Dość dyskryminowania pracowników!
Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność” przekształcił się 11 stycznia w sztab protestacyjno-strajkowy,
którego zadaniem będzie doprowadzenie do realizacji stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w której Związek zawarł listę swych najważniejszych postulatów
(pełny tekst publikujemy poniżej). Wcześniej odbyło się spotkanie związkowców z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu
Rządu odniosła się do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odpowiedzą pisemnie na stanowisko Komisji
Krajowej. Czekamy!
Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 13/18
w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu
dialogu w Polsce

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
z niepokojem obserwuje pogarszającą się
sytuację społeczną oraz narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów
publicznych wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej sferze.
Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost
wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem
pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też
nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych w poszczególnych działach.
Dodatkowo niepewność co do przyszłych
cen energii elektrycznej tak dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia rekompensat
wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych
pogłębiają frustrację.
Konieczny staje się wzrost kwot progów
dochodowych uprawniających do wypłaty
świadczeń z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych
uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.
Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 2015 roku
w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości
zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot

progów podatkowych, wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy, szczególnie dotyczących czasu pracy i okresu
rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur
pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie
Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego
poprzez pomijanie związków zawodowych
w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez
organy państwa w zakresie oczekiwania na
opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony
rządowej na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.
Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu, niestety nie znajdują
właściwego rozpatrzenia, a na kierowane
wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.
Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dyskryminowanie członków
związków zawodowych w stosunku do członków organizacji pracodawców. Członkowie związków zawodowych, płacąc składki
członkowskie na rzecz swoich organizacji,
obciążani są podatkiem dochodowym od
osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość, że nie płacą
składek osobiście, to zaliczają je w koszty
działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od osób prawnych. Narusza to
w sposób rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec
zagrożeń stojących przed gospodarką
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
wzywa rząd do podjęcia rzeczowego i
skutecznego dialogu z reprezentatyw
ną stroną społeczną, przede wszystkim
w zakresie:

 wzrostu wynagrodzeń osób zatrudnionych
w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy
policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów,
przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych
zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych;
 pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
 zaniechania komplikujących system
niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych;
 urealnienia kwoty wolnej od podatku tak,
aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem;
 waloryzacji progów podatkowych oraz
wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych;
 uchylenia wygaszania emerytur pomostowych;
 modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długo-

letnich okresach składkowych nabywali
uprawnienia emerytalne bez względu na
wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją
wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi
od osiąganych dochodów z każdego tytułu
ubezpieczenia, z zachowaniem zasady
30-krotności;
 przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei;
 wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową;
 zwolnienia z podatku dochodowego od
osób fizycznych składek członkowskich
wnoszonych do związków zawodowych;
 przewidywanego wzrostu cen energii
elektrycznej dla odbiorców przemysłowych
i indywidualnych, systemu rekompensat dla
odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, a co za
tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego
i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi oddziałami
naszego związku.
ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat
tel. 33 812-67-90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 33 812-67-90, 530 760 060
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń
tel. 33 812-67-52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Prawny
tel. 33 812-67-53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek,
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Janusz Gołdynia,
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek,
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Przewodniczący – Maciej Mażul,
tel. 668 973 092
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,
tel. 603 769 965
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