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Adresy Oddziałów 
Zarządu Regionu Podlaskiego 
NSZZ „Solidarność”
1. Region Podlaski 

Oddział w Bielsku Podlaskim 
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Piłsudskiego 25 
tel. 508-146-327

2. Region Podlaski 
Oddział w Hajnówce 
17-200 Hajnówka 
ul. 3 Maja 24
tel. 508-146-384

3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 15
tel. 508-146-367

4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 508-146-393

5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach 
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19 
tel. 508-146-439

6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6
tel. 508-146-291

7. Region Podlaski Oddział w Sokółce 
16-100 Sokółka 
ul. Piłsudskiego 8 
tel. 508-146-308

8. Region Podlaski Oddział w Mońkach 19-
100 Mońki 
al.Niepodległości 11b/1 
tel. 508-146-274

9. Region Podlaski
Oddział w Dąbrowie Białostockiej 
16-200 Dąbrowa Białostocka 
ul. Tysiąclecia P.P. 4 
tel. 508-146-582

10. Region Podlaski 
Oddział w Suwałkach 
16-400 Suwałki 
ul. Kościuszki 32 
tel. 508-146-583

11. Region Podlaski 
Oddział w Augustowie 
16-300 Augustów 
Rynek Zygmunta Augusta 9 
tel. 508-146-584

12. Region Podlaski 
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
ul. Ludowa 15 
tel. 513-045-204

Związ kow cy z po wia tu 
Wy so kie Ma zo wiec kie 
w Re gio nie Pod la skim

Dnia 31 grud nia 2012 r. od by ło się po sie -
dze nie Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność”. Pod czas po sie dze nia
na pod sta wie uchwa ły nr 30/12 Ko mi sji Kra jo -

wej NSZZ „So li dar ność” z dn. 18 grud nia 2012 r.
w spra wie za się gu dzia ła nia Re gio nów Pod la -
skie go i Re gio nu Ma zow sze pod ję to de cy zję
o roz sze rze niu ob sza ru Re gio nu Pod la skie go
o po wiat wy so ko ma zo wiec ki w wo je wódz twie
pod la skim. W skład od dzia łu w Wy so kiem Ma zo -
wiec kiem wcho dzi sześć OZ NSZZ „So li dar ność”.

Wi ta my ser decz nie w dru ży nie pod la skiej
So li dar no ści!

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Mieczysławowi Marcinowiczowi
oraz

Lucynie Marcinowicz
z powodu śmierci

Siostry 
śp. HeLeNy CHyŻy

składają: 
Przewodniczący  Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

Józef Mozolewski,
Zarząd Regionu i Regionalna Komisja Rewizyjna

oraz 
współpracownicy

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Sta no wi sko
Pre zy dium Za rzą du Re gio nu
Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność”
ws. wspo mnie nia 
śp. ks. Kar dy na ła Pry ma sa
Jó ze fa Glem pa

Że gna my dziś pa ste rza, któ ry ca łe swo je ka -
płań skie ży cie po świę cił dla do bra Ko ścio ła i był
prze wod ni kiem Po la ków w trud nych cza sach zry -
wu NSZZ „So li dar ność” i okre su sta nu wo jen ne -
go. W tym tra gicz nym dla Pol ski cza sie, po wie -
dział wów czas: „Nie ma więk szej war to ści
nad ży cie ludz kie – nie po dej muj cie wal ki Po lak
prze ciw ko Po la ko wi”. Dzię ki ta kiej po sta wie nie
do szło wów czas w Pol sce do po wa żniej sze go roz -
le wu krwi. Ja ko „So li dar ność” za wsze bę dzie my
pa mię tać i dzię ko wać w na szych mo dli twach
za to, że już 17 grud nia 1981 ro ku, ks. abp.
Glemp wy dał de kret po wo łu ją cy Pry ma sow ski
Ko mi tet Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol no -

ści i ich Ro dzi nom. Oprócz bez po śred niej po mo -
cy in ter no wa nym i ich ro dzi nom, Ko ściół stał się
je dy ną prze strze nią wol no ści dla Po la ków, dzię ki
któ re mu mo gła też prze trwać „So li dar ność”,
a wie lu in ter no wa nych i wię zio nych dzia ła czy
pod la skiej So li dar no ści do świad czy ło po mo cy
i otu chy ze stro ny ko ścia ła. Ksiądz Pry mas był
spraw dzo nym na uczy cie lem na ro du, czło wie -
kiem po ko ju po jed na nia i prze ba cze nia. 

To wła śnie śp. ks. Kar dy nał Glemp po zo sta -
wił po so bie ma te rial ny sym bol swe go pry ma so -
stwa – Świą ty nię Opatrz no ści Bo żej. Ma być ona
wo tum wdzięcz no ści na ro du za przy ję cie Kon sty -
tu cji 3 Ma ja, za wol ność od zy ska ną w 1918 r.
i wy wal czo ną w 1989 r., a ta kże za pon ty fi kat Ja -
na Paw ła II. 

Ja ko Za rząd Re gio nu Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność” bę dzie my Go wspo mi nać
w swych mo dli twach – niech Do bry Bóg ob da ru -
je Go ła ską ży cia wiecz ne go.

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

Bia ły stok, dnia 28.01.2013 ro ku.



Sy tu acja w na szym re gio nie jest groź na, ro -

śnie bez ro bo cie i ubó stwo. Jak mo że my sta ra my

się te mu prze ciw dzia łać. Pod no si my te kwe stie

na ob ra dach Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu Spo -

łecz ne go, roz ma wia my o tym w urzę dach pra cy,

z pra co daw ca mi. 

Są trzy po wa żne pro ble my, któ ry mi się te raz

zaj mu je my. Pierw szy to kwe stia Mo sto sta lu, któ -

re go pra cow ni cy nie otrzy mu ją wy na gro dzeń. Lu -

dzie mu szą pra co wać bez ogrze wa nia, a na dwo -

rze mróz. By ła tam kon tro la Okrę go wej In spek cji

Pra cy. Nie zga dza my się z jej wy ni ka mi, roz wa ża -

my skar gę na na szych in spek to rów do Głów ne go

In spek to ra Pra cy. Być mo że ta kże do or ga nów

ści ga nia. Nie któ rym trze ba przy po mi nać, że Pol -

ska to nie Bia ło ruś.

Dru gi przy pa dek to Po lmos Bia ły stok. Tam

jest sil na So li dar ność, ale no wy wła ści ciel pró -

bu je za ka mu flo wać fun dusz so cjal ny i wrzu cić

wszyst kie pie nią dze do jed ne go ko tła. Pra cu ją

nad tym na si praw ni cy. Trze cia spra wa to Miej -

skie Przed się bior stwo ener ge ty ki Ciepl nej, któ re

ma być sprze da ne. Ce ny ogrze wa nia mo gą pójść

w gó rę. Bia ło stoc ki PiS jest głów nym or ga ni za to -

rem re fe ren dum w tej spra wie. My ta kże zbie ra -

my pod pi sy pod wnio skiem o re fe ren dum do ty -

czą cym sprze da ży MPeC.

Pro wa dzi my du żo szko leń. W ze szłym ro ku

prze szko li li śmy po nad 400 osób. Po zy sku je my

środ ki z Ue na pro jek ty zwią za ne z dia lo giem

spo łecz nym. Chce my roz bu do wać swo ją sie dzi -

bę, za pew ni my pra cow ni kom ZR lep szy kom fort,

a bu dy nek bę dzie le piej wy glą dał. Wy da my na to

ok. 3 mln zł. Wciąż ma my udzia ły w spół ce Do my,

któ ra za pew nia ła miesz ka nia pra cow ni kom

ZNTK w Ła pach. Sy tu acja się już unor mo wa ła.

Wkrót ce chce my wy bu do wać no wy blok.

Re gion się po wo li, ale sys te ma tycz nie roz wi -

ja. W ze szłym ro ku za re je stro wa li śmy 10 no wych

or ga ni za cji związ ko wych, a prze sta ło dzia łać

pięć.

n
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Przewodniczący 
Zarządu Regionu Podlaskiego
Józef Mozolewski:

Sta no wi sko KK nr 22/12 
ws. wol no ści sło wa, me diów i ba dań

na uko wych
Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność”

z wiel kim za nie po ko je niem oce nia stan
pol skiej de mo kra cji po nad 20 lat po od zy -
ska niu nie pod le gło ści i wol no ści. Szcze gól -
nie w ostat nich la tach ob ser wu je my dra -
ma tycz ne po gor sze nie wol no ści oby wa -
tel skich w za kre sie wol no ści sło wa. Na si la
się dys kry mi na cja osób wie rzą cych – słow -
ne i fi zycz ne ata ki na świę te i dro gie więk -
szo ści Po la ków sym bo le, a ja ka kol wiek
pró ba obro ny tych war to ści przed sta wia -
na jest ja ko „mo wa nie na wi ści”. Lek ce wa ży
się dia log spo łecz ny i głos mi lio nów lu dzi,
tak jak mia ło to miej sce w przy pad ku usta -
wy o wy dłu że niu wie ku eme ry tal ne go czy
obec no ści na plat for mie cy fro wej te le wi zji
TRWAM. Wzma ga ją się ata ki me dial ne
na nasz Zwią zek, któ re skut ku ją ła ma niem
praw związ ko wych i pra cow ni czych w za kła -
dach pra cy. To wa rzy szy te mu za ostrze nie
usta wy o zgro ma dze niach pu blicz nych, co
jest pró bą kne blo wa nia ust tym, któ rzy
ośmie la ją się mieć in ne zda nie niż rzą dzą -
cy. Naj wy ższe za nie po ko je nie bu dzi ogra ni -
cza nie wol no ści ba dań na uko wych; czę sto
wy ni ki ba dań nie za le żnych, nie zgod nych
z tren da mi po li tycz ny mi są lek ce wa żo ne
i ośmie sza ne. Ta kie po stę po wa nie le gi ty -
mi zu ją w więk szo ści me dia, w tym me dia
pu blicz ne. KK bez względ nie do ma ga się
za prze sta nia ta kich dzia łań. Wzy wa my
do dia lo gu i po sza no wa nia praw do od -
mien ne go zda nia. Wzy wa my do przy wró ce -
nia plu ra li zmu in for ma cji i opi nii w me -
diach szcze gól nie w me diach pu blicz nych.
Wszyst kich tych, któ rzy uwa ża ją po dob nie,
że war to ści fun da men tal ne dla na ro du
i spo łe czeń stwa pol skie go są za gro żo ne
wzy wa my do ak tyw ne go ma ni fe sto wa nia
swo ich ra cji. Trze ba ra to wać pra wo Po la -
ków do nie za le żnych pol skich me diów i au -
ten tycz nej de mo kra cji.

Sta no wi sko KK nr 23/12
ws. no we li za cji ustaw – Ko deks pra cy

oraz usta wy o związ kach za wo do wych

Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność”
sta now czo pro te stu je prze ciw ko pró bie si -

ło we go wpro wa dze nia przez rząd i pra co -
daw ców sys te mo wych zmian w pol skim
usta wo daw stwie do ty czą cym re gu lo wa nia
cza su pra cy pra cow ni ków. Pod po zo ra mi
wal ki z kry zy sem pró bu je się wpro wa dzić
do pol skie go pra wo daw stwa szko dli we
roz wią za nia de re gu lu ją ce czas pra cy i od -
da ją ce go do wy łącz nej dys po zy cji pra co -
daw cy. Ta kie zmia ny w po wią za niu z nad -
mier nym sto so wa nia umów śmie cio wych,
umów ter mi no wych, pra cy tym cza so wej
i za stę po wa nia umów o pra cę pa to lo gicz -
nym sa mo za trud nie niem, przy nio są fa tal -
ne skut ki dla ży cia ro dzin ne go, spo łecz ne -
go, sy tu acji de mo gra ficz nej oraz
zde cy do wa nie ne ga tyw ne skut ki dla pol -
skiej go spo dar ka. Po raz ko lej ny rzą dzą cy
lek ce wa żą kon sty tu cyj ne pra wo do god -
ne go trak to wa nia i wy ni ka ją ce stąd pra wa
pra cow ni cze, a pra cę trak tu ją jak to war
na sprze daż. Wpro wa dze nie sys te mo wo
wy dłu żo nych okre sów roz li cze nio wych, czy
też mo żli wo ści po wszech ne go sto so wa nia
sys te mów rów no wa żne go cza su pra cy,
w któ rym jest do pusz czal ne przed łu że nie
do bo we go wy mia ru cza su pra cy do 12 go -
dzin, ma słu żyć przede wszyst kim ob ni że -
niu kosz tów pra cy przez ko lej ne po gar sza -
nie jej stan dar dów. Po głę bią one już
ist nie ją cą nie zdro wą kon ku ren cję kosz ta -
mi pra cy i bę dzie to ko lej ny czyn nik de mo -
ty wu ją cy przed się bior ców do po szu ki wań
kon ku ren cyj no ści w in no wa cyj nych roz -
wią za niach, no wo cze snej wy so ko prze -
two rzo nej pro duk cji, wzro stu ja ko ści
usług. Z tych po wo dów trud no ocze ki wać,
że przy czy ni się to do utrzy ma nia ist nie ją -
cych miejsc pra cy. Pro po zy cje rzą du,
wspar te przez pra co daw ców, nie przy nio -
są rów nież zwięk sze nia środ ków pie nię -
żnych do dys po zy cji go spo darstw do mo -
wych, co obec nie ma szcze gól ne
zna cze nia dla pod trzy ma nia słab ną cej
kon sump cji we wnętrz nej. Roz wią zań ła -
go dzą cych skut ki kry zy su go spo dar cze go
na le ży po szu ki wać przede wszyst kim we
wzmac nia niu po py tu we wnętrz ne go
– wspie ra jąc kon su men tów, czy też
zmniej sza jąc ob cią że nia pro duk tów
i usług po dat ka mi po śred ni mi (VAT, ak cy -
za) oraz w ulgach in we sty cyj nych mo ty wu -
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ją cych przed się bior ców do zwięk sze nia
in we sty cji pry wat nych po przez uru cho -
mie nie za mro żo nych re kor do wo wy so kich
wol nych środ ków pie nię żnych przed się -
bior ców, a ulo ko wa nych w sys te mie ban -
ko wym (lo ka ty, ob li ga cje). Ko mi sja Kra jo -
wa NSZZ „So li dar ność” prze strze ga rząd
RP, że wpro wa dza jąc te roz wią za nia z na -
ru sze niem eu ro pej skiej dy rek ty wy o cza sie
pra cy oraz kon wen cji nr 135 MOP na ra zi
się na po ra żkę przed in sty tu cja mi eu ro -
pej ski mi i mię dzy na ro do wy mi oraz spo tka
się ze zde cy do wa nym sprze ci wem na sze -
go Związ ku.

STANOWISKO KK nr 24/12
ws. sy tu acji w Fiat Au to Po land S.A.

Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność”
wy ra ża swo ją dez apro ba tę wo bec pla no -
wa nia zwol nień pra cow ni ków w Fiat Au to
Po land w 2013 ro ku, tym bar dziej, że
oprócz spad ku sprze da ży na ryn ku eur pej -
skim do chwi li obec nej nie ma żad nych in -
for ma cji, co do rze czy wi stych po wo dów
tych zwol nień. Przy po mi na my, że Spół ka
w ostat nich la tach zwol ni ła już po nad ty -
siąc pra cow ni ków. Ko mi sja Kra jo wa uwa -
ża, że prio ry te tem po win no być za cho wa -
nie do tych cza so wej licz by miejsc pra cy,
a ja ki kol wiek plan dal szych re duk cji za -
trud nie nia mu si być uza sad nio ny i uzgod -
nio ny z part ne ra mi spo łecz ny mi. W tych
dzia ła niach Ko mi sja Kra jo wa po pie ra po -
stu la ty Ko mi sji Mię dzy za kła do wej NSZZ
„So li dar ność” Fiat Au to Po land. Do ma ga -
my się od pol skie go rzą du przed sta wie nia
kon kret nych pro po zy cji chro nią cych miej -
sca pra cy w prze my śle, w tym mo to ry za -
cyj nym, na le żą cym do czo ło wych eks por -
te rów, przy no szą cych zna czą ce wpły wy
do bu dże tu – na wet po przez sub sy dio wa -
nie miejsc pra cy środ ka mi z Fun du szu
Pra cy. Ko mi sja Kra jo wa ocze ku je
od przed się bior ców peł nej par ty cy pa cji
w wy ni ka ją cych z re duk cji za trud nie nia
kosz tach spo łecz nych oraz fi nan so wych
wo bec zwal nia nych pra cow ni ków, a nie
trans fe ru zy sków po cho dzą cych z dzia łal -
no ści go spo dar czej. Fiat Au to Po land jest
jed nym z naj więk szych za kła dów pro duk -

cji sa mo cho dów w Pol sce, ko ope ru ją cym
z dzie siąt ka mi więk szych i mniej szych
pod do staw ców oraz pod wy ko naw ców.
Ogra ni cze nie pro duk cji i za trud nie nia
w spół ce po cią gnie za so bą zwol nie nia
w oto cze niu fir my, a co za tym idzie zna -
czą cy wzrost bez ro bo cia w re gio nie. Bez -
ro bo cie kosz tu je – i bu dżet, i po dat ni ków.

UCHWA ŁA KK nr 30/12
ws. za się gu dzia ła nia 

Re gio nu Pod la skie go i Ma zow sze

Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność”
dzia ła jąc na pod sta wie § 22 ust. 4 Sta tu -
tu NSZZ „So li dar ność” oraz § 2 Uchwa ły
Nr 7 XIX KZD ws. za sad two rze nia i funk -
cjo no wa nia re gio nów oraz § 13 Uchwa ły
KK Nr 16/06 ws. za koń cze nia ist nie nia
jed nost ki or ga ni za cyj nej związ ku, zmian
za się gu dzia ła nia re gio nów oraz zmia ny
miej sca re je stra cji jed no stek or ga ni za cyj -
nych związ ku, na wnio sek Za rzą du Re gio -

nu Ma zow sze NSZZ „So li dar ność”, po dej -
mu je de cy zję o zmia nie za się gu dzia ła nia,
roz sze rza jąc ob szar Re gio nu Pod la skie go
o po wiat wy so ko ma zo wiec ki w wo je wódz -
twie pod la skim. Uchwa ła wcho dzi w ży cie
z dniem z dniem pod ję cia. Ni niej sza
uchwa ła sta no wi pod sta wę do nie zwłocz -
ne go wpi sa nia or ga ni za cji za kła do wych
z po wia tu wy so ko ma zo wiec kie go do re -
gio nal ne go re je stru or ga ni za cji za kła do -
wych w Re gio nie Pod la skim. Za re je stro -
wa nie tych or ga ni za cji za kła do wych
w Re gio nie Pod la skim skut ku je jed no cze -
snym wy re je stro wa niem or ga ni za cji za -
kła do wych z Re gio nu Ma zow sze ze wszyst -
ki mi kon se kwen cja mi. Re gion re je stru-
ją cy or ga ni za cje za kła do we jest zo bo wią -
za ny do po in for mo wa nia pra co daw ców,
któ rych ww. or ga ni za cje za kła do we obej -
mu ją swo im dzia ła niem, o zmia nie władz
nad rzęd nych or ga ni za cji za kła do wych.

Gdańsk, 18 grud nia 2012 ro ku

132 tys. ro dzi ców, któ rym w tym ro ku uro dzi
się dziec ko, otrzy ma z te go ty tu łu do da tek so -
cjal ny wy pła ca ny naj ubo ższym – pi sze „Rzecz po -
spo li ta”. Ozna cza to, że śred nio co trze cie dziec -
ko w Pol sce ro dzi się w bie dzie lub nę dzy.
Z pro gnoz re sor tu pra cy, do któ rych do tar ła ga -
ze ta wy ni ka, że w 2013 r. uro dzi się ok. 390 tys.
dzie ci, a bli sko 35 proc. z nich przyj dzie na świat
w ro dzi nach le d wo wią żą cych ko niec z koń cem.
Mie sięcz ny do chód na oso bę nie prze kra cza
tam 539 zł – to po ziom po zwa la ją cy z wiel kim
tru dem za spo ko ić je dy nie pod sta wo we po trze by
ży cio we. Tzw. mi ni mum eg zy sten cji, czy li gra ni ca
fi zycz ne go prze trwa nia, wy no si ok. 500 zł
na oso bę. Jed no ra zo wy do da tek so cjal ny to
obec nie 1000 zł.

Cier pią ro dzi ny wie lo dziet ne
„Rz” in for mu je, że obec nie 700 tys. naj -

młod szych ży je w Pol sce w skraj nie trud nych wa -
run kach ma te rial nych – po dob nie by ło w po -
przed nich kil ku la tach. Po twier dza ją to też
prze pro wa dza ne co ro ku ba da nia GUS, któ re
udo wad nia ją, że w Pol sce skraj nym ubó stwem
naj bar dziej za gro żo ne są mło de ro dzi ny, zwłasz -
cza wie lo dziet ne. W 2011 r. po ni żej mi ni mum eg -
zy sten cji ży ło 6,7 proc. Po la ków. Naj wię cej bied -
nych by ło wśród rol ni ków, ren ci stów i ma łżeństw
z dzieć mi, szcze gól nie tych, któ re mia ło na utrzy -

ma niu czwo ro lub wię cej dzie ci (w ta kich ro dzi -
nach nie do ja da ło co czwar te dziec ko). Naj le piej
wio dło się przed się bior com i – wbrew po wszech -
nej opi nii – eme ry tom. Tyl ko co dwu dzie sty z nich
(4,6 proc.) żył w bie dzie.

Pol ska to nie kraj 
dla mło dych

– Ubó stwo w Pol sce do ty czy głów nie mło -
dych. To mit, że do ty ka star szych – za uwa ża
w roz mo wie z „Rzecz po spo li tą” Piotr Le wan dow -
ski, eks pert In sty tu tu Ba dań Struk tu ral nych. Pa -
weł Do bro wol ski, eko no mi sta, pre zes Fun da cji
FOR, pod su mo wu je: Pol ska to nie jest kraj dla
mło dych. Są dys kry mi no wa ni, a to pro wa dzi
m.in. do ma so wych emi gra cji. eks per ci po stu lu -
ją m.in. zmia nę tej po li ty ki, ni ższe kosz ty pra cy
i lep szy sys tem edu ka cji.                                                 n

Co trzecie dziecko rodzi się w biedzie



28 stycz nia br. w I Li ceum Ogól no kształ cą -
cym w Bia łym sto ku od by ło się spo tka nie Pre zy -
dium Za rzą du Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li -
dar ność” z prze wod ni czą cy mi oraz człon ka mi KZ
NSZZ „So li dar ność”. 

Zgro ma dzo nych go ści przy wi tał Prze wod ni -
czą cy ZR – Jó zef Mo zo lew ski. Na stęp nie uczest -
ni cy mie li oka zję za po znać się in for ma cją nt.
dzia łal no ści po szcze gól nych dzia łów Za rzą du
Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li dar ność” w ro -

ku 2012. W ko lej nej czę ści spo tka nia Wi ce prze -
wod ni czą cy ZR – eu ge niusz For mej ster za pre -
zen to wał pod su mo wa nie ak cji pro te sta cyj nych
oraz in nych form ak tyw no ści Związ ku w ubie głym
ro ku. Pod kre ślo no, iż w Re gio nie Pod la skiem
NSZZ „S” uda ło się ze brać po nad 42 ty sią ce
pod pi sów ws. re fe ren dum eme ry tal ne go. Za pro -
sze ni go ście uczest ni czy li w dys ku sji, pod czas
któ rej po ru sza no spra wy o szcze gól nym zna cze -
niu dla na sze go Re gio nu m.in. dot. sy tu acji
MPeC Bia ły stok, upa dło ści li kwi da cyj nej PMB,
oraz bie żą cych i pla no wa nych dzia łań or ga ni za -
cyj nych Związ ku.  K. M.

SpotkaniePosiedzenie
Zarządu Regionu

Dnia 28 stycznia br., wspólna modlitwa 
w intencji śp. ks. Kardynała Prymasa Józefa
Glempa rozpoczęła kolejne posiedzenie Zarządu
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
Wiceprzewodniczący ZR - eugeniusz Formejster
złożył relację z obrad Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Podczas posiedzenia Komisji
Krajowej przyjęto min. stanowisko ws. unijnej
dyrektywy tytoniowej, uznając że znowelizowane
zapisy spowodują wielomiliardowe straty dla
polskiej gospodarki i poszerzą szarą strefę
produkcji oraz przemytu. Następnie Przewodni-
czący ZR - Józef Mozolewski, zreferował najważ-
niejsze informacje z bieżącej pracy Zarządu Re-
gionu. Podsumował pierwszą część spotkań 
z Komisjami Zakładowymi w Oddziałach Zarządu
Regionu. Dokonał analizy działania Związku 
w kraju i w regionie. Zaapelowano również o dal-
sze zbieranie podpisów pod wnioskiem o refe-
rendum przeciw sprzedaży MPeC w Białymstoku
oraz europejską Inicjatywą Obywatelską na rzecz
zawieszenia Pakietu Klimatyczno-energetycz-
nego. Poruszona została również kwestia strajku
ostrzegawczego Spółek PKP oraz interwencji ws.
ciężkiej sytuacji Mostostalu Białystok. Omówio-
no także działalność, powołanego rok temu,
Funduszu Pomocy Regionu Podlaskiego NSZZ
„S”. Na chwilę obecną inicjatywę wsparły trzy OZ
NSZZ „S” - CeDC International O/„Polmos”
Białystok, PGe Białystok oraz Pfleiderer Grajewo
S.A.

K.M.



Na po czą tek przy po mnij my pro ce du rę do ty -
czą cą li kwi da cji szko ły:

1. Ra da miej ska po dej mu je uchwa łę
o za mia rze li kwi da cji szko ły.

2. W nie prze kra czal nym ter mi nie 6 mie -
się cy przed roz po czę ciem li kwi da cji ra da miej -
ska za wia da mia o tym za mia rze ro dzi ców
uczniów li kwi do wa nej szko ły, ku ra to ra oświa ty
i or gan wy ko naw czy (pre zy den ta).

3. Ra da miej ska po dej mu je uchwa łę
o li kwi da cji szko ły.

4. Wo je wo da, je że li uchwa ła o li kwi da cji
jest obar czo na błę da mi praw ny mi (jest nie zgod -
na z obo wią zu ją cy mi za pi sa mi usta wy o sys te -
mie oświa ty), uchy la tę uchwa łę w cią gu 30 dni
od jej pod ję cia – ra da miej ska mo że od tej de cy -
zji od wo łać się do są du ad mi ni stra cyj ne go.

5. Je że li wo je wo da nie zdą żył te go zro -
bić, mo że za ska rżyć uchwa łę do są du ad mi ni -
stra cyj ne go.

6. Wo je wódz ki sąd ad mi ni stra cyj ny wy -
da je wy rok, od któ re go stro nom przy słu gu je pra -
wo wnie sie nia skar gi ka sa cyj nej do Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go.

7. NSA wy da je osta tecz ny wy rok.
Ko mi sja Mię dzy za kła do wa OM NSZZ „So li -

dar ność” PO iW w Bia łym sto ku, po ogło sze niu
wy ro ków przez Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny
w Bia łym sto ku od da la ją cych skar gi Wo je wo dy
Pod la skie go na uchwa ły z 2012 r. Ra dy Miej skiej
w Bia łym sto ku li kwi du ją ce szko ły po nad gim na -
zjal ne, zwró ci ła się w paź dzier ni ku 2012 r.
do wo je wo dy z py ta niem, czy bę dzie wno sił skar -
gi ka sa cyj ne do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go. Otrzy ma li śmy od po wiedź, że się za sta no -
wi, gdy bę dzie miał wszyst kie uza sad nie nia
wy ro ków. 

W grud niu do wo je wo dy wy stą pił prze wod ni -
czą cy Za rzą du Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li -

dar ność” z wnio skiem o roz wa że nie za sad no ści
dzia łań zwią za nych z ewen tu al nym wnie sie niem
skarg na wy da ne przez WSA orze cze nia. W od po -
wie dzi wo je wo da na pi sał, że or gan nad zo ru nie
zna lazł prze sła nek uza sad nia ją cych zło że nie
skarg ka sa cyj nych do NSA.

KM nie mo że tej sy tu acji po zo sta wić bez ko -
men ta rza.

Zacz nij my od mak sy my czę sto wy gła sza nej
przez praw ni ków: do są du idzie się po wy rok,
a nie po spra wie dli wość. 

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Bia łym -
sto ku wy dał więc wy ro ki w spra wie li kwi da cji
szkół wcho dzą cych w skład sze ściu ze spo łów
szkół po nad gim na zjal nych w Bia łym sto ku, od -
da la jąc skar gi Wo je wo dy Pod la skie go na li kwi -
da cyj ne uchwa ły Ra dy Miej skiej. 

Wpraw dzie są dy są nie za wi słe i nie za le żne,
ale zdu mie nie bu dzi aż ta ka nie za le żność bia ło -
stoc kie go są du ad mi ni stra cyj ne go od cho cia żby
utrwa lo ne go orzecz nic twa w po dob nych spra -
wach. 

Cho dzi mia no wi cie o nie za wia do mie nie
przez Ra dę Miej ską w Bia łym sto ku ro dzi ców
uczniów li kwi do wa nych szkół w ter mi nie co naj -
mniej 6 mie się cy przed pla no wa ną da tą li kwi da -
cji szkół o za mia rze ich li kwi da cji, a jest to wy -
móg ko niecz ny do pod ję cia uchwał
li kwi da cyj nych, tak jak i za wia do mie nie ku ra to ra
oświa ty oraz or ga nu wy ko naw cze go, czy li pre zy -
den ta mia sta. WSA przy jął tłu ma cze nie or ga nu
pro wa dzą ce go szko ły (ra dy miej skiej), że jest
jesz cze czas na za wia do mie nie ro dzi ców, gdyż
osta tecz na li kwi da cja po szcze gól nych szkół na -
stą pi w ro ku 2013, 2014 lub 2015. Sąd nie wziął
pod uwa gę da ty roz po czę cia li kwi da cji szkół za -
pi sa nej w uchwa łach li kwi da cyj nych – 1 wrze -
śnia 2012 r. lecz jej za koń cze nie. Sąd li kwi da cję
na zwał „wy ga sza niem” cho ciaż usta wa o sys te -
mie oświa ty nie zna ter mi nu „wy ga sza nia” i nie
ma słów „roz po czę cie wy ga sza nia” w kwe stio no -
wa nych uchwa łach. W orzecz nic twie mó wi się
o li kwi da cji roz cią gnię tej w cza sie.

I to ró żni te wy ro ki WSA w Bia łym sto ku
od wie lu wy ro ków Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go i od in nych są dów wo je wódz kich. 

24.10.2002 r. na ten te mat wy po wie dział
się Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny
(OwSS 202/3/75/75): „Zgod nie z art. 59 ust. 1
usta wy o sys te mie oświa ty, or gan pro wa dzą cy
szko łę jest zo bo wią za ny za wia do mić, w nie prze -
kra czal nym 6-mie sięcz nym ter mi nie, wy szcze -
gól nio ny w nim krąg pod mio tów nie o li kwi da cji
szko ły, lecz o za mia rze jej li kwi da cji. Sko ro za -
tem or gan pro wa dzą cy szko łę po wziął za miar jej
li kwi da cji, to po wi nien o tym fak cie za wia do mić
wy mie nio ne w tym prze pi sie pod mio ty. Do pie ro

po za wia do mie niu o za mia rze li kwi da cji szko ły
mo że być pod ję ta uchwa ła w spra wie jej li kwi da -
cji”.

Czy cho cia żby wy rok NSA z 22.02.2012r.
(I OSK 2376/11): „Okre ślo ny w art. 59 ust. 1 u.
o. s. o. ter min ma cha rak ter ma te rial no praw ny,
co ozna cza, iż nie mo że zo stać przy wró co ny, a je -
go nie do cho wa nie prze są dza o bez sku tecz no ści
za wia do mie nia o za mia rze li kwi da cji szko ły”.

Dla cze go WSA w Bia łym sto ku w uza sad nie -
niach do swo ich wy ro ków po dzie lił po gląd praw -
ni ków miej skich, że jest jesz cze czas na za wia do -
mie nie ro dzi ców, po zo sta je dla nas za gad ką. 

Gdzie WSA w Bia łym sto ku wi dzi cho cia żby
lo gi kę za wia da mia nia przez or gan pro wa dzą cy
szko ły ro dzi ców o za mia rze li kwi da cji do pie ro tuż
przed koń cem wdro żo ne go już daw no w ży cie
pro ce su li kwi da cji ty chże szkół? Prze cież uchwa -
ły o li kwi da cji zo sta ły już daw no pod ję te, więc
cze mu ma słu żyć ta kie za wia do mie nie? 

Dla cze go wo je wo da pod la ski nie zna lazł
prze sła nek do zło że nia skarg ka sa cyj nych
do Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go? My
zna leź li śmy, więc sztab praw ni ków wo je wo dy
tym bar dziej po wi nien! Chy ba, że or gan nad zo ru
oba wiał się, że spra wy w NSA wy gra. 

W jed nym mu si my przy znać ra cję WSA
w Bia łym sto ku – to wła śnie wo je wo da, ja ko or -
gan nad zo ru nad po dej mo wa ny mi uchwa ła mi
sa mo rzą dów te ry to rial nych, po wi nien wcze śniej
w usta wo wym ter mi nie uchy lić uchwa ły Ra dy
Miej skiej w Bia łym sto ku w spra wie li kwi da cji
szkół po nad gim na zjal nych, je że li uznał, że są
pod ję te z na ru sze niem pra wa. Py ta nie: dla cze go
te go nie uczy nił?

Wy glą da na to, że wy ro ki są wy da ne i wszy -
scy są za do wo le ni – więk szość rad nych, pre zy -
dent, wo je wo da i sę dzio wie. 

Nie wa żne jest na to miast po czu cie oby wa te -
li, a szcze gól nie spo łecz no ści li kwi do wa nych
szkół, że do pań stwa pra wa jest nam co raz da lej
i da lej…

Jesz cze cze ka my na de cy zję Pro ku ra to ra
Okrę go we go w Bia łym sto ku, czy bę dzie wno sił
do NSA o przy wró ce nie po rząd ku praw ne go
w opi sa nych wy żej spra wach. 

Kry sty na Wa si luk -Rich ter
Prze wod ni czą ca KM OM

NSZZ „So li dar ność” PO iW w Bia łym sto ku 

O likwidacji szkół ponadgimnazjalnych



25 stycz nia br. sta nę ły po cią gi w ca łej Pol -
sce. Związ kow cy ko le jo wi prze pro wa dzi li strajk
ostrze gaw czy, któ ry trwał od godz. 7.00 do 9.00.
Straj ko wa li związ kow cy ze spół ek Gru py PKP:
PKP PLK, PKP Car go i PKP In ter ci ty. Związ kow cy
z po zo sta łych spół ek wspie ra li pro test, np. wy -
wie sza jąc fla gi. Mię dzy związ kow ca mi ko le jo wy -
mi a Gru pą PKP to czy się spór zbio ro wy do ty czą -
cy ulg prze jaz do wych. Me dia cje w tej spra wie
trwa ją od kil ku ty go dni. 15 stycz nia pra co daw cy
po pro si li o prze rwę w me dia cjach do 25 stycz -
nia. Po wo dem mia ła być chęć lep sze go przy go -
to wa nia się do spo tka nia. Spra wy przy bra ły jed -
nak in ny ob rót.

– Oka za ło się, że pra co daw cy są na ty le cwa -
ni, że w tym cza sie wy mu sza li pod pi sy wa nie
oświad czeń do ty czą cych ko rzy sta nia ze świad -

czeń prze jaz do wych we dług za sad okre ślo nych
przez pra co daw ców – po wie dział Piotr Du da,
prze wod ni czą cy NSZZ „So li dar ność” – Ca łą wi nę
za tę sy tu ację po no si Za rząd PKP i mi ni ster No -
wak – oce nił Du da.

W ta kiej sy tu acji związ ki za wo do we bę dą ce
stro ną spo ru pod ję ły de cy zję o straj ku ostrze -
gaw czym. Związ kow cy ko le jo wi zwró ci li też uwa -
gę, że peł ną od po wie dzial ność za uru cho mie nie
i kosz ty straj ku po no si stro na pra co daw ców.
W Bia łym sto ku od go dzi ny 7.00 do 9.00 wstrzy -
ma ny był ca ły ruch ko le jo wy. Z me ga fo nów dwor -
co wych in for mo wa no pod ró żnych o trwa ją cej ak -
cji pro te sta cyj nej. Nie za no to wa no żad nych
in cy den tów. O godz. 9.05 z dwor ca PKP Bia ły -
stok od je chał pierw szy po ciąg do Sze pie to wa.

cj. mm.

Fa tal ny po czą tek ro ku 
dla pod la skiej go spo dar ki 

Na ura to wa nie bia ło stoc kich za kła dów PMB
nie ma już szans. Sąd, w któ rym pro wa dzo ne by -
ło po stę po wa nie upa dło ścio we, zmie nił upa -
dłość ukła do wą na li kwi da cyj ną. Ze skle pów
na do bre znik ną wę dli ny sy gno wa ne lo giem
PMB, od lat cie szą ce się po pu lar no ścią wśród
miesz kań ców re gio nu. Sze re gi bez ro bot nych za -
si li ko lej nych trzy sta osób, zwol nio nych z za kła -
du. O zmia nie upa dło ści ukła do wej na li kwi da -
cyj ną bia ło stoc ki Sąd Re jo no wy zde cy do wał
pod ko niec ubie głe go ty go dnia. Za rzą dza nie ma -
jąt kiem upa dłe go za kła du prze jął syn dyk. To, co

uda się sprze dać, zo sta nie prze zna czo ne
na spła tę wie rzy cie li. Fir ma za le ga wie rzy cie lom
ok. 75 mi lio nów zło tych. Nie wia do mo co sta nie
się Chłod nią Bia ły stok S.A. któ rej głów nym ak -
cjo na riu szem jest PMB. Ko lej ną fir mą któ ra
w ostat nim cza sie zo sta nie zli kwi do wa na, to Sie -
mia tyc kie Przed się bior stwo Dro go wo -Mo sto -
we Sp. z o.o. za trud nia ją ce oko ło 60 osób. Nie -
pew ne są też lo sy Mo sto sta lu Bia ły stok Sp. z o.o.
w któ rej pra co daw ca za le ga od kil ku mie się cy
z wy pła tą wy na gro dzeń dla pra cow ni ków za kła -
du. n

Strajk ostrzegawczy na kolei

Prywatyzacja
zagrożona

W tym ro ku mia ła po raz dru gi ru szyć pry wa -
ty za cja Kra jo wej Spół ki Cu kro wej. Sprze daż ak cji
rol ni kom i pra cow ni kom cu krow ni Pol skie go Cu -
kru stoi jed nak pod zna kiem za py ta nia. Wszyst ko
przez nie roz wią za ne kwe stie praw ne. Oka zu je
się, że wąt pli wo ści co do pro ce du ry pry wa ty za -
cyj nej ma Rzą do we Cen trum Le gi sla cyj ne. Praw -
ni cy rzą do wi uwa ża ją bo wiem, że nie do koń ca
zgod ne z prze pi sa mi są okre ślo ne pro ce du ry
uma rza nia ak cji KSC na le żą cych do Skar bu Pań -
stwa. Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa pla nu je bo -
wiem, że rząd umo rzy naj pierw udzia ły pań stwa
w Pol skim Cu krze, a po tem zo sta ną one od sprze -
da ne plan ta to rom bu ra ków cu kro wych i pra cow -
ni kom cu krow ni na le żą cych do KSC. – Je śli rze -
czy wi ście rzą do wi praw ni cy uzna ją, że umo rze nie
ak cji jest bez praw ne, mi ni ster stwo nie bę dzie
mo gło sko rzy stać z tej ście żki pry wa ty za cyj nej
i bę dzie mu sia ło zna leźć in ną dro gę pry wa ty za cji
je dy nej pol skiej fir my cu kro wej – mó wi praw nik
An drzej Pi wo war czyk. Tyl ko że trud no so bie wy -
obra zić in ny spo sób pry wa ty za cji, któ ry za koń -
czył by się suk ce sem, czy li prze ję ciem KSC
na wła sność przez rol ni ków i pra cow ni ków. Już
je sie nią br. miał być go to wy pro spekt emi syj ny,
tak że by w przy szłym ro ku upraw nio ne oso by ob -
ję ły swo je ak cje. Przy po mnij my, że pierw sza pró -
ba sprze da ży ak cji Pol skie go Cu kru za koń czy ła
się fia skiem w kwiet niu ub. r. Mi ni ster stwo ją
unie wa żni ło po skar gach Kra jo we go Związ ku
Pro du cen tów Bu ra ków Cu kro wych i związ ków za -
wo do wych pra cow ni ków cu krow ni, któ rzy ostrze -
ga li, że pra wa do za ku pu ak cji są sku po wa ne
od nie któ rych rol ni ków i pra cow ni ków przez nie -
upraw nio ne oso by. To zaś gro zi ło tym, że w rze -
czy wi sto ści ak cje KSC ku pi li by np. lu dzie lub fir -
my pod sta wio ne przez za gra nicz ną kon ku ren cję.
W re zul ta cie stra ci li by śmy ostat nie go pol skie go
pro du cen ta cu kru. I no wy spo sób pry wa ty za cji
miał uda rem nić re ali za cję ta kie go sce na riu sza.
Jed nak plan ta to rzy bu ra ków oba wia ją się, że
i tym ra zem sprze daż udzia łów w KSC mo że nie
za pew nić szczel no ści tej ope ra cji. Wszyst ko za le -
ży jed nak od kon kret nych roz wią zań. Za pew ne
wró ci też spra wa roz sze rze nia pra wa do za ku pu
ak cji na więk szą licz bę by łych pra cow ni ków i do -
staw ców bu ra ków, któ rzy stra ci li pra cę lub kon -
trak ty na do sta wy su row ca po tym, jak Pol ski Cu -
kier mu siał za mknąć część za kła dów z po wo du
zmniej sze nia li mi tów pro duk cyj nych przez Ko mi -
sję eu ro pej ską. Ich wnio ski w ubie głym ro ku zo -
sta ły od rzu co ne, te raz ma ją zo stać po no wio ne.

Źró dło: ND



Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym
Re gion Pod la ski NSZZ „So li dar ność” w okre -

sie od dnia 1 stycz nia 2012 r. do dnia 31 grud -
nia 2012 r. re ali zo wał pro jekt pn. „Ro la dia lo gu
spo łecz ne go na szcze blu re gio nal nym”, któ ry był
współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii eu ro pej skiej
w ra mach eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. 

Głów nym ce lem pro jek tu by ło wzmoc nie nie
in sty tu cji dia lo gu spo łecz ne go na szcze blu re -
gio nal nym i za kła do wym oraz na wią za nie part -
ner stwa z co naj mniej jed ną or ga ni za cją pra co -
daw ców. Cel pro jek tu zo stał osią gnię ty. Dnia 12
li sto pa da 2012 r. pod pi sa no umo wę part ner ską
po mię dzy Izbą Prze my sło wo -Han dlo wą w Bia -
łym sto ku a Re gio nem Pod la skim NSZZ „So li dar -
ność”. 

W ra mach pro jek tu, m.in. prze pro wa dzo no
ba da nia spo łecz ne, dzię ki któ rym zi den ty fi ko wa -
no czyn ni ki ogra ni cza ją ce współ pra cę po mię dzy
re gio nal ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi. Ba da nia
te umo żli wi ły ta kże po zna nie ste reo ty pów, ja kie
ist nie ją na te mat part ne rów dia lo gu, jak i przy -
szłych, mo żli wych ob sza rów współ pra cy po mię -
dzy ni mi. Wy ni ki tych ba dań przed sta wio no w po -
ni ższej pu bli ka cji. 

Po nad to, stwo rzo no stro nę in ter ne to wą
na te mat wdra ża ne go pro jek tu, dzię ki któ rej
miesz kań cy re gio nu mo gli bli żej po znać ideę
dia lo gu spo łecz ne go. Stro na ta cie szy ła się dość
du żym za in te re so wa niem, bo wiem przez ca ły
okres re ali za cji pro jek tu od no to wa no aż 2342
wej ścia.

W cza sie trwa nia pro jek tu, prze pro wa dzo no
rów nież wi zy ty stu dyj ne w czte rech przed się bior -
stwach cha rak te ry zu ją cych się „do bry mi prak ty -
ka mi” do ty czą cy mi kształ to wa nia wa run ków pra -
cy. Dzię ki wi zy tom, 45 człon ków NSZZ

„So li dar ność”, po zna ło spe cy fi kę do brych re la cji
na li nii pra co daw ca -zwią zek za wo do wy. 

Rów nie wa żnym eta pem pro jek tu by ło zor ga -
ni zo wa nie kon fe ren cji te ma tycz nych, w któ rych
uczest ni czy li przed sta wi cie le WKDS, or ga ni za cje
pra co daw ców, or ga ni za cje pra cow ni ków, in sty -
tu cje ryn ku pra cy i in sty tu cje oto cze nia biz ne su.
Kon fe ren cje te, przede wszyst kim mia ły za za da -
nie uka zać wa żność dia lo gu spo łecz ne go
na szcze blu re gio nal nym i za kła do wym, jak rów -
nież przed sta wić no we for my za trud nia nia
i kształ ce nia pra cow ni ków. Łącz nie w czte rech
kon fe ren cjach wzię ło udział 358 osób. 

Ostat nim eta pem pro jek tu by ło prze pro wa -
dze nie dwu mie sięcz nej kam pa nii in for ma cyj nej,
któ rej za da niem by ła pro mo cja dia lo gu spo łecz -
ne go. We wrze śniu i grud niu 2012 r., w trzech
naj więk szych mia stach wo je wódz twa pod la skie -
go, tj. Bia ły stok, Ło mża i Su wał ki, roz miesz czo no
łącz nie 60 bil l bo ar dów. 

Na za koń cze nie chce my ser decz nie po dzię -
ko wać wszyst kim uczest ni kom za wzię cie udzia łu
w pro jek cie. Ży wi my na dzie ję, iż zre ali zo wa ny
pro jekt nie tyl ko umoc nił in sty tu cję dia lo gu spo -
łecz ne go w re gio nie, ale rów nież wpły nął na po -
pra wę sto sun ków po mię dzy pra cow ni kiem a pra -
co daw cą.

n

Re gion Pod la ski NSZZ „So li dar ność”

od dnia 1 stycz nia 2013 r. przy stą pił do re ali za -

cji pro jek tu pn. „Pra co daw cy, pra cow ni cy, wła -

dze współ pra cu ją ce”. Pro jekt bę dzie trwał przez

okres 18 mie się cy i skoń czy się dnia 30 czerw -

ca 2014 r. Środ ki fi nan so we na re ali za cję te go

przed się wzię cia po cho dzą z Nor we gii za po śred -

nic twem Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we -

go 2009-2014 w ra mach Pro gra mu na rzecz

God nej Pra cy i Dia lo gu Trój stron ne go. 

Pro jekt prze wi du je prze pro wa dze nie sze re gu

dzia łań na rzecz po pra wy dia lo gu trój stron ne go,

przede wszyst kim je go struk tur i do brych prak tyk

oraz zwięk sze nia świa do mo ści spo łe czeń stwa

lo kal ne go na te mat god nej pra cy. 

W ra mach pro jek tu, zo sta ną zre ali zo wa ne

na stę pu ją ce dzia ła nia:

1. Wi zy ty stu dyj ne

– 2 wi zy ty – łącz nie 20 osób, w tym 6 człon -

ków związ ku, 6 przed sta wi cie li wła dzy lo kal nej, 6

przed się bior ców lub ich przed sta wi cie li. 

2. Szko le nia

– 96 uczest ni ków (6 grup po 16 osób);

– 4 gru py związ kow ców, 1 przed się bior -

ców, 1 władz lo kal nych;

– 4 blo ki te ma tycz ne (24 szko le nia – po 4

na gru pę) + 1 warsz tat wspól ny.

3. Kon fe ren cje

– 2 kon fe ren cje na te mat god nej pra cy.

4. Kam pa nia in for ma cyj na

– bil bor dy;

– me dia re gio nal ne;

– ana li za świa do mo ści dot. god nej pra cy.

Ze spół pro jek to wy

„Pro jekt wspar ty przez środ ki fi nan so we po cho dzą ce

z Nor we gii po przez Nor we ski Me cha nizm Fi nan so -

wy 2009-2014 w ra mach Pro gra mu na rzecz God nej Pra -

cy i Dia lo gu Trój stron ne go.”



Bra nżow cy w Gdań sku
– Nie mo że być tak, że dwie ście osób w pań stwie

de cy du je za kil ka mi lio nów Po la ków – mó wił Piotr Du -
da, prze wod ni czą cy KK pod czas spo tka nia z przed -
sta wi cie la mi bra nż w sa li BHP – Dia log na rzą dzie
trze ba wy mu sić. Trze ba do pro wa dzić do sy tu acji, aby
rzą dzą cym na wet do gło wy nie przy szło wpro wa dzać
coś bez kon sul ta cji ze spo łe czeń stwem. Jak co ro ku
w stycz niu do Gdań ska przy je cha li przed sta wi cie le
Se kre ta ria tów i Sek cji Bra nżo wych, aby po roz ma wiać
z człon ka mi pre zy dium KK o sy tu acji w po szcze gól -
nych bra nżach. Prze wod ni czą cy na wstę pie opo wie -
dział o ak cjach pro wa dzo nych przez „So li dar ność”
w ostat nim cza sie. Wal ka z pod wy ższe niem wie ku
eme ry tal ne go, z umo wa mi śmie cio wy mi oraz o zwięk -
sze nie środ ków z Fun du szu Pra cy na zwal cza nie bez -
ro bo cia – to naj wa żniej sze w tym cza sie po la ak tyw -
no ści Związ ku. Du da za zna czył, że bez prze my słu nie
ma roz wo ju go spo dar cze go. W Pol sce nie pro wa dzi
się żad nej po li ty ki prze my sło wej, stąd co raz gor sza
kon dy cja kra ju. Prze wod ni czą cy na ma wiał bra nżow -
ców do wspie ra nia pa trio ty zmu go spo dar cze go. Dys -
ku sja, któ ra roz pa li ła wszyst kich, do ty czy ła wzmoc -
nie nia bra nż. Wie le pro ble mów, z któ ry mi bo ry ka ją się
bra nżow cy, do ty czy skła dek afi lia cyj nych. Spra wy pra -
cow ni cze w fir mach z ka pi ta łem za gra nicz nym za ła -
twia się na szcze blu mię dzy na ro do wym, dla te go – jak
pod kre śla li bra nżow cy – afi lia cje w mię dzy na ro do -
wych or ga ni za cjach związ ko wych są tak wa żne.
Pod ko niec spo tka nia pre zy dium KK oraz przed sta wi -
cie le bra nż po dzie li li się opłat kiem i zło ży li ży cze nia
no wo rocz ne.

Je ste śmy w Li dlu
W Li dlu po wsta ła Ko mi sja Za kła do wa NSZZ „So -

li dar ność”. To pierw szy zwią zek za wo do wy w tej sie ci
mar ke tów. – Dzi siej sze spo tka nie w sie dzi bie fir my
po zy tyw nie mnie za sko czy ło – po wie dzia ła pod czas
piąt ko wej kon fe ren cji pra so wej w Ło dzi Ju sty na Chra -
po wicz, prze wod ni czą ca no wo pow sta łej or ga ni za cji
– Po in for mo wa li śmy o po wsta niu związ ku za wo do we -
go w fir mie i wy ja śni li śmy, że chce my owoc nej
współ pra cy w ce lu po pra wy wa run ków pra cy. War to
w tym miej scu do dać, że za le ży nam na roz wo ju fir my,
aby bu do wa ła co raz sil niej szą po zy cje ryn ko wą, ale
chce my, aby pra cow ni cy roz wi ja li się rów no le gle z roz -
wo jem fir my – do da je. Ko mi sja Za kła do wa zo sta ła za -
re je stro wa na w Za rzą dzie Re gio nu Zie mia Łódz ka.
W tam tej szym Li dlu pra cu je Ju sty na Chra po wicz.
– Ogól no pol ska kam pa nia or ga ni zo wa nia pra cow ni -
ków Lidl przy bra ła cha rak ter mię dzy na ro do wy – mó wi
Kac per Sta chow ski, kie row nik Dzia łu Roz wo ju KK
NSZZ „So li dar ność” – Otrzy ma li śmy wspar cie od Ver -
di i UNI Glo bal Union, jak rów nież in nych pod mio tów,
m.in. Fun da cji im. Frie dri cha eber ta. – Cie szę się, że
ci mło dzi lu dzie za ło ży li Zwią zek, mam na dzie ję, że im
się uda – ko men tu je Wal de mar Krenc, szef re gio nu
łódz kie go – Ma ją od wa gę i chęć dzia ła nia. To do brze
wró ży na przy szłość. Fir ma LIDL na le ży do nie miec kiej
gru py ka pi ta ło wej Schwarz. Lidl w Pol sce za trud nia
po nad 12 ty się cy pra cow ni ków, w po nad 450 skle -
pach i 5 cen trach dys try bu cyj nych. Kam pa nia or ga ni -
zo wa nia pra cow ni ków sie ci Lidl jest współ fi nan so wa -
na ze środ ków Unii eu ro pej skiej w ra mach
eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

n

Ratunek dla budownictwa
Rok 2013 bę dzie bar dzo cię żki dla sek to ra

bu dow la ne go – mó wi Zbi gniew Maj chrzak, szef
Se kre ta ria tu Bu dow nic twa NSZZ „So li dar ność”
– No wa pu la fun du szy eu ro pej skich za cznie na -
pły wać do pie ro w dru giej po ło wie ro ku. Prze wi -
du je my, że z po nad pół mi lio na pra cow ni ków za -
trud nio nych w bra nży bu dow la nej, pra cę mo że
stra cić na wet 200 tys. osób. Maj chrzak pod kre -
śla, że przy czy ną kry zy su jest sil na kon ku ren cja
na ryn ku, ni skie pła ce, umo wy śmie cio we i ro -
sną ca z ka żdym ro kiem licz ba nie le gal nie za trud -
nio nych. Piąt ko we po sie dze nie Ma ło pol skiej Ra -
dy ds. Bez pie czeń stwa Pra cy w Bu dow nic twie
zo sta ło po świę co ne wy pra co wa niu wspól ne go
sta no wi ska przed sta wi cie li bra nży bu dow la nej,
władz lo kal nych, sto wa rzy szeń oraz związ ków za -
wo do wych. Przed sta wia ono dzia ła nia ko niecz ne

dla ra to wa nia kra jo we go bu dow nic twa. Ra da
przed sta wi ła dzie więć po stu la tów. Wśród nich
wy mie nio no li kwi da cję kry te rium naj ni ższej ce -
ny, wzmoc nie nie sy te mu nad zo ru i kon tro li,
utwo rze nie rzą do we go pro gra mu bu dow nic twa
so cjal ne go a ta kże roz po czę cie dia lo gu spo łecz -
ne go w kie run ku za war cia Po nadza kła do we go
Ukła du Zbio ro we go Pra cy obej mu ją ce go ca łą
bra nżę. Ra da zwró ci ła uwa gę, że tyl ko po przez
pod ję cie szyb kich dzia łań le gi sla cyj nych mo żna
ra to wać upa da ją ce bu dow nic two. W mi nio nym
ro ku wzro sła licz ba firm, któ re mu sia ły ogło sić
ban kruc two. We dług ra por tu Co fa ce Po land, co
czwar te upa da ją ce przed się bior stwo by ło fir mą
bu dow la ną. To wy nik nie mal dwa ra zy gor szy niż
w ro ku 2011.

n

Dni wolne w 2013 roku
Jak co ro ku in for mu je my o tym, jak bę dzie

wy glą dał roz kład świąt w da nym ro ku ka len da -
rzo wym. Dla wie lu pra cow ni ków przed łu żo ne
świę ta mi i urlo pa mi week en dy są bo wiem szan -
są na do dat ko wy czas prze zna cza ny na wy po czy -
nek. W 2013 r. roz kład dni świą tecz nych umo żli -
wi or ga ni za cję do dat ko we go cza su wol ne go. Rok
ten bę dzie ła ska wy dla tych, któ rzy lu bią krót kie
wy pa dy za mia sto i przed łu żo ne week en dy. Tra -
dy cyj nie rok za czy na my 1 stycz nia, któ ry wy pa da
we wto rek. Wy ko rzy stu jąc wcze śniej kil ka dni
urlo pu, mo żna by ło za pla no wać so bie naj dłu ższy
week end na prze ło mie 2012 i 2013 r. oraz za -
cząć świę to wa nie już od so bo ty 22 grud nia 2012
r. Przy kła do wo, je śli pra cow nik we źmie 4 dni
urlo pu: 24.12.2012 (Wi gi lia), 27 i 28.12.2012
(czwar tek i pią tek po świę tach) oraz 31.12.2012
(syl we stro wy po nie dzia łek), to bę dzie mógł sko -
rzy stać aż z 11 dni wol ne go. Od dwóch lat ma my
do dat ko wy dzień świą tecz ny wol ny od pra cy.
Do 12 dni świą tecz nych w cią gu ro ku do szło bo -
wiem 13-te świę to – Ob ja wie nia Pań skie go,
zwa ne Świę tem Trzech Kró li. Świę to to w 2013 r.
przy pad nie 6 stycz nia (nie dzie la). Nie ste ty nie
bę dzie mo żna za to świę to ode brać wol ne go
w in ny dzień. Ko lej ne wol ne dni przy pa da ją
na prze ło mie mar ca i kwiet nia, są to Świę ta
Wiel ka noc ne. Nie dzie la Wiel ka noc na w tym ro ku
wy pa da 31 mar ca, zaś Po nie dzia łek Wiel ka noc -
ny 1 kwiet nia. Je śli ktoś pla nu je dłu ższy wy po czy -
nek na wio snę, to bę dzie miał w ma ju dwu krot nie
oka zję. Ma jo we świę ta, to jest 1 ma ja, czy li
Świę to Pra cy, bę dzie my ob cho dzi li w tym ro ku
w śro dę, zaś 3 ma ja (świę to Kon sty tu cji 3 ma ja)
w pią tek. Kosz tem trzech dni urlo pu (29 kwiet nia

– po nie dzia łek, 30 kwiet nia – wto rek i 2 ma ja
– czwar tek) mo żna za pla no wać wy jazd na praw -
dzi wą ma jów kę, trwa ją cą na wet 9 dni. W nie -
dzie lę 19 ma ja wy pa da Ze sła nie Du cha
Świę te go (Zie lo ne Świąt ki). Zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi w tym dniu (oraz w in ne świą -
tecz ne dni przy pa da ją ce w nie dzie lę) obo wią zu je
za kaz pra cy w han dlu. Na ko lej ny przed łu żo ny
week end ma my szan sę w ma ju ze wzglę du
na świę to Bo że go Cia ła (30 ma ja), któ re tra dy -
cyj nie przy pa da w czwar tek. Bio rąc dzień wol ny
w pią tek 31 czerw ca, zy sku je my czte ry dni wol -
ne go. Li piec i sier pień to mie sią ce wa ka cyj ne,
wie le osób ko rzy sta w tym cza sie z urlo pów wy -
po czyn ko wych. Dla tych, któ rzy nie ste ty mu szą
po zo stać w pra cy, bę dzie szan sa na krót ki wy po -
czy nek w ob cho dzo ne 15 sierp nia świę to Wnie -
bo wzię cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny (czwar tek).
To ozna cza, że je den dzień urlo pu w pią tek 16
sierp nia znów da nam oka zję do krót kie go, czte -
ro dnio we go wy po czyn ku. W li sto pa dzie cze ka ją
nas dwa dłu ższe week en dy. Pierw szy w związ ku
z dniem Wszyst kich Świę tych – 1 li sto pa da (pią -
tek) i dru gi w związ ku ze Świę tem Nie pod le gło ści
– 11 li sto pa da (po nie dzia łek). Świę ta Bo że go
Na ro dze nia w grud niu 2013 r. po zwo lą na bar dzo
dłu gi wy po czy nek i bie sia do wa nie, o ile sko rzy -
sta my z kil ku dni urlo pu – wy pa da ją bo wiem
w śro dę (25 grud nia) i czwar tek (26 grud nia). Za -
raz po świę tach Bo że go Na ro dze nia szy ku je my
się do za koń cze nia ro ku 2013, któ re go bę dzie my
że gnać we wto rek. No wy Rok 2014 przy wi ta my
więc w śro dę i pra wie od ra zu za cznie my ko lej ny
dłu gi week end, gdyż 6 stycz nia 2014 r. to po nie -
dzia łek. n



„Kto wziął w ła pę?”
Przy bu do wie au to strad „na stą pi ła zmo wa ce no -

wa, więc pie nią dze pu blicz ne na dro gi wy da wa ne by ły
w więk szej kwo cie, bo za wie szo ny zo stał me cha nizm
kon ku ren cji”, a „pod wy ko naw cy, któ rzy rze czy wi ście
wy ko ny wa li pra ce splaj to wa li i nie do sta li pie nię dzy”
– po wie dział na kon fe ren cji pra so wej rzecz nik PiS
Adam Hof man. „Gdzie się po dzia ły pie nią dze pu blicz -
ne? Kto wziął w ła pę?” – py tał po seł. Pra wo i Spra wie -
dli wość zło ży wnio sek do NIK o skon tro lo wa nie dzia łań
Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad w za -
kre sie prze tar gów, któ re wy ła nia ły wy ko naw ców au to -
strad i dróg kra jo wych. Klub PiS bę dzie wnio sko wał też
o in for ma cję w Sej mie w tej spra wie. Za po wie dzi PiS to
po kło sie wstrzy ma nia przez Ko mi sję eu ro pej ską wy -
pła ty fun du szy Ue na pro jek ty dro go we za rzą dza ne
przez GDD KiA w ra mach pro gra mów In fra struk tu ra
i Śro do wi sko oraz Roz wój Pol ski Wschod niej. Jak po -
da ła Ke, „pro ku ra tor oska rżył 11 osób o zmo wę
na rzecz pró by utwo rze nia kar te lu (10 by łych i obec -
nych me ne dże rów du żych firm bu dow la nych i je den dy -
rek tor GDD KiA)”. Spra wa do ty czy roz bu do wy dro gi eks -
pre so wej na od cin ku Je że wo -Bia ły stok, przy sto so-
wa nie do pa ra me trów dro gi eks pre so wej dro gi kra jo -
wej nr 8 na od cin ku Piotr ków Try bu nal ski -Ra wa Ma zo -
wiec ka oraz o bu do wę au to stra dy A4 Ra dym no -Kor -
czo wa. „Skła da my wnio sek do NIK o skon tro lo wa nie
dzia łań GDD KiA w za kre sie prze tar gów, któ re wy ła nia -
ły wy ko naw ców do bu do wy dróg” – po wie dział na śro -
do wej kon fe ren cji pra so wej szef klu bu PiS Ma riusz
Błasz czak. Klub PiS chce ta kże zło żyć wnio sek o roz -
sze rze nie po rząd ku ob rad naj bli ższe go po sie dze nia
Sej mu o in for ma cję pre mie ra na te mat sy tu acji w GDD -
KiA. Zda niem Błasz cza ka, z funk cji Ge ne ral ne go Dy -
rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to strad po wi nien ustą pić
obec nie ją peł nią cy Lech Wi tec ki. „Szef tej in sty tu cji
po wi nien po dać się do dy mi sji” – po wie dział szef klu -
bu PiS. Ke po twier dzi ła, że prze rwa ła wy pła ty fun du szy
Ue na pro jek ty dro go we za rzą dza ne przez GDD KiA
w ra mach pro gra mów In fra struk tu ra i Śro do wi sko oraz
Roz wój Pol ski Wschod niej. Pol ska stra ci 3,5 mi liar da
zło tych. Z Ke ma ją roz ma wiać mi ni stro wie roz wo ju re -
gio nal ne go i trans por tu. Mó wiąc w dniu 30 stycz nia br.
o de cy zji Ke mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go elżbie ta
Bień kow ska oce ni ła ją ja ko ku rio zal ną.

Źró dło: nie za le zna. pl

Grodz ka pod strze cha mi
Grodz ka, związ ki part ner skie, Bie droń i zno wu

Grodz ka. Gdy by brać po wa żnie prze kaz me dial ny, mo -
żna by po my śleć, że w umy słach Po la ków od ra -

na do wie czo ra ja wi się jed na wiel ka Grodz ka. Ka żdy
z nas wie, że jest ina czej, ale co z te go. Kli ka się, oglą -
da, więc grze je my. Co z te go, że przed zmia ną na zwi ska
Krzysz tof Bę gow ski opu ścił żo nę i dzie ci. Du żo atrak cyj -
niej ja wi się ja ko mę czen ni ca gnę bio na przez strasz li wy
PiS i „ciem no gród”. I tak w dniu 29 stycz nia, po kon fe -
ren cji Ja ro sła wa Ka czyń skie go – w peł ni po świę co nej
go spo dar ce – w re la cjach głów nych me diów ani sło -
wem o go spo dar ce nie wspo mnia no. Rzą dzi te mat An -
ny Grodz kiej i te go, jak ją prof. Paw ło wicz „ata ku je”.
Trwa ją igrzy ska, bo chle ba co raz mniej i wła dza chwie -
je się w po sa dach. Me dia i Pa li kot chro nią Tu ska z ca -
łych sił.

Źró dło: GPC

Kry zys wia ry w PO
Po fron dzie 46 po słów PO w gło so wa niu

nad związ ka mi part ner ski mi pro rzą do we me dia wy da -
ją z sie bie prze raź li wy pisk. Po li tycz nie le piej by ło by dla
nich ca łą spra wę wy ci szyć – o co więc cho dzi? Dzie je
się coś na praw dę wa żne go, co trze ba przy kryć? Za -
pew ne. Ale ten pisk, ten przy pływ pre ten sji do swo ich,
któ rzy zdra dzi li, jest chy ba au ten tycz ny. Wresz cie pra -
cow ni cy „GW”, TVN -u i Pol sa tu to też lu dzie i że by ro bić
to, co ro bią, mu szą sa mi cho ciaż tro chę w to wie rzyć.
Tym cza sem wia ra w na ro dzie upa da. Sę dzia Tu leya,
któ ry wy rwał się z wia rą w „zbrod nie CBA”, zo stał pu -
blicz nie ośmie szo ny. A kto jesz cze dziś wie rzy w łzy po -
słan ki Sa wic kiej? W „zie lo ną wy spę”? W „pan cer ną
brzo zę”? Wia ra w po li ty ce jest wa żna. Na dłu ższą me tę
nie da się utrzy mać wła dzy, gdy lu dziom spa da ją łu ski
z oczu i gdy sa ma wła dza prze sta je wie rzyć we wła sną
pro pa gan dę. Wte dy mo żna jesz cze li czyć na jed ność
we wła snym obo zie. Kie dy i ta jed ność się sy pie, w oczy
za czy na za glą dać strach. Pro pa gan dą mo żna bo wiem
wy grać z opo zy cją. Ale nie z we wnętrz ny mi po dzia ła mi
i nie z utra tą wia ry przez wła sne za ple cze spo łecz ne.
A kłót nia o ge jów wska zu je, że rzą dy PO wcho dzą wła -
śnie w tę fa zę.

Źró dło: GPC

W son da żach PiS 
wy prze dza PO

Wy ni ki naj now sze go son da żu ra czej nie ucie szą
Do nal da Tu ska. Oka zu je się, bo wiem, że gdy by wy bo ry
od by ły się w po przed ni week end Pra wo i Spra wie dli -
wość po ko na ło by PO. Z son da żu Ho mo Ho mi ni dla
„Rzecz po spo li tej” wy ni ka, że na PiS za gło so wa ło by 30
proc. an kie to wa nych. Od da nie gło su na Plat for mę
Oby wa tel ską de kla ru je na to miast 29 proc. re spon den -
tów. Ba da nie prze pro wa dzo no już po od rzu ce niu przez
Sejm pro jek tów ustaw ws. związ ków part ner skich.
Z son da żu wy ni ka też, że do Sej mu we szły by tyl ko SLD
(13. proc po par cia), Ruch Pa li ko ta (7 proc.) oraz PSL
(7 proc.). Po zo sta łe ugru po wa nia zna la zły by się
pod pro giem wy bor czym.

Źró dło: nie za le zna. pl

CO TAM PANIE W POLITYCE?
- AKTUALNY KOMENTARZ
POLITYCZNY

Do da tek za pra cę w no cy
w 2013 r.

Zgod nie z prze pi sa mi za pra cę w po rze noc -
nej pra cow nik ma pra wo do do dat ku w wy so ko -
ści 20% staw ki go dzi no wej wy ni ka ją cej z kwo ty
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę (art. 151
[8] § 1 Ko dek su pra cy). Wy na gro dze nie to, zgod -
nie z roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 14
wrze śnia 2012 r. w spra wie wy so ko ści mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia za pra cę w 2013 ro ku (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1026), bę dzie w ro ku 2013 wy -
no sić 1600 zł. Wzrost wy na gro dze nia mi ni mal -
ne go z kwo ty 1500 zł do kwo ty 1600 zł spo wo du -
je więc, że wzro śnie też m.in. war tość do dat ku
za pra cę w no cy. Wy so kość do dat ku za pra cę
w no cy za le ży nie tyl ko od ak tu al nej wy so ko ści
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, ale ta kże
od licz by go dzin do prze pra co wa nia w mie sią cu,
w któ rym pra cow nik pra co wał w no cy. War tość
do dat ku ob li cza się zgod nie z po wy ższym w na -
stę pu ją cy spo sób:

War tość do dat ku noc ne go = wy so kość mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia / wy miar cza su pra cy
w da nym mie sią cu x 20%

W wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
(K 27/11), któ ry do ty czył za sad usta la nia wy mia -
ru pra cy pra cow ni ka w okre sie roz li cze nio wym,
w któ rym świę to przy pa da na dzień wol ny od pra -
cy, stwier dzo no, że art. 130 § 21 usta wy
z dnia 26 czerw ca 1974 r. – Ko deks pra cy na ru -
sza kon sty tu cyj ną za sa dę rów no ści, bez pod -
staw nie ró żni cu jąc licz bę dni wol nych od pra cy
przy słu gu ją cych pra cow ni kom; war tość do dat ku
za go dzi nę pra cy w no cy nie po win na się ró żnić
w po szcze gól nych za kła dach pra cy.

Po ni żej po da je my war to ści do dat ku za go -
dzi nę pra cy w no cy, obo wią zu ją ce w 2013 ro ku:

• sty czeń: 1,82 zł, 
• lu ty, maj, czer wiec, gru dzień: 2,00 zł, 
• ma rzec, kwie cień, sier pień, wrze -

sień: 1,90 zł, 
• li piec, paź dzier nik: 1,74 zł, 
• li sto pad: 2,10 zł. 
Przy po mi na my, iż zgod nie z art. 1518 § 2 K.

p., gdy pra ca jest wy ko ny wa na w po rze noc nej
sta le po za za kła dem, do da tek mo żna za stą pić
ry czał tem, któ re go wy so kość od po wia da prze wi -
dy wa ne mu wy mia ro wi prac w po rze noc nej.

W re gu la mi nie lub in nych do ku men tach
obo wią zu ją cych w za kła dzie pra cy pra co daw ca
po wi nien wska zać za kres 8 go dzin prze zna czo -
nych na pra cę, przy pa da ją cych po mię dzy
godz. 21.00 a 7.00, gdyż zgod nie z art. 1517 § 1
K. p. w tym cza sie trwa po ra noc na.

Do da tek za pra cę w no cy przy słu gu je za ka -
żdą go dzi nę prze pra co wa ną w po rze noc nej i jest
nie za le żny od pra wa do in nych do dat ków, np.
za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych przy pa da -
ją cych w no cy. n



No wa usta wa an ty kry zy so wa
W przy go to wa niu jest już no wy pro jekt usta -

wy an ty kry zy so wej au tor stwa Mi ni ster stwo Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej. Zaj mo wać się nim bę dzie
pre zy dium ko mi sji trój stron nej. Roz wią za nia za -
war te w usta wie bę dą uru cha mia ne przez rząd
w sy tu acji za gro że nia spo wol nie niem go spo dar -
czym. Głów nym wa run kiem uzy ska nia pie nię dzy
przez fir mę do tknię tą kry zy sem ma być wy ka za -
nie od po wied nie go po zio mu re duk cji za mó wień.
Usta wa bę dzie mia ła za sto so wa nie do tych
przed się bior ców, u któ rych wy stą pi spa dek ob -
ro tów co naj mniej o 20 proc. w cią gu sze ściu
mie się cy z ostat nich 12. Ka ta log roz wią zań,
z któ rych bę dą mo gli sko rzy stać przed się bior cy,
jest du żo ubo ższy od tych prze wi dzia nych w sta -
rej usta wie an ty kry zy so wej obo wią zu ją cej w la -
tach 2009–2011. To do brze – twier dzą eks per ci
– bo część po my słów na za cho wa nie eta tów
po pro stu się nie spraw dzi ła. Re sort pra cy chce,
aby fir my za gro żo ne zwol nie nia mi mo gły ubie gać
się o do pła ty do wy na gro dzeń pra cow ni ków.
Przed się bior ca uzy skał by do fi nan so wa nie w po -
sta ci świad czeń na czę ścio we wy pła ty pen sji
za czas prze sto ju eko no micz ne go. In ną for mą
po mo cy ma być mo żli wość ob ni że nia pra cow ni -
kom wy mia ru cza su pra cy z pro por cjo nal ną re -
duk cją wy na gro dze nia, bez ko niecz no ści do ko -
ny wa nia wy po wie dzeń zmie nia ją cych. Za rów no
prze stój, jak i cza so we ob ni że nie wy mia ru cza su
pra cy bę dą mo gły być wpro wa dza ne na 6 mie -
się cy. Wy ma gać to bę dzie jed nak po ro zu mie nia
ze związ ka mi.

Mi ni ster stwo pra cy: wię cej
pie nię dzy na wal kę z bez ro -
bo ciem

W tym ro ku na po moc oso bom szu ka ją cym
pra cy za re zer wo wa no 4,7 mi liar da zło tych. To
o 1,2 mi liar da zło tych wię cej niż w ze szłym ro ku.
Ka żdy z re gio nów do sta nie wię cej pie nię dzy niż
w ze szłym ro ku. Przy kła do wo pu la środ ków dla
wo je wódz twa lu bu skie go zwięk szy się aż o 55
proc., dla ma zo wiec kie go o 54 proc., a dla ma -
ło pol skie go, opol skie go i ślą skie go o 53 proc.
Mi ni ster stwo zwięk sza fi nan so wa nie tzw. ak tyw -
nych form prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu. Cho dzi
m.in. o szko le nia, sty pen dia i do ta cje na pod ję -
cie dzia łal no ści go spo dar czej oraz re fun da cję
kosz tów wy po sa że nia sta no wi ska pra cy. Wię cej
pie nię dzy zo sta nie też prze zna czo nych na ro bo ty

pu blicz ne, pra ce in ter wen cyj ne i spo łecz nie uży -
tecz ne. Mi ni ster stwo pra cy i po li ty ki spo łecz nej
sza cu je, że zwięk sze nie fi nan so wa nia po zwo li
w tym ro ku po móc nie mal 500 ty siąc om osób,
szu ka ją cych pra cy. Bez ro bo cie w Pol sce jest co -
raz wy ższe. Z sza cun ków re sor tu pra cy wy ni ka, że
pod ko niec grud nia ubie głe go ro ku sto pa bez ro -
bo cia wy nio sła 13,3 pro cent wo bec 12,9 pro -
cent w li sto pa dzie.

31 stycz nia w MeN spo tka -
nie po świę co ne zmia nom
w Kar cie Na uczy cie la

31 stycz nia w MeN od bę dzie się spo tka nie
po świę co ne zmia nom w Kar cie Na uczy cie la. Mi -
ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las po wie dzia ła,
że do roz mów za pro si ła związ ki za wo do we
i przed sta wi cie li sa mo rzą du lo kal ne go. MeN
pro po nu je wpro wa dze nie zni żki na prze jaz dy po -
cią giem dla na uczy cie li przed szkol nych. Ozna -
cza to, że ulga ko le jo wa dla na uczy cie li w szko -
łach bę dzie ni ższa – po in for mo wa ła w ra dio wej
Trój ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las.
Do tej po ry z ulgi mo gli ko rzy stać tyl ko pe da go -
dzy szkol ni. Te raz MeN chce zrów nać przy wi le je
na uczy cie li szkol nych i przed szkol nych, przy zna -
jąc im jed ną zni żkę 33 pro cent. 31 stycz nia
w MeN od bę dzie się spo tka nie po świę co ne
zmia nom w Kar cie Na uczy cie la. Mi ni ster edu ka -
cji Kry sty na Szu mi las po wie dzia ła, że do roz mów
za pro si ła związ ki za wo do we i przed sta wi cie li sa -
mo rzą du lo kal ne go. Jak po in for mo wa ła, pro po -
zy cje zmian są już przy go to wa ne, jed nak do brym
oby cza jem jest, by przed sta wić je stro nie spo -
łecz nej. Kry sty na Szu mi las oświad czy ła, że treść
pro jek tu by ła już ne go cjo wa na. Pro po zy cje mi ni -
ster stwa edu ka cji do ty czą zmian w spo so bie wy -
na gra dza nia i cza su pra cy na uczy cie li.

Ry czałt za go dzi ny nad licz -
bo we

Na tu ral nym ce lem więk szo ści pra co daw -
ców, zwłasz cza w obec nej, trud nej sy tu acji go -
spo dar czej, jest zwięk sze nie efek tyw no ści pra -
cow ni ków bez zwięk sza nia za trud nie nia, któ re
za wsze wią że się z do dat ko wy mi kosz ta mi – mo -
wa za rów no o kosz tach sa me go za trud nie nia, jak
i cho cia żby szko le nia no we go pra cow ni ka.
W prak ty ce za tem co raz czę ściej pra co daw cy wy -
ma ga ją od swo ich sta łych, spraw dzo nych pra -
cow ni ków do dat ko wej pra cy w go dzi nach nad -
licz bo wych, nie raz w bar dzo sze ro kim za kre sie.

Je dy nym istot nym ogra ni cze niem w tym za kre sie
jest art. 151 § 3 Ko dek su pra cy, zgod nie z któ -
rym licz ba go dzin nad licz bo wych nie mo że za -
sad ni czo prze kro czyć dla po szcze gól ne go pra -
cow ni ka 150 go dzin w ro ku ka len da rzo wym
(w ukła dzie zbio ro wym pra cy, w re gu la mi nie pra -
cy al bo w umo wie o pra cę, je że li pra co daw ca nie
jest ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub nie jest
obo wią za ny do usta le nia re gu la mi nu pra cy, jest
do pusz czal ne usta le nie in nej licz by go dzin nad -
licz bo wych w ro ku ka len da rzo wym). Za pra cę
w go dzi nach nad licz bo wych pra cow ni ko wi przy -
słu gu je: do dat ko we wy na gro dze nie, czas wol ny
lub ry czałt. Kie ru jąc się chę cią ogra ni cze nia ewi -
den cjo no wa nia i uprosz cze nia roz li cza nia nad -
go dzin, war to w tym kon tek ście pa mię tać o in -
sty tu cji praw nej ry czał tu za nad go dzi ny, któ re go
wpro wa dze nie wy ma ga umo wy pra co daw cy
z pra cow ni kiem. W sto sun ku do pra cow ni ków
wy ko nu ją cych sta le pra cę po za za kła dem pra cy
wy na gro dze nie wraz z do dat kiem za nad go dzi ny
mo że bo wiem zo stać za stą pio ne ry czał tem, któ -
re go wy so kość po win na od po wia dać prze wi dy -
wa ne mu wy mia ro wi pra cy w go dzi nach nad licz -
bo wych (art. 1511 § 4 Ko dek su pra cy),
a pra co daw ca, któ ry usta lił ry czałt za go dzi ny
nad licz bo we, jest zwol nio ny z obo wiąz ku ewi -
den cjo no wa na go dzin pra cy (na pod sta wie
art. 149 § 2 Ko dek su pra cy). Naj now sze orzecz -
nic two Są du Naj wy ższe go pre cy zu je przy tym nie -
któ re ele men ty ry czał tu za nad go dzi ny. I tak, wy -
rok z dnia 13 li sto pa da 2009 r. (III PK 44/2009)
sta no wi, że wy móg „sta ło ści” pra cy na grun cie
art. 1511 § 4 Ko dek su pra cy nie jest rów no wa żny
z wy mo giem, aby pra ca by ła wy ko ny wa na po za
za kła dem „bez prze rwy” czy też „wy łącz nie”.
Czę ścio we wy ko ny wa nie pra cy w za kła dzie nie
jest prze szko dą do sto so wa nia po wo ła nych
prze pi sów. Wy star czy, że są to po wta rza ją ce się,
za pla no wa ne okre sy pra cy po za za kła dem pra cy.
Z ko lei w wy ro ku z dnia 3 kwiet nia 2008 r.
(II PK 288/2007) Sąd Naj wy ższy uznał, że pra -
cow nik, któ ry prze pra co wał wię cej go dzin, niż
prze wi dy wał to usta lo ny w umo wie o pra cę ry -
czałt, mo że wy stą pić do są du o wy rów na nie na -
le żno ści. W prak ty ce by wa to jed nak trud ne do -
wo do wo przed się wzię cie, sko ro pra co daw ca ma
ogra ni czo ne obo wiąz ki ewi den cyj ne, co słusz nie
za uwa żył Sąd Naj wy ższy w wy ro ku z dnia 19 ma -
ja 2004 r. (I PK 630/2003). W szcze gól no ści ry -
czałt po wi nien od po wia dać choć by w przy bli że -
niu wy na gro dze niu za nad go dzi ny, któ re
przy słu gi wa ło by pra cow ni ko wi, gdy by pra co wał
na za sa dach ogól nych (wy rok Są du Naj wy ższe go
z 1 grud nia 1998 r., I PKN 464/98).

n
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W 2013 roku ceny prądu w Polsce wzrosną o 30 proc. 

W 2013 ceny ciepła wzrosną o 22 proc. 
W kolejnych latach ceny energii wzrosną o 60 proc. 

W latach 2013-2020 500 tys. miejsc pracy 
z Polski zostanie przeniesionych na Wschód. 

Możesz temu zapobiec, wystarczy Twój podpis 
popierający Europejską Inicjatywę Obywatelską 

"Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej" 

Mój DOM, 
mój PRĄD 

PODPISZ SIĘ. TAK TO SIĘ ROBI W EUROPIE. 

Europejska Inicjatywa Obywatelska 

Referendum: 

sprzedaży MPEC-u! 
Jesteśmy przeciwni zbyciu udziałów 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Białymstoku Spółka z o.o. 

uważamy, że: 

-+ nowy właściciel radykalnie podniesie ceny 
za energię ciepln ą- tak się stało w miastach, 
gdzie doszło do prywatyzacji firm 
ciepłowniczych: Warszawa wzrost cen o 
15,8%; Wrocław+ 14,76%; Szczecin +20,98% 

-+ nowy właściciel będzie nastawiony na 
maksymalny zysk, bo będzie chciał odzyskać 
pieniądze wyłożone na zakup firmy. Stanie się 
to kosztem odbiorców energii cieplnej i 
kosztem pracowników MPEC; 

-+ sprzedając MPEC pozbędziemy się tzw. srebra 
rodowego, czyli najlepszej komunalnej spółki , 

której właścicielami są wszyscy 
białostoczanie. Utracimy kontrolę nad MPEC 
i już nigdy jej nie odzyskamy; 

-+ sprzedaż MPEC ma służyć tylko i wyłącznie 
załataniu dziury w budżecie miasta 
Białegostoku. Zadłużenie wynosi prawie · 
800 mln zł. Władzom miasta zaczyna bowiem 
brakować pieniędzy na najpilniejsze potrzeby. 
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