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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

W służbie  
dla Polski 

Krajowy Zjazd Solidarności w Bielsku-Bia-
łej był ważnym forum do wyrażenia  naj-
ważniejszych kierunków działań związku  
na kolejne 4 lata. Był zjazdem  sprawozdaw-
czo-wyborczy podsumowującym także poprzednią kadencję. 
Jak ona została oceniona, najlepiej świadczy ponowny wybór  
Piotra Dudy na przewodniczącego jako niekwestionowanego 
lidera Solidarności. Poparcie ponad 80 proc. delegatów, brak 
kontrkandydatów jest najlepszym podsumowaniem działań 
Piotra Dudy przez ostatnie 4 lata. W swoim wystąpieniu za-
raz po wyborze podkreślił, że siła i skuteczność jego działań 
bierze się też ze wsparcia, jakie uzyskuje od zdecydowanej 
większości członków związku. Ale zaznaczył, że najistotniejsze 
są teraz kolejne zadania do wykonania, czyli przede wszyst-
kim rozwiązywanie problemów pracowników. O skali tych 
problemów mówi uchwała programowa zjazdu. Największą 
uwagę delegaci zwracają w niej na podnoszenie płac i stan-
dardów zatrudnienia. Ale widzą ten problem w szerszym kon-
tekście, prowadzenia polityki państwa zgodnie z konstytu-
cyjnym zapisem, że mamy społeczną gospodarkę rynkową. 
Bez odpowiedniej, prospołecznej polityki państwa, rozwoju 
przemysłu i postawienia na naukę i nowczesne technologie 
nie będziemy w stanie konkurować w Europie i podnosić ja-
kości życia samych pracowników i ich rodzin. Tak więc Soli-
darność, tak jak było od początku jej powstania, nie skupia 
się tylko na sobie, a nawet przede wszystkim skupia się na 
Polsce i wskazywaniu drogi, co robić, abyśmy byli krajem, 
gdzie ludzie chcą żyć i zakładać rodziny, a nie szukali dla sie-
bie miejsca na emigracji. n

Bez was  
nic nie znaczę

Gdy we Wrocławiu Piotr Duda został wy-

brany nowym przewodniczącym, związek 

podzielony był mniej więcej po połowie. 

Nie chodzi tu oczywiście o jakiś rozłam. Nic takiego. Zmia-

na władzy w Solidarności była modelowym przykładem, jak 

powinna działać demokracja. Chodzi o różnice zdań, co do 

tego jak Solidarność ma funkcjonować. Pojawiały się zarzuty, 

że Duda to krzykacz, populista, że więcej napsuje niż zrobi. 

Przez cztery lata kadencji sytuacja ta zmieniła się diametral-

nie. Duda okazał się rozsądnym, pragmatycznym liderem, co 

bardzo ustabilizowało sytuację wewnątrz i na zewnątrz związ-

ku. Jak pokazują sondaże, ma ponad 60-procentową rozpo-

znawalność, o czym Guz czy Chwałka mogą tylko pomarzyć. 

Dziś jest niekwestionowanym liderem, co pokazał prze-

bieg zjazdu. Startując o reelekcję nie miał kontrkandydata.

To dobrze. Przed nami góry problemów i niczego nam tak 

bardzo nie potrzeba, jak jedności. 

Nowy stary szef mówił do delegatów w swoim wystąpieniu 

wyborczym: Potrzeba nam jedności, aby lokomotywa o na-

zwie Solidarność była opalana polskim węglem. I dodał – bez 

was nic nie znaczę.  n

Jestem silny waszą siłą
Piotr Duda został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
Poparło go 257 delegatów spośród 300 biorących udział w głosowaniu. Był jedynym kan-
dydatem. Zapowiedział walkę o ochronę miejsc pracy, stałego zatrudnienia, siłę polskich 
zakładów przemysłowych oraz doprowadzenie do powołania Rady Dialogu Społecznego 
w miejsce komisji trójstronnej.

Delegaci przyjęli uchwałę programową. Wśród najważniejszych celów wymienili walkę 
o ograniczenie stosowania umów śmieciowych i zatrudniania przez agencje pracy tymcza-
sowej, doprowadzenie do przyjęcia ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i wycofanie z ko-
deksu pracy zapisów o elastycznym czasie pracy. 

Delegaci wybrali także 56 członków Komisji Krajowej i wezwali rząd do zawetowania drugie-
go pakietu klimatycznego oraz ograniczenie importu węgla z krajów spoza UE. W numerze ob-
szerna relacja i fotoreportaż z Krajowego Zjazdu Delegatów „S”, który odbył się w Bielsku-Białej. 

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
Jerzy Kłosiński
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

30 rocznica śmierci 
błogosławionego ks. 
Jerzego

W tym wydaniu Tygodnika piszemy dużo o bło-
gosławionym ks. Jerzym, przypominamy jego 
działalność, bestialskie  zamordowanie, proces 
beatyfikacji, śledztwo IPN w sprawie jego morder-
stwa. Niezależnie od intencji mocodawców i wy-
konawców zbrodni, męczeństwo bohaterskiego 
kapłana stało się początkiem jego pośmiertnej 
legendy – jako ikony patriotyzmu, poświęcenia 
za wiarę, walki o ideały prawdy, sprawiedliwo-
ści i wolności, wreszcie symbolu Solidarności. 
Dekretem papieża Franciszka ostatnio został też 
patronem Solidarności.

Powołajmy Krajową Sekcję 
Strażników Miejskich i Gminnych

Praca strażników jest regulowana przez szereg rozmaitych, często 
sprzecznych przepisów. Media uprawiają czarny PR. Strażnicy miejscy 
i gminni muszą się zrzeszyć na szczeblu krajowym, żeby walczyć o na-
leżne im prawa. Tak mówi na łamach Tygodnika Daniel Pokuta, prze-
wodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w krakowskiej Straży 
Miejskiej upoważniony przez przedstawicieli grupy inicjatywnej organi-
zacji związkowych „S” działających w strażach miejskich i gminnych do 
reprezentowania ich interesów.

Stanisław Żaryn w felietonie pod tytułem   
„W wirtualnych kleszczach” pisze 
o naszej pani komisarz i jej przesłuchaniu 
w Parlamencie Europejskim: 

„Przez kilka dni media zachwycały się przesłu-
chaniem Bieńkowskiej. Przekonywano, że wypadła 

dobrze, a Europa jest zachwycona. Widzom serwowano propagando-
we obrazki i tłumaczono, że mamy kolejne sukcesy na arenie między-
narodowej. Wskazywano, że Elżbieta Bieńkowska została natychmiast 
zaakceptowana, co zdarza się rzadko. Miał to być kolejny sukces ekipy, 
którą proponował Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Dopiero po 
kilku dniach od przesłuchania, zaczęły do Polaków docierać zupełnie 
inne opinie i inny obraz wystąpienia Bieńkowskiej.”

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
ustanie członkostwa w związku w drodze wystąpienia, zaległości w Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, masz zeznawać w sądzie – sprawdź, jak się zachować.
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St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 

Ryszard Bugaj
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Praca źródłem stresu
Pracodawcy w bankach udostępniają pracowni-

kom karty wstępu do firmy, żeby ci mogli pracować 
w weekendy – opowiadają o patologiach występują-
cych w sektorze bankowym Elżbieta Lipińska, To-
masz Adamski oraz Andrzej Mazurek z Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Warszawie w rozmowie 
z Tygodnikiem.

Prof. Grażyna Ancyparowicz w kolejnym odcinku swojej ency-
klopedii gospodarki pisze o prekursorach monetaryzmu w epoce pie-
niądza kruszcowego i podkreśla, że najprostszą metodą powiększania 
zasobów finansowych było psucie pieniądza, czyli oszukiwanie pod-
danych co do rzeczywistej zawartości kruszców w bitych monetach. 
Na takie oszustwo mogli pozwolić sobie bezkarnie możnowładcy, któ-
rzy posiadali monopol emisyjny. Inni (nie zważając na straszliwe kary 
dla fałszerzy) obcinali brzegi monet. Starano się temu zapobiec, dla-
tego do dziś – choć pieniądz metalowy dawno nie ma żadnej (poza 
obrachunkową) wartości – krawędzie monet mają ząbki, rowki i inne 
oznakowania. 

Błąd czy celowe działanie 
w ważnej ustawie podatkowej?

Urzędnicy z Rządowego Centrum Legislacji nie opubliko-
wali na czas ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, czyli nowelizacji poświęconej zagranicz-
nej spółce kontrolowanej. Ustawa miała zapobiegać unika-
niu opodatkowania w Polsce i ucieczce firm do zagranicz-
nych rajów podatkowych. W Tygodniku przybliżamy kulisy 
tego skandalu.

Warto zobaczyć 
Białystok 

Czy wiedzą Państwo, gdzie po raz pierw-
szy wykonano publicznie pieśń religijną 
„Kiedy ranne wstają zorze”? W starym 
kościele farnym w Białymst oku. Tam też 
zaśpiewano po raz pierwszy piękną kolędę 
Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi”.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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fot. W. Obremski 

Piotr Duda przewodniczącym 
związku na kadencję 2014–2018
Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów wybrali po raz drugi 
Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ Solidarność. Wy-
dano 300 kart do głosowania. „Za” głosowało 257 delegatów.

 – Warto było harować przez 
4 lata dla tych chwil. Cieszę 
się, że przekonałem do sie-
bie delegatów. Zrobię wszyst-
ko, żeby ci, którzy dzisiaj na 
mnie nie głosowali też się do 
mnie przekonali. Warto praco-
wać dla ludzi pracy i dla So-
lidarności. Proszę was o jed-

no. W tych trudnych chwilach 
nie zostawiajcie mnie. Będzie 
na pewno ciężko. Ale jeśli bę-
dziemy jednością, damy wspól-
nie radę. Szczęść wam Boże! 
– podziękował nowo wybrany 
przewodniczący. Delegaci od-
śpiewali wspólnie „100 lat”.

hd

Związek jest silny! 
Sprawozdanie szefa KK
– Ten zjazd jest bardzo ważny, bo podsumowuje naszą ka-
dencję. Czas najwyższy powiedzieć – sprawdzam. Możecie 
mnie rozliczyć z obietnic składanych przed wyborami i ocenić 
pracę Komisji Krajowej – mówił Piotr Duda w sprawozdaniu 
składanym przed delegatami Krajowego Zjazdu Delegatów.

Przewodniczący omówił 
wszyskie działania podejmo-
wane przez związek w ostat-
nich 4 latach. Przypomniał 
o obywatelskim projekcie 
ustawy w sprawie minimal-
nego wynagrodzenia za pra-
cę. Związek zebrał około 350 
tysięcy podpisów obywateli. 
Pierwsze czytanie projektu 
odbyło się w Sejmie 15 lute-
go 2012 r. Potem dokument 
został skierowany do komisji 
i zbiera kurz. Podobny los spo-
tkał wniosek „S” o przepro-
wadzenie referendum w spra-
wie wieku emerytalnego, pod 
którym podpisało się 2,5 mi-
liona osób. W marcu 2012 r. 
posłowie odrzucili wniosek. 
Przewodniczacy KK osobiście 
wręczył premierowi Tuskowi 
projekty dwóch ustaw przygo-
towane przez ekspertów „S” 
dotyczące zatrudniania pra-
cowników tymczasowych oraz 

systemu ubezpieczeń społecz-
nych. Związek złożył więc 
skargę do Trybunału Kon-
stytucyjnego, który to nie-
stety skargę odrzucił.

Szef związku omówił powo-
dy, dla których trzy najwięk-
sze centrale związkowe wy-
szły z Komisji Trójstronnej, 
rezygnując z pseudodialogu 
społecznego. Przypomniał Dni 

Protestu w Warszawie, zakoń-
czone ogromną mnanifestacją 
w stolicy oraz wielki strajk na 
Śląsku. Mówił o akcjach pro-
wadzonych przez „S” takich, 
jak www.sprawdzam polity-
ka oraz syzyf.

Duda przypomniał, które 
działania związku zakończy-
ły sie sukcesem. „S” złożyła 
skargę do Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, dotyczą-
cą wadliwości polskiego pra-
wa, ograniczającego prawo 

do tworzenia i zrzeszania się 
w związki zawodowe. Komi-
tet Wolności Związkowych 
MOP zobowiązał rząd polski 
do zmiany tego prawa, tak by 
wszyscy mogli do związku za-

wodowego należeć. Po skar-
dze związku Komisja Euro-
pejska wszczęła wobec Polski 
oficjalne postępowanie w tej 
sprawie, którego skutkiem bę-
dzie zmiana niekorzystnych 
dla pracowników przepisów. 

W ubiegłym roku Trybunał 
Konstytucyjny, uznając skargę 
NSZZ Solidarność dotyczącą 
niezgodnego z Konstytucją RP 
wydłużenia przez ustawodaw-
cę czasu pracy osób niepełno-
sprawnych, dał ustawodaw-
cy rok na zmianę przepisów. 
Prezydent Komorowski pod-
pisał stosowną ustawę przy-
wracającą skrócony czas pra-
cy osób niepełnosprawnych. 
Kolejna skarga do Trybuna-
łu Konstytucyjnego dotyczy 
ograniczeń w prawie o zgro-
madzeniach publicznych i na 
razie czeka na rozpatrzenie. 
Podobnie jak kolejny wnio-
sek „S” dotyczący prawa do 
strajku pracowników służby 
publicznej.

Przewodniczący omówił 
również politykę zagraniczą 
związku, współpracę mię-
dzynarodową, udział związ-
ku w akcjach europejskiech 
i światowych konfereracjach 
związkowych.

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

fot. M. Żegliński

▼
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Ochrona miejsc pracy i zatrudnienia 
Delegaci Zjazdu przyjęli Uchwałę Programową
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wyna-
grodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, a także działania 
na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy to najważniejsze 
zadania stojące przed NSZZ Solidarność. Delegaci przyjęli 
Uchwałę Programową XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów.

W uchwale zapisano, że naj-
ważniejsze zadania, jakie stoją 
przed związkiem, to ochrona 
miejsc pracy i stałego zatrud-
nienia, wzrost wynagrodzeń 
i poprawa bezpieczeństwa pra-
cy, a także działania na rzecz 
tworzenia nowych miejsc pra-
cy. Solidarność będzie żądać, 
by polskie regulacje dotyczą-
ce umów terminowych były 
zgodne z dyrektywą i nie dys-
kryminowały pracowników 
będących stroną umowy ter-
minowej, a także będzie do-
magać się zmian prawnych 

realizujących zalecenia MOP 
dotyczące rozszerzenia prawa 
koalicji na osoby samozatrud-
nione oraz osoby podejmujące 
zatrudnienie cywilnoprawne.

Rząd lekceważy konsty-
tucyjne prawo do godnego 
traktowania i wynikające stąd 
prawa pracownicze. Płace pol-
skich pracowników pozosta-
ją nadal na wyjątkowo ni-
skim poziomie w stosunku 
do państw Europy Zachod-
niej, mimo że jesteśmy jed-
nym z najwięcej pracujących 
narodów na świecie. NSZZ 

Solidarność oczekuje popra-
wy stosunku ilości i jakości 
pracy do wartości wynagro-
dzeń i jednocześnie sprzeci-
wia się opieraniu polskiej go-
spodarki jedynie na kryterium 
taniej siły roboczej.

Związek domaga się okre-
ślenia przez rząd mechani-
zmów wzrostu poziomu mi-
nimalnego wynagrodzenia 
za pracę do osiągnięcia 50% 
przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej oraz 
ratyfikacji art. 4 pkt 1 Euro-
pejskiej Karty Społecznej.

Solidarność powinna wy-
wierać nacisk, by rząd reali-
zował główne cele Strategii 
EUROPA 2020 sformułowa-
ne jako wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrud-
nienia, zapewniającej spój-
ność społeczną i terytorial-
ną, efektywnie korzystającej 
z zasobów oraz przyjaznej śro-
dowisku.

W kwestii podnoszenia kwa-
lifikacji pracowników, NSZZ 
Solidarność zwraca uwagę, 
że powinny zostać wprowa-
dzone powszechne odpisy po-
datkowe dla pracowników, 
bezrobotnych, a także dla pra-
codawców szkolących pra-
cowników. Państwo powin-
no wspierać wysiłki rzemiosła 
polskiego w celu utrzyma-
nia tradycyjnych, ginących 
zawodów związanych z rze-
miosłem, kulturą i sztuką, 
a także rozwój szkolnictwa 
zawodowego.

Lekceważenie konstytucyj-
nej zasady dialogu, a także 
reguł obowiązujących w UE 
stanowi zagrożenie dla de-
mokracji i dla społeczeń-
stwa obywatelskiego. Soli-
darność będzie działać na 
rzecz wzmocnienia partne-
rów społecznych, w tym re-
prezentatywności związków 
zawodowych i organizacji pra-
codawców, które muszą zawie-
rać ponadzakładowe układy 
zbiorowe pracy. Związek do-
maga się rownież powołania 
Rzecznika Dialogu Społecz-
nego oraz wprowadzenia no-
wej jakości dialogu społecz-
nego na poziomie krajowym, 
regionalnym i branżowym.

NSZZ Solidarność wzywa 
rząd do realizacji konstytu-
cyjnej zasady społecznej go-

– Imprezy sportowe, krajo-
we i regionalne to wspaniałe 
rzeczy, które robicie, bo dzię-
ki temu przyciągamy do nas 
młodych ludzi, pokazujemy, 

że potrafimy też się bawić – 
podkreślał szef związku.

Kolejna częśc sprawozada-
nia była poświęcona wewnę-
trzynym sprawom związku.

– Związek jest silny. Je-
śli jest zgoda, możemy góry 
przenosić. Najważniejsze jest 
to, żebyśmy faktycznie byli 
tą Solidarnością, jednością, 

w której jest zgoda i współ-
praca. Dziękuję wam – zakoń-
czył przewodniczący.

 
hd

▼

▼
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spodarki rynkowej. Równość 
praw i wolności obywatelskich 
musi się realizować także po-
przez powszechny udział oby-
wateli we własności i docho-
dach z rozwoju gospodarczego.

Zmiany w systemie emery-
talnym w Polsce zostały wpro-
wadzone bez uwzględnienia 
realiów życia. Związek żąda od 
władz przywrócenia dotych-
czasowego wieku uprawnia-
jącego do przechodzenia na 
emeryturę, tak dla mężczyzn 
jak i dla kobiet oraz wprowa-
dzenia rozwiązań pozwalają-
cych na dłuższą aktywność 
zawodową osób starszych, 
nie w oparciu o przymus a o 
motywację.

Związek będzie kontynu-
ował działania mające na celu 
wspieranie rozwoju przemy-
słu w Polsce. Fundamentem 

rozwoju polskiej gospodarki 
powinien być przemysł.

Wolność to nie tylko prawo 
do udziału w wolnych wybo-
rach albo prawo do wolno-
ści słowa. Autentyczna de-
mokracja możliwa jest tylko 
w państwie prawa. NSZZ So-
lidarność sprzeciwia się in-
strumentalizacji demokracji 
i arogancji osób pełniących 
funkcje publiczne.

NSZZ Solidarność sprzeci-
wia się działaniom oszczęd-
nościowym rządu dotykającym 
grup osób bezrobotnych, naj-
słabiej zarabiających, niepełno-
sprawnych. Związek domaga się 
utrzymania systemu chronio-
nego zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, które ze wzglę-
du na charakter schorzenia nie 
mają szans na zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy.

Związek oczekuje opracowa-
nia programu wsparcia rodzin 
wielodzietnych, m.in. poprzez 
działania mające na celu pod-
niesienie kryteriów docho-
dowych, stworzenie progra-
mu budownictwa społecznych 
mieszkań czynszowych oraz 
wsparcia budownictwa ko-
munalnego, wsparcie kobiet 
przebywających na urlopach 
macierzyńskich i wychowaw-
czych do podnoszenia kwali-
fikacji i tworzenie możliwości 
płynnego powrotu do stabil-
nego zatrudnienia.

Konieczność globalizacji 
solidarności jest szczególnie 
widoczna w czasie trwania 
kryzysu na skalę globalną. 
Odpowiedzią związków za-
wodowych na ofensywę glo-
balnego kapitału musi być 
ścisła koordynacja działań na 

poziomie międzynarodowym, 
prowadząca do powstania za-
rządzania gospodarczego na 
szczeblu światowym w dialo-
gu z partnerami społecznymi.

Druga część Uchwały Pro-
gramowej została poświęco-
na działaniom koniecznym na 
rzecz rozwoju związku, czyli 
zagadnieniom pozyskiwania 
członków, szkoleniom i pro-
gramom unijnym.

Solidarność jest wielkim 
dziedzictwem Polski, Eu-
ropy i świata, podkreślono 
w uchwale. Kultywowanie 
pamięci o tym dziedzictwie, 
jego historii, wartościach jest 
obowiązkiem związku m.in. po 
to, by stanowić inspirację dla 
wszystkich walczących o wol-
ność, godność i solidarność.
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Piotr Duda nagrodzony  
za szerzenie pamięci  
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności oraz Józef Moze-
lewski, szef ZR Podlaskiego zostali nagrodzeni medalem 
„Zło dobrem zwyciężaj”.

Ogólnopolski Komitet Pa-
mięci ks. Jerzego Popiełuszki 
już raz wyróżnił Solidarność. 
Tym razem medale przyznano 
„za szerzenie pamięci o bł.ks.
Popiełuszce, patronie Soli-
darnosci i męczennikach, bo-
haterach oraz mężach stanu 
z poswięceniem służących 
Bogu i Ojczyźnie, a także za 
obronę wartości wiary, ży-
cia ludzkiego, praw rodzin 
polskich i pracowniczych”. 
Nagrodę wręczył Ryszard 
Walczak, przewodniczący 
kapituły medalu.

W skład kapituły wchodzą: 
Jan Marczak, Józef Popiełuszko 
– starszy brat Ks. Jerzego i Al-

freda Popiełuszko bratowa Ks. 
Jerzego, Ks. Stanisław Małkow-
ski, O. prof. Feliks Folejewski – 
Pallotyn, Ks. Prałat Józef Maj, 
O. Eustachy Rakoczy – Paulin 
Klasztoru Jasnej Góry w Czę-
stochowie, Ks. Dziekan Mie-
czysław Stefaniuk – Dziekanat 
Zielonki, Ks. Jan Andrzejewski 
– Dziekanat Kobyłki, Ks. Stani-
sław Kuć – Dziekanat Radzy-
mina, Ks. Prałat Edward Żmi-

jewski – Rembertów, Ks. Prałat 
Tadeusz Karolak – Ząbki, Ks. 
Prałat Zdzisław Gniazdowski 
– Dobre, Ks. Kanonik Edward 
Kowara – Ząbki, O. Jerzy Gar-
da – Misjonarz, Julita Świerszcz 
Wieczyńska – producent filmu 
„Popiełuszko”, Rafał Wieczyń-
ski – reżyser filmu „Popiełusz-
ko”, Pani Generałowa – Ewa 
Błasik, Jan Pietrzak – Twórca 
artystyczny, Halina Łabonar-
ska – Aktorka, Anita Gargas 
– Redaktorka, Andrzej Melak 
– Prezes Komitetu Katyńskie-
go, Jan Waś – Wiceprezes Krę-
gu Pamięci Narodowej, Sławek 
Melak – Komitet Katyński, An-
drzej Zych – Redaktor naczelny 
miesięcznika „Patria” , Andrzej 
Michalik – Radny Powiatu Wo-
łomin, Jan Kasprzyk, Zuzanna 
Kurtyka, Halina Wassermann, 
Małgorzata Wassermann. 

 hd

fot. W. Obremski

▼
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Polacy chcą oskładkowania 
umów śmieciowych
Ponad połowa ankietowanych Polaków popiera wprowadzenie 
obowiązku odprowadzania składek do ZUS od tzw. umów śmie-
ciowych, wynika z najnowszego badania CBOS.

Według sondażu Centrum 
Badania Opinii Społecznej, 31 
proc. ogółu badanych to zde-
cydowani zwolennicy takich 
zmian. Przeciwko wprowadze-
niu proponowanych rozwiązań 
jest nieco ponad jedna czwar-
ta respondentów (28%), w tym 
co ósmy (12% ogółu badanych) 
stanowczo się temu sprzeciwia. 
Dosyć duży odsetek ankietowa-
nych (15%) nie ma wyrobionej 
opinii na ten temat.

Jak wynika z badania CBOS, 
propozycje rządowe popiera-
ją pracownicy administracyj-
no-biurowi, personel średnie-
go szczebla, wykwalifikowani 
robotnicy i pracownicy usług, 
a ponadto osoby w wieku od 
35 do 44 lat, mieszkańcy naj-
mniejszych miast oraz badani 
o relatywnie wysokich docho-
dach. Przeciwnikami są prze-
ważnie osoby najmłodsze (w 

wieku od 18 do 24 lat), w tym 
zwłaszcza uczniowie i studen-
ci, a ponadto prywatni przed-
siębiorcy oraz przedstawiciele 
kadry kierowniczej i specjali-
stów wyższego szczebla.

– Uwzględniając sposób za-
trudnienia, można stwierdzić, 
że idea oskładkowania umów 
cywilnoprawnych na takich 
samych zasadach jak umowy 
o pracę budzi najwięcej entu-
zjazmu wśród pracowników eta-
towych zatrudnionych na czas 
nieokreślony (66 proc. wska-
zań), a ponadto w grupie osób 
na tzw. umowach czasowych 
(57 proc.) oraz wśród bezpo-
średnio zainteresowanych, czy-
li utrzymujących się z umów-
-zleceń lub umów o dzieło (56 
proc.) – stwierdza CBOS.

Według ankietowych, 
z oskładkowania umów śmie-
ciowych najbardziej skorzysta 

budżet państwa (70 proc.). 30 
proc. osób oceniło, że rozwią-
zania będą dla nich osobiście 
korzystne, 30 proc. stwierdzi-
ło, że nie miałyby one więk-
szego znaczenia, 23 proc. nie 
miało zdania na ten temat, a 17 
proc. dostrzegało dla siebie ra-
czej straty niż korzyści.

Polacy obawiają się raczej, 
że realizacja proponowanych 
zmian skłoni pracodawców do 
zatrudniania pracowników bez 
jakichkolwiek umów – na czarno 
(68% wskazań), a także do prze-
rzucania dodatkowych kosztów 
pracy na pracowników – poprzez 
obniżanie wynagrodzenia osób 
zatrudnianych na umowach cy-
wilnoprawnych (64% wskazań) 
– zauważa CBOS. Jak dodaje, 
ponad połowa ankietowanych 
(52%) uważa, że realizacja pro-
ponowanych zmian generalnie 
wpłynie na zmniejszenie za-
trudnienia i wzrost bezrobo-
cia w Polsce (52%) oraz ogra-
niczy szanse młodych ludzi na 
znalezienie pracy i zdobycie do-
świadczenia zawodowego (51%).

Z kolei relatywnie często do-
strzeganym plusem wynikają-

cym z wprowadzenia obowiązku 
odprowadzania składek eme-
rytalno-rentowych od umów 
o dzieło oraz rozszerzenia za-
kresu składek od umów-zleceń 
jest potencjalny wzrost stabil-
ności życiowej i zabezpieczenie 
na przyszłość osób zatrudnio-
nych na tego typu umowach. 
Korzyść taką dostrzega 56% 
ogółu badanych.

Zgodnie z harmonogra-
mem resortu pracy dotyczą-
cym likwidacji umów śmiecio-
wych, w 2015 roku składki od 
umów-zleceń mają być płaco-
ne maksymalnie w wysokości 
składek od płacy minimalnej, 
w 2016 roku próg oskładkowa-
nia ma stanowić 60% przecięt-
nego miesięcznego wynagro-
dzenia, a od 2017 roku składka 
ZUS ma być pobierana od ca-
łości uzyskiwanych w ten spo-
sób dochodów.

CBOS przeprowadziło bada-
nie metodą wywiadów bezpo-
średnich w dniach 19–25 sierp-
nia 2014 r. na liczącej 980 osób 
reprezentatywnej próbie losowej 
dorosłych mieszkańców Polski.

aja

Nauczyciele zapowiadają protesty
Ponad połowa nauczycieli, któ-

rzy we wrześniu wypełnili an-
kietę dotyczącą form protestu 
w oświacie, opowiedziała się za 
jednodniowym strajkiem ostrze-
gawczym – informuje Lesław Or-
don, przewodniczący Regionalne-
go Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność. Ankieta zo-
stała przygotowana przez Krajo-
wą Sekcję Oświaty i Wychowa-
nia i dotarła do wszystkich szkół, 
w których działa Solidarność.

 Zdaniem Ordona do akcji 
strajkowej może dojść na wio-
snę przyszłego roku, natomiast 

w październiku i w listopadzie 
nauczyciele zorganizują pikiety 
przed urzędami wojewódzki-
mi w całym kraju. – Planujemy 

także ogólnopolską manifesta-
cję w Warszawie, która będzie 
kulminacją akcji protestacyj-
nych – dodaje przewodniczący.

 Ewentualne wycofanie się 
z protestów związkowcy uza-
leżniają od spełnienia ich po-
stulatów przez szefową resortu 
edukacji Joannę Kluzik-Rost-
kowską. – Domagamy się pod-
wyżek płac i wycofania się MEN 
z dalszych zmian w systemie 
oświaty. Nasze pensje stoją 
w miejscu od 2012 roku. W tej 
chwili w porównaniu do śred-
niej krajowej, która cały czas 
rośnie, ich realna wartość spa-
dła do poziomu z 2007 roku – 
mówi Lesław Ordon.

Czytaj więcej:  
www.solidarnosckatowice.pl
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