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Karty rabatowe Biznestank
Zachęcamy do korzystania z kart ra-

batowych „Biznestank” na stacjach paliw 
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżko-
wej podczas tankowania wszyst-
kich rodzajów paliw na ww. 
stacjach w całej Polsce zaoszczędzimy  
8 gr na stacjach Orlen i 5 gr na stacjach 
Bliska na każdym litrze paliwa. Koszt 
karty to jednorazowy wydatek 10 zł. 
Karta jest bezterminowa. Obowiązuje na 
wszystkich stacjach Orlen i Bliska w Pol-
sce honorujących karty Biznestank.

Informacje na temat programu moż-
na otrzymać w Dziale Informacji, Promocji 
i Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 404, 
tel. 12 423-12-98, 608 510-538, 
e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.

Solidarni w Metropolitą
10 sierpnia br. tłumy kra-

kowian zgromadziły się pod 
budynkiem krakowskiej kurii, 
by wyrazić solidarność z abp. 
Markiem Jędraszewskm, który 
stał się celem zmasowanych 
ataków środowisk lewicowych. 

Nie zabrakło także przedstawicieli „Solidarności” na czele z przewod-
niczącym Wojciechem Grzeszkiem i jego zastępcą Jerzym Smołą.

Przewodniczący Wojciech Grzeszek wystosował 9 sierpnia br. 
list do Księdza Arcybiskupa, w którym napisał: „Od czasu przyby-
cia Ekscelencji do Archidiecezji Krakowskiej, z wielkim podziwem 
wsłuchujemy się w słowa wypowiadane do wiernych przez Księdza 
Arcybiskupa. Głębokie filozoficzne refleksje pełne odniesień do naj-
nowszej historii Polski, umacniają nas w miłości do naszej ukochanej 
Ojczyzny. Te słowa Księdza Arcybiskupa, pobudzają często już zapo-
mniane uczucia patriotyzmu.

Obecność Księdza Arcybiskupa na wielu uroczystościach za-
równo kościelnych jak i narodowych, rocznicowych i związkowych, 
pozwalają nam czuć dumę z faktu, że mamy takiego przewodnika 
duchowego.

Podziwiamy odwagę Księdza Arcybiskupa w mówieniu prawdy 
a zwłaszcza w nazywaniu po imieniu zła jakie wydarzało i wydarza 
się aktualnie w Polsce. W słowach Arcybiskupa widoczna jest głęboka 
wiara, ale także poczucie patriotyzmu i zatroskania o losy Polski. 
Także ostatnie dni pokazują, jak bardzo potrzebna jest nasza modli-
twa i wsparcie Arcybiskupa.

Małopolska „Solidarność” jest dumna z takiego Arcypasterza  
i głęboko wierzy, że dzięki Bożej opatrzności starczy księdzu Arcybi-
skupowi sił do głoszenia prawdy, pokazywania pięknych i dumnych 
kart naszej historii, ale także aktualnych zagrożeń dla naszej wiary 
i Ojczyzny”.

fot. r. Musiał
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Adam GliksmanNiezwykły koNkurs
Puchar Solidarności w Skokach Nar-

ciarskich został rozegrany z inicjatywy 
Małopolskiej „Solidarności” po raz pierw-
szy w Zakopanem w 2007 r. Początko-
wo stanowił szansę głównie dla młodych 
skoczków, którzy – za pierwszym razem 
– mieli jedyną okazję, by zmierzyć się 
na skoczni z wielkim mistrzem Adamem 
Małyszem. W kolejnych latach formuła 
zawodów ewoluowała. W poprzednim 
roku Puchar Solidarności został rozegrany 
we wrześniu w ramach cyklu Letniego 
Pucharu Kontynentalnego.  Już wówczas 
pojawił się pomysł, by w tym roku spró-
bować – po dziesięciu latach przerwy 
– zorganizować w Zakopanem Letnie 
Grand Prix i połączyć je z Pucharem 
Solidarności. Po kilku miesiącach zabie-
gów FIS podjął decyzję o powierzeniu 
TZN organizacji konkursu, który dzięki 
zaangażowaniu również Małopolskiej 
„Solidarności” i Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” mógł odbyć się w tak 
wspaniałej formule.

Konkurs odbył się w roku 100-lecia 
Polskiego Związku Narciarskiego, któ-
rego gala odbywała się w piątek, 16 
sierpnia. Andrzej Kozak, prezes Tatrzań-
skiego Związku Narciarskiego otrzymał 
podziękowania i prezenty z rąk Piotra 
Dudy i Wojciecha Grzeszka.

Pogoń biało-czerwonych
Dla kibiców najważniejsze były oczy-

wiście zawody. W pierwszym, sobotnim 
konkursie odbył się konkurs drużynowy. 
Pierwsza seria nie udała się Polakom, 
którzy zajmowali dopiero 5. miejsce  
w stawce 10 zespołów. Zdecydowanie 
prowadzili Japończycy, do których Polacy 
tracili 28 punktów. Na kolejnych miej-
scach plasowali się Słoweńcy, Niemcy  
i  Norwegowie. Zawodnicy trenera Mi-
chała Doleżała pokazali jednak charakter  

Po kilkuletniej 
przerwie skoki 

narciarskie ponownie 
królowały latem

w Zakopanem 
– wszystko za 

sprawą zawodów 
Letniego Grand 

Prix, które wraz 
z Pucharem 

Solidarności zostały 
rozegrane w dn. 

16-18 sierpnia 
br. Najlepiej we 

wszystkich skokach 
zaprezentował się 

Dawid Kubacki 
i to on odebrał 

z rąk Piotra 
Dudy i Wojciecha 

Grzeszka okazały 
Puchar Solidarności. 

W konkursie 
indywidualnym 

triumfował Kamil 
Stoch, a drużynowo 

najlepiej wypadła 
Japonia.
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i umiejętności i w drugiej serii zaczęli dorabiać stra-
ty, stopniowo przesuwając się w górę tabeli. Dzięki 
kolejnym skokom – Piotra Żyły, Jakuba Wolnego, 
Kamila Stocha i Dawida Kubackiego (w drugiej próbie 
skoczył 142 m) nasza drużyna przesunęła się na 
drugie miejsce. 

W finale Japończycy w składzie Naoki Nakamura, 
Keiichi Sato, Yukiya Sato Junshiro Kobayashi nie dali 
sobie jednak odebrać zwycięstwa, dając Krajowi Kwit-
nącej Wiśni pierwsze od 20 lat zwycięstwo w Letnim 
Grand Prix. Na najniższym stopniu podium znaleźli 
się Norwegowie.

W pierwszym dniu poprawiono rekord skoczni  
w lecie: Tilen Bartol skoczył bowiem 144 m. 

Kamil i Dawid nie zawodzą
Sobotni konkurs był preludium do niedzielnych 

zmagań indywidualnych, w których licznie zgromadzo-
na publiczność mogła zobaczyć siedmiu Polaków. Już  
w sobotę najlepiej indywidualnie spisał się Dawid Kubacki, 
w którym wielu fanów upatrywało zwycięzcy w niedzielę. 
Swoje aspiracje potwierdził również Kamil Stoch, który 
był najlepszy w serii próbnej. 

Po pierwszej serii na czele znajdował się Japończyk 
Yukiya Sato, który skoczył 145 metrów i ustanowił nowy 
rekord Wielkiej Krokwi, poprawiony dzień wcześniej przez 
Bartola. Za Sato zameldowali się czterej Polacy: Jakub 
Wolny (140 m), Kamil Stoch (137,5 m), Piotr Żyła 
(138 m) i Dawid Kubacki (138 m). Do drugiej serii 
awansował także Aleksander Zniszczoł, który zajmował 
dwunastą lokatę. Z konkursem pożegnali się zaś Maciej 
Kot (125 m) i Stefan Hula (112 m).

W drugiej serii dał znać o sobie, łaskawy do tej 
pory dla skoczków, wiatr, który kilkukrotnie przerywał 
zawody. Ostatnie skoki rozgrzały publiczność. Najpierw 
pięknym skokiem popisał się Dawid Kubacki, który objął 
prowadzenie, wyprzedzając P. Żyłę. Później Kamil Stoch 
oddał równie długi skok i ostatecznie wyprzedził Kubac-
kiego o 0,7 punkta. Prowadzący po pierwszej serii Sato 
nie wytrzymał presji i choć oddał skok na długość 131 m, 
to spadł na trzecie miejsce. Dla Kamila Stocha było to 11 
zwycięstwo w zawodach Letniego Grand Prix. 

Najlepszym zawodnikiem całego weekendu został 
Dawid Kubacki, który oddał pięć najlepszych skoków 
(kwalifikacje do konkursu indywidualnego oraz skoki  
w konkursie drużynowym i indywidualnym). W nagrodę 
odebrał z rąk przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy i przewodniczącego Małopolskiej „Solidarno-
ści” Wojciecha Grzeszka okazały Puchar Solidarności.

Na koniec zawodów Wojciech Grzeszek podziękował 
kibicom zgromadzonym na Wielkiej Krokwi za obecność  
i stworzenie wspaniałej atmosfery, dzięki której wszyscy 
mogli wracać z Zakopanego zadowoleni. XI Puchar Soli-
darności w Skokach Narciarskich przeszedł do historii.

fot. Marcin Żegliński, tygodnik solidarność
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Piec uratowaNy!Adam Gliksman

Przypomnijmy, że majowa informacja 
zarządu firmy o czasowym wyłączeniu  
z pracy części surowcowej w krakowskim 
oddziale AMP, zaskoczyła pracowników huty 
oraz opinię publiczną. W praktyce ozna-
czała bowiem nie tylko poważne problemy 
dla ok. 800 pracowników wielkiego pieca  
i stalowni i dla znacznie większej rzeszy pra-
cowników hutniczych podwykonawców, ale 
stawiała pod znakiem zapytania przyszłość 
całego zakładu w Nowej Hucie. Związkowcy 
wezwali 8 lipca br. we wspólnym piśmie pre-
zesa zarządu i dyrektora generalnego AMP 
Geerta Verbeecka, do rezygnacji z planów 
wyłączenia części surowcowej krakowskiego 
zakładu. Pismo to pozostawało długo bez 
odpowiedzi.

Protesty związków zawodowych, za-
interesowanie sprawą polityków i samorzą-
dowców i wreszcie mobilizacja pracowników, 
pokazały jednak, że los huty nie jest nikomu 
obojętny. I choć przewodniczący Komisji 
Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” 
Władysław Kielian na łamach „Serwisu” do-
dawał otuchy, że jeszcze nie wszystko jest 
stracone, to dominowały jednak minorowe 
nastroje.

Po niemal trzech 
miesiącach 

niepewności, 
protestach 

pracowników 
i negocjacjach 

zarząd ArcelorMittal 
Poland wycofał się 
z planowanego na 

wrzesień wyłączenia 
pieca i stalowni 
w krakowskim 
oddziale huty. 

Demonstracja w Dąbrowie
Ich wyrazem była demonstracja 24 

lipca br. przed siedzibą zarządu ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej, w której wzię-
ło udział ok. 1 tys. pracowników koncernu. 
Związki zawodowe domagały się wycofa-
nia decyzji o czasowym wyłączeniu części 
surowcowej w krakowskiej hucie należącej 
do AMP. Z Krakowa przyjechało ponad 600 
osób związkowców i pracowników Arcelor-
Mittal, na czele z Przewodniczącym Komisji 
Robotniczej Hutników Władysławem Kielia-
nem oraz z przedstawicielami Prezydium 
Zarządu Regionu Adamem Lachem, Jerzym 
Smołą i Ryszardem Pietrzykiem. Uczestni-
cy demonstracji podkreślali, że od 6 maja 
kiedy zarząd AMP ogłosił zamiar czasowe-
go wygaszenia wielkiego pieca i stalowni  
w krakowskiej hucie, pracownicy tego za-
kładu żyją w ciągłej niepewności i boją się  
o swoje miejsca pracy. – Przetrwaliśmy 
kryzys w roku 2009, kiedy produkcję stali 
w Unii Europejskiej obniżono o 30 proc. 
i wiele hut zlikwidowano. Dwa lata temu 
zakończony został generalny remont wiel-
kiego pieca. Myśleliśmy, że to zapewni nam 
spokojną pracę przez co najmniej kilkanaście 
lat. To, co stało się 6 maja, było szokiem dla 
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naszych pracowników – mówił podczas pikiety Władysław 
Kielian, przewodniczący „Solidarności” z krakowskiego 
oddziału AMP. 

Związkowcy wskazywali, że wygaszenie części su-
rowcowej krakowskiej huty jest problemem również dla 
innych polskich zakładów AMP oraz całej branży stalowej. 
Podkreślali, że przedsiębiorstwa z sektora hutniczego dzia-
łające w naszym kraju, borykają się z ogromnymi kosztami 
związanymi z unijną polityką klimatyczno-energetyczną,  
a dodatkowo muszą mierzyć się z ogromnym importem 
stali z państw spoza UE. Z zadowoleniem przyjęliśmy przy-
jęcie przez Sejm ustawy o rekompensatach dla przemysłu 
energochłonnego. Jednak to za mało, aby rozwiązać nasze 
problemy. W zeszłym roku zużyto w Polsce 15 mln ton 
stali, a my wyprodukowaliśmy niespełna 10 mln ton. Jest 
kwestią zasadniczą, aby Unia Europejska wzorem Stanów 
Zjednoczonych obłożyła odpowiednim cłem importowaną 
stal – zaznaczał w trakcie akcji protestacyjnej Andrzej 
Karol, szef Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”. 
W trakcie pikiety w Dąbrowie Górniczej związkowcy za-
powiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną 22 sierpnia 
przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.
Zmiana decyzji

Dzień po demonstracji, 25 lipca br. Zarząd AMP 
poinformował o bezterminowym odroczeniu planowanego na 
wrzesień wyłączenia pieca i stalowni w krakowskiej hucie. 

W komunikacie opublikowanym w serwisie inter-
netowym ArcelorMittal Poland, firma poinformowała, że 
postanowiła odroczyć tymczasowe wstrzymanie pracy wiel-
kiego pieca i stalowni w Krakowie, aby „ponownie ocenić 

całą sytuację”. Jednocześnie firma wskazała, problemy, 
z którymi mierzy się całe europejskie hutnictwo wciąż 
są aktualne. – Nadal borykamy się z wysokimi cenami 
surowców, rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO2  
i niewystarczającymi środkami ochrony europejskiego 
rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost 
importu z krajów trzecich – czytamy w komunikacie. 
Firma równocześnie – jak można przeczytać w stanowi-
sku – nie rezygnuje z planów wstrzymania pracy części 
surowcowej – podkreślając, że byłoby to działanie tymcza-
sowe oraz uspokajając, że żaden z pracowników huty nie 
straciłby pracy w związku z tym postojem. „Zależy nam 
na obecności w Polsce i chcemy kontynuować produkcję 
stali nad Wisłą” – napisał zarząd AMP.

Komentując zmianę decyzji Zarządu firmy W. Kielian 
powiedział na łamach „Nowohuckiego Biuletynu Solidar-
ności”: „Cieszymy się z zawieszenia decyzji o wygaszeniu 
pieca, co daje więcej czasu na działania mogące poprawić 
sytuację huty. Mam nadzieję że będziemy mogli przestać 
mówić o postoju, a zacząć rozmowy o rozwoju”. 

Mimo sukcesu NSZZ „Solidarność” i innych związ-
ków, jakim jest niewątpliwie zmuszenie władz spółki do 
zmiany decyzji w sprawie huty, problemy branży hutniczej 
w Polsce i w Europie nie znikają. Nie na wszystkie uda się 
odpowiedzieć w samym koncernie. Wiele zależy od polity-
ki Unii Europejskiej, działań polskiego rządu (w tym m.in. 
od ustawy o rekompensatach dla firm energochłonnych)  
i innych globalnych uwarunkowań. Póki co najważniejsze, 
że huta pracuje...

fot. wiesław Zając
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Uroczystości odbywające się w dniu 
2 czerwca br. rozpoczęły się otwarciem 
wystawy przygotowanej przez znanego 
tarnowskiego architekta i plastyka, za-
służonego działacza naszego Związku 
Andrzeja Trybulskiego. Udostępnił on ze 
swoich zbiorów oryginalne dokumenty, 
plakaty, ulotki oraz historyczne fotografie 
dokumentujące działania podejmowane 
przez Tarnowski Komitet Obywatelski „So-
lidarność” w trakcie kampanii wyborczej 
do Parlamentu z 1989 roku oraz z pierw-
szych wolnych wyborów do samorządu  
z maja 1990 roku.   

Następnie w tarnowskiej kate-
drze odprawiona została msza święta 
pod przewodnictwem proboszcza ks. 
dr Adama Nity. W homilii wygłoszonej 
przez ks. proboszcza znalazło się wiele 
ciepłych słów uznania dla tych wszyst-
kich, którzy byli wierni ideałom „Soli-

darności” i swoją postawą i pracą dla 
wolnej Polski dali szansę, by wszyscy 
Polacy mogli poczuć się godnie we wła-
snym kraju. Przypomniał również, że  
w tym roku dzień 2 czerwca jest także 
dniem 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki 
papieża św. Jana Pawła II do kraju oraz jak 
wielki wpływ osoba papieża Polaka i jego 
przesłanie miało na późniejsze dzieje Pol-
ski, Europy i Świata. Wszyscy zebrani mo-
dlili się także w intencji zmarłych członków 
i współpracowników TKO „Solidarność”  
i naszego Związku.

Tradycyjne po uroczystej mszy 
świętej przedstawiciele władz samorzą-
dowych Starostwa Powiatowego w Tar-
nowie, miasta Tarnowa, działaczy TKO 
„Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” 
w osobach Przewodniczącego Wojciech 
Grzeszka, Zastępcy przewodniczącego 
Anny Skólskiej, Romualda Jewuły oraz 

4 CzERWCA 
w tarNowie

romuald Jewuła

W roku bieżącym 
wypada 30. rocznica 

częściowo wolnych 
wyborów do Sejmu 

i Senatu z czwartego 
czerwca 1989 roku. 

Przy tej okazji 
w Tarnowie odbyły 
się okolicznościowe 

uroczystości 
związane 

z 30-leciem 
powołania 

Tarnowskiego 
Komitetu 

Obywatelskiego 
„Solidarność”, 

które organizowała 
Tarnowska 

„Solidarność” 
pod honorowym 

patronatem 
Przewodniczącego 

Małopolskiej 
„Solidarności” 

Wojciecha 
Grzeszka i Prezesa 

Tarnowskiego 
Stowarzyszenia 

Osób 
Represjonowanych   

w latach 1956-1989 
Antoniego Lisa. 
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Janusza Sikorskiego złożyli kwiaty pod Grobem Nie-
znanego Żołnierza oraz tablicą pamiątkową poświęconą 
Patronowi „Solidarności” bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

W reprezentacyjnej Sali Lustrzanej odbyło się 
później okolicznościowe spotkanie, podczas którego 
wręczono wielu zasłużonym osobom medale i odzna-
czenia. I tak, Antoni Lis otrzymał z rąk Wicewojewody 
Małopolskiego Zbigniewa Starca przyznany przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę Medal Stulecia Odzyskania 
Niepodległości, Władysława Szmid, Józefa Rojek, Ha-
lina Musiał, Jadwiga Szwarga oraz Andrzej Trybulski 
otrzymali od Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Cie-
pieli okolicznościowe wyróżnienia, a Starosta Tarnowski 
Roman Łucarz uhonorował medalem „W służbie Bogu 
i Ojczyźnie” za patriotyczną i obywatelska działalność 
posłankę na Sejm RP Annę Czech, Przewodniczącego 
Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka oraz 
działaczy Tarnowskiego Komitetu Obywatelskiego „S” 
Antoniego Lisa i Piotra Biedę. 

Następnie Przewodniczący Wojciech Grzeszek za-
służonym działaczom TKO „S” wręczył okolicznościowe 
medale XXX-lecia powstania „Solidarności”. Otrzymali 
je: Anna Krakowska, Elżbieta Zięba, Władysława Szmid, 

oraz Roman Łucarz, Roman Ciepiela, Eugeniusz Dą-
browski, Andrzej Trybulski, Leszek Nowak, Krzysztof 
Grębosz, Kazimierz Płaczek, Antoni Zięba, Jan Lazar, 
Andrzej Leo, Andrzej Olejnik oraz legendy Tarnowskiej 
„Solidarności” Karol Krasnodębski. 

Gośćmi honorowymi uroczystości byli m.in. par-
lamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości:  Anna Czech, 
Michał Wojtkiewicz oraz Wiesław Krajewski. 

Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem 
piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołu „Nie-
liczni liryczni”. 

fot. Janusz smoliński, Magazyn regionalny Miast i ludzi
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KINESKOp dA 
wyższą emeryturę

Adam Gliksman

O ważnym wyroku Sądu Najwyższego 
jako pierwsza poinformowała 12 sierpnia 
br. „Rzeczpospolita”. Sprawa dotyczyła 
informatyczki z Dolnego Śląska, która 
przez ponad 20 lat (1988-2008) praco-
wała na monitorze kineskopowym (CRT), 
porównując na nim dane ok. 11 tysięcy 
pracowników, śledząc i wprowadzając 
ciągi znaków, przerw, liter i cyfr, anali-
zując dokumenty pod kątem uzupełnienia 
wszystkich pól i wyszukując błędy. Jak 
podkreślają specjaliści z branży IT monitory 
CRT, które były jeszcze dziesięć lat temu 
w powszechnym użyciu rzeczywiście miały 
negatywny wpływ na ludzki wzrok z uwagi 
m.in. na promieniowanie kineskopu, mniej-
szą wyrazistość i tzw. migotanie obrazu.

Z związku z tym poszkodowana 
wystąpiła z roszczeniem do ZUS-u o re-
kompensatę za utracone prawo do eme-
rytury w wieku niższym niż powszechnie 
obowiązujący. ZUS odmówił, choć sądy  
w kolejnych instancjach przyznały jej ra-
cję. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, 
który odrzucił ostatecznie wniosek kasa-
cyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o rekompensatę za pracę przy monitorze 
kineskopowym CRT. 

Sąd Najwyższy uznał, że praca infor-
matyczki nie była zwykłą biurową pracą 
przy komputerze, która np. łączyła się  
z pracą na papierowych dokumentach i in-
nymi zadaniami. W tym przypadku wszyst-
kie dane przetwarzane przez ubezpieczoną 
miały formę elektroniczną, więc ta praca 
faktycznie szczególnie obciążała narząd 

Sąd Najwyższy 
uznał pracę 

przed monitorem 
kineskopowym za 

pracę w warunkach 
szczególnych. 

Oznacza to, że 
osoby urodzone po 

31.12.1948 r., które 
przez minimum 15 
lat pracowały przy 

takim monitorze 
mogą starać się 

o dodatkowe środki 
z ZUS.

wzroku i wymagała precyzyjnego widzenia 
przy obsłudze elektronicznych monitorów 
ekranowych. Tym samym spełnione zostały 
warunki uznania stażu kobiety za pracę  
w warunkach szczególnych.

Sąd Najwyższy podkreślił w uzasad-
nieniu, że w monitorach kineskopowych 
występował m.in. efekt migotania (tęt-
nienia obrazu), a także zjawisko odbić, 
co w praktyce doprowadziło do szybszego 
zmęczenia oczu i znacznego obciążenia 
narządu wzroku. Sędziowie określili zada-
nia wykonywane przez kobietę jako pracę 
w szczególnych warunkach. Sąd Najwyż-
szy przyznał w związku z tym dodatek, 
dzięki czemu emerytura informatyczki 
może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych 
miesięcznie.

Jak zaznacza „Rzeczpospolita” wyrok 
Sądu Najwyższego stanowi również szan-
sę dla informatyków, grafików, maklerów 
giełdowych czy pracowników banków. Jed-
nak nie dla wszystkich.  Wyrok wpłynie 
na sytuację emerytalną osób urodzonych 
między 31 grudnia 1948 r. a 1 stycznia 
1969 r., które do 2009 r. przepracowały 
co najmniej 15 lat przed monitorem ki-
neskopowym. Ważne jest jednak to, że 
praca przed monitorem kineskopowym 
została przez SN zdefiniowana jako praca 
w szczególnych warunkach. Pracownicy 
ci mogą liczyć zatem nie tylko na rekom-
pensatę, ale także na inne ustalenie prawa 
do wcześniejszej emerytury lub emerytury 
pomostowej.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 11sierpień 2019

Prawo

Sejm uchwalił 19 lipca br. rządową 
nowelizację ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za pracę. Nowela przygotowana przez 
MRPiPS zakłada wyłączenie tzw. dodatku sta-
żowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia 
minimalnego za pracę.

Za uchwaleniem nowelizacji opowie-
działo się 420 posłów, trzech było przeciw 
i trzech wstrzymało się od głosu.

Celem nowelizacji jest zapewnienie bar-
dziej przejrzystego kształtu minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę. Chodzi o bardziej spra-
wiedliwy sposób wynagradzania pracowników 
otrzymujących najniższe wynagrodzenie.

Według uchwalonej przez Sejm noweli 
dodatek za staż pracy zostaje wyłączony  
z katalogu składników wynagrodzenia, które 
są uwzględniane przy obliczaniu wysokości 
wynagrodzenia pracownika, porównywanego 
z wysokością minimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

Obecnie do minimalnego wynagrodzenia 
za pracę wliczane są różne składniki wyna-
grodzenia, w tym dodatek stażowy, wraz z 
wynagrodzeniem zasadniczym. Rok 2019 
będzie więc ostatnim, kiedy dodatek stażowy 
będzie wliczany do minimalnego wynagrodze-
nia za pracę.

Dodatek stażowy nie jest powszechny. 
Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, 
otrzymujący wynagrodzenie na poziomie mi-
nimalnym, może mieć niższe wynagrodzenie 
zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez 
stażu pracy lub z krótkim stażem pracy). 
Dotyczy to sytuacji, gdy wynagrodzenie za-
sadnicze osób nieuprawnionych do dodatku 
za staż pracy, czyli pracujących stosunkowo 

krótko, kształtuje się na poziomie minimal-
nego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie 
podwyższane.

Jednocześnie pracownicy z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym otrzymują wy-
nagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wli-
cza się do niego wynagrodzenie zasadnicze  
i dodatek za staż pracy. W takich przypadkach 
dodatek stażowy przestaje pełnić funkcję na-
grody i uznania pracownika za posiadane 
przez niego doświadczenie zawodowe, zwią-
zane z długotrwałym zatrudnieniem.

Aby wyeliminować wątpliwości interpre-
tacyjne związane z nazewnictwem, wpro-
wadzono definicję „dodatku za staż pracy” 
– jest to dodatek do wynagrodzenia przy-
sługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia 
ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, układzie 
zbiorowym pracy, innym opartym na usta-
wie porozumieniu zbiorowym, regulaminie 
wynagradzania, statucie określającym prawa  
i obowiązki stron stosunku pracy, umowie  
o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Taki zapis oznacza wyłączenie z mini-
malnego wynagrodzenia za pracę dodatku 
przysługującego pracownikowi – bez względu 
na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego 
dodatku (np. samorządowcom przysługuje 
dodatek za wieloletnia pracę, członkom kor-
pusu służby cywilnej – dodatek za wieloletnią 
pracę w służbie cywilnej, nauczycielom – do-
datek za wysługę lat, pracownikom uczelni 
publicznych – dodatek za staż pracy).

Nowe rozwiązania wejdą w życie  
1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem przepisów 
przejściowych, które zaczną obowiązywać od 
1 września 2019 r.

Adam Gliksmanstażowe realNym 
dodatkiem

Kolejny postulat 
„Solidarności” 

spełniony. Sejm 
przyjął ustawę, 

dzięki której dodatek 
za staż pracy 

zostanie wyłączony 
z płacy minimalnej. 
„Dodatek stażowy 

w końcu będzie 
spełniał swoją 

funkcję” – pisze 
Minister Rodziny, 

Pracy 
i Polityki Społecznej 

Bożena Borys-Szopa.
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Z punktu widzenia praw i wolności związ-
kowych członków tych formacji najistotniejszą 
zmianą wprowadzaną w trzech nowelizowanych 
ustawach jest odejście od narzuconego odgórnie 
monizmu związkowego na rzecz swobody w za-
kładaniu i przystępowaniu do związków zawodo-
wych funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej 
oraz Służby Więziennej.

Do związków zawodowych działających  
w tych formacjach zastosowanie znajdą general-
ne zasady wynikające z przepisów prawa pracy,  
w tym w szczególności ustawy o związkach zawo-
dowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
jednakże z pewnymi modyfikacjami.

Do najważniejszych z ich należy zaliczyć:
1) określone w przepisach prawa upraw-

nienia w sprawach indywidualnych przysługują 
zakładowej organizacji związkowej, jeżeli jej 
członkiem jest co najmniej jeden funkcjonariusz 
odpowiedniej formacji inny niż ten, którego  
w danej sprawie reprezentuje zakładowa organi-
zacja związkowa;

2) uprawnienie, o którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych, przysługuje związkowi zawodowemu, 
którego terytorialny zakres działania obejmuje 
co najmniej obszar terytorialnego działania od-
powiednio komendanta wojewódzkiego Policji, 
komendanta oddziału Straży Granicznej lub dy-
rektora okręgowego Służby Więziennej;

3) funkcjonariusz może być członkiem 
międzyzakładowej organizacji związkowej, której 
zakresem działania objęte są wyłącznie jednostki 
organizacyjne danej służby.

Nowelizacja przewiduje także zakaz łącze-
nia funkcji związkowych z określonymi stanowi-
skami w służbach (np. takich, które obsadzane są 
w drodze powołania, czy też dyrektora komórki 
organizacyjnej, jego zastępcy albo naczelnika).

Utrzymany został zakaz strajku funkcjona-
riuszy w każdej z formacji.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 
2 miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku 
Ustaw. Od tego dnia będzie możliwe zakładanie 
nowych struktur związkowych (zarówno samo-
dzielnych związków zawodowych, jak i jedno-
stek organizacyjnych już istniejących związków)  
w każdej z tych formacji.

Dla „Solidarności” ustawa jest realizacją 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 
przez ONZ. Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że 
każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgro-
madzania i stowarzyszania się, oraz że nikt nie 
może zmuszać do należenia do jakiegoś stowa-
rzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że 
każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków 
zawodowych i do przystępowania do związków 
zawodowych dla ochrony swych interesów. „So-
lidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa  
o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie 
realizowała tych praw. 

 Możliwość swobodnego zrzeszania się, 
zrzeszania w wybranym przez siebie związku 
zawodowym lub możliwość założenia własnego 
związku zawodowego jest niezbywalnym pra-
wem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, 
że w tym zakresie nie może być ograniczone 
prawo żadnego człowieka – podkreśla Henryk 
Nakonieczny, członek prezydium „S”. – Dziękuję 
Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawo-
dawczą, która doprowadziła do wprowadzenia 
pluralizmu związkowego w służbach munduro-
wych – dodaje. 

W kwestii pluralizmu związkowego wypo-
wiedział się też Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka. Uznał on, że nie mogą być naruszane 
prawa człowieka takie jak prawo do swobodnego 
zrzeszania się (prawa podmiotowe), mogą na-
tomiast być w jakieś mierze ograniczone prawa 
takie jak, na przykład, prawo do strajku (prawa 
przedmiotowe).

6 sierpnia br. 
Prezydent RP 

podpisał ustawę 
z dnia 19 lipca 2019 
r. o zmianie ustawy 

o Policji, ustawy 
o Straży Granicznej 

oraz ustawy 
o Służbie Więziennej. 

Za dwa miesiące 
funkcjonariusze 

będą mogli dowolnie 
wybierać do 

jakiego związku 
zawodowego chcą 

należeć.

koNiec moNoPolu 
w Policji!
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Adam GliksmanlePsza ochroNa 
faktem!

Nowelizacja kodeksu postępowania cywil-
nego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 
r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej 
instancji, jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, 
skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie 
zwolnionego pracownika bez czekania na pra-
womocne orzeczenie. To może aż o połowę 
skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pra-
cownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie. 
Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo  
z powodu przewlekłości postępowań sądowych 
bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka 
lat pozostawali bez pracy.

– Dnia 24 lipca br. Prezydent RP podpisał 
ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw. Ustawa ta zmienia treść art. 
4772 § 2 k.p.c. który w obecnym brzmieniu 
pozwala sądowi w wyroku uznającym wypo-
wiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, 
na wniosek pracownika nałożyć na zakład pracy 
obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika 
do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy 
– tłumaczy dr Ewa Kędzior, Koordynator ds. 
ochrony praw związkowych Komisji Krajowej. 

Zwraca również uwagę, że możliwość na-
łożenia w nieprawomocnym wyroku na zakład 
pracy obowiązku dalszego zatrudnienia pracow-
nika do czasu prawomocnego rozpoznania spra-
wy w przepisach procesowych funkcjonuje już 
od 1985 r., gdy został wprowadzony ustawą  
z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
1985, nr 20, poz. 86).

– Wyrok o uznanie wypowiedzenia 
za bezskuteczne może zostać wydany tylko 
wtedy, gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania 
stosunku pracy, czyli przed upływem okresu 

To wielki sukces 
„Solidarności”! 

Nowelizacja kodeksu 
postępowania 

cywilnego 
pozwoli na realną 
ochronę działaczy 

związkowych 
przed zwolnieniem. 

Ograniczy też 
nieuczciwe praktyki 

pracodawców, 
uderzające 

w działalność 
związków 

zawodowych.

wypowiedzenia. Nie ma możliwości uzyskania 
stosownego zabezpieczenia w wyroku o przy-
wrócenie do pracy. Zwiększająca się długość 
trwania postępowań w sprawach związanych 
z wypowiedzeniem stosunku pracy sprawiła, iż 
przepis ten z biegiem czasu stał się przepisem 
martwym. Obecnie czas trwania postępowania 
sądowego znacznie przekracza nawet najdłuż-
szy 3 miesięczny okres wypowiedzenia, co 
sprawia iż uzyskanie takiej formy zabezpiecze-
nia jest praktycznie niemożliwe, choć formalnie 
przewidziane przez przepisy prawa – dodaje 
Ewa Kędzior.

Według niej zmiana zawarta w ustawie  
dnia 4 lipca 2019 r. dostosuje przepisy proce-
sowe do praktyki funkcjonowania sądów pracy 
i przywróci wspomniany przepis do życia. Nowa 
treść przepisu art. 4772 § 2. k.p.c. pozwoli 
sądowi na nałożenie na pracodawcę obowiązek 
dalszego zatrudnienia pracownika do czasu pra-
womocnego zakończenia postępowania również 
w wyroku przywracającym pracownika do pracy. 
Przepis wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawy 
z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Co w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji 
uzna, że zwolnienie było prawidłowe? Praco-
dawca będzie mógł się domagać odszkodowa-
nia od skarbu państwa.

Nowe przepisy, to ogromny sukces związ-
ków zawodowych, w tym przede wszystkim 
Solidarności, która od lat zabiegała o zmiany. 
Warto przypomnieć w tej kwestii konferencję  
z udziałem Ministra Sprawiedliwości – „Wol-
ność zrzeszania, czy wolność zwalniania”, która 
odbyła się 16 marca 2018 r.
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W sobotę, 17 sierpnia br. na stadionie 
COS w Zakopanem dzieci i młodzież mogły 
sprawdzić swoje siły w 10 konkurencjach 
sportowych, w tym m.in. w koszykówce, 
siatkówce, piłce nożnej, skoku w dal czy 
w unihokeju. Dla zawodników ukorono-
waniem konkurencji był bieg na 400 m, 
który odbywał się na nowoczesnej bieżni 
stadionu COS w Zakopanem. 

Zawody oficjalnie otworzyli prze-
wodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciech Grzeszek, który dziękował za-
wodnikom za przybycie oraz podziękował 
Prezes Fundacji Małgorzacie Tlałce-Długosz 
i jej współpracownikom za wspaniałe zor-
ganizowanie zawodów. Udanej zabawy 
życzył młodzieży Radosław Włoszek Pre-
zes Krakow Airport, który był głównym 
partnerem zawodów.

Następnie zawodnicy po odbyciu 
rozgrzewki pod okiem byłej olimpij-
ki a dziś prezes Fundacji  Małgorzaty 

udaNa zabawa!Adam Gliksman

Już po raz drugi
Małopolska 

„Solidarność” we 
współpracy

z Fundacją Integracji 
Przez Sport 

Handicap Zakopane 
zorganizowały 
Multisportowe 

Zawody dla Dzieci
i Młodzieży.

Tlałki-Długosz rozpoczęli konkurencje.
Jury zawodów po ukończeniu przez 

zawodników podsumowywało zdobyte 
punkty, a następnie każdy z uczestników 
stawał na najwyższym stopniu podium, 
gdzie odbierał z rąk przewodniczącego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pio-
tra Dudy, który odwiedził zawody, prze-
wodniczącego Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciecha Grzeszka oraz Prezesa Krakow 
Airport Radosława Włoszka medale oraz 
słodycze ufundowane przez partnera za-
wodów – Zakłady Przemysłu Cukiernicze-
go SKAWA Wadowice.

Organizatorzy serdecznie dziękują za 
pomoc w organizacji zawodów naszym 
partnerom: Krakow Airport, ZPC Skawa 
Wadowice, PSS Społem Zakopane oraz 
Starostwu Powiatowemu w Zakopanem.

Partnerzy:
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Elektroniczna legitymacja związkowa
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując 

Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów 
w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej 
Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiąza-
nie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane  
w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli 
korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.

Wraz z nową legitymacją stworzymy bazę danych, dzięki 
której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi informacjami 
do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. Na jej podsta-
wie będzie również weryfikowana przynależność związkowa  
w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków  
o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostar-
czenie ich do ZRM NSZZ „S” w Krakowie, pl. Szczepański 5, 
IV p., pok. 405 lub do Biur Terenowych. Aby wprowadzanie 
danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno 
być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne 
jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL, 
data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji 
i jej numer w rejestrze, własnoręczny podpis pod wnioskiem. 

W przypadku braku dokładnej informacji na temat daty 
przystąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej, 
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca zamiesz-
kania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego 
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu 
przez przewodniczącego przynależności do Związku członków 
swojej organizacji.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska  
– koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  
w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@soli-
darnosc.krakow.pl.

Dorota perkowska

fot. A. Gliksman
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