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● (4.04.2014)  Sejm uchwalił ustawę podwyższającą świad-
czenia pielęgnacyjne. Jest ona odpowiedzią na protest rodzi-
ców niepełnosprawnych dzieci. Za przyjęciem ustawy głoso-
wało 436 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzy-
mały się od głosu. 

Według ustawy świadczenie od maja wzrośnie do 1000 zł, 
od 2015 r. do 1200 zł, a od 2016 r. do 1300 zł netto. Docelowo 
świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie do wysokości odpowia-
dającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę netto progno-
zowanemu na 2016 r. Minister pracy zapowiada dalsze zmiany.

Nowelizacja ustawy podwyższa świadczenia pielęgnacyjne 
dla rodziców, którzy rezygnują z pracy zawodowej, żeby opie-
kować się niepełnosprawnymi dziećmi. Protestujących w Sejmie 
rodziców ta propozycja nie zadowala. Domagają się podwyżki do 
poziomu płacy minimalnej już teraz (w 2014 r. wynosi ona 1680 
zł brutto, czyli 1237 zł netto) i corocznej waloryzacji świadczeń. 

Sejm nie przyjął żadnego z wniosków mniejszości zgłoszo-
nych przez PiS oraz SLD, ani poprawek proponowanych przez 
opozycję. Zakładały one m.in. szybszą podwyżkę świadczeń, 
niż zaproponowano w ustawie. 
● (7.04.2014)  Zdecydowana większość Polaków źle ocenia sy-
tuację na rynku pracy - wynika z najnowszego sondażu CBOS. 
Przeciwnego zdania są jedynie nieliczni.

84 procent Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy, w 
tym 33 procent uważa, że jest ona bardzo zła. Przeciwnego zda-
nia są nieliczni - jedynie 4 procent badanych. Co dziesiąty okre-
śla sytuację na rynku pracy w Polsce jako ani dobrą, ani złą. 
Nieco ponad jedna czwarta ankietowanych (27 procent) prze-
widuje, że sytuacja jeszcze się pogorszy, a ponad połowa bada-
nych (54 procent) jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na ryn-
ku pracy się nie zmieni. 

38 procent respondentów obawia się zwolnienia,  w tym 
12 procent bardzo poważnie liczy się z taką możliwością. Po-
nad połowa (59 procent) ocenia swoją sytuację zawodową jako 
mniej lub bardziej stabilną.

Stosunkowo największą pewność zatrudnienia deklarują 
mieszkańcy województwa wielkopolskiego (zagrożenie bezro-
bociem odczuwa 29 procent pracujących z tego terenu), śląskie-
go i kujawsko-pomorskiego ( po 30 procent) - informuje CBOS.
● (8.04.2014)  Obniżenie rządowych dopłat do stanowisk w za-
kładach pracy chronionej grozi likwidacją wielu z nich oraz zwol-
nieniami nawet ponad 50 tysięcy osób niepełnosprawnych - prze-
widują związkowcy z „Solidarności”. Obniżenie dofi nansowania 
państwa do stanowisk na rynku chronionym zrównuje je z do-
płatami, obowiązującymi przy zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na otwartym rynku 
pracy. Nowelizację ostro krytykują związkowcy z „Solidarno-
ści”. Ich zdaniem tak znaczny spadek dopłat do stanowisk w za-
kładach pracy chronionej oznacza nieuchronny wzrost kosztów 
pracy osób niepełnosprawnych, a w konsekwencji ich zwolnie-
nia. Przewidują, że nawet te zakłady, którym uda się przetrwać, z 
całą pewnością będą zmniejszać  zatrudnienie w tej grupie ludzi. 

W całej Polsce funkcjonuje blisko 1400 zakładów pracy 
chronionej. Ogółem zatrudniają 240 tys. osób niepełnospraw-
nych, zarejestrowanych  w Systemie Obsługi Dotacji.
● (14.04.2014)  - To porażka - przyznaje MEN. Zamiast poło-
wy sześciolatków - jak nakazuje ustawa - do szkół we wrześniu 
bieżącego roku pójdzie tylko 35 procent dzieci  z tego rocznika.

Resort edukacji, analizując wejście w życie ustawy o pod-
ręcznikach, został zmuszony do policzenia 6-latków, które od 
1 września pójdą do szkoły. I okazuje się, że ministerstwo ma 
problem, bo ustawa zakłada, że w szkolnych ławach obowiąz-
kowo powinna zasiąść połowa rocznika. Tymczasem we wrze-
śniu faktycznie pójdzie do szkół tylko 35 procent sześciolatków. 
● (16.04.2014) Organizacje pracodawców reprezentowane w 
Komisji Trójstronnej opowiadają się wspólnie za maksymalnie 
48-miesięcznym okresem zatrudniania na umowy okresowe. 
Chcą też wydłużenia maksymalnego czasu trwania umowy na 
okres próbny do 6 miesięcy. 

Czteroletni maksymalny czas trwania umowy na czas okre-
ślony nie obejmowałby m.in. umów związanych z realizacją pro-
jektu czy trwaniem kadencji - zakładają pracodawcy. Wspólną 
propozycję Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pra-
codawców RP i Związku Rzemiosła Polskiego przekazano do 
resortu pracy - poinformowali Pracodawcy RP.
● (17.04.2014) W marcu przeciętna płaca wynosiła 4018 zło-
tych brutto, czyli prawie 2900 złotych netto. Oznacza to wzrost 
o 4,8 procent w stosunku do ubiegłego roku. Po odjęciu infl acji 
przeciętna realna płaca w Polsce wzrosła zatem od marca 2013 
roku o 4,1 procent. 

Eksperci zwracają jednak uwagę, że używana przez GUS 
do obliczeń średnia arytmetyczna zniekształca dane, bo bardzo 
wysokie wynagrodzenia prezesów, dyrektorów i części specja-
listów mocno podnoszą liczoną w ten sposób przeciętną płacę. 
Poza tym GUS wylicza średnie wynagrodzenie na podstawie 
przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Małe fi r-
my nie są brane pod uwagę. Ponadto nie wlicza się innych form 
zatrudnienia niż stała umowa o pracę.
● (23.04.2014) 507 405 - tylu bezrobotnych powyżej 50. roku 
życia było zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec li-
stopada 2013 r., co stanowiło 24 procent ogółu bezrobotnych. 

To dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dla po-
równania, bezrobotni do 25. roku życia stanowili 18,9 procent 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W ramach obchodów 
Światowego Dnia Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych 
28 kwietnia w siedzibie Za-
rządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” odby-
ło się seminarium, poświę-
cone problemom bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Była to 
już 23 edycja tego cykliczne-
go przedsięwzięcia.

Tegoroczny temat brzmiał 
„Mobbing, dyskryminacja, 
molestowanie seksualne jako 
zagrożenia w miejscu pracy. 
Skala ryzyka psychospołecznego”.

W seminarium wystąpili następujący prelegenci:
1) dr Agnieszka Mościcka-Teske (Instytut Medycyny Pra-

cy w Łodzi), która omówiła zagadnienia wskazane w tego-
rocznym temacie seminarium;

2) Stanisław Szwed (poseł na Sejm RP, członek Rady 
Ochrony Pracy): Przestrzeganie przepisów dotyczących opie-
ki zdrowotnej nad pracownikami;

3) dr Jarosław Rutkiewicz (dyrektor Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Bielsku-Białej): Analiza warunków zdro-
wotnych środowiska pracy oraz statystyka chorób zawodo-
wych w zakładach pracy na terenie powiatu bielskiego;

Piotr Duda przedstawił założenia kampanii społecz-
nej, przygotowanej przez NSZZ „Solidarność”, zatytuło-
wanej „Sprawdzam polityka”. Jej celem będzie rozliczenie 
przed każdymi wyborami, w tym także wyborami do Par-
lamentu Europejskiego, posłów z ich aktywności w Sejmie 
i Senacie. „Solidarność” będzie wskazywać tych kandyda-
tów, którzy głosowali za przyjęciem antypracowniczych 
przepisów. Stało się to możliwe dzięki stronie interneto-
wej www.sprawdzampolityka.pl, na której można prze-
śledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych 
głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świado-
mie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swo-
ich okręgów wyborczych.

Przewodniczący przypomniał, że od lat słychać, jako-
by związki zawodowe, Kościół czy też inne organizacje 
społeczne nie powinny mieszać się do polityki. Według 
Dudy to hasło wymyślili politycy, którzy boją się kontro-
li społecznej. Boją się, bo jest bardzo duża różnica mie-
dzy tym co obiecują, a tym co realizują. - Wśród stu dwu-
dziestu kandydatów na europosłów jest aż siedemdziesię-
ciu takich, którzy powinni się zapaść pod ziemię ze wsty-
du - tłumaczył przewodniczący. - Przez ostatnie trzy lata 
głosowali w Sejmie nad antypracowniczymi rozwiązania-

mi, a teraz ci hipokryci mają czelność stawać przed wy-
borcami i prosić o ich głosy.

Lider „Solidarności” zwrócił uwagę, że w następnej ka-
dencji w Parlamencie Europejskim będą się toczyły bardzo 
ważne dyskusje na temat przyszłości Europy - między inny-
mi zostaną uchwalone istotne dla pracowników dyrektywy 
w sprawie czasu pracy czy płacy minimalnej. - Dlatego po-
trzeba nam polityków, którzy rozumieją te sprawy i nie ze-
psuli polskiej pracy - zaznaczył Duda.

Odsłaniając kolejne billboardy ze zdjęciami polityków, 
którzy głosowali w sposób antypracowniczy i antyobywatel-
ski, przewodniczący przypominał kolejne głosowania w Sej-
mie, które przynoszą wstyd kandydatom do Europarlamentu, 
między innymi  w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, 
wydłużenia czasu pracy, płacy minimalnej, prawa do zgro-
madzeń. - Chcemy, żeby strona www.sprawdzampolityka.pl 
weszła w krew polskim wyborcom - podkreślał Duda. - Tak, 
aby w każdych kolejnych wyborach Polacy mogli sprawdzać, 
jak politycy wywiązali się ze swoich obietnic, głosując nad 
kolejnymi ustawami w Sejmie i Senacie.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tej strony - zna-
leźć tam można wiele ciekawych informacji, dotyczących 
także parlamentarzystów z naszych okręgów wyborczych. 

www.sprawdzampolityka.pl

CZAS ROZLICZEŃ
- Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy rozliczać polityków z tego co robią - powiedział 
przewodniczący KK Piotr Duda, otwierając 5 maja konferencję prasową w historycznej sali 
BHP w Gdańsku. -  Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bali się wyborców, a 
nie szefa swojej partii.

23. podbeskidzkie seminarium BHP

O MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

Każdego roku w Polsce na skutek wypadków przy pracy ginie około trzystu osób. Kolejnych siedemset na skutek 
ciężkich wypadków przy pracy odnosi poważne uszkodzenia ciała, naruszające podstawowe funkcje organizmu. 

Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r.  Wśród najważniej-
szych przyczyn wypadków znajdują się: niewłaściwa organizacja pracy, brak przeszkolenia z zakresu zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz zły stan zdrowia psychofi zycznego pracowników i pracownic wywołany zbyt długim czasem 
pracy i przemęczeniem. Najwięcej wypadków zdarza się w branżach: budowlanej, górniczej, przetwórstwie przemysło-
wym oraz w transporcie. Inspektorzy zwracają uwagę, że 13,4 procent wypadków w 2013 r. dotyczyło osób świadczą-
cych pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Faktyczna ich skala może być większa, bo przepisy niejednoznacznie 
określają uprawnienia PIP w przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

4) Janusz Grygierczyk 
(kierownik Państwowej In-
spekcji Pracy Oddział w Biel-
sku-Białej): Wypadki na sta-
nowiskach pracy w 2013 
roku;

5) Andrzej Prus (inspektor 
PIP Oddział w Bielsku-Bia-
łej): Wypadkowość przy pra-
cy w powiatach bielskim, cie-
szyńskim i żywieckim;

6) Michał  Podsiadlik 
(rzecznik Prasowy PIP Okrę-
gu Katowice).

Tradycyjnie na począt-
ku seminarium uczczono pa-

mięć ofi ar wypadków przy pracy oraz złożono kwiaty i za-
palono znicze pod tablicą wmurowaną w ścianę budynku Za-
rządu Regionu, upamiętniającą związkowców, którzy zgi-
nęli lub zmarli w czasie wykonywania obowiązków służbo-
wych: Aleksandrę Polak, Jana Frączka i Stanisława Olejaka. 

W seminarium uczestniczyło 47 zakładowych społecz-
nych inspektorów pracy, przewodniczących organizacji 
związkowych oraz reprezentantów zakładowych służb BHP.

Całość przygotował i poprowadził przewodniczący Klubu 
SIP przy Zarządzie Regionu i  sekretarz ZR Jan Polak, który 
na zakończenie podziękował prelegentom za ich wystąpienia, 
a wszystkim uczestnikom seminarium za liczne przybycie. 


