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Ciąg dalszy ze str. III

Jak wynika z kontroli PIP, w tych przypadkach najczęściej roz-
wiązywano umowy na mocy porozumienia stron, nie przedłuża-
no umów zawartych na czas określony, albo rozwiązywano je za 
wypowiedzeniem ze strony pracodawcy z zachowaniem okre-
su wypowiedzenia. W 8 proc. skontrolowanych fi rm stwierdzo-
no nieudzielanie pracownikom dodatkowego urlopu na dziecko 
do 14. roku życia. 
● (25.03.2014) GUS poinformował, że bezrobocie w lutym wy-
niosło 13,9 procent. Bez pracy pozostaje ponad 2 miliony 225 ty-
sięcy osób.  W lutym 2013 roku bezrobocie wyniosło 14,4 procent.
Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w województwie 
warmińsko-mazurskim (22,3 procent). Najmniej osób bez pracy 
było w Wielkopolsce (10 procent).
● (27.03.2014) Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność 
rozważa zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, któ-
ra odbiera pracownikom służb mundurowych prawo do pełnopłat-
nego zwolnienia chorobowego. Zamiast dotychczasowych zasił-
ków chorobowych w wysokości 100 procent, pracownicy „mun-
durówki” otrzymają zasiłki 80-procentowe.
Według nowych przepisów pełna, stuprocentowa stawka zasił-
ku chorobowego dla funkcjonariuszy zostanie utrzymana tylko 
w przypadku, gdy choroba będzie związana z pełnieniem służby. 
Chodzi m.in. o wypadki w pracy czy choroby zawodowe. Związ-
kowcy podkreślają, że w ustawie brakuje precyzyjnych wytycz-
nych, które pozwoliłyby jednoznacznie określić, czy funkcjona-
riusz zachorował w związku z pełnieniem służby, czy też choro-
ba ma przyczyny pozazawodowe. 
Przygotowana przez resort spraw wewnętrznych ustawa została na 
początku roku przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta 
14 marca. Dotyczy około 240 tys. pracowników służb munduro-
wych, w tym m.in. policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjona-
riuszy Straży Granicznej czy Służby Więziennej.
● (2.04.2014) Chociaż w lutym po raz pierwszy od sześciu lat 
zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, to 
liczba osób długotrwale bezrobotnych się zwiększyła.  Z danych 
GUS oraz Ministerstwa Pracy wynika, że aż 53,8 proc. ogółu za-
rejestrowanych bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy po-
nad rok - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. W 2012 roku było 
to 48,8 proc.
W lutym bezrobotnych, którzy pozostawali bez pracy łącznie w 
ostatnich 2 latach przez ponad 12 miesięcy, było  ponad 1,2 mln. 
O 74 tys. więcej niż przed rokiem.
Eksperci podkreślają, że nawet gdy są wolne miejsca pracy, to 
pracodawcy na ogół nie chcą takich osób zatrudniać. Przedsię-
biorcom nie opłaca się szkolić takich bezrobotnych, bo na rynku 
wciąż jest dużo w pełni przygotowanych pracowników z krótkim 
stażem na bezrobociu.
Pomoc długotrwale bezrobotnym jest bardzo trudna i kosztowna, 
a każdy miesiąc bezrobocia zmniejsza prawdopodobieństwo po-
wrotu do pracy - podkreślają eksperci.
● (2.04.2014)  Mija dziewiąta rocznica śmierci Jana Pawła II. 
Papież z Polski zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego 
pontyfi kat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez 
niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby „Solidar-
ności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby „aksamitnej rewo-
lucji”. „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, na-
uczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu 
na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie 
ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć «Solidarności». Jest 
to trudne i wymagające zadanie” -  słowa Ojca Świętego wypo-
wiedziane do związkowców w 2003 roku w Watykanie stały się 
drogowskazem dla NSZZ „Solidarność”.
● (3.04.2014) Zazwyczaj wraz ze wzrostem wynagrodzeń rosną 
koszty pracy. W Polsce, jak wynika z najświeższych danych Eu-
rostatu, ten problem pracodawców raczej nie dotyka - informuje 
portal www.pulshr.pl.
Od 2008 r. praktycznie nie odnotowano zwiększenia kosztów pra-
cy rozumianych jako wydatki, które ponosi pracodawca na za-
trudnienie pracownika - łącznie z pensją i innymi świadczenia-
mi. W ciągu pięciu lat łączny wzrost kosztów wyniósł 0,1 proc. 
Tymczasem w Bułgarii było to 44 proc., a w Belgii czy Luksem-
burgu - ponad 15 proc.
Godzinowe koszty pracy w w ciągu czterech lat wzrosły w Polsce 
tylko o 40 eurocentów! W UE jest to od 3,71 euro w Bułgarii do 
40,1 euro w Szwecji. W Polsce 7,6 euro za godzinę. Mniej mają 
tylko Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa i wspomniana już Bułgaria. 
Najistotniejszym składnikiem kosztów pracy jest wynagrodze-
nie, ale są też pozapłacowe czynniki, np. przygotowanie stano-
wiska pracy, zapewnienie bezpieczeństwa. Pozapłacowe koszty w 
UE wynoszą przeciętnie 23,7 proc. Najniższe są na Malcie, gdzie 
stanowią tylko 8 proc., a najwyższe we Francji - 32 proc. W Pol-
sce jest to 16,7 proc.
● (3.04.2014) Pracodawca będzie musiał uzasadnić ewentualne 
zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas określony, a tak-
że skonsultować je ze związkami zawodowymi. Jest to reakcja na 
skargę NSZZ „Solidarność” skierowaną do Komisji Europejskiej. 
Związek domagał się ograniczenia nadużywania umów termino-
wych, których Polska jest niechlubnym liderem.
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, z którego wyni-
ka, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jaki przysługuje za-
trudnionym na czas określony w Polsce, dyskryminuje ich wzglę-
dem pracujących na stałe. Tak więc osoby pracujące na czas okre-
ślony otrzymają uprawnienia, które dotychczas przysługiwały tyl-
ko osobom zatrudnionym na stałe. Zlikwiduje to podział na pra-
cowników, których etat jest bardziej stabilny i tych, których moż-
na zwolnić niemal w każdej chwili. Firma musi więc teraz uzasad-
nić wypowiedzenie ich umowy przed terminem oraz skonsultować 
je ze związkami zawodowymi. Prawie 3,4 mln osób pracujących 
na podstawie takich umów zyska większą stabilność zatrudnienia. 
Konkretne propozycje zmian w Kodeksie pracy mają być poda-
ne w najbliższym czasie.

W piątek, 28 marca 2014 roku, w wieku 85 
lat zmarł w Bielsku-Białej Tadeusz Makulski, 
człowiek, który przez całe życie służył Bogu i 
Ojczyźnie.

W latach 1980-81 Tadeusz Makulski był 
członkiem „Solidarności” w bielskim Biurze 
Projektów „Śląsk”. Jako konstruktor i inspek-
tor nadzoru współpracował z wieloma para-
fi ami przy budowach nowych kościołów lub 
rozbudowach już istniejących  - między in-
nymi w Straconce, na Leszczynach, przy ów-
czesnej ulicy Kluski (dziś Najświętszej Ma-

ryi Panny Królowej Polski), a także w Jawo-
rzu i w Buczkowicach. W maju 1982 roku po 
udziale w niezależnym pochodzie pierwszoma-
jowym w Bielsku-Białej został internowany w 
obozie w Nowym Łupkowie w Bieszczadach. 
W decyzji o internowaniu stwierdzono, że Ta-
deusz Makulski „reprezentuje wrogi stosunek 
do ustroju PRL”. 

Był i pozostał wierny ideałom „Solidarno-
ści”. Zapamiętamy Go jako dobrego i prawe-
go człowieka, zawsze uczynnego i życzliwe-
go dla ludzi…

Zmarł Tadeusz Makulski

Byli działacze „Solidarności” z regionu Podbeskidzie, 
walczący o niepodległość Państwa Polskiego tak przed, jak 
i po wprowadzeniu stanu wojennego, a którzy wyemigro-
wali z kraju w latach osiemdziesiątych, pragną tą drogą 
wyrazić wdzięczność i podziękować społeczeństwu nasze-
go regionu za ogromną i bezinteresowną pomoc naszym 
rodzinom w czasie, gdy tej pomocy najbardziej potrzebo-
wały, gdy byliśmy internowani, aresztowani i skazywani 
przez sądy na długoletnie wyroki więzienia. Często z na-
rażeniem wolności własnej i swoich rodzin, pomagali, nie 
zważając na surowe represje, jakie wtedy mogły grozić za 
taką działalność.

Żyjąc na emigracji, pomimo tak wielkiej odległości, jaka 
nas dzieli od Kraju, bardzo żywo interesujemy się wszyst-
kim, co dotyczy naszej wspólnej Ojczyzny. Jesteśmy na bie-
żąco, jeśli chodzi o sprawy polityczne i społeczne. Szcze-
gólnie w ostatnich latach ze względu na postęp technicz-

ny i nowe sposoby komunikowania się  mamy możliwość  
uczestniczyć w prawie wszystkich wydarzeniach odbywa-
jących się w Polsce. 

Tak więc tą drogą jeszcze raz dziękujemy i bardzo serdecz-
nie pozdrawiamy naszych rodaków z regionu Podbeskidzie.

Od redakcji: Powyższy tekst został nadesłany do Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pocztą elektronicz-
ną przez Jerzego Binkowskiego, szefa podziemnego „Trzecie-
go Szeregu” podbeskidzkiej „Solidarności”, z prośbą o opubli-
kowanie na łamach „SP”. 

PODZIĘKOWANIE

Po dwóch latach pracy i wielu spotkaniach przedstawicieli Grupy Roboczej, starają-
cych się o godne zadośćuczynienie dla ludzi walczących na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny trafił senacki pro-
jekt ustawy, dotyczący wsparcia finansowego dla części działaczy opozycji antykomu-
nistycznej. Fakt ten jest naszym olbrzymim sukcesem, choć zapisy projektu nie w peł-
ni nas satysfakcjonują.

Opinia o senackim projekcie ustawy 

DLA WETERANÓW 
OPOZYCJI

Przed głosowaniem Jerzy Borkowski z Twojego Ru-
chu zwrócił się z pytaniem do przedstawiciela rządu o 
przewidywane koszty projektu. Odpowiedział mu podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Marek Bucior: „Ce-
lem projektu jest udzielenie pomocy działaczom opozy-
cji antykomunistycznej, którzy są w najtrudniejszej sytu-
acji fi nansowej. Stanowisko rządu będzie przedstawio-
ne w niedalekiej przyszłości. Obecnie przygotowujemy 
też skutki fi nansowe tego projektu, ale będą one uzależ-
nione także od decyzji przyjętych w komisji polityki spo-
łecznej i rodziny. Na bieżąco będziemy wspierać komi-
sję w tych pracach”.

Jedynym klubem parlamentarnym, opowiadającym 
się przeciwko dalszej pracy nad ustawą w Sejmie, byli 
palikotowcy. Jednak Sejm w głosowaniu zdecydowanie 
rozprawił się z wnioskiem Twojego Ruchu o odrzucenie 
projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Posłowie zdecy-
dowanie odrzucili ten wniosek 375 głosami przedstawi-
cieli PO, PiS, PSL, SP i ośmiu niezrzeszonych. Za nie-
godnym posłów RP wnioskiem było 56 posłów z Twojego 
Ruchu, SLD, jeden z PSL (Piotr Walkowski) i jedna po-
słanka niezrzeszona, Wanda Nowicka, a dwóch wstrzy-
mało się od głosu. Wstrzymali się jeden poseł TR (Jacek 
Kwiatkowski) i jeden poseł niezrzeszony. Tym samym 
projekt został przyjęty i skierowany do komisji polityki 
społecznej i rodziny.

Projekt ustawy przewiduje pomoc fi nansową dla czę-
ści działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjo-
nowanych z powodów politycznych w latach 1956-1989. 
Ma być ona świadczona osobom znajdującym się w szcze-
gólnie trudnej sytuacji materialnej. Warunkiem przyzna-
nia pomocy będzie uzyskanie statusu działacza opozycji 
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej i speł-
nienie kryterium dochodowego. Pomoc będzie świadczo-
na w dwóch formach: świadczenia specjalnego i pomocy 
pieniężnej. Świadczenie specjalne ma być przyznawane 

co miesiąc w wysokości najniższej emerytury. Dostaną je 
osoby, których dochód nie przekracza kwoty odpowiada-
jącej 220 procentom najniższej emerytury (jeśli gospoda-
rują samotnie) lub osoby, których dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza 150 procent najniższej emerytury.

Projekt ustawy przewiduje też jednorazową pomoc fi -
nansową, która przyznawana byłaby w związku ze zdarze-
niem losowym na pokrycie kosztów na przykład zakupu 
wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego czy opła-
cenie pomocy pielęgnacyjnej. Wnioskodawcy chcieliby, 
aby przepisy weszły w życie 1 czerwca. Zgodnie z projek-
tem, działaczem opozycji antykomunistycznej jest między 
innymi osoba, która między 1 stycznia 1956 a 4 czerwca 
1989 roku „przez co najmniej sześć miesięcy była człon-
kiem nielegalnej organizacji, której cele zmierzały do od-
zyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub 
respektowania praw człowieka” lub „prowadziła w spo-
sób zorganizowany, zagrożoną odpowiedzialnością kar-
ną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i suwerenności lub respektowania praw człowie-
ka”. Z kolei za osoby represjonowane uznane mają być 
między innymi takie, które w latach 1956-1989 przeby-
wały w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia na te-
rytorium Polski „za działalność na rzecz odzyskania przez 
Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania 
praw człowieka”. Decyzje w sprawie udzielenia pomocy 
będzie podejmował Urząd d/s Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych w porozumieniu z IPN, z którymi Grupa 
Robocza współpracuje. Ponadto byli opozycjoniści oraz 
prześladowani będą mieli prawo do legitymacji i odzna-
ki honorowej, a jeśli już nie żyją, ich rodziny będą mogły 
otrzymać odznakę pamiątkową. Takie są plany, a jak to bę-
dzie wyglądało, zobaczymy po głosowaniu końcowym...
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