nie miec ką fa -

bry kę sil ni ków sa mo cho do wych za trud nia ją -

cą bli sko 3 ty sią ce osób, ra da pra cow ni ków

po dłu gich ne go cja cjach zgo dzi ła się zwięk -

szyć li mit za trud nie nia na czas okre ślo ny do

15 proc. – po uzy ska niu wglą du w do ku men -

ty pro duk cji po świad cza ją ce ko niecz ność ta -

kiej ope ra cji. Nie daw no w Pol sce przy szli do

mnie związ kow cy z przed się bior stwa, w któ -

rym pra cu je 670 osób. Z te go oko ło 600(!)

jest za trud nio nych na czas okre ślo ny (od

trzech mie się cy do pię ciu lat). Wszyst kich

mo żna zwol nić bez po da nia przy czy ny z dwu -

ty go dnio wym wy po wie dze niem. Na wnio ski

związ ku o ne go cja cje tych krzyw dzą cych pro -

por cji pra co daw ca od po wia da, że prze cież

mo że, bo nie ła mie pra wa! A i tak szczę śli -

wie, że w tym za kła dzie zna leź li się od wa żni i

za ło ży li „So li dar ność”. W wie lu in nych bo -

wiem za trud nie ni na czas okre ślo ny bo ją się

za ło żyć zwią zek, bo są zwal nia ni. To tyl ko

przy kład, punkt na ma pie na szej rze czy wi -

sto ści – ale wła śnie po stro nie ta kich lu dzi

po win no sta nąć pań stwo, wła dza pu blicz na.

Umo żli wić im obro nę ich praw. Wte dy bę dzie

to na sze pań stwo, sil ne za ufa niem lu dzi i

mą dro ścią wła dzy sta ją cej po stro nie słab -

szych. Wte dy bę dzie to pań stwo so li dar ne, a

nie sła be, bez bron ne i złud nie ta nie. Ta kie

pań stwo – jak mó wił też na zjeź dzie Ja nusz

Śnia dek – nie jest w sta nie za pew nić bez pie -

czeń stwa nie tyl ko zwy kłych oby wa te li. Ta kże

swo ich elit.

NSZZ „So li dar ność” 
zmie nia się jak Pol ska 

Ten tekst nie jest ani kom plek so wą ana -

li zą 30 ostat nich lat, ani też pró bą od po wie -

Dokończenie ze str. 7



dzi na py ta nia „spo łecz ne” po sta wio ne na

po cząt ku. Od po wia da li śmy na nie zresz tą w

– oma wia nym na ła mach „Rzecz po spo li tej”

– ra por cie „Pol ska pra ca 2010”. Ra por cie,

któ ry po zo stał bez ja kiej kol wiek od po wie -

dzi czy pró by dys ku sji ze stro ny władz.

Obec nie przy go to wu je my je go kon ty nu ację.

To są tyl ko rocz ni co we re flek sje nad pol ską

wie żą Ba bel, o któ rej z ta ką tro ską mó wił

cy to wa ny już wcze śniej ar cy bi skup Sła woj

Le szek Głódź. Nie sta wiam się w jed nym

sze re gu z twór ca mi na szej dro gi do wol no -

ści. Zaw sze bę dę da rzył ich sza cun kiem za

ów cze sną od wa gę i bez kom pro mi so wość.

Ocze ku ję jed nak, ja ko czło wiek, któ ry bli -

sko ćwierć wie ku po świę cił „So li dar no ści”,

a wcze śniej Nie za le żne mu Zrze sze niu Stu -

den tów, że nie bę dą oni zmie nia li zda nia w

za le żno ści od miej sca, któ re zaj mu ją w

prze strze ni pu blicz nej, czy też par tii, z któ -

rej list star to wa li ostat nio w wy bo rach.

NSZZ „So li dar ność” nie chce za własz czać

ani eto su, ani hi sto rii. Ale NSZZ „So li dar -

ność” nie jest też wła sno ścią lu dzi, któ rzy

by li w związ ku w ró żnych okre sach je go

dzia łal no ści, a dziś wy bra li in ną dro gę. „So -

li dar ność” zmie nia się, tak jak zmie nia się

Pol ska – mó wił Ja nusz Śnia dek. Rze czy wi -

ście dziś chce my, dum ni z od zy ska nej wol -

no ści, pa mię ta jąc o związ ko wym ro do wo -

dzie, aby ka żda wła dza pu blicz na by ła

na szym so jusz ni kiem w wal ce o pra wa słab -

szych, o god ność pra cy, któ ra nie mo że być

to wa rem na sprze daż. Kry zys zwe ry fi ko wał

sku tecz ność nie wi dzial nej rę ki ryn ku w kre -

owa niu moc nej re al nej go spo dar ki. Nie by -

li by śmy god ni so li dar no ścio we go szyl du,

gdy by śmy przy oka zji ko lej nych rocz nic i ob -

cho dów nie sta wia li py tań, ile z sierp nio we -

go prze sła nia spo łecz ne go uda ło się zre ali -

zo wać i jak osią gnąć wol ność i spra -

wie dli wość.
Ja cek Ry bic ki

Na pod sta wie obo wią zu ją cych prze pi sów
nie mo żna zwró cić kosz tów pod ró ży słu żbo -
wych, je że li pra cow nik nie ma bi le tów czy ra -
chun ków. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich ape lu -
je do mi ni ster pra cy o no we li za cję
re gu lu ją cych to prze pi sów roz po rzą dze nia z
1992 ro ku. Do biu ra RPO wpły nę ła skar ga od
oso by, miesz ka ją cej w woj. lu bu skim. "By ła
ona za trud nio na w jed nej z in sty tu cji, pod le -
głych mi ni ster stwu fi nan sów. Przez mie siąc
co dzien nie jeź dzi ła na kon tro le do in nej miej -
sco wo ści, wy ku pu jąc bi le ty. Część tych bi le tów
za gu bi ła" - po wie dział PAP Le sław No wac ki z
biu ra RPO. Na pod sta wie roz po rzą dze nia z 19
grud nia 2002 ro ku w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na le żno ści przy słu gu ją -
cych pra cow ni ko wi, do wnio sku o zwrot kosz -
tów pod ró ży słu żbo wej pra cow nik za łą cza ra -
chun ki, po twier dza ją ce wy dat ki. Oso ba ta, nie
mia ła kom ple tu bi le tów, ale zło ży ła sto sow ne

oświad cze nie o tym, że co dzien nie jeź dzi ła na
kon tro le. Po wo ły wa ła się przy tym na wy po -
wiedź mi ni ster Jo lan ty Fe dak z 2008 ro ku. Mi -
ni ster po wie dzia ła wów czas, że w przy pad ku
za gu bie nia bi le tu czy okra dze nia pra cow ni ka
ist nie je mo żli wość zło że nia pi sem ne go
oświad cze nia. We dług RPO, z roz po rzą dze nia
wy ni ka, że nie jest mo żli we uzy ska nie zwro tu
kosz tów pod ro ży w sy tu acji, gdy za gu bio no ra -
chun ki. Prze wi dzia na w tym prze pi sie mo żli -
wość zło że nia pi sem ne go oświad cze nia nie ma
tu taj - jak pi sze RPO - za sto so wa nia. RPO po -
wo łu je się przy tym na wy ro ki są dów, do któ -
rych wpły nę ła ta spra wa. We dług nich na pod -
sta wie obo wią zu ją cych prze pi sów - nie ma
mo żli wo ści zwro tu kosz tów na pod sta wie
oświad cze nia. RPO zwró cił się do mi ni ster pra -
cy i po li ty ki spo łecz nej Jo lan ty Fe dak o sta no -
wi sko w tej spra wie.

n

Od 1 wrze śnia 2010 r. wzro sły wy na gro -
dze nia dla na uczy cie li szkół sa mo rzą do wych
oraz pro wa dzo nych przez ad mi ni stra cję rzą do -
wą. Pła ce za sad ni cze na uczy cie li wzro sły od
133 zł do 183 zł brut to, w za le żno ści od stop -
nia awan su za wo do we go na uczy cie la. Pod wy -
żka wy ni ka z no we li za cji roz po rzą dze nia w
spra wie wy so ko ści mi ni mal nych sta wek wy na -
gro dze nia na uczy cie li, ogól nych wa run ków
przy zna wa nia do dat ków do wy na gro dze nia za -
sad ni cze go oraz wy na gro dze nia za pra cę w
dniu wol nym od prac i jest re zul ta tem ubie gło -
rocz nych ne go cja cji pła co wych pro wa dzo nych
z rzą dem przez przed sta wi cie li związ ków za wo -
do wych dzia ła-  ją cych w oświa cie. W po rów na -
niu z ro kiem 2008, kie dy wy na gro dze nie na -
uczy cie li wzro sło o 10%, i ro kiem 2009, kie dy
pod wy żki by ły dwie – na wio snę i je sie nią (dwa
ra zy po 5%), w tym ro ku wy na gro dze nie wzro -
śnie tyl ko raz – o 7%. Pod sta wą dla kształ to -
wa nia wy so ko ści wy na gro dzeń na uczy cie li jest
kwo ta ba zo wa usta la na co rocz nie w usta wie
bu dże to wej. Te go rocz ny wzrost pła cy za sad ni -
czej na uczy cie li od po wia da sied mio pro cen to -
we mu wzro sto wi kwo ty ba zo wej dla na uczy cie -
li, zgod nie z prze pi sa mi usta wy bu dże to wej.
Wy so kość wy na gro dze nia za sad ni cze go ma
de cy du ją ce zna cze nie dla wy so ko ści wy na gro -
dzeń otrzy my wa nych przez po szcze gól nych na -
uczy cie li, gdyż śred nie wy na gro dze nie na uczy -
cie li, okre ślo ne w Kar cie na uczy cie la, to

wy na gro dze nie za sad ni cze i do dat ki do nie go.
Na uczy cie le otrzy mu ją naj czę ściej od jed ne go
do trzech do dat ków. Mi ni mal ne staw ki wy na -
gro dze nia za sad ni cze go od 1 wrze śnia 2010 r.
dla na uczy cie la z ty tu łem ma gi stra z przy go to -
wa niem pe da go gicz nym wy no szą:

- na uczy cie la sta ży sty – 2039 zł brut to
(pod wy żka o 133 zł brut to),

- na uczy cie la kon trak to we go – 2099 zł
brut to (pod wy żka o 137 zł brut to),

- na uczy cie la mia no wa ne go – 2383 zł
brut to (pod wy żka o 156 zł brut to),

- na uczy cie la dy plo mo wa ne go – 2799 zł
brut to (pod wy żka o 183 zł brut to).

Jed no cze śnie Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro -
do wej in for mu je, że śred nie wy na gro dze nia od
1 wrze śnia 2010 r. dla na uczy cie li kształ tu ją
się na na stę pu ją cych po zio mach:

- dla na uczy cie la sta ży sty – 2447 zł (160 zł
wię cej od staw ki ak tu al nie obo wią zu ją cej),

- dla na uczy cie la kon trak to we go – 2716 zł
(178 zł wię cej od staw ki ak tu al nie obo wią zu ją -
cej),

- dla na uczy cie la mia no wa ne go – 3523 zł
(230 zł wię cej od staw ki ak tu al nie obo wią zu ją -
cej),

- dla na uczy cie la dy plo mo wa ne go – 4502

zł (294 zł wię cej od staw ki ak tu al nie obo wią zu -

ją cej).
Do ro ta Kri ger

Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2010 r. 
– wzrost wynagrodzenia minimalnego

RPO apeluje o zmianę przepisów 
ws. zwrotu kosztów podróży służbowych



Po wej ściu w ży cie no wych prze pi sów do -
ty czą cych za sad pod no sze nia kwa li fi ka cji
za wo do wych (np. na uki w szko le, stu diów, w
tym stu diów po dy plo mo wych, szko leń) przez
pra cow ni ków (art. 102-1036 Ko dek su pra -
cy) re gu la cje te bu dzą w prak ty ce licz ne wąt -
pli wo ści za trud nio nych. 

Jed na z pod sta wo wych wąt pli wo ści
spro wa dza się do na stę pu ją ce go py ta nia: je -
śli pra cow nik chce odejść przed za koń cze -
niem okre su lo jal no ścio we go, to zwro tu ja -
kich świad czeń zwią za nych z pod no sze niem
kwa li fi ka cji za wo do wych mo że żą dać pra co -
daw ca od pra cow ni ka? W tym miej scu na le -
ży przy po mnieć, że przez pod no sze nie kwa li -
fi ka cji za wo do wych ro zu mie się zdo by wa nie
lub uzu peł nia nie wie dzy i umie jęt no ści przez
pra cow ni ka, z ini cja ty wy pra co daw cy al bo za
je go zgo dą. Pra cow ni ko wi pod no szą ce mu
kwa li fi ka cje za wo do we przy słu gu ją przy naj -
mniej (obo wiąz ko wo):

l urlop szko le nio wy,
l zwol nie nie z ca ło ści lub czę ści dnia

pra cy, na czas nie zbęd ny, by punk tu al nie
przy być na obo wiąz ko we za ję cia oraz na
czas ich trwa nia

– z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze -
nia za te okre sy (art. 1031 Ko dek su pra cy).
Pra co daw ca mo że też (ale już nie mu si) przy -
znać pra cow ni ko wi pod no szą ce mu kwa li fi -
ka cje za wo do we do dat ko we świad cze nia,

np. po kryć opła ty za kształ ce nie, prze jazd,

pod ręcz ni ki i za kwa te ro wa nie (art. 1033 Ko -

dek su pra cy). Rów no cze śnie, je że li tak zo -

sta nie za strze żo ne w umo wie po mię dzy pra -

co daw cą a pra cow ni kiem (po tocz nie czę sto

na zy wa nej „lo jal ką” lub „umo wą lo jal no -

ścio wą”), pra cow nik pod no szą cy kwa li fi ka -

cje za wo do we:

1. któ ry bez uza sad nio nych przy czyn nie

po dej mie pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do -

wych al bo prze rwie pod no sze nie tych kwa li -

fi ka cji,

2. z któ rym pra co daw ca roz wią że sto su -

nek pra cy bez wy po wie dze nia z je go wi ny

(tzw. zwol nie nie dys cy pli nar ne), w trak cie

pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych lub

po je go ukoń cze niu, w ter mi nie okre ślo nym

w umo wie nie dłu ższym niż 3 la ta,

3. któ ry w okre sie wska za nym w pkt 2

roz wią że sto su nek pra cy za wy po wie dze -

niem, z wy jąt kiem wy po wie dze nia umo wy o

pra cę z po wo du mob bin gu,

4. któ ry w okre sie wska za nym w pkt 2

roz wią że sto su nek pra cy bez wy po wie dze -

nia, mi mo bra ku przy czyn

– jest obo wią za ny do zwro tu kosz tów po -

nie sio nych przez pra co daw cę na ten cel z ty -

tu łu do dat ko wych świad czeń, w wy so ko ści

pro por cjo nal nej do okre su za trud nie nia po

ukoń cze niu pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo -

do wych lub okre su za trud nie nia w cza sie ich

pod no sze nia.

Na tle przy to czo nej wy żej re gu la cji art.

1035 Ko dek su pra cy na le ży za uwa żyć, że

prze pis zo bo wią zu je pra cow ni ka, i to tyl ko w

przy pad ku speł nie nia po zo sta łych ko dek so -

wych wa run ków, do zwro tu wy łącz nie kosz -

tów po nie sio nych przez pra co daw cę „z ty tu -

łu do dat ko wych świad czeń” na pod no sze nie

kwa li fi ka cji za wo do wych. Art. 1033 Ko dek -

su pra cy pod po ję ciem „do dat ko wych świad -

czeń” ro zu mie zaś świad cze nia in ne niż urlop

szko le nio wy i zwol nie nie z ca ło ści lub czę ści

dnia pra cy, na czas nie zbęd ny, by punk tu al -

nie przy być na obo wiąz ko we za ję cia oraz na

czas ich trwa nia z za cho wa niem pra wa do

wy na gro dze nia. Wo bec po wy ższe go wy da je

się, że po zmia nie sta nu praw ne go brak już

pod staw do żą da nia przez pra co daw cę od

pra cow ni ka, któ ry na ru szył umo wę lo jal no -

ścio wą, zwro tu wy na gro dze nia wy pła co ne go

za okres:

l urlo pu szko le nio we go oraz

l zwol nie nia z pra cy ce lem umo żli wie -

nia pra cow ni ko wi udzia łu w obo wiąz ko wych

za ję ciach

– cze go wcze śniej pra co daw cy na gmin -

nie od pra cow ni ków żą da li, a w ra zie po trze -

by sku tecz nie eg ze kwo wa li przed są dem.
Ka rol Jo kiel

Zer wa nie „lo jal ki” przez pra cow ni ka a zwrot kosz tów
pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych

Zgod nie z pro jek tem roz po rzą dze nia Mi -

ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie

po stę po wa nia o świad cze nia eme ry tal no -

-ren to we oraz za sad wy pła ty tych świad czeń

wnio sek o eme ry tu rę bądź ren tę bę dzie mo -

żna zło żyć w for mie elek tro nicz nej za po mo -

cą for mu la rza umiesz czo ne go na stro nie in -

ter ne to wej  or ga nu ren to we go. For mu larz

bę dzie umo żli wiał wpro wa dza nie da nych do

sys te mu te le in for ma tycz ne go tej in sty tu cji.

No we roz po rzą dze nie ma do ce lo wo za -

stą pić roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia

7 lu te go 1983 r. w spra wie po stę po wa nia o

świad cze nia eme ry tal no -ren to we i za sad wy -

pła ty tych świad czeń. Roz po rzą dze nie to na -

dal obo wią zu je ze wzglę du na ko niecz ność

sto so wa nia pro ce dur zwią za nych z przy zna -

wa niem świad czeń eme ry tal no -ren to wych

na pod sta wie sta rych za sad. Pro ce du ry te

po win ny obo wią zy wać tak dłu go, jak dłu go

bę dą wy pła ca ne eme ry tu ry i ren ty przy zna ne

na pod sta wie uchy lo nych ustaw, tj. usta wy z

dnia 14 grud nia 1982 r. o za opa trze niu eme -

ry tal nym pra cow ni ków i ich ro dzin (Dz. U. Nr

40, poz. 267 z późn. zm.) oraz z dnia 7 paź -

dzier ni ka 1991 r. o re wa lo ry za cji eme ry tur i

rent, o za sa dach eme ry tur i rent oraz o zmia -

nie nie któ rych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz.

450 z późn. zm.). Do tych czas obo wią zu ją ce

prze pi sy wy ma ga ją jed nak zno we li zo wa nia,

w szcze gól no ści dla te go, że od 1 stycz nia

1999 r. we szły w ży cie prze pi sy usta na wia ją -

ce za sa dy przy zna wa nia eme ry tur z no we go,

zre for mo wa ne go sys te mu eme ry tal ne go

opar te go na in nych za sa dach usta la nia wy -

so ko ści eme ry tu ry. Pro jekt roz po rzą dze nia w

spra wie po stę po wa nia o świad cze nia eme -

ry tal no -ren to we oraz za sad wy pła ty tych

świad czeń okre śla:

• szcze gó ło wy tryb po stę po wa nia w

spra wie usta la nia pra wa do świad czeń prze -

wi dzia nych w usta wie, w tym mo żli wość skła -

da nia wnio sku w for mie elek tro nicz nej, 

• ro dza je do wo dów nie zbęd nych do

usta le nia pra wa i wy so ko ści świad czeń, w

przy pad ku gdy kon to ubez pie czo ne go nie za -

wie ra tych in for ma cji. 

Wniosek o emeryturę lub rentę przez internet?



ZUS – zgod nie z pro po zy cją pro jek tu –

bę dzie zo bo wią za ny udo stęp nić na swo jej

stro nie spe cjal nie przy go to wa ny wnio sek,

któ ry bę dzie mo żna zło żyć dro gą elek tro -

nicz ną, ubie ga jąc się o eme ry tu rę, i opa -

trzyć e -pod pi sem.

Wnio sek bę dzie mu siał za wie rać in for -

ma cje umo żli wia ją ce iden ty fi ka cję to żsa -

mo ści oso by za in te re so wa nej, w tym m.in.:

• imię i na zwi sko ubez pie czo ne go, 

• da tę uro dze nia ubez pie czo ne go, 

• PE SEL i NIP ubez pie czo ne go, a w ra -

zie, gdy nie nada no tych nu me rów lub jed -

ne go z nich – se rię i nu mer do wo du oso bi -

ste go lub pasz por tu, 

• ad res za miesz ka nia i ko re spon den cji

i in ne. 

W przy pad ku osób miesz ka ją cych za

gra ni cą nie zbęd ne bę dzie ta kże po da nie

miej sca za miesz ka nia lub ostat nie go ad re -

su w Pol sce.

Za in te re so wa ny bę dzie mu siał ta kże

przed sta wić do ku men ty po twier dza ją ce po -

wy ższe da ne, w tym:

• da tę uro dze nia, 

• okre sy uza sad nia ją ce pra wo do

świad czeń i ich wy so kość, 

• wy so kość wy na gro dze nia , do cho du,

przy cho du i upo sa że nia przyj mo wa nych do

usta le nia pod sta wy wy mia ru świad czeń. 

Mu si ta kże przed sta wić oko licz no ści

nie zbęd ne do usta le nia świad czeń przy słu -

gu ją cych z in sty tu cji za gra nicz nych. Je śli

kon to ubez pie czo ne go bę dzie za wie rać da -

ne po zwa la ją ce na usta le nie pra wa i wy so -

ko ści świad cze nia, ubez pie czo ny nie bę dzie

mu siał do star czać do ku men tów po twier -

dza ją cych pra wo do świad cze nia. Za in te re -

so wa ny zo sta nie zwol nio ny z obo wiąz ku

przed sta wie nia do ku men tów, je śli do star -

czy je do ZUS wcze śniej – w ce lu usta le nia

wy so ko ści ka pi ta łu po cząt ko we go. Je że li

wnio sek nie bę dzie za wie rał da nych lub do -

ku men tów, któ re są nie zbęd ne do je go roz -

pa trze nia, or gan ren to wy we zwie za in te re -

so wa ne go do uzu peł nie nia wnio sku w

ter mi nie nie krót szym niż 14 dni od dnia

otrzy ma nia we zwa nia z po ucze niem, że nie -

usu nię cie tych bra ków spo wo du je wy da nie

de cy zji o od mo wie pra wa do świad cze nia.
Do ro ta Kri ger

Od pi sy na ZFŚS w 2010 r. – dru ga ra ta
od pi su do koń ca wrze śnia 2010 r.

Pra co daw cy, któ rzy two rzą Za kła do wy
Fun dusz Świad czeń So cjal nych (ZFŚS), po -
win ni do koń ca wrze śnia 2010 r. prze ka zać
dru gą ra tę środ ków na ra chu nek utwo rzo ne -
go fun du szu. 

Od pis na ZFŚS ob li cza ny jest – zgod nie
z usta wą z dnia 4 mar ca 1994 r. o za kła do -
wym fun du szu świad czeń so cjal nych – na
pod sta wie po da nej w Ob wiesz cze niu Pre ze -
sa Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go wy so -
ko ści prze cięt ne go wy na gro dze nia  mie -
sięcz ne go w go spo dar ce na ro do wej w ro ku
po przed nim lub w dru gim pół ro czu ro ku po -
przed nie go, je że li prze cięt ne wy na gro dze nie
z te go okre su sta no wi ło kwo tę wy ższą. Za -
sto so wa ne przy two rze niu Za kła do we go
Fun du szu Świad czeń So cjal nych ma ją ta kże
prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po -
li ty ki Spo łecz nej z 9 mar ca 2009 r. w spra -
wie spo so bu usta la nia prze cięt nej licz by za -
trud nio nych w ce lu na li cza nia od pi su na
za kła do wy fun dusz świad czeń so cjal nych
(Dz. U. Nr 43, poz. 349).

Od pis w ro ku 2010 wy no si:
• na jed ne go za trud nio ne go w nor mal -

nych wa run kach (37,5%) – 1047,84 zł, 
• na jed ne go za trud nio ne go wy ko nu ją -

ce go pra ce w szcze gól nych wa run kach lub o
szcze gól nym cha rak te rze w ro zu mie niu
prze pi sów usta wy o eme ry tu rach po mo sto -
wych (50%) – 1397,13 zł, 

• na jed ne go pra cow ni ka mło do cia ne -
go: 
o w pierw szym ro ku na uki (5%) – 139,71

zł, 
o w dru gim ro ku na uki (6%) – 167,66 zł, 
o w trze cim ro ku na uki (7%) – 195,60 zł. 

Na ka żdą za trud nio ną oso bę, w sto sun -

ku do któ rej orze czo no znacz ny lub umiar ko -

wa ny sto pień nie peł no spraw no ści, oraz na

ka żde go eme ry ta i ren ci stę ob ję te go opie ką

so cjal ną za kła du pra cy pra co daw ca mo że

zwięk szyć war tość od pi su o 6,25%, czy li o

174,64 zł.

Obo wią zek two rze nia fun du szu do ty czy:

• pra co daw ców, któ rzy za trud nia li na

dzień 1 stycz nia co naj mniej 20 pra cow ni -

ków w prze li cza niu na peł ne eta ty, 

• pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal -

ność  w for mach or ga ni za cyj no -praw nych

jed no stek sek to ra fi nan sów pu blicz nych, o

któ rych mo wa w usta wie o fi nan sach pu -

blicz nych (art. 3 ust. 2 usta wy o ZFŚS) – bez

wzglę du na licz bę za trud nia nych pra cow ni -

ków. 

Do 30 wrze śnia pra co daw ca, któ ry

1.01.2010 r. za trud niał przy naj mniej 20

pra cow ni ków w prze li cze niu na peł ne eta ty i

utwo rzył ZFŚS, jest zo bo wią za ny do prze ka -

za nia na kon to fun du szu 25% war to ści od pi -

sów pod sta wo wych oraz wy li czo nych kwot

zwięk szeń, tj. od pi sów fa kul ta tyw nych. Ter -

min wrze śnio wej wpła ty wią że pra co daw ców

zo bo wią za nych do pro wa dze nia ZFŚS, któ rzy

nie prze la li wcze śniej ca łej kwo ty te go rocz -

nych od pi sów. Osta tecz ne ko rek ty od pi sów

we dług rze czy wi ste go śred nio rocz ne go za -

trud nie nia na le ży wy ko nać do 31 grud nia.

Pra co daw ca, któ ry nie prze strze ga ter mi nów

wpła ty rat od pi su na ZFŚS, mu si li czyć się z

ka rą grzyw ny, je że li wnio sek w tej spra wie

zło ży ła Pań stwo wa In spek cja Pra cy.
Do ro ta Kri ger

Po nad 2 tys. skarg do Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy na pra co daw ców zło ży li pra -
cow ni cy nie za do wo le ni z nie umiesz cze nia
ich na li stach upraw nia ją cych do eme ry tur
po mo sto wych. Zda niem związ kow ców ko -
niecz na bę dzie no we li za cja usta wy. W przy -
pad ku zło że nia skar gi na pra co daw cę PIP
mo że na ło żyć na fir mę obo wią zek prze pro -
wa dze nia po mia rów czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia. Wy da nie de cy zji przez PIP jest
mo żli we do pie ro po prze pro wa dze niu po -

mia ru przez pra co daw cę. Do tej po ry w 248
przy pad kach wy da no de cy zje na ka zu ją ce
wpi sa nie pra cow ni ka do ewi den cji pra cow -
ni ków wy ko nu ją cych pra ce w szcze gól nych
wa run kach lub o szcze gól nym cha rak te rze.
Od wo ła nia od nie ko rzyst nych dla pra cow ni -
ków de cy zji in spek to rów pra cy roz pa tru ją
okrę go wi in spek to rzy pra cy. Oso by nie za do -
wo lo ne ta kże z tych de cy zji mo gą zło żyć
skar gę do wo je wódz kie go są du ad mi ni stra -
cyj ne go.                                                                            n

Eme ry tu ry po mo sto we: Fir my ma ją pro ble my 
z ewi den cją sta no wisk pracy




