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I CZYTANIE PROJEKTU 

USTAWY „EMERYTURA ZA 
STAŻ” 

 

Na 44 posiedzeniu Sejmu, 14 grudnia, 
odbyło się pierwsze czytanie projektu 
ustawy „Emerytura za staż”. 
Wprowadzenie emerytur stażowych to 
postulat NSZZ „Solidarność”, o który 
związkowcy zabiegają od wielu lat. 
 
– Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie 
do polskiego systemu ubezpieczeń społe-
cznych emerytury stażowej. Pod projektem 
swój podpis złożyło 235 tys. obywateli 
naszego kraju. Podpisy składały zarówno 
osoby starsze, jak i osoby młodsze, często 
dzieci starszych pracowników. Projekt 
ustawy, jak i jego uzasadnienie został 
napisany przez samo życie, przez indywi-
dualne historie tysięcy polskich praco-
wników, opisane w listach do przedstawicieli 
władz państwowych, ale także związków 
zawodowych, z nadzieją, że znajdzie się ktoś, 
kto chciałby im pomóc – rozpoczął odczy-
tywanie uzasadnienia Marcin Zieleniecki, 
przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawo-
dawczej, który następnie przedstawił 
następnie historię dwóch osób, które swoją 

karierę zawodową rozpoczęły już w wieku 15 
lat.  

– Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie 
do polskiego systemu emerytalnego, 
zarówno powszechnego jak i rolniczego, 
emerytury przysługującej wyłącznie na 
podstawie osiągniętego okresu ubezpiecze-
niowego, zwanej emeryturą stażową. Jest to 
rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, 
które ze względu na utratę sił, będącej 
konsekwencją wieloletniego wykonywania 
pracy zarobkowej, nie są w stanie kon-
tynuować jej wykonywania aż do momentu 
osiągnięcia wieku emerytalnego.   

 Wprowadzenie tego rozwiązania zostało 
zapowiedziane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę w trakcie kampanii prezy-
denckiej w 2020 roku. NSZZ „Solidarność” 
wprowadziła ten postulat do umowy progra-
mowej podpisanej z Andrzejem Dudą w 
trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej – 
przypomniał Marcin Zieleniecki.  

Przedstawiciel związku podkreślał, że system 
emerytalny powinien opierać się na 
założeniu, że po wielu latach pracy człowiek 
ma prawo zaprzestać aktywności zawodowej. 
– Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 
zwracam się do wszystkich klubów 
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parlamentarnych o poparcie obywatelskiego 
projektu ustawy – zakończył Zieleniecki. W 
Sejmie towarzyszyli mu członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan 
Kubiak i Henryk Nakonieczny, wraz z 
przewodniczącym Piotrem Dudą na czele.  

Następnie rozpoczęła się debata nad proje-
ktem ustawy. W imieniu klubu poselskiego 
Prawa i Sprawiedliwości głos w dyskusji 
zabrał Janusz Śniadek. – Niestety w 
Zjednoczonej Prawicy nie mamy zgodnego 
stanowiska w tej sprawie – stwierdził 
Śniadek, który wniósł o skierowanie projektu 
ustawy do dalszych prac. – Z racji tego, że 
jest to projekt obywatelski i jest duże 
oczekiwanie społeczne na wprowadzenie 
emerytur stażowych, w imieniu klubu 
parlamentarnego Koalicja Obywatelska, 
składam wniosek o skierowanie tego projektu 
do dalszych prac w komisjach sejmowych – 
mówiła z kolei posłanka Joanna Frydrych. 

Głos zabrał również Jan Mosiński, który 
podziękował wszystkim, którzy podpisali się 
pod projektem ustawy o emeryturach 
stażowych. – Cieszę się z tego, że 
Solidarność złożyła projekt obywatelski, 
który pozwoli na poziomie komisji sejmo-
wych na debatę o emeryturach stażowych – 
podkreślił Mosiński. Z kolei sekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed stwierdził, że w 
tej chwili nie ma jeszcze stanowiska rządu. 

–  Ale chcemy na ten temat dyskutować, bo 
sprawa jest niezwykle ważna – mówił. 

 

PPWP dla pracowników LP 

Po wielu miesiącach starań w ramach po-
prawy warunków pracy przy współpracy Od-
działowego Społecznego Inspektora Pracy  
kol. Marcina Czarnocińskiego z Zakładowej  
„S” z kierownikiem Wydziału LP p. 

Tomaszem Czechem    dla pracowników  
Pakowni PCW wykonujących usługi na 
Zakładzie PTA został  zakupiony kontener 
socjalny, w którym będzie można spożyć 
posiłek w normalnych warunkach.  W/w 
inwestycja pozwoli  w znacznym stopniu na 
poprawę  warunków socjalnych. 

 

Harmonogram i terminy 
uroczystości oraz imprez na 2022r. 

1. Bal karnawałowy – 26.02.2022 r. 
2. Dzień Kobiet  - upominek 
3. Licheń – 24.04.2022 r. 
4. Zawody wędkarskie indywidualne – 

14.05.2022 (Lubraniec) 
5. Zawody wędkarskie drużynowe – 

28.05.2022r. 
6. Spotkanie integracyjne – 03.06.2022 
7. Rajd Górski – 18÷24.09.2022 r. 

(Bieszczady/ Lwów) 
8. Częstochowa -  25.09.2022 r. 
9. Biesiada Piwna – 25.11.2022 
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Uwaga! 

Pkt. 5 – będzie realizowany w zależności od 

pozyskania środków od Pracodawcy. 

Pkt. 8 – Ze względu na wyjazd w tym terminie na 

Rajd Górski, KZ nie organizuje wyjazdu do 

Częstochowy. Będzie autokar z Regionu z Torunia. 

 

AKTUALNO ŚCI 

ZFŚS – Zarząd ANWILU usilnie zabiegał o 
przeniesienie Naszego  funduszu do wspólnej 
działalności socjalnej w ramach Grupy 
Orlen, przy okazji obiecując  stałe dofinan-
sowanie  konta funduszu po przejściu do 
Płocka.  
  Od 5 lat pod różnymi pretekstami Zarząd, 
odmawia dofinansowania naszego ZFŚS, 
dodatkowo wprowadzając  nowe programy, 
bez zapewnienia finansowania. Jednak po 
przejściu do wspólnej działalności socjalnej 
w ramach GK ORLEN pieniądze na wsparcie 
funduszu się  znajdą.  
Jeżeli zostanie w ANWILU S.A. to nie ma 
takiej możliwości. 
A jak wiemy Pracownik w naszej Firmie jest 
najważniejszy. 
Wszystkie organizacje związkowe nie wyra-
ziły zgody na przeniesienie ww funduszu do 
wspólnej działalności socjalnej. 
 
PKZP – związek „Solidarność” postuluje, 
aby podnieść wysokość pożyczki do 40 tys. 
zł w rozłożeniu na 40 rat.  
Sprawa będzie podniesiona na spotkaniu 
PKZP w dniu 14.01.2022r. 
 
Posiłki - Pracownicy coraz częściej zgłaszają 
zastrzeżenia, co do jakości posiłków dostar-
czanych przez ORLEN Administrację               
(zaczyna się powtarzać historia jak ze 
słoikami) 

Negocjacje płacowe – Na spotkaniu KZ 
Przewodniczący, przedstawił aktualny stan 
negocjacji płacowych na 2022 rok z 
Pracodawcą. W dniu 27.12.2022r. zostało 
wysłane pismo do Pracodawcy ws. podwy-
żek wynagrodzeń które podpisały wszystkie 
związki działające w ANWILU (oby tak było   
do końca negocjacji ).   

 Ze strony naszego związku są 4 osoby (p. 
Robert Wichrowski, p. Andrzej Pasiński, p. 
Dariusz Szymański, p. Dawid Kujawa) 
wybrane do zespołu negocjacyjnego. Toczą 
się   rozmowy  ws. utworzenia WRZ. 

 

HUMOR 
 

Do gabinetu psychiatry wchodzi mężczyzna 
z żoną, skarżąc się na jej apatie. Lekarz 
porozmawiał z pacjentką, potem ją objął, 
pogłaskał i kilka razy pocałował. Wreszcie 
zwraca się do obecnego przy tej scenie 
męża: 
- Oto zabiegi, które są potrzebne pańskiej 
żonie. Powinny być stosowane przynajmniej 
co drugi dzień. No, powiedzmy we wtorki, 
czwartki i soboty. 
- Dobrze, we wtorki i czwartki mogę żonę 
do pana przyprowadzać, ale sobota 
wykluczona - gram z kolegami w karty! 

 
*** 

 
Lekarz przegląda rentgenowskie zdjęcie i 
ogromnie się dziwi. 
- Panie, masz pan zegarek w żołądku. To nie 
sprawia panu żadnych problemów? 
- Jasne, że tak. Zwłaszcza przy nakręcaniu... 

 
*** 

 
Redaguje zespół. 
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