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Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik 

ks. Jerzego Popiełuszki

w Bytomiu.

Cegiełki w cenie10 zł

(limitowany nakład

5 tys. sztuk) są 

do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej 

„Solidarności” 

i we wszystkich Biurach 

Terenowych.

REGION

Związkowcy z JSW bez wynagrodzeń

P
anie Prezydencie, 
chcielibyśmy podzię-
kować z całego serca 
za wspaniałe wakacje 
trwające dwa tygo-

dnie, które spędziliśmy w Wiśle 
na terenie Pana rezydencji. Jeste-
śmy zadowoleni z gościnności, 
jaką nam zaoferowano. Mamy 
głęboką nadzieję, że będziemy 
mieli jeszcze okazję spędzić wa-
kacje, tak miłe, jak te” – list tej 
treści przesłały do Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego dzieci 
bezpośrednio uczestniczące w 
tragedii, do której doszło 13 
kwietnia w Kamieniu Pomor-
skim. Wówczas w nocnym po-
żarze hotelu socjalnego zginęło 
21 osób. Wielu mieszkańców 
budynku z ciężkimi poparze-
niami trafi ło do szpitali. 

Szybka reakcja Kancelarii
Prezydenta  
Kancelaria Prezydenta RP 
natychmiast zareagowała na 
dramat w Kamieniu Pomor-
skim i w krótkim czasie pod-
jęła decyzję o przyjęciu dzieci 
z poszkodowanych rodzin do 
prezydenckiego ośrodka. Pro-
jekt wsparły władze samorzą-
dowe Wisły oraz fi rma ANC 
Instytut Medyczny.

– Chcieliśmy by dzieci, jak 
najszybciej przyjechały do 
prezydenckiego ośrodka, by 
nie uczestniczyły w dramacie 

poszukiwania mieszkań zastęp-
czych dla ich rodzin, i  w jakże 
bolesnym tworzeniu nowego 
domu. Ale ostatecznie zwycię-
żyła koncepcja, by normalnie 
zakończyły rok szkolny – mówi 
Małgorzata Gosiewska, ekspert 
z gabinetu szefa Kancelarii 
Prezydenta RP, zaangażowana 
m.in. w prezydencki projekt 
pomocy najmłodszym uczest-
nikom tragedii w Kamieniu 
Pomorskim. 

Pobyt 15. dzieci w Wiśle 
trwał od 21 czerwca do 4 lipca. 
Towarzyszyli im również pod-
opieczni Domu Dziecka w Ka-
mieniu Pomorskim. Najstarszy 

uczestnik kolonii miał 17 lat, 
a najmłodszy 5. 

Pierwsze prawdziwe wakacje
Dla większości z nich był to 
pierwszy wyjazd poza region, 
w którym mieszkają, pierwsze 
prawdziwe wakacje. W Wiśle 
dzieci spędziły niezapomniane 
chwile. Wycieczki po Beskidzie 
Śląskim, wyjazd na Czantorię, 
jazda kolejką wąskotorową, 
a wreszcie pobyt w Domu Chle-
ba, gdzie koloniści uczestniczyli 
w procesie wyrobu chleba – to 
niektóre atrakcje ich pobytu.

– One nie miały chwili wy-
tchnienia. Cały czas realizowały 

bogatą ofertę zajęć, zapropono-
wanych im przez organizato-
rów projektu. Niestety, plany 
niejednokrotnie krzyżowała 
pogoda, do której trzeba było 
dostosowywać kolonijne atrak-
cje. Ale te dzieciaki były nie-
samowite. Stworzyły w Wiśle 
namiastkę rodziny. Wspierały 
się, przytulały do siebie, starsze 
dbały o to, żeby młodszym się 
nic nie stało. Jednak bardzo 
przygnębiające jest, że one cią-
gle żyją pożarem w Kamieniu 
Pomorskim – mówi Małgorzata 
Gosiewska. 

Dzieci wciąż mają przed 
oczami sceny dramatu, roze-
granego z ich udziałem. Często 
opowiadały o sąsiadce, która 
choć mogła uciec z pożaru, 
została jednak w płonącym 
budynku, pomagała ratować 
ludzi. Dla tych dzieciaków to 
prawdziwa bohaterka, która 
pośmiertnie została odzna-
czona przez prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. 

Pożegnalnego ogniska czar... 
Rozstania zawsze są trudne. 
W ostatnim dniu pobytu dzieci 
gorączkowo oczekiwały na przy-
jazd minister ds. społecznych 
w Kancelarii Prezydenta RP Bo-
żeny Borys-Szopy i Małgorzaty 
Gosiewskiej. Przedstawicielki 
prezydenta przyjechały spe-
cjalnie na pożegnalne ognisko. 
Były łzy i wzruszenie. Dzieci tu-
liły się do nich oraz do swoich 
opiekunów, całowały, trzyma-
ły za ręce. Wszystkie dzieciaki 
otrzymały wspaniałe prezenty. 
Zapewniały, że będą z sobą 
utrzymywać kontakty. 

– Przywitały nas uśmiech-
nięte, wypoczęte buzie, radosne 
oczy i jak to zwykle przy ognisku 
bywa, wesoły szczebiot i miłe 
pogaduchy. Dzieci przekrzy-
kiwały się w relacjonowaniu 
wakacyjnych przygód. I chociaż 
przewijały się wspomnienia z 
tamtych tragicznych, kwietnio-
wych wydarzeń, to już wyczu-
walny był dystans do tego, co 
przeżyły. Bardzo podobały nam 
się wesołe rysunki z pobytu w 
Wiśle, które dzieci dołączyły 
do listu dla pana prezydenta. 
Jestem przekonana, że pobyt 
w Wiśle na długo pozostanie 
w pamięci dzieciaków i na 
pewno pomoże im zapomnieć 
o tamtych straszliwych prze-
życiach – relacjonuje Bożena 
Borys-Szopa.

Smutne, że o nich się zapomina
Małgorzata Gosiewska infor-
muje, że Kancelaria Prezydenta 
chciałaby kontynuować akcję 
pomocy dla dzieci z Kamie-
nia Pomorskiego i również 
w przyszłym roku zaprosić 
je na wakacje Wskazuje, że 
dobrze byłoby, gdyby ta ini-
cjatywa zyskała poparcie sa-
morządów. 

Dzieci z Kamienia Pomor-
skiego nie są jedynymi, dla 
których Kancelaria zorganizo-
wała pobyty wypoczynkowe, 
pozwalające im w odzyskaniu 
spokoju i równowagi psychicz-
nej. Równolegle z wiślańskim 
projektem zrealizowany został 
pobyt w Polsce palestyńskich 
dzieci ze strefy Gazy. Wcześniej 
nasz kraj odwiedziły dzieciaki 
z Gruzji, z terenów objętych 
działaniami wojennymi. Re-
alizacją projektów kierowała 
Małgorzata Gosiewska. 

– To są niczemu niewinne 
dzieciaki. Chcemy je wesprzeć, 
chociaż symbolicznie, mimo, 
że takie zadania nie należą bez-
pośrednio do Kancelarii Prezy-
denta. Bezbronnym dzieciom 
trzeba pomagać i dawać innym 
dobry przykład, że przecież one 
wszystkie są nasze. Smutne, że 
zapomina się o nich w kilka 
dni po tragedii...  – podkreśla 
Małgorzata Gosiewska. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Na koloniach u prezydenta
Pobyt 15. dzieci z Kamienia Pomorskiego na kolonii w Wiśle trwał od 21 czerwca do 4 lipca.

– Małgorzata Gosiewska (pierwsza od lewej) i Bożena Borys-Szopa 
(piąta od lewej) wraz z dziećmi z Kamienia Pomorskiego i ich
opiekunami

Związkowcy z „Solidar-
ności” z JSW otrzymali 
powiadomienia podpisa-
ne przez prezesa fi rmy, że 
„z dniem 9 czerwca przestały 
istnieć jakiekolwiek przesłanki 
do zwalniania ich z obowiązku 
świadczenia pracy z zachowa-

niem prawa do wynagrodze-
nia w związku z pełnionymi 
przez nich funkcjami związko-
wymi, ponieważ reprezentowa-
na przez nich organizacja nie 
posiada statusu organizacji 
związkowej”. 
» STRONA 5

Przedstawiciele „Soli-
darności” z wojewódz-
twa śląskiego nie będą 
uczestniczyć w posiedze-
niach Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społeczne-
go. 7 lipca przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr 
Duda i szef Regionu Często-

chowskiego Mirosław Kowalik 
opuścili salę obrad. Związ-
kowcy z „S” nie godzą się na 
dalsze upolitycznianie działal-
ności komisji, której zarzucili 
brak skuteczności w rozwią-
zywaniu poważnych proble-
mów społecznych regionu.
» STRONA 5

REGION

„Solidarność” powiedziała NIE
upolitycznianiu WKDS

Foto: Kancelaria Prezydenta Dla większości 
z nich był to 
pierwszy wyjazd 
poza region, 
w którym mieszkają, 
pierwsze prawdziwe 
wakacje.

Ryszard Naglak: Podczas kryzysu
pogłębiają się różnice między pracownika-
mi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. 
W REGIONIE » STRONA 6
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INNI napisali

TRZY pytania
Jerzy Półtorak – reprezentant „Solidarności” w Radzie
Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Emeryci i renciści nie muszą się obawiaćbezrobotnych było na koniec czerwca 
zarejestrowanych w urzędach pracy 
w całym kraju. Wg szacunków Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej, 
w czerwcu stopa bezrobocia spadła do 
10,7 proc. z 10,8 proc. w maju. O ponad 
24 tys. zmalała także liczba bezrobot-
nych. Urzędy pracy twierdzą jednak, 
że do tych danych nie należy przywią-
zywać zbyt dużej wagi. Zmalało za-
trudnienie w sektorze przedsiębiorstw, 
o jedną piątą spadły obroty w handlu 
hurtowym, o prawie jedną trzecią 
w detalicznym. W lipcu w urzędach 
pracy zaczną rejestrować się maturzy-
ści, którzy nie dostali się na studia. 
To może szybko skompensować niewiel-
kie spadki liczby bezrobotnych.

LICZBA tygodnia

1,659 mln

Zakład Ubezpieczeń Społecznych za-
ciągnął 200 mln kredytu na wypłatę 
bieżących świadczeń. Pojawiły się infor-
macje, że w tym roku może zabraknąć 
od 5 do 8 mld zł. Czy emeryci i renciści 
powinni się obawiać?

– Nie. Ustawa o systemie ubezpie-
czeń społecznych określa, że wszystkie 
zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, którym zarządza ZUS 
gwarantowane są przez państwo. W nor-
malnych warunkach to rząd powinien 
zabezpieczyć brakujące środki na wypłaty 
rent i emerytur. Jednak obecna koalicja 
rządząca nie chce powiększać dziury 
budżetowej i kamufluje zwiększone 
wydatki FUS-u. To klasyczny przykład 
łatania dziury budżetowej, „zamiatania” 
budżetu państwa pod dywan Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych i przerzucania 
problemu na kolejną ekipę rządzącą. 
ZUS bierze pożyczkę, ale to nas drożej 
kosztuje. Pojawia się tylko pytanie, czy 
kwota odsetek od niej będzie wyższa niż 
obsługa długu publicznego, czy nie.

Różnica między 5 a 8 brakujących mi-
liardów jest spora ...

– Trudno jeszcze określić wielkość 
dziury w budżecie Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jeżeli kryzys będzie się po-
głębiał a wpływy ze składek będą malały 
to środków z pewnością zabraknie. Pod-
czas recesji likwidowane są miejsca pracy, 
więc więcej osób korzysta ze zwolnień

 i przechodzi na rentę. Zwiększone wy-
datki FUS-u wynikają również z realizacji 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
który orzekł m.in, że mężczyźni w wieku 
60 lat, tak jak kobiety, mogą przechodzić 
na emeryturę. W 2008 r. trwały prace nad 
ustawą o emeryturach pomostowych, 
dlatego pod koniec roku ZUS zanotował 
większą liczbę osób przechodzących na 
to świadczenie.
ZUS ma otwartą linię kredytową „na 
wszelki wypadek” i zadłuża się nie po 
raz pierwszy...

– Po 1999 r., czyli reformie ZUS-u 
takie sytuacje zdarzały się. Tak było za 
rządu SLD-PSL, który działał w podobny 
sposób jak obecny. Za rządów PIS-u ZUS 
również zaciągnął pożyczkę, ale dotacja 
przekazana z budżetu państwa pozwoli-
ła na spłatę wszystkich długów łącznie
z odsetkami. Bieżący rok zakład rozpoczął 
ze znaczną nadwyżką fi nansową, ale już 
w pierwszym kwartale można było prze-
widzieć, że pieniędzy zabraknie.

AK

Obecna koalicja 
rządząca nie chce 
powiększać dziury 
budżetowej i kamufl uje 
zwiększone wydatki 
FUS-u. To klasyczny 
przykład łatania dziury 
budżetowej.

Solidaryca 
w służbie
narkopolaków

D
awny symbol „Solidarności” pro-
muje kontrowersyjne akcje. Zda-
niem autora – bezprawnie.

Legendarna pochyła czcionka, którą 
zapisano słynne logo „Solidarności”, wciąż 
jest chętnie wykorzystywana, ale zazwyczaj 
w innym kontekście, niż chce jej twórca 
Jerzy Janiszewski.

Charakterystyczne liternictwo wyko-
rzystano m.in. w nowej akcji „Gazety Wy-
borczej” zatytułowanej „My narkopolacy”. 
Z kolei słowo „równość”, ale z tęczową flagą 
zamiast biało-czerwonej, wypisało znanym 
krojem na okładce ostatniego numeru pismo 
środowisk homoseksualnych „Replika”.

Solidaryca pojawia się w reklamach, 
na pudełkach papierosów czy butelkach 
wódki.

– To przypadki nadużycia i żerowania 
na wartościach, które upamiętnia. Prowa-
dzi to do dewaluacji tego symbolu – mówi 
„Rz” zdenerwowany Jerzy Janiszewski, 
mieszkający na stałe w Hiszpanii. – Nie 
przekazałem nikomu majątkowych praw 
autorskich. W przypadkach nieuzgodnio-
nego ze mną użycia czcionki interweniuje 
mój prawnik.

Bartłomiej Witucki, pełnomocnik Jani-
szewskiego mówi, że ci którzy wykorzystują 
solidarycę, rzadko pytają o zgodę.

– Było kilka próśb, ale zwykle używana 
jest bezprawnie – opowiada „Rz”. – Ani ze 
strony „Wyborczej”, ani pisma „Replika” 
nie było prośby o zgodę. Nie dostał jesz-
cze w tych sprawach dyspozycji artysty, 
ale jest gotów w każdej chwili do podjęcia 
kroków prawnych.

Mariusz Kuc, redaktor naczelny pisma 
„Replika”, przyznaje, że nikt z jego redakcji 
z Janiszewskim ani jego prawnikiem się nie 
kontaktował. – Uznaliśmy, że naszą czcion-
ką tylko nawiązujemy do idei związanej 
z „Solidarnością” – wyjaśnia. – Nie jest to 
użycie znaku „Solidarności”, bo chociażby 
zamiast biało-czerwonej fl agi umieścili-
śmy tęczową.

Kuc przyznaje, że wywołanie skojarzenia 
było celowe. Tymczasem „Gazeta Wyborcza” 
wypiera się prawdopodobieństwa. „Żaden 
znak wykorzystany w logotypie akcji „My, 
narkopolacy” nie jest znakiem z logo „So-
lidarności”. Oba logotypy mają też inny 
kolor napisała do „Rz” rzecznik prasowa 
Agory Urszula Szwed-Strych. Ale na stro-
nie internetowej akcji czytamy:  „Dlaczego 
„Narkopolacy” i to „solidarycą”? Żeby 20 
lat po odzyskaniu wolności dostrzec, że 
różne są formy zniewolenia”.

– Akcji związanej z narkomanią nie trze-
ba promować poprzez napis wykonany 
tą czcionką – oburza się Janiszewski. – Tak 
samo słowo „równość”, gdy jest używane 
przez środowiska homoseksualne, wcale 
nie musi się kojarzyć ze słynną czcionką. 
I moim zdaniem, nic wspólnego z nią 
nie ma.

Janiszewski zgadza się natomiast chęt-
nie na użycie solidarycy, gdy idzie o akcje 
propagujące dziedzictwo i idee „Solidar-
ności”. Zrobił tak, gdy 4 czerwca tego roku 
w 20 rocznicę wyborów z 1989 r. polskie 
gazety użyły słynnej czcionki w swoich 
winietach.

– Autorom brakuje inwencji, więc sięgają 
do symbolu, by wykorzystać pozytywne 
skojarzenia, jakie niesie za sobą – mówi „Rz” 
Krzysztof Tyczkowski, grafi k i wykładow-
ca Wyższej Szkoły Sztuki Projektowania w 
Łodzi. – Jeżeli chce się użyć pisma ręczne-
go, trzeba zaprosić do współpracy dobre-
go grafi ka, a nie beznamiętnie kopiować 
czyjeś pomysły.

***
Litery jak ludzie

W 1980 roku solidarycę zaprojektował 
Jerzy Janiszewski – wówczas młody ab-
solwent gdańskiej ASP. Wchodził na teren 
stoczni w czasie strajku i szukał sposobu na 
oddanie panującej tam atmosfery. Myślał 
o plakacie. Ostatecznie stworzył napis „so-
lidarność” bo to słowo najczęściej padało 
z ust strajkujących. Ściśnięte literki miały 
przypominać trzymających się pod ręce 
ludzi. Dziś autor przyznaje, że nie spodzie-
wał się, iż logo „S” i czcionka wyjdą poza 
mury stoczni.

» Rzeczpospolita, 2 lipca 2009 r., 
Agnieszka Niewińka

Rośnie dziura
w fi nansach NFZ

F
inansowanie służby zdrowia ratują 
nadwyżki z ub. roku. W tym pie-
niędzy jest znacznie mniej. – Sy-

tuacja jest poważna – przyznaje Edyta 
Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ.

W pierwszych pięciu miesiącach 
roku do kasy Funduszu wpłynęło 618 
mln zł mniej, niż zakłada plan fi nan-
sowy na ten rok.

Budżet NFZ zależy przede wszystkim 
od wysokości naszych pensji i liczby 
bezrobotnych. Im mniej zarabiamy, 
tym niższe składki płacimy. Za bezro-
botnych składkę odprowadza budżet 
państwa, ale w mniejszej wysokości niż 
pracujący. Dlatego wzrost bezrobocia to 
kolejny cios w fi nanse NFZ.

NFZ jednak uspokaja, przypominając, 
że w pierwszej połowie roku pieniędzy 
jest zawsze mniej niż w drugiej – Symu-
lacja uwzględniająca trend nierówno-
miernego spływu składki, pokazuje, 
że do tej pory wpłynęło ok. 170 mln zł 
mniej, niż zakładaliśmy – mówi Edyta-
Grabowska – Niepokojące będzie, jeśli 
on się utrzyma. 

Przepisy mówią, że NFZ nie może 
mieć mniej na leczenie, niż rok wcześ-
niej. Gdyby Fundusz budżetu był niższy, 
musiałby pieniądze pożyczyć.

– Nie ma takiej potrzeby. Mamy 
ponad 3 mld nadwyżki z zeszłego 
roku – mówi Grabowska-Woźniak. 
Podkreśla jednak, że nadwyżka bę-
dzie musiała pokryć niedobory w tym 
i w przyszłym roku.(...) 

– W tym roku gorszy spływ skład-
ki może oznaczać, że NFZ nie zapłaci 
za pacjentów, których szpital przyjął 
„ponad kontrakt”. Jednak trzymanie 
się limitów na leczenie oznacza wydłu-
żenie się kolejek do zabiegów. Już teraz 
niektóre szpitale przekładają je na „po 
wakacjach”, by w pierwszych miesią-
cach tego roku uniknąć nadwykonań 
i procesów z Funduszem.

» Rzeczpospolita, 4-5 lipca 2009, 
Sylwia Szparkowska

» 1 lipca w Sejmie zakończyły się prace 
nad tzw. ustawą antykryzysową.
Za przyjęciem ustawy o łagodzeniu skutków kry-
zysu ekonomicznego dla pracowników i przedsię-
biorców opowiedziało się 228 posłów, przeciwko 
było 2, a 188 wstrzymało się od głosu.
Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym 
było 406 posłów, przeciw 2, nikt nie wstrzymał 
się od głosu.
Niestety, mimo pozytywnej opinii biura legis-
lacyjnego rządu i ministerstwa pracy poprawki 
zgłoszone w imieniu strony związkowej zostały od-
rzucone. Posłowie przyjęli jedynie jedną z ponad 
dwudziestu poprawek zgłoszonych przez posłów. 
Poprawka do nowelizacji ustawy o podatku do-
chodowym od osób fi zycznych zwalnia od podat-
ku zapomogi dla pracowników do kwoty 638 zł 
rocznie, wypłacane ze środków zakładowych, lub 
międzyzakładowych organizacji związkowych.
W głosowaniach przepadła m.in. poprawka wy-
kreślająca zapis, który pozwala wszystkim, a nie 
tylko fi rmom, które dotknął kryzys, na stosowanie 
elastycznego czasu pracy. Wbrew uzgodnieniom 
możliwość stosowania elastycznego czasu pracy 
rozszerzono na wszystkie fi rmy, nie tylko te, które 
mają problemy z zamówieniami. W dotychcza-
sowym kształcie pozostały też zapisy dotyczące 
umów o pracę na czas określony.
– Pakiet był trudnym kompromisem. Niestety, 
przyjęta przez Sejm rządowa ustawa ten kompro-
mis burzy. Jest faktem, że są w ustawie rozwiąza-
nia, które mogą być korzystne dla pracowników, 
ale są też takie, które destabilizują Kodeks pracy
i pogarszają sytuację pracowników – mówi Janusz 
Śniadek, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.
Ustawa została skierowana do Senatu. Jeśli Senat 
wniesie poprawki ustawą ponownie zajmie się 
Sejm. Jeżeli nie, dokument trafi  do Prezydenta.
24 czerwca br. Komisja Krajowa upoważniła pre-
zydium do wycofania przedstawicieli „S” 
z Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego 
i Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych i zespołów branżowych, jeśli ustawa 
w kształcie forsowanym przez rząd zostanie
przyjęta przez Parlament.

» Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 
Jacek Paszkiewicz zapowiedział, że wy-
stąpi do ministrów fi nansów oraz zdrowia 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od 2011 roku o 0,25 proc. 
Paszkiewicz wyjaśnił, że w 2010 roku wpływy do 
NFZ będą niższe o ponad 1,8 mld zł w porówna-
niu z 2009 r. Ta różnica zostanie pokryta
z funduszu zapasowego, na którym zgromadzono 
2,7 mld zł, ale problem może pojawić się w 2011 
roku, gdy nie będą już dostępne środki z tego 
funduszu.
Zwiększenie obecnej składki w wysokości 9 proc. 
o 0,25 proc. oznaczałoby - według prezesa NFZ 
– dodatkowe wpływy w wysokości 1,5 mld. 
Zdaniem NFZ, pozwoli to na utrzymanie stanu 
fi nansowego na poziomie nie niższym niż do-
tychczas.

BARDZO krótko



Parę rzeczy trzeba zrobić 
bardzo mocno i szybko. 
Żeby Europejczycy poczuli 
co to jest Unia Europejska 
jako całość – powiedział 
Jerzy Buzek w programie 
„24 godziny”.

Kandydat na przewod-
niczącego PE podkreślił, że 
jest Polakiem i nigdy nie 
zapomni skąd przyszedł, 
ale Parlament Europejski 
jest miejscem, w którym 
rozwiązywane są problemy 
europejskie. Dodał, że po 
przyjęciu Traktatu Lizboń-
skiego Parlament Europejski 
będzie miał bardzo dużo do 
powiedzenia, gdyż będzie 
równorzędnym partnerem 
dla Komisji Europejskiej
i Rady Europejskiej.

Jego zdaniem, na forum 
PE można rozwiązywać 
również polskie intere-
sy. – Można robić rzeczy 
wielkie dla Europy i Pol-
ski, jeśli wytłumaczy się 
Europejczykom, że to ma 
sens. Żadnego kraju nie 
możemy skazywać na sy-

tuację fatalną, z której nie 
ma wyjścia – podkreślił 

kandydat na przewodni-
czącego PE.
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C
zerwcowe wybo-
ry do Parlamen-
tu Europejskiego 
przeszły już do 
historii. Przypo-

minają o nich wiszące jeszcze 
w niektórych miejscach pla-
katy i billboardy. Za kilka dni 
wybrany przez nas parlament 
zbierze się po raz pierwszy. 
Jego kadencja potrwa pięć 
lat. Jest niemal pewne, że 
obrady Parlamentu Euro-
pejskiego po raz pierwszy 
w historii poprowadzi Polak 
– Jerzy Buzek. Jedna z naj-
ważniejszych postaci Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidarności” 
w podziemiu. Ten sam, który 
w 1980 roku prowadził ob-
rady pierwszego Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ „S”. 
Na dwa dni przed tajnym 
głosowaniem Europejskiej 
Rady Ludowej rezygnację 
złożył kontrkandydat Jerzego 
Buzka Mario Mauro z Włoch. 
Ostateczne głosowanie w 
sprawie powołanie Polaka 
na to prestiżowe stanowisko 
odbędzie się 14 lipca.

Parlament Europejski 
przyjmuje akty prawa eu-
ropejskiego, sprawuje nad-
zór demokratyczny nad po-
zostałymi instytucjami Unii 
Europejskiej i posiada kom-
petencje budżetowe. Dlatego 
w przededniu pierwszego 
posiedzenia eurodeputowa-
nych warto zwrócić uwagę na 
jego znaczenie. Tym bardziej, 
że to Parlament Europejski 
uchwala ustawy, które mogą 
mieć wpływ m.in. na poli-

tykę społeczną, działalność 
związkową i warunki pracy. 
Dokumenty PE tłumaczone 
są na 23 urzędowe języki UE. 
Parlament Europejski ma trzy 
siedziby: Brukselę, Luksem-
burg i Strasburg.

Krótka historia PE
Historia Parlamentu Euro-
pejskiego sięga lat pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku. W 
1952 roku na mocy traktatu 
paryskiego powołane zostało 
Wspólne Zgromadzenie Eu-

ropejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali. Nazwa Parlament Eu-
ropejski pojawiła się w 1962 r. 
Na początku eurodeputowa-
nych wybierały parlamenty 
poszczególnych państw. Pierw-
sze bezpośrednie wybory do 
PE przeprowadzone zostały 
w 1979 r. Od tamtego czasu 
eurodeputowani wybierani są 
w wyborach bezpośrednich. 
Nie istnieje jednolita ordy-
nacja wyborcza, każdy kraj 
członkowski ma swoje reguły 
liczenia głosów, ale głosowa-

nie odbywa się w jednym 
terminie w całej Unii.

Trzy podstawowe funkcje PE
Najpowszechniejszą proce-
durą przyjmowania prawa 
unijnego jest „współdecyzja”, 
zrównująca kompetencje PE 
i Rady Unii Europejskiej. 
W niektórych obszarach 
m.in. takich jak: rolnictwo, 
polityka gospodarcza i imi-
gracja Rada przyjmuje akty 
samodzielnie, wcześniej jed-
nak musi zapytać PE o zda-

nie. Zgoda parlamentu jest 
wymagana również w kwe-
stii przyjmowania nowych 
członków. 

Parlament Europejski bie-
rze współudział w tworzeniu 
prawa poprzez procedury kon-
sultacji, współpracy, współde-
cydowania i akceptacji. Spra-
wuje nadzór demokratyczny 
nad pozostałymi instytucjami 
UE. Zatwierdza Komisję i jej 
przewodniczącego, posiada 
prawo uchwalenia wotum 
nieufności wobec Komisji 
i prawo zadawania pytań Ko-
misarzom. Komisja zobowią-
zana jest do składania przed 
PE sprawozdania z działalności 
oraz systematycznego udzie-
lania informacji dotyczących 
wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz współ-
pracy policyjnej, sądowej
i w sprawach karnych.

PE ma również prawo do 
powoływania komisji śled-
czych badających ewentualne 
wykroczenia i niewłaściwie 
zarządzanie w stosunku do 
prawa UE.

Do uprawnień PE należy 
również zatwierdzanie rocznego 
budżetu UE, co robi wspólnie 
z Radą. Budżet może wejść 
w życie dopiero, gdy podpis 
pod nim złoży przewodniczący 
PE. Wydatki PE monitorowa-
ne są przez Komisję Kontroli 
Budżetowej

Wyzwania na kadencję 2009-
2014
Udoskonalenie europejskich 
regulacji dotyczących fi nansów 
i rozstrzygnięcia związane ze 
zwiększeniem dostępu obywa-
teli UE do usług medycznych 
to tylko wierzchołek proble-
mów, z którymi będą musieli 
zmierzyć się europosłowie. 
W rozpoczynającej się kadencji 
istotne będą również wyzwania 
związane ze zmianami klima-
tycznymi, przede wszystkim 
ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i poprawa efek-
tywności energetycznej.

PE będzie się też musiał 
zająć sprawą rozszerzenia UE. 
Obecnie ofi cjalnymi kandyda-
tami do przystąpienia do UE 
są Chorwacja, Turcja i była 
Jugosłowiańska Republika Ma-
cedonii. Ale do członkostwa 
dążą również Serbia, Czarno-
góra, Kosowo, Bośnia i Herce-
gowina oraz Albania.

Kolejnym ważnym zada-
niem PE będzie wdrożenie 
Traktatu Lizbońskiego zwięk-
szającego jego uprawnienia, 
oczywiście jeżeli wszystkie 
państwa członkowskie opo-
wiedzą się za ratyfi kacją.

OPR. AK

Parlament Europejski uchwala ustawy, które mogą mieć wpływ m.in. na politykę społeczną, działalność 
związkową i warunki pracy.

Przewodnik po Parlamencie Europejskim
Jeżeli prof. Jerzy 
Buzek zostanie 
przewodniczącym 
Parlamentu 
Europejskiego, 
to przez 2,5 roku 
obrady PE będą 
rozpoczynały się 
w języku polskim.

Według frakcji politycznych

W Parlamencie Europejskim posłowie zasiadają według 
przynależności do jednego z kilku ugrupowań politycz-
nych, a nie według kraju pochodzenia. Podczas głoso-
wania na swoich kandydatów często nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Tymczasem w pracach PE wybrani posłowie reprezentują 
nie tylko interesy narodowe, ale również interesy swoich frakcji, 
zwłaszcza w sprawach gospodarczych.

Frakcje PE (dane ze stycznia 2009 r.)
• Europejska Partia Ludowa – EPL
•  Grupa Socjalistyczna – PES
•  Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy – ALDE
• Unia na Rzecz Europy Narodów – UEN
•  Grupa Zielonych – Wolne Przymierze Europejskie – Greens/EFA
• Zjednoczona Lewica Europejska / Nordycka Zielona Lewica – 

EUL/NGL
•  Grupa Niepodległość i Demokracja – ID

Do Europejskiej Partii Ludowej należy PO i PSL – 28 europo-
słów. Do Grupy Socjalistycznej SLD – 7 europosłów. Natomiast 
15 parlamentarzystów z PIS tworzy nową frakcję m.in. z brytyj-
skimi i czeskimi konserwatystami.

Foto: internet

W Parlamencie Europejskim zasiada 50 eurodeputowanych z Polski

Żeby Europejczycy
poczuli, co to Unia

9 maja 1950 r. Robert Schuman przedstawił propozy-
cję utworzenia zorganizowanej Europy. jako niezbędny 
warunek utrzymania stosunków pokojowych. Propozycję tę, 
znaną jako „Deklaracja Schumana”, uważa się za początek 
tworzenia obecnej Unii Europejskiej.

 zdobytych przez po-
szczególne państwa na 
kadencję 2009-2014:
•  Austria 17
•  Belgia 22
•  Bułgaria 17
•  Cypr – 6
•  Czechy – 22
•  Dania – 13
•  Estonia – 6
•  Finlandia – 13
•  Francja – 72
•  Grecja – 22
•  Hiszpania – 50
•  Holandia 25
•  Irlandia – 12
•  Litwa – 12
•  Łotwa – 8
•  Luksemburg – 6
•  Malta – 5
•  Niemcy – 99
•  Polska – 50
•  Portugalia – 22
•  Rumunia – 33
•  Słowacja – 13
•  Słowenia – 7
•  Szwecja – 18
•  Węgry – 22
•  Włochy – 72
•  Wielka Brytania – 72

RAZEM 736

Foto: internet

Liczba
mandatów
do Parlamentu 
Europejskiego

Ostateczne gło-
sowanie
w sprawie
powołania prof. 
Jerzego Buzka 
na przewod-
niczącego PE 
odbędzie się
14 lipca
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Fala zwolnień grupowych 
nie ominęła również tar-
nogórskiej Fabryki Sprzętu 
Ratunkowego i Lamp Górni-
czych FASER, produkującej 
sprzęt ochrony dróg odde-
chowych dla górnictwa i 
straży pożarnej. Wkrótce w 
zakładzie pracę straci 200 
zatrudnionych.

Najpierw w wyniku zała-
mania się sprzedaży oraz spo-
wolnienia procedur przetargo-
wych na produkowane przez 
FASER wyroby, zarząd spółki 
podjął decyzję o zmniejszeniu 
kosztów poprzez wprowa-
dzenie usprawiedliwionych 
nieobecności pracowników. 
Kolejną decyzją pracodawcy 
są zwolnienia grupowe. Spo-
śród działających w FASERZE 
organizacji związkowych za-
kładowa „Solidarność”, jako 
jedyna, zareagowała na nią 
błyskawicznie. Związkowcy 
wystosowali stanowisko do 
zarządu spółki, w którym 
wytknęli wszystkie uchy-
bienia w zarządzaniu zakła-
dem i brak wykształconej 
kadry kierowniczej. Uznali, 
że tylko ich wyeliminowanie 
może poprawić dalsze funk-
cjonowanie spółki i obniżyć 
koszty. – W stanowisku jasno 
daliśmy do zrozumienia, że 
chodzi nam zarówno o losy 
zakładu, jak również o za-
chowanie, jak największej 
ilości miejsc pracy, zwłaszcza 

dla członków naszego związ-
ku. Dlatego uzależniliśmy 
podpisanie porozumienia o 
zwolnieniach grupowych od 
przedstawienia przez zarząd 
koncepcji zmian organizacyj-
nych w spółce, które w obli-
czu kryzysu gospodarczego, 
korzystnie wpłynęłyby na jej 
funkcjonowanie – mówi An-
drzej Pielarz, przewodnicżący 
„S” w FASERZE. 

Negocjacje trwały długo 
i miały burzliwy przebieg. 
W końcu zarząd przedsta-
wił propozycje zmian orga-
nizacyjnych. Na początku 
czerwca „Solidarność”, wraz 
z pozostałymi związkami 
zawodowymi, podpisały po-
rozumienie z pracodawcą 
określające zasady postępo-
wania w sprawach dotyczą-
cych pracowników objętych 

zwolnieniami grupowymi. 
W porozumieniu zawarte 
zostały zapisy o obowiązkach 
pracodawcy w zakresie dzia-
łań osłonowych dla zwalnia-
nych pracowników. Strony 
uzgodniły, że w pierwszym 
terminie wypowiedzenia 
umów o pracę otrzyma 53. 
pracowników. Większość 
z nich będzie miała możli-
wość odejścia na świadczenia 
przedemerytalne.

– Jesteśmy szczególnie 
mocno zaangażowani w obronę 
członków „S”.W naszej ocenie 
szansą dla zakładu i jego pra-
cowników jest pozyskiwania 
klientów z innych branż. Po-
przez swoich przedstawicieli 
w radzie nadzorczej będziemy 
naciskać na zarząd, by zakład 
rozwinął produkcję na eksport. 
Mamy nadzieję, że mimo kry-
zysu, FASER może przynosić 
zyski, a nasi członkowie będą 
bezpieczni  – informuje An-
drzej Pielarz. 

Obecnie strona związkowa 
prowadzi negocjacje z praco-
dawcą nad przejęciem przez 
spółkę Integracja zatrudnio-
nych w zakładzie pracowni-
ków ochrony. „Solidarność”, 
poprzez złagodzenie formy 
odejścia tej grupy pracowni-
ków, zmierza do podpisania 
porozumienia gwarantują-
cego im możliwość powrotu 
do zakładu.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W 
hucie już 
w k r ó t c e 
pracę stra-
ci 47 pra-
cowników. 

Planowane jest, że stopniowo 
zwolnionych zostanie ok. 150 
zatrudnionych z 220 osobowej 
załogi. Stanie się tak wbrew 
wcześniejszym obietnicom 
zarządu, że do końca 2009 
r. żaden z pracowników nie 
straci zatrudnienia W zamian 
związki zawodowe, w poro-
zumieniu z załogą, zgodziły 
się na obniżenie o 20 proc. 
wynagrodzeń pracowników 
i ich przejście na cztery piąte 
etatów.

Desperacki protest Siłusz-
ka, na 40 metrowym kominie, 
obserwowali pracownicy huty. 
Na miejsce przybyli policjanci 
wraz z psychologami i straż 
pożarna. Przed bramą zakła-
du oczekiwali dziennikarze. 
Do nich, zamiast prezesa, 
wyszedł przewodniczący 
rady nadzorczej Huty Buczek 
Andrzej Kociubiński. Męt-
nie wyjaśniał, że przyczyną 

zwolnień nie jest kryzys fi -
nansowy, lecz spór z Komisją 
Europejską, która nakazała, 
by zakład zwrócił pieniądze 
z pomocy publicznej przeka-
zanej Technologiom Buczek 
w postaci umorzenia długów 
wobec ZUS i samorządów. 
Zdaniem Komisji, warunki 
umorzenia nie zostały do-
trzymane i Technologie Bu-
czek zobowiązane zostały do 
zwrotu pieniędzy. Zwrotem 
obciążone zostały spółki od 
nich zależne: Huta Buczek
i Buczek Automotiv.

 Na wieść o samotnym 
proteście związkowca do huty 
przyjechali przewodniczą-

cy Sekretariatu Krajowego 
Metalowców Adam Ditmer
i szef Regionalnej Sekcji Hut-
nictwa Andrzej Karol. – Swoim 
protestem chciał uświadomić 
zarządowi, z jak ogromną dez-
aprobatą załoga odbiera to, co 
dzieje się zakładzie – ocenia 

Andrzej Karol. Siłuszek swoje 
zejście na dół uzależniał od 
pojawienia się przy kominie 
prezesa zakładu. Gdy ten 
wreszcie tam przyszedł, pan 
Rafał natychmiast zszedł do 
niego. – Prezes podał mi trzę-
sącą się dłoń, jednak stchó-

rzył, gdy zaproponowałem, 
że wspólnie podejdziemy do 
dziennikarzy i w jego obecno-
ści wyjaśnię im powody swo-
jego protestu. Teraz żałuję, że 
protestowałem w taki sposób. 
Mogliśmy wspólnie z zakłado-
wą „S” przedstawić prezesowi 
żądania. Ale moje nerwy nie 
wytrzymały, Protestowałem w 
imieniu całej załogi. Zależało 
mi, by media zainteresowały 
się, tym co dzieje się w Hucie 
Buczek. Okazało się, że dla 
dziennikarzy to była jedno-
dniowa sensacja. Teraz wokół 
huty znów jest cicho. Prezes 
ma ludzi za nic, a w dodatku 
finansowo położył zakład 
na łopatki. Dodatkowo za-
właszczył pieniądze ze skła-
dek pracowników w kwocie 
81 tys. zł, które do tej pory 
nie wpłynęły na konto kasy 
zapomogowo-pożyczkowej 
– mówi Siłuszek.   

 Andrzej Karol wskazuje, że 
całe hutnictwo dotknięte zo-
stało kryzysem i związanymi 
z nim zwolnieniami grupowy-
mi – Ci ludzie, po latach pracy 

w hutach, nie znajdą nigdzie 
zatrudnienia. Rządowy pakiet 
antykryzysowy w żaden spo-
sób nie stanowi dla nich pa-
rasola ochronnego. Brak jest 
rozwiązań systemowych, nie 
tylko dla branży hutniczej, 
ale i dla całej gospodarki. A 
pracownicy nie wytrzymują 
psychicznie- mówi przewod-
niczący.

Tymczasem Rafał Siłu-
szek nie chce już pracować 
w Hucie Buczek, mimo, że 
prezes, ponoć zapewniał, 
że jego zwolnienie z pracy 
zostanie raz jeszcze rozpa-
trzone – Albo prezes, albo ja 
– oświadcza Siłuszek - Rafał 
otrzymał trzymiesięczne wy-
powiedzenie, z czego przez 
jeden miesiąc miał świadczyć 
pracę. Po proteście dostał 
pismo, w którym dokonano 
korekty, że przez całe trzy 
miesiące ma nie świadczyć 
pracy. Widocznie obawiają 
się jego następnego ruchu – 
informuje Tadeusz Makuła, 
szef „S” w Hucie Buczek. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Blisko 7 godz. spędził na kominie Huty Buczek Rafał Siłuszek, związkowiec z „Solidarności”. 
W ten sposób protestował m.in. przeciwko planowanym zwolnieniom grupowym w zakładzie.

Pracownicy nie wytrzymują
psychicznie!

Trudny rok walki o godne 
wynagrodzenia oraz po-
szanowanie podstawowych 
praw pracowniczych pod-
sumowali delegaci „Soli-
darności” Fiat Auto Poland 
(FAP). 

W tym czasie toczono 
długotrwałe, zakończone 
częściowym sukcesem, spory 
płacowe, broniono zagrożo-
nych recesją miejsc pracy 
oraz prawa pracowników 
do wypoczynku. Światowy 
kryzys przybiera w zakła-
dach włoskiego koncernu 
diametralnie różne formy 
– w bielskim Powertrain są 
przestoje i wypożyczanie 
pracowników do innych 
spółek, a w załoga tyskiego 
Fiata pracuje już nie tylko 
we wszystkie soboty, ale 
również część niedziel. 
Wszystko za sprawą ko-
niunktury na małe auta, 
wywołanej w części krajów 
rządowymi dopłatami „zło-
mowymi”. Tylko eksport 
FAP do Niemiec wzrósł 
w pierwszym kwartale 
o ponad 300 proc.

– Dyrekcja domaga się 
od pracowników pełnej 
dyspozycyjności, a pracę 
w niedzielę określa jako 
„nieodwołalną koniecz-
ność”. Jednocześnie nie 
chce nawet rozmawiać o 
wzroście zarobków – mówi 
Wanda Stróżyk, przewod-

nicząca „Solidarności” FAP. 
– Zamiast podwyżki zapro-
ponowano jednorazową 
premię. Zamrożenie płac 
zasadniczych oznacza, że 
ich wartość realna spad-
nie.

Delegaci „S” FAP zobo-
wiązali komisję międzyza-
kładową do podjęcia wszel-
kich działań, aby jeszcze w 
tym roku wyższe zarobki 
otrzymali pracownicy z 
wszystkich fiatowskich 
spółek. Zasadnicza wyso-
kość podwyżki to 650 zł 
brutto (kwota ta wynika z 
wcześniejszych żądań pła-
cowych). Jednak ostateczne 
postulaty będą uzależnio-

ne od sytuacji rynkowej
i kondycji poszczególnych 
spółek.

– Domagamy się, aby 
fi rmy dzieliły się z załogą 
zyskami, które ta wypra-
cowuje – podkreśla Wanda 
Stróżyk. 

Jednocześnie delegaci w 
przyjętych stanowiskach 
stanowczo zaprotestowali 
przeciwko dyskryminacyj-
nym praktykom dyrekcji 
oraz tolerowaniu przez 
turyńskie kierownictwo 
Fiat Group przypadków 
naruszania prawa pracy 
w polskich zakładach kon-
cernu.

NZ

„S” z FASERA broni swoich członków

Rafał Siłuszek dziękuje załodze z Huty Buczek i członkom „S” za 
wsparcie podczas protestu. Na zdjęciu pan Rafał (drugi od lewej) 
wraz z kierującymi zakładową „S” (od lewej) Markiem Tomczykiem, 
Tadeuszem Makułą i Andrzejem Rupem

Foto: archiwumOd godz. 6.30 
do blisko 13.30 
Rafał Siłuszek 
protestował na 
kominie Huty 
Buczek przeciwko 
zwolnieniom 
w zakładzie.

– FASER, mimo kryzysu, może 
przynosić zyski – mówi Andrzej 
Pielarz

Foto: archiwum

Dość łamania prawa!

Delegaci „Solidarności” FAP podkreślali, że podczas kryzysu szcze-
gólnie ważna jest walka w obronie praw pracowniczych.

Foto: archiwum
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Z
wiązkowcy z „So-
lidarności” z Ja-
strzębskiej Spółki 
Węglowej otrzyma-
li powiadomienia 

podpisane przez prezesa 
fi rmy, że „z dniem 9 czerwca 
przestały istnieć jakiekolwiek 
przesłanki do zwalniania ich
z obowiązku świadczenia 
pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia w związku 
z pełnionymi przez nich funk-
cjami związkowymi, ponieważ 
reprezentowana przez nich or-
ganizacja nie posiada statusu 
organizacji związkowej”.

Stało się tak zaraz po od-
mówieniu przez Prokuraturę 
Rejonową w Jastrzębiu Zdro-
ju wszczęcia postępowania 
w sprawie zawiadomienia 
o utrudnianiu działalności 
związkowej przez zarząd 
JSW. Zawiadomienie złoży-
ły funkcjonujące w spółce 
związki zawodowe, w ocenie 
których, spółka bezprawnie, 
na mocy wprowadzonych 
zmian w statucie fi rmy, zaczęła 
przejmować pracowników ze 
wszystkich zakładów w trybie 
art. 231 KP. 

Werdykt prokuratury sprzeczny 
z opinią PIP
Kierujący JSW zażądali, by 
wszystkie kopalnie objęte były 
jedną komisją danego związku. 
Zaczęli wypowiadać układy 
zbiorowe pracy oraz poro-
zumienia zawarte pomiędzy 
stroną związkową a dyrekto-
rami poszczególnych kopalń. 
Nakazywali liderom związko-
wym powrót do pracy na dole, 
a jednocześnie w ulotkach do 
załogi przekonywali, że JSW 
ograniczając związkowe etaty, 
zaoszczędzi 6 mln zł rocznie. 
Zdaniem związkowców, zarząd, 
poprzez m.in. ograniczenie eta-
tów związkowych, zmierzał do 

utrudnienia, a w rezultacie do 
uniemożliwienia działalności 
związków w spółce. 

Werdykt prokuratury, kłóci 
się z opinią, sporządzoną wcześ-
niej przez ekspertów z Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, którzy 
uznali, że od 15 lat to spółka, 
a nie poszczególne kopal-
nie, jest jedynym pracodawcą 
dla wszystkich pracowników 
w niej zatrudnionych i niezgod-
ne z prawem jest przejmowa-
nie przez fi rmę pracowników 
wszystkich zakładów w trybie 
artykułu 231 Kodeksu Pracy.

Związkowcy z JSW
przestraszyli się
Tuż po decyzji prokuratury 
kierownictwo JSW konsekwen-
tnie zaczęło wprowadzać w 

fi rmie zmiany organizacyjne 
i kontynuować antyzwiąz-
kową politykę. Organizacje 
związkowe z JSW przestały 
mówić, jak dotychczas, „jed-
nym głosem”. Większość 
z nich ugięła się pod presją 
zarządu i podpisała porozu-
mienie o dostosowaniu swoich 
struktur do obowiązującego 
w spółce prawa. Podpisania 
dokumentu odmówiły: „Soli-
darność”, Sierpień 80 i Zwią-
zek Zawodowy Ratowników 
Górniczych. 

– Porozumienie zawie-
ra szereg zapisów, których 
związki nigdy nie powinny 
zaakceptować, ponieważ ubez-
własnowolnią same siebie. 
Związkowcy z JSW po prostu 
się przestraszyli. Dokument 

nie przewiduje m.in. odde-
legowania związkowców do 
rad pracowniczych. Zarząd 
JSW za wszelką cenę chciał 
nas zmusić do jego podpi-
sania. Po zdecydowanej od-
mowie otrzymaliśmy pisma, 
w których prezes jednooso-
bowo poinformował nas, że 
z dniem 9 czerwca cofnięte 
zostały nasze oddelegowania 
do pracy biurowej, co skut-
kuje obowiązkiem stawienia 
się do wykonywanej wcześ-
niej pracy. Od tego czasu 
nasze dniówki są niepłatne. 
Przypuszczamy, że to indy-
widualne działanie prezesa, 
bo okazuje się, że niektórzy 
członkowie zarządu nic nie 
wiedzą o cofnięciu nam od-
delegowań – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewod-
niczący „S” w JSW.

Wyrok na „Solidarność”
Związkowcy z JSW są przeko-
nani, że cała sprawa ma tzw. 
drugie dno. – Zbyt ubogie 

struktury osobowe do zarzą-
dzania tak dużym związkiem, 
zniknięcie z kopalń biur „S”,  
to oczywisty wyrok dla „S” 
z JSW – mówią.

Pod koniec czerwca „S” 
z JSW powołała uchwałą 
Zakładową Organizację Ko-
ordynacyjną i w ten sposób 
dostosowała swoją działalność 
do obowiązującego w spółce 
prawa. Nie ma już zagroże-
nia, że działacze związkowi 
zostaną dyscyplinarnie zwol-
nieni z pracy, ale w opinii 
zarządu uchwała niczego 
nie zmienia, bo przyjęte za-
pisy nie wywołują skutków 
prawnych w kwestiach doty-
czących uprawnień działaczy 
związkowych na kopalniach. 
Zarząd utrzymał mocy stano-
wisko dotyczące statusu osób 
zwolnionych z obowiązku 
świadczenia pracy z prawem 
do wynagrodzenia. 

Dominik Kolorz, szef gór-
niczej „S” podkreśla, że cała 
paranoja polega na tym, 
że wszystkie inne mniej-
sze związki zawodowe, ze 
względu na swoje unormo-
wania formalno-prawne wy-
nikające z ich statutów, nie 
stracą, a wręcz przeciwnie, 
zyskają działaczy na odde-
legowaniu.

– Główne uderzenie zmie-
rzające do osłabienia związków 
skierowane jest wyłącznie 
na „S” – wskazuje Kolorz – 
Dlatego stajemy przed ko-
niecznością maksymalnego 
dopasowania statutu „S” do 
potrzeb związku, a nie do po-
trzeb pracodawcy. Na tej bazie  
moglibyśmy wystąpić do Sądu 
Najwyższego z zapytaniem o 
funkcjonowanie związku w 
spółkach węglowych – mówi 
szef górniczej „S”.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

Przedstawiciele „Solidarno-
ści” z województwa śląskie-
go nie będą uczestniczyć w 
dalszych posiedzeniach Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego.

7 lipca przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” Piotr 
Duda i szef Regionu Często-
chowskiego Mirosław Kowalik 
opuścili salę obrad.

– „Solidarność” Regionów 
Śląsko-Dąbrowskiego, Pod-
beskidzie i Częstochowa nie 
godzi się na postępujące od 
wielu miesięcy upolitycz-
nianie prac WKDS. Nasze 

szczególne oburzenie budzi 
nepotyzm towarzyszący ob-
sadzaniu stanowisk m.in. w 
Wojewódzkiej Radzie Za-
trudnienia i Radzie Społecz-
nej Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Nie zgadzamy się 
też na lekceważenie dialo-
gu społecznego w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim, 
gdzie za przyzwoleniem 
władz województwa szyka-
nowany jest przewodniczący 
„Solidarności” – zaznaczyli 
związkowcy.

Przewodniczący Zarządu 
Regionu podkreśla, że po-

dobna sytuacja ma miejsce 
w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej. Zarząd JSW, uwikłany 
w straty wynikające z opcji 
walutowych, przy cichym 
wsparciu rządzących prze-
rzuca odpowiedzialność za 
złą kondycję ekonomiczną 
spółki na związki zawodowe. 
Antyzwiązkowa polityka 
prowadzona jest zwłaszcza 
wobec największego związ-
ku w spółce – NSZZ „Soli-
darność”.

Przykładem fikcyjnego 
dialogu jest też unikanie 
przez Wojewodę Śląskiego 

rozwiązywania problemów 
np. szpitala w Blachowni i 
bielskiej BEFAMY. 

– Wojewódzka Komisja 
Dialogu Społecznego po-
winna służyć rozwiązywa-
niu poważnych problemów 
społecznych regionu. Jednak 
od dłuższego czasu wyko-
rzystywana jest przez poli-
tyków koalicji rządzącej do 
realizowania własnych celów. 
Podobnie instrumentalnie 
dialog społeczny traktowa-
ny jest na poziomie Komisji 
Trójstronnej. Jednym z bar-
dziej jaskrawych przykładów 

arogancji wobec strony spo-
łecznej jest zlekceważenie 
przez rząd pakietu antykry-
zysowego i zaakceptowanie 
wyłącznie wybranych jego 
zapisów – dodaje przewod-
niczący ZR.

Udział „Solidarności” w 
spotkaniach WKDS został 
uzależniony od przywrócenia 
rzetelnego funkcjonowania 
Komisji.

Decyzja „Solidarności” 
spotkała się ze zrozumie-
niem pracodawców. Liderzy 
pozostałych central związ-
kowych zasiadających w 

WKDS potwierdzili zarzuty 
„S” dotyczące braku dialogu 
w województwie śląskim. 
Zapowiedzieli, że OPZZ i 
Związek Zawodowy „Kadra” 
zastanowią się nad podob-
nym posunięciem. Przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” w pracach WKDS brał 
udział przez siedem lat. Pełnił 
funkcję wiceprzewodniczą-
cego Komisji i jak podkreśla, 
nigdy wcześniej nie zdarzały 
się sytuacje, w których nie 
można było osiągnąć poro-
zumienia.

RED.

Związkowcy twierdzą, że główne uderzenie, 
zmierzające do osłabienia związków, 
skierowane jest wyłącznie na 
„Solidarność”.

– Związkowcom „S” z JSW cofnięte zostały oddelegowania do pracy związkowej. Od 9 czerwca pracują 
na niepłatnych dniówkach.

Związkowcy „Solidarności” 
z JSW bez wynagrodzeń

– Zniknięcie
z kopalń 
JSW biur 
„Solidarności” 
będzie 
wyrokiem dla
największego 
w spółce
związku

Fo
to
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Górnicza „Solidarność” chce się 
spotkać z Pawlakiem

„Solidarność” powiedziała NIE upolitycznianiu WKDS

Górnicza „S”, biorąc pod 
uwagę małą skuteczność 
dialogu trójstronnego, 
zawnioskowała do pre-
miera Waldemara Paw-
laka o pilne dwustronne 
spotkanie negocjacyjne. 
Jego celem ma być wy-
pracowanie uzgodnień, 
które powinny zapobiec 
możliwości wybuchu 
konfl iktu społecznego 
w górnictwie węgla ka-
miennego.

W piśmie do premiera 
szef górniczej „S” Dominik 
Kolorz wskazał, że sektor 
górnictwa węgla kamienne-

go znajduje się w coraz trud-
niejszej sytuacji, spowodowa-
nej w dużej mierze: brakiem 
realizacji rządowej strategii 
funkcjonowania górnictwa, 
brakiem gwarancji środków 
fi nansowych na inwestycje 
początkowe w górnictwie, 
niewydolnością struktur or-
ganizacyjnych spółek węglo-
wych oraz niekompetencją 
części osób zarządzających 
górnictwem. Górnicza „S” 
wskazała, że obecna trudna 
sytuacja spółek węglowych 
ma związek z olbrzymi, struk-
turalnym opodatkowaniem 
przemysłu górniczego. 
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Artur Król, kolarz włoskiej 
grupy Centri della Calzatura, 
zwyciężył w jubileuszowym 
20. Wyścigu „Solidarności” 
i Olimpijczyków. Król objął 
prowadzenie po solowej 
akcji na trzecim etapie do 
Jarosławia i żółtą koszulkę 
lidera utrzymał do końcowej 
mety w Łodzi.

Ostatni, szósty etap z Ra-
domska do Łodzi, stał pod 
znakiem ucieczki trzech 
zawodników: Bartłomieja 
Matysiaka, Ukraińca An-
drieja Griwki i najstarszego 
w peletonie 42-letniego Ra-
dosława Romanika. Mimo, 
że na mecie wyścigu fi niszo-
wał Matysiak, pozycja Króla 
była niezagrożona. Drugi był 
Griwko, a trzeci Romanik 
i dzięki temu obaj awansowali 
na drugie i trzecie miejsce w 
klasyfi kacji generalnej. Dru-
żynowo pierwsze miejsce 
zajęła włoska grupa Centri 
della Calzatura.  

Międzynarodowy Wy-
ścig Kolarski „Solidarności” 
i Olimpijczyków rozgrywany 
jest od 1990 r. na początku 
lipca. Tę najbardziej pre-
stiżową imprezę kolarską 
w Polsce po raz 20.zorgani-
zował Region Ziemia Łódzka 
NSZZ „Solidarność”, który 
w 1993 r., jako pierwszy w 
kraju przystąpił do A.I.O.C.C. 
Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Organizatorów 
Wyścigów Kolarskich. Już 
po raz piąty w swojej histo-
rii wyścig rozgrywany był 
w klasie 2.1., która została 
imprezie przyznana po świa-
towej reformie kolarstwa 
i jest zarezerwowana dla 
wyścigów reprezentujących 
wysoki poziom organizacyjny 
i sportowy. Dzięki tej klasie 
zawodnicy mają okazję zdo-
bywać punkty w rankingu 
prowadzonym przez UCI 

(Międzynarodową Unię Ko-
larską). Dodatkowo kolarze 
zdobywają również punkty 
decydujące o późniejszym 
składzie reprezentacji olim-
pijskiej. Wyścigowi patronuje 
Polski Komitet Olimpijski.

W tym roku w wyścigu 
wzięło udział 18 ekip kolar-
skich w tym 6 polskich. Ogó-
łem startowało 50 zawodni-
ków. Wyruszyli 2 lipca spod 
kopalni Jas - Mos w Jastrzębiu 
Zdroju, a  5 lipca pokonali w 
Łodzi metę wyścigu. Licząca 
924 km. trasa wiodła przez 
ok. 25 powiatów. Dzięki swej 
różnorodności dawała moż-
liwość wspaniałej rywalizacji 
sportowej zarówno „góralom”, 
jak i sprinterom.

Z okazji 20-lecia Wyścigu 
Solidarności i Olimpijczy-
ków w Łodzi została otwar-
ta wystawa zdjęć. Sportową 
imprezę uświetniły również 
wyścigi rowerowe dla dzieci, 
zorganizowane w miastach 
startowych i etapowych: Ra-
domiu, Skarżysku -Kamien-
nej, Radomsku i Łodzi.   

BEATA GAJDZISZEWSKA

Artur Król objął prowadzenie w 
Wyścigu „Solidarności” już pod-
czas trzeciego etapu

Śląskie prywatne uczel-
nie okazały się lepsze w 
przygotowaniu wniosków 
i dostaną więcej pieniędzy 
na tzw. kierunki celowe, 
głównie matematyczno-
przyrodnicze oraz wysokie 
stypendia dla studentów.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 
rozdzieliło już pieniądze, 
prawie 200 mln zł z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

Śląska Wyższa Szko-
ła Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej dostanie blisko
4 mln zł. Te pieniądze prze-
znaczona zostaną na sty-
pendia dla najlepszych 
studentów informatyki, 
praktyki u przedsiębior-
ców, zajęcia wyrównaw-
cze z matematyki, fizyki
i elektrotechniki. Ponad 
3,8 mln zł pozyskała Aka-
demia Techniczno-Huma-
nistyczna w Bielsku-Białej 

za program „Inżynier na 
zamówienie”. Pieniądze 
dostaną jeszcze Akademia 
Ekonomiczna w Katowi-
cach i Politechnika Czę-
stochowska.

Na liście „przegranych” 
znalazł się natomiast Uni-
wersytet Śląski i Politech-
nika Śląska, czyli dwie 
z najlepszych państwowych 
uczelni w naszym woje-
wództwie, a także Gliwicka 
Wyższa Szkoła Przedsię-
biorczości.

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego 
zapewnia, że rozpatrując 
wnioski brało pod uwagę 
ich merytoryczne przygoto-
wanie, a nie prestiż uczelni. 
Pieniądze dostaną zarów-
no ośrodki prywatne, jak
i państwowe. Rekordziści np. 
Uniwersytet im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu, nawet 
kilkanaście mln zł.

AGNIESZKA KONIECZNY

W okresie kryzysu pogłębiają 
się różnice między pracowni-
kami pełnosprawnymi i niepeł-
nosprawnymi – mówi Ryszard 
Naglak, przewodniczący Re-
gionalnej Sekcji Koordynacyj-
nej Osób Niepełnosprawnych 
NSZZ „Solidarność”.

W sekcji pozostało tylko dzie-
więć zakładów pracy chronio-
nej. (Jeszcze kilka lat temu było 
ich około czterdziestu). Prawie 
wszystkie przeżywają trudności 
związane z pogarszającą się sytu-
acją gospodarczą. W Zakładach 
Metalowych „Postęp” w Zabrzu 
zwolnienia grupowe już się roz-
poczęły. Problemy ma też sosno-
wiecka Spółdzielnia Inwalidów 
„Naprzód” i „Mysłowiczanka” 
w Mysłowicach. – Lepiej dają 
sobie radę zakłady działające 
w branży spożywczej, meblar-
skiej, zajmujące się sprzątaniem i 
ochroną mienia np. chorzowska 
Era zatrudniająca blisko cztery 
tysiące pracowników – zaznacza 
Ryszard Naglak. 

W czasie kryzysu różnice 
między pracownikami po-

głębiają się i częściej dochodzi 
do konfliktów. Zdarzają się 
sytuacje, że środki na celowe 
dofi nansowania np. na zakup 
maszyn i urządzeń zamiast do 
osób niepełnosprawnych trafi ają 
do innych zatrudnionych.

Zdaniem przewodniczącego 
Sekcji, świadomość społeczna 
pełnosprawnych pracowników 
wciąż jest zbyt niska. Bardzo czę-
sto nie zdają sobie sprawy z tego, 
że to dzięki niepełnosprawnym 

mają miejsca pracy. Z drugiej 
strony osoby niepełnospraw-
ne czują się zastraszone i nie 
upominają się o swoje prawa. 
Nie mają odwagi, by mówić 
o nieprawidłowościach podczas 
kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy, czy Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. – PIP otrzymuje 
anonim, rozpoczyna kontrolę, 
ale potem brakuje odważne-
go, który na głos potwierdzi 

zarzuty. Pracownicy boją się 
cokolwiek powiedzieć – do-
daje Naglak. 

Jego zdaniem, na niekorzyść 
pracowników zatrudnionych 
w zakładach pracy chronionej 
wpływają zmiany ustawy o 
rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych. Nie pomaga im 
również niechęć pracodawców 
do organizacji związkowych. 
– Wielu pracodawców robi 
wszystko żeby usunąć zwią-
zek z zakładu pracy. Tak było 
w Spółdzielni Inwalidów w 
„Wojkowicach”, gdzie zwią-
zek został rozwiązany pod 
wpływem nacisków – mówi 
przewodniczący sekcji. Wielu 
zwolnionych pracowników, 
wśród których są również 
działacze związkowi do tej 
pory nie otrzymało swoich 
wkładów z zakładowej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej. 
– Pracodawca przywłaszczył 
sobie też składki związkowe, 
skierowaliśmy tę sprawę do 
sądu – dodaje Naglak.

AGNIESZKA KONIECZNY

Źle przygotowali
wnioski?

Król zwycięzcą
Wyścigu „Solidarności”

Niepełnosprawnym jeszcze trudniej

Związkowcy z Regionalnej Sekcji Koordynacyjnej Osób Niepełno-
sprawnych rozmawiali o problemach pracowników zatrudnionych 
w zakładach pracy chronionej. Na zdjęciu również Sławomir Ciebiera 
i Urszula Kaczmarska

Foto: archiw
um

Foto: gazeta.pl
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14. rocznica
ZEC Katowice

Z okazji 14. rocznicy powstania Zakładów 

Energetyki Cieplnej w Katowicach dziękuje-

my wszystkim pracownikom spółki za trud 

wkładany w jej rozwój. 

W tym roku po raz pierwszy, tej rocznicy nie 

towarzyszyło wspólne świętowanie załogi, bo 

wszyscy jesteśmy świadomi skutków kryzysu 

fi nansowego, który dotknął również nasz zakład. 

Dlatego tą drogą pragniemy przekazać Wam 

życzenia wielu sił i wytrwałości, sukcesów 

w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu

rodzinnym. 

W imieniu 

Międzyzakładowej Komisji Związkowej

NSZZ „Solidarność” ZEC S.A.

przewodniczący Zbigniew Kniotek 

§
Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2009 r.):  3.185,61 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.167,60 zł do 4.025,60 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.025,60 zł (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2008 r.):  763,55 zł.

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (od 1 
marca 2008 r.):  587,33 zł.

»  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomo-
cy społecznej (od 1 października 2006 r.): 477 zł (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie).

Ustawa Kodeks pracy

Rachunki za wczasy pod gruszą
Czy pracodawca ma prawo 
żądać rachunków za wczasy 
pod gruszą? Zaznaczam, że 
nie są to to świadczenia urlo-
powe, lecz wczasy pod gruszą 
z pieniędzy socjalnych.

Kwestie związane z podzia-
łem i zasadami wykorzystywa-
nia środków z ZFŚS reguluje 
ustawa z dnia 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych (j.t. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 
335 ze zm.).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy 
o ZFŚS przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń oraz wyso-
kość dopłat z ZFŚS uzależnio-
ne jest od sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej osoby 
uprawnionej do korzystania 
z tych świadczeń.

Zasady i warunki korzysta-
nia z usług i świadczeń fi nan-
sowanych z ZFŚS oraz zasady 
przeznaczania środków fun-
duszu na poszczególne cele i 
rodzaje działalności socjalnej 
powinny być określone w re-
gulaminie (art. 8 ust. 2 usta-
wy o ZFŚS). W regulaminie 
uzgodnionym z zakładowymi 
organizacjami związkowymi 
– a gdy takie nie działają, to 
z pracownikiem wybranym 
przez załogę do reprezento-
wania jej interesów – ustalone 
zasady i warunki powinny 
uwzględniać wszelkie kry-
teria socjalne.

Przepisy dotyczące ZFŚS 
nie precyzują, jakie doku-
menty powinny potwierdzać 
wysokość poniesionych wy-

datków podczas wypoczynku 
pracowników. W związku z 
tym odpowiedzi należy szukać 
w przyjętym u danego praco-
dawcy zakładowym regula-
minie funduszu świadczeń 
socjalnych. W nim powinny 
być określone warunki otrzy-
mania oraz termin wypłaty 
dofi nansowania do „wczasów 
pod gruszą”.

Z reguły podstawowym 
warunkiem otrzymania do-
fi nansowania do urlopu jest 
spełnienie tego wymogu, że 
urlop, na którym przebywa 
pracownik, nie może być 
krótszy niż np. 14 dni (po-
przez analogię do świadczenia 
urlopowego). Drugim takim 
warunkiem może być przedsta-
wienie rachunków lub innych 

dokumentów, np. z ośrodka 
wczasowego, hotelu.

Wymóg ten jest zrozumiały 
ze względu na różnicowanie 
kwoty dofi nansowania w za-
leżności od sytuacji socjalnej 
osoby ubiegającej się o do-
fi nansowanie. Osoby lepiej 
sytuowane, które mogą sobie 
pozwolić na wczasy o wyższym 
standardzie, nie powinny otrzy-
mać dofi nansowania w takiej 
samej wysokości, jak osoby 
usytuowane gorzej. Rachunki 
oraz oświadczenia o sytuacji 
socjalnej danej osoby mogą 
potwierdzić, w jakim stopniu 
osoba ta potrzebuje wsparcia 
ze środków ZFŚS.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

P
racownik odchodzą-
cy z pracy w związku 
z przejściem na eme-
ryturę lub rentę ma 
prawo do odprawy 

emerytalnej. Mówi o tym art. 
921 § 1 Kodeksu pracy, a miano-
wicie pracownikowi spełniają-
cemu warunki uprawniające do 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy lub emerytury, którego 
stosunek pracy ustał w związku 
z przejściem na rentę lub eme-
ryturę, przysługuje odprawa w 
wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia.

Odprawa przysługuje pra-
cownikowi przechodzącemu 
na emeryturę w wieku po-
wszechnym, ale też na emeryturę 
wcześniejszą lub pomostową. 
Przysługuje ona również pra-
cownikowi, którego stosunek 
pracy ustał w związku z przej-
ściem na rentę, niezależnie od 
tego jaki orzeczono wobec niego 
rodzaj niezdolności do pracy. Co 
więcej uprawnienie to przysłu-
guje zarówno pracownikowi 
całkowicie niezdolnemu do 
pracy, jak i częściowo niezdol-
nemu do pracy.

W wypadku tego świad-
czenia nie ma znaczenia przy-
czyna powstania niezdolności 
do pracy. Odprawa zostanie 
wypłacona zarówno pracow-

nikowi przechodzącemu na 
rentę z ogólnego stanu zdrowia, 
rentę wypadkową czy z tytułu 
choroby zawodowej.

Odprawa przysługuje nieza-
leżnie od tego, czy wobec pracow-
nika orzeczono niezdolność do 
pracy stałą czy okresową.

Należy pamiętać, iż odpra-
wa nie przysługuje pracowni-
kowi uprawnionemu do renty 
rodzinnej.

Sposób rozwiązania stosun-
ku pracy nie ma znaczenia dla 
prawa do odprawy emerytalnej. 
Nie ma również znaczenia to, 
czy stosunek pracy rozwiązany 
jest z incjatywy pracownika, 
pracodawcy czy za porozumie-
niem stron.

Ważne jest natomiast, aby 
rozwiązanie stosunku pracy 
miało związek z przejściem 
pracownika na emeryturę lub 
rentę. Ten związek może mieć 
charakter:
–  czasowy – rozwiązanie sto-

sunku pracy zbiega się w 
czasie z przejściem na eme-
ryturę lub rentę, 

–  przyczynowy – rozwiązanie 
stosunku pracy następuje 
dlatego, że pracownik nabył 
prawo do renty (lub emery-
tury), 

–  czasowo-przyczynowy 
– przyczyną rozwiązania 

stosunku pracy jest naby-
cie prawa do emerytury 
lub renty, a rozwiązanie 
stosunku pracy następuje 
w chwili przyznania świad-
czenia. 
 Jak wynika z § 2 art. 921 Ko-

deksu pracy pracownik, który 
otrzymał odprawę emerytalną, 
nie może ponownie nabyć do 
niej prawa – jest to bowiem 
świadczenie jednorazowe. Dla 
przykładu pracownik, który 
nabył prawo do odprawy w 
związku z przejściem na rentę, 
a następnie przechodzi na eme-
ryturę, nie będzie miał prawa do 
ponownej odprawy.

Wysokość odprawy emery-
talnej jest równa jednomiesięcz-
nemu wynagrodzeniu. Do jej 
obliczenia stosuje się przepisy 
obowiązujące przy ustalaniu 
ekwiwalentu pieniężnego za 
okres urlopu wypoczynko-
wego.

Przepisy branżowe, a także 
te obowiązujące u pracodaw-
ców mogą przewidywać inne 
warunki nabywania prawa do 
odprawy, a także odmiennie od 
przepisów Kodeksu pracy usta-
lać jej wysokość. Oczywiście te 
uregulowania zakładowe nie 
mogą być mniej korzystne dla 
pracownika niż przepisy Ko-
deksu pracy.

Odmiennie niż w Kodek-
sie pracy jest uregulowane na 
przykład prawo do odprawy 
emerytalnej dla nauczycieli.

Stosownie do art. 87 ust. 1 
Karty Nauczyciela, nauczycie-
lowi spełniającemu warunki 
uprawniające do emerytury lub 
renty z tytułu niezdolności do 
pracy, którego stosunek pracy 
ustał w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę, jeżeli nie 
uzyskał w związku z tym od-
prawy przewidzianej w art. 28, 
przyznaje się odprawę w wyso-
kości dwumiesięcznego, ostatnio 
pobieranego wynagrodzenia w 
szkole będącej podstawowym 
miejscem jego pracy.

Natomiast zgodnie z ust. 2 
art. 87 KN, nauczycielowi speł-
niającemu warunki uprawnia-
jące do emerytury lub renty z 
tytułu niezdolności do pracy, 
którego stosunek pracy ustał 
w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę, który prze-
pracował w szkole co najmniej 
20 lat, przyznaje się odprawę 
w wysokości trzymiesięczne-
go wynagrodzenia ostatnio 
pobieranego w szkole będą-
cej podstawowym miejscem 
jego pracy.

ŁUKASZ OBRAŁ
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Odprawa emerytalna

Ustawa Kodeks pracy
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