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 BUDŻET PAŃSTWA 

Plany rządu uderzą w osoby o ni-
skich dochodach. To kontynuacja 
polityki drastycznych cięć kosztem 
najuboższych – tak prezydium   
Komisji Krajowej NSZZ „S” oce-
nia zapowiedzi zawarte w expose 
premiera Donalda Tuska. 
 

   W przyjętym stanowisku członkowie 
prezydium Komisji Krajowej krytycznie 
ocenili plany wydłużenia wieku emerytal-
nego oraz zapowiedziany sposób walory-
zacji rent i emerytur. –  Stoi to w jawnej 
sprzeczności z wcześniejszymi zapowie-
dziami Premiera Donalda Tuska, który 
wielokrotnie podkreślał, że najubożsi nie 
będą płacić za kryzys. Tymczasem skut-
kiem większości rządowych propozycji 
będzie właśnie pogorszenie się sytuacji 

najsłabszych grup społecznych – ocenia 
prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
 

   Związek nie akceptuje także 
rozwiązań przyjętych przez 
rząd w tzw. „ustawie okołobu-
dżetowej”. – Zamrożenie za-
robków w sferze budżetowej, 
podwyższenie stawki akcyzy 
na olej napędowy i biokompo-
nenty, ograniczenie wysokości 
dotacji z budżetu państwa dla 
Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, czy wreszcie za-
mrożenie podstawy naliczania  
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych – te plany 
również dotkną przede 
wszystkim osoby o najniż-

szych dochodach – 
podkreślono w doku-

mencie. 
 

W stanowisku członkowie 
prezydium zwracają też 

uwagę, że projekt ustawy 
okołobudżetowej przyjęty 

został z naruszeniem trybu 
konsultacji społecznych. – Nie-

stety, Rząd RP, zamiast stać na 
straży prawa, rozpoczyna wdraża-

nie programu oszczędnościowego od 
jego złamania. To jawna kpina z zasad 

dialogu społecznego – głosi treść doku-
mentu. Pełna treść stanowiska na 

www.solidarnosc.org.pl 

OSZCZĘDNOŚCI     
kosztem najuboższych   

Powstanie wspólny zespół eksper-
tów sejmowych i NSZZ „S”, który 
będzie zaangażowany w dalsze pra-
ce nad obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. 
   

   Takie ustalenia zapadły 29 listopada 
podczas spotkania przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z mar-
szałek Sejmu Ewą Kopacz. 

   – Porozumieliśmy się w sprawie udziału 
przedstawicieli naszego związku w dal-
szych pracach nad projektem. Ustawa być 
może jeszcze w styczniu ponownie trafi 
pod obrady Sejmu – mówi Piotr Duda. 
   Tematem rozmowy było też zaangażo-
wanie ekspertów „Solidarności” w prace 
sejmowych komisji. – Tutaj też padło za-
pewnienie o otwartości na współpracę. W 
przypadku projektów wielu ustaw wiedza i 

doświadczenie naszych 
reprezentantów byłoby 
przydatne – dodaje szef 
„Solidarności”. 

 
 

   Celem przygotowanego 
przez NSZZ „Solidarność” 
obywatelskiego projektu 
jest stopniowe podwyższa-
nie minimalnego wynagro-
dzenia za pracę do wysoko-
ści 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospo-

darce narodowej w tempie zgodnym z tem-
pem wzrostu gospodarczego. Pod projek-
tem zebrano ok. 350 tys. podpisów. 18 
lipca Komitet Obywatelski Inicjatywy 
Ustawodawczej przekazał je marszałkowi 
Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie. 15 
września w Sejmie odbyło się pierwsze 
czytanie projektu ustawy. Założenia pro-
jektu prezentował przewodniczący NSZZ 
„S” Piotr Duda. 

 DIALOG SPOŁECZNY 
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  STAN WOJENNY 

   W grudniu w całej Polsce odby-
wają się obchody 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. 
   Program centralnych i regional-
nych obchodów jest dostępny na 
www.solidarnosc.org.pl 
   Zapraszamy Czytelników na-
szej strony internetowej i Serwisu 
Informacyjnego Solidarności do 
uzupełnienia programu. Czekamy  
na e-maile sis@solidarnosc.org.pl 

  POLITYKA PRORODZINNA 

Wydłużenie możliwości wykorzysta-
nia urlopu wychowawczego do osią-
gnięcia przez dziecko 8 lat, oraz 
częstsze korzystanie z telepracy to 
rozwiązania, które ułatwiłyby rodzi-
com godzenie życia rodzinnego z pra-
cą.  

    Do 8 marca 2012 Polska powinna 
wprowadzić przepisy dotyczące dyrekty-
wy Rady Unii Europejskiej z 2010 r. w 
sprawie urlopów rodzicielskich. W prze-
słanej do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej opinii, NSZZ „Solidarność” 
opowiada się za dodaniem jednego mie-
s i ą c a  u r l op u  r od z i c i e l s k i e g o 
(wychowawczego) do wyłącznego wyko-
rzystania dla jednego z rodziców (w su-
mie do wykorzystania rodzice mieliby 37 
miesięcy urlopu rodzicielskiego). „Takie 
rozwiązanie nie zwiększa wymiaru urlo-
pu wychowawczego dla jednej z osób 
korzystających z tego urlopu, ale też nie 
powoduje zmniejszenia wymiaru urlopu 
wychowawczego dla osób samotnie wy-
chowujących dzieci” – wyjaśniają w 
przesłanym do ministerstwa piśmie 
związkowcy.  

   Z danych zgromadzonych przez 
„Solidarność” wynika, że kwestia opieki 
nad dziećmi ma w Polsce tym większe 
znaczenie, że norma czasu pracy należy 
tu do najdłuższych w Europie. Sytuację 
utrudnia ograniczony dostęp do żłobków, 
przedszkoli czy innych form opieki nad 
dziećmi.  

   Dodatkowo z wielu uprawnień pracow-
niczych nie mogą korzystać pracownicy 
zatrudnieni na podstawie innych umów 
niż umowa o pracę na czas nieokreślony. 
– Ograniczone prawo do wykorzystania 
urlopu wychowawczego i związanych z 
tym świadczeń mają pracownicy zatrud-

nieni na umowę na czas określony – 
mówi Zbigniew Kruszyński, kierow-
nik Działu Polityki Społecznej Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność”.  
   Urlop wychowawczy wiąże się z 
niższymi dochodami. Dlatego jed-
nym z pomysłów do rozważenia 
może być jakaś forma kredytu cza-
sowego, tzn. że pracownik podczas 
urlopu wychowawczego otrzymy-
wałby jakąś część wynagrodzenia w 
zamian za co wydłużałby mu się 
czas aktywności zawodowej.  

 
 

   Związek zwraca również uwagę na 
potrzebę zapewnienia pracownikom moż-
liwości zmiany godzin pracy, organizacji 
czasu pracy czy stosowania telepracy 
tam, gdzie jest to możliwe. – Pracodawcy 
bardzo arbitralnie podchodzą do organi-
zacji czasu pracy. Chcą elastycznego 
czasu pracy, ale tylko ze względu na swo-
je potrzeby a nie sytuację rodzinną pra-
cowników – dodaje Kruszyński. W opinii 
prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” wskazane jest rozważenie 
przedłużenia możliwości korzystania z 
urlopu rodzicielskiego do osiągnięcia 
przez dziecko 8 lat.  
 
 
 

   W 2009 r. europejscy partnerzy spo-
łeczni (związki zawodowe i pracodawcy) 
zawarli porozumienie ramowe dotyczące 
urlopu rodzicielskiego. Rok później Rada 
Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę na 
ten temat. Polska podobnie jak inne kraje 
należące do wspólnoty mają czas do 8 
marca 2012 r. na wprowadzenie u siebie 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych niezbędnych do wyko-
nania dyrektywy o urlopach rodziciel-
skich.  

Łatwiej dla rodziców  

W Brukseli zmarł Bolesław Mi-

kołajczak. Dla członków NSZZ 

„Solidarność” Bolek zawsze był 

wzorem działacza związkowego.  

 

           Przez długie lata widzieliśmy jego 

zaangażowanie w sprawy dla świata 

pracy, a przede wszystkim ludzi, naj-

ważniejsze. Nigdy los pracowników 

nie był mu obojętny. W swoją działal-
ność na ich rzecz wkładał całą swoją 

energię, serce, poświęcał niemal cały 

swój czas. I zawsze czynił to bezintere-

sownie i dla wszystkich, bez wyjątku. 

Przez wiele, lat wspierał również, w 

różnej formie, NSZZ „Solidarność”. 

Promował Związek i był nieformalnym 

jego adwokatem za granicą, doradzał, 

nauczał, wskazywał drogę, krytykował 

błędy. Jednym słowem, Bolek był nie 

tylko wspaniałym związkowcem, ale 

także naszym wieloletnim przyjacie-

lem.  

  Był też wspaniałym człowiekiem, 

mądrym, życzliwym, pełnym humoru. 

Wielu z nas spędziło w jego domu w 

Brukseli niejedną godzinę wiodąc z 

nim dysputy na tematy najróżniejsze, 

ale zawsze ważne dla Związku, Polski  

i świata. Wraz z Bolkiem odeszła rów-

nież pamięć o ludziach i historii 
„Solidarności” z okresu dla niego naj-

trudniejszego i jednocześnie najcie-

kawszego.  

   Nie sposób opisać słowami, jak bar-

dzo nam jest przykro z powodu odej-

ścia Bolka, którego będzie nam bardzo 

brakowało. W imieniu wszystkich 

członków NSZZ „Solidarność” przeka-

zujemy Rodzinie Bolka najszczersze 

wyrazy współczucia. 
 

 

Przyjaciele z Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” 

Bolek Mikołajczak     

ODSZEDŁ    


