II ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

Widziane od œrodka

TUZIN GRZECHÓW TUSKA
● (31.08.2014) Na prośbę NSZZ „Solidarność” Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia papieża Franciszka podjęła decyzję o ustanowieniu bł.
ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w
Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks. Abp Sławoja Leszka Głódzia. - Ksiądz Jerzy oddał życie, aby „Solidarność” mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i patron - powiedział szef
Związku Piotr Duda.
● (04.09.2014) Polacy coraz rzadziej mają wolne weekendy, a ponad 30 procent z nas pracuje co najmniej jedną niedzielę w miesiącu.
Dane, jakie podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, są zatrważające. Aż 30,2 procent obywateli naszego kraju przyznało, że
pracuje co najmniej jedną niedzielę w miesiącu. Jeszcze gorzej
wypadamy pod względem sobót. W tym dniu pracuje aż 56,5
procent Polaków. Wynik ten sytuuje nas w czołówce państw Unii
Europejskiej pod względem aktywności zawodowej w weekendy. Jeżeli chodzi o pracę w niedziele, wśród 28 państw zajmujemy ósme miejsce, a wyprzedzają nas m.in. Dania, Holandia,
Chorwacja czy Słowacja.
● (04.09.2014) Szef „Solidarności” Piotr Duda zwrócił się
do premiera Donalda Tuska z prośbą o podjęcie dwustronnych rozmów w sprawie polityki płacowej rządu wobec pracowników państwowej sfery budżetowej.
„Dramatyczna, narastająca od lat sytuacja pracowników państwowej sfery budżetowej wymaga szukania rozwiązań niekonwencjonalnych, których nie są w stanie zapewnić ustawowe procedury konsultacji. Ponieważ rząd RP jest de facto zbiorowym
pracodawcą dla tej grupy pracowników, zwracamy się o podjęcie dwustronnych rozmów, w celu wypracowania w duchu dialogu społecznego zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą
przywrócić dynamikę płac w sferze budżetowej” - czytamy w
liście skierowanym do premiera.
● (08.09.2014) W sierpniu stopa bezrobocia spadła w Polsce do 11,7 procent wobec 11,9 w lipcu - poinformował minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister podkreślił, że „to siódmy miesiąc nieprzerwanego spadku bezrobocia w Polsce”. Spadek odnotowano we
wszystkich województwach. Największy w województwie lubuskim. Najniższa stopa bezrobocia jest obecnie w Wielkopolsce - 8,1 procent.
W urzędach pracy w całym kraju na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 mln 855 tys. osób. Pracodawcy zgłosili w sierpniu do urzędów pracy 93 tys. miejsc pracy, o blisko jedną piątą
więcej niż w sierpniu 2013 r. Pytany o prognozy stopy bezrobocia na koniec roku Kosiniak-Kamysz mówił, że stopa bezrobocia na pewno wyniesie dużo poniżej 13 procent, a jak się uda
osiągnąć wskaźnik poniżej 12,5 procent, będzie to duży sukces
polskich przedsiębiorców.
● (09.09.2014) Nawet 800 godzin nadliczbowych rocznie
przepracowywali pracownicy firm kontrolowanych przez
Państwową Inspekcję Pracy. Rekordzista ujawniony przez
PIP pracował bez odpoczynku 35 godzin!
„Dziennik Gazeta Prawna” cytuje dane z raportu Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące stanu przestrzegania
przepisów o czasie pracy. W ubiegłym roku PIP sprawdziła
1356 firm. Okazuje się, że w niektórych zakładach pracownicy musieli spędzać w zakładzie po 15 godzin na dobę. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości związane były z ewidencjonowaniem czasu pracy, opracowywaniem harmonogramów. Aż 22 proc. skontrolowanych firm naruszyło obowiązek udzielania 11-godzinnego odpoczynku dobowego, a
16 proc. zatrudniających nie zapewniło 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.
PIP odnotowała wzrost skali naruszeń związanych z zapewnieniem podwładnym dnia wolnego w zamian za pracę w wolną
sobotę, czyli dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Nieprawidłowości w tym zakresie występowały u ponad 38 proc. pracodawców.
Większość nieprawidłowości w placówkach handlu wielkopowierzchniowego miała charakter jednostkowy. Niepokojące są za to wyniki kontroli w transporcie - kierowcy pracują
bowiem dłużej, niż wynika to z tachografów.
● (09.09.2014) Prawie 3,5 miliona zatrudnionych na umowach terminowych może zyskać stabilniejsze warunki pracy, jeśli w życie wejdą proponowane przez rząd zmiany w
Kodeksie pracy.
Według danych PIP co czwarta umowa w ubiegłym roku była
zawarta na co najmniej trzy lata. „Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że okresy wypowiedzenia w przygotowanym projekcie mają zostać zrównane z obowiązującymi przy umowach na
stałe. Dodatkowo pracodawcy będą mieli obowiązek wskazać
przyczyny rozwiązania umowy o pracę oraz skonsultować wypowiedzenie ze związkami zawodowymi.
Zmiany są konieczne. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
przysługujący zatrudnionym terminowo dwutygodniowy okres
wypowiedzenia jest dyskryminacją. Zmiany wymusza także Komisja Europejska, która po skardze NSZZ „Solidarność” zakwestionowała obowiązujące u nas przepisy.
● (10.09.2014) Bezrobocie spada, jednak liczba osób, które podjęły pracę, jest mniejsza niż przed rokiem. Dzieje się
Ciąg dalszy na str. III

Premier Donald Tusk oraz wicepremier Elżbieta Bieńkowska znaleźli sobie nowe posady w Brukseli. Wiele osób cieszy się z tego faktu - jedni uważają, że kończy się okres fatalnego rządzenia, zaś drudzy przekonują, że jest to niebywały sukces dla Polski. Niewątpliwie
jest to jedynie osobisty sukces Donalda Tuska, który będzie teraz solidnie opłacany. Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić państwo leżące w środku Europy, z którego w trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie nasz kraj (zarówno społeczno-gospodarczej jak i międzynarodowej), w jednym czasie wyjeżdża dwóch najważniejszych polityków rządzącej
partii. Nawet wśród kandydatów na przewodniczącego Rady Europy nie było nikogo z
czołowych polityków z innych państw Unii Europejskiej.
Widocznie Donald Tusk wraz ze swoimi współpracownikami doszedł do wniosku, że lepiej się teraz ewakuować, aby po kilku latach wrócić już w innej roli i na
przykład kandydować na urząd prezydenta licząc, że Polacy zapomną o siedmiu latach niekorzystnych rządów
PO-PSL, gdy Donald Tusk był premierem. Dlatego właśnie dziś warto przypomnieć przynajmniej niektóre z decyzji, jakie podejmowała ta ekipa.
I. Podwyższenie wieku emerytalnego
Wprowadzono podwyższenie wieku emerytalnego do 67
lat. Tym samym został wydłużony czas świadczenia pracy dla kobiet o 7 lat, a dla mężczyzn o 2 lata.
II. Likwidacja wcześniejszych emerytur w warunkach szkodliwych
Odebrano prawo do wcześniejszych emerytur osobom
pracującym w warunkach szkodliwych (dotyczy to prawie miliona pracowników).
III. Wprowadzenie „elastycznego” czasu pracy
Wprowadzono niekorzystną dla pracowników możliwość wydłużenia do roku okresu rozliczeniowego czasu pracy. Po zmianach pracodawca ma prawo wprowadzić elastyczną organizację czasu pracy z tak zwanymi
„nienormowanymi godzinami”.
IV. Ograniczenie dofinansowania do miejsc pracy dla
niepełnosprawnych
Ograniczono dofinansowanie na pracownika z lekkim i
znacznym stopniem niepełnosprawności między innymi
poprzez zmniejszenie dofinansowania do miejsc pracy.
V. Podniesienie wymagania uprawniającego do renty i renty rodzinnej
Zaostrzono kryterium uprawniające do renty i renty rodzinnej. Wymagania dotyczące okresu ubezpieczeniowego podniesiono o pięć lat (25 - kobiety, 30 - mężczyźni)
wykluczając przy tym okresy nieskładkowe.
VI. Niekonstytucyjny zapis o zawieszeniu emerytur,
które były pobierane bez rozwiązania umowy o pracę
Wprowadzono zasady, że prawo do przejścia na emeryturę uzyskuje się bez rozwiązywania umowy o pracę.
Później się z tego wycofano, a teraz - po wyroku Trybunału Konstytucyjnego - wypłaca się zalegle emerytury.
VII. Przez wiele lat nie podnoszono kryterium dochodowego
Brak waloryzacji kryterium dochodowego przez sześć lat
spowodował, że kryterium (poniżej 351 złotych) znajdo-

wało się poniżej poziomu skrajnego ubóstwa (ustawa o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy społecznej). Dodatkowo nie waloryzowano również kryterium dochodowego przy zasiłkach rodzinnych (504 złotych) przez co około 2,5 miliona polskich dzieci straciło prawo do zasiłku.
VIII. Odebranie prawa do świadczeń dla opiekunów
osób niepełnosprawnych
Odebrano prawo do świadczeń pielęgnacyjnych dla
opiekunów, którzy zajmowali się osobami najstarszymi. Wprowadzono kryterium dochodowe pozbawiając
świadczeń ponad sto tysięcy opiekunów, którzy zwolnili się z pracy.
IX. Brak rozwiązań powstrzymujących falę emigracji
Według danych GUS tylko w 2013 roku wyemigrowało
około 500 tysięcy Polaków. Szacuje się, że poza granicami Polski przebywa ponad 2,5 miliona rodaków, pośród których większość stanowią ludzie młodzi. Niestety, wszystko wskazuje na to, że grozi nam kolejna fala
emigracji w związku z pogarszającą się sytuacją w Polsce oraz otwarciem rynku pracy w Szwajcarii i decyzją
o podniesieniu płacy minimalnej w Niemczech.
X. Bezrobocie
Od lat utrzymuje się na rekordowym poziomie. Obecnie
ponad dwa miliony osób pozostaje bez pracy, z czego milion to ludzie młodzi. Przez wiele lat ograniczano środki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, mimo że na kontach funduszu pracy jest
zamrożonych ponad pięć miliardów złotych.
XI. Gigantyczny przyrost długu publicznego
Przyrost długu publicznego w latach 2007-2013 wyniósł
blisko 450 miliardów złotych.
XII. Ciągłe podwyżki podatków
Szczególnie drastyczna i antyrodzinna była podwyżka stawek podatku VAT na odzież i obuwie dziecięce z
ośmiu do 23 procent.
To tylko niektóre główne „grzechy” Donalda Tuska
i skutki jego fatalnych rządów. Prawo i Sprawiedliwość
przygotowuje szczególny audyt, w którym przypomnimy Polakom, co w ciągu ostatnich siedmiu lat dokonała
ekipa PO-PSL. Niestety, nominacja Ewy Kopacz na premiera oznacza jedynie kontynuację obecnych rządów,
tak aby tylko dotrwać do następnych wyborów.
STANISŁAW SZWED

POSTULATY NADAL AKTUALNE
Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w 34. rocznicę Porozumień Sierpniowych
W 34. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” dziękuje wszystkim, dzięki którym „Solidarność” powstała, przetrwała stan wojenny i trwa do dzisiaj, kontynuując walkę o prawa pracownicze i wrażliwą społecznie Polskę.
Sierpniowe postulaty są nadal aktualne i mimo przeżywanych obecnie trudności, mimo antyspołecznej, antypracowniczej i antyzwiązkowej postawy rządu Związek istnieje i realizuje swój najważniejszy
cel, jakim jest obrona godności ludzi pracy. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
zburzył powojenny porządek w Europie, po wielu latach totalitarnego zniewolenia umożliwił powrót naszej Ojczyzny do rodziny wolnych, demokratycznych państw.
Dzięki solidarności milionów Polaków wydarzenia sprzed 34 lat stały się jedną z najpiękniejszych kart
historii Polski. Po 34 latach, na potrzeby bieżącej polityki, sprawujący władzę w Polsce próbują pisać historię naszego kraju na nowo. Próbują wymazać fakt, że do zmian doprowadziły strajki milionów pracowników w zakładach pracy, którzy byli członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Próbują zatrzeć w pamięci Polaków, że do pierwszych wolnych wyborów w czerwcu 1989 r.
doprowadziła fala strajków pracowników zrzeszonych w zdelegalizowanej wówczas „Solidarności”, że
zmiany ustrojowe nie byłyby możliwe bez „Solidarności”.
Ale my, ludzie „Solidarności” pamiętamy komu zawdzięczamy wolną Polskę. Dlatego będziemy robić
wszystko, aby 21 sierpniowych postulatów nie było tylko napisami na historycznych tablicach.

