BIULETYN INFORMACYJNY

NSZZ
Zbieramy podpisy
Zbieramy podpisy pod wnioskiem o podjęcie przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały dotyczącej
skrócenia VII kadencji Sejmu.
Koleżanki i Koledzy!
Manifestacja pokazała nie tylko naszą siłę i
determinację, ale również – a może przede
wszystkim – ogromne poparcie i zaufanie
społeczeństwa, które oczekuje zmian. To pokazuje,
że „Solidarność” i pozostałe związki zawodowe są
dzisiaj
jedyną
realną
siłą
zdolną
do
przeciwstawienia się złej polityce prowadzonej w
Warszawie na ulicy Wiejskiej.
To duże zobowiązanie. Nie wolno nam go zawieść.
Podczas finału akcji „Dość lekceważenia
społeczeństwa” 14 września ogłosiliśmy na Placu
Zamkowym, że będziemy zbierać podpisy pod
petycją o skrócenie kadencji Sejmu, potocznie
nazywaną też petycją o samorozwiązanie Sejmu.
Nadszedł czas, aby z całą mocą uruchomić tę akcję.
Petycja z formalnego punktu widzenia nie ma mocy
prawnej. To znaczy, że nie jest dlaposłów wiążąca.
Ale jeśli uda nam się znaczącą liczbę podpisów,
politycy nie będą mogli zignorować tego głosu.
Dlatego warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo będzie to ważny środek nacisku na władzę,
która prędzej czy później musi zacząć słuchać
swoich obywateli.
Zwracam się do wszystkich struktur naszego Związku, naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicjatyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmiany obecnej władzy, o
poparcie naszej akcji. Petycję z listą na podpisy
można pobrać ze strony głównej (www.solidarno-
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sc.org.pl) w formie elektronicznej lub bezpośrednio
w Zarządach Regionów NSZZ „Solidarność”.
Piotr Duda
Popiełuszko – 29 rocznica
18 października 2013r. na Włocławskiej Tamie i w
Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego
Popiełuszki we Włocławku odbyły się obchody 29
rocznicy śmierci ks. Jerzego. W Sanktuarium
Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zorganizowano główną część obchodów rocznicy śmierci
kapelana ludzi pracy. Były delegacje komisji
zakładowych NSZZ "S" i Zarządu Regionu oraz
samorządowcy, posłowie, przedstawiciele organizacji społecznych. Odbyła się również procesja
różańcowa z relikwiami kapelana "Solidarności", a
także program artystyczny przygotowany przez
młodzież ze szkoły imienia Jerzego Popiełuszki z
Modzerowa. Uroczystą mszę świętą odprawił
biskup Wiesław Alojzy Mering. Z okazji włocławskich obchodów, aleja ks. Jerzego Popiełuszki
oraz tablica pamiątkowa zostały udekorowane
kwiatami i flagami narodowymi, związkowymi oraz
miejskimi.
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Większość członków Związku pamięta pewnie
słowa, że "przemoc nie jest oznaką siły, lecz
słabości" albo "zło dobrem zwyciężaj". Pozostały
one w sercach i pamięci wielu.

XVI Biesiada Piwna
XVI Biesiada Piwna w 2013 roku odbędzie się w
restauracji „Gościniec” w dniu 30.11.2013 roku w
godz. 18.00- 24.00.
Odpłatność od członka związku – 55zł. Członek
związku ma prawo przyjść z jedną osobą
towarzyszącą (para-110zł), dla osób spoza związku
– 65zł. od osoby, (para 130zł).
KZ
serdecznie
zaprasza
członków
oraz
sympatyków związku.
Zapisy u przewodniczącego.

Wybór ZUS czy OFE
Wybór na oślep, bo bez informacji o stanie konta.
Przyszli emeryci już w II kw. przyszłego roku
muszą zdecydować, czy chcą, aby ich pieniądze
zgromadzone w OFE trafiły do ZUS. Zasady przenoszenia środków budzą szczególne kontrowersje.

Bez takich podstawowych informacji trudno jest
podejmować decyzję w tak ważnej sprawie jak
oszczędzanie na przyszłą emeryturę – wyjaśnia
Wojciech Nagel, ekspert ubezpieczeniowy BCC,
członek rady nadzorczej ZUS.
Eksperci jednocześnie wskazują, że ustawodawca
zobowiązał ZUS do przesłania każdemu członkowi
otwartych funduszy emerytalnych informacji o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie
30 stycznia i 4 lutego 2014 roku.
Mają być w niej zawarte także dane o liczbie i
wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących
się na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego (stan na 3 lutego i 4 lutego 2014
roku). Problem polega jednak na tym, że termin
przesłania takiej informacji upływa dopiero 31
marca 2015 roku.
Ta data zastanawia. OFE będą musiały same wysłać
informacje o liczbie jednostek rozrachunkowych
danego ubezpieczonego. Sprawę dodatkowo utrudnia fakt, że fundusze mają zakaz reklamowania
się. Mogą więc co najwyżej do informacji o stanie
konta dodać dodatkowe informacje o planowanych
zmianach.

Są one zawarte w rządowym projekcie ustawy o
zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem
zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Trwają
jego konsultacje społeczne.

Jest to etap legislacji i w trakcie konsultacji.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku osoby
ubezpieczone w OFE po raz pierwszy będą mogły
zrezygnować z oszczędzania w II filarze. Kolejne
szanse na przeniesienie środków pojawią się
dopiero w następnych latach. Będzie to możliwe
począwszy od 2016 roku co 4 lata, zawsze w II kw.
danego roku.

Informujemy, że na związkowej stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/anwil zostały zamieszczone 2 pisma central związkowych tj. NSZZ
„Solidarność”, OPZZ, oraz Forum ZZ z postulatami
do p. Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 1
pismo odpowiedź p. Ministra na przedstawione
postulaty. Zapraszamy do zapoznania się z w/w
materiałami.

Wprowadzenie takich terminów ogranicza prawo
osób zbliżających się do powszechnego wieku emerytalnego do skorzystania z możliwości zmiany
zdania, czy chce się oszczędzać w ZUS, czy w OFE
– wyjaśnia Bogusława Nowak-Turowiecka, główny
specjalista Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego.
Takie osoby powinny otrzymać informację o stanie
ich środków zarówno w ZUS, jak i OFE. Powinny
mieć także precyzyjną wiedzę o tym, jaką wartość
będą miały jednostki zgromadzone w otwartym
funduszu emerytalnym, jeśli zostaną przekazane na
subkonto.

Źródło Gazeta Prawna

Aktualności

***
Związki zawodowe działające w ANWILU S.A.
złożyły do PIP pismo wnosząc o przeprowadzenie
kontroli co do przestrzegania przez pracodawcę
przepisów prawa pracy w tym szeroko pojętych
praw pracowniczych. Dotyczy to kontroli w
Obszarze Zakupów w szczególności prawidłowego
prowadzenia i rozliczania ewidencji czasu pracy
(nadgodzin), jak również naruszaniu dóbr
osobistych zatrudnionych tam pracowników oraz
działaniem pracodawcy mającym cechy mobbingu.
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Odpowiedź negatywna, brak konkretów.

Sondaże ostro w górę
W przeprowadzonym na początku października
przez CBOS badania aż 65 proc. respondentów
dobrze oceniło organizację i sposób przeprowadzenia wrześniowych protestów, 69 proc. (od
września wzrost o 19 pkt.) poparło tę akcję, a 59
proc. (wzrost również o 19 pkt proc.) uważa, że
organizacje związkowe reprezentują interesy ludzi
takich jak oni.
- Takie sondaże oczywiście cieszą, ale dla nas
ważniejsze jest, aby sprawy pracowników szły w
dobrym kierunku, a tak nie jest – studzi entuzjazm
Piotr Duda, szef „Solidarności”. My nadal robimy
swoje.
To reakcja na informację, że 73 proc. badanych nie
wierzy w skuteczność protestów, uznając, że rząd
nie zmieni stanowiska w sprawie zmian w prawie
pracy i innych postulatów.
- Zapowiadaliśmy długi marsz i nie spodziewaliśmy
się szybkich sukcesów, dlatego do tych 73 proc.
kieruję apel, aby ruszyli się sprzed telewizorów i
komputerów i nam pomogli. Wtedy wygramy –
dodał Duda.
Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (281)
przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich
(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI)
w dniach 3-9 października 2013 roku na liczącej
1066 osób reprezentatywnej próbie losowej
dorosłych mieszkańców Polski.
Źródło KK

Komentarz ”S” do rządowych odpowiedzi
na postulaty
Odpowiedzi Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
główne postulaty „S”.
Poniżej prezentujemy odnoszący się do nich
komentarz ekspertów „S” (wersja skrócona).
A. Wycofanie antypracowniczych
Kodeksie Pracy.

zmian

w

Odpowiedź negatywna.
W odpowiedzi ministra pracy nie ma nowych
argumentów pozwalających na zmianę stanowiska
związków
zawodowych
oraz
niezależnych
ekspertów. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to, jak
rozwiązać kwestie opieki nad dziećmi - organizacja,
koszty, dojazdów do pracy, wyżywienia w pracy,
wydajności pracy w wydłużonym czasie pracy, bhp.
B. Ograniczenie stosowania
umów o pracę.

„śmieciowych”

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie dostrzega
konieczności
przeciwdziałania
patologicznym
praktykom zastępowania umów o pracę umowami
cywilnoprawnymi oraz wysokiej skali zjawiska
umów na czas określony.
C. Szybki wzrost płacy minimalnej do poziomu
50%
przeciętnego
wynagrodzenia
w
gospodarce narodowej.
Odpowiedź negatywna.
W listopadzie 2011 r. przeprowadzono I czytanie
obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który zakłada
stopniowe
podwyższanie
minimalnego
wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie
zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Do
dzisiaj prace nad tym projektem nie są
kontynuowane, a Minister Pracy proponuje jedynie
poważne
wątpliwości
prawne
budzące
wprowadzenie
zróżnicowania
wysokości
minimalnego wynagrodzenia w zależności od
branży lub regionu.
D. Wycofanie się z podwyższonego wieku
emerytalnego oraz przyznanie prawa do
emerytury osobom opłacającym składki
emerytalne (kobiety 35 lat stażu, mężczyźni
40 lat).
Odpowiedź negatywna.
Z analizy zawartej w projekcie „Rządowego
Programu na rzecz aktywności Społecznej Osób
Starszych” wynika, że w latach 2005-2010
znacznemu obniżeniu uległa liczba lat życia w
zdrowiu kobiet po przejściu na emeryturę – z 10,2
do 7,7 lat, a w grupie mężczyzn - z 8,4 do 6,7.
Niestety potwierdza się, że prawdziwe jest hasło
„praca aż do śmierci”.
E. Pełne wykorzystanie środków finansowych
przewidzianych
na
aktywne
formy
przeciwdziałania bezrobociu.
Odpowiedź negatywna, brak konkretów.
Wartość środków przeznaczonych na aktywne
przeciwdziałanie bezrobociu w 2013 r. wynosi 4
655 080 tys. zł, a środków wykorzystanych jest
zaledwie 2 811 475,80 tys. zł. Nie wiadomo przy
tym, za jaki okres przedstawiono wykorzystanie
środków w roku bieżącym. W wyjaśnieniach
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akcentuje się pomoc, która ma być uruchomiona dla
młodzieży wchodzącej na rynek pracy, jednak
całkowicie pomija się narastający, w związku z
podwyższeniem wieku emerytalnego, problem
bezrobocia osób w wieku 50+, a zwłaszcza 60+.
F. Wprowadzenie skutecznej polityki państwa
nastawionej na szybkie tworzenie nowych
miejsc pracy.
Brak konkretów,
systemowych.

brak

propozycji

rozwiązań

Minister nie wskazuje rozwiązań systemowych, nie
przedstawia zasadniczych zmian, które realnie
poprawiłyby stan rynku pracy w zakresie tworzenia
miejsc pracy. Proponowane rozwiązanie - w postaci
udzielania pożyczek osobom młodym - będzie
działaniem doraźnym, niewystarczającym i
niewpływającym pozytywnie na obniżenie stopy
bezrobocia w Polsce.
G. Podniesienie
progów
dochodowych
upoważniających do świadczeń rodzinnych i
socjalnych.
Odpowiedź negatywna.
Przeprowadzona w październiku 2012 roku
weryfikacja okazała się niewystarczająca. Rząd nie
przedstawił propozycji interwencji w tym zakresie.
Także projekt ustawy budżetowej na 2014 rok nie
przewiduje żadnych środków na ten cel, mimo
deklaracji rządu, że wzrost kryteriów dochodowych
zapewni „zabezpieczenie obywateli przed ryzykiem
życia poniżej minimum egzystencji”. W projekcie
Założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej nie
określono m.in sposobu ani narzędzi szacowania
kwoty tzw. „minimalnego dochodu socjalnego”
(MDS). Nie określono też definicji potrzeb
egzystencjalnych rodziny, co budzi obawy, że
przewidziana na 2015 rok wartość MDS będzie
poniżej minimum egzystencji dla wszystkich typów
rodzin.
H. Opracowanie skutecznego programu walki z
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Brak konkretów, brak systemowych rozwiązań.
Sygnalizujemy, że projekt „Krajowego Programu
Przeciwdziałania
Ubóstwu
i
Wykluczeniu
Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji”(KPPUiWS), w zakresie działania dla
zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku
50+ wskazuje, że jednym ze zdefiniowanych celów
jest „Ograniczenie korzystania z transferów

społecznych osób w wieku przedemerytalnym”.
Ograniczenie to miałoby obejmować, przede
wszystkim, świadczenia w ramach ubezpieczeń
społecznych. Założenia stoją w sprzeczności z
celem KPPUiWS, jakim jest ograniczenie ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Źródło KK

Akcje protestacyjne będą kontynuowane
Obradujący wczoraj w Katowicach sztab
protestacyjny NSZZ „Solidarność” ocenił, że rząd
odrzucił wszystkie związkowe postulaty zgłaszane
podczas wrześniowych dni protestu. W związku z
tym akcje protestacyjne będą kontynuowane. W
pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną
regionalne manifestacje. Pierwsza odbędzie się 9
listopada w Gdańsku. Niezależnie od powyższego
„Solidarność” zaproponuje pozostałym reprezentatywnym centralom związkowym wspólne akcje
przeciwko antypracowniczej polityce rządu. O
decyzjach poinformujemy wspólnie z OPZZ i
Forum ZZ. Spór z antypracowniczym rządem zostanie przeniesiony na forum międzynarodowe. „Solidarność” podtrzymuje swoje zawieszenie
w pracach Komisji Trójstronnej, nadal deklarując
gotowość do rozmów dwustronnych z rządem na
temat realizacji postulatów. Obecna formuła funkcjonowania TK wyczerpała się i bez zdefiniowania
jej na nowo nie ma możliwości powrotu do niej.
Dotyczy to również WKDS-ów.„Solidarność” nie
wyklucza również dwustronnych rozmów z
organizacjami pracodawców idących w kierunku
naprawy dialogu społecznego, zmierzającego do
wzmocnienia możliwości zwiększenia znaczenia
ponadzakładowych układów zbiorowych.
Źródło KK

Humor
Zatrudnili blondynkę przy malowaniu pasów. W
pierwszym dniu namalowała 15 km pasów, w
drugim dniu 3 km pasów, a w trzecim tylko 1 km
pasów.
W tym samym dniu wzywa ją szef i mówi:
- Co się z panią dzieje? Coraz gorzej pani pracuje!
Na co blondynka odpowiada:
- To nie ja gorzej pracuje, tylko do wiadra z farbą
mam coraz dalej.
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