
Od kilku miesięcy trwają nego-
cjacje związków zawodowych z
Jędrzejem Solarskim zastępcą
prezydenta Poznania odpowie-
dzialnym m.in. za sprawy kul-
tury, pomocy społecznej,
zdrowia. Podczas dotychczaso-
wych czterech spotkań nie
udało się osiągnąć satysfakcjo-
nującego kompromisu.  

W czwartek 9 marca związ-
kowcy z „Solidarności”, OPZZ i
ZNP zwołali  wspólną konfe-
rencję prasową z udziałem
przedstawicieli organizacji za-
kładowych działających w in-
stytucjach podległych miastu
(żłobki, DPS, MOPR, teatr, straż
miejska, oświata), podczas,
której przedstawiono postulaty
związków zawodowych.

- Podczas rozmów zapropo-
nowaliśmy reprezentantowi
miasta wzrost wynagrodzeń
rozłożony na trzy lata, tzn. do

końca kadencji obecnych
władz samorządowych. W roku
2016 byłby to wzrost o 200 zł,
w 2017 r. – o 250 zł i w 2018 r. –
300 zł, czyli łącznie płace wzro-
słyby o 750 zł. Ponadto pracow-
nicy mieliby otrzymać
jednorazową wypłatę ze środ-
ków powstających jako różnica
między planowanym budżetem
wynagrodzeń a wykonanym w
poszczególnych latach – wyjaś-
niał przewodniczący wielko-
polskiej „S” Jarosław Lange.  

Zwrócił też uwagę, że wyna-
grodzenie wielu pracowników
tych instytucji jest niższe od
płacy minimalnej wynoszącej
obecnie 1850 zł. Dlatego pierw-
szym krokiem powinno być
wyrównanie tych płac do mini-
malnego poziomu, a następnie
podniesienie wynagrodzeń o
ww. kwoty. 

Zdaniem związkowców

skandalem jest to, że zdarzają
się przypadki, iż osoby pracu-
jące same muszą korzystać z
pomocy społecznej, aby utrzy-
mać siebie i rodzinę. 

Na dowód skandalicznie ni-
skich płac dziennikarzom zos-
tały zaprezentowane informa-
cje o wysokości wynagrodzeń,
w tym „paski” wypłat. Na przy-
kład pracownicy MOPR zara-
biają („na rękę”) 1389 zł,
opiekunowie w DPS 1600 zł,
opiekun w żłobku, wykształce-
nie wyższe – 1685 zł, a starsza
pielęgniarka z 40-letnim sta-
żem 1993 zł.

Na ostatnim spotkaniu,
które odbyło się 26 lutego J. So-
larski oświadczył, że miasto
może podnieść wynagrodzenia
jedynie o 3% w każdym roku,
co przeliczeniu kwotowym
oznacza  ok. 90 zł. Żadne inne
podwyżki nie są przewidziane.

Dla związkowców jest to
propozycja nie do przyjęcia.
Dlatego wystosowali list do
Prezydenta J. Jaśkowiaka żąda-
niem spotkania: „Biorąc pod
uwagę złą sytuacje materialną
oraz rosnące napięcie i znie-
cierpliwienie pracowników
wieloletnim zubożeniem ich
dochodów (coraz więcej osób
nie osiąga określonego prawem
minimalnego wynagrodzenia),
domagamy się spotkania z
Panem Prezydentem do 31
marca br.”

- Zniecierpliwienie ludzi jest
ogromne. Jeżeli prezydent nie
zaproponuje żadnego rozwią-
zania, to 1 kwietnia wiele ty-
sięcy ludzi (w instytucjach
miejskich pracuje ponad 9 tys.
osób) przyjdzie przed urząd
miasta.  Z pewnością nie będzie
to prima aprilis – podsumo-
wuje J. Lange.
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Pomysł jest prosty i piękny jak
ten z zawieszona kawą. W
dużym skrócie polega na tym,
że raz w tygodniu, w niedzielę,
wolontariusz odwiedza samo-
tnego seniora, by zjeść z nim
wspólnie obiad i chwilę poroz-
mawiać. Obiad funduje lokalna
restauracja, która w ten sposób
dołącza do całej akcji. Inicja-
tywa inspirowana podobnymi
działaniami w Płocku, naro-
dziła się teraz na Sadybie w
Warszawie. Przystąpiło do niej
6 restauracji.  

Obejmie ona osoby powyżej
65. roku życia, nie posiadające
rodzin. 

Jak informuje portal Sa-
dyba24, inicjator akcji, w
Płocku seniorzy zostali wska-
zani przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej oraz tamtej-
szego Rzecznika Osób Niepeł-
nosprawnych. Podobnie można
zrobić w innych miastach.

Restauratorzy jednak to nie
wszystko. Potrzebni są wolon-
tariusze oraz koordynatorzy.
Wolontariusze odbieraliby po-
siłki w wybranych restaura-
cjach i zanosili do mieszkań
podopiecznych. 

Na miejscu mogliby również
nakryć stół, podać posiłek, w
zależności od potrzeby. Koor-
dynatorzy zajęliby się powią-
zaniem konkretnej restauracji
z seniorami i chętnymi wolon-
tariuszami. 

Jak wskazują badania prze-
prowadzone przez Johna Ca-
cioppo, psychologa zajmują-
cego się problemem samotno-
ści, jej poczucie może zwięk-
szać u osób starszych ryzyko
przedwczesnej śmierci nawet o
14 proc. 

Jedząc wspólny (i darmowy!)
posiłek można sprawić komuś
wielką radość i zmniejszyć to
poczucie.

Stowarzyszenie Komitet Obrony
Demokracji bezprawnie wyko-
rzystał flagę „Solidarności” pod-
czas manifestacji „My Naród” i
podczas konferencji po spotka-
niu z Lechem Wałęsą. - To znak
naszego Związku i podlega
ochronie prawnej – napisali w li-
ście do KOD-u związkowcy,
wzywając Stowarzyszenie do
przestrzegania prawa.

Znak Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność” jest
własnością naszego Związku i
podlega ochronie prawnej. Jego
potwierdzeniem jest nie tylko
prawna ochrona zarejestrowana

w Polsce, ale również między-
narodowa rejestracja własności
intelektualnej w Urzędzie do
spraw Harmonizacji Rynku We-
wnętrznego w Alicante. Zgod-
nie z nimi żaden podmiot ani
osoba fizyczna nie ma prawa
bez naszej zgody do jego wyko-
rzystania. Zgody na wniosek za-
interesowanego udziela
wyłącznie Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Tymczasem Stowarzyszenie
Komitet Obrony Demokracji bez
takiej zgody już dwukrotnie do-
puściło się wykorzystania flagi
„Solidarności” podczas swoich
akcji. Pierwszy raz w trakcie ma-

nifestacji „My Naród”, która
miała miejsce 28 lutego br. w
Gdańsku, drugi raz - dzień póź-
niej - podczas konferencji po wi-
zycie przedstawicieli KOD u
Lecha Wałęsy.

Szanujemy prawo wszystkich
obywateli - bez wyjątku - do or-
ganizowania się i manifestowa-
nia swoich przekonań. To jeden
z fundamentów demokracji, o
który walczył NSZZ „Solidar-
ność” i za który jego członkowie
ponosili ofiary. Jednak prawo
jednych nie może naruszać
praw innych.

To niedopuszczalne, że Sto-
warzyszenie walczące o demo-

krację, zarzucające obecnej wła-
dzy łamanie prawa, samo łamie
prawo!

Dlatego wzywamy, abyście
bezprawnie nie wykorzystywali
znaków „Solidarności” do swo-
ich akcji. Ostrzegamy, że nieza-
stosowanie się do powyższego
wezwania skutkować będzie
uruchomieniem wymaganych
na drodze prawnej środków dla
zapobieżenia dalszym narusze-
niom praw NSZZ „Solidarność”
- czytamy w liście Prezydium
Komisji Krajowej NSZZ "Soli-
darność” do lidera Stowarzysze-
nia Komitetu Obrony
Demokracji.

Obiad z seniorem 

Zapraszamy do udziału w XVI
Ogólnopolskiej Drodze Krzy-
żowej Ludzi Pracy w dniu 18
marca 2016 r. na warszawskim
Żoliborzu.

Zgłoszenia zawierające in-
formację o liczbie osób danej
grupy oraz dane kontaktowe
do osoby odpowiedzialnej za
daną grupę prosimy kierować
bezpośrednio na adres e-mail:
kzmuda@vp.pl.

Prosimy również, aby grupa
przypisana do danej stacji
miała swojego lektora do od-
czytania tekstu rozważania.
Prosimy również o zgłoszenie
chętnych, łącznie około 6 osób,
które w czasie Mszy św. prze-
czytają modlitwę wiernych.
Tekst modlitwy może przygo-

tować dana grupa zawodowa
lub region i wcześniej przesłać
na adres e-mail.

Zaleca się, aby poszczególne
grupy zawodowe, jeśli to moż-
liwe, odznaczały się swoimi
strojami zawodowymi lub
związkowymi.

Program uroczystości: Msza
św. o godz. 17.00, ok. 17.45 po-
czątek przejścia ulicami Żoli-
borza, koniec uroczystości
około godz. 20.00. Trasa: ul. Sz.
Felińskiego, Al. Wojska Pol-
skiego, ul. Ks. Jerzego Popie-
łuszki, ul. Zygmunta
Krasińskiego.

Krzysztof Żmuda
organizator

tel. 502 193 048

XVI Ogólnopolska Droga
Krzyżowa Ludzi Pracy

KOD bezprawnie wykorzystał 
znak „Solidarności”

Jeżeli do 31 marca nie uda się wypracować porozumienia w sprawie podwyżek płac  dla pracowników 

instytucji finansowanych przez miasto Poznań, to 1 kwietnia kilka tysięcy pracowników będzie protestować

przez Urzędem Miasta. 

Akcja warta propagowania 

To nie będzie prima aprilis
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To wiadomość niemal sensa-
cyjna i być może jaskółka zmian,
które przyniosą korzyść za-
równo pracownikom, jak i pra-
codawcom. Nie od dziś
wiadomo, że daniny kwoty po-
bierane przez ZUS są przeja-
dane i potrafią doprowadzić do
problemów finansowych nie-
jednego przedsiębiorcę, gdyż
przez system ubezpieczeń obo-
wiązujący w naszym kraju Pol-
ska ma jeden z najwyższych
kosztów pracowniczych w całej
UE. 

O planach rządu w tej kwestii
wypowiedziała się premier
Beata Szydło w rozmowie opub-
likowanej na łamach „Dziennika
Gazety Prawnej”. Rząd rozważa
likwidację składek ZUS, składki
zdrowotnej oraz podatku do-
chodowego. W ich miejsce
miałby zostać wprowadzony
jeden podatek zastępujący
wszystkie dotychczasowe obo-
wiązkowe koszty pracy. To
oznacza całkowitą rewolucję w
systemie podatkowym.

Obecny system jest bardzo
skomplikowany i kosztowny.
Poszczególne ich składniki ścią-
gane są przez różne instytucje.
Podatek dochodowy pobierany
jest przez urzędy skarbowe,
podczas gdy składki pobiera też
ZUS. Mamy więc dwie instytu-

cje odpowiedzialne za ściąganie
danin i kontrole w tym zakresie.
To powoduje w konsekwencji
zdublowanie kosztów poboru
tych danin. Co więcej, ZUS po-
biera również składkę zdro-
wotną, którą następnie przeka-
zuje do trzeciej instytucji, jaką
jest NFZ. Sam ZUS z kolei, który
w teorii powinien finansować
emerytury z pobieranych skła-
dek, jest notorycznie deficy-
towy. To powoduje, że każdego
roku budżet państwa dotuje
ZUS kwotami rzędu kilkudzie-
sięciu miliardów złotych, a na
emerytury przeznaczane są
środki ściągnięte wcześniej w
ramach podatku dochodowego.

Stąd pomysł rządu, aby skoń-
czyć z fikcyjnym podziałem na
podatki i składki i wprowadzić
w ich miejsce jeden podatek po-
bierany tylko przez jedną insty-
tucję - urzędy skarbowe.

O samej konstrukcji podatku
na razie wiemy niewiele. Wia-
domo tylko, że nowy jednolity
podatek miałby być daniną
„idealnie progresywną”. Nie ist-
niałyby zatem zdefiniowane
progi i stawki podatkowe. Sama
stawka natomiast zmieniałaby
się płynnie wraz ze wzrostem
dochodów.

Kolejną zaletą nowego po-
datku byłoby też to, że pozwo-

liłby na ujednolicenie różnych
form zatrudnienia, a co za tym
idzie likwidację patologii, jaką są
umowy śmieciowe. Zniwelo-
wane zostałyby bowiem różnice
między opodatkowaniem
umów o pracę, umów zlecenia
czy działalności gospodarczej.

Według informacji Dzien-
nika, ujednolicenie podatku i
uproszczenie sposobu jego po-
boru wiązałoby się również z
likwidacją ulg podatkowych
oraz kwoty wolnej od podatku.
Oba te składniki byłyby już
prawdopodobnie zawarte w sa-
mych stawkach nowego po-
datku.

Wpływy z nowego podatku w
założeniu pozwoliłyby na sfi-
nansowanie zarówno systemu
emerytalnego, jak i służby zdro-
wia. Dodatkowo zamiana sys-
temu zdefiniowanych składek
na system jednego podatku po-
zwoliłaby rządowi na bardziej
elastyczne zarządzanie środ-
kami budżetowymi.

Według niektórych eksper-
tów wprowadzenie jednolitego
podatku otworzyłoby drogę do
dalszych reform w systemie
emerytalnym, w tym do wpro-
wadzenia emerytury obywatel-
skiej, czyli świadczenia o tej
samej wysokości dla wszystkich
przyszłych emerytów. AD

Obowiązek potwierdzania pra-
cownikowi na piśmie podstawo-
wych ustaleń związanych z
zawarciem umowy o pracę przed
dopuszczeniem go do pracy, czyli
likwidację tzw. syndromu pierw-
szej dniówki wprowadza projekt
nowelizacji Kodeksu pracy przy-
jęty dziś przez Radę Ministrów.
Zakłada także konieczność zapo-
znania pracownika z regulami-
nem pracy przed dopuszczeniem
go do niej. 

- To ważne zmiany dla pra-
cowników. Nadszedł czas, aby
uporządkować sytuację pracow-
ników na rynku pracy i podjąć
zdecydowaną walkę z nieprawid-
łowościami. Zaproponowane
przez resort zmiany dają pracow-
nikom większą stabilność, bez-
pieczeństwo i komfort pracy. To
gwarancja legalnego zatrudnie-
nia już od pierwszego dnia pracy
oraz wzmocnienie praw pracow-
niczych - powiedziała Elżbieta
Rafalska, Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z aktualnymi przepi-
sami umowę o pracę należy po-
twierdzić pracownikowi w dniu

podjęcia pracy, czyli do końca
tego dnia. Podczas kontroli in-
spekcji pracy osoby, które nie
mają umowy, często wskazywane
są jako pracujące pierwszy dzień.
Według informacji Państwowej
Inspekcji niejednokrotnie nie jest
to informacja prawdziwa.

Ze sprawozdania Państwowej
Inspekcji Pracy w 2014 r. wynika,
że nielegalne zatrudnienie
stwierdzono w 18 proc. kontrolo-
wanych podmiotów. Nieprawid-
łowości w 2014 r. dotyczyły
ponad 10,3 tys. pracobiorców ob-
jętych kontrolą. Nielegalnie naj-
częściej zatrudniano w
transporcie, gospodarce magazy-
nowej, usługach gastronomicz-
nych i związanych z zakwatero-
waniem.

Nowelizacja Kodeksu pracy
spowoduje, że każdy pracownik
już pierwszego dnia pracy będzie
musiał mieć umowę na piśmie
albo potwierdzone na piśmie jej
warunki, co będzie dla służb kon-
trolujących jednoznaczne  za-
trudnieniem.

Wprowadzone zmiany uspra-
wnią i ułatwią także działania

Państwowej Inspekcji Pracy.  Ła-
twiej będzie jej skontrolować,
który pracodawca nie stosuje się
do przepisów prawa.

Likwidacja syndromu tzw.
pierwszej dniówki oraz wprowa-
dzenie od 1 lipca 2016 r. minimal-
nej stawki godzinowej 12 zł dla
umów zleceń oraz umów o
świadczenie usług to elementy
realizowanej przez ministerstwo
polityki porządkowania rynku
pracy i likwidacji istniejących na
nim patologii.  

„Solidarność” z zadowole-
niem przyjęła nowe rozwiązania.

- Dotychczasowe rozwiązanie
tak naprawdę legalizowało pracę
na czarno - komentuje Piotr
Duda, szef  „Solidarności”. – „W
szufladzie” u pracodawcy leżała
gotowa umowa, która w razie
kontroli była podpisywana, a pra-
cownik przez cały czas pracował
na czarno. Ta zmiana powinna
skutecznie przeciwdziałać takiej
patologii.

Znowelizowana ustawa ma
wejść w życie po 6 tygodniach od
daty ogłoszenia jej w Dzienniku
Ustaw.  

W połowie lutego odbyło się w
Brukseli 3-dniowe szkolenie pod
nazwą „Przewidywane zmiany
na rynku transportu drogowego
w Unii Europejskiej”. Warsztaty
przygotowane zostały przez
ETUI (Europejski Instytut
Związków Zawodowych)  oraz
ETF (European Transport Wor-
kers’ Federation) w siedzibie ETF
(Galeria Agora). Całość koordy-
nowała Sekretarz Polityczny
ETF Cristinę Tilling, a uczestni-
czyli w nim najwyżsi przedsta-
wiciele Europejskich Związków
Eduardo Chagas – Sekretarz Ge-
neralny ETF oraz Roberto Parillo
– Przewodniczący Sekcji Trans-
portu Drogowego ETF.

Wśród zgromadzonych
uczestników spotkania  byli re-

prezentanci transportowych
związków zawodowych z An-
glii, Francji, Danii, Estonii, Ru-
munii, z Bułgarii, Czech,
Niemiec i Polski – m.in.: Monika
Fijarczyk z biura doradztwa ds.
pracy przy DGB, Tomasz Micha-
lak zastępca przewodniczącego
Krajowej Sekcji Transportu Dro-
gowego NSZZ „S” (na zdjęciu z
prawej) oraz Mariusz Golec kie-
rowca z Raben Transport i Ma-
rian Cieślarski kierowca z H.
Essers.

Szkolenie dotyczyło m.in.:
problemów  pracowników dele-
gowanych (równa praca = równa
płaca), wizji transportu w Euro-
pie na najbliższą dekadę (w
związku z planowanym wdroże-
niem do 2020 r. programu

„smart tachograph”), informo-
wania oraz przekazywania wie-
dzy zwykłym kierowcom o
przysługujących im uprawnie-
niach.

Ważnym punktem była pre-
zentacja Mads Hvida dotycząca
kampanii Fair Transport Europe.
Wszyscy chcemy większego po-
szanowania do wykonywanego
przez nas zawodu, a co za tym
idzie większych zarobków.  

Przy okazji szkolenia odbyły
się jeszcze dwa inne wydarzenia:
akcje promujące związek na par-
kingach w Holandii oraz spotka-
nie z europarlamentarzystami.  

Tomasz Michalak 
– zastępca przewodniczącego
KSTD NSZZ „S”.

Transportowcy szkolili się w Brukseli

Rząd likwiduje syndrom
tzw. pierwszej dniówki Jeden podatek zamiast

składek ZUS

Możliwe obniżenie kosztów pracy 

1 procent
Jeśli zechcesz wspomóc Emilkę,
Oleńkę, Marysię, Amelkę 
lub Patrycję zajrzyj na:

www.solidarnosc.poznan.pl zakładka Podaruj 1% 

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych 
dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować,
gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to
w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz, o Twoich 
pieniądzach będą decydować inni.  


