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OD REDAKCJI
W bie¿¹cym numerze podsumowujemy prowadzon¹ w li-

stopadzie i grudniu akcjê �Solidarno�ci� maj¹c¹ na celu utrzy-
manie uprawnieñ emerytalnych dla pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach. Mimo wielu spotkañ, negocjacji,
ekspertyz i protestów nie uda³o siê przekonaæ wiêkszo�ci po-
s³ów do odrzucenia rz¹dowej ustawy o tzw. emeryturach po-
mostowych.

W dniu 19 grudnia Sejm odrzuci³ weto prezydenta, co ozna-
cza, ¿e z dniem 1 stycznia 2009 r. kilkaset tysiêcy Polaków
straci³o prawo do emerytury pomostowej. Wci¹¿ oko³o 250 tys.
osób mo¿e skorzystaæ z tego prawa � o tych osobach i ich
uprawnieniach piszemy w �Serwisie�. Pozostali pracownicy
mog¹ jeszcze liczyæ na Trybuna³ Konstytucyjny, który na wnio-
sek �Solidarno�ci� mo¿e uznaæ niektóre zapisy ustawy za nie-
konstytucyjne.

Nowy rok przyniós³ tak¿e zmiany w kilku aktach praw-
nych, maj¹cych wp³yw na warunki pracy. W �Serwisie� pisze-
my dzi� o skutkach finansowych wynikaj¹cych z podniesienia
wysoko�ci p³acy minimalnej i zmian w ordynacji podatkowej.
W kolejnym numerze omówione zostan¹ zmiany w Kodeksie
pracy, które wchodz¹ w ¿ycie w styczniu 2009 r.

Korzystaj¹c z okazji sk³adam naszym wszystkim Czytelni-
kom ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci, by wszystkie obawy,
z którymi wchodzimy w Nowy Rok okaza³y siê p³onne, a kolej-
ne miesi¹ce przynios³y satysfakcjê z podejmowanych dzia³añ.

Adam Gliksman, Redaktor Naczelny

Informacja
Zarz¹d Regionu informuje, ¿e zebranie przedstawicieli organiza-

cji zwi¹zkowych z terenu Krakowa odbêdzie siê w �rodê 11 marca
2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ma³opolskiej �Solidarno�ci�.
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Rodzice Bogdana W³osika, Irena i Julian.

NIECH RZ¥D NAS
US£YSZY!

Adam Gliksman

Przestrzegania
praw

pracowniczych,
odpowiedzialno�ci

pañstwa za
obywateli i podjêcia

rozmów ze
spo³eczeñstwem

domaga³o siê oko³o
2 tysiêcy

reprezentantów
�Solidarno�ci�,

którzy pikietowali
pod Sejmem RP

i Kancelari¹ Prezesa
Rady Ministrów.

Na zorganizowan¹ przez Ma³o-
polsk¹ �Solidarno�æ� pikietê przybyli
przedstawiciele jedenastu regionów
�Solidarno�ci� oraz Sekcji S³u¿by Zdro-
wia. Warszawa przywita³a wszystkich
ulewnym deszczem, zimnem i wzmoc-
nionymi oddzia³ami Policji, ustawiony-
mi za metalowymi barykadami.

Janusz �niadek, przewodnicz¹cy
�Solidarno�ci� przemawiaj¹c do zebra-
nych mówi³: �Przyszli�my tu nie tylko,
by walczyæ o emerytury pomostowe,
ale przede wszystkim, by rz¹d zacz¹³
prowadziæ politykê przyjazn¹ Polakom.
Ustawy, które ostatnio przyjêto sta-
wiaj¹ pod znakiem pytania kwestie,
czy Polska bêdzie w  stanie zapewniæ
swoim obywatelom opiekê medyczn¹.
¯¹damy, by rz¹d wywi¹za³ siê ze swo-
ich konstytucyjnych zobowi¹zañ, w tym
tak¿e do rozmów ze spo³eczeñstwem.
Prawo pozwala nam na prowadzenie
dialogu, ale tak¿e do okazywania nie-
zadowolenia, tak, jak to robimy dzi�.�

Uczestnicy akcentowali, ¿e rz¹d
nie chce rozmawiaæ ze zwi¹zkami za-
wodowymi. Waldemar Krenz, przewod-
nicz¹cy ZR Ziemia £ódzka mówi³: �Mi-
cha³ Boni [szef doradców D. Tuska �
przyp. AG] mówi, ¿e dzia³alno�æ zwi¹z-
ków jest nielegalna, tak samo mówili
do nas w latach  1980 i 1981 SB-cy,
nak³aniaj¹c do odst¹pienia od naszej
dzia³alno�ci. Widaæ te metody panu Bo-
niemu nie s¹ obce� � doda³, nawi¹zu-

j¹c do informacji o fakcie wspó³pracy
by³ego doradcy �Solidarno�ci� z SB.
�Dzi� premier Tusk obrazi³ siê na spo-
³eczeñstwo i nie chce z nim rozmawiaæ,
tak samo jak w 1981 r. genera³ Jaru-
zelski obrazi³ siê na Polaków� � kon-
tynuowa³ W. Krenz.

Odczucia zwi¹zkowców potwier-
dzi³ pose³ Stanis³aw Szwed z PiS, któ-
ry mówi³: �Dziêkujê wam, ¿e jeste�cie,
¿e upominacie siê o ludzi pracy. Wa-
sza obecno�æ pod Sejmem �wiadczy
o tym, ¿e w Polsce nie ma dzi� dialo-
gu, tak¿e w Sejmie przewa¿aj¹ inte-
resy koalicji rz¹dz¹cej i nie prowadzi
siê uczciwych rozmów.� Pose³ Szwed
wspólnie z kilkunastoma pos³ami PiS,
w tym m.in. Beat¹ Szyd³o, Andrzejem
Adamczykiem, Edwardem Czesakiem
i Ann¹ Paluch zapewniali,  ¿e w roz-
poczynaj¹cej siê debacie nad wetem
Prezydenta do ustawy o wcze�niejszych
emeryturach bêd¹ broniæ g³osu �Soli-
darno�ci.�

Nie zabrak³o gorzkich s³ów pod
adresem rz¹du, który � zdaniem
zwi¹zkowców � dzi� sp³aca kolejnymi
ustawami kredyt zaci¹gniêty u praco-
dawców. �Platforma nie jest obywatel-
ska, ale to platforma pracodawców� �
mo¿na by³o us³yszeæ. Zarzucono koali-
cji, ¿e chce doprowadziæ od pozbawie-
nia Polaków opieki zdrowotnej. �Roz-
wi¹zania PO prowadz¹ do tego, ¿e naj-
ciê¿ej chorzy pacjenci, których lecze-
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nie jest kosztowne, nie bêd¹ mieli szans na opie-
kê w Polsce. Co wiêcej dyrektor takiej placówki,
która bêdzie chcia³a pacjenta leczyæ, z³amie pra-
wo, bowiem w Kodeksie spó³ek prawa handlowe-
go takie postêpowanie jest opisane jako dzia³anie
na szkodê spó³ki i jest �cigane� � mówi³ Janusz
�niadek. Halina Kurpiewska z Sekcji O�wiaty mó-
wi³a: �Czy szko³a rzeczywi�cie bêdzie dalej szko³¹,
kiedy bêdzie ni¹ zarz¹dza³ nie nauczyciel, a ma-
nager?� � w¹tpi³a.

Po zakoñczeniu pikiety pod Sejmem wielobarw-
ny pochód z flagami, husarskimi skrzyd³ami oraz z
kuk³¹ premiera Tuska ruszy³ pod kancelariê premie-
ra. Tam Janusz �niadek mówi³: �Nie sk³adamy dzi�
¿adnej petycji do premiera Tuska, bo czekamy wci¹¿

7 lutego 1983 r. � Rozporz¹dzenie Rady Ministrów
w sprawie wieku emerytalnego pracowników za-
trudnionych w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze

Grudzieñ 1998 � Prezydium KK NSZZ �S� zwróci³o
siê do rz¹du o przyspieszenie prac nad wpro-
wadzeniem ustawy reguluj¹cej uprawnienia eme-
rytalne pracowników zatrudnionych w szczegól-
nych warunkach lub szczególnym charakterze.

Grudzieñ 1998 � Rz¹d zobowi¹za³ siê, ¿e w spra-
wie uprawnieñ do emerytur pomostowych zo-
stanie zachowany tryb negocjacyjny.

Maj 1999 � �Solidarno�æ� zapowiedzia³a, ¿e kon-
sekwentnie bêdzie d¹¿y³a do objêcia uprawnie-
niami do wcze�niejszych emerytur wszystkich
osób wykonuj¹cych prace w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze.

Grudzieñ 2004 � Komisja Krajowa za¿¹da³a wyco-
fania ówczesnego projektu ustawy o emerytu-
rach pomostowych i rekompensatach i przyst¹-
pienia do rozmów zgodnie z wcze�niejszymi
ustaleniami.

Maj 2005 � Strona rz¹dowa potwierdzi³a, ¿e wy-
wi¹¿e siê z zobowi¹zania zwi¹zanego z nego-

cjacyjnym trybem pracy nad emeryturami po-
mostowymi.

18 kwietnia 2007 � Komisja Krajowa w swoim sta-
nowisku zastrzeg³a, ¿e tylko kryterium medycz-
ne mo¿e byæ podstaw¹ okre�lenia prawa do
emerytury dla osób zatrudnionych w warunkach
szczególnych lub w szczególnym charakterze.

27 kwietnia 2007 � Rz¹d przedstawi³ projekt usta-
wy o emeryturach pomostowych.

29 maja 2007 � Prezydium KK za¿¹da³o odrzuce-
nia rz¹dowego projektu ustawy o emeryturach
pomostowych.

5 czerwca 2007 � Wszyscy partnerzy spo³eczni
z zespo³u Komisji Trójstronnej ds. Spo³eczno-Go-
spodarczych odrzucili rz¹dowy projekt ustawy
o emeryturach pomostowych.

5 lipca 2007 � W zespole ds. ubezpieczeñ spo³ecz-
nych Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-Gospo-
darczych rozpoczê³a siê dyskusja dotycz¹ca eme-
rytur dla osób zatrudnionych w szczególnych wa-
runkach lub w szczególnym charakterze. Klu-
czowe dla Zwi¹zku tematy to: definicja pracy
w szczególnych warunkach i szczególnym cha-
rakterze, okoliczno�ci uprawniaj¹ce do wcze-

na odpowied� na nasze pismo, przekazane mu 29
sierpnia 2008 r. Rz¹d nie mo¿e obra¿aæ siê na
spo³eczeñstwo, nie mo¿e próbowaæ rozbijaæ Pola-
ków, musi podj¹æ z nami rozmowy. K³amliwe roz-

Krótka historia emerytur pomostowych
(emerytur dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze)
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�niejszych �wiadczeñ emerytalnych, takie jak:
wiek, sta¿ pracy w warunkach szczególnych czy
sta¿ sk³adkowy. NSZZ �Solidarno�æ� nie zga-
dza³ siê na uzale¿nienie prawa do obni¿onego
wieku emerytalnego od daty urodzenia pracow-
nika i rozpoczêcia pracy. Tymczasem strona rz¹-
dowa zaproponowa³a zachowanie ograniczania
wiekowego, przy za³o¿eniu, ¿e dla pracowni-
ków zatrudnionych w szczególnych warunkach
i szczególnym charakterze, którzy nie bêd¹ mieli
uprawnieñ do obni¿onego wieku emerytalnego,
zostan¹ wypracowywane nowe rozwi¹zania.

27 sierpnia 2007 � Dziêki podpisanemu przez NSZZ
�Solidarno�æ� i rz¹d RP porozumieniu wyd³u¿o-
no o rok obowi¹zuj¹ce zasady przechodzenia
na wcze�niejsze emerytury

Kwiecieñ 2008 � Rz¹d Donalda Tuska przedstawi³
projekt ustawy o emeryturach pomostowych.

24 wrze�nia 2008 � Brak zgody partnerów spo-
³ecznych w Komisji Trójstronnej na zmiany w
zakresie emerytur pomostowych.

30 wrze�nia 2008 � Rz¹d Donalda Tuska przyj¹³
projekt ustawy o emeryturach pomostowych.
NSZZ �S� niezmiennie stoi na stanowisku, ¿e
przy okre�leniu uprawnieñ do emeryturach po-

mostowych nie powinny wystêpowaæ ¿adne
ograniczenia datami podjêcia i wykonywania
pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze.

5 listopada - 18 grudnia 2008 � w zwi¹zku z
brakiem dialogu m.in. w kwestii ustawy o eme-
ryturach pomostowych zwi¹zki zawodowe roz-
poczê³y protesty � przez kolejne tygodnie w
dni pracy parlamentu przed budynkami Sejmu i
Senatu organizowane by³y pikiety.

6 listopada 2008 � Sejm przyj¹³ rz¹dow¹ wersjê
Ustawy o emeryturach pomostowych.

10 listopada 2008 � NSZZ �Solidarno�æ�, OPZZ i
Forum Zwi¹zków Zawodowych wyst¹pi³y do pre-
zydenta Lecha Kaczyñskiego o zawetowanie
ustawy o emeryturach pomostowych.

15 grudnia 2008 � Prezydent RP Lech Kaczyñski
zawetowa³ Ustawê o emeryturach pomostowych

19 grudnia 2008 � Sejm odrzuci³ weto prezydenta
w sprawie emerytur pomostowych. Prawa do
emerytur pomostowych zostali pozbawieni pra-
cownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych
i szczególnym charakterze, którzy rozpoczêli
tak¹ pracê po 31 grudnia 1998 r. albo zakoñ-
czyli j¹ przed 1 stycznia 2009 r.

dzielanie zwi¹zków zawodowych i pracowników nie
uda siê premierowi, bo to my zgodnie z prawem
reprezentujemy interesy wszystkich pracowników
w Polsce.� � podkre�la³ szef KK.

Na zakoñczenie pikiety Janusz �niadek z³o¿y³
wszystkim zwi¹zkowcom ¿yczenia zdrowych i spo-
kojnych, spêdzonych w gronie ¿yczliwych osób
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Zorganizowana przez NSZZ �Solidarno�æ� pi-
kieta by³a zwieñczeniem trwaj¹cych od 5 listopa-
da 2008 r. protestów podejmowanych przez
wszystkie zwi¹zki zawodowe. Celem kampanii by³a
walka o poprawê dialogu spo³ecznego, wymusze-
nie na rz¹dzie rzeczywistych konsultacji wa¿nych
ustaw ze stron¹ spo³eczn¹ a tak¿e walka o za-

pewnienie prawa do wcze�niejszych emerytur oso-
bom, które ze wzglêdów na szkodliwe warunki pra-
cy nie bêd¹ mog³y jej wykonywaæ do 65 roku ¿ycia.
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Fo t oga l e r i a :  Wa r s z awa ,  18 grudnia 2008  r .

Choæ górnicy maj¹ zagwarantowane uprawnienia emerytalne,
to wsparli protest zagro¿onych pracowników.

Przemarsz pod Kancelariê Prezesa Rady Ministrów.

Kolejarze rano protestowali w Krakowie, a po po³udniu
pod Sejmem.

Postulaty zwi¹zku wys³uchali parlamentarzy�ci PiS.
Na pierwszym planie Stanis³aw Szwed.

65-letni kierowca autobusu - w Polsce to mo¿liwe.

Ziemia chrzanowska te¿ by³a obecna.
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Fo t oga l e r i a :  Wa r s z awa ,  18 grudnia 2008  r .

Rz¹d nie mo¿e obra¿aæ siê na spo³eczeñstwo - mówi³ Janusz
�niadek.

W pikiecie wziê³a udzia³ delegacja z Wadowic.

Wiêkszo�æ obietnic premiera Tuska nie
zosta³a zrealizowana.

�Solidarno�æ� protestuje przeciw z³ym
reformom s³u¿by zdrowia.

Byli funkcjonariusze aparatu represji
wci¹¿ nie musz¹ siê martwiæ o swoje

emerytury.

Pikietê w dniu 18 grudnia zorganizowa³a Ma³opolska
�Solidarno�æ�.

Zwi¹zek przygotowa³ dla premiera taczki.
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Przyjêta 19 grudnia 2008 r. przez
Sejm RP Ustawa okre�la prawa pracow-
ników do uzyskania emerytury pomo-
stowej. Ograniczenie ilo�ci osób upraw-
nionych do starania siê o �wiadczenie
jest wynikiem zmiany przepisów w kie-
runku uzale¿nienia prawa do emerytur
pomostowych od rodzaju wykonywanej
pracy, a nie od stanowiska czy zawo-
du. W celu usystematyzowania tych
praw wprowadzone zosta³y wykazy
prac: w szczególnych warunkach i o
szczególnym charakterze. Pojêcie pra-
cy w warunkach szczególnych (których
oddzia³ywania nie mog¹ zlikwidowaæ
¿adne �rodki ochronne) obejmuje wy-
konywanie takich zawodów, których
uprawianie przez d³u¿szy czas mo¿e po-
wodowaæ uszczerbek na zdrowiu. Pod
pojêciem prac o szczególnym charak-
terze rozumieæ nale¿y zajêcia, których
wykonywanie wi¹¿e siê z odpowiedzial-
no�ci¹ za bezpieczeñstwo innych i któ-
re jednocze�nie wymagaj¹ najwiêkszej
sprawno�ci psychofizycznej.

Kto mo¿e skorzystaæ?
Emerytura pomostowa w �wietle

nowych przepisów przys³uguje osobie,
która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce wa-
runki:
1. urodzi³a siê po 31 grudnia 1948 r.,
2. przed 1 stycznia 1999 r. by³a za-

trudniona na stanowiskach i przy
pracach wymienionych w rozporz¹-
dzeniu Rady Ministrów z 7 lutego

1983 r. w sprawie wieku emery-
talnego pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze,

3. po 31 grudnia 2008 r. wykonywa-
³a pracê wymienion¹ w wykazie ro-
dzajów prac w szczególnych warun-
kach i o szczególnym charakterze,

4. ma okres pracy w szczególnych wa-
runkach lub szczególnym charakte-
rze wynosz¹cy co najmniej 15 lat,

5. ma okres sk³adkowy i niesk³adko-
wy wynosz¹cy co najmniej 20 lat
dla kobiet i co najmniej 25 lat dla
mê¿czyzn,

6. ukoñczy³a 55 lat (kobieta) lub 60
lat (mê¿czyzna),

7. nast¹pi³o z ni¹ rozwi¹zanie umowy
o pracê.

Lata i orzeczenie
Dla niektórych grup ubezpieczo-

nych wykonuj¹cych pracê w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze przewidziano obni¿enie wyma-
gañ zwi¹zanych z wiekiem i szczegól-
nym sta¿em pracy, od których bêdzie
zale¿a³o nabycie prawa do emerytury
pomostowej.

W przypadkach niektórych zawo-
dów, aby uzyskaæ prawo do emerytu-
ry pomostowej konieczne bêdzie uzy-
skanie orzeczenia o niezdolno�ci do wy-
konywania okre�lonego rodzaju pracy
w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze.

DLA KOGO
�POMOSTÓWKI�?

Decyzja Sejmu
o odrzucenia weta

Prezydenta RP
ws. prawie Ustawy
o tzw. emeryturach

pomostowych
zakoñczy³a

� przynajmniej
na razie � spory
dotycz¹ce osób,

którym prawo do
takiego �wiadczenie

bêdzie
przys³ugiwa³o.

Mimo
niezadowalaj¹cego

� z punktu widzenia
pracowników
rozwi¹zania

� wci¹¿ oko³o 250
tysiêcy Polaków

bêdzie mog³o
skorzystaæ z prawa

do przej�cia
na wcze�niejsz¹

emeryturê.

Adam Gliksman
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Dla przyk³adu pracownicy wykonu-
j¹cy pracê w powietrzu na statkach
powietrznych bêd¹ mogli staraæ siê
o przej�cie na wcze�niejsz¹ emeryturê
(kobiety 50 lat, mê¿czy�ni 55 lat), ale
warunkiem bêdzie uzyskanie orzecze-
nia o niezdolno�ci wykonywania takiej
pracy. Orzeczenia bêd¹ te¿ musieli uzy-
skaæ pracownicy wykonuj¹cy prace w
hutnictwie i maszyni�ci.

Ustalanie okresu pracy
Prawo do emerytury pomostowej

przys³uguje tylko tym pracownikom,
którzy wykonuj¹ pracê w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charak-
terze w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy.

Przy ustalaniu okresu pracy
w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze nie uwzglêdnia siê
okresów niewykonywania pracy, za
które pracownik otrzyma³ wynagrodze-
nie lub �wiadczenie z ubezpieczenia
spo³ecznego w razie choroby i macie-
rzyñstwa.

Do wystawiania za�wiadczeñ po-
twierdzaj¹cych okresy wykonywania
pracy w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emery-
turach pomostowych, przypadaj¹ce
przed 1 stycznia 2009 r., zobowi¹za-
ny jest p³atnik (pracodawca).

Jak postêpowaæ?
Pracownik, który chce skorzystaæ

z prawa do emerytury pomostowej po-
winien z³o¿yæ wniosek bezpo�rednio
lub za po�rednictwem p³atnika sk³adek
w ogarnie rentowym. Decyzjê w spra-
wie emerytury pomostowej wydaje or-

gan rentowy w³a�ciwy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania pracownika.

Od decyzji organu rentowego
w sprawie emerytury pomostowej przy-
s³uguje ubezpieczonemu prawo wnie-
sienia odwo³ania do s¹du ubezpieczeñ
spo³ecznych w terminie 30 dni od do-
rêczenia ubezpieczonemu odpisu decy-
zji.

Nie mniej ni¿ 636,29 z³
Zgodnie z art. 14 ustawy o eme-

ryturach pomostowych, emeryturê po-
mostowa stanowi równowarto�æ kwo-
ty bêd¹cej wynikiem podzielenia pod-
stawy obliczenia emerytury, ustalonej
w sposób okre�lony w art. 25 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS, przez
�rednie dalsze trwanie ¿ycia dla osób
w wieku 60 lat, ustalone wed³ug obo-
wi¹zuj¹cych w dniu zg³oszenia wnio-
sku o przyznanie emerytury pomosto-
wej tablic �redniego trwania ¿ycia,
o których mowa w art. 26 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.

Je¿eli pracownik jest cz³onkiem
otwartego funduszu emerytalnego, przy
ustalaniu podstawy obliczenia emery-
tury, sk³adki na ubezpieczenie emery-
talne, zaewidencjonowane na jego kon-
cie w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych zwiêksza siê przez pomno¿enie
wska�nikiem koryguj¹cym 19,52/
12,22, stanowi¹cym stosunek pe³nej
wysoko�ci sk³adki na ubezpieczenie
emerytalne do wysoko�ci zaewidencjo-
nowanej na koncie ubezpieczonego w
ZUS.

Kwota emerytury pomostowej nie
mo¿e byæ ni¿sza, ni¿ kwota najni¿szej
emerytury, o której mowa w art. 85
ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W przypadkach
niektórych

zawodów, aby
uzyskaæ prawo

do emerytury
pomostowej

konieczne bêdzie
uzyskanie
orzeczenia

o niezdolno�ci
do wykonywania

okre�lonego rodzaju
pracy

w szczególnych
warunkach

lub o szczególnym
charakterze.
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(od 1 marca 2008 r. wynosi ona 636,29 z³). Pod-
legaæ ma waloryzacji. Cz³onkom rodziny zmar³e-
go, który by³ uprawniony do emerytury pomosto-
wej, ma przys³ugiwaæ prawo do renty rodzinnej oraz
dodatku dla sierot zupe³nych.

Rekompensaty
Ustawa o emeryturach pomostowych dla osób,

które nie spe³ni¹ warunków wymaganych do uzy-
skania emerytury pomostowej, a pracowa³y przed
1 stycznia 2009 r. w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze przewiduje rekompen-
saty.

Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 2 ustawy,
rekompensata to odszkodowanie za utratê mo¿li-
wo�ci nabycia prawa do wcze�niejszej emerytury z
tytu³u pracy w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze dla osób, które nie nabêd¹ pra-
wa do emerytury pomostowej. Przepis art. 21 usta-
wy o emeryturach pomostowych doprecyzowuje, ¿e
rekompensata przys³uguje ubezpieczonemu, je¿eli
ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów
ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynosz¹cy
co najmniej 15 lat.

Rekompensata - przyznawana w formie dodat-
ku do kapita³u pocz¹tkowego, o którym mowa w
art. 173 i art. 174 ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS nie bêdzie przys³ugiwaæ osobie, która
naby³a prawo do emerytury na podstawie przepi-
sów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Obowi¹zkowy wykaz stanowisk
P³atnik sk³adek (pracodawca) jest zobowi¹za-

ny prowadziæ wykaz stanowisk pracy, na których
wykonywane s¹ prace w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze oraz ewidencjê pra-
cowników wykonuj¹cych pracê w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze.

Na p³atniku sk³adek ci¹¿y zatem obowi¹zek
oceny, czy dany rodzaj pracy wykonywanej przez
pracownika na okre�lonym stanowisku pracy powi-

nien byæ uznany za pracê w szczególnych warun-
kach, czy te¿ o szczególnym charakterze, zgodnie
z definicjami, o których mowa, w art. 3 ust. 1 i 3
ustawy o emeryturach pomostowych.

Ta decyzja bêdzie podlega³a kontroli Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy. Zgodnie bowiem z art. 41 ust.
6 ustawy w przypadku nieumieszczenia przez p³at-
nika sk³adek danego pracownika w ewidencji pra-
cowników wykonuj¹cych pracê w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze, pracowni-
kowi bêdzie przys³ugiwa³a skarga do Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Je¿eli skarga taka zosta³aby
uwzglêdniona, to wówczas w³a�ciwe organy Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy bêd¹ uprawnione do na-
kazania pracodawcy umieszczenia pracownika
w ewidencji pracowników wykonuj¹cych pracê
w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze.

Przedstawiony powy¿ej przegl¹d dotyczy za-
gadnieñ zwi¹zanych z Ustaw¹ o emeryturach po-
mostowych. NSZZ �Solidarno�æ� zapowiedzia³ za-
skar¿enie ww. Ustawy do Trybuna³u Konstytucyj-
nego � zwi¹zek zauwa¿a, ¿e wprowadzenie cen-
zury wiekowej godzi w prawa pracowników do rów-
nego traktowania i równych warunków pracy i ogra-
nicza prawa nabyte pracownika. Obecne przepisy
powoduj¹, ¿e osoby w tym samym wieku, wyko-
nuj¹ce podobn¹ pracê, a nieznacznie tylko ró¿ni¹-
ce siê sta¿em pracy znajd¹ siê w zupe³nie innej
sytuacji. Osoba zatrudniona przed 1 stycznia 1999
r. bêdzie mog³a skorzystaæ z prawa do emerytur
pomostowych, a osoba zatrudniona po tym dniu
ju¿ nie. Nie milkn¹ tak¿e g³osy na temat przyjê-
tych przez parlament wykazów prac � tak¿e w
tym zakresie �rodowiska parlamentarne widz¹ po-
trzeby zmian. Wszystko wskazuje na to, ¿e choæ
wchodzimy w nowy rok z poczuciem pora¿ki w
kwestii emerytur pomostowych, to ostatnie s³owo
nie zosta³o jeszcze powiedziane.

Przy pisaniu artyku³u korzysta³em z opracowañ
MPiPS i CIOP.
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Wykaz prac w szczególnych warunkach
(wykonywane bezpo�rednio):
1. Przy przeróbce mechanicznej wêgla oraz rud me-

tali lub ich wzbogacaniu.
2. Prace udostêpniaj¹ce lub eksploatacyjne zwi¹za-

ne z urabianiem minera³ów skalnych.
3. Prace pod ziemi¹ bezpo�rednio przy dr¹¿eniu tu-

neli w górotworze.
4. Przy zalewaniu form odlewniczych, transportowa-

niu naczyñ odlewniczych z p³ynnym, rozgrzanym
materia³em (¿eliwo, staliwo, metale nie¿elazne i
ich stopy).

5. Przy rêcznej obróbce wykañczaj¹cej odlewy.
6. Przy obs³udze wielkich pieców oraz pieców sta-

lowniczych lub odlewniczych.
7. Prace murarskie w piecach hutniczych, odlewni-

czych, bateriach koksowniczych oraz w piecach
do produkcji materia³ów ceramicznych.

8. Prace przy rêcznym zestawianiu surowców lub rêcz-
nym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie
szk³a.

9. Przy kuciu rêcznym w ku�niach.
10. Przy obs³udze agregatów i urz¹dzeñ do produk-

cji metali nie¿elaznych.
11. Przy obs³udze ci¹gów walcowniczych.
12. Przy obs³udze d�wignic bezpo�rednio przy wyta-

pianiu surówki, stopów ¿elaza lub metali nie¿e-
laznych.

13. Przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych.
14. Przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych,

gaszeniu lub sortowaniu koksu.
15. Przy produkcji materia³ów formierskich lub izola-

cyjno-egzotermicznych u¿ywanych w odlewnic-
twie i hutnictwie.

16. Przy rêcznym za³adunku lub wy³adunku pieców
komorowych wyrobami ogniotrwa³ymi.

17. Przy rêcznym za³adunku lub roz³adunku gor¹cych
wyrobów ceramicznych.

18. Przy formowaniu wyrobów ogniotrwa³ych wiel-
kogabarytowych przy u¿yciu rêcznych narzêdzi
wibracyjnych.

19. Przy rêcznym formowaniu, odlewaniu, czyszcze-
niu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych.

20. Prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach
hiperbarycznych.

21. Prace fizyczne ciê¿kie bezpo�rednio przy prze³a-
dunku w ³adowniach statków.

22. Prace rybaków morskich.
23. Prace na statkach ¿eglugi morskiej.
24. Prace na morskich platformach wiertniczych.
25. Prace w powietrzu wykonywane na statkach po-

wietrznych przez personel pok³adowy.
26. Przy obs³udze urz¹dzeñ wiertniczych i wydobyw-

czych przy poszukiwaniu z³ó¿ ropy naftowej lub
gazu ziemnego.

27. Przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym:
ropy naftowej lub gazu ziemnego.

28. Przy spawaniu ³ukowym lub ciêciu termicznym
w pomieszczeniach o bardzo ma³ej kubaturze,
z utrudnion¹ wentylacj¹ (podwójne dna statków,
zbiorniki, rury itp.).

29. Przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu ele-
mentów wyposa¿enia w pomieszczeniach o bar-
dzo ma³ej kubaturze z utrudnion¹ wentylacj¹ (po-
dwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.).

30. Prace wewn¹trz cystern, kot³ów, a tak¿e zbior-
ników o bardzo ma³ej kubaturze po substancjach
niebezpiecznych.

31. Przy rêcznym uk³adaniu na gor¹co nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych.

32. Przy przetwórstwie materia³ów zawieraj¹cych
azbest lub pracach rozbiórkowych zwi¹zanych z
ich usuwaniem.

33. Prace garbarskie bezpo�rednio przy obróbce mo-
krych skór.

34. Przy zrywce lub rêcznej �cince drzew przeno�n¹
pilark¹ z pi³¹ ³añcuchow¹.

35. Prace w pomieszczeniach o narzuconej technolo-
gi¹ temperaturze powietrza poni¿ej 0°C.

36. Prace fizyczne ciê¿kie w podziemnych kana³ach
�ciekowych.

37. Prace tancerzy zawodowych zwi¹zane z bardzo
ciê¿kim wysi³kiem fizycznym.

38. Przy wywozie nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych oraz
prace na wysypiskach i wylewiskach nieczysto-
�ci zwi¹zane z bardzo ciê¿kim wysi³kiem fizycz-
nym.
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39. Przy kuciu rêcznym w ku�niach przemys³owych
oraz obs³udze m³otów mechanicznych.

40. Prace przy produkcji wêglików spiekanych, elek-
trod, rud i walczaków oraz ¿elazostopów.

Wykaz prac o szczególnym charakterze:
1. Prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruk-

tor).
2. Prace kontrolerów ruchu lotniczego.
3. Prace mechaników lotniczych zwi¹zane z bezpo-

�redni¹ obs³ug¹ potwierdzaj¹c¹ bezpieczeñstwo
statków powietrznych na p³ycie lotniska.

4. Prace nawigatorów na statkach morskich oraz pi-
lotów morskich.

5. Prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszy-
nista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruk-
tor, maszynista zak³adowy, maszynista wieloczyn-
no�ciowych i ciê¿kich maszyn do kolejowych ro-
bót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kie-
rowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM,
pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kie-
rowników poci¹gów.

6. Prace bezpo�rednio przy ustawianiu drogi przebie-
gu poci¹gów i pojazdów metra (dy¿urny ruchu,
nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy,
rewident taboru bezpo�rednio potwierdzaj¹cy bez-
pieczeñstwo poci¹gu, dyspozytor ruchu metra, dy-
¿urny ruchu i stacji metra).

7. Prace funkcjonariuszy stra¿y ochrony kolei.
8. Prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz mo-

torniczych tramwajów w transporcie publicznym.
9. Prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych.
10. Prace kierowców pojazdów przewo¿¹cych towa-

ry niebezpieczne wymagaj¹ce oznakowania po-
jazdu tablic¹ ostrzegawcz¹ barwy pomarañczo-
wej, zgodnie z przepisami umowy europejskiej
dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogo-
wego towarów niebezpiecznych (ADR).

11. Prace operatorów reaktorów j¹drowych.
12. Prace operatorów ¿urawi wie¿owych, do obs³ugi

których s¹ wymagane uprawnienia kategorii I¯
lub równorzêdne, oraz d�wignic portowych lub
stoczniowych.

13. Prace przy bezpo�rednim sterowaniu procesami
technologicznymi mog¹cymi stwarzaæ zagro¿e-
nie wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej
ze skutkami dla bezpieczeñstwa publicznego.

14. Prace przy bezpo�rednim sterowaniu procesami
technicznymi mog¹cymi spowodowaæ awariê
techniczn¹ z powa¿nymi skutkami dla bezpie-
czeñstwa publicznego.

15. Prace bezpo�rednio przy produkcji materia³ów
wybuchowych, �rodków strza³owych, wyrobów pi-
rotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu.

16. Prace bezpo�rednio przy sterowaniu blokami ener-
getycznymi wytwarzaj¹cymi energiê elektryczn¹
lub ciepln¹.

17. Prace elektromonterów bezpo�rednio przy usu-
waniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych
sieci elektroenergetycznych w warunkach prac
pod napiêciem.

18. Prace cz³onków zespo³ów ratownictwa medycz-
nego.

19. Prace cz³onków zawodowych ekip ratownictwa
(chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa
otworowego).

20. Prace pracowników jednostek ochrony przeciw-
po¿arowej, uczestnicz¹cych bezpo�rednio w ak-
cjach ratowniczych.

21. Prace nauczycieli, wychowawców i innych pra-
cowników pedagogicznych zatrudnionych w m³o-
dzie¿owych o�rodkach wychowawczych, m³odzie-
¿owych o�rodkach socjoterapii, o�rodkach szkol-
no-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich
oraz zak³adach poprawczych.

22. Prace personelu sprawuj¹cego opiekê nad miesz-
kañcami domów pomocy spo³ecznej dla przewle-
kle psychicznie chorych, niepe³nosprawnych in-
telektualnie dzieci i m³odzie¿y lub doros³ych.

23. Prace personelu medycznego oddzia³ów psychia-
trycznych i leczenia uzale¿nieñ w bezpo�rednim
kontakcie z pacjentami.

24. Prace personelu medycznego w zespo³ach ope-
racyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjo-
logii w warunkach ostrego dy¿uru.
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Karta �GROSIK�
Mija ju¿ pó³tora roku od przyst¹pienia przez

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ� do
programu kart rabatowych �Grosik�, który realizu-
je powo³ana przez Komisjê Krajow¹ �Solkarta� Sp.
z o.o.

Na terenie dzia³ania Regionu Ma³opolska jest
ju¿ wiele punktów, które honoruj¹ karty �Grosik�
i udzielaj¹ na nie rabatu przy dokonywaniu zaku-
pów.

Przypominamy, ¿e wykaz punktów udzielaj¹-
cych rabatu znajduje siê na stronach internetowych:
www.solkarta.pl oraz www.solidarnosc.krakow.pl.

Osoby, które nie maj¹ dostêpu do internetu,
informacje mog¹ uzyskaæ w siedzibach komisji za-
k³adowych, Zarz¹dzie Regionu Ma³opolska w Kra-
kowie oraz we wszystkich biurach terenowych Za-
rz¹du Regionu.

Cz³onkowie Zwi¹zku, którzy jeszcze nie po-
siadaj¹ karty �Grosik� w celu jej otrzymania po-
winni zg³osiæ siê do przewodnicz¹cych komisji za-
k³adowych. Natomiast osoby, które ju¿ posiadaj¹
kartê �Grosik� zachêcamy do korzystania z niej.

Informujemy równie¿, ¿e na szczeblu krajo-
wym �Solkarta� podpisa³a umowê wspó³pracy
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym GENERALI S.A.

Na podstawie tej umowy posiadacze karty
�Grosik� mog¹ korzystaæ z przygotowanych przez
�Generali� atrakcyjnych pakietów zni¿ek przy za-
kupie ubezpieczeñ maj¹tkowych i komunikacyjnych.

Do 20% zni¿ki przy ubezpieczeniach maj¹tko-
wych:
– Ubezpieczenie mieszkañ i budynków mieszkal-

nych
– Ubezpieczenie budynków w budowie.

Do 15% zni¿ki przy ubezpieczeniach komuni-
kacyjnych:
– Ubezpieczenie OC
– Ubezpieczenie AC
– Ubezpieczenie NNW
– Ubezpieczenie Generali Assistance
– Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogo-

wym.
Wiêcej informacji o zni¿kach u agentów ubez-
pieczeniowych:
Bochnia Andrzej Drozd        606 353 695
Brzesko Andrzej Drozd        606 353 695
Gorlice Krzysztof Kotowicz  510 291 430
Nowy S¹cz Krzysztof Kotowicz  510 291 430
Olkusz Leszek Rusek 696 018 258
Olkusz Adam Ga³ka 608 289 945
Dêbica Artur Kowalski 500 138 800
Chrzanów Anna Maksymowicz 607 056 962
Trzebinia Magdalena Litwin 698 643 613
Wadowice Jan Kreczmer 697 872 128
Kraków Teresa Kapusta 605 153 863
Kraków El¿bieta Bojak 606 743 837

Krzysztof Kotowicz

Zaproszenie
Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�

serdecznie zaprasza na tradycyjne spotkanie op³at-
kowe Ma³opolskiej �Solidarno�ci�, które odbêdzie siê
29 stycznia br. (czwartek) o godz. 14.00 na Pl.
Szczepañskim 5, sala 406.

Zaproszenie
Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�

serdecznie zaprasza osoby wiêzione oraz internowa-
ne w okresie stanu wojennego na wspomnieniowe
spotkanie, które odbêdzie siê 24 stycznia br. (sobo-
ta) w Ratuszu Miejskim w Nowym Wi�niczu przy Ryn-
ku 38.
Program spotkania:
13.45 Powitanie go�ci - przewodnicz¹cy ZRM NSZZ

�Solidarno�æ� Wojciech Grzeszek, burmistrz
Nowego Wi�nicza Stanis³awa Gaworczyk

Wyst¹pienie przedstawiciele IPN
Przedstawienie Krakowskiego Komitetu Krzy¿a Soli-

darno�ci
15.00 Msza �w. w ko�ciele parafialnym
16.00 Modlitwa i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem

pamiêci �Têcza Wolno�ci�
17.00 Spotkanie okoliczno�ciowe w Ratuszu Miej-

skim.
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ZDRADA ZNPAdam Gliksman

Cudem rz¹du Donalda Tuska nazwa-
no blisk¹ wspó³pracê trzech najwiêkszych
central zwi¹zkowych: OPZZ, �Solidarno-
�ci� i Forum Zwi¹zków Zawodowych.
Przez kilka tygodni zwi¹zki te bardzo
�ci�le wspó³pracowa³y, domagaj¹c siê
prowadzenia dialogu spo³ecznego, z
uwzglêdnieniem postulatów pracowni-
czych, przez koalicjê rz¹dz¹c¹. Te trud-
ne dni � protestów, negocjacji, lobbo-
wania � pokaza³y, ¿e zwi¹zki zawodo-
we w sytuacji, w której broni¹ fundamen-
talnych praw pracowników, mog¹ i po-
trafi¹ wspó³pracowaæ. W listopadzie i
grudniu zwi¹zkowcy udowodnili, ¿e po-
trafi¹ upomnieæ siê o prawa innych pra-
cowników. Na tym piêknym portrecie po-
jawi³a siê jednak rysa.

�Kluby koalicyjne: PO, PSL, Lewica
porozumia³y siê ze ZNP ws. emerytur
przej�ciowych dla nauczycieli. �wiadcze-
nia przej�ciowe maj¹ byæ wyp³acane do
2024 roku nauczycielom w wieku co naj-
mniej 55 lat, z minimum 20-letnim sta-
¿em �pracy przy tablicy�; wynie�æ maj¹
80 proc. emerytury pomostowej w da-
nym roku - informowali po spotkaniu
w Sejmie przedstawiciele klubów i ZNP.�
� ta wiadomo�æ zelektryzowala nauczy-
cieli w Polsce.

Przygotowana przez rz¹d Donalda
Tuska reforma emerytur pomostowych
ograniczy³a prawa pracowników wielu
sektorów do korzystania z tych upraw-
nieñ. Mimo propozycji rz¹dowych w³¹-
czenia tylko czê�ci zawodów do nowej
ustawy, zwi¹zki zawodowe pozosta³y
nieugiête i domaga³y siê maksymalnego
poszerzenia grupy osób uprawnionych do

emerytur pomostowych. Dzia³o siê to
przy poparciu wszystkich cz³onków
zwi¹zku, tak¿e tych, którym te prawa
nowa ustawa gwarantowa³a. Jedn¹ z
grup zagro¿onych utrat¹ tego przywileju
byli nauczyciele. Tymczasem 4 grudnia
2008 r. Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskie-
go, nie ogl¹daj¹c siê swoich kolegów
zrzeszonych z �Solidarno�ci� i tych nie-
zrzeszonych zdecydowa³ siê zawrzeæ po-
rozumienie z klubem parlamentarnym
Lewicy i koalicj¹ rz¹dow¹ w sprawie
emerytur przej�ciowych dla nauczycieli.

Nauczyciele zrzeszeni w �Solidarno-
�ci� uznali ten krok za zdradê interesów
pracowników o�wiaty i innych grup za-
wodowych pracuj¹cych w szczególnych
warunkach lub w szczególnym charakte-
rze. Trudno zrozumieæ przyczyny decy-
zji ZNP. T³umaczenia, ¿e gdyby nie zgo-
dzono siê na propozycje rz¹dowe, to w
ogóle nauczyciele straciliby szansê na ja-
kiekolwiek rozwi¹zanie po�rednie, nie
przekonuje � zw³aszcza ¿e wielu pra-
cowników o�wiaty wierzy³o w to, ¿e rz¹d
zechce wys³uchaæ ich g³osu! Zawarcie
niekorzystnego dla nauczycieli porozu-
mienia z rz¹dem w momencie, gdy inni
zwi¹zkowcy protestowali i starali siê wy
walczyæ lepsze rozwi¹zania, musi budziæ
niesmak.

Zdaniem zwi¹zkowców z �Solidar-
no�ci� zaakceptowane przez ZNP rozwi¹-
zania, a zw³aszcza wysoko�æ tego �wiad-
czenia (80 proc. emerytury pomostowej)
i zakaz pracy w zawodzie skazuj¹ na-
uczycieli na g³odow¹ egzystencjê.

Warto wspomnieæ, ¿e wbrew g³oszo-
nym przez ZNP tezom, umowa i rz¹do-

W listopadzie
i grudniu

zwi¹zkowcy
udowodnili, ¿e

potrafi¹ upomnieæ
siê o prawa innych

pracowników.
Na tym piêknym

portrecie pojawi³a
siê jednak rysa.

Zwi¹zek
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we gwarancje dla nauczycieli nie s¹ wca-
le korzystne. Nauczyciele zyskali prawo
do wcze�niejszej emerytury w wysoko-
�ci 80% pomostówki. Osoby decyduj¹ce
siê na przej�cie na wcze�niejsz¹ emery-
turê nie bêd¹ mog³y podj¹æ pracy w szko-
le. Prawa do wcze�niejszej emerytury nie
otrzymaj¹ tak¿e osoby urodzone po
1969 r.

W¹tpliwo�ci budzi te¿ wysoko�æ
�wiadczenia, jaki nauczyciel bêdzie móg³
otrzymaæ. W �wietle doniesieñ medial-
nych emerytura pomostowa mia³aby wy-
nosiæ 80% przysz³ej emerytury. Oznacza
to � co podkre�laj¹ cz³onkowie �Solidar-
no�ci� � je�li dzi� �rednia emerytura na-
uczyciela wynosi 1 300 PLN, to za zgod¹
ZNP bêdzie ona ni¿sza i wyniesie oko³o
1 040 PLN. emeryturka wynios³aby �red-
nio oko³o 1040z³). Mówi¹ o tym za³o-
¿enia: �Projekt ustawy zak³ada, ¿e na-
uczyciele bêd¹ otrzymywaæ do czasu
ukoñczenia powszechnego wieku eme-
rytalnego �wiadczenie wynosz¹ce 80
proc. przysz³ej emerytury. Bêdzie ono
wyliczone na takich samych zasadach jak
emerytury z powszechnego systemu
emerytalnego. O wysoko�ci �wiadczenia
bêdzie decydowaæ zwaloryzowana kwo-
ta sk³adek na ubezpieczenie. Przy usta-
laniu �wiadczenia zostanie zastosowana
taka sama zasada jak w przypadku eme-
rytur pomostowych. Kwota zgromadzo-
na na koncie bêdzie podzielona przez
dalsze trwanie ¿ycia dla osób w wieku
60 lat. Je�li pracownik jest cz³onkiem
OFE, to przy ustalaniu podstawy oblicze-
nia emerytury bêdzie stosowany tzw.
wska�nik koryguj¹cy 19,52/12,22, po-
woduj¹c, ¿e do wyliczania �wiadczenia
bêdzie brana pod uwagê wysoko�æ sk³a-
dek emerytalnych, jakby osoba nie prze-
kazywa³a ich czê�ci do II filaru.�

Bardziej prawdopodobne jest uzale¿-
nienie wysoko�ci �wiadczenia od eme-
rytury pomostowej w danym roku kalen-
darzowym. Przy za³o¿eniu, ¿e nauczy-
cielska emerytura mia³aby byæ ustalona
na poziome 80% emerytury pomostowej
w danym roku, dzi� taki emeryt otrzy-
ma³by... 509 PLN. Ustawa przewiduje
bowiem, ze emerytura pomostowa nie
mo¿e byæ ni¿sza ni¿ najni¿sza emerytu-
ra z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Od marca 2008 r. jest to  636,29 PLN
brutto. Z prostego wyliczenia wynika, ¿e
emerytura zaaprobowana przez ZNP wy-
nios³aby 509 PLN (80% x 636,29 PLN).
Emerytura pomostowa nauczyciela, choæ
z zasady powinna stanowiæ minimum
tyle, ile wynosi dzi� najni¿sza emerytu-
ra, bêdzie jednak ni¿sza od zwyk³ej eme-
rytury wyp³acanej na nowych zasadach.

Zgoda ZNP na zmianê przepisów
stanowi³a zasadniczy czynnik, który spo-
wodowa³ przyjêcie przez Sejm nowego
kszta³tu wcze�niejszych nauczycielskich
emerytur. Czy by³ to sukces ZNP? Trud-
no powiedzieæ � bo gdyby Zwi¹zek Na-
uczycielstwa Polskiego nie zdradzi³ ne-
gocjuj¹cych wci¹¿ nauczycieli, to byæ
mo¿e zapisy ustawy by³yby dla nauczy-
cieli korzystniejsze. Tego jednak ju¿ nie
sprawdzimy. Mo¿emy jednak sprawdziæ,
co my�l¹ nauczyciele, którym po kilku-
dziesiêciu latach pracy rz¹d zapropono-
wa³ � za zgod¹ ZNP - 500 PLN emery-
tury? Co my�l¹ starsi nauczyciele, któ-
rzy nie mog¹c ju¿ prowadziæ zajêæ, bêd¹
siê � zgodnie z zachêt¹ rz¹du � prze-
kwalifikowywaæ? Co my�l¹ m³odzi na-
uczyciele, których perspektywy � w po-
³¹czeniu w planowanymi reformami sys-
temu edukacji � nie rysuj¹ siê ró¿owo?
Te pytania cisn¹ siê na usta � szkoda,
¿e nie postawili ich sobie szefowie ZNP,
zanim podpisali haniebne porozumienie.
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emerytura mia³aby
byæ ustalona na

poziome 80%
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pomostowej
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POLACY
POPIERAJ¥
�SOLIDARNO�Æ�

Niemal po³owa
Polaków popiera³a

protesty NSZZ
�Solidarno�æ�

w obronie emerytur
pomostowych.

Wielu Polaków
uwa¿a, ¿e

dzia³alno�æ
zwi¹zków

zawodowych jest
w kraju potrzebna,
ale te¿ przyznaje,

¿e organizacje
pracowników musz¹

byæ bardziej
efektywne. Nik³a
wiedza na temat

dialogu spo³ecznego
w Polsce nie

pomaga jednak
w zmianie

wizerunku zwi¹zku
zawodowego

� to podstawowe
wnioski z badañ

przeprowadzonych
przez CBOS.

Prowadzone przez �Solidarno�æ� pro-
testy wobec rz¹dowych planów ogranicze-
nia prawa pracowników do emerytur pomo-
stowych stanowi³y dla zwi¹zku wyzwanie
nie tylko w wymiarze organizacyjnym, ale
równie¿ w zakresie uzyskania poparcia Po-
laków. Zdecydowana wiêkszo�æ pracowni-
ków w Polsce nie nale¿y bowiem do ¿ad-
nej organizacji zwi¹zkowej, czêsto te¿ nie
widzi mo¿liwo�ci lub potrzeby podejmowa-
nia dzia³añ na rzecz poprawy swojej sytu-
acji. Ta postawa w po³¹czeniu z medial-
nym zag³uszaniem postulatów i argumen-
tów zwi¹zkowych stawia³a �Solidarno�æ�
w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba by³o prze-
konaæ nie tylko polityków, ale te¿ u�wia-
domiæ Polaków, ¿e ograniczenie prawa do
emerytur pomostowych szkodzi przedsta-
wicielom wielu zawodów, ¿e prawo do
wcze�niejszego zakoñczenia aktywno�ci
zawodowej nie jest niezas³u¿onym przywi-
lejem, ale rekompensat¹ za ciê¿sz¹ lub

bardziej wyczerpuj¹c¹ pracê.
Po kilkunastomiesiêcznej batalii par-

lament przyj¹³ ostatecznie rozwi¹zania rz¹-
dowe � kilkaset tysiêcy osób straci³o pra-
wo do wcze�niejszej emerytury. By³y to te¿
miesi¹ce, w których spo³eczeñstwo czê�ciej
ni¿ zwykle mog³o siê dowiedzieæ siê o dzia-
³alno�ci zwi¹zków zawodowych w Polsce.
Optymistycznie

Z badañ przeprowadzonych przez
CBOS w grudniu ubieg³ego roku wynika,
¿e 50% badanych popiera³o protesty prze-
ciw projektowi emerytur pomostowych.
32% by³o przeciwne zwi¹zkowym prote-
stom a 18% nie mia³o ostatecznie wyro-
bionego zdania. Protesty popierali czê�ciej
cz³onkowie zwi¹zków zawodowych ni¿ oso-
by niezrzeszone. Równie¿ osoby pracuj¹ce
udziela³y takiego poparcia czê�ciej ni¿ nie-
pracuj¹ce.

Z protestami przeciw reformie syste-
mu emerytalnego najczê�ciej identyfikowa³y

Adam Gliksman
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siê osoby maj¹ce od 45 do 54 lat, a wiêc osoby, które
potencjalnie na zmianie prawa mog³y straciæ. Tezê tê
potwierdza te¿ fakt, ¿e najczê�ciej postulaty zwi¹zko-
we popierali respondenci zatrudnieni w przemy�le, pra-
cownicy o�wiaty, nauki i ochrony zdrowia.

Poparcie wiêksze ni¿ liczba cz³onków
Deklarowane poparcie dla postulatów zwi¹zkowych

trudne jest do zweryfikowania w praktyce, tym bardziej,
¿e niemal po³owa pytanych (46 proc.) nie mia³a poczu-
cia, ¿e w prote�cie zwi¹zki zawodowe reprezentowa³y
ich interesy. Mo¿na to t³umaczyæ tym, ¿e wiêkszo�ci ba-
danych prawo do emerytur pomostowych nie dotyczy³o,
jak równie¿ faktem, ¿e m³odsi pracownicy nie odczuwa-
li tego, ¿e zmiana prawa ograniczy ich uprawnienia. 34%
Polaków mia³o odmienne zdanie � oznacza to, ¿e nie-
mal dwukrotnie wiêcej pracowników ni¿ rzeczywi�cie
nale¿¹cych do zwi¹zków zawodowych, uznawa³o, ¿e or-
ganizacje reprezentuj¹ tak¿e ich interesy.

Zwi¹zki dobre, ale nieefektywne
Przy okazji badania CBOS zapyta³ Polaków o oce-

nê dzia³alno�ci zwi¹zków zawodowych. Ogólnie rzecz
bior¹c, aktywno�æ zwi¹zków zawodowych traktowana
jest przychylnie. Ponad dwie pi¹te respondentów (44%)
uwa¿a, ¿e obecna dzia³alno�æ organizacji zwi¹zkowych
jest dla kraju korzystna, natomiast 33% wyra¿a zdanie
przeciwne. Wyniki te s¹ zbli¿one do danych z lat 1994-
1997 � a wiêc przed ponownym zaanga¿owaniem siê
zwi¹zku w politykê.

Mimo pozytywnych ocen dzia³alno�ci zwi¹zków za-
wodowych niemal po³owa Polaków uwa¿a, ¿e efektyw-
no�æ ich pracy jest niska (49%). Skuteczno�æ zwi¹zków
zawodowych w skali kraju jest, w opinii publicznej, sto-
sunkowo niska. Jedna trzecia doros³ych (33%) s¹dzi,
¿e dzia³aj¹ one efektywnie, natomiast po³owa (49%)
jest przeciwnego zdania. Jednak¿e w ostatnim okresie
poprawi³y siê dostrzegalne efekty aktywno�ci zwi¹zków.
W latach 2001�2008 grupa osób przekonanych o sku-
teczno�ci ich dzia³añ wzros³a ponad dwukrotnie.

Cz³onkowie zwi¹zków zawodowych maj¹ lepsze ni¿
inni opinie na temat dzia³alno�ci organizacji zwi¹zko-
wych. Ponad dwie pi¹te zwi¹zkowców wyra¿a przeko-
nanie, ¿e na ogó³ skutecznie broni¹ one interesów pra-
cowniczych.

Polacy zwykle chcieliby zwiêkszenia roli zwi¹zków
zawodowych w rz¹dzeniu krajem, jednak w ostatnich
latach zmala³a liczba osób wyra¿aj¹cych takie oczeki-
wania. Ponad dwie pi¹te doros³ych (44%) jest zdania,
¿e zwi¹zki maj¹ zbyt ma³y wp³yw na decyzje w³adz
w naszym kraju. Jedna pi¹ta (22%) s¹dzi, ¿e jest on
odpowiedni, a co szósty respondent (16%) uznaje rolê
zwi¹zków za zbyt du¿¹. W ostatnich latach systema-
tycznie maleje liczebno�æ osób oczekuj¹cych zwiêksze-
nia roli organizacji zwi¹zkowych � z 65% w roku 2001
do 44% obecnie. Polacy najbardziej ceni¹ sobie dzia³al-
no�æ NSZZ �Solidarno�æ� � dobre zdanie o nim ma 31%
badanych (o OPZZ � 24%).

Dialog nieznany
Przedstawione przez CBOS wyniki badañ, choæ ko-

rzystne dla zwi¹zków zawodowych, pozwalaj¹ jednak
dostrzec te¿ zagro¿enia. Dzia³alno�æ organizacji zwi¹z-
kowych poza zak³adami pracy obejmuje przede wp³yw
na politykê spo³eczn¹ pañstwa poprzez udzia³ w ogni-
wach dialogu spo³ecznego. Na tym polu powinna siê ta
aktywno�æ ogniskowaæ. Badanie potwierdza jednak, ¿e
Polacy praktycznie nic na temat dialogu spo³ecznego
w Polsce nie wiedz¹. Zaledwie co trzeci badany s³ysza³
w ogóle o istnieniu Komisji Trójstronnej, a tylko 14%
badanych deklarowa³o wiedzê na temat jej dzia³alno�ci.
Nie dziwi wiêc fakt, ¿e Polacy nie potrafi¹ oceniæ funk-
cjonowania Komisji Trójstronnej. Bardziej pod�wiadomie,
ni¿ w oparciu o wiedzê, respondenci deklaruj¹, ¿e na
uczestnictwie w pracach Komisji najbardziej zyskuje rz¹d,
a nastêpnie zwi¹zki zawodowe oraz pracodawcy. Zda-
niem Polaków prace Komisji rzadko s¹ zgodne � naj-
czê�ciej dominuj¹ w niej partykularne interesy poszcze-
gólnych stron.

Argumenty zwi¹zków zawodowych mog¹ trafiaæ do
Polaków i zjednywaæ ich poparcie dla zwi¹zku � warun-
kiem jest jednak znalezienie odpowiednich kana³ów do-
tarcia tak¿e do osób, nienale¿¹cych do zwi¹zków zawo-
dowych. Póki co do powszechnej �wiadomo�ci bardziej
trafiaj¹ uliczne protesty, ni¿ dyskusje na forum dialogu
spo³ecznego, o którym spo³eczeñstwo nic prawie nie wie.

Centrum Badania Opinii Spo³ecznej przeprowadzi³o
badanie �Opinie o zwi¹zkach zawodowych i dialogu spo-
³ecznym� w dniach 4-10 grudnia 2008 r. na grupie 1011
losowo wybranych doros³ych mieszkañców Polski.
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Z PRAC ZARZ¥DU

Przygotowaniom
do manifestacji

w Warszawie
w obronie emerytur

pomostowych
i uzdrowienia

dialogu spo³ecznego
w Polsce

po�wiêcone by³o
posiedzenie Zarz¹du
Regionu Ma³opolska

NSZZ
�Solidarno�æ�.

Zarz¹d wystosowa³
tak¿e przes³anie
do tworz¹cej siê

w Rosji
�Solidarnosti�.

Posiedzenie Zarz¹du Regionu Ma³opol-
ska NSZZ �Solidarno�æ� zdominowa³y spra-
wy zwi¹zane z walk¹ zwi¹zku o zachowa-
nie prawa pracowników do wcze�niejszych
emerytur. Przypomnijmy, ¿e przyjêta przez
Sejm ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.
znacznie ograniczy³a ilo�æ osób uprawnio-
nych do skorzystania z wcze�niejszych eme-
rytur. Trzy reprezentatywne zwi¹zki zawo-
dowe � w tym �Solidarno�æ� � wyst¹pi³y
w dniu 10 grudnia z wnioskiem do Prezy-
denta RP Lecha Kaczyñskiego o odmowê
podpisania niniejszej ustawy. Zwi¹zki za-
wodowe argumentowa³y, ¿e przyjête przez
Sejm rozwi¹zania naruszaj¹ inne akty praw-
ne. Przede wszystkim wskazuje siê, ¿e
stopniowe wygaszanie emerytur pomosto-
wych k³óci siê z za³o¿eniami reformy eme-
rytalnej z 1998 r., zgodnie z któr¹ osoby
urodzone po 31 grudnia 1948 r., zatrud-
nione w warunkach szczególnych  lub w
szczególnym charakterze bêd¹ mia³y pra-
wo do trwa³ego elementu systemu, jakim
mia³y byæ emerytury pomostowe. Za nie-
konstytucyjne uznaj¹ zwi¹zki zawodowe
rozwi¹zanie, które ró¿nicuje prawo osób do
wcze�niejszych �wiadczeñ w zale¿no�ci od
momentu rozpoczêcia pracy. Przyjêta przez
Sejm ustawa pozbawia m.in. prawa do
wcze�niejszej emerytury osoby, które w
2009 r. naby³yby do niej prawo, ale roz-
poczê³y pracê po 1 stycznia 1999 r.

Czego w ustawie nie ma?
Zwi¹zki zawodowe najwiêcej zarzutów

zg³aszaj¹ pod adresem katalogu prac w
szczególnych warunkach i katalogu prac w
szczególnym charakterze, które zosta³y
bardzo ograniczone. Obejmuj¹ odpowied-

nio 40 i 24 zawody. W wykazach prac w
szczególnych warunkach nie zosta³y
umieszczone prace wykonywane w nocy,
w ekspozycji na wibracjê miejscow¹, w
warunkach nara¿enia na promieniowanie
jonizuj¹ce oraz na dzia³anie pól elektroma-
gnetycznych w strefie zagro¿enia. Zwi¹z-
kowcy podkre�laj¹, ¿e przygotowane eks-
pertyzy wymieniaj¹ kolejne zawody, któ-
rych wykonywanie powinno podlegaæ pod
przepisy ustawy. Ustawa k³óci siê m.in.
z zaleceniem Miêdzynarodowej Organiza-
cji Pracy nr 178 z 1990 r. o pracowni-
kach zmianowych, pracuj¹cych w nocy.

Zwi¹zki zawodowe zarzucaj¹ ustawo-
dawcy równie¿ to, ¿e emerytury w kszta³-
cie zaproponowanym przez rz¹d Donalda
Tuska nie bêd¹ spe³niaæ swej roli. Ich wy-
soko�æ jest bowiem bardzo niska. Wyso-
ko�æ emerytury bêdzie bowiem wprost pro-
porcjonalna do �rodków wp³aconych za ty-
tu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne  w
okresie aktywno�ci zawodowej i wieku
przej�cia na emeryturê. Z danych wynika,
¿e wysoko�æ emerytur pomostowych nie
przekroczy kwot najni¿szych �wiadczeñ
emerytalnych � w praktyce oznacza to, ¿e
osoba, które nie bêdzie mog³a kontynuowaæ
pracy ze wzglêdów zdrowotnych i bêdzie
zmuszona do przej�cia na wcze�niejsz¹
emeryturê pozostanie niemal bez �rodków
do ¿ycia.

15 grudnia br. prezydent Lech Kaczyñ-
ski odmówi³ podpisania niniejszej ustawy,
ale Sejm weto Prezydenta odrzuci³.

18 grudnia - Warszawa
W zwi¹zku z walk¹ o emerytury po-

mostowe oraz o usprawnienie dialogu spo-

Adam Gliksman
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³ecznego w Polsce w dniu 18 grudnia 2008 r. Ma³opol-
ska �Solidarno�æ� organizowa³a pikietê zwi¹zku pod Sej-
mem RP oraz Kancelari¹ Premiera Rady Ministrów. Adam
Lach, koordynuj¹cy przygotowania, mówi³: �W pikiecie
we�mie udzia³ kilka regionów �Solidarno�ci� oraz przed-
stawiciele Sekcji S³u¿by Zdrowia. Spotykamy siê o 12
pod Sejmem RP�.

Krzy¿ Solidarno�ci i Ustawa Kombatancka
Zarz¹d zaj¹³ siê równie¿ sprawami zwi¹zanymi

z histori¹ NSZZ �Solidarno�æ�. Na pocz¹tku posiedzenia
zebrani wys³uchali informacji o powstaniu Krakowskiego
Komitetu Krzy¿a Solidarno�ci. Tadeusz W. Drwal
i Krzysztof Bzdyl wchodz¹cy w sk³ad komitetu za³o¿y-
cielskiego wyja�nili jego cele. Tadeusz Drwal mówi³:
�Chcieliby�my doprowadziæ do tego, by polski parlament
ustanowi³ odznaczenie pañstwowe, którym mog³yby byæ
wyró¿niane wszystkie osoby, które przyczyni³y siê do
odzyskania przez Polskê wolno�ci po zakoñczeniu II woj-
ny �wiatowej. Mia³oby to byæ wysokie odznaczenie pañ-
stwowe, które pozwoli³oby jednoznacznie podkre�liæ
i doceniæ wk³ad tych osób w budowê wolnej Polski.�
�Tylko przy pomocy zwi¹zku zawodowego �Solidarno�æ�
mo¿emy doczekaæ siê sprawiedliwo�ci, której niepodle-
g³o�æ w 1989 r. nam nie przynios³a� � apelowa³ K.
Bzdyl. Zarz¹d przyj¹³ stanowisko, w którym z zadowo-
leniem przyj¹³ informacjê o ukonstytuowaniu siê Komi-
tetu. �Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
wyra¿a poparcie dla idei Krzy¿a Solidarno�ci i zwraca
siê do wszystkich cz³onków zwi¹zku o aktywne wspie-
ranie prac Komitetu. Zarz¹d Regionu zachêca cz³onków
�Solidarno�ci� do podpisywania deklaracji poparcia Ma-
nifestu Krakowskiego Komitetu Krzy¿a Solidarno�ci oraz
do upowszechniania informacji na temat tej inicjatywy�
� napisano w stanowisku.

Zarz¹d zaapelowa³ do parlamentarzystów RP o przy-
spieszenie prac nad Ustaw¹ o uprawnieniach kombatan-
tów, uczestników walki cywilnej lat 1914 � 1945, dzia-
³aczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz nie-
których ofiar represji systemów totalitarnych.  �Zarz¹d
Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ� domaga siê ob-
jêcia zapisami ustawy dzia³aczy opozycji wobec dykta-
tury komunistycznej (cz³onków nielegalnych organizacji
z lat 1956-1989, które zmierza³y do odzyskania nie-

podleg³o�ci, suwerenno�ci i respektowania praw cz³owie-
ka)� � napisano w apelu.  Zarz¹d Regionu Ma³opolska
uwa¿a równie¿, ¿e ustawa powinna odebraæ honorowe
przywileje kombatanckie osobom zaanga¿owanym w t³u-
mienie niepodleg³o�ciowych aspiracji Narodu Polskiego.

Rosyjska �Solidarnost�
Zarz¹d Regionu wystosowa³ równie¿ przes³anie do

organizatorów i uczestników kongresu za³o¿ycielskiego
rosyjskiej �Solidarnosti�. Z inicjatywy przedstawicieli ro-
syjskich ugrupowañ demokratycznych rozpoczê³o siê
w Rosji tworzenie formacji �Solidarnost�, maj¹cej na celu
podejmowanie dzia³añ na rzecz demokratyzacji ¿ycia po-
litycznego, promowania tolerancji i walkê o prawa oby-
watelskie. W tworzenie formacji zaanga¿owali siê naj-
wybitniejsi przedstawiciele opozycji rosyjskiej: by³y pre-
mier Michai³ Kasjanow, by³y wicepremier Borys Niem-
cow, Nikita Bie³ych oraz by³y arcymistrz szachowy,
a obecnie polityk � Garrij Kasparow. W zwi¹zku z pla-
nowanym na 13 grudnia zjazdem za³o¿ycielskim ugru-
powania Ma³opolska �Solidarno�æ� wystosowa³a przes³a-
nie, w którym przypomnia³a �Pos³anie do ludzi pracy
Europy wschodniej� wydane w 1981 r. przez I Krajowy
Zjazd Delegatów NSZZ �Solidarno�æ�. �Mimo trudnych
do�wiadczeñ najnowszej historii, �Solidarno�æ� przetrwa³a
i doprowadzi³a do demokratycznych przemian nie tylko
w Polsce, ale i w ca³ej Europie. Mamy jednak �wiado-
mo�æ, ¿e proces przemian zw³aszcza w sferze spo³ecz-
nej nie zosta³ jeszcze zakoñczony i wymaga dalszej de-
mokratyzacji i wspólnej dyskusji. Dlatego z zaintereso-
waniem przyjêli�my informacjê o organizowaniu Waszej
formacji. Cieszymy siê, ¿e w swoich dzia³aniach chcecie
inspirowaæ siê osi¹gniêciami i metodami dzia³ania pol-
skiej �Solidarno�ci� � czytamy w li�cie.

Przygotowaæ siê do �Euro�
W zwi¹zku z przygotowaniami do wprowadzenia

w Polsce wspólnej waluty � �Euro�, Zarz¹d Regionu Ma-
³opolska powo³a³ Andrzeja Olejnika z Tarnowa na koor-
dynatora ds. ewentualnego powo³ania sekcji problemo-
wej po�wiêconej zmianie systemu walutowego w Pol-
sce. Decyzja o powo³aniu sekcji zostanie podjêta pod-
czas nastêpnego zebrania Zarz¹du Regionu.
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Stanowisko
Zarz¹du Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
z dnia 11 grudnia 2008 r.
ws. poparcia idei Krzy¿a Solidarno�ci

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
wyra¿aj¹c uznanie i szacunek dla wszystkich osób,
które podjê³y walkê o niepodleg³o�æ Polski i przyczy-
ni³y siê od odzyskania przez nasz kraj niepodleg³o-
�ci, uznaje za konieczne docenienie tych zas³ug przez
pañstwo polskie.

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
z zadowoleniem przyjmuje informacjê o ukonstytu-
owaniu siê Krakowskiego Komitetu Krzy¿a Solidarno-
�ci, którego celem jest  przygotowanie projektu �Usta-
wy o restytuowaniu Krzy¿a i Medalu Niepodleg³o�ci
oraz o ustanowieniu Krzy¿a Solidarno�ci� i doprowa-
dzenie do przyjêcia ustawy przez polski parlament.

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
wyra¿a poparcie dla idei Krzy¿a Solidarno�ci i zwra-
ca siê do wszystkich cz³onków zwi¹zku o aktywne
wspieranie prac Komitetu. Zarz¹d Regionu zachêca
cz³onków �Solidarno�ci� do podpisywania deklaracji
poparcia Manifestu Krakowskiego Komitetu Krzy¿a
Solidarno�ci oraz do upowszechniania informacji na
temat tej inicjatywy.

Apel
Zarz¹du Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
z dnia 11 grudnia 2008 r.
ws. przyspieszenia prac nad Ustaw¹ o upraw-
nieniach kombatantów, uczestników walki cywil-
nej lat 1914 � 1945, dzia³aczy opozycji wobec
dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar
represji systemów totalitarnych

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
apeluje do parlamentarzystów o przyspieszenie prac
nad Ustaw¹ o uprawnieniach kombatantów, uczest-
ników walki cywilnej lat 1914 � 1945, dzia³aczy
opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz nie-
których ofiar represji systemów totalitarnych.

Zmiana obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów po-
winna dotyczyæ przede wszystkim poszerzenia krêgu
beneficjentów poprzez objêcie przepisami nowej usta-

wy osób walcz¹cych o niepodleg³o�æ i suwerenno�æ
Polski oraz represjonowanych z powodów politycz-
nych w latach 1939 � 1989, w tym zw³aszcza osób
przebywaj¹cych w wiêzieniach i innych miejscach od-
osobnienia w latach 1957 � 1989 r., osób interno-
wanych w stanie wojennym oraz osób, które na sku-
tek udzia³u w wyst¹pieniach wolno�ciowych lat 1957
� 1989 ponios³y �mieræ lub dozna³y rozstroju zdro-
wia.

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
domaga siê objêcia zapisami ustawy dzia³aczy opo-
zycji wobec dyktatury komunistycznej (cz³onków nie-
legalnych organizacji z lat 1956-1989, które zmie-
rza³y do odzyskania niepodleg³o�ci, suwerenno�ci
i respektowania praw cz³owieka). Za dzia³aczy opo-
zycyjnych w rozumieniu ustawy nale¿y uznaæ osoby,
które w latach 1944 � 1989 prowadzi³y w sposób
zorganizowany, systematyczn¹, zagro¿on¹ odpowie-
dzialno�ci¹ karn¹ dzia³alno�æ na rzecz odzyskania
przez Polskê niepodleg³o�ci.

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
uwa¿a, ¿e ustawa powinna tak¿e odebraæ honorowe
przywileje kombatanckie osobom zaanga¿owanym
w t³umienie niepodleg³o�ciowych aspiracji Narodu Pol-
skiego.

Ustawa o uprawnieniach kombatantów, uczest-
ników walki cywilnej lat 1914 � 1945, dzia³aczy
opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz nie-
których ofiar represji systemów totalitarnych� jest
wa¿nym elementem przywracania prawdy historycz-
nej i oddania sprawiedliwo�ci wszystkim, dziêki któ-
rym ¿yjemy w niezale¿nym i niepodleg³ym kraju, dla-
tego domagamy siê od parlamentarzystów przyspie-
szenia prac nad tym dokumentem.

Przes³anie
Zarz¹du Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
do uczestników kongresu za³o¿ycielskiego rosyj-
skiej �Solidarnosti� z dnia 11 grudnia 2008 r.

Szanowni organizatorzy i uczestnicy kongresu
za³o¿ycielskiego rosyjskiej �Solidarnosti�!
Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�

z du¿ym zainteresowaniem przyj¹³ informacjê o two-
rzeniu nowej formacji si³ demokratycznych w Rosji �
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�Solidarnosti�.
W 1981 r. I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ �So-

lidarno�æ� wystosowa³ �Pos³anie do ludzi pracy Euro-
py wschodniej�, wzywaj¹c do wspólnej walki o po-
prawê bytu wszystkich ludzi pracy i o wolny ruch
zwi¹zkowy. Mimo trudnych do�wiadczeñ najnowszej
historii, �Solidarno�æ� przetrwa³a i doprowadzi³a do
demokratycznych przemian nie tylko w Polsce, ale i
w ca³ej Europie. Mamy jednak �wiadomo�æ, ¿e pro-
ces przemian zw³aszcza w sferze spo³ecznej nie zo-
sta³ jeszcze zakoñczony i wymaga dalszej demokra-

Poszukiwanie pieniêdzy
W efekcie przeprowadzonej 19 grudnia ubie-

g³ego roku pikiety, dosz³o w dniu 9 stycznia br.
do spotkania zorganizowanego przez wicemarsza³-
ka  województwa ma³opolskiego p. Romana Cie-
pielê, którego celem by³o znalezienie mo¿liwo�ci
i �róde³ finansowania zawieszonych 12 po³¹czeñ
miêdzywojewódzkich (Giewont + 10 po³¹czeñ
w relacji Katowice � Sêdziszów � Kielce).

W spotkaniu obok przedstawicieli samorz¹du
województwa ma³opolskiego, �wiêtokrzyskiego
i �l¹skiego wziêli udzia³ m.in. Prezes PKP Przewo-
zy Regionalne J. Tereszczuk i dyrektor Zak³adu Po-
³udniowego IC G. Szkaradek, którzy reprezentowali
przewo�ników kolejowych i chyba najbardziej zde-
terminowana w celu osi¹gniêcia porozumienia stro-
na zwi¹zkowa, któr¹ reprezentowali  organizato-
rzy ostatniej pikiety pod Urzêdem Marsza³kowskim
czyli: Okrêgowa Sekcja Kolejarzy NSZZ �S� i Fe-
deracja ZZK. Korzystaj¹c z okazji na spotkaniu po-
jawili siê równie¿ przedstawiciele innych mini zwi¹z-
ków, którzy bardziej poch³oniêci byli udzielaniem
wywiadów do mediów i w³asnej w nich kreacji.
W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ Senator RP  Ta-
deusz  Skorupa z PiS, reprezentuj¹cy Ziemiê No-
wotarsk¹.

Po wymianie stanowisk przez przewo�ników
Marsza³ek Ciepiela stwierdzi³, ¿e �zgubili�my  po-
ci¹gi, za które nikt nie czuje siê odpowiedzialny�.
Wszyscy podkre�lali w swoich wypowiedziach, ¿e

frekwencja w poci¹gach na linii pomiêdzy Wolbro-
miem, Olkuszem i Bukownem jest du¿a, co powo-
duje, ¿e deficyt z uruchomienia zawieszonych po-
ci¹gów bêdzie niewielki. Podobnie jest z poci¹giem
�Giewont�, gdzie frekwencja zadowalaj¹ca jest
pomiêdzy Krakowem, a  Such¹ Beskidzk¹  i dalej
do Zakopanego.

Jest natomiast ogólna zgoda co do zasadno-
�ci powrotu na swoje trasy zawieszonych poci¹gów.
Brak jedynie znalezienia �ród³a ich finansowania.

Marsza³ek Ciepiela zaproponowa³, aby spó³ka
Przewozy Regionalne sprecyzowa³a swoje oczeki-
wania finansowe, okre�laj¹c ile bêdzie wynosiæ rze-
czywisty deficyt uruchamianych poci¹gów. Spó³ka
IC rozwa¿y mo¿liwo�ci wyd³u¿enia poci¹gu wraz
ze zmian¹ taryfy poci¹gu Gdynia � Kraków do Za-
kopanego.

Marsza³kowie z trzech zainteresowanych wo-
jewództw udadz¹ siê do Ministerstwa Infrastruktu-
ry z prób¹ przekonania Ministra do sfinansowania
tych poci¹gów. Wszystko to ma nast¹piæ w trybie
pilnym, nie pó�niej ni¿ do koñca miesi¹ca stycznia.

Dzia³ania zaproponowane przez Marsza³ka
maj¹ wyczerpaæ mo¿liwo�æ sfinansowania poci¹gów
miêdzywojewódzkich bez obci¹¿eñ bud¿etu woje-
wództwa ma³opolskiego.

Gdyby jednak inicjatywy te nie przynios³y za-
dowalaj¹cych rezultatów rozwa¿one zostan¹ inne
mo¿liwo�ci znalezienia pieniêdzy.

Henryk Sikora

tyzacji i wspólnej dyskusji. Dlatego z zainteresowa-
niem przyjêli�my informacjê o organizowaniu Waszej
formacji.

Cieszymy siê, ¿e w swoich dzia³aniach chcecie
inspirowaæ siê osi¹gniêciami i metodami dzia³ania pol-
skiej �Solidarno�ci�.

Zarz¹d Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
¿yczy Wam udanych obrad i trafnych decyzji oraz ma
nadziejê, ¿e nowa formacja �Solidarnost� doprowa-
dzi do demokratyzacji ¿ycia politycznego i spo³ecz-
nego w Rosji.
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PENSJE A.D. 2009
Z dniem 1 stycznia 2009 r. wzro-

s³o o 150 PLN minimalne wynagrodze-
nie za pracê.  Minimalne wynagrodze-
nie w 2009 roku wzros³o o 13,3%
w stosunku  do obowi¹zuj¹cego w po-
przednim roku. Wysoko�æ minimalnej
pensji stanowi (zgodnie z ustaw¹) 40%
prognozowanego na 2009 rok przeciêt-
nego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej, a ¿e pensje w Polsce wzros³y,
tak wiêc pracownik nie bêdzie móg³ za-
robiæ w Polsce mniej ni¿ 1276 PLN
(wcze�niej 1126 PLN). Ta podwy¿ka
na pewno ucieszy osoby najmniej zara-
biaj¹ce. Wiêcej zarobi¹ tak¿e pracow-
nicy, którzy dopiero rozpoczynaj¹ ak-
tywno�æ zawodow¹. Ich wynagrodzenie
w pierwszym roku pracy nie mo¿e byæ
ni¿sze ni¿ 80% wysoko�ci minimalne-
go wynagrodzenia za pracê (czyli
1020,80 z³ od stycznia 2009 r.).

Za wprowadzenie zmian odpowie-
dzialni s¹ pracodawcy, którzy powinni
zweryfikowaæ, w jaki sposób okre�lili
wynagrodzenie pracowników op³acanych
wed³ug najni¿szych sk³adek. Je¿eli
w zawartej uprzednio umowie o pracê
wpisana zosta³a obowi¹zuj¹ca w 2008
roku kwota minimalnego wynagrodze-
nia, czyli 1126 PLN, to wówczas pra-
codawca musi wrêczyæ pracownikowi od-
powiedni aneks do umowy o pracê,
w którym zostanie podana aktualna
kwota minimalnego wynagrodzenia za
pracê. Je¿eli za� w umowie o pracê war-
to�æ wynagrodzenia zosta³a okre�lona
jako równowarto�æ najni¿szego wyna-

Rok 2009 przyniós³
zmiany

w niektórych
przepisach maj¹cych

wp³yw na sytuacjê
pracowników.
W dzisiejszym

i kolejnym
�Serwisie�

przedstawimy
najwa¿niejsze
nowo�ci. Dzi�
rozpoczynamy
od informacji

na temat zmian
w wynagrodzeniach
� dobre wiadomo�ci

czekaj¹
na zarabiaj¹cych

najmniej oraz
pracuj¹cych w porze

nocnej.

grodzenia za pracê, to wówczas praco-
dawca nie musi przygotowywaæ aneksu
� zmiana kwoty odbywa siê automatycznie.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. wzro-
s³y te¿ �wiadczenia, których wysoko�æ
uzale¿niona jest od p³acy minimalnej.
Pracodawcy musz¹ wyp³aciæ wy¿szy do-
datek przys³uguj¹cy pracownikom wy-
konuj¹cym pracê w porze nocnej. Aby
w³a�ciwie obliczyæ wysoko�æ tego do-
datku, kwotê minimalnego wynagrodze-
nia za pracê (obowi¹zuj¹c¹ w danym
roku) nale¿y podzieliæ przez wymiar
czasu pracy w danym miesi¹cu. Nastêp-
nie oblicza siê 20%. otrzymanej staw-
ki godzinowej, po czym wynik ten mno-
¿y siê przez liczbê godzin przepraco-
wanych w porze nocnej w danym mie-
si¹cu. Na przyk³ad osoba, która w stycz-
niu 2009 r. przepracuje w porze noc-
nej 60 godzin, powinna otrzymaæ do-
datek w wysoko�ci 91,08 PLN. W mie-
si¹cu tym do przepracowania przypada
168 godzin. Wysoko�æ obowi¹zuj¹ce-
go minimalnego wynagrodzenia (1276
PLN) nale¿y podzieliæ przez otrzyman¹
w ten sposób liczbê (czyli przez 168).
Aby obliczyæ stawkê godzinow¹ dodat-
ku, nale¿y uzyskany w ten sposób ilo-
raz (7,59) pomno¿yæ przez 20% (czy-
li przez 0,2). Oka¿e siê, ¿e stawka go-
dzinowa dodatku w styczniu 2008 r.
wyniesie 1,52 PLN. Stawkê tê mno¿y-
my nastêpnie przez liczbê godzin prze-
pracowanych w danym miesi¹cu w po-
rze nocnej (czyli przez 60). Za prze-
pracowanie w styczniu 60 godzin w

Adam Gliksman
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porze nocnej pracownik powinien otrzymaæ wiêc
wspomniane 91,08 PLN.

Wzrost p³acy minimalnej wp³ynie te¿ na wyna-
grodzenie pracownika za tzw. przestój w pracy, czyli
za czas niewykonywania pracy, je¿eli podw³adny by³
gotów do jej wykonywania, ale z winy pracodawcy
nie móg³ jej �wiadczyæ. Pracownikowi za przestój
przys³uguje wynagrodzenie wynikaj¹ce z jego oso-
bistego zaszeregowania. P³aca ta nie mo¿e byæ jed-
nak ni¿sza od wynagrodzenia minimalnego.

Od stycznia wzros³a tak¿e wysoko�æ odszko-
dowañ, jakie pracodawca musi wyp³acaæ pracowni-
kom lub kandydatom do pracy, wobec których na-
ruszy³ zasadê równego traktowania w zatrudnieniu.
S¹dy nie mog¹ bowiem orzekaæ w tego typu spra-
wach odszkodowañ ni¿szych od p³acy minimalnej.

Na wy¿sze odprawy bêd¹ mog³y liczyæ osoby,
z którymi rozwi¹zano stosunek pracy w ramach gru-
powego zwolnienia. Ich wysoko�æ nie mo¿e prze-
kraczaæ kwoty 15-krotnego minimalnego wynagro-
dzenia za pracê obowi¹zuj¹cego w dniu rozwi¹za-
nia stosunku pracy. W 2009 roku maksymalna wy-
soko�æ takiej odprawy wyniesie 19,14 tys. PLN, czyli
o 2,25 tys. PLN wiêcej ni¿ w 2008 roku.

Wzrost zarobków odczuj¹ w pewnym stopniu
wszyscy pracownicy � dziêki obni¿ce podatku od
dochodów osobistych (PIT). Od pocz¹tku 2009 r.
obowi¹zuj¹  dwie (18 i 32%) , a nie jak dot¹d trzy
(19, 30 i 40%) stawki PIT. Jest te¿ jeden próg
podatkowy - wy¿sz¹ stawk¹ opodatkowana jest nad-
wy¿ka naszych dochodów ponad kwotê 85 528 PLN.
Na tych zmianach zyskali niemal wszyscy pracow-
nicy w Polsce. Oczywi�cie zysk jest tym wy¿szy, im
wy¿sza jest pensja. Osoby z niskimi dochodami bêd¹
teraz dostawaæ pensjê miesiêczn¹ wy¿sz¹ o kilka,
kilkana�cie z³otych. Przy p³acy zbli¿onej do �red-
niej krajowej, czyli 3,5 tys. PLN brutto, miesiêcznie
oszczêdzimy 27 PLN, a rocznie bêdzie to 324 PLN.

W�ród niewielkiej liczby odliczeñ najbardziej ko-
rzystne pozostaje prawo do odliczeñ na dziecko. W
2009 r. limit ulgi na dzieci jest ni¿szy ni¿ w latach

poprzednich - wynosi 1112,04 PLN na ka¿de dziecko
(w 2007 r. by³o to 1145,08 PLN, w 2008 r. -
1173,70 PLN).  Przy dwójce dzieci daje to rodzico-
wi prawo do odpisania od podatku 2224,08 PLN,
przy trójce - 3336,12 PLN.

Wprowadzona zosta³a jednak zmiana w sposo-
bie naliczania ulgi -  od 2009 r. nie wystarczy ju¿
wychowywaæ dziecka przez choæby jeden dzieñ w
roku, by nabyæ prawo do odliczenia pe³nego limitu
ulgi. Teraz ów limit ustalany jest proporcjonalnie do
liczby miesiêcy, przez które podatnik wychowuje
dziecko. Za ka¿dy miesi¹c mamy prawo do 1/12
ulgi. Je�li wiêc np. dziecko urodzi siê w czerwcu,
to bêdziemy mieli do dyspozycji 7/12 limitu ulgi.
Rodzice w separacji czy rozwiedzeni, gdy w roku
podatkowym dziecko bêdzie mieszka³o trochê u jed-
nego z nich i trochê u drugiego, podziel¹ siê ulg¹.
Jedno odliczy np. 5/12, drugie 7/12 limitu ulgi.

Nowo�ci¹ jest wprowadzony nowelizacj¹ usta-
wy o PIT na 2009 r. obowi¹zek �dokumentowa-
nia� faktu posiadania dziecka objêtego ulg¹. Ju¿
w czasie rozliczeñ za 2008 r. rodzice i opiekuno-
wie musz¹ wpisaæ w zeznaniach rocznych PESEL �od-
liczonego� dziecka. Do tego jego imiê, nazwisko
i datê urodzenia. Fiskus mo¿e te¿ za¿¹daæ od po-
datnika �odpisuj¹cego� dzieci: odpisu aktu urodze-
nia dziecka, za�wiadczenia s¹du rodzinnego o usta-
leniu opiekuna prawnego dziecka, odpisu orzecze-
nia s¹du o ustaleniu rodziny zastêpczej lub umowê
zawart¹ miêdzy rodzin¹ zastêpcz¹ a starost¹ albo
za�wiadczenia o uczêszczaniu pe³noletniego dziec-
ka do szko³y. Do tej pory w ustawie o PIT nie by³o
¿adnych wymogów dokumentowania faktu posiada-
nia dzieci objêtych ulg¹.

W kolejnym numerze przedstawimy zmiany
w prawie pracy wynikaj¹ce z wej�cia w ¿ycie z no-
welizacji Kodeksu pracy uchwalonej 21 listopada
2008 r. i  podpisana przez prezydenta 8 grudnia
2008 r. Nowe przepisy zaostrzaj¹ m.in. kary za
dyskryminacjê w miejscu pracy, nak³adaj¹ na pra-
codawców nowe obowi¹zki bhp oraz wyd³u¿aj¹ urlo-
py macierzyñskie.
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ZEBRANIE
OKRÊGÓW

Zebranie przewodnicz¹cych organiza-
cji zwi¹zkowych z terenu Krakowa odby-
³o siê w dniu 4 grudnia 2008 r. o godzi-
nie 14. W zebraniu uczestniczy³o oko³o
30 osób, które powita³ wiceprzewodnicz¹-
cy ZRM Adam Lach, przedstawiaj¹c pro-
gram zebrania.

Nastêpnie g³os zabra³ przewodnicz¹-
cy Wojciech Grzeszek, który nawi¹za³ do
Walnego Zebrania Delegatów Ma³opolska,
jak równie¿ do KZD w Wadowicach. Po-
dziêkowa³ wszystkim, którzy brali udzia³
w organizacji KZD i przyczynili siê do tego,
¿e odbi³ siê on echem w ca³ej Polsce
i w niew¹tpliwy sposób promowa³ zwi¹-
zek. Wp³yw na to mia³a równie¿ obec-
no�æ prezydenta Lecha Kaczyñskiego, któ-
ry na Zje�dzie po raz pierwszy zapowie-
dzia³, ¿e zawetuje ustawy, które chce
wprowadziæ rz¹d. W. Grzeszek wspomnia³
równie¿ o uczestnictwie naszej delegacji
w obchodach 30. rocznicy wyboru papie-
¿a Jana Paw³a II w Rzymie.

Adam Lach podziêkowa³ wszystkim,
którzy brali udzia³ w manifestacji w War-
szawie w dniu 29 sierpnia 2008 r. Nasz
region pod wzglêdem liczebno�ci by³ na
trzecim miejscu. Po manifestacji pada³y
pytania co ona da³a, zw³aszcza, ¿e w przy-
gotowaniu s¹ ustawy, które wprowadz¹
znaczne ograniczenia dla zwi¹zków za-
wodowych.

Podczas obrad Komisji Krajowej po-
wsta³ pomys³, aby w przysz³ym roku
w kwietniu, gdy w Polsce odbêdzie siê
szczyt prezydentów zorganizowaæ pikie-
tê ogólnoeuropejsk¹. Po ostatniej pikie-
cie w dniu 18 grudnia w³adze �S� maj¹

zadecydowaæ, jakie kroki bêd¹ podjête
w przysz³o�ci.

Podczas posiedzeñ Komisji Krajowej
�cieraj¹ siê ró¿ne zdania na temat formy
protestów. Wiele osób pyta: co dalej? Ja-
nusz �niadek stoi na stanowisku, ¿e je�li
nie bêdzie �pospolitego ruszenia� to nie
ma mowy o strajku generalnym lub
o wiêkszej manifestacji.

Z. Gawlik stwierdzi³, ¿e drepczemy
w miejscu, a w³adza siê �mieje. Jego zda-
niem nale¿y zorganizowaæ jedn¹ wielk¹
manifestacjê, tak aby w³adzy strach zaj-
rza³ w oczy. Jednak na jego pytanie, kto
z obecnych na sali by³ na manifestacji
w sierpniu - zg³osi³o siê tylko kilka osób.

Wojciech Grzeszek przypomnia³, ¿e
kiedy� w rozmowie z przewodnicz¹cym
amerykañskich zwi¹zków zawodowych
ALF-CIO zapyta³, sk¹d w Stanach tak sil-
ne wp³ywy zwi¹zków zawodowych: �Szef
zwi¹zku  najpierw zapyta³ mnie jaki
w Polsce jest procent zwi¹zkowców w�ród
wszystkich pracuj¹cych, gdy odpowiedzia-
³em, ¿e 5%, on odrzek³: tak¹ macie si³ê,
ilu was jest.� W skali kraju w �Solidarno-
�ci� jest oko³o 600 tys. pracowników,
w naszym regionie ok. 60 tys. a na ogól-
nopolsk¹ manifestacjê przyje¿d¿a 40 tys.
osób. Sami widzimy jak to wygl¹da.

Z sali pad³a propozycja, by Zarz¹d
Regionu rozezna³ ilu z przewodnicz¹cych
organizacji zak³adowych jest na etacie
zwi¹zkowym i by egzekwowa³ od tych
osób uczestniczenie w manifestacjach.
�Statut� zwi¹zku mówi bowiem o tym,
¿e cz³onek �Solidarno�ci� musi braæ udzia³
w akcjach organizowanych przez zwi¹zek.

Joanna Furtak

Wiêksza aktywno�æ
dzia³aczy

zwi¹zkowych,
w³¹czanie siê

w akcje zwi¹zkowe
wszystkich
cz³onków,

wprowadzenie
kadencyjno�ci

- takie pomys³y
na zwi¹zek pada³y

podczas zebrania
krakowskich

okrêgów.
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Przewodnicz¹cy potwierdzi³, ¿e Region nie dysponuje
tak¹ wiedz¹, bowiem sp³ywa do Zarz¹du zaledwie ok.
30% ankiet informacyjnych na temat organizacji zwi¹z-
kowych. �Zarz¹d nie jest w stanie nikogo zmusiæ do
udzia³u w manifestacji, mo¿emy tylko prosiæ o branie
udzia³u w tego typu akcjach, zw³aszcza, ¿e nie wal-
czymy o korzy�ci dla siebie, tylko dla pewnych grup
zawodowych.�

Adam Lach stwierdzi³, ¿e ci¹gle powraca pytanie,
jak uaktywniæ przewodnicz¹cych komisji i cz³onków
zwi¹zku, bo wystarczy spojrzeæ na uroczysto�ci zwi¹z-
kowe - wci¹¿ bierze w nich udzia³ ta sama, nieliczna
grupa osób.

Zdaniem Andrzeja Pasiowca ogólnopolska mani-
festacja nic nie da, bo �Rz¹d ma nas gdzie� i choæby
by³o nas 200 tys. to nic to nie zmieni. Proponujê po-
czekaæ, bo bêdzie gorzej i dopiero, jak ludzie dostan¹
po d...pie, to wtedy zwróc¹ siê po pomoc do zwi¹zku.
U mnie w zak³adzie pracy ostatnio zapisa³o siê 12
m³odych, wykwalifikowanych osób, a je�li chodzi
o udzia³ w uroczysto�ciach, to bior¹ w nich udzia³, ale
gdzie� z tylu - w zwi¹zku jest za du¿o animozji poli-
tycznych i m³odych ludzi to trochê odrzuca. Dobrze,
¿e s¹ organizowane pikiety, bo widaæ, ¿e ten zwi¹zek
mimo wszystko istnieje.�

Jerzy Smo³a wspomnia³ o zmianach jakie przewi-
duje projekt nowego kodeksu pracy, uderzaj¹cy w
zwi¹zki zawodowe - pomys³em jest likwidacja SIP lub
wybieranie przez pracownika reprezentatywnego zwi¹z-
ku. Trwaj¹ prace nad opiniowaniem tych zmian, za-
równo przez prawników z KK, jak i Ma³opolski i praw-
dopodobnie na najbli¿szym spotkaniu bêdzie móg³
przedstawiæ ju¿ konkretne opinie.

Z sali po raz kolejny pad³o pytanie, co chcemy
osi¹gn¹æ poprzez te pikiety i czy to jest dobry pomys³,
bo niewielka liczba uczestników pokazuje, ¿e jednak
zwi¹zek jest s³aby i nic wielkiego nie mo¿emy zorga-
nizowaæ. W. Grzeszek odpowiedzia³, ¿e nie chodzi tu
o liczebno�æ, ale o pokazanie siê, bo pikiety by³y na-
g³a�niane medialnie. �Pikiety przynios³y efekt, bo Pre-
zydent zawetowa³ ustawy, o które nam chodzi. Próbu-
jemy walczyæ o wspólne sprawy, a to ¿e potem wszy-
scy korzystaj¹ z korzy�ci wywalczonych przez zwi¹z-
ki, jest problemem nie tylko w Polsce.�

Przewodnicz¹cy z zak³adu pracy chronionej stwier-

dzi³, spo³eczeñstwo tak zdecydowa³o przy wyborach
i je�li po nastêpnych tak bêdzie, to on czarno widzi
przysz³o�æ zwi¹zków zawodowych: �Po co zwi¹zek w
zak³adzie pracy, skoro w ma³ych zak³adach nie do�æ,
¿e takie osoby s¹ szykanowane, to i tak nie ma ¿ad-
nego zainteresowania, ludzie siê nie chc¹ zapisywaæ,
za granic¹ zwi¹zki istniej¹ poza zak³adem pracy i dzia-
³aj¹, to dlaczego tak u nas nie mo¿e byæ?� - pyta³.

Lucyna Walczykowska z Urzêdu Miasta Krakowa
stwierdzi³a, ¿e wyprowadzenie zwi¹zku z zak³adu pracy
to samobójstwo. �U mnie w zak³adzie dzia³alno�æ jest
te¿ utrudniona, ale mimo wszystko zwi¹zek siê rozwi-
ja i ludzie siê zapisuj¹, bo u nas �Solidarno�æ� widaæ.
Wa¿ne jest, aby zwi¹zek prowadzi³ szersz¹ dzia³al-
no�æ - u nas pomagamy podnosiæ kwalifikacje zwi¹z-
kowcom, dofinansowujemy np. lekcje jêzyka angiel-
skiego, a jednocze�nie na okr¹g³o kontrolujemy praco-
dawcê i gdy wychwycimy jakie� nieprawid³owo�ci od
razu je nag³a�niamy�.

Z sali pad³o jeszcze jedno stwierdzenie - ¿e ryba
psuje siê od g³owy i mo¿na to odnie�æ trochê do Janu-
sza �niadka, którego nigdzie nie widaæ. Kiedy�
w zwi¹zku obowi¹zywa³a dwukadencyjno�æ - czy nie
jest dobrym rozwi¹zaniem do tego powróciæ? - pyta-
no. Zg³aszaj¹cy, jako przyk³ad poda³ swój zwi¹zek,
w którym przez wiele lat by³ przewodnicz¹cym cz³o-
wiek bardzo dobry, ale spokojny i mo¿e trochê wypa-
lony i w sumie przez 10 lat nikt siê do zwi¹zku nie
zapisa³. Odk¹d zosta³ wybrany nowy przewodnicz¹cy w
bardzo krótkim czasie do zwi¹zku zapisa³o siê ok. 20 osób.

Wojciech Grzeszek odpowiedzia³, ¿e ten problem
by³ równie¿ podniesiony na KZD ale pomys³ upad³,
a on osobi�cie nie zgadza siê z t¹ koncepcj¹: �Pamiê-
tajmy, ¿e przewodnicz¹cego wybieraj¹ ludzie i chyba
widz¹ na kogo g³osuj¹; skoro przez wiele lat wybierali
tê osobê, to widocznie tak chcieli.� Nie ma gotowej
recepty na zwi¹zek, ale zdaniem przewodnicz¹cego
problem ten szczególnie dotyczy ma³ych organizacji
zwi¹zkowych, gdzie nikt nie chce kandydowaæ na sta-
nowisko przewodnicz¹cego.

Adam Lach zachêca³ zebranych do tego, by zg³a-
szali pomys³y na uatrakcyjnienie zebrañ. �Mo¿e chcieli-
by�cie pañstwo, by�my kogo� zaprosili na nasze zebra-
nia lub mieli tematy, które mog³yby byæ interesuj¹ce dla
szerszej grupy osób, to chêtnie to zrealizujemy�.
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13 grudnia - Dzieñ Pamiêci Ofiar Stanu Wojennego

Kraków
Tradycyjnie Ma³opolska �Solidarno�æ� uczci³a pamiêæ

ofiar stanu wojennego. Na mszy �w. 13 grudnia w Bazylice
Mariackiej zebrali siê byli i obecni cz³onkowie zwi¹zku, dzia-
³acze opozycyjni i wszyscy ci, którzy chcieli oddaæ ho³d tym,
którzy po�wiêcili zdrowie i ¿ycie za niepodleg³¹ Polskê.

Podczas mszy �w. koncelebrowanej przez ks. infu³ata
Kazimierza Sudera, o. Niwarda Karszniê oraz ks. W³adys³a-
wa Palmowskiego modlono siê za ofiary stano wojennego.
W kazaniu o. Niward Karsznia nawi¹zywa³ do duchowego
ojca �Solidarno�ci� � Jana Paw³a II: �To Ojciec �wiêty roz-
budzi³ na nowo patriotyzm w Polakach. Zanim zosta³ papie-
¿em zawsze piêknie o Ojczy�nie mówi³ i uczy³ nas, jak j¹
kochaæ. �Solidarno�æ� wyros³a z tej nauki�. O. Niward Karsz-
nia przypomnia³, ¿e tak¿e w trudnych czasach stanu wojen-
nego Ojciec �wiêty zawsze by³ z �Solidarno�ci¹�, wskazu-
j¹c jej kierunki dzia³ania. �Ojciec �wiêty tej mi³o�ci uczy³
siê od rodziców, uczy³ siê tak¿e od polskich �wiêtych od
�wiêtego biskupa Stanis³awa po ks. Jerzego Popie³uszkê.
Uczy³ siê tej mi³o�ci tak¿e z polskiej kultury, o której mówi³,
¿e jest prawdziw¹ szko³¹ polsko�ci.�

�Dzi� modlimy siê za Solidarno�æ, by sprosta³a wyzwa-
niom, jakie postawi³ przed ni¹ Jan Pawe³ II, kontynuowa³a
politykê spo³eczn¹, o jak¹ upomina³ siê Ojciec �wiêty, by

Stan wojenny w Gimnazjum w Olkuszu
12 grudnia w pi¹tek uczniów Gimnazjum nr 1 zasko-

czy³a obecno�æ ¿o³nierzy, którzy pocz¹wszy od przerwy �nia-
daniowej objêli w³adzê w szkole. Po pokazie musztry, roz-
poczêli patrolowanie korytarzy. Dopiero na czwartej i pi¹tej
godzinie lekcyjnej obecno�æ ¿o³nierzy zosta³a wyja�niona.
Zosta³ wprowadzony stan wojenny. Informowa³ o tym gene-
ra³ Jaruzelski w otoczeniu wojska. Towarzyszy³y mu sceny
internowania, rozmów telefonicznych poddanych cenzurze,
¿artobliwe wierszyki na temat �WRON-y� oraz powa¿ne wier-
sze przypominaj¹ce, ¿e w stanie wojennym ginêli ludzie.
Uczniowie zareagowali tak, jak kiedy� m³odzi Polacy. Ru-
szyli na demonstracjê. Pi¹ta godzina lekcyjna zosta³a prze-
rwana, a g³ówny hall, oplakatowany nielegalnymi has³ami i
symbolami Solidarno�ci, sta³ siê �wiadkiem demonstracji. By³y
transparenty, flagi Solidarno�ci i has³a domagaj¹ce siê wol-
no�ci. Milicja, zaopatrzona w tarcze i s³ynne pa³ki, wzywa³a
do rozej�cia siê, a nastêpnie brutalnie zaczê³a rozpêdzaæ

zawsze broni³a ludzi pracy, by nie da³a siê zdominowaæ rz¹-
dom pieni¹dza. Módlmy siê, by wype³nia³a nas si³a Jana Paw-
³a II, by�my dzia³ali na rzecz dobra wspólnego� � apelowa³
o. Niward Karsznia.

Po mszy �w. nast¹pi³ tradycyjny przemarsz ulicami mia-
sta pod Krzy¿ Katyñski. Na pocz¹tku pochodu jego uczestni-
cy nie�li transparent �13 grudnia � pamiêtamy!�

Wiceprzewodnicz¹cy ZRM Jerzy Smo³a wezwa³ wszyst-
kich do uczczenia minut¹ ciszy ofiary stanu wojennego.

Pod Krzy¿em Katyñskim liczne delegacje z³o¿y³y kwia-
ty a nastêpnie od�piewano zaintonowan¹ przez Romana Hna-
towicza �Zielon¹ wronê� oraz hymn �Solidarno�ci�: �Soli-
darni nasz jest ten dzieñ�.

Adam Gliksman

demonstrantów.
W taki oto sposób uczniowie Gimnazjum nr 1 w Olku-

szu oraz Zespo³u Szkó³ w Kluczach zdobywali wiedzê na
temat historii najnowszej. Celem tej lekcji, zorganizowanej
w formie happeningu, by³o ukazanie choæby fragmentu at-
mosfery towarzysz¹cej wprowadzaniu stanu wojennego. Wy-
j¹tkowo�æ tej lekcji polega³a g³ównie na tym, ¿e bra³a
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w niej udzia³ ca³a szko³a, a przebieg, choæ starannie zapla-
nowany, by³ nie do przewidzenia. M³odzie¿ reagowa³a tak
spontanicznie, ¿e ca³o�æ nabra³a cech rzeczywistej, a nie wy-
re¿yserowanej manifestacji. Tego dnia d³ugo gimnazjali�ci
nie zapomn¹. Miejmy nadziejê, ¿e pytania o stan wojenny
nie zaskocz¹ ich na ¿adnym te�cie.

Przygotowanie happeningu by³o owocem znakomitej
wspó³pracy nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Olkuszu oraz
Zespo³u Szkó³ w Kluczach. Pani Marta Dziura koordynowa³a

Gorlice
13 grudnia 2008 r. w Gorlicach  jak w wielu miejsco-

wo�ciach  w tym dniu w Polsce odby³y siê obchody z okazji
Dnia Pamiêci Ofiar Stanu Wojennego zorganizowane przez
gorlick¹ �Solidarno�æ�.

Uroczysto�ci rozpoczêto msz¹ �wiêt¹ w Ko�ciele NNMP
w Gorlicach w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego
w 27. rocznicê jego wprowadzenia. Mszy �wiêtej koncele-
browanej przewodniczy³ oraz kazanie wyg³osi³ proboszcz
gorlickiej fary ks. Stanis³aw Górski.  S³owa skierowane by³y
przede wszystkim  do najm³odszych uczestników uroczysto-
�ci,  którzy w tym dniu licznie uczestniczyli w nabo¿eñstwie.
Dzieci us³ysza³y o wydarzeniach z tamtych lat, o ¿yciu bez
rodziców, zak³ócaniu nocnego spokoju, o obawach o przy-
sz³o�æ. �Poprzez trud tamtych dni wywalczono wolno�æ.  Dzi�
o t¹ wolno�æ trzeba dbaæ i z rozwag¹ z niej korzystaæ� �
mówi³ ks. proboszcz.

Na zakoñczenie mszy �wiêtej zebrani wys³uchali piêk-
nego  okoliczno�ciowego programu s³owno-muzycznego opra-
cowanego i wykonanego przez Krzysztofa Jêdrzejowskiego,
Magdalenê i Tomasza Królów oraz Jana Wypaska � za co
sk³adamy im serdeczne podziêkowanie.

Nastêpnie uczestnicy na czele z pocztami sztandaro-
wymi, z zapalonymi pochodniami przeszli na gorlicki cmen-

przygotowanie uczniów klas pierwszych mundurowych, któ-
rzy wprowadzali stan wojenny. W Gimnazjum pracowa³ ca³y
sztab nauczycieli i uczniów, którzy pragnêli zapewniæ jak
najwiêcej rekwizytów i elementów  przypominaj¹cych epo-
kê. Ca³o�ci¹ kierowa³a nauczycielka historii pani Ewa Ho³aj-
Dryñska, któr¹ wspomagali nauczyciele plastyki i techniki:
Joanna Jurkiewicz i Gabriela Leisner. Demonstracje pomaga-
³y przygotowaæ panie Ma³gorzata Kaszewska i Marzena Pa³-
ka.

Zosta³ równie¿ wydany kolejny, okoliczno�ciowy  nu-
mer szkolnego periodyku �Biuletyn Historyczny� po�wiêco-
ny wprowadzeniu stanu wojennego. Wydrukowany zosta³ w
dwóch wersjach, w formie ulotki tak, aby nawi¹zaæ do at-
mosfery happeningu.

W tej szczególnej lekcji historii wziêli udzia³ zaprosze-
ni przez Dyrekcjê go�cie: pan Leszek Rusek i Zbigniew �wier-
czek jako przedstawiciele Solidarno�ci, oraz pan Andrzej Fe-
liksik, przedstawiciel w³adz lokalnych.

Ewa Ho³aj-Dryñska
zdj. Ewa Ho³aj-Dryñska, Klaudia Galmach

tarz, by pod Krzy¿em Katyñskim i tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ks.
Jerzego Popie³uszkê oddaæ ho³d wszystkim ofiarom stanu
wojennego, sk³adaj¹c kwiaty i zapalone znicze. Modlitwê
poprowadzi³ Krzysztof Kotowicz.

Obchody u�wietni³y poczty sztandarowe: �Solidarno�ci�
Glinika i Gorlickiej O�wiaty, Duszpasterstwa Ludzi Pracy,
�wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej  w Gorlicach
oraz poczty sztandarowe gorlickich szkó³ �rednich.

Po czê�ci oficjalnej osoby internowane, cz³onkowie �So-
lidarno�ci� oraz zaproszeni go�cie spotkali siê w Biurze Od-
dzia³u nr 1, gdzie dyskutowano o stanie wojennym i o pro-
blemach wspó³czesnych.

Krzysztof Kotowicz
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SZANSA NA
ODSZKODOWANIE

Dziêki inicjatywie
�Solidarno�ci�

osoby
poszkodowane

w stanie wojennym
mog¹ wci¹¿ ubiegaæ

siê o uzyskanie
odszkodowañ za

straty poniesione
w wyniku dzia³añ

organów pañstwa.
Przyjêta przez Sejm
19 grudnia 2008 r.
nowelizacja ustawy

wyd³u¿y³a termin
jej obowi¹zywania

do 18 listopada
2009 r.

Od pa�dziernika �Solidarno�æ� pro-
wadzi³a dzia³ania, które mia³y na celu
wyd³u¿enie obowi¹zywania ustawy, da-
j¹cej szansê na uzyskanie odszkodo-
wania dla osób, które by³y represjono-
wane za dzia³alno�æ na rzecz niepod-
leg³ego pañstwa polskiego. W listopa-
dzie wygas³y prawa osób internowa-
nych do ubiegania siê o te odszkodo-
wania, a tymczasem z dostêpnych da-
nych wynika, ¿e wnioski do s¹du z³o-
¿y³a mniej ni¿ po³owa uprawnionych.

�Solidarno�æ� przygotowa³a pro-
jekt nowelizacji, który obejmowa³ nie
tylko wyd³u¿enie okresu obowi¹zywa-
nia ustawy, ale równie¿ m.in. zniesie-
nie maksymalnej wysoko�ci odszkodo-
wania i poszerzenie kategorii osób re-
presjonowanych. Ma³opolska �Solidar-
no�æ� we wspó³pracy ze �rodowiskami
niepodleg³o�ciowymi przygotowa³a po-
stulaty i zaprosi³a pos³ów do pracy nad
nowelizacj¹ ustawy. Pos³owie Andrzej
Adamczyk (PiS) oraz Marek £atas (PiS)
zapowiedzieli poparcie zmian
i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
przedstawienia projektu �Solidarno�ci�
jako projektu klubu poselskiego PiS.

Równocze�nie trwa³y prace w ko-
misjach sejmowych i w rz¹dzie, które
zaowocowa³y przyjêciem nowelizacji
ustawy w dniu 19 grudnia 2008 r.
Nowe rozwi¹zanie, wbrew oczekiwa-
niom zwi¹zku wyd³u¿y³o jedynie okres
obowi¹zywania ustawy. Nie przyjêto
zg³aszanych przez PiS poprawek,
w tym m.in. dotycz¹cych zniesienia
cenzury czasowej dochodzenia rosz-

czeñ odszkodowawczych z tytu³u inter-
nowania, mimo i¿ Rz¹d pozytywnie opi-
niowa³ tê zmianê. Nie zawarto w no-
welizacji wielu innych wa¿nych dla
osób poszkodowanych postulatów.

W Sejmie znajduje siê te¿ projekt
nowelizacji ustawy, zg³oszony przez
NSZZ �Solidarno�æ� � nie wykluczone,
¿e lobbowanie za tym projektem �
mimo negatywnego stosunku Prezy-
dium Sejmu przyniesie efekt i prace
nad zmian¹ tej ustawy bêd¹ kontynu-
owane.

Podczas spotkania zadeklarowano
chêæ wspó³pracy pomiêdzy parlamen-
tarzystami a �Solidarno�ci¹�, której ce-
lem by³oby uchwalenie rzeczonej Usta-
wy oraz uchwalenie Ustawy o upraw-
nieniach kombatantów, uczestników
walki cywilnej lat 1914-1945, dzia³a-
czy opozycji wobec dyktatury komuni-
stycznej oraz niektórych ofiar represji
systemów totalitarnych�. W tej drugiej
ustawie rozwi¹zane zosta³yby m.in.
kwestie odszkodowañ i przyznania
szczególnych uprawnieñ osobom, któ-
re z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci
niepodleg³o�ciowej w okresie PRL po-
nios³y szkody, dotyczy to m.in. rozwi¹-
zania problemów emerytalno-rento-
wych, dla osób, które z powodu prze-
�ladowañ traci³y pracê, by³y zmuszone
do podejmowania pracy w �szarej stre-
fie�, a dzi� nie mog¹ przez to otrzy-
maæ godnej emerytury. Projekty ww.
ustawy znajduj¹ siê w komisjach sej-
mowych � o postêpach w pracach nad
nimi bêdziemy na bie¿¹co informowaæ.

Adam Gliksman
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KRZY¯
SOLIDARNO�CI

Ustanowienie
Krzy¿a Solidarno�ci,
przyznawanego tym

wszystkim, którzy
w oczywisty sposób
byli represjonowani

za prowadzon¹
dzia³alno�æ to cel

powo³anego w dniu
2 grudnia 2008 r.

w Krakowie
Krakowskiego

Komitetu Krzy¿a
Solidarno�ci.

Podczas spotkania zorganizowanego przez
by³ych dzia³aczy opozycyjnych przedstawiony zo-
sta³ projekt �Ustawy o restytuowaniu Krzy¿a
i Medalu Niepodleg³o�ci oraz o ustanowieniu Krzy-
¿a Solidarno�ci�. Krzy¿em Solidarno�ci maj¹ byæ
odznaczane osoby, które w latach 1956-1988
zas³u¿y³y siê dla niepodleg³o�ci i suwerenno�ci Oj-
czyzny lub dla obrony praw cz³owieka i obywate-
la wobec totalitarnego re¿imu PRL. W szczegól-
no�ci krzy¿em maj¹ byæ odznaczane osoby, które
w wyniku prowadzonej dzia³alno�ci zosta³y zabi-
te lub zamordowane; dozna³y trwa³ego, powa¿-
nego uszczerbku na zdrowiu; przez okres mini-
mum 30 dni by³y wiêzione, aresztowane, inter-
nowane, przebywa³y w obozach wojskowych zor-
ganizowanych na rozkaz Szefa Sztabu General-
nego LWP lub w inny sposób pozbawione by³y
wolno�ci; przez okres min. 6 miesiêcy by³y po-
zbawione prawa lub mo¿liwo�ci wykonywania za-
wodu lub podjêcia pracy; po wprowadzeniu stanu
wojennego odmówi³y podpisania deklaracji lojal-
no�ci i w zwi¹zku z tym zosta³y zwolnione dyscy-
plinarnie z pracy.

Krzy¿ Solidarno�ci bêdzie nadawany równie¿
dzia³aczom opozycji wobec dyktatury komunistycz-
nej, w stosunku do których w oparciu o dokumen-
ty mo¿na jednoznacznie ustaliæ, ¿e w latach 1956-
1988 byli aktywnymi cz³onkami nielegalnych or-
ganizacji, których cele zmierza³y do odzyskania
niepodleg³o�ci, suwerenno�ci lub respektowania
praw cz³owieka i prowadzili w sposób zorganizo-
wany systematyczn¹, trwaj¹c¹ co najmniej 12 mie-
siêcy, zagro¿on¹ odpowiedzialno�ci¹ karn¹, dzia-
³alno�æ na rzecz odzyskania niepodleg³o�ci, suwe-
renno�ci lub respektowania praw cz³owieka.

Krzy¿ Solidarno�ci by³by nadawany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek
Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Potrzebê ustanowienia Krzy¿a Solidarno�ci
cz³onkowie Komitetu uzasadniaj¹ nastêpuj¹co: �Je-
ste�my przekonani, ¿e zbyt rzadko s¹ nimi [od-
znaczeniami � przyp. AG] dekorowani ci, których
dokonania powinni�my doceniæ w pierwszej kolej-
no�ci, bez których ¿adna skuteczna dzia³alno�æ
opozycyjna nie by³aby mo¿liwa - drukarze, kol-
porterzy, w³a�ciciele konspiracyjnych mieszkañ.
Przede wszystkim jednak uwa¿amy za zasadne
i niezbêdne, aby w 30. rocznicê powstania �Soli-
darno�ci� zostali wreszcie publicznie uhonorowa-
ni ludzie, którzy w latach 1945-1989 za swoj¹
walkê o przysz³o�æ Polski doznali prze�ladowañ i
represji.�

Autorzy Manifestu wzywaj¹ osoby z innych
regionów do tworzenia podobnych regionalnych ko-
mitetów oraz wszystkie osoby, pe³ni¹ce w prze-
sz³o�ci na ró¿nych poziomach przywódcze funk-
cje w opozycji i strukturach �Solidarno�ci�, a po-
czuwaj¹ce siê nadal do odpowiedzialno�ci zarów-
no za przysz³o�æ Polski, jak wobec swoich by³ych
wspó³pracowników - do publicznego wyra¿enia
poparcia dla inicjatywy.

Pod Manifestem w Krakowie podpisy z³o¿y-
li m in.: Krzysztof Bzdyl, p³k. Stanis³aw D¹browa-
Kostka, Tadeusz W. Drwal, Lech Dziewulski, Jan
Franczyk, Adam Kalita, Stanis³aw Markowski,
Adam Macedoñski, Jan Pacula i Adam R¹palski.

Deklaracje poparcia dla Manifestu
Komitetu Krzy¿a Solidarno�ci mo¿na sk³a-
daæ osobi�cie lub listownie w Centrum Do-
kumentacji Czynu Niepodleg³o�ciowego
(30-102 Kraków,  ul. Syrokomli 21) oraz
na rêce cz³onków niniejszego komitetu.
Wiêcej informacji na temat inicjatywy mo¿-
na uzyskaæ u p. Tadeusza W. Drwala, tel.
kom. 516-878-504.

Adam Gliksman
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Odesz³a Teresa Jednaka
Z bólem serca przyjêli�my wiadomo�æ

o odej�ciu Teresy Jednakiej, osoby wielce
zas³u¿onej dla Ma³opolskiej �Solidarno�ci�
i ziemi my�lenickiej, którym po�wiêci³a
ca³e swoje ¿ycie.
W dniu 29 grudnia br. zmar³a po d³ugiej

chorobie Teresa Jednaka, symbol �Solidarno�ci� w My�leni-
cach. Pani Teresa tworzy³a tê elitarn¹ grupê osób, które ca³e
doros³e ¿ycie pozosta³y wierne idea³om �Solidarno�ci�.

Od 1980, gdy wspólnie z grup¹ dzia³aczy opozycyj-
nych za³o¿y³a NSZZ �Solidarno�æ� w Zak³adzie Opieki Zdro-
wotnej w My�lenicach, zawsze d¹¿y³a do niezale¿no�ci
i wolno�ci � pracowników, obywateli, Polski.

Przed wprowadzeniem stanu wojennego zosta³a prze-
wodnicz¹c¹ Komisji Zak³adowej. W trudnych latach stanu wo-
jennego podtrzymywa³a wiarê ludzi w �Solidarno�æ�, orga-
nizowa³a wczasy dla rodzin internowanych, zajmowa³a siê
kolporta¿em.

W 1989 r. zaanga¿owa³a siê w odbudowê legalnych
struktur �Solidarno�ci�. Aktywnie dzia³a³a w macierzystej
komisji ZOZ nr 5 w My�lenicach, pe³ni¹c w niej od 1995 r.
funkcjê Przewodnicz¹cej. W 1996 r. zosta³a wybrana Prze-
wodnicz¹c¹ Delegatury Zarz¹du Regionu Ma³opolska NSZZ
�Solidarno�æ�. Od roku 1994 by³a delegatem na Walne Ze-
branie Delegatów Regionu Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�,
a od 1996 r. nieprzerwanie cz³onkiem Zarz¹du Regionu.

We wszystkich podejmowanych dzia³aniach stara³a siê
kierowaæ dobrem pracowników i mieszkañców powiatu, wal-
cz¹c zw³aszcza o w³a�ciwe funkcjonowanie i zapewnienie
dostêpno�ci do s³u¿by zdrowia. Mimo rozwijaj¹cej siê choro-
by bra³a udzia³ w setkach spotkañ i negocjacji, organizowa-
³a tak¿e protesty w obronie m.in. szpitala w My�lenicach.

Jej energia by³a tak du¿a, ¿e wykracza³a poza dzia³a-
nia zwi¹zkowe. Pani Teresa by³a sekretarzem pierwszej nie-
zale¿nej gazety na terenie Gminy My�lenice (�Gazeta Lo-
kalna�) oraz Komitetu Obywatelskiego NSZZ �Solidarno�æ�,
anga¿owa³a siê we wszystkie wa¿ne dla My�lenic dzia³ania
� inicjowa³a lub aktywnie wspiera³a organizowanie akcji edu-
kacyjnych, kulturalnych, charytatywnych i sportowych. Swój
czas po�wiêca³a tak¿e na pracê w Klubie Inteligencji Kato-
lickiej oraz w Towarzystwie Gimnastycznym Sokó³.

W swoim ¿yciu Pani Teresa zawsze wyznawa³a prze-
konanie w to, ¿e polityka musi s³u¿yæ ludziom, a ¿e polity-

cy i samorz¹dowcy nie zawsze o tym pamiêtali, wiêc by³a
obecna wszêdzie tam, gdzie podejmowano wa¿ne dla my-
�leniczan decyzje. Nie tylko s³ucha³a, ale radzi³a i propono-
wa³a. Bez niej dzisiejsze My�lenice nie wygl¹da³yby tak
samo.

Jej zas³ugi pozostan¹ w pamiêci tych wszystkich, któ-
rym pomog³a. Ona sama nigdy nie oczekiwa³a wyró¿nieñ
i nagród. Na kilkana�cie dni przed �mierci¹, 17 grudnia Te-
resa Jednaka zosta³a odznaczona przez prezydenta Lecha
Kaczyñskiego Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

Z odej�ciem Teresy Jednakiej, ¿egnamy osobê wielkie-
go serca, w którym zawsze by³a �Solidarno�æ� i inni ludzie.

Ma³opolska �Solidarno�æ�

Z g³êbokim bólem i ¿alem
przyjêli�my wiadomo�æ o odej�ciu

��P
Teresy Jednakiej

osoby wielce zas³u¿onej dla Ma³opolskiej �Solidar-
no�ci� i ziemi my�lenickiej,

wspó³za³o¿ycielki �Solidarno�ci� w 1980 r.,
osoby aktywnie dzia³aj¹cej
w okresie stanu wojennego.

Przewodnicz¹cej Komisji Zak³adowej ZOZ nr 5
w My�lenicach od 1995 r. do 2006 r.

Przewodnicz¹cej Delegatury Zarz¹du Regionu
Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ� w My�lenicach

w latach 1996-2008.
Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu

Ma³opolska NSZZ �Solidarno�æ�
od 1994 do 2008 r.

Cz³onka Zarz¹du Regionu Ma³opolska
NSZZ �Solidarno�æ� w latach 1996 � 2008

Osoby zaanga¿owanej w setki
akcji edukacyjnych, kulturalnych, charytatywnych

i sportowych na terenie My�lenic.
17 grudnia Teresa Jednaka zosta³a odznaczona

przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego
Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

W osobie Teresy Jednakiej ¿egnamy ¿arliwego
patriotê, cz³owieka wielkiego serca, niewyczerpa-

nej energii oraz niezwyk³ej skromno�ci.
Ma³opolska �Solidarno�æ�
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Zmar³ Ks. pra³at Marian Grzanka
W Nowy Rok zmar³ na plebanii

w Mo�cicach ks. pra³at Marian Grzan-
ka - emerytowany proboszcz miejsco-
wej parafii pod wezwaniem Matki
Bo¿ej Królowej Polski. Prze¿y³ 75 lat.

Ks. Marian Grzanka pochodzi³ ze
Zdziarzca ko³o Czarnej Tarnowskiej.

�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k biskupa Karola
Pêkali w 1958 roku. Jako wikariusz pracowa³ w para-
fiach: Piwniczna, Pilzno i Brzesko. W 1970 roku bp
Jerzy Ablewicz mianowa³ go administratorem, a po
o�miu latach pierwszym proboszczem parafii w Niedo-
micach. W czasach jego duszpasterzowania w Niedo-
micach powsta³ miêdzy innymi nowy ko�ció³ oraz ple-
bania.

W 1991 roku bp Józef ¯yciñski mianowa³ ks. Ma-
riana Grzankê proboszczem parafii w Mo�cicach. Dusz-
pasterstwo obj¹³ po dwóch wielkich kap³anach, którzy
tworzyli klimat Ko�cio³a w cieniu Azotów - ks. Stanis³a-
wa Indyka oraz ks. Jana Reca.

W parafii NMP Królowej Polski pracowa³ do 2004
roku. W tym okresie dokoñczy³ remont ko�cio³a oraz
wybudowa³ now¹ plebaniê. Przez wiele lat pe³ni³ obo-
wi¹zki diecezjalnego duszpasterza robotników � opie-
kê nad nimi roztoczy³ ju¿ w latach osiemdziesi¹tych.

Z jego inicjatywy obradowa³y w Tarnowie Komisje
Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Ludzi Pracy, któ-
rym przewodzi³ metropolita gdañski abp Tadeusz Go-
c³owski. Ks. Marian Grzanka w 1996 roku zosta³ ob-
darzony godno�ci¹ Kanonika Honorowego Kapitu³y Ko-
legiackiej w Nowym S¹czu.

W 2000 r. ks. pra³at Marian Grzanka zosta³ od-
znaczony przez Ma³opolsk¹ �Solidarno�æ� �Medalem
zas³u¿onego dla NSZZ Solidarno�æ Regionu Ma³opolska�
za dzia³alno�æ na rzecz zwi¹zku i opiekê nad lud�mi
pracy.

W mszy �wiêtej pogrzebowej w czwartek 8 stycz-
nia w Tarnowie wziê³o udzia³ wiele delegacji �Solidar-
no�ci� z Ma³opolski: z Krakowa, Tarnowa, Nowego S¹-
cza i Dêbicy.

Podziêkowanie dla pos³ów
Krajowa Sekcja S³u¿by Zdrowia dziêkuje wszystkim

pos³om, którzy g³osowali za podtrzymaniem prezydenckie-
go weta.

Prezydent Lech Kaczyñski zgodnie z zapowiedziami
zawetowa³ niektóre ustawy z tzw. pakietu zdrowotnego: usta-
wê o zak³adach opieki zdrowotnej, ustawê o pracownikach
zak³adów opieki zdrowotnej oraz ustawê - przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Podczas g³o-
sowañ w Sejmie weto zosta³o utrzymane. - Krajowa Sekcja
S³u¿by Zdrowia dziêkuje wszystkim pos³om, którzy g³oso-
wali za podtrzymaniem prezydenckiego weta, stosowne po-
dziêkowania przes³ali�my parlamentarzystom indywidualnie.
Odrzucenie szkodliwych spo³ecznie ustaw, jest odpowie-
dzialn¹ i wa¿n¹ decyzj¹. Najgorêtsze za� podziêkowania kie-
rujê do kole¿anek i kolegów ze wszystkich Regionalnych
Sekcji Zdrowia, którzy swoimi aktywnymi dzia³aniami wal-
nie przyczynili siê do ostatecznego odrzucenia niebezpiecz-
nych pomys³ów koalicji PO-PSL w zakresie ochrony zdrowia
- mówi Maria Ochman, przewodnicz¹ca Krajowej Sekcji S³u¿by
Zdrowia.

Prezydenckie weto w sprawie emerytur pomostowych
zosta³o odrzucone g³osami lewicy. KK NSZZ �Solidarno�æ�
przygotowuje wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego o spraw-
dzenie zgodno�ci z Konstytucj¹ niektórych zapisów ustawy.

Dzia³ Informacji KK

Zaproszenie
Na wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Budownictwa

i Przemys³u Drzewnego NSZZ �Solidarno�æ� XXII Krajowy
Zjazd Delegatów podj¹³ Uchwa³ê o nadanie tytu³u Zas³u¿ony
dla NSZZ �Solidarno�æ� ks. Tadeuszowi Isakowiczowi Zale-
skiemu.

Wrêczenie okoliczno�ciowego Medalionu nast¹pi w dniu
26.01.2009 r. w siedzibie Fundacji im. Brata Alberta �Byæ
dobrym jak chleb� w Radwanowicach k. Krakowa. Wrêcze-
nie bêdzie mia³o odpowiedni¹ oprawê duchow¹ i artystyczn¹.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przyjació³  do wziê-
cia udzia³u w uroczysto�ci.

Rozpoczynamy o godzinie 14.00 Msz¹ �wiêt¹. Nastêp-
nie po Mszy �w. ok. godz. 15.00 nast¹pi nadanie tytu³u ks.
Tadeuszowi. Zapewniamy transport po uprzednim zg³osze-
niu poczt¹ email: zbigniew.majchrzak@hohtief.pl.

Z powa¿aniem
Zbigniew Majchrzak



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1-2 (632-633)32


