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REFERENDUM EMERYTALNE

"Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania
podpisów pod wnioskiem o referendum w
sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę.
Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej
sprawie. Chcemy skorzystać z wolności, z
tego że żyjemy w demokratycznym państwie – podkreśla szef związku Piotr Duda.
Fora internetowe czy sondaże jednoznacznie mówią że Polki i Polacy nie godzą się
na podwyższenie wieku emerytalnego.
Platforma Obywatelska oszukała społeczeneństwo, bo mogli o tym mówić w kampanii wyborczej. Rządzący po wyborach
zapominają, kto ich wybiera, mają patent na
mądrość, ignorują dialog społeczny – mówi
Piotr Duda. - 30 lat temu władza też nie
chciała prowadzić dialogu społecznego.
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I 30 lat temu, i dziś „Solidarność” jest
przygotowana do walki, ale jesteśmy przygotowaniu do walki merytorycznej.
Chcemy korzystać z demokratycznych
narzędzi.
Szef związku podkreślił, że „Solidarność”
zaprasza do akcji wszystkie środowiska
przeciwne zmianom w systemie emerytalnym. Będę rozmawiał z innymi związkami
zawodowymi, pracodawcami, partiami
politycznymi, środowiskami kobiecymi –
wszystkimi, którzy chcą się wypowiedzieć
w tej sprawie. Musimy to robić szybko,
rząd czasu nie marnuje.
Referendum to dobry instrument na to,
by debata o systemie ubezpieczeń społecznych miała szanse się odbyć i przebić.
Podwyższenie wieku emerytalnego nie jest
dobrym rozwiązaniem, są bardziej przyjazne dla społeczeństwa możliwości –
dodaje członek prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Jego zdaniem
sposobem na poprawę kondycji systemu
emerytalnego należy szukać we wzrośnie
liczby zatrudnionych, odpowiednim tempie
wzrostu wynagrodzeń oraz ujednoliceniu
systemu wnoszenia składki do systemu.
„Solidarność” opowiada się też za umożliwieniem łączenia czasu przebywania na
emeryturze z częściową pracą zawodową
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oraz
pozostawieniem
ubezpieczonym
możliwości wyboru momentu przejścia na
emeryturę.
Decyzję o o rozpoczęciu akcji zbierania
podpisów pod wnioskiem o referendum
podjęła 15 grudnia obradująca w Katowicach Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Zapowiedź premiera Donalda Tuska
dotycząca podwyższenia wieku emerytalnego miała tak naprawdę na celu przede
wszystkim przypodobanie się agencjom
ratingowym. Zabrakło refleksji, jakie to
pociągnie za sobą skutki społeczne – mówił
podczas
obrad
przewodniczący
„Solidarności” Piotr Duda. - Z wszystkich
rozmów czy sondaży wynika, że ludzie są z
tych planów ogromnie niezadowoleni.
Wykorzystajmy to, wykorzystajmy ich
energię w sposób pozytywny.
Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu
zbierania podpisów apelował też Henryk
Nakonieczny, członek prezydium Komisji
Krajowej. Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm na wniosek 500
tysięcy obywateli. I choć w ustawie o
referendum nie jest określony czas, jaki
mamy na zebranie tej liczby podpisów, to
jednak tempo naszych prac musi być
wielkie. Przecież rządowy projekt ustawy w
sprawie podniesienia wieku emerytalnego
może być gotowy jeszcze w styczniu.
W dyskusji i głosowaniu członkowie
Komisji Krajowej jednogłośnie poparli
projekt zbierania podpisów. Za uchwałą w
tej sprawie opowiedziało się 77 członków
Komisji Krajowej, nikt nie był przeciw.
Uchwała określa treść pytania, które
zawarte będzie we wniosku o referendum:
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego wieku uprawniającego do
przejścia na emeryturę wynoszącego 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Komisja
Krajowa przyjęła też uchwałę zobowiązującą struktury związku do zaangażowania w
akcję zbierania podpisów.

Druki poparcia wniosków ws. referendum
można pobierać w intranecie na stronie
związku „Solidarność”
Zabawa karnawałowa
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
serdecznie zaprasza na organizowaną
zabawę karnawałową w dniu 18 lutego
2012 roku w restauracji „Gościniec”.
Zapisy do 10.02.2012r. u przewodniczącego w siedzibie związku.
Gra zespół „Tequilla”.
Odpłatność wynosi:
 dla członka związku – 160zł/od pary
 dla pozostałych – 200zł/od pary
Rajd Górski
KZ na swym pierwszym posiedzeniu w
nowym 2012 roku, podjęła jednogłośnie
decyzję o organizacji Rajdu Górskiego w
dniach 9÷16 września 2012 roku.
Co do kierunku Rajdu, decyzje zostaną
podjęte w późniejszym terminie.
ZDPF
Komisja Zakładowa informuje, że od
stycznia 2012r. podniosła kwotę zwrotnej
doraźnej pomocy finansowej do 4500zł.
Druki (wniosek i umowa) na udzielenie
ZDPF można pobrać i wydrukować z
Intranetu na stronie związku „Solidarność”.
Sposób pobrania: ANWIL Intranet –
Organizacje – Związki Zawodowe – NSZZ
Solidarność – dokumenty wymagane do
udzielenia zwrotnej doraźnej pomocy
finansowej.
Wskaźniki płacowe w 2012
Jak co roku w styczniu, nowa wysokość
płacy minimalnej przynosi nam nowe
wskaźniki z nią związane. Od 2012 roku
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zmienia się także podstawa wymiaru
składek osób na urlopach wychowawczych.
Płaca minimalna brutto w 2012 roku
wyniesie 1.500 zł. Pracownik pełnoetatowy
nie może więc otrzymać wynagrodzenia w
kwocie niższej niż 1.500 zł miesięcznie
(pracownik zatrudniony na 1/2 etatu - 750
zł, a pracownik zatrudniony na 1/3 etatu 500 zł). Natomiast w przypadku podjęcia
pierwszej pracy, pracownik powinien
otrzymywać 80% płacy minimalnej, czyli
1.200 zł.
Dla celów ustalenia, czy pracownik
otrzyma co najmniej płacę minimalną,
sumuje się przysługujące mu składniki
wynagrodzenia
i
inne
świadczenia
wynikające ze stosunku pracy, zaliczone
według zasad statystyki zatrudnienia i
wynagrodzeń określonych przez GUS do
wynagrodzeń osobowych.
Nie uwzględnia się:
* nagrody jubileuszowej;
* odprawy emerytalnej lub rentowej;
* wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.
Jak zawsze w przypadku zmiany płacy
minimalnej, zmieniają się także inne
wskaźniki z nią związane.
I tak, wraz ze wzrostem płacy minimalnej
wzrosną również:
- dodatki za pracę w nocy,
- kwoty wolne od potrąceń, które musimy
zostawić pracownikowi, jeśli dokonujemy
ujęć z jego wynagrodzenia, np. na niespłacony przez niego kredyt,
- maksymalna wartość odprawy pieniężnej wypłacana przy zwolnieniach
grupowych,
- minimalna podstawa zasiłku chorobowego,
- preferencyjne składki na ZUS dla
nowych przedsiębiorców,
- wysokość pracowniczych odszkodowań
czy kar.
Są one bowiem naliczane od kwoty
minimum ustawowego.

Negocjacje płacowe w ANWILU
Wspólna Reprezentacja Związkowa powołana do negocjacji płacowych z Zarządem
ANWILU na 2012 rok, wystosowała w
dniu 3 stycznia pismo do Zarządu o
uruchomienie od 01.01.2012r regulacji
płacowych. WRZ wnosi o:
 wzrost o 6% miesięcznej płacy
zasadniczej dla każdego zatrudnionego
pracownika ANWILU S.A. począwszy
od dnia 01.01.2012r.
 wypłaty dla każdego zatrudnionego
pracownika jednorazowej premii z
okazji Dnia Chemika w wysokości
10,5% osobowego funduszu płac
wypłaconego w 2011 roku.
 dwukrotne doładowanie kart podarunkowych w 2012 roku dla każdego
zatrudnionego pracownika w łącznej
wysokości 3500zł w rozbiciu na kwoty:
1500zł na Święta Wielkanocne i 2000zł
na Święta Bożego Narodzenia.
Jednocześnie WRZ zastrzega, że w przypadku braku realizacji żądań w zakreślonym terminie,(trzech dni) niniejsze pismo
Zarząd ma traktować jako wszczęcie
postępowania zgodnie z ustawą z dnia 23
maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych pracy.
WRZ zastrzega sobie również w terminach
prawem przewidzianych zastosowanie akcji
protestacyjnych ze strajkiem włącznie.
PESEL zamiast NIP
1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie część
przepisów nowelizacji ustawy o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i
płatników. Jedną z najważniejszych zmian
jest to, że od początku 2012 r. osoby
fizyczne, które nie prowadzą działalności
gospodarczej ani nie są zarejestrowanymi
podatnikami VAT będą posługiwać się
tylko numerem PESEL.
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Oznacza to, że 1 stycznia NIP tychże
wygaśnie z mocy prawa.
Natomiast numer PESEL będzie identyfikatorem podatkowym na dokumentach
związanych z wykonywaniem zobowiązań
podatkowych. Podatnicy będą zobowiązani
okazywać go na żądanie organów administracji rządowej i samorządowej, organów kontroli skarbowej, przedstawicieli
NIK oraz banków i SKOK, stron czynności
cywilnoprawnych, a także płatników i
inkasentów.
Osoba, która będzie chciała później
rozpocząć działalność gospodarczą zobowiązana jest wystąpić do naczelnika urzędu
skarbowego o nadanie nowego numeru
NIP.
W przypadku przedsiębiorców NIP nadany
im na podstawie dotychczasowych przepisów nadal obowiązuje i automatycznie
przekształca się w numer identyfikacji
podatkowej, o którym mowa
w
nowelizacji.
Należy zwrócić uwagę na to, iż
pracodawcom, którzy opłacają za zatrudnione osoby składki na ubezpieczenie
społeczne, nadal nadawany będzie NIP.
Od początku stycznia osoby fizyczne nie
będą już musiały zgłaszać w urzędzie
skarbowym informacji, które zawiera
rejestr PESEL.
Naczelnik urzędu zaktualizuje te dane z
urzędu automatycznie po ich otrzymaniu z
rejestru. Rejestr nie zawiera jednak wszystkich danych w związku, z czym osoby
fizyczne będą musiały dokonywać aktualizacji w związku ze zmianą adresu
zamieszkania. Będzie można to zrobić w
składanej deklaracji lub każdym innym
dokumencie związanym z obowiązkiem
podatkowym. Jeśli jednak adres zamieszkania będzie taki sam jak zameldowania,
który znajduje się w rejestrze PESEL, to
podatnik nie będzie już musiał zgłaszać go
do urzędu.

Humor
Dyrektor zagląda do pokoju maszynistek i
ze zdziwieniem zauważa, że jedna z nich z
mozołem odszukuje klawisz, który powinna
nacisnąć. Pyta więc:
- Według jakiej metody uczyła się pani
maszynopisania?
- Według metody biblijnej.
- To znaczy?
- Szukajcie, a znajdziecie.
***
Pociągiem jadą dwaj chłopcy. Jeden z nich
wyciąga kanapkę i zaczyna jeść. Drugi
szeptem mówi:
- Nie jedz tak głośno, bo Cię konduktor
usłyszy i wywali z pociągu.
- Ale za co?
- Tu jest wyraźnie napisane, że zabrania się
przewożenia materiałów żrących.
***
Janek spotyka zakochanego, radosnego
kolegę.
- Słyszałem, że masz nową piękną
dziewczynę, za którą wszyscy się oglądają?
- Chłopaku, nawet sobie nie wyobrażasz!
Jest po prostu boska…
- A fajna chociaż w łóżku?
- Jeszcze nie wiem. Jedni mówią, że fajna,
inni że nie fajna…
***
O co walczy Bronisław Komorowski po
wygranych wyborach?
- Żeby nowy prezydent za pomocą starych
metod zaproponował staremu rządowi, aby
rządził po nowemu.
***
Redaguje zespół.
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