
Pismo do przewodniczącego „S”
szef klubu PO skierował 18
grudnia. „W związku z szybkim
tempem prac nad projektem,
bardzo proszę o pilnie przedsta-
wienie stanowiska Związku” –
napisał. 

Piotr Duda wyraził zdumie-
nie prośbą szefa PO przypomi-
nając, że przez 8 lat jego partia
lekceważyła dialog  społeczny, a
kluczowe z punktu widzenia
pracowników i społeczeństwa
akty prawne wprowadzała bez
żadnych konsultacji. 

W piśmie skierowanym do S.
Neumanna szef „Solidarności”
napisał:
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Prezydent złożył projekty ustaw
o obniżeniu wieku emerytal-
nego i o podniesieniu kwoty
wolnej od podatku.

Prezydent Andrzej Duda, rea-
lizując wyborcze zapowiedzi ze
swojej kampanii, złożył w Sej-
mie dwa projekty ustaw: o zmia-
nie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz projekt
ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fi-
zycznych.

Pierwszy prezydencki projekt
traktuje o obniżeniu wieku
emerytalnego, prowadzący do
tego, by kobiety mogły dobro-
wolnie przejść na emeryturę po
ukończeniu 60 roku życia, męż-
czyźni zaś po przekroczeniu 65
roku życia. Zatem zasadniczą
propozycją zawartą w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych jest
przywrócenie wieku emerytal-
nego obowiązującego w Polsce
do końca 2012 r. Zmiany te
obejmą osoby objęte powszech-
nym systemem emerytalnym
(ZUS) oraz rolników (KRUS).

Choć wcześniej PiS i związ-
kowcy z NSZZ „S” zaskarżyli
ustawę „67” do Trybunału Kon-
stytucyjnego, to orzekł on, że
jest ona zgodna z konstytucją.
Po wyborze na prezydenta An-
drzej Duda złożył swój projekt w
Sejmie, ale ten, zdominowany
przez PO, wówczas go odrzucił.
Prezydent zapowiedział, że

ustawę złoży ponownie – co
właśnie uczynił.

Zatem jeżeli ktoś osiągnie
wiek emerytalny i zechce pobie-
rać emeryturę,  może to zrobić.
Ale może też pracować dalej je-
żeli ma taką wolę i możliwości,
po to, aby mieć wyższą emery-
turę oraz nadal realizować się
zawodowo.

Drugi projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych
stanowi o podwyższeniu kwoty
wolnej od podatku z 3091 zł do
8002 zł. Realizacja tego celu na-
stąpi przez zwiększenie kwoty
zmniejszającej podatek z 556 zł
02 gr do 1440 zł.

Jak czytamy w komunikacie
prezydenckiej kancelarii, w
obowiązującym stanie prawnym
kwota wolna od podatku jest
niedostosowana do realiów spo-
łeczno-gospodarczych, na co
zwrócił uwagę Trybunał Kon-
stytucyjny w wyroku z dnia 28
października 2015 r.

„Podwyższenie kwoty wolnej
do 8002 zł w sposób istotny po-
prawi sytuację ekonomiczną
osób uzyskujących dochody na
poziomie uznawanym za mini-
mum socjalne. Podatkiem nie
będą bowiem obciążone do-
chody niezbędne do biologicz-
nego i psychofizycznego
rozwoju człowieka, a także część
dochodów koniecznych dla wy-
chowania potomstwa oraz
utrzymania więzi społecznych”
– czytamy w komunikacie.

prezydent spełnia 
obietnice wyborcze

Nie żyje ojciec jan Góra 
W poniedziałek 21 grudnia 2015 r.
legendarny dominikanin zasłabł
podczas odprawiania Mszy Świętej.
Mimo podjętej natychmiastowej
reanimacji nie udało się urato-
wać kapłana. Przyczyną śmierci
było ustanie akcji serca i obrzęk płuc.

Jan Wojciech Góra urodził się
8 lutego 1948 roku w Prudniku
na Opolszczyźnie. Do Zakonu
Kaznodziejskiego wstąpił w
wieku 18 lat. W 1972 roku złożył
zakonne śluby wieczyste, a 8
czerwca 1974 roku przyjął w
Krakowie święcenia kapłańskie
z rąk ówczesnego biskupa po-
mocniczego archidiecezji kra-
kowskiej Juliana Groblickiego.

Zapytaliśmy ojca Jana kilka
lat temu, co by robił, gdyby nie
był zakonnikiem? Odpowie-
dział: „Nie jestem w stanie sobie
tego wyobrazić. Tak utożsa-
miam się z tym, co robię, że nie

widzę siebie w innym miejscu
czy w innej roli. Wszedłem w to
rękami, nogami, głową, sercem,
że nie jestem w stanie wyobra-
zić sobie: co ja bym robił, gdy-
bym nie robił tego, co robię”.

Z 41 lat kapłaństwa prawie
wszystkie spędził w Poznaniu.
W latach 1974-1976 był kate-
chetą w Tarnobrzegu, a już w
1977 roku został duszpasterzem
młodzieży w Poznaniu, 10 lat
później – duszpasterzem akade-
mickim. Był nim 35 lat.

W 1997 roku zaangażował się
w dzieło swojego życia: nad Je-
ziorem Lednickim wybudował
stalową bramę w kształcie ryby
– znaku pierwszych chrześcijan.
Zapraszał tam polską młodzież.
Co roku w pierwszą sobotę
czerwca przybywały pod bramę
dziesiątki, a bywało, że i sto ty-
sięcy osób z kraju i zagranicy. Od

początku wspierał Go w tym Jan
Paweł II, z którym się przyjaźnił.

„Czuję się żołnierzem, który
ma do wykonania zadanie zlecone
mu przez Jana Pawła II. Papież po-
wiedział mi: »Jak ryba chwyciła
haczyk, to ciągnij«. I ja nie mam in-
nego wyjścia. Wszystko to, co zro-
biłem, opiera się na zawierzeniu
Panu Jezusowi” – mówił o Ruchu
Lednickim.

We wszystkim, co robił, pod-
nosił sobie wysoko poprzeczkę.
I wymagał od innych. Zapytano
Go kiedyś, jaki byłby Kościół,
gdyby każdy duchowny był na
miarę Jana Góry? „Byłby nie do
zniesienia i nie do wytrzymania.
Jeżeli mnie samemu ze sobą jest
tak ciężko, to aż strach pomy-
śleć, co by było, gdyby wszyscy
byli tacy sami” – odparł.

Jaki będzie bez Niego?
poznań.dominikanie pl

platformie nagle zależy
na opinii związku

F
o

t.
 t

e
l
e

w
iz

ja
 R

e
p

u
b

l
ik

a
.p

l

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann zwrócił się do przewodniczącego NSZZ „Solidarność”

z wnioskiem o analizę i opinię w sprawie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. 

Uroczystości pogrzebowe 
odbędą się 30 grudnia. 

Mszę św. o godzinie 10.30 
w dominikańskim kościele 

w Poznaniu (al. Niepodległo-
ści 20) odprawi 

abp Stanisław Gądecki, 
metropolita poznański. 

Pogrzeb o godzinie 14.30
nad Jeziorem Lednickim 

poprowadzi arcybiskup 
Wojciech Polak, 
prymas Polski.

Szanowny Panie Przewodniczący

Ze zdumieniem i niedowierzaniem czytam Pański list, w którym zwraca się Pan do przewodniczącego związku zawodowego (nawet
nie przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego) o opinię projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (druk nr 119), któ-
rego Pańskie ugrupowanie nawet nie jest autorem. Zadaję sobie pytanie, skąd u ugrupowania, które przez 8 lat miało za nic dia-
log społeczny, wprowadzało liczne – kluczowe z punktu widzenia pracowników i społeczeństwa – akty prawne bez konsultacji
społecznych, nagle stało się tak dbałe o opinie związków zawodowych? Skąd taki prospołeczny zwrot w Państwa działalności?

Przypomnę Panu, że w 2010 roku w bardzo podobnej sprawie wprowadziliście Państwo bez jakichkolwiek konsultacji i w ogromnym
tempie ustawę o racjonalizacji zatrudnienia w służbie cywilnej. Wtedy byliście głusi na nasze apele. Na szczęście na wniosek NSZZ
„Solidarność” za pośrednictwem Prezydenta udało się tę nowelizację zakwestionować przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dzisiaj Pan pisze: „nowelizacja budzi liczne wątpliwości i dotyczy przepisów związanych z sytuacją pracowniczą bardzo licznej
grupy urzędników”. Przypomnę Panu, że wtedy ustawa o racjonalizacji zatrudnienia dotyczyła nie tylko dyrektorów i naczelników,
ale wszystkich pracowników i miała dużo dalej idące konsekwencje dla ich sytuacji pracowniczej. Dlatego ten wniosek, to przejaw
niebywałej hipokryzji Pańskiego ugrupowania.

Szanowny Panie Przewodniczący!
Informuję, że zgodnie z art. 19 ustawy o związkach zawodowych NSZZ „Solidarność”
otrzymała od autorów powyższy akt prawny i w ramach uprawnień przysługujących reprezentatywnym ogólnokrajowym centra-
lom związkowym dokona w ramach dialogu społecznego analizy i wyda opinię dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cy-
wilnej (druk nr 119). Stanie się tak niezależnie od Waszego wniosku.

Roku bez trosk i zmartwień, życia w miłości, 
przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze 
marzenia znalazły urzeczywistnienie, 

a każdy dzień przynosił radość i uśmiech
życzy Redakcja  



23 grudnia 2015 w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Wielkopolskiego, podczas inau-
guracyjnego posiedzenia Woje-
wódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu
(WRDS), wręczono nominacje
jej członkom, powołano prezy-
dium, a także wybrano prze-
wodniczącego – został nim
Marszałek Marek Woźniak.
Wielkopolską „S” w Radzie re-
prezentują: Jarosław Lange
(wiceprzewodniczący), Jarosław
Wilner, Zdzisław Nowakowski,
Przemysław Rzepecki;

Przewodniczenie Radzie jest,
zgodnie z zapisami ustawy, ro-
tacyjne. Nowy przewodniczący
poprosił o zgłaszanie uwag do
projektu regulaminu Rady do
połowy stycznia. Zapropono-
wał także, by na tym forum po-
chylić się nad kwestią kopalni
odkrywkowych w Wielko-
polsce, z uwagi na wymiar spo-
łeczno- gospodarczy tego
zagadnienia. Zachęcał pozosta-
łych członków do zgłaszania in-

nych istotnych tematów. W jego
opinii i zgodnie z filozofią dia-
logu, WRDS jest właśnie takim
gremium, które ma służyć kon-
sultacjom ważnych w wymiarze
społecznym i gospodarczym
spraw, służącym podejmowaniu
decyzji przez organy pań-
stwowe z poczuciem, że zostały
one uprzednio skonsultowane
społecznie.

W skład Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego w Pozna-
niu wchodzą: 

- przedstawiciele związków
pracowników: Krzysztof Ma-
łecki (wiceprzewodniczący), Te-
resa Ratajczak, Anna
Klitkowska, Mieczysław Szal-
bierz, Bolesław Stanikowski
(wiceprzewodniczący), Joanna
Wąsala, Zdzisław Leśniewicz,
Bogdan Kaczmarek, Jarosław
Lange (wiceprzewodniczący),
Jarosław Wilner, Zdzisław No-
wakowski, Przemysław Rze-
pecki;

- przedstawiciele związków
pracodawców: Jacek Silski

(wiceprzewodniczący), Edward
Wojciech Targosz, Lech Wojcie-
szyński, Adam Trybusz (wice-
przewodniczący), Hubert
Sommerrey, Ryszard Szulc, Sta-
nisław Marczak, Antoni Odzi-
mek (wiceprzewodniczący),
Stanisław Mądry, Tomasz Dzia-
łyński (wiceprzewodniczący),
Wojciech Kruk, Rafał Fabisiak;

- przedstawiciele strony sa-
morządowej: Marek Woźniak,
Grzegorz Ganowicz i Dionizy
Jaśniewicz;

- przedstawiciele strony rzą-
dowej: Zbigniew Hoffmann
(wiceprzewodniczący), Dariusz
Szymczak i Maciej Musiał.

Tworzenie oraz zapewnienie
funkcjonowania wojewódzkiej
rady dialogu społecznego jest
zadaniem z zakresu administra-
cji rządowej, zleconym marszał-
kowi województwa.
Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego w Poznaniu powołana
jest na wniosek reprezentatyw-
nych organizacji pracodawców
oraz reprezentatywnych organi-
zacji pracowników zgodnie z
ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o
Radzie Dialogu Społecznego i
innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1240). Jest regionalną in-
stytucją dialogu społecznego w
Polsce, która zastąpiła działa-
jącą dotychczas Wojewódzką
Komisję Dialogu Społecznego w
Poznaniu. 
www.umww.pl
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powrót do normalności

Poczta Polska wygrała przetarg
na obsługę przesyłek sądowych
w latach 2016-2018. To dobra
wiadomość zarówno dla pra-
cowników narodowego opera-
tora pocztowego, jak i dla osób
zatrudnionych w sądownictwie.

W postępowaniu przetargo-
wym przeprowadzonym przez
Centrum Zakupów dla Sądow-
nictwa Poczta Polska zdobyła 98
punktów na 100 możliwych,
podczas gdy Polska Grupa Po-
cztowa należąca do firmy InPost
uzyskała zaledwie 68 punktów.
Narodowy operator pocztowy
zaproponował cenę znacznie
niższą od prywatnego konku-
renta. Oferta Poczty opiewała na
nieco ponad 293 mln zł, podczas
gdy PGP wyceniła swoje usługi
na 475,6 mln zł.

Cena nie była jednak jedynym
kryterium branym pod uwagę w
postępowaniu przetargowym. O
wyborze PP zdecydowała rów-
nież jakość świadczonych usług
oraz tzw. klauzule społeczne. W
Poczcie Polskiej podstawową

formą zatrudnienia jest umowa
o pracę. Tymczasem zdecydo-
wana większość pracowników
PGP pracuje na umowach śmie-
ciowych.

Bogumił Nowicki, przewod-
niczący „Solidarności” pracow-
ników Poczty Polskiej
stwierdził, iż wygrana w prze-
targu na obsługę przesyłek są-
dowych to bardzo dobra
wiadomość dla załogi PP, gdyż

gwarantuje spory dopływ go-
tówki dla naszej firmy. Konsek-
wencją niekorzystnego dla
Poczty Polskiej wyniku po-
przedniego przetargu na ob-
sługę sądów były spore redukcje
zatrudnienia. Odzyskanie tego
kontraktu daje szansę nie tylko
na utrzymanie obecnej liczby
pracowników, ale również, w na-
szej ocenie, spowoduje koniecz-
ność zatrudnienia nowych.

Rząd przyjął nowelizację kode-
ksu rodzinnego i opiekuńczego
zakazującą sądom odbieranie
dzieci rodzicom z powodu biedy
wbrew ich woli. Jest to realizacja
obietnicy wyborczej premier
Beaty Szydło. Nowe rozwiązania
mają przeciwdziałać „pochop-
nemu” odbieraniu dzieci rodzi-
com oraz umieszczaniu ich w
rodzinie zastępczej lub placówce
opiekuńczo-wychowawczej. 

Dotychczas umieszczanie
dzieci w placówkach opiekuń-
czych ze względu na biedę nie
należało do rzadkości. Sądy uza-
sadniały te sytuacje niezaradno-
ścią życiową rodziców. Wiele z
tych spraw, rodzinnych drama-
tów, zostało nagłośnionych
przez media. Dzieci zabierano
rodzicom - choć istniała między
nimi silna więź - tylko dlatego, że
rodzina nie radziła sobie ży-
ciowo. Wiele dzieci w domach
dziecka znalazło się wyłącznie z
biedy, a nie z powodu dysfunkcji

rodziny. Jak podają statystki,
skala problemu jest niebaga-
telna. W Polsce zagrożonych
ubóstwem jest ponad 724 tys. ro-
dzin (prawie 2 mln osób).  

Teraz, zgodnie z wprowa-
dzoną zmianą, zapisano, że
umieszczanie dzieci w pieczy za-
stępczej będzie środkiem osta-
tecznym, stosowanym przez sąd
opiekuńczy. Wcześniej należy
zrobić wszystko, aby innymi
środkami przywrócić prawid-
łowe funkcjonowanie rodziny.
Ingerencja we władzę rodziciel-
ską prowadząca do oddzielenia
dziecka od rodzica, może mieć
miejsce jedynie po wcześniej-
szym wykorzystaniu przez sąd
innych środków lub zastosowa-
niu form pomocy rodzinie, które
okazały się nieskuteczne.

Kodeks rodzinny w takich sy-
tuacjach wskazuje na działania
sądu opiekuńczego - zarówno
wobec rodziców, jak i samego
dziecka. Może on zobowiązać

rodziców do pracy z asystentem
rodziny, skierować ich na tera-
pię albo ograniczyć im władzę
rodzicielską, poddać ją kontroli
kuratora sądowego.

Sąd może skierować dziecko
do placówki wsparcia dziennego
lub zdecydować o umieszczeniu
w placówce sprawującej czę-
ściową pieczę nad dziećmi.

Odebranie dziecka będzie
możliwe wtedy, gdy jest to ko-
nieczne ze względu na poważne
zagrożenie dobra dziecka, w
szczególności jego życia lub
zdrowia. W tych wyjątkowych
sytuacjach sądy opiekuńcze
muszą się kierować nadrzędną
przesłanką, jaką jest dobro
dziecka i zabezpieczenie jego
interesów. Rozdzielenie rodzi-
ców i dzieci wyłącznie z powodu
ubóstwa - wbrew woli rodziców
- nie będzie możliwe.

Znowelizowana ustawa ma
wejść w życie 30 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Ustaw. O-AD

Co łączy m.in. Wojewódzką Sta-
cję Pogotowia Ratunkowego w
Szczecinie, Energetykę Cieplną
Opolszczyzny, Instytut Odlew-
nictwa w Krakowie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne w Lublinie i Uniwersytet
Łódzki? Otrzymany certyfikat w
konkursie Pracodawca Przy-
jazny Pracownikom, organizo-
wanym przez NSZZ
„Solidarność” pod patronatem
Andrzeja Dudy, Prezydenta RP. 

Wśród dwudziestu laureatów
konkursu, których wyłoniła Ko-
misja Certyfikacyjna, znalazła
się firma Volkswagen Poznań
Sp. z o.o.

Celem konkursu jest promo-
wanie pracodawców, którzy wy-
różniają się w stosowaniu
dobrych praktyk w zakresie:
przestrzegania przepisów prawa
pracy, w stabilność zatrudnie-
nia, przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz
prawa do zrzeszania się w
związki zawodowe. Kandyda-

tów zgłaszają podstawowe jed-
nostki organizacyjne „Solidar-
ności”. Wyróżnione firmy
szanują prawa pracowników
oraz prowadzą u siebie dialog
społeczny. Certyfikatem można
się posługiwać przez trzy lata. 

- Człowiek powinien być i jest
przed kapitałem. Ideą konkursu

jest promowanie stałego zatrud-
nienia - podkreśla Piotr Duda,
szef Związku i przypomina, że
takie zatrudnienie wpływa na
bezpieczeństwo pracy, a także
na działalność związków zawo-
dowych. - Nagrodzeni praco-
dawcy pokazują, że jest to
możliwe - dodaje Duda.

Nowe prawo Sejm uchwalił 25
listopada głosami posłów PiS,
Kukiz’15 i PSL. Wstrzymała się
większość parlamentarzystów
PO i Nowoczesnej (część z nich
głosowała przeciw takiemu roz-
wiązaniu). Nowa danina obej-
mie odprawy po odejściu ze
stanowiska oraz odszkodowa-
nia z tytułu zakazu pracy u kon-
kurencji.

Co ważne, wyższa stawka po-
datkowa nie będzie dotyczyła
całości wynagrodzenia. W przy-
padku odpraw zostanie nało-
żona na kwoty powyżej
trzykrotności miesięcznego wy-
nagrodzenia danego menedżera,
w przypadku odszkodowań z ty-

tułu zakazu konkurencji kwotę
graniczną będzie stanowić dwu-
nastokrotność miesięcznego
wynagrodzenia.

Nowy podatek obejmie me-
nedżerów tylko z tych spółek, w
których Skarb Państwa lub jed-
nostki samorządu terytorial-
nego posiadają większościowe
udziały, a zatem: m.in. Enea,
Energa, Giełda Papierów Warto-
ściowych, Grupa Lotos, Jast-
rzębska Spółka Węglowa,
Kompania Węglowa, Katowicki
Holding Węglowy, Polska Agen-
cja Prasowa, Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo, Polskie
Radio, Telewizja Polska, Totali-
zator Sportowy. Nowej daniny

nie zapłacą więc menedżerowie
m.in.: Grupy Azoty, KGHM, Or-
lenu i Tauronu, w których pań-
stwo posiada mniejszościowe
udziały.

Na razie trudno oszacować,
jakie zyski w budżecie państwa
przyniesie nowe rozwiązanie.
Na pewno ma ono duży wymiar
symboliczny. Nowa władza po-
kazuje, że chce ograniczać przy-
wileje kolejnych ekip rządowych
(dla których państwowe spółki
stanowiły „od zawsze” „frukty”
dla partyjnych „kolesiów”), oraz
walczyć z patologiami w spół-
kach Skarbu Państwa i ograni-
czać skrajne rozwarstwienie
społeczne. (asg)

pomoc zamiast dramatów 

wybrano przyjaznych pracodawców
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Regionalna Sekcja Młodych
NSZZ Solidarność Wielko-
polska serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy włączyli
się w akcję Szlachetna
Paczka i wspólnie z nami
podjęli wysiłek, aby rodzina,
która dziś boryka się z
biedą, otrzymała nadzieję i
inspirację do samodziel-
nego radzenia sobie w
życiu.

Dziękujemy

Ruszają prace wojewódzkiej Rady Dialogu 

koniec wysokich odpraw
70 proc. wyniesie podatek dla członków zarządów spółek z większościowym udziałem Skarbu

Państwa – ustawę wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustawie o podatku docho-

dowym od osób fizycznych podpisał 29 listopada prezydent Andrzej Duda.


