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rozmawiali o nowej
instytucji dialogu
społecznego

Życzenia noworoczne – nadesłane
Żeby było lepiej w Nowym Roku 2015.
żebyśmy byli szczęśliwsi,
żeby Polska była szczęśliwsza,
żeby Polacy mieli pracę w kraju,
żeby młodzi ludzie wyjeżdżali z kraju tylko turystycznie
i poznawczo, a nie musieli uciekać w poszukiwaniu pracy,
żeby dopisywało zdrowie, a minister Arłukowicz znalazł
sobie bardziej dochodowe zajęcie niż psucie naszej
służby zdrowia,
żebyśmy mogli edukować nasze dzieci
na wolnych obywateli, a nie janczarów,
żebyśmy mieli kogo edukować
- czyli aby nam się w Polsce
rodziły dzieci, a nie za granicami,
żeby rozwijał się polski przemysł
i polski handel,
żebyśmy się nie musieli zadłużać.

Po spotkaniu z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego związki zawodowe
i organizacje pracodawców porozumiały się co do 80 proc. zapisów projektu ustawy
powołującego nową instytucję dialogu społecznego w miejsce komisji trójstronnej.
W przyszłym tygodniu, w kolejnej turze rozmów będzie uczestniczyć premier Kopacz.

Tego życzymy w Nowym 2015 Roku
Fot. Marcin Żegliński

Do podobnego spotkania doszło
rok temu po tym, kiedy związki
zawodowe opuściły komisję
trójstronną na znak protestu
przeciwko ignorowaniu ich stanowiska w wielu kwestiach.
- Dobrze, że związki zawodowe przygotowały projekt
ustawy, bo mamy nad czym pracować. Dialog powinien być jednym
z
fundamentów
funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Nie jest o to łatwo,
ale jest możliwe - zaznaczył prezydent.
W spotkaniu z prezydentem
Bronisławem Komorowskim w
Pałacu Prezydenckim uczestniczyli: przewodniczący „S” Piotr
Duda, szef OPZZ Jan Guz, szef
Forum Związków Zawodowych
Tadeusz Chwałka, prezydent
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Henryka Bochniarz, prezydent
Pracodawców RP Andrzej Malinowski, prezes Business Centre
Club Marek Goliszewski oraz
prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Rząd reprezentował minister pracy i
polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Przypomnijmy, że 19 grudnia
na konferencji prasowej w sie-

Aby Polską rządzili mądrzy,
szlachetni ludzie,
a nie sprzedajne osoby
i maﬁjne układy.
Abyśmy mieli wolne,
niepodległe i suwerenne Państwo,
o jakim marzyliśmy w latach
osiemdziesiątych,
walcząc z nieudolną komuną
i obyśmy umieli je obronić.

dzibie OPZZ w Warszawie liderzy reprezentatywnych związków zawodowych i organizacji
pracodawców oznajmili, że są
blisko porozumienia w sprawie
wspomnianego
projektu
ustawy. Teraz wydaje się, że rozmowy wchodzą w fazę finalną.
W przyszłym tygodniu strony
spotkają się z premier Ewą Kopacz. - Prezydent od ponad roku
działa na rzecz przełamania impasu w dialogu społecznym,
który nastąpił po zawieszeniu
uczestnictwa związków zawodowych w komisji trójstronnej.
Wtedy po raz pierwszy spotkał
się z partnerami społecznymi.
Ustalono wówczas, że podejmą

oni dialog autonomiczny w celu
stworzenia projektu ustawy dotyczącego nowej formuły funkcjonowania
dialogu
społecznego. Zarówno ze strony
związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców istnieje
wyraźna wola sfinalizowania
prac. Dlatego już porozumiały
się one co do 80 proc. zapisów
projektu ustawy. Zakładają, że
do końca stycznia nastąpią
uzgodnienia w pozostałych
kwestiach - informowała po zakończeniu spotkania Irena
Wóycicka, minister ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta
RP.
Minister pracy Kosiniak-Ka-

mysz w imieniu premier Kopacz zaprosił liderów związków
zawodowych i organizacji pracodawców w przyszłym tygodniu na spotkanie do Kancelarii
Premiera. W ten sposób w
prace został włączony trzeci
partner dialogu społecznego,
czyli rząd.
Projekt ustawy powołujący
nową instytucję dialogu społecznego przewiduje większą
równowagę partnerów społecznych i rządu, wzmocnienie i odpolitycznienie dialogu oraz
zapewnia na ten cel odpowiednie finansowanie.
Krzysztof Świątek
(www.solidarnosc.org.pl)

to nie jest kraj dla młodych ludzi
Pokolenie 2 tysiące brutto
i mniej
Pierwszym problemem jest w
ogóle wejście młodego człowieka na rynek pracy. - Pracodawcy potraﬁą wymagać wieku
25 lat, dwóch skończonych kierunków, trzech języków i co najmniej 2 lat stażu zawodowego.
W zamian oferują 1200 zł
brutto.
- Dobrze, gdy w trakcie studiów złapie się jakąś praktykę
zawodową, inaczej zostaje staż
za kilkaset złotych albo pracodawca powie ci, że możesz u
niego pracować za darmo. Pardon ,,za doświadczenie” - opowiada 28-letni informatyk
Adam Jaroszek.

- Staż zdobyty w jednej specjalizacji nie przekłada się na
inne. Mam koleżankę z roku,
która kończy czwarty staż,
każdy w innym urzędzie, a o zatrudnieniu nadal może tylko
pomarzyć - opowiada 27-letnia
politolog z Łodzi Anna Kowalczyk.

Za dużo wymagają?
Dziennikarka ,,GW” Dominika
Wielowieyska potraﬁła powiedzieć, że młodzi za dużo wymagają, zamiast wziąć się do pracy.
Tymczasem badania wśród osób
zajmujących się rekrutacją przeprowadzone przez TNS Polska
na zlecenie tejże ,,GW” pokazały,
na jaką pensję w pracy biurowej

mogą liczyć młodzi po studiach.
I tak 20 proc. badanych uznało,
że może zaproponować im poniżej 1800 zł brutto, 46 proc. pomiędzy 1800 a 2399 zł brutto, a
19 proc. pomiędzy 2400 a 3000
zł brutto pensji. Tylko 12 proc.
pracodawców zwraca uwagę na
kierunek studiów, a 13 proc. na
doświadczenie zawodowe. Za to
zdecydowana większość zwraca
uwagę na minimalną kwotę, za
jaką gotów jest kandydat pracować.
- W Warszawie da się przeżyć
i za 1200 zł netto. Pokój za 600
zł przy jakiejś babci w Ząbkach
czy Pruszkowie, żarcie z Biedronki, ubrania ze szmateksu, komórka z doładowaniem za 10 zł

turniej w rocznicę
Powstania

miesięcznie. To jest nędzna wegetacja, próba przetrwania opowiada pracująca w markecie
absolwentka polonistyki Ola
Jabłońska.
Tymczasem zrealizowane w
2013 r. przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości na
grupie ponad 30 tys. studentów
badania ,,Przyszłe kadry polskiej gospodarki” określiły minimalną kwotę, za którą chcieliby
pracować absolwenci na 1900 zł
netto, czyli 2599 zł brutto. Pensją w miarę zadowalającą byłoby
2600 zł netto, czyli 3,7 tys. zł
brutto, a pensją marzeń 3660 zł
netto (ok. 5160 zł brutto).
ciąg dalszy na str.2

29 grudnia 2014 r. w Hali TRAPEZ w Lesznie odbył się I Turniej Powstańczy Koszykówki
Juniorów zorganizowany przez
Oddział Leszno NSZZ „Solidarność”, Sekcję Koszykówki
Klubu Polonia 1912 Leszno dla
upamiętnienia 96 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Otwierając turniej, Karol
Pabisiak powiedział, że Powstanie Wielkopolskie, jedyne zwycięskie powstanie narodowe,
jest warte pamięci szerokiej
grupy społecznej. To, że młodzi
ludzie chcą o tym pamiętać napawa Wielkopolan radością i
dumą.
Krótki rys historyczny dotyczący okoliczności Powstania
przekazał zawodnikom i kibicom prof. Waldemar Handke, a
Starosta Leszczyński Jarosław
Wawrzyniak, wręczając nagrody, zadeklarował pomoc w

organizowaniu następnych turniejów.
I miejsce zajęła drużyna Obra
Kościan, na drugim miejscu
ukończyła turniej Wschowa, a
na III Polonia 1912. Zawodnicy
otrzymali koszulki z proporcem
Powstania Wielkopolskiego, zakupione dzięki ofiarności darczyńców: Ośrodka Hodowli
Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o.,
Poznańskiej Hodowli Roślin Sp.
z o.o. w Tulcach, Nadleśnictwa
Karczma Borowa, Hodowli Zarodowej Zwierząt Żołędnica Sp.
z o.o., Stadniny Koni „Pępowo”
Sp. z o.o., Piotra Mądrego,
SURGE POLONIA, Instytutu im.
Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie.
Na zakończenie turnieju zrobiono wspólne zdjęcie i - jak
podkreśliło lokalne radio (Elka)
- była to inna niż zwykle, niezapomniana lekcja historii. BG
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to będzie konflikt z Wyższa ulga na dzieci, ale…
całą „solidarnością
Całkowicie podzielamy opinię
Międzyzwiązkowego Komitetu,
że rządy Donalda Tuska, a obecnie Ewy Kopacz, pozorowały negocjacje zwodząc górników
pustymi deklaracjami, których
celem było jedynie uspokojenie
nastrojów społecznych przed
wyborami do Europarlamentu i
wyborami samorządowymi.
Teraz poznaliśmy prawdziwe intencje rządu. Dlatego dzisiaj, po
ogłoszeniu rządowego programu, który nie był nawet
przedstawiony związkom zawodowym, czujemy się oszukani!
Takie postępowanie – choć niestety wpisuje się w sposób prowadzenia dialogu z partnerami
społecznymi przez PO-PSL –
jest zwykłym oszustwem i bę-

dzie to miało daleko idące
skutki.
Dzisiaj górnicy nie walczą
tylko o swojej miejsca pracy.
a W niedzielę 11 stycznia, kilka tysięcy osób
uczestniczyło w mszach
św. odprawionych w kopalniach, które zgodnie z rządowym planem
restrukturyzacji górnictwa
mają zostać zlikwidowane.
Nabożeństwo w kopalni
Sośnica-Makoszowy poprzedził marsz i pikieta
przed bramą zakładu zorganizowana przez mieszkańców Gliwic i Zabrza.

Walczą również o miejsca pracy
w całym regionie, szczególnie w
branżach które bez górnictwa
nie mogą istnieć. Po raz kolejny
przypominamy, że jedno
miejsce pracy w kopalni generuje od kilku do kilkunastu
miejsc pracy w otoczeniu.
Obrona polskiego górnictwa, to
obrona polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a tym
samym polskiej racji stanu. Nie
wolno dopuścić, aby nieodpowiedzialni politycy, którzy dodatkowo okazali się zwykłymi
oszustami, dla doraźnego partyjnego interesu pogrążyli jedną
z najważniejszych i strategicznych dla polskiej gospodarki
branż.
Za Prezydium KK - Piotr Duda

Postawy społeczne kształtują się
w dyskusji
ciąg dalszy ze str.1

Nadzorca musi się wykazać
W 2006 r. młodzi ludzie mieli
1200 zł przy średniej 2600 zł,
dzisiaj mają 2000 przy średniej
3900. Tak więc rząd może
stwierdzić, że procentowo się
poprawiło (z 46 do ok. 52 proc.) i
ogłosić sukces, zapominając, że
ten wzrost to efekt wywalczenia
przez związki zawodowe podniesienia pensji minimalnej w
stosunku do średniej.
Głodowe
zarobki,
bez
względu na staż pracy, oferowane przez pracodawcę z cichym przyzwoleniem polskiego
państwa na wyzysk nie powinny
być czymś normalnym. Tymczasem w Polsce są normą. Pracodawcy praktycznie zawsze
wybierają i zatrudnią najtańszego pracownika.
- Rekrutowałem dla międzynarodowych korporacji - opowiada Piotr Taras. - Dla nich
200-500 zł różnicy w pensji nie
stanowi żadnej różnicy, ponieważ centrala i tak przeznacza
konkretne środki na etaty. Tymczasem polskie kierownictwo,
żeby się wykazać przed zagraniczną centralą, prawie zawsze
każe wybierać osoby, które zażyczą sobie najniższą pensję.
Nawet jeżeli mają gorsze
kwaliﬁkacje.

Nie dla młodego etat
Jednym problemem są pensje, a
drugim równie ważnym forma
zatrudnienia, przekładająca się
na jego stabilność. Raport TNS

Polska ,,Młodzi Polacy i ich życie
na wysokich obrotach” pokazuje, że w grupie wiekowej 2529 lat w pełnym wymiarze czasu
pracuje 65 proc. badanych. Ale
w większości są to różne formy
,,elastycznego”, czyli śmieciowego zatrudnienia. Na polskim
rynku pracy im ktoś jest młodszy, tym trudniej mu znaleźć
pracę na etacie w pełnym wymiarze czasu, czyli tak zwane
zatrudnienie
standardowe.
Młodzi startują od staży, umów
na zastępstwo, umów cywilnoprawnych i najniższej krajowej
pensji. Co gorsza, forma zatrudnienia ani wysokość zarobków
nie zmienia się wraz z wiekiem i
zdobywanym doświadczeniem.
Dla młodego człowieka etat to
nieosiągalny luksus, a podstawą
są umowy cywilnoprawne czy
wymuszone przez pracodawcę
samozatrudnienie. Do tego dochodzi praca w szarej strefie,
czyli praca na czarno i poprzez
agencje pracy tymczasowej.
,,Uzyskanie pracy na etat w Polsce dla młodego człowieka jest
bardzo trudne. Rynek jest podzielony na centrum, gdzie pracownicy mogą liczyć na
stabilność zatrudnienia, umowę
o pracę, i na peryferia, które zasiedlają w dużej mierze ludzie
młodzi” - mówił w rozmowie z
TS dr Jan Czarzasty z Zakładu
Socjologii Ekonomicznej SGH.

Emigracja – ucieczka tam,
gdzie da się żyć
Problem z utrzymaniem pracy,
ciągła obawa przed jej utratą po-

woduje narastający stres i uczucie przepracowania. Według raportu ,,Młodzi Polacy i ich życie
na wysokich obrotach” generalnie Polacy w wieku 18-34 lata są
przepracowani, zestresowani,
mają problemy z koncentracją i
podzielnością uwagi. Ponad 16
proc. badanych narzekało na
psychiczne obciążenie związane ze złożonością pracy, a 13
proc. na presję czasu i nierealne
terminy zleceń. Do tego dochodzi autorytarny sposób zarządzania zarówno w ﬁrmach, jak i
korporacjach czy urzędach.
Wzorce niewolnictwa Polacy
przenoszą do krajów, gdzie pracują.
- Mamy mentalność niewolników. Wcale się nie dziwię, że
miejscowi nas nie lubią, bo psujemy rynek pracy. Zawyżamy
normy, zaniżamy pensje, a ostatecznie i tak się to odbija na nas
samych - opowiada poznański
historyk, aktualnie robotnik
rolny w Danii Marcin Doboszek.
Za granicą jest już 3 mln Polaków, z czego 80 proc. nie przekroczyło 40 roku życia. A ponad
2 mln młodych (70 proc. badanej populacji) chce wyjechać. To
najlepsza recenzja życia w Polsce. Zamiast wegetować za równowartość 300-400 euro
wybierają kraje, gdzie pensja minimalna to 1200-1500 euro.
Tam ich stać na założenie rodziny, posiadanie dzieci czy kredyt hipoteczny. W Polsce
czekałaby ich tylko wegetacja.
Michał Miłosz („Tygodnik Solidarność” nr 1/2015)

Fot. FreestockPhotos

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z uczestnikami spontanicznego protestu załóg górniczych broniących swoich miejsc
pracy w kopalniach należących do Kompanii Węglowej oraz popiera wszystkie
działania górniczych związków zawodowych, reprezentowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Ostrzegamy, że ewentualny konflikt z górniczymi związkami
zawodowymi będzie konfliktem z całą „Solidarnością”.

Choć ulga prorodzinna w rozliczeniach za 2014 r. wzrośnie, to jednak nie będą mogli jej odliczyć rodzice
zatrudnieni na umowach śmieciowych, z których nie były odprowadzane składki ZUS

Premier obiecywał jesienią
zwiększenie ulgi podatkowej o
20 proc. Dotrzymał słowa, jednak nie do końca. Wbrew rządowym obietnicom z pełnej ulgi
na dzieci skorzystają tylko płacący składki na ubezpieczenia
społeczne.
Od 1 stycznia 2015 r. ci, którzy zarabiają zbyt mało, by odliczyć w PIT całą ulgę, otrzymają
dodatkowy zwrot. Jest jednak
podstawowy warunek: trzeba
płacić składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne. To –
według ministerstwa finansów
- miało być zachętą do ,,ozusowania się” dla tych pracowników,
którzy
wybierali
nieoskładkowanie umowy, żeby
dostać więcej ,,na rękę”. Problem jednak nie w tym, co wybiera pracownik, bo on zwykle
nie ma nic do powiedzenia w
kwestii wyboru formy zatrudnienia. Umowy śmieciowe są
wymuszane przez pracodawców, którzy nie chcą płacić za

pracowników wysokich składek
ZUS. Wynika to z sytuacji na
rynku pracy i złego systemu
ubezpieczeniowego.
Nowe ulgi są więc korzystne
dla zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę i umowy-zlecenia, a także przedsiębiorców płacących składki ZUS. W tej
sytuacji osoby zatrudnione na
umowę o dzieło odliczą ulgę
tylko od PIT, bo nie płacą składek.
Z dodatkowego zwrotu nie
skorzystają też m.in.: sędziowie,
prokuratorzy, policjanci, żołnierze, za których ZUS płaci państwo. Według ministerstwa,
sytuacja finansowa ponad 250
tys. funkcjonariuszy jest na tyle
korzystna, że nie potrzebują dodatkowego wsparcia, gdyż – jak
argumentują w ministerstwie mogą łączyć wcześniejszą emeryturę z pracą.
Podczas sierpniowego wystąpienia w Sejmie Donald Tusk
obiecywał rozwiązanie umożliwiające każdej polskiej rodzinie

pełne wykorzystanie ulg na dzieci.
A jak zmieni się sytuacja
dzietnej rodziny przy rozliczeniu podatkowym za 2014 r.?
Rodzina z trójką dzieci, w
której tylko jedno z rodziców
pracuje i ma najniższe wynagrodzenie (1680 zł), teraz dostaje
430 zł ulgi (mogłaby odzyskać
3462 zł). W rozliczeniu za
ubiegły rok ulga na trzecie,
czwarte i kolejne dziecko wzrośnie o 20 proc. i dostanie dodatkowy zwrot – 3793 zł. Rodzina z
czwórką dzieci przy takich dochodach nie wykorzysta jednak
całej podwyższonej ulgi – nie
wystarczy jej składek.
Resort zakłada jednak, że nie
ma rozwiązań satysfakcjonujących wszystkich, a duża rodzina
z minimalnymi dochodami korzysta już z jakiejś formy wsparcia socjalnego.
W przypadku rodzin wychowujących jedno lub dwoje
dzieci, kwota odpisu pozostaje
bez zmian i wynosi 1112 zł. AD

Pożegnaliśmy
Wojciecha Pogorzelskiego
3 stycznia w nocy zmarł nagle
Wojciech Pogorzelski, przewodniczący Sekretariatu Rolnictwa
Komicji Krajowej NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Krajowej, wieloletni członek
Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ „S”, przewodniczący
MOZ w Poznańskiej Hodowli
Roślin Sp. z o.o. w Kobylnikach
k. Kościana.
Wojciech Pogorzelski został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Lesznie. W ostatniej
drodze towarzyszyły Zmarłemu
delegacje i poczty sztandarowe
z wielu regionów „Solidarności”.

1750 zł brutto – tyle od 1 stycznia
wynosi płaca minimalna
Po odliczeniu składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek
dochodowy najmniej zarabiający pracownicy „na rękę” dostaną 1286,16 zł, czyli o niecałe
50 zł więcej niż w ubiegłym
roku. W 2015 r. najniższe wyna-

grodzenie wzrosło o 70 zł
brutto. To mniej niż w zeszłym
roku, kiedy to minimalna pensja
została podniesiona o 80 zł
brutto.
Od państw Europy Zachodniej wciąż dzieli nas przepaść.
Najwyższa stawka minimalnego
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wynagrodzenia obowiązuje w
Luksemburgu i jest ona blisko 5
razy większa.
Płaca minimalna w Wielkiej
Brytanii jest ponad trzykrotnie
wyższa niż w Polsce, a w Hiszpanii i Grecji niespełna dwukrotnie.

