
 

 
 

Należy być optymistą na początku pracy,  
a krytycznym na końcu 
   
                                                     Ludwik Hirszfeld 

Prezydent Andrzej Duda powołał 
Radę Dialogu Społecznego, in-
stytucję stawiającą sobie za cel 
szukanie dobra wspólnego mię-
dzy pracownikami, pracodaw-
cami i rządem. Na jej czele stanął 
Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”  
 
- To ważny moment. Przede wszyst-
kim dziękuję za to, że skutecznie na-
stawaliście, aby powstała ta ustawa. 
Dziękuję za to, że do Rady Dialogu 
Społecznego z głosem doradczym zo-
stał wprowadzony przedstawiciel pre-
zydenta Rzeczypospolitej, którego nie 
było wcześniej w Komisji Trójstronnej 
– powiedział Andrzej Duda po wrę-
czeniu w Pałacu Prezydenckim nomi-
nacji członkom Rady.  
 
Przypomniał, iż to prezydent Rzeczy-
pospolitej jest najwyższym przedsta-
wicielem państwa, stojącym na straży 
jego bezpieczeństwa – także bezpie-
czeństwa społecznego. - Obecność 
prezydenta w tym gremium poprzez 
jego przedstawiciela jest sprawą nie-
zwykle ważną i za to zrozumienie dla 
spraw państwowych jestem ogromnie 
wdzięczny – podkreślił prezydent 
Duda. Przedstawicielem prezydenta w 
RDS została Agnieszka Lenartowicz, 
która jednocześnie została doradcą 
prezydenta ds. dialogu społecznego. 

Wskazał na brak dialogu społecznego, 
jako jedną z najpoważniejszych bolą-
czek obywateli. - Kiedy podczas kam-
panii wyborczej wielokrotnie spotyka-
łem się z naszymi rodakami we 
wszystkich zakątkach Polski, rozma-
wiając na temat bieżących spraw, pro-
blem dialogu pojawiał się bardzo czę-
sto. Jego brak powodował, iż wiele 
ważnych spraw dziejących się w na-
szym kraju, a wpływających na życie 
obywateli, rozgrywa się obecnie poza 
nimi, a nawet wbrew ich woli – zazna-
czył Andrzej Duda. - Rola Komisji 
Trójstronnej wyczerpała się. W związ-
ku z tym ogromnie się cieszę, że po-
wstała Rada Dialogu Społecznego. 
Bardzo na nią liczę – na jej rolę w 
tworzeniu lepszej Polski - tak, aby 
państwo było budowane w sposób 
spójny, aby rzeczywiście został w nim 
zapewniony zrównoważony rozwój i 
by istniało w nim poczucie solidary-
zmu społecznego. Trzeba je w obywa-
telach odbudować – dodał. 
W RDS będzie zasiadać 59 osób. Nowa 
Rada w odróżnieniu od Komisji Trój-
stronnej ma być ciałem niezależnym, 
w którym każda ze stron ma równe 
prawa. W Radzie po ośmiu członków 
będą miały "Solidarność", OPZZ i 
Forum Związków Zawodowych, a po 
sześciu cztery organizacje pracodaw-
ców - Konfederacja Lewiatan, Praco-
dawcy RP, Business Centre Club i 

Związek Rzemiosła Polskiego. Prezy-
dent będzie miał swojego przedstawi-
ciela z głosem doradczym, podobnie 
jak prezesi NBP i GUS. 
Rada zastąpi Trójstronną Komisję do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych, 
ponieważ w czerwcu 2013 r. związki 
zawodowe zawiesiły swój udział w 
pracach komisji. Dialog w KT był po-
zorowany, a rząd jedynie komuniko-
wał swoje decyzje.  - Byłem wtedy 
nazywany bandytą politycznym - 
przypomina szef "Solidarności". - Dziś 
okazuje się, że bez tego gestu Rada 
Dialogu Społecznego by tak szybko nie 
powstała. 
  
Przewodniczący będą się, co roku 
zmieniali - na przemian będą to repre-
zentanci związków, pracodawców i 
rządu. W komisji przewodniczącym 
był stale reprezentant rządu. Obecnie 
rada ze swojego grona sama wybiera 
przewodniczącego. 
 

 
 
Francuski związek zawodowy CGT 
domaga się, by 35-godzinny tydzień 
pracy we Francji został skrócony do-
datkowo o 3 godziny - do 32 godzin. 
Według związkowców taka zmiana 
spowoduje wzrost produktywności 
oraz umożliwi stworzenie nowych 
miejsc pracy.  - Redukcja tygodnia 
pracy to wynik postępu technologicz-
nego, czy to cyfrowego czy mecha-
nicznego, który ostatecznie przyczyni 
się do zniknięcia wielu stanowisk pra-
cy – argumentuje CGT. 
  
Obecnie we Francji obowiązuje 35-
godzinny tydzień pracy. 



 
 
Pojawiło się w ostatnim czasie wiele 
wątpliwości dotyczących kontynuacji 
leczenia u tego samego specjalisty. 
Komisja Zakładowa otrzymała kilka 
zgłoszeń dotyczących tego problemu. 
W związku z tym zadałem pytanie 
Pani Sylwii Czarkowskiej – Kierowni-
kowi Wynagrodzeń i Świadczeń w 
Lotte Wedel. 
 
- Jak najbardziej Pracownik ma 
prawo kontynuować leczenie u 
tego samego specjalisty. 
Oczywiście, jak Pan słusznie 
zauważył, wtedy nie obowiązu-
ją standardy dostępności i może 
się zdarzyć, że trzeba będzie 
dość długo czekać (pewnie w 
zależności od popularności da-
nego lekarza). 
 
- Proszę przypominać pracow-
nikom, że mają prawo umawiać 
się bezpośrednio w danej pla-
cówce do wybranego lekarza, co 
więcej nawet na kilka wizyt na-
przód. Nie ma limitacji wizyt i 
nie ma obowiązku dzwonienia 
przez infolinię Signala. Może to 
pomoże doraźnie ten problem 
ominąć. 
 
- Bez choćby jednego konkret-
nego przypadku, mogą zbyć 
wyjaśnieniem, że ktoś czegoś do 
końca nie zrozumiał. Gdybyśmy 
namierzyli, choć jeden taki 
przypadek rozmowy z infolinią, 
to wtedy już mówimy o konkre-
cie.  Do wyjaśniania i reklama-
cji danych przypadków po-
trzebna jest data rozmowy, na-
zwisko osoby dzwoniącej i ide-
alnie numeru telefonu, z którego 
ta osoba dzwoniła na infolinie.  
 
Komisja Zakładowa apeluje do pra-
cowników, którzy napotkali jakiekol-
wiek problemy z umawianiem się na 
wizyty poprzez centralę Signal, o zgła-
szanie tego typu przypadków. 
Jeżeli macie jakiekolwiek problemy ze 
zgłoszeniem tego do odpowiedniej 
komórki w zakładzie, to zgłoście pro-
blem do kierownika obszaru.  
 
Komisja Zakładowa także może po-
średniczyć w zgłoszeniu takich przy-
padków, czego dowodem jest zawarta 
rzeczowa informacja uzyskana od 
osoby zajmującej się ubezpieczeniem 
zdrowotnym w zakładzie. 

D.S:)) 

 
 

Urlop na żądanie, –
komu się należy, kiedy 

szef może odmówić. 
 
Wokół urlopów na żądanie naro-
sło wiele wątpliwości. Po-
wszechnie przyjmuje się, że pra-
codawca musi każdorazowo 
udzielić urlopu na żądanie, jeżeli 
pracownik o to zawnioskuje. Czy 
pracodawca może nie udzielić 
urlopu na żądanie? 
 
Urlop na żądanie wynika z przepisów 
prawa pracy, dokładnie z art. 1672 
Kodeksu pracy, który stanowi, że pra-
codawca jest obowiązany udzielić na 
żądanie pracownika i w terminie przez 
niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzo-
wym. Urlop na żądanie to nie dodat-
kowa pula dni wolnych, ale 4 dni ka-
lendarzowe „wydzielone” z całego 
wymiaru urlopu pracownika. Nie ma 
znaczenia tutaj staż pracy. 4 dni urlo-
pu na żądanie może wziąć każdy, kto 
nabył już prawa urlopowe.  
 
Formalnie sprawa jest prosta: kodeks 
pracy mówi, że pracodawca jest obo-
wiązany udzielić na żądanie pracow-
nika i w terminie przez niego wskaza-
nym nie więcej niż 4 dni urlopu w 
każdym roku kalendarzowym. Pra-
cownik może zgłosić urlop na żądanie 
nawet w dniu, w którym ten urlop 
zamierza wziąć. Może to zrobić telefo-
nicznie, sms-em, mailowo lub w każdy 
inny skuteczny sposób. Analizując 
przepis, wydaje się, że pracodawca ma 
obowiązek udzielić urlopu na żądanie. 
Jednak w jednym z wyroków Sąd 
Najwyższy zwraca uwagę, że urlop na 
żądanie jest częścią urlopu wypoczyn-
kowego, a przez to podlega takim sa-
mym regułom jak urlop wypoczynko-
wy. I tutaj pojawiają się dosyć duże 
wątpliwości. Skoro urlop wypoczyn-
kowy jest udzielany, a urlop na żąda-
nie jest częścią urlopu wypoczynko-
wego, urlop na żądanie też podlega 
pod sformułowanie, że jest udzielany. 
Jednak urlop na żądanie wymyślono, 

jako przywilej pracownika, z którego 
może skorzystać w nagłych, losowych 
sytuacjach. 
 
Sąd Najwyższy stwierdził, że skorzy-
stanie z urlopu na żądanie bez zgody 
pracodawcy może być przez niego 
uznane za naruszenie obowiązków 
pracowniczych, w postaci konieczno-
ści przestrzegania ustalonego u praco-
dawcy czasu pracy.  
 
Jednak, co warto zauważyć, praco-
dawca pomimo wskazanych opinii 
Sądu Najwyższego nie ma dowolności 
w odmowie udzielenie urlopu na żą-
danie. Dowolność byłaby sprzeczna z 
istotą urlopu na żądanie. Przywołując 
za Sądem Najwyższym - pracodawca 
może odmówić żądaniu pracownika ze 
względu na szczególne okoliczności, 
które powodują, że jego zasługujący 
na ochronę wyjątkowy interes wymaga 
obecności pracownika w pracy. 
 
Reasumując.  
Pamiętajmy, że pracownik nie musi 
uzasadniać swojego żądania i podawać 
powodu, dlaczego chce skorzystać z 
tego urlopu. Jednocześnie powinien 
uzyskać akceptację takiego urlopu. 
Brak akceptacji może także wiązać się 
z konsekwencjami dla pracodawcy. 
Odmowa nie może doprowadzić do 
sytuacji i konsekwencji dyscyplinar-
nych, kiedy przybycie pracownika 
związane może być z naruszeniem 
zasad regulaminu, czy też przepisów o 
czasie pracy.  
 
Pracodawca ma prawo odmówić 
udzielenia urlopu na żądanie w przy-
padku wcześniej nieprzewidzianej, 
ważnej sytuacji lub gdy zagrożone jest 
dobro bądź mienie zakładu pracy. 
Mogą być to na przykład duże braki 
kadrowe w sezonie chorobowym lub 
urlopowym, kiedy nieobecność kolej-
nego pracownika zagroziłaby ciągłości 
pracy w firmie. Pracodawca odmawia-
jąc akceptacji urlopu na żądanie musi 
wskazać przyczyny tej odmowy i 
szczególne okoliczności, które powo-
dują, że wyjątkowy interes wymaga 
obecności pracownika w pracy.  
 
Na koniec warto podkreślić, że człon-
kowie NSZZ „Solidarność” w przypad-
kach budzących wątpliwości objęci są 
pomocą Komisji Zakładowej, prawni-
ków Regionu Mazowsze oraz progra-
mem ochrony prawnej CDO 24. 
 

 



Strasznie mnie wkurza, że muszę na-
pisać coś o wyborach. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że za dużo wymagam, 
aby politycy nagle przestali kłamać, 
oszukiwać i kierować się wyłącznie 
swoim partykularnym interesem. O 
wiele ciekawsze byłoby pisać o spra-
wach absolutnie lżejszych i przyjem-
niejszych. Niestety nie mogę być ode-
rwany od rzeczywistości i dać z siebie 
robić tata wariata. Nie wierzę, że po 
wyborach państwo z Wiejskiej zacznie 
dla dobra wspólnego całego społe-
czeństwa wznosić się ponad partyjne 
podziały. Szczególnie, że wybory wy-
grała formacja, którą do tej pory poli-
tyczne tuzy straszyły niegrzeczne dzie-
ci na dobranoc.  Czy mi się to podoba, 
czy nie, sensem istnienia partii poli-
tycznych jest wygrywanie wyborów. 
Gdy jesteśmy na jakimkolwiek targo-
wisku i mijamy szereg straganów, 
sprzedający tam kupcy zawsze prze-
konują nas o wybraniu jego towaru, 
Normalnością jest to, że jego towar 
jest najlepszy, najtańszy i co tam jesz-
cze sobie wymyśli.  Nie powie prze-
cież, że jabłka ma robaczywe, ziem-
niaki nadpsute. Dlatego nie powinno 
nas dziwić, że w świecie polityki ist-
nieją takie same zachowania i każda z 
istniejących partii wychwala swój 
program, który jest takim samym 
towarem jak jabłko na straganie. Sko-
ro jednak prosili o mój głos, niech, 
choć trochę się wysilą. Niech zaoferują 
coś więcej niż własną facjatę na plaka-
cie wyborczym. Czy tak trudno zaofe-
rować coś więcej poza nauczone na 
pamięć formuły klepane przed kamerą 
telewizyjną lub mikrofonem w radio? 
Trudno także oczekiwać, że media 
zaczną równo traktować i przedsta-
wiać informacje z różnych punktów 
widzenia, nie opowiadając się przy 
tym po żadnej ze stron. Nie sądzę, aby 
stały się obiektywne, bo takich nie ma 
i nigdy nie będzie. Natomiast chciał-
bym, aby zamiast tworzyć własne wy-
obrażenia rzeczywistości dostosowane 
do potrzeb swoich wydawców i ich 
politycznych przyjaciół, skupiły się na 
realiach i rzetelności podawanych 
faktów. Przecież w poniedziałek obu-
dziliśmy się w tej samej Polsce, w któ-
rej kładliśmy się spać w niedzielę. 
Jednak, daliśmy sobie szansę, aby ta 
nasza Polska zaczęła zmieniać. Wybo-
ry wygrała partia znienawidzona przez 
media i establishment, który od 
ćwierćwiecza dzielił i rządził w naszym 
kraju. Powiedzmy jednak sobie na-
przeciw oportunistom, że taki wynik 

wyborów daje nadzieję, że wreszcie 
będzie normalnie. Każdy z nas pra-
gnie, aby Polską rządzili normalni 
ludzie, którzy w niedzielę na obiad 
mają rosół i schabowego a nie 
ośmiorniczki. Możecie powiedzieć, że 
to mało znaczący szczegół. Nie zga-
dzam się. To szczegół bardzo istotny.  
Polacy zagłosowali przeciw tej szopce, 
która od 25 lat jest nam serwowana 
wbrew naszej woli i w dodatku za na-
sze pieniądze. Może nadszedł czas, że 
my wszyscy możemy zająć się normal-
nym życiem, swoimi sprawami, wie-
dząc, że od polityki mamy w Sejmie 
swoich ludzi. Ludzi, którzy reprezen-
tują tam nas i nasze sprawy, a nie 
wyłącznie własny interes. 

D.S:) 
 

 
 
Niejednokrotnie, jako Komisja Zakła-
dowa zajmowaliśmy się sprawami 
etycznego podejścia do zarządzania 
pracownikami. Nie ukrywamy ze ten 
temat jest stałym punktem podczas 
spotkań z zarządem lub dyrekcją. Dla 
związku Solidarność nie ma znacze-
nia, jakich pracowników dotyczy nie-
odpowiednie zachowanie i sposób 
zarządzania lub wywierania presji 
podczas wykonywanej pracy. Nie ma 
pracowników drugiej kategorii i bez 
znaczenia jest czy są to osoby z ATP, 
na pół etatu czy czasowi.. Podczas 
ostatnich spotkań z kierownictwem 
spółki staramy się osiągnąć dialog i 
doprowadzić niezbyt zdrową atmosfe-
rę w części produkcyjnej do poziomu 
zadowalającego. Jak zauważają przed-
stawiciele pracodawcy podstawą funk-
cjonowania firmy dla każdego z nas 
jest przestrzeganie prawa i zapewnie-
nie etycznego środowiska pracy. Ze 
swojej strony będziemy bardzo mocno 
wspierać funkcjonujące w Lotte Wedel 
procedury, takie jak Kodeks Etyczny i 
Procedura Antykorupcyjna.  
Mimo że w sprawach pracowniczych 
Komisja Zakładowa zajmuje się człon-
kami związku, postanowiła w tym 
zagadnieniu objąć opieką i otworzyć 
się na wszystkie przypadki, które mo-
gą dotyczyć molestowania, mobbingu 
czy innej formy nieodpowiednich za-
chowań. Uważamy ze środowisko 
pracy, w którym wykonujemy swoje 
zadania, pozbawione powinno być 
wszelkich form dyskryminacji lub 
zastraszenia. Podczas wspólnych spo-
tkań z dyrekcją staramy się wypraco-
wać narzędzie, aby z zachowaniem 
anonimowości i pełnego poszanowa-

nia zająć się pracownikami, którzy 
odczuwają dyskomfort lub inne prze-
jawy nieprawidłowego zachowania 
pracowników lub przełożonych. Świa-
domie piszemy pracowników, bo nie 
wszystkie sytuacje dotyczą nieodpo-
wiedniego zachowania przełożonych, a 
często spotykamy się z sytuacją doty-
czącą bezpośrednich relacji pomiędzy 
pracownikami. Nie jest to łatwe zada-
nie, aby przy pełnej anonimowości 
zdobyć zaufanie osób, które czują się 
w jakikolwiek sposób zastraszone lub 
zdominowane przez sytuację. Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” będzie 
jednak starała się, aby takiego typu 
przypadki wyjaśniać i rozwiązywać, 
gwarantując jednocześnie zachowanie 
poufności przy zgłaszaniu problemu. 
 
Jakie w takim razie mają pracownicy 
możliwości?  
Po pierwsze zgłoszenie do bezpośred-
niego przełożonego lub przełożonego 
wyższego szczebla, zawiadomienie o 
nich HR lub napisanie wiadomości 
mailowej na skrzynkę etyka@wedel.pl  
 
Po drugie, bezpośredni kontakt ze 
związkami zawodowymi i zgłoszenie 
sprawy poprzez ich przedstawicieli.  
 
Do tych wewnętrznych rozwiązań, 
dołączono możliwość anonimowego 
zgłaszania nieprawidłowości poprzez 
Centrum Interwencyjnego. 
 

 
  
Ogólnopolskie Centrum Interwencyj-
ne (OCI), to zewnętrzne, niezależne 
centrum, gdzie każdy może w sposób 
bezpieczny i anonimowy, (jeśli chce) 
zgłosić niepokojące Pracowników 
problemy. Po zgłoszeniu sprawy (po-
przez stronę internetową, mail lub 
bezpłatny telefon) OCI wysyła Zarzą-
dowi anonimowy raport, który jest dla 
nich podstawą do wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego. Po wyjaśnieniu 
sprawy, w ramach konkretnego, 
uzgodnionego z OCI czasu, dyrekcja 
przekazuje do Centrum rezultat po-
stępowania oraz decyzję. OCI na bie-
żąco aktualizuje status sprawy, dzięki 
temu może on być przez zgłaszającego 
sprawdzany na bieżąco, przy pełnym 
zachowaniu anonimowości. 
Zgłaszanie spraw do OCI: 
Intranet: www.oci.net.pl 
Mail: zloszenia@oci.net.pl 
Bezpłatny telefon: 0 800 373 336 lub 
22 415 80 11 (dla telefonów komórko-
wych, wg stawek operatora) 



 
 

Stanowisko Rady Sekcji 
 
Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Cu-
kierniczego, Młynarskiego i Piekarni-
czego NSZZ „Solidarność” pragnie 
przedstawić stanowisko będące uwa-
gami do prezydenckiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw. Rada po zapoznaniu się 
z prezydenckim projektem ustawy o 
zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z FUS proponuje rozważenie 
dwóch alternatywnych kryteriów uzy-
skania prawa do emerytury: 
 
1. Prawo do emerytury osób, 
które osiągnęły wiek emerytalny wy-
noszący, co najmniej 60 lat dla kobiet, 
oraz co najmniej 65 lat dla mężczyzn 
(powrót do starych zasad). 
2. Prawo do emerytury dla osób, 
które osiągnęły 40 letni okres skład-
kowy z zaliczeniem okresów wycho-
wawczych (nie więcej niż 5 lat). 
 
Uzasadnienie: 
 
W Unii Europejskiej coraz więcej kra-
jów stara się obniżyć wiek emerytalny. 
Powodem do obniżenia wieku emery-
talnego w Polsce niewątpliwie są bio-
logiczne uwarunkowania procesu 
starzenia się oraz poziomu życia na-
szych rodaków. Ważnym aspektem 
tych uwarunkowań jest niezadawala-
jący poziom i dostęp do opieki zdro-
wotnej, co w konsekwencji przemawia 
za obniżeniem wieku emerytalnego. 
Jednocześnie wartym do zauważenia 
jest fakt, że choroby, inwalidztwo, 
wyeksploatowanie organizmu ludzkie-
go, powodują niezdolność do normal-
nej, wydajnej pracy. Dlatego dużo 
większym jest obciążenie dla funduszu 
chorobowego, rentowego jak również 
istniejących funduszy społeczno–
socjalnych. Wydłużenie średniego 
trwania życia nie jest równoznaczne z 
wydłużeniem się długości życia w do-
brym zdrowiu, umożliwiającym dalsze 
kontynuowanie pracy zawodowej, w 
szczególności w przemysłowych za-
kładach pracy, gdy kwalifikacje oraz 
wiek pracowników nie pozwalają na 
inne uwarunkowania w zatrudnieniu. 
 
Rozpoczynając pracę zawodową, każ-
dy z nas miał określony wiek uzyska-
nia prawa do emerytury tj. 60 lat dla 
kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Była 

to umowa, w której obywatel miał 
zagwarantowane, że po spełnieniu 
tych kryteriów będzie miał zagwaran-
towaną emeryturę. Zmieniając barierę 
wieku na 67 lat dla kobiet i mężczyzn, 
zerwano umowę społeczną, jaką było 
prawo do świadczeń emerytalnych na 
poprzednich zasadach. W konsekwen-
cji społeczeństwo straciło zaufanie do 
Państwa. Czy ktoś się nas, pracujących 
między innymi w fabrykach lub w 
innych miejscach pracy, zapytał o to 
czy godzimy się na podniesienie wieku 
emerytalnego do 67 lat, a w zamian 
dofinansowywał inne grupy społeczne, 
które mogą uzyskać wiek emerytalny 
dużo wcześniej, na lepszych warun-
kach finansowych? Dlaczego różne 
grupy zawodowe nie wpłacając lub 
wpłacając wiele mniej do FUS, mają 
korzystać na korzystniejszych warun-
kach ze środków tegoż FUS? 
 
Warto zwrócić uwagę na to, że osoby z 
40 letnim stażem pracy wykorzystują-
ce uprawnienia rodzicielskie powinny 
mieć możliwość skorzystania ze 
świadczenia emerytalnego z zalicze-
niem okresów wychowawczych z uwa-
gi na mniejszą możliwość wypracowa-
nia wymaganej ilości lat stażowych. 
Zgromadzenie przez nie większej ilości 
lat składkowych w momencie, gdy 
urodziły i wychowywały kilkoro dzieci 
staje się niewykonalne. Propozycja 
wieku 40 lat jest jak najbardziej za-
sadnym kryterium pozwalającym na 
zgromadzenie odpowiedniego kapita-
łu, jednak Rada Sekcji zauważa, że w 
przypadku świadczenia emerytalnego 
po uzyskaniu 40 lat składkowych nie-
wiele wniesie wobec osób, które świa-
domie wychowywały dzieci.  Przy od-
powiednich rozwiązaniach prawnych 
istnieje możliwość zaliczenia okresów 
wychowawczych, jako okres składko-
wy. Umożliwi to, że osoby korzystają-
ce z uprawnień rodzicielskich właśnie 
z tych powodów mogłyby przejść na 
emeryturę po uzyskaniu mniejszej 
ilości lat składkowych. Nam, jako 
przyszłym emerytom powinno zależeć, 
zarówno na latach składkowych jak i 
na narodzinach dzieci. Dlatego z po-
wodów społecznych, umożliwienie 
przejścia na emeryturę po przepraco-
waniu 40 lat składkowych lub po 
przepracowaniu mniejszej ilości lat 
składkowych z jednoczesnym zalicze-
niem urlopów wychowawczych (nie 
więcej niż 5 lat) jest jak najbardziej 
możliwym do wykonania wnioskiem. 
 
Rada Sekcji uważa, że odprowadzanie 
składek przez okres 40 lat jest już 
wystarczającym czynnikiem do uzy-
skania prawa do emerytury. Wielu 
ludzi, aby osiągnąć taki staż składko-
wy, musi legitymować się około 42 

letnim stażem pracy. Po takim okresie 
pracy, organizm ludzki w bardzo wielu 
przypadkach nie jest zdolny do nor-
malnej, intensywnej pracy. Najlep-
szym przykładem tego jest średni staż 
pracy obecnych emerytów, który wy-
nosi około 37-38 lat pracy. Biorąc 
powyższe pod uwagę, propozycja 40 
lat składkowych jest już wydłużeniem 
czasu pracy dla przyszłych emerytów. 
Jeżeli wszystkie grupy społeczne prze-
pracowałyby 40 lat składkowych, nie 
korzystając z różnych przywilejów, to 
sytuacja finansowa na koncie Fundu-
szu Emerytalnego uległaby diametral-
nej poprawie.  
 
Lata składkowe to klucz i to ważniej-
szy niż wiek. To, bowiem one zdecy-
dowanie powinny mieć największy 
wpływ na przyszłe świadczenie. Ilość 
lat pracy i wielkość odprowadzanych 
składek na system emerytalny prze-
kłada się na wnoszone przez pracują-
cego podatki i daniny do budżetu i o 
tym powinniśmy pamiętać. Im wyraź-
niej to będzie zaznaczone tym większy 
wpływ nastąpi. 
 
Warto zastanowić się także nad aspek-
tem składki rentowej, którą każdy z 
nas odprowadza. Czy przechodząc na 
emeryturę, zebrane pieniądze na fun-
duszu rentowym nie powinny w części 
zasilić kapitału emerytalnego? 
Mechanizm emerytalny dotyczący 
pracujących inwalidów, powinien 
również być szczególny z uwagi na 
stan zdrowia i możliwości świadczenia 
pracy. Kontynuując pracę i mając w 
perspektywie jeszcze np. 10 lat pracy a 
dodatkowo borykając się z dolegliwo-
ściami zdrowotnymi wielu pracowni-
ków przechodzi na rentę.  
Mając alternatywnie jeszcze 2-4 lata 
pracy bardziej ich to zmobilizuje do 
kontynuowania pracy i osiągnięcia 
prawa do emerytury po 40 latach 
składkowych. 
  
Biorąc to wszystko pod uwagę Rada 
Sekcji Przemysłu Cukierniczego, Mły-
narskiego i Piekarniczego prosi o nie 
działanie pod presją czasu, czy też 
szybkiego wywiązania się z obietnic 
przedwyborczych. Rozpatrując treść 
nowej ustawy i zaproponowanych 
zmian, powinien brany być pod uwagę 
nie tylko czynnik kryteriów wieku 
przechodzenia na emeryturę, ale także 
długość lat składkowych, zgromadzo-
ny kapitał, oraz wszelkie aspekty, aby 
nie dopuścić do wykluczenia zawodo-
wego w przededniu osiągnięcia kryte-
riów emerytalnych. 

  
W imieniu Rady Sekcji 
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