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Przedstawicieli Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” zaproszono na … przesłuchanie w
Komendzie Policji. Jest to dalszy ciąg działań
policji rozpoczętych w dniu 9 marca 2015 roku,
kiedy po wyjściu z biura poselskiego PO w
Białymstoku, gdzie wręczono pismo w sprawie
podjęcia przez premier rozmów ze związkami
zawodowymi w sprawie rozwiązania bardzo
pilnych problemów pracowniczych i
społecznych, Przewodniczący Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz dwaj
członkowie Zarządu Regionu spotkali się z
niezrozumiałą reakcją policjantów, wszyscy
zostali wylegitymowani i to pod groźbami
przewiezienia na komendę. Tak jakby wręczenie
petycji do Premier RP za pośrednictwem posła
PO było przestępstwem, albo co najmniej
naruszeniem porządku publicznego. Spisane z
dokumentów tożsamości zostały także osoby
rozdające na terenie miasta ulotki informujące o
prowadzonej w całym kraju przez NSZZ
„Solidarność” i inne centrale związkowe, akcji
protestacyjnej. Obecnie po kolei otrzymują
wezwania na przesłuchanie. Reprezentowanie
pracowników przez NSZZ „Solidarność”,

wyrażanie publiczne poglądów poprzez
zwołanie konferencji prasowej, prowadzenie
akcji informacyjnej jest widać w rozumieniu
rządzących zagrożeniem dla funkcjonowania
Państwa. Policja zamiast dbać o
bezpieczeństwo obywateli, tam gdzie jest ono
faktycznie zagrożone, realizuje działania na
polityczne zamówienie rządzącej koalicji i
stojącej na jej czele premier. Jest to szczególne
rozumienie demokracji i wolności obywateli
przez partię, która w nazwie ma człon
obywatelska.  No cóż, parafrazując patrzącego
na nas z „Bronkobusa” klasyka, jaka partia-taka
ci ona i obywatelska…

Eugeniusz Formejster

W dniu 9 mar ca 2015 ro ku, w ra mach ogól -
no pol skiej ak cji in for ma cyj nej or ga ni zo wa nej
przez Ko mi sję Kra jo wą NSZZ „So li dar ność”
przed sta wi cie le Za rzą du Re gio nu Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność” od wie dzi li biu ro po sel skie
po słów Plat for my Oby wa tel skiej w Bia łym sto ku,
przed któ rym uprzed nio od by ła się kon fe ren cja
pra so wa do ty czą ca po stu la tów NSZZ „So li dar -
ność”, OPZZ oraz ZZ Fo rum skie ro wa nych do
Pa ni Pre mier Ewy Ko pacz. Pi smo z po stu la ta mi
zo sta ło wrę czo ne Pa nu po sło wi Da mia no wi
Racz kow skie mu. Po wyj ściu z biu ra po sel skie go
do Prze wod ni czą ce go Za rzą du Re gio nu Pod la -
skie go NSZZ „So li dar ność” oraz dwóch człon -
ków Za rzą du Re gio nu po de szli po li cjan ci żą da -
jąc oka za nia do wo dów oso bi stych. Po li cjan ci

za gro zi li rów nież prze wie zie niem do ko men dy
po li cji w przy pad ku od mo wy oka za nia do wo dów
oso bi stych. Po oka za niu do wo dów toż sa mo ści
po li cjan ci spi sa li da ne oso bo we osób, któ re wrę -
czy ły w/w po stu la ty. Kon fe ren cja jak i wrę cze nie
po stu la tów od by ło się z za cho wa niem po rząd ku
pu blicz ne go, w spo sób po ko jo wy. Dla te go też
nie współ mier na ak cja po li cji jest dla nas za sko -
cze niem. Od nie śli śmy też wra że nie, iż ak cja po -
li cyj na by ła swo istą for mą ochra nia nia biu ra po -
słów Plat for my Oby wa tel skiej, a w szcze gól no ści
„bron ko bu su”, au to bu su z lo go Pre zy den ta, któ -
ry znaj do wał się przed biu rem PO, oraz mia ła na
ce lu za stra sze nie osób, któ re nie po dzie la ją po -
glą dów par tii rzą dzą cej.
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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
Pl. Niepodległości 22
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 
ul. Leśna 3
tel. 508-146-274

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

10. Region Podlaski 
Oddział w Augustowie 
16-300 Augustów 
ul. Hoża 2b 
tel. 508-146-584

11. Region Podlaski 
Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 
18-200 Wysokie Mazowieckie 
ul. Ludowa 19 
tel. 513-045-204

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Akcja informacyjno-ulotkowa

Pani Premier „zaprasza” na spotkanie…



Po raz ko lej ny od wie lu lat, przez bli sko
trzy mie sią ce, to czy ły się roz gryw ki w Gra -
jew skiej Ama tor skiej Li dze Fut sa lu o Pu char
NSZZ „So li dar ność”. Emo cji spor to wych nie

bra ko wa ło, do pie ro w pią tek 27 lu te go br. na -
stą pi ły osta tecz ne roz strzy gnię cia.

Po cząw szy od koń ca li sto pa da 2014 ro ku
w każ dy po nie dzia łek ha la MOSiR w Gra je wie

tęt ni ła peł nią pił kar skie go ży cia, 14 dru żyn
re pre zen tu ją cych gra jew skie za kła dy pra cy i
śro do wi ska spo łecz no -za wo do we ry wa li zo -
wa ło o Pu char NSZZ „So li dar ność”. Za wo dy
zo sta ły wzo ro wo prze pro wa dzo ne dzię ki po -
mo cy kie row nic twa i pra cow ni ków MOSiR w
Gra je wie, a szcze gól nie za an ga żo wa niu ze -
spo łu spo łecz ni ków na cze le z wie lo let nim
współ or ga ni za to rem tej li gi Ma cie jem Bed -
nar ko - od stycz nia br. Za stęp cy Bur mi strza
Gra je wa.

W roz gryw kach zwy cię ży ła dru ży na Lu is,
dru gie miej sce wy wal czy ła dru ży na MOTO
TRIO, a trze cie dru ży na przy pa ra fii p.w. Oj ca
Pio, któ ra w ostat nim bez po śred nim me czu
wy gra ła miej sce na po dium z dru ży ną So li -
dar no ści.

Naj lep szym za wod ni kiem li gi uzna no To -
ma sza Chy liń skie go (Lu is), naj lep szym
strzel cem zo stał - Kry stian Gór ski - Mo to
Trio, a naj lep szym bram ka rzem za wod nik
dru ży ny przy pa ra fii p.w. Oj ca Pio.                  n

KOMUNIKAT

Ani Rząd RP, ani MEN nie za re ago wa ły na
po stu la ty „So li dar no ści”, pro test zo sta nie więc
za ostrzo ny. W War sza wie od bę dzie się ma ni fe -
sta cja. Ra da Kra jo wej Sek cji Oświa ty i Wy cho -
wa nia pod ję ła de cy zję o za ostrze niu form pro te -
stu. Do 15 kwiet nia or ga ni za cje za kła do we i
mię dzy za kła do we „So li dar no ści” w szko łach i
pla ców kach oświa to wych wej dą w spór zbio ro wy
z pra co daw ca mi (w świe tle pra wa Zwią zek nie
mo że wejść w spór zbio ro wy bez po śred nio z
Rzą dem). W ra mach pro wa dzo nych spo rów
zbio ro wych struk tu ry związ ko we w re gio nach
po win ny pod jąć ak cję in for ma cyj no -pro te sta cyj -

ną, po le ga ją cą m.in. na ofla go wa niu szkół, or ga -
ni zo wa niu kon fe ren cji pra so wych, a tak że pi kiet
pod biu ra mi po sel ski mi, blo kad przejść itp.
Oprócz ogól nych po stu la tów Sek cji Kra jo wej or -
ga ni za cje związ ko we mo gą zgła szać pra co daw -
com in ne żą da nia, do ty czą ce na przy kład po pra -
wy wa run ków pra cy, pod wy żek płac dla
pra cow ni ków ob słu gi i ad mi ni stra cji szkół itp. 28
kwiet nia od bę dzie się ma ni fe sta cja pod Kan ce la -
rią Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Ra da KSOiW ape -
lu je do człon ków NSZZ „So li dar ność” o ak tyw ny
udział we wszyst kich ak cjach pro te sta cyj nych.

Kurier Poranny

Grajewska Liga Solidarności

Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność” in for mu je, iż or ga ni zo wa ny
jest wy jazd na Ogól no pol ska Piel grzym kę Lu dzi
pra cy do Li che nia, któ ra od bę dzie się w dniach
25-26.04.2015 ro ku, wy jazd o godz. 6.00 z uli cy
Su ra skiej 1.

Koszt piel grzym ki wy no si 90 zł od oso by
(pocz ty sztan da ro we bez płat nie). Noc le gi w ce -
nie 30 zł od oso by (ilość miejsc ogra ni czo na). 

Bliż szych in for ma cji udzie la i za pi sy pro wa -
dzi dział Or ga ni za cyj ny Za rzą du Re gio nu Tel.
85-7481-106  k. 508147202 do dnia 18 kwiet nia
br.

Nie ma reakcji, będzie protest



Sy tu acja fi nan so wa szpi ta la w Ła pach
jest bar dzo trud na. Obec nie pla ców ka ma po -
nad 5 mln zł dłu gów, z cze go ok. 3,5 mln zł -
wy ma gal nych. Do te go do cho dzą nie po ko je
wśród za ło gi, któ ra do ma ga się pod wy żek
płac. Kil ka mie się cy te mu wszyst kie gru py
za wo do we po za le ka rza mi we szły w spór
zbio ro wy z dy rek cją.  Od daw na trwa ją pró by
ra to wa nia szpi ta la. Ale po my sły dy rek to ra
pla ców ki nie zy ska ły apro ba ty no wych władz
po wia tu bia ło stoc kie go.  - Pan dy rek tor nie
przed sta wia prze ko nu ją cej wi zji roz wo ju, kie -
run ku, w któ rym moż na iść, aby po pra wić sy -
tu ację szpi ta la - mó wi An to ni Peł kow ski, sta -
ro sta bia ło stoc ki. - Dla te go z koń cem lu te go
wy po wie dzie li śmy mu umo wę o pra cę. Dy -
rek tor ma trzy mie sięcz ny okres wy po wie dze -
nia. W naj bliż szym cza sie zgod nie z pra wem,
ogło si my kon kurs na to sta no wi sko. Bę dzie -
my szu kać oso by, któ ra znaj dzie spo sób, aby
po pra wić kon dy cję fi nan so wą pla ców ki i na

to, aby szpi tal na dal funk cjo no wał. Zda ję so -
bie spra wę, że nie jest to ta kie pro ste, ale to
nie po wód, że by śmy sie dzie li i cze ka li na
cud. Trze ba zna leźć ni szę, do dat ko we usłu gi,
na któ re jest za po trze bo wa nie, i za któ re bę -
dą wpły wa ły więk sze pie nią dze niż do tych -
czas. Prze my sław Chrza now ski jest dy rek to -
rem SP ZOZ w Ła pach od lip ca 2012 ro ku.
Za stą pił Ja nu sza Ra in kę, któ ry też zo stał od -
wo ła ny za po gar sza ją cą się sy tu ację fi nan so -
wą pla ców ki. Ale do tej po ry nie uda ło się
zna leźć spo so bu na ura to wa nie to ną ce go w
dłu gach szpi ta la. - Pla ców ka obej mu je za ma -
łą po pu la cję (ok. 34 tys. miesz kań ców) i ma w
związ ku z tym zbyt ni ski kon trakt z NFZ, aby
móc się zbi lan so wać - tłu ma czy dy rek tor
Chrza now ski. - A mo ja kon cep cja na ra to wa -
nie tej sy tu acji, nie uzy ska ła apro ba ty no -
wych władz po wia tu. Kon cep cje dy rek tor
miał dwie. Jed na mó wi ła o wy dzier ża wie niu
ma jąt ku szpi ta la pry wat nej spół ce, któ ra

prze ję ła by cię żar re struk tu ry za cji. By ły na wet
fir my za in te re so wa ne prze ję ciem szpi ta la.
Ale po mysł upadł. Dru gi plan mó wił o li kwi -
da cji od dzia łów chi rur gicz ne go i po łoż ni czo -
-gi ne ko lo gicz ne go oraz blo ku ope ra cyj ne go
w szpi ta lu. To one przy no szą naj więk sze
stra ty. Ich rocz ne utrzy ma nie kosz tu je ok. 1,6
mln zł. W za mian po wstał by za kład opie kuń -
czo -lecz ni czy. Pla ców ka mia ła by też na dal
pro wa dzić sta cję dia liz i am bu la to ryj ną opie -
kę spe cja li stycz ną. Ten po mysł ozna czał by
jed nak tak że zwol nie nie ok. 80 pra cow ni ków.
A szpi tal to obec nie naj więk szy pra co daw ca
w mie ście, gdzie bez ro bo cie jest bar dzo wy -
so kie.  - Ale we dług mo ich wy li czeń, tyl ko ta -
ka dzia łal ność mo gła by się zbi lan so wać -
przy zna je Chrza now ski. - Jed nak Sta ro stwo
Po wia to we i ra da miej ska Łap sto ją na sta no -
wi sku, że nie moż na zmniej szać za kre su
świad czeń udzie la nych przez szpi tal. Prze -
ciw nie, że trze ba zwięk szyć za kres usług, za -
trud nić no wych spe cja li stów. Tyl ko że na to
też trze ba mieć pie nią dze.  A tych nie ma na -
wet na pod wyż ki dla obec nych pra cow ni ków.
Dla te go spór zbio ro wy i me dia cje, ja kie od -
by wa ły się w pla ców ce, nie przy nio sły do tąd
żad ne go skut ku. Dra ma tycz nej sy tu acji łap -
skie go szpi ta la po świę co na by ła stycz nio wa
se sja ra dy miej skiej w Ła pach. Rad ni za ape -
lo wa li do sta ro sty o zde cy do wa ne dzia ła nia
zmie rza ją ce do po pra wy kon dy cji fi nan so wej
pla ców ki.

Ku rier Po ran ny

Dyrektor SP ZOZ w Łapach
zwolniony, bo szpital ma długi

Arcybiskup Józef Kupny
Krajowym Duszpasterzem 
Ludzi Pracy

Pod czas mar co we go 368 po sie dze nia Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski ks. ar cy bi skup wro -
cław ski Jó zef Kup ny zo stał mia no wa ny de le ga -
tem KEP ds. lu dzi pra cy. Peł nią cy do tąd tę
funk cję ks. abp. Ka zi mierz Ry czan prze szedł na
eme ry tu rę. War to za zna czyć, że pierw szym kra -
jo wym dusz pa ste rzem lu dzi pra cy był dłu go let ni
me tro po li ta wro cław ski – ks. Kar dy nał Hen ryk
Gul bi no wicz. - Hi sto ria za to czy ła ko ło i dusz pa -

ster stwo lu dzi pra cy zno wu
wró ci ło do Wro cła wia – mó wi
Piotr Du da, prze wod ni czą cy
NSZZ „So li dar ność”. - Znam
oso bi ście ks. Ar cy bi sku pa Jó -
ze fa Kup ne go i wiem, że bę -
dzie god nym na stęp cą ks. Kar -
dy na ła Hen ry ka Gul bi no wi cza -
do da je.



Wpar cie fi nan so we dla dzia ła czy opo zy cji
an ty ko mu ni stycz nej w PRL za kła da usta wa, któ -
rą uchwa lił w dniu 20 mar ca br. Sejm. Usta wa o
dzia ła czach opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej oraz
oso bach re pre sjo no wa nych z po wo dów po li tycz -
nych prze wi du je po moc fi nan so wą dla dzia ła czy
opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej i dla osób re pre sjo -
no wa nych z po wo dów po li tycz nych w la tach
1956-1989. Ma być ona świad czo na tyl ko oso -
bom w szcze gól nie trud nej sy tu acji ma te rial nej.
Wa run kiem przy zna nia po mo cy bę dzie uzy ska -
nie sta tu su dzia ła cza opo zy cji lub oso by re pre -
sjo no wa nej i speł nie nie kry te rium do cho do we go.
Po moc ma do ty czyć osób, któ rych do chód nie
prze kra cza kwo ty od po wia da ją cej 120 proc. naj -
niż szej eme ry tu ry (je śli go spo da ru ją sa mot nie)
lub osób, któ rych do chód na oso bę w ro dzi nie
nie prze kra cza 100 proc. naj niż szej eme ry tu ry.
Jak pod kre ślał po seł -spra woz daw ca Sła wo mir
Pie cho ta, je że li ta ka oso ba by ła dzia ła czem i jest
w trud nej sy tu acji ma te rial nej bę dzie ob li ga to ryj -
nie otrzy my wać 400 zł mie sięcz nie. Szef Urzę du
ds. Kom ba tan tów mo że przy znać tę po moc na
dłuż szy czas niż 12 mie się cy - na 60 mie się cy, a
na wet bez ter mi no wo, al bo też w wyż szej kwo -
cie. Usta wa prze wi du je rów nież po moc jed no ra -
zo wą dla osób, któ re po trze bu ją np. wóz ka in wa -

lidz kie go, apa ra tu słu cho we go czy prze bu do wy
miesz ka nia z po wo du sy tu acji zdro wot nej. Po -
wstać ma sys tem in for ma cji i po mo cy dla osób,
któ re nie wie dzą jak po ru szać się w „biu ro kra -
tycz nych la bi ryn tach”. Ma ją te mu zwłasz cza słu -
żyć wo je wódz kie ra dy kon sul ta cyj ne po wo ły wa -
ne przy za rzą dach wo je wództw, czy li przy
mar szał kach w po ro zu mie niu mię dzy za rzą dem

wo je wódz twa a sze fem Urzę du ds. Kom ba tan -
tów. De cy zje w spra wie udzie le nia po mo cy by -
łym dzia ła czom bę dzie po dej mo wał Urząd ds.
Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych w po -
ro zu mie niu z IPN. Po nad to oso by z opo zy cji
oraz prze śla do wa ni bę dą mie li pra wo do le gi ty -
ma cji i od zna ki ho no ro wej.

n

Ustawę o pomocy dla działaczy
opozycji w PRL

Fi nał prac nad no wą in sty tu cją dia lo gu spo łecz ne go
nie tak oczy wi sty

Co raz mniej za pi sów usta wy po wo łu ją cej
no wą in sty tu cję dia lo gu spo łecz ne go po zo sta ło
do uzgod nie nia. Przed sta wi cie le związ ków za -
wo do wych, or ga ni za cji pra co daw ców i rzą du
uzgod ni li po nad 90 proc., ale fi nał wca le nie jest
oczy wi sty. Ko lej ne roz mo wy pla no wa ne są jesz -
cze w tym ty go dniu. Pod czas spo tka nia w Pa ła -
cu Pre zy denc kim związ ki za wo do we, pra co daw -
cy oraz stro na rzą do wa prze ana li zo wa ły
do tych cza so wy prze bieg ne go cja cji. Wszyst kie
stro ny oce ni ły, że po ro zu mie nie jest moż li we.
Uzgod nio no więk szość kwe stii, jed nak nie moż -
na jesz cze ogło sić suk ce su. Po zy tyw ny sce na -
riusz za kła da, że no wa in sty tu cja dia lo gu mo że
po wstać jesz cze przed wa ka cja mi, ale związ -
kow cy stu dzą na stro je - po ro zu mie nia jesz cze
nie ma. Jesz cze w tym ty go dniu li de rzy związ -
ków za wo do wych, or ga ni za cji pra co daw ców
oraz przed sta wi cie le rzą du spo tka ją się na dal -
szych ne go cja cjach.                                                n



15 mar ca 2015 r. za koń czy ły się kon sul ta cje
spo łecz ne do ty czą ce re wi zji unij nej dy rek ty wy w
spra wie cza su pra cy. Kon fe de ra cja Le wia tan, a
tak że Bu si nesseu ro pe uwa ża ją, że re gu la cje
zwią za ne z ela stycz nym cza sem pra cy po win ny
za pa dać na szcze blu państw, sek to rów i przed -
się biorstw. Po nad to wszel kie zmia ny nie po win -
ny utrud niać sto so wa nia ist nie ją cych umów zbio -
ro wych. Dy rek ty wa ma na ce lu za pew nie nie
mi ni mal nych, wspól nych dla wszyst kich państw
człon kow skich norm ochro ny zdro wia i bez pie -
czeń stwa pra cow ni ków przed ry zy kiem zwią za -
nym z nad mier ny mi lub nie wła ści wy mi go dzi na -
mi pra cy oraz z nie wła ści wą ilo ścią cza su
prze zna czo ne go na od po czy nek i re ge ne ra cję
sił po pra cy. Dy rek ty wa ma za sto so wa nie do
wszyst kich sek to rów dzia łal no ści, za rów no pu -
blicz nych, jak i pry wat nych, w tym opie ki zdro -
wot nej i służb ra tun ko wych. Nie ma ona za sto so -
wa nia do osób pro wa dzą cych dzia łal ność na
wła sny ra chu nek. - Przed się bior cy zrze sze ni w
BUSINESSEUROPE, w tym Kon fe de ra cja Le -
wia tan, pod kre śla ją, że obec nie nie ma po trze by
prze pro wa dza nia re wi zji wspo mnia nej dy rek ty -

wy. Je śli jed nak Ko mi sja Eu ro pej ska zde cy do -
wa ła by się na ten krok, to tyl ko w ogra ni czo nym
za kre sie - mó wi An na Ka płon, eks pert ka Kon fe -
de ra cji Le wia tan. Zda niem pra co daw ców pro ble -
my do ty czą ce zmie nia ją ce go się ryn ku pra cy nie
po win ny być roz wią zy wa ne po przez po pra wę
dy rek ty wy na po zio mie Unii Eu ro pej skiej, tyl ko
na szcze blu pań stwo wym, przy uwzględ nie niu
zróż ni co wa nej sy tu acji po szcze gól nych kra jów.
Przy jej ko rek cie na le ży po ło żyć na cisk zwłasz -
cza na roz wią za nie spraw zwią za nych z kwe stią
cza su dy żu rów, po przez zde fi nio wa nie cza su dy -
żu rów oraz wpro wa dze nie roz róż nie nia po mię -
dzy ak tyw nym i nie ak tyw nym dy żu rem, gdzie
nie ak tyw ny dy żur nie po wi nien być uzna wa ny za
czas pra cy (sy tu acja gdy pra cow nik jest na dy -
żu rze, ale nie ist nie je ko niecz ność je go obec no -
ści w miej scu pra cy, nie po win na być za li cza na
ja ko cza sy pra cy, je śli pra cow nik nie jest we zwa -
ny do ak tyw ne go wy ko ny wa nia pra cy). Zmie nia -
ją cy się ry nek pra cy wy mu sza co raz więk szą
ela stycz ność w or ga ni zo wa niu cza su pra cy.
Przy kła do wo, pra cow ni cy po trze bu ją moż li wo ści
zbi lan so wa nia pra cy i od po czyn ku w ela stycz ny

spo sób, ina czej niż w po je dyn czych, cią głych
okre sach. W wie lu przy pad kach roz wią za nia zo -
sta ły już zna le zio ne na szcze blu pań stwo -
wym/sek to ro wym lub na szcze blu fir my w ra -
mach obec nej dy rek ty wy. W dy rek ty wie, któ ra
by ła kon sul to wa na, usta no wio no wspól ne mi ni -
mal ne wy mo gi dla wszyst kich państw człon kow -
skich, mię dzy in ny mi:

- do bo we i ty go dnio we okre sy od po czyn ku
pra cow ni ków (za zwy czaj 11 ko lej nych go dzin
od po czyn ku do bo we go i 24 - 35 nie prze rwa nych
go dzin ty go dnio we go od po czyn ku)

- prze rwa na od po czy nek pod czas go dzin
pra cy (w przy pad ku gdy dzień ro bo czy jest dłuż -
szy niż sześć go dzin)

- ty go dnio we li mi ty cza su pra cy dla pra cow -
ni ków (śred nio 48 go dzin ty go dnio wo, wli cza jąc
nad go dzi ny)

- co rocz ny płat ny urlop dla pra cow ni ków (co
naj mniej 4 ty go dnie rocz nie)

- do dat ko wa ochro na dla pra cow ni ków wy -
ko nu ją cych pra cę w po rze noc nej:

- nor mal na licz ba go dzin pra cy nie mo że
prze kro czyć 8 go dzin (śred nio) w okre sie 24-go -
dzin nym,

- czas pra cy nie mo że prze kra czać 8 go dzin
w każ dym okre sie 24 go dzin, je że li wią że się
ona ze szcze gól nym nie bez pie czeń stwem lub z
po waż nym ob cią że niem fi zycz nym lub psy chicz -
nym,

- pra wo wszyst kich pra cow ni ków wy ko nu ją -
cych pra cę w po rze noc nej do bez płat ne go ba -
da nia le kar skie go przed przy dzie le niem za dań
oraz w re gu lar nych od stę pach cza so wych,

- pra wo do prze nie sie nia „w każ dej moż li wej
chwi li" do wy ko ny wa nia pra cy w dzień, je śli pra -
cow nik cier pi na pro ble my zdro wot ne zwią za ne
z pra cą w po rze noc nej,

- dzia ła nia w ce lu za pew nie nia, że pra co -
daw cy ko rzy sta ją cy re gu lar nie z pra cy w po rze
noc nej, po wia do mią o tym wła ści we wła dze, je -
śli zo sta ną o to po pro sze ni.

Dy rek ty wa nie za wie ra żad ne go prze pi su
od no szą ce go się do wy na gro dze nia (z wy jąt -
kiem pra wa do 4 ty go dni płat ne go urlo pu rocz ne -
go). Głów nym ce lem kon sul ta cji by ło zgro ma -
dze nie opi nii spo łe czeń stwa w za kre sie
ak tu al no ści za pi sów dy rek ty wy oraz oce na skut -
ków jej dzia ła nia w kon tek ście prze pro wa dze nia
ewen tu al nych zmian w jej do tych cza so wych za -
pi sach.

n

O godność pracyProblemy z czasem pracy trzeba
rozwiązywać indywidualnie

Zgod nie z ak tu al nym sta no wi skiem MPiPS,
płat ni cy skła dek bę dą cy oso ba mi fi zycz ny mi nie -
za trud nia ją cy mi ani jed ne go pra cow ni ka, zo bo -
wią za ni są opła cać skład ki na Fun dusz Pra cy za
oso by za trud nia ne na pod sta wie umów cy wil no -
praw nych. Skład ki za wska za ne oso by po win ny
być opła ca ne po cząw szy od skła dek za ma rzec
2015 r. 

1. Skład ki na Fun dusz Pra cy za oso by wy ko -
nu ją ce pra cę na pod sta wie umo wy -zle ce nia za -
war tej ze zle ce nio daw cą bę dą cym oso bą fi zycz -
ną nie za trud nia ją cą pra cow ni ków Zgod nie z
ak tu al nie uzy ska nym sta no wi skiem Mi ni ster stwa
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, płat ni cy skła dek bę -
dą cy oso ba mi fi zycz ny mi nie za trud nia ją cy mi ani
jed ne go pra cow ni ka, zo bo wią za ni są opła cać
skład ki na Fun dusz Pra cy za oso by za trud nia ne
na pod sta wie umów cy wil no praw nych. Skład ki
za wska za ne oso by po win ny być opła ca ne po -
cząw szy od skła dek za ma rzec 2015 r. Wa run -
kiem jest, aby zle ce nio bior ca:

- pod le gał obo wiąz ko wo ubez pie cze niom
eme ry tal ne mu i ren to wym,

- uzy skał przy cho dy sta no wią ce pod sta wę
wy mia ru skła dek na ubez pie cze nia eme ry tal ne i

ren to we wy no szą ce w prze li cze niu na okres
mie sią ca co naj mniej mi ni mal ne wy na gro dze nie
za pra cę,

- nie ukoń czył wie ku 55 lat w przy pad ku ko -
biet lub 60 lat w przy pad ku męż czyzn.

Obo wią zek opła ca nia skła dek na Fun dusz
Pra cy nie do ty czy w dal szym cią gu osób świad -
czą cych pra cę na pod sta wie umo wy uak tyw nia -
ją cej.

2.  Zwol nie nie z obo wiąz ku opła ca nia skła -
dek na FP i FGŚP, o któ rym mo wa w art. 104 a,
art.104 b ust. 1 oraz art. 104 c usta wy o pro mo -
cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy oraz w
art. 9 a, art. 9 b ust. 1 oraz art. 9 c usta wy o
ochro nie rosz czeń pra cow ni czych w ra zie nie wy -
pła cal no ści pra co daw cy, do ty czy kwot sta no wią -
cych pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie cze -
nia eme ry tal ne i ren to we, wy pła co nych
(po sta wio nych do dys po zy cji) w okre sie przy słu -
gu ją ce go zwol nie nia. Po wyż szą za sa dę na le ży
sto so wać po cząw szy od roz li cze nia skła dek za
ma rzec 2015 r. Roz li cze nie tych skła dek za
okres od kwiet nia 2014 do lu te go 2015 do ko na -
ne z za sto so wa niem wy żej przed sta wio nej za sa -
dy nie bę dzie kwe stio no wa ne.                              n

Od marca wszyscy pracodawcy zapłacą
składki na Fundusz Pracy!



– Pod pi sa li śmy za kła do wy układ zbio ro wy
pra cy z pra co daw cą. Ale na dal je ste śmy w spo -
rze zbio ro wym i nic nie wska zu je na to, że by śmy
mo gli go za koń czyć. Dzień na sze go pro te stu
wy zna czo ny na 13 kwiet nia po zo sta je ak tu al ny –
po in for mo wał Bo gu mił No wic ki, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Mię dzy za kła do wej NSZZ „So li dar ność”
Pra cow ni ków Pocz ty Pol skiej, któ ra ra zem z in -
ny mi związ ka mi za wo do wy mi dzia ła ją cy mi w
spół ce pod pi sa ła ZUZP. – To by ła de cy zja stra te -
gicz na. Wa run kiem ko niecz nym, aby układ za ist -
niał w fir mie, by ło pod pi sa nie go przez oby dwie
or ga ni za cje re pre zen ta tyw ne. Od po wie dzial -
ność jest tu oczy wi sta – wy ja śnił szef pocz to wej
„S”. Związ kow cy od 31 grud nia 2014 r. są w spo -
rze zbio ro wym z za rzą dem spół ki. Po skan da -
licz nym wy po wie dze niu przez pra co daw cę ukła -
du zbio ro we go pra cy, „So li dar ność” za żą da ła
utrzy ma nia sta re go ukła du do cza su wej ścia w
ży cie no we go, szcze gól nie w kwe stii wa run ków
pra cy i pła cy, a tak że nie skła da nia pra cow ni kom
do cza su za war cia no we go ukła du, oświad czeń

wo li o wy po wie dze niu wa run ków pra cy i pła cy.
Związ kow cy chcą też pod wyż sze nia wy na gro -
dze nia za sad ni cze go każ de go pra cow ni ka
Pocz ty Pol skiej oraz żą da ją za prze sta nia zwal -
nia nia pra cow ni ków fir my. – Żad ne gu sła od pra -
wio ne nad ukła dem nie po pra wią wy na gro dzeń
więk szo ści pra cow ni ków. Nie obę dzie się to bez
fak tycz nej, fun du szo wej pod wyż ki płac – tłu ma -
czy li der pocz to wej „So li dar no ści”. Ko mi sja Mię -
dzy za kła do wa po wo ła ła Ko mi tet Pro te sta cyj no -
-Straj ko wy. Przy ję ła jed no cze śnie sta no wi ska, w
któ rych żą da „na tych mia sto we go prze rwa nia
pro ce su zwol nień pra cow ni ków, do ko ny wa ne go
pod pre tek stem re struk tu ry za cji w Re gio nach
Sie ci” oraz  „na tych mia sto we go prze rwa nia pro -
ce su zwol nień pra cow ni ków do ko ny wa ne go pod
pre tek stem out so ur cin gu w Pio nie Ope ra cji Lo gi -
stycz nych w gru pie za wo do wej kie row ców”. Jed -
no cze śnie związ kow cy po raz ko lej ny pod kre śli -
li, że rząd RP pro wa dzi li wo bec Pocz ty Pol skiej
wy nisz cza ją cą po li ty kę. „W sa mym 2014 ro ku
Pocz ta Pol ska i jej pra cow ni cy bez po śred nio za -

pła ci li po nad 2 mi liar dy zło tych da nin i po dat ków.
Ja ko pra cow ni cy i pol scy oby wa te le, ma my pra -
wo być wście kli na to, jak je ste śmy trak to wa ni
my i na sze, jesz cze pol skie, przed się bior stwo” –
pi szą za nie po ko je ni pocz tow cy w pod ję tym sta -
no wi sku, za zna cza jąc jed no cze śnie, że fir ma ni -
gdy nie otrzy ma ła żad nej do ta cji. Ko ali cja rzą do -
wa PO-PSL zde cy do wa ła o naj krót szym na
świe cie okre sie ochro ny wła sne go ryn ku przed
kon ku ren cją mię dzy na ro do wą. „Za miast iść
spraw dzo ną przez po waż ne pań stwa dro gą spo -
koj ne go dba nia o in te res na ro do wy, rząd zde cy -
do wał się na re wo lu cyj ny eks pe ry ment naj szyb -
sze go otwar cia, war te go mi liar dy eu ro, pol skie go
ryn ku usług pocz to wych. Prze dziw ne wa run ki
obec ne go kon kur su na ope ra to ra wy zna czo ne -
go po zwa la ją przy pusz czać, że zo sta ły de dy ko -
wa ne in ne mu pod mio to wi niż Pocz ta Pol ska” –
oce nia ją sy tu ację związ kow cy.

Dział In for ma cji KK

Pre zy dent RP 5 lu te go pod pi sał usta wę z
dnia 15 stycz nia 2015 r. zmie nia ją cą usta wę o
Służ bie Cy wil nej, usta wę o urzę dach i izbach
skar bo wych oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz.
U. z 2015 r., poz. 211). No we li za cja prze wi du je
mię dzy in ny mi po łą cze nie or ga ni za cyj ne urzę -
dów i izb skar bo wych w jed ną jed nost kę bu dże -
to wą, sta no wią cą urząd w ro zu mie niu usta wy o
służ bie cy wil nej. Za da nia kie row ni ka jed nost ki
bu dże to wej oraz dy rek to ra ge ne ral ne go urzę du
wy ko ny wać bę dzie dy rek tor izby skar bo wej.
Zmia ny wy ni ka ją ce z usta wy, wcho dzą w ży cie z
dniem 1 kwiet nia 2015 r. Po łą cze nie or ga ni za -
cyj ne izb i urzę dów skar bo wych od by wać się bę -
dzie na po zio mie każ de go wo je wódz twa. Dy rek -
tor izby skar bo wej bę dzie od po wia dał za
wszyst kie za da nia, zwa ne pro ce sa mi po moc ni -
czy mi, re ali zo wa ny mi do tych czas od ręb nie
przez izby i urzę dy w za kre sie: ob słu gi fi nan so -
wej i ka dro wej, za rzą dza nia ma jąt kiem, re mon -
ta mi i in we sty cja mi, za mó wień pu blicz nych, ob -
słu gi in for ma tycz nej, au dy tu, kon tro li za rząd czej,
za rzą dza nia ja ko ścią, ko mu ni ka cji oraz in for ma -
cji praw nie chro nio nych. Na czel ni cy urzę dów
skar bo wych na dal po zo sta ną or ga na mi po dat ko -
wy mi pierw szej in stan cji i or ga na mi eg ze ku cyj -
ny mi, a dy rek to rzy izb jak do tych czas or ga na mi

nad zo ru i or ga na mi po dat ko wy mi dru giej in stan -
cji (od wo ław czy mi). Wpro wa dza ne roz wią za nia
są od po wie dzią na zmie nia ją ce się oto cze nie
spo łecz ne co do funk cjo no wa nia Ad mi ni stra cji
Po dat ko wej. Wdra ża ne zmia ny ma ją spo wo do -
wać  pod nie sie nie efek tyw no ści ad mi ni stra cji po -
dat ko wej, wpły nąć  po zy tyw nie na przej rzy stość
i szyb kość dzia ła nia ad mi ni stra cji po dat ko wej,

po pra wia jąc jej sku tecz ność w za kre sie ko or dy -
na cji re ali zo wa nych za dań oraz pod no sząc po -
ziom świad cze nia usług pu blicz nych. Na le ży
pod kre ślić, że wpro wa dza ne zmia ny nie spo wo -
du ją li kwi da cji urzę dów skar bo wych i po zo sta ną
bez wpły wu na umiejscowienie organów
podatkowych w terenie oraz ich właściwość
miejscową i rzeczową.                                           n

Poczta Polska: spór trwa 

Zmiany w administracji podatkowej



Mob bing prze ja wia się w po ni ża niu pra cow -
ni ków, ma ni pu lo wa niu ich uczu cia mi, prze rzu ca -
niu na nich wi ny za sła be wy ni ki i za stra sza niu.
Oce nę ska li zja wi ska utrud nia fakt, że więk szość
ofiar boi się o tym gło śno mó wić. Z ra por tu Eu ro -
fo und wy ni ka, że za le d wie czte rech na stu pra -
cow ni ków w Pol sce przy zna je się do te go, że są
lub by li mo le sto wa ni sek su al nie w miej scu za -
trud nie nia. W miej scu pra cy prze śla dow cą jest
za zwy czaj prze ło żo ny lub współ pra cow nik ofia -
ry. Mob bing zwy kle nie ma cha rak te ru otwar tej,
jaw nej agre sji. Atak na ofia rę przy bie ra czę sto
for mę ma ni pu la cji psy chicz nej przy za cho wa niu
po zo rów po praw no ści. – Oko ło 14 proc. pra cow -
ni ków w Unii Eu ro pej skiej do świad cza róż nych
form prze mo cy psy chicz nej, wer bal nej oraz mo -
le sto wa nia sek su al ne go w pra cy. W Pol sce ten
wskaź nik jest nie co niż szy. Pro blem po le ga na
tym, że wie le za cho wań agre syw nych pol scy
pra cow ni cy od bie ra ją ja ko pew ną bo lącz kę w
pra cy, któ rą trze ba zno sić. Nie ma ją świa do mo -
ści, że są to za cho wa nia, z któ ry mi po win ni wal -
czyć, czy na dro dze są do wej, czy po przez roz -
mo wę z pra co daw cą – mó wi Bar ba ra
Sur dy kow ska, eks pert In sty tu tu Spraw Pu blicz -
nych. Ofia ra mi mob bin gu i mo le sto wa nia sek su -
al ne go w miej scu pra cy zde cy do wa nie czę ściej
są pa nie. Z ba dań prze pro wa dzo nych przez
CBOS wy ni ka, że co trze cia ko bie ta w wie ku od

18 do 24 la ta jest ad re sat ką nie chcia nych żar tów
i pro po zy cji sek su al nych (i co dwu na sty męż czy -
zna), a w gru pie od 25 do 34 la ta – co dzie sią ta
(i co trzy dzie sty męż czy zna). – Eu ro pej ska Fun -
da cja na rzecz Po pra wy Wa run ków Ży cia i Pra -
cy, tzw. Eu ro fo und, wy da ła ra port do ty czą cy
prze mo cy w pra cy. Ma on po ka zać, w ja ki spo -
sób pań stwa człon kow skie zwal cza ją to zja wi -
sko. Mob bing ma ol brzy mie kon se kwen cje eko -
no micz ne. Mó wię tu o kosz tach ab sen cji
cho ro bo wych, zmniej szo nej efek tyw no ści pra -
cow ni ków i więk szej ska li ro ta cji – tłu ma czy Bar -
ba ra Sur dy kow ska. Naj bar dziej wsty dli wą spra -
wą jest mo le sto wa nie sek su al ne. W cią gu
ostat nich 10 lat na są do wą wo kan dę tra fi ło za le -
d wie 12 spraw o ta kie wy kro cze nie. Wszyst kie
skoń czy ły się wy ro kiem uzna ją cym wi nę spraw -
cy. Wstyd, bez sil ność i strach przed zwol nie niem
spra wia ją, że ofia ry wo lą mil czeć i sa me zma ga -
ją się z pro ble mem mo le sto wa nia czy mob bin gu.
– Wszyst kie ba da nia wy raź nie po ka zu ją, że
czym wyż szy po ziom stre su w pra cy, tym więk -
sza szan sa na mob bing. Wszyst kie ba da nia i ra -
por ty od no szą się tyl ko do osób za trud nio nych
na eta tach. Pra cow ni cy na umo wach śmie cio -
wych i sa mo za trud nie ni po zo sta ją po za sta ty sty -
ką. – W ra por cie zwra ca się uwa gę na to, że w
uję ciu ogól no eu ro pej skim bar dzo wzra sta prze -
moc ze stro ny osób trze cich – klien ta, pa cjen ta,

ucznia. Wie lu z nas spo tka ło się z ta ką sy tu acją
na przy kład w su per mar ke cie. Kie dy sto imy w
ko lej ce i koń czy się pa pier w ka sie, wszy scy
agre syw nie rzu ca my się na ka sjer kę. To oczy wi -
ście nie zna czy, że pra co daw ca od po wia da za
po ziom kul tu ry ca łe go spo łe czeń stwa, ale pa -
mię taj my o tym, że po win ni oni pro wa dzić szko -
le nia, któ re uczą pra cow ni ków, jak so bie ra dzić z
te go ro dza ju za gro że nia mi – mó wi Bar ba ra Sur -
dy kow ska. Bar ba ra Sur dy kow ska pod kre śla, że
do brym pol skim przy kła dem jest Ze spół ds. Za -
gro żeń Psy cho spo łecz nych w miej scu pra cy,
któ re po wo ła ły cen tra le związ ko we i or ga ni za cje
pra co daw ców. – Ten ze spół opra co wał wzor co -
wą po li ty kę an ty mob bin go wą, skie ro wał tak że do
re sor tu pra cy wspól ne re ko men da cje, któ re do -
ty czą np. te go, aby w ra mach szko le nia do ty czą -
ce go bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy prze ka zy -
wać pra cow ni kom wie dzę o tym, jak nie stać się
ofia rą prze mo cy psy chicz nej w miej scu pra cy. To
są waż ne dzia ła nia po dej mo wa ne wspól nie
przez związ ki za wo do we i or ga ni za cje pra co -
daw ców – do da je Bar ba ra Sur dy kow ska. Jak
pod kre śla ją eks per ci, udo wod nie nie mob bin gu
jest bar dzo trud ne, a zbie ra nie do wo dów mo że
trwać bar dzo dłu go. We dług nich war to jed nak
zna leźć w so bie si łę, by prze rwać ten wy nisz cza -
ją cy psy chicz nie i fi zycz nie pro ce der.

n

Protest rolników trwa

Pracownicy boją się mówić o mobbingu

Pro test rol ni ków in dy wi du al nych trwa.
Pre zy dium Ra dy Kra jo wej NSZZ Rol ni ków In -
dy wi du al nych „So li dar ność” zło ży ło wnio sek
do Urzę du Mia sta o prze dłu że nie pro te stu do

30 mar ca. To od po wiedź związ kow ców na
dal szy brak re ak cji ze stro ny rzą du na przed -
sta wia ne po stu la ty oraz brak pod ję cia dia lo -
gu z rol ni ka mi, któ rzy już od 3 lu te go br. straj -

ku ją w wie lu re gio nach kra ju, a od mie sią ca
nie prze rwa nie trwa ją na rol ni czym mia stecz -
ku przed Kan ce la rią Pre mie ra. 

Rol ni cy do ma ga ją się:
1. Usta wy za po bie ga ją cej wy prze da ży zie mi

ob co kra jow com.
2. Umoż li wie nia rol ni kom sprze da ży bez po -

śred niej pro duk tów prze two rzo nych.
3. Usta wo we go za ka zu ob ro tu i upra wy

GMO.
4. Kom plek so wej i dłu go let niej po li ty ki rol nej

oraz od zy ska nia kon tro li nad prze twór stwem rol -
no -spo żyw czym i ryn kiem we wnętrz nym.

5. Zmia ny re gu la cji usta wo wych w ob sza rze
szkód ło wiec kich w spo sób za pew nia ją cy rol ni -
kom re kom pen sa tę po nie sio nych strat.

6. Po wo ła nia Ko mi sji Dia lo gu Spo łecz ne go
ds. rol nic twa.(stro na rzą do wa, rol ni cy, przed się -
bior cy).

n



Coraz rzadziej korzystamy 
ze zwolnień lekarskich

106 mln dni - ty le w ubie głym ro ku Po la cy spę -
dzi li na zwol nie niach le kar skich, wy ni ka z da nych
por ta lu HRnews.pl. To o pra wie 5% mniej niż w ro -
ku 2013. Nie obec no ści te kosz to wa ły pra co daw -
ców po nad 24 mld zł. Naj wię cej z L4 ko rzy sta ją
pra cow ni cy z wo je wódz twa ślą skie go (po nad 12,
8% za trud nio nych by ło w ubie głym ro ku na zwol -
nie niach le kar skich) i ma zo wiec kie go (12,5%). Tuż
za nim pla su je się wo je wódz two wiel ko pol skie
(10,4%) oraz łódz kie (8,5%). Naj czę ściej na zwol -
nie nia idą pra cow ni cy prze my słu, han dlu i ad mi ni -
stra cji pu blicz nej. Naj rza dziej - pra cow ni cy oświa ty
i służ by zdro wia. Jak po da je por tal, Po la cy nie chęt -
nie ko rzy sta ją z krót ko ter mi no wych L4. Du ża licz ba
wy ko rzy sta nych po je dyn czych dni cho ro bo wych
nie jest mi le wi dzia na przez pra co daw ców - mo że
ozna czać po waż ne pro ble my zdro wot ne lub trud -
no ści ko mu ni ka cyj ne z oto cze niem.

Sto pa bez ro bo cia w stycz niu
2015 r.

Sto pa bez ro bo cia re je stro wa ne go wy nio sła w
stycz niu 12,1 proc. Sto pa bez ro bo cia re je stro wa -
ne go w stycz niu by ła o 1,8 pkt proc. mniej sza niż
przed ro kiem. W stycz niu ub.r. wy nio sła 13,9 proc.
W po rów na niu do grud nia sto pa bez ro bo cia wzro -
sła o 0,6 pkt proc.

Prze cięt ne wy na gro dze nie 
w czwar tym kwar ta le 2014 r.

Prze cięt ne wy na gro dze nie w czwar tym kwar -
ta le 2014 r. wy nio sło 3942,67 zł. Pre zes Głów ne go
Urzę du Sta ty stycz ne go w ko mu ni ka cie z dnia 10
lu te go 2015 r. w spra wie prze cięt ne go wy na gro -
dze nia w czwar tym kwar ta le 2014 r. ogło sił, że
prze cięt ne wy na gro dze nie w czwar tym kwar ta le
2014 r. wy nio sło 3942,67 zł.

Wskaź nik wa lo ry za cji eme ry tur 
i rent w 2015 r.

Wskaź nik wa lo ry za cji eme ry tur i rent w 2015 r.
wy no si 100,68 proc. W Mo ni to rze Pol skim (M.P.
poz. 176) zo stał opu bli ko wa ny ko mu ni kat Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 11 lu te go 2015 r.
w spra wie wskaź ni ka wa lo ry za cji eme ry tur i rent w
2015 r. Ko mu ni kat po da je wskaź nik wa lo ry za cji
eme ry tur i rent, któ ra na stą pi od 1 mar ca 2015 r.
Wa lo ry za cja po le ga na po mno że niu kwo ty świad -
cze nia i pod sta wy je go wy mia ru przez wskaź nik
wa lo ry za cji.

Se nat za zmia ną za sad usta la nia
wy so ko ści eme ry tur

Se na to ro wie bez po pra wek przy ję li usta wę o
zmia nie usta wy o eme ry tu rach i ren tach z Fun du -
szu Ubez pie czeń Spo łecz nych. No we li za cja prze -
wi du je wpro wa dze nie ko rzyst niej sze go spo so bu
ob li cza nia wy so ko ści przy szłej eme ry tu ry, któ ry nie
bę dzie znie chę cał se nio rów do po dej mo wa nia dal -
szej ak tyw no ści za wo do wej. Wy so kość eme ry tu ry
by ła do tych czas ob li cza na przez po dzie le nie war -
to ści skła dek od pro wa dzo nych do ZUS przez tzw.
śred nie dal sze trwa nie ży cia w mie sią cach. Tzw.
ta bli ce trwa nia ży cia są ogła sza ne co rocz nie przez
pre ze sa GUS. Pod sta wą do ob li cze nia eme ry tu ry
by ła do tej po ry ta bli ca obo wią zu ją ca w mo men cie
przej ścia na eme ry tu rę. Zgod nie z no we li za cją, w
przy pad kach, gdy bę dzie to ko rzyst niej sze dla
ubez pie czo ne go, sto so wa na bę dzie ta bli ca obo -
wią zu ją ca w chwi li osią gnię cia przez nie go wie ku
eme ry tal ne go. Po nad to no we li za cja ma dać moż li -
wość ob li cze nia we dług no wych za sad eme ry tu ry
oso bom uro dzo nym przed 1949 r., po bie ra ją cym
wcze śniej szą eme ry tu rę i kon ty nu ują cym za trud -
nie nie po osią gnię ciu usta wo we go wie ku eme ry tal -
ne go. W ta kim przy pad ku od pod sta wy ob li cze nia
eme ry tu ry odej mo wa ne bę dą kwo ty już po bra nych
świad czeń. Usta wa prze wi du je też, że oso by stu -
diu ją ce przed 1999 r. bę dą mo gły za li czyć ca ły ten
okres edu ka cji ja ko okres nie skład ko wy. Do tych -
czas okres nie skład ko wy uwzględ nia ny w ka pi ta le
po cząt ko wym był ogra ni czo ny do jed nej trze ciej
okre su skład ko we go, co by ło nie ko rzyst ne dla osób
o krót kim sta żu pra cy. No we li za cja prze wi du je tak -
że uzna nie urlo pu wy cho waw cze go wy ko rzy sta ne -
go w sta rym sys te mie eme ry tal nym za okres skład -
ko wy. Usta wa ma zli kwi do wać nie rów ność
po le ga ją cą na tym, że obec nie urlo py te są oskład -
ko wa ne, ale w sta rym sys te mie nie by ły.

Świad cze nie pie lę gna cyj ne dla
wszyst kich re zy gnu ją cych z pra cy

Przy go to wa ny przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li -
ty ki Spo łecz nej pro jekt usta wy za kła da, że wszy scy
opie ku no wie osób nie peł no spraw nych re zy gnu ją cy
z pra cy otrzy ma ją świad cze nie pie lę gna cyj ne.
Obec nie świad cze nie przy słu gu je je dy nie opie ku -
nom nie peł no spraw nych dzie ci. Pro jekt usta wy za -
kła da, że świad cze nie pie lę gna cyj ne otrzy ma ją
wszyst kie oso by, któ re zre zy gnu ją z pra cy (lub jej
nie po dej mą) z po wo du opie ki nad nie peł no spraw -
nym człon kiem ro dzi ny. Ich do chód na oso bę w ro -
dzi nie nie bę dzie mógł jed nak prze kro czyć 1 tys. zł.
Obec nie świad cze nie pie lę gna cyj ne przy słu gu je
wy łącz nie opie ku nom nie peł no spraw nych dzie ci.

Opie ku no wie do ro słych otrzy mu ją za si łek dla opie -
ku na lub spe cjal ny za si łek opie kuń czy. – Opie ku -
no wie po bie ra ją cy dzi siaj świad cze nia za cho wa ją
pra wa na by te. Każ dy bę dzie mógł wy brać, czy wo li
otrzy my wać wspar cie na no wych czy na do tych -
czas obo wią zu ją cych za sa dach. Wy so kość świad -
cze nia bę dzie za le ża ła od wie ku oso by, któ rą zaj -
mu je się opie kun. Opie ku no wie osób, któ re nie
ukoń czy ły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą) otrzy ma -
ją na rę kę 1200 zł (brut to 1638 zł) w 2015 r. oraz
1300 zł (brut to 1774 zł) od 2016 r. Po prze kro cze -
niu te go wie ku świad cze nie opie kuń cze wy nie sie
800 zł (brut to 1092 zł). Dla po rów na nia: za si łek dla
opie ku na i spe cjal ny za si łek opie kuń czy wy no szą
obec nie 520 zł (brut to 710 zł).

Cho ry ma pra wo wy bo ru 
szpi ta la, w któ rym 
bę dzie się le czył

Rzecz nik Praw Pa cjen ta przy po mi na w ko mu -
ni ka cie, że ma ło let ni pa cjent, któ ry otrzy mał od le -
ka rza skie ro wa nie na le cze nie szpi tal ne, ma pra wo
wy bo ru szpi ta la spo śród wszyst kich, któ re za war ły
umo wę o udzie la nie świad czeń opie ki zdro wot nej.
„Pa cjent wraz z opie ku nem praw nym oraz otrzy ma -
nym skie ro wa niem po wi nien zgło sić się do wy bra -
ne go szpi ta la na Szpi tal ny Od dział Ra tun ko wy lub
Izbę Przy jęć. Skie ro wa nie mo że zo stać wy sta wio -
ne za rów no przez pod mio ty lecz ni cze, któ re po sia -
da ją pod pi sa ny kon trakt z NFZ jak i przez te, któ re
udzie la ją świad czeń ko mer cyj nie” – czy ta my w ko -
mu ni ka cie Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta. Rzecz nik
przy po mi na tez, że na Szpi tal nym Od dzia le Ra tun -
ko wym lub Izbie Przy jęć le karz, w tym tak że pe dia -
tra, po wi nien do ko nać oce ny sta nu zdro wia ma łe go
pa cjen ta i pod jąć de cy zję o ho spi ta li za cji lub prze -
ka za niu dziec ka przez szpi tal do in ne go pod mio tu
lecz ni cze go. Pod sta wą praw ną ta kie go po stę po wa -
nia jest art. 30 usta wy z 27 sierp nia 2004 r. o świad -
cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze
środ ków pu blicz nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - da lej u.ś.o.z.,
zgod nie z któ rym - pa cjent ma pra wo wy bo ru szpi -
ta la spo śród szpi ta li, któ re za war ły umo wę o udzie -
la nie świad czeń opie ki zdro wot nej, oraz art. 58
u.ś.o.z., któ ry okre śla, że pa cjent ma pra wo do le -
cze nia szpi tal ne go w szpi ta lu, któ ry za warł umo wę
o udzie la nie świad czeń opie ki zdro wot nej, na pod -
sta wie skie ro wa nia le ka rza, le ka rza den ty sty lub
fel cze ra, je że li cel le cze nia nie mo że być osią gnię -
ty przez le cze nie am bu la to ryj ne.
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Kon fron ta cyj na po sta wa ko ali cji PO-PSL wo bec
Ko ścio ła nie po zwa la już mieć złu dzeń co do in -
ten cji rzą dzą cych. Za le ży im na wy kre owa niu
no wej osi spo ru wo kół spraw świa to po glą do -
wych i mo ral nych, co wy ni ka z kom pro mi ta cji
do tych cza so wej li nii po dzia łów po li tycz nych w
Pol sce, do któ rej wy ko rzy sta no ka ta stro fę smo -
leń ską. Wo bec agre syw nej po li ty ki Ro sji od -
świe ża nie za pew nień pre mier Ewy Ko pacz o
prze ko pa niu zie mi w Smo leń sku na metr w głąb
czy wy po wie dzi Do nal da Tu ska o wzo ro wej
współ pra cy z Pu ti nem by ło by dla rzą dzą cych
co naj mniej kło po tli we. A spra wy świa to po glą -
do we na da ją się do dzie le nia Po la ków jak rzad -
ko któ re. 
Rzą dzą ca ko ali cja wcho dzi przed te go rocz ny mi
wy bo ra mi pre zy denc ki mi i par la men tar ny mi w bu ty
Ru chu Pa li ko ta do te go stop nia, że ten roz pa da się
wła śnie z po wo du cał ko wi tej nie przy dat no ści. Je go
szef re zy gnu je już z wul gar ne go an ty kle ry ka li zmu?
Pi guł ka wcze sno po ron na bez re cep ty, i to od pięt -
na ste go ro ku ży cia, już jest. Ra ty fi ka cja kon wen cji
„an ty prze mo co wej” też już jest „za ła twio na”. Usta -
wa o le ga li za cji tzw. związ ków part ner skich ma być
prze pchnię ta jesz cze w tej ka den cji par la men tu. W
mi nio nym ty go dniu zaś rząd PO-PSL osta tecz nie
przy jął pro jekt tzw. usta wy o le cze niu nie płod no ści.
Roz wią za nia w tych spra wach przy cho dzą ła twiej
niż od bu do wa spa lo ne go mo stu w War sza wie, do -
koń cze nie au to stra dy A1 na Wschód, zmniej sze nie
bez ro bo cia, za ha mo wa nie od pły wu mło dych lu dzi z
kra ju czy za trzy ma nie ga lo pu ją ce go za dłu że nia
Pol ski.  Jesz cze przed ty go dniem moż na by ło ży -
wić na dzie ję, że da się unik nąć ogni sko wa nia
przed wy bor cze go spo ru wo kół te go, co do ty czy
bez po śred nio god no ści czło wie ka, pra wa dziec ka
do wy cho wa nia w ro dzi nie oraz de fi nio wa nia mał -
żeń stwa ja ko związ ku męż czy zny i ko bie ty. Do brym
sy gna łem był ko mu ni kat pre zy dium Kon fe ren cji
Epi sko pa tu Pol ski, w któ rym bi sku pi, nie od cho -
dząc od na ucza nia Ko ścio ła na te mat nie do pusz -
czal no ści pro ce du ry in vi tro, uzna li po trze bę moż li -
wie naj lep szych ure gu lo wań praw nych w tej
dzie dzi nie. Do ku ment utrzy ma ny był w du chu art.
73 en cy kli ki św. Ja na Paw ła II Evan ge lium vi tae,
któ ry prze wi du je, że w sy tu acji nie moż no ści uchwa -

le nia pra wa cał ko wi cie zbież ne go z na ucza niem
Ko ścio ła ka to lic cy po li ty cy ma ją po przeć pro jekt
moż li wie naj bar dziej zbli żo ny. Pod wa run kiem
wszak że, że usta no wio ne w ten spo sób pra wo bę -
dzie spra wie dliw sze niż funk cjo nu ją ce do tąd bez -
pra wie. Prze ko na nie, że tak bę dzie, wy ra ża li śmy
na ła mach „Idzie my” wie lo krot nie. Aro gan cja ko ali -
cji PO-PSL prze ro sła jed nak na sze wy obra że nia.
Przy ję ty przez rząd pro jekt usta wy o in vi tro jest
gor szy niż ist nie ją ce do tąd „bez pra wie”. Zmie rza do
roz sze rze nia ska li zja wi ska, zno si li mit wie ku po -
ten cjal nej mat ki (do tych czas by ło to 40 lat). Skut ki
ta kie go bra ku li mi tu zna ne są już w Ru mu nii i Hisz -
pa nii, gdzie na za płod nie nie po za ustro jo we zde cy -
do wa ły się 67-let nie eme ryt ki. W no wym pro jek cie,
w od róż nie niu od do tych cza so wej prak ty ki, in vi tro
ma być do stęp ne nie tyl ko dla mał żeństw, ale dla
wszyst kich par, któ re zło żą de kla ra cję o po zo sta -
wa niu we wspól nym po ży ciu. Za tem rów nież dla
par ho mo sek su al nych? Prze wi du je się pro duk cję
za rod ków nad licz bo wych w licz bie za leż nej od wie -
ku po ten cjal nej mat ki oraz pro ce du rę uty li za cji za -
rod ków po dwu dzie stu la tach od ich po czę cia, je śli
nie znaj dą się dla nich bior cy. Do pusz cza się tak że
se lek cję za rod ków za sad ni czo pod ką tem ich zdol -
no ści do pra wi dło we go roz wo ju, ale w pew nych

wa run kach rów nież pod ką tem płci. Pro jekt prze wi -
du je za rów no moż li wość po bie ra nia ko mó rek roz -
rod czych do in vi tro w ra mach związ ku part ner skie -
go, jak i w ra mach ano ni mo we go daw stwa.
Dzie ciom po czę tym z ano ni mo we go daw stwa od -
bie ra się pra wo do po zna nia ich ge ne tycz nych ro -
dzi ców. Stoi to w sprzecz no ści choć by z ra ty fi ko wa -
ną przez Pol skę oen ze tow ską Kon wen cją o
pra wach dziec ka. A jak się to koń czy, po ka zu je
przy kład 21-let niej Sa ry P., któ rej pra wo do po zna -
nia jej bio lo gicz ne go oj ca – „ano ni mo we go” daw cy
na sie nia – uznał nie miec ki sąd. Pro jekt usta wy o in
vi tro, jak wie le pro jek tów mi ni stra Ar łu ko wi cza, za -
miast co kol wiek po rząd ko wać, wpro wa dza jesz cze
więk sze za mie sza nie. Pod wie lo ma wzglę da mi jest
kro kiem wstecz wo bec te go, co jest, dla te go nie
moż na do nie go sto so wać wspo mnia ne go za pi su z
Evan ge lium vi tae. Je śli nie zo sta nie zmie nio ny w
cza sie prac w par la men cie, ża den ka to lik nie ma
mo ral ne go pra wa go po przeć, nie za leż nie od barw
klu bu, w któ rym za sia da. Ze spół Eks per tów ds.
Bio etycz nych KEP nie po zo sta wia w tej kwe stii
żad nych wąt pli wo ści. Ce na an ta go ni zo wa nia Po la -
ków z Ko ścio łem i mię dzy so bą w imię par tyj nych
in te re sów jest już zbyt wiel ka.

Ks. Hen ryk Zie liń ski
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Co zamiast 
SMOLeńSKA?



CZAS NA ZMIANY!

Nie prześpij
Polski 
z Bulem!

Sta no wi sko nr 1/02/2015
Za rzą du Re gio nu 
Pod la skie go
NSZZ „So li dar ność”
w spra wie 
wy bo rów pre zy denc kich

Za rząd Re gio nu Pod la skie go NSZZ „So li -
dar ność” po pie ra kan dy da tu rę Pa na An drze ja
Du dy  w wy bo rach na Pre zy den ta Rzecz po spo li -
tej Pol skiej.

Naj wyż sze sta no wi sko w Pol sce po win na
spra wo wać oso ba do brze wy kształ co na, kom pe -
tent na, wraż li wa spo łecz nie, go to wa do wszel -
kich dzia łań na rzecz oby wa te li, za rów no ja ko
straż nik le gi sla cji, jak też ja ko ini cja tor nie zbęd -
nych spo łecz nie ustaw, czy wresz cie wy stę pu jąc
ja ko ar bi ter dia lo gu w roz wią zy wa niu pro ble mów
po szcze gól nych grup spo łe czeń stwa. Win na to
być oso ba od waż na, a ce lem jej dzia łań mu si
być nad rzęd ne do bro wszyst kich oby wa te li, a nie
jak obec nie in te re sy wła sne go za ple cza po li tycz -
ne go czy ska la po par cia w son da żach po pu lar -
no ści. Te wszyst kie wa lo ry po sia da dr An drzej
Du da, dla te go za słu gu je on na po par cie jak naj -
szer sze go krę gu spo łe czeń stwa. Po przez na sze
za an ga żo wa nie, de ter mi na cję mo że my wy brać
Pre zy den ta, któ ry bę dzie orę dow ni kiem na szych
spo łecz nych i pra cow ni czych spraw na naj wyż -
szym sta no wi sku w kra ju, po dob nie jak był nim
śp. Pre zy dent Lech Ka czyń ski. Ape lu je my o
zbie ra nie pod pi sów po par cia, a przede wszyst -
kim pro pa go wa nie tej kan dy da tu ry w swo ich or -
ga ni za cjach, za kła dach, miej sco wo ściach, w jak
naj szer szych gru pach spo łecz nych, w tym wśród
lu dzi mło de go po ko le nia, dla któ rych czę sto bra -
ku je god ne go miej sca pra cy w wol nej Pol sce.
Obec ny rząd i pre zy dent spo wo do wa li, że na sze
pro ble my roz wią zu je my na uli cy, na blo ka dach i
ma ni fe sta cjach, za miast po szu ki wać roz wią zań
w au ten tycz nym dia lo gu spo łecz nym bę dą cym
jed nym z ka no nów no wo cze sne go pań stwa pra -
wa. Dla te go wy bierz my dr An drze ja Du dę rzecz -
ni ka dia lo gu spo łecz ne go, czło wie ka pra we go,
god ne go po nad par tyj ne go po par cia wszyst kich
śro do wisk, dla któ rych do brem nad rzęd nym jest
na sza Naj ja śniej sza Rzecz po spo li ta.

Bia ły stok, dnia 16 lu te go 2015 r.




