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Miesiąc Honorowego
Wiek emerytalny ponownie Krwiodawstwa
w Trybunale Konstytucyjnym!
2 miesiące temu, odpowiadając na skargę „Solidarności”, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że
podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat jest zgodne z Konstytucją
RP. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Solidarność” z rozczarowaniem przyjęła
ten werdykt.
Tymczasem TK w wydanym
postanowieniu sygnalizacyjnym
z dnia 17 lipca br. skierowanym
do Sejmu zaznaczył, że podwyższenie wieku emerytalnego,
jako środek naprawczy, powinno być jednym z wielu, a nie
jedynym środkiem łagodzącym
skutki kryzysu funduszu ubezpieczeń społecznych. Działania
naprawcze powinny obejmować
różne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Zmiana, której dokonał Sejm, powinna być
wsparta „co najmniej efektywną
polityką zatrudniania oraz polityką rodzinną”.
„Solidarność” od początku
sprzeciwiała się reformowaniu
systemu emerytalnego wyłącznie przez podniesienie wieku
uprawniającego do przejścia na
emeryturę. Związek domagał się
poddania planowanych zmian
pod głosowanie w drodze referendum ogólnokrajowego. Piotr
Duda, przewodniczący KK podczas prezentowania wniosku w
Sejmie (pod którym podpisały
się 2 miliony obywateli) z całą
mocą zaznaczał, że „proponowane przez rząd rozwiązania
doprowadzą do nieodwracalnych zmian zarówno w życiu
tego, jak i następnych pokoleń”.
Przewodniczący
podkreślał
wtedy, że „wprowadzenie zapowiadanych zmian wymaga

stworzenia warunków motywujących i dających szanse do kontynuacji
aktywności
zawodowej”. Sejm odrzucił
wniosek.
NSZZ „Solidarność” zwracał
uwagę, że tak drastyczne podwyższenie wieku emerytalnego
jest możliwe w krajach o ustabilizowanej sytuacji na rynku
pracy, posiadających efektywny
system publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce nie zostały
spełnione żadne warunki do

podwyższania wieku emerytalnego. Nadal konieczne są działania m.in. w opłacaniu składek
na ubezpieczenie społeczne,
ograniczania i uszczelnienia
KRUS-u, ograniczaniu patologii
w tzw. „samozatrudnieniu” oraz
stosowaniu „umów śmieciowych”, w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, stabilizacji zatrudnienia
ludzi młodych, rozwiązaniech
prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie

zatrudnienia w wieku emerytalnym, poprawy bezpieczeństwa i
warunków wykonywania pracy,
wzrostu efektywności systemu
publicznej opieki zdrowotnej i
profilaktyki zawodowej.
Tymczasem według ostatniego raportu przygotowanego
przez Fundusz Ludnościowy
ONZ i organizację HelpAge International pod względem
opieki społecznej wobec osób
starszych Polska zajęła 87
miejsce na 91 krajów! hd

Nowe kryteria zamówień publicznych
Cena przestanie być najważniejszym kryterium rozstrzygania przetargów publicznych,
a wykonawcy zamówienia będą mieli obowiązek zatrudniania pracowników na umowy
o pracę. Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych.
Związek od dawna krytykował
obowiązujące w zamówieniach
publicznych kryterium ceny, zaznaczając, że stosowanie niemal
wyłącznie kryterium najniższej
ceny prowadzi do patologicznych sytuacji. „Solidarność”
protestowała również z powodu
zatrudniania pracowników na
podstawie umów śmieciowych
przez firmy realizujące publiczne zlecenia.
- Pracodawcy zmuszeni są do
maksymalnego ograniczania
kosztów, co przede wszystkim
rzutuje na jakości oraz powoduje
łamanie przepisów prawa pracy
oraz BHP. Pracownicy zatrudciąg dalszy na str.2

Komentarz
Henryk Nakonieczny,
członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność”:
- Przyjęliśmy tę informację z satysfakcją. Nie chciałbym
przedwcześnie mówić o sukcesie, bo jeszcze przed nami
Senat i oczywiście podpis Prezydenta. Jednak nie sposób
zapomnieć o długiej i żmudnej kampanii, jaką prowadziliśmy od wielu lat dla przełamania stereotypów dotyczących
prawa zamówień publicznych, a szczególnie, zdaniem niektórych, niemożliwej do przełamania zasady najniższej
ceny. Tak sformułowane prawo było jednym ze źródeł patologicznego rozkwitu stosowania umów śmieciowych. Wprowadzone zmiany są wynikiem wspólnych uzgodnień
reprezentatywnych central związków zawodowych i organizacji pracodawców. Wypracowanie wspólnego stanowiska było
wartością samą w sobie i stanowiło silny argument dla
rządu i posłów.

Apelujemy do członków NSZZ
„Solidarność” i wszystkich ludzi
dobrej woli o podzielenie się w
sierpniu darem krwi z osobami
najbardziej potrzebującymi.
XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w
dowód pamięci i szacunku dla
Ojca Świętego Jana Pawła II i
Jego nauk ustanowił sierpień
Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”.
Wypełniając testament błogosławionego Jana Pawła II zawarty w słowach: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”, od 2006 r.
Związek prowadzi akcję honorowego krwiodawstwa. Początkowo, w związku z rocznicą
śmierci, była ona organizowana
w kwietniu, jednak w 2008 r.
Krajowy Zjazd Delegatów zmienił na sierpień.
Duży wpływ miały na to doświadczenia centrów krwio-

dawstwa. To właśnie latem zapasy banków krwi są na dramatycznie niskim poziomie, a
wydawanie krwi ograniczane
jest często do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia.
Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych.
Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej
wyprodukować. Co roku nawet
500 000 osób oddaje krew, z
czego honorowi krwiodawcy
czynią to kilkakrotnie w ciągu
roku. Jednorazowo bezpiecznie
można oddać 450 ml krwi, mężczyźni nie częściej niż co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.
Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na
stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących
potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania
krwi.

a Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy
pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji
krwiodawstwa.
a Oddając krew, prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „S”.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu ul. Marcelińska 44,
telefon: (061) 886-33-00, (061) 886-33-32,
fax: (061) 867-25-21,
skalisz@rckik.poznan.pl , www.rckik.poznan.pl

Warsztaty filmowe
Uwaga licealiści i studenci - są
jeszcze wolne miejsca na bezpłatnych warsztatach sztuki filmowej pt. „Opowiem Twoją
historię” organizowanych przez
IPN i FSIFF Sztuka Poznania
Gwarantujemy sensacyjne
opowieści konspiratorów, kontakt z historykiem specjalizującym się w badaniach tajnych akt
MSW oraz możliwość zrobienia
pierwszego filmu pod okiem
profesjonalistów.
Zgłoszenia prosimy przesyłać
na adres:

daniel.rubis@ipn.gov.pl
Projekt współfinansowany
przez Urząd Miasta Poznania
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Nowe kryteria
zamówień publicznych
ciąg dalszy ze str.1
niani są na śmieciowych umowach z wynagrodzeniami poniżej minimalnego, zmuszani są do
pracy ponad normę w niebezpiecznych warunkach - tłumaczy
Sylwia Szczepańska z Działu
Eksperckiego KK. - Wszystko to
za pieniądze publiczne, za które
otrzymujemy niskie jakościowo
efekty osiągane przy nagminnym
nieprzestrzeganiu prawa, które
ta sama władza publiczna ustanowiła. Wydatki publiczne powinny
wspierać
jedynie
rzetelnych i praworządnych
przedsiębiorców.
Piotr Duda, szef Związku,
wręczając w kwietniu br. wyróżnionym pracodawcom statuetkę „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” podkreślał, że
kryterium najniższej ceny powoduje, iż uczciwi i rzetelni
przedsiębiorcy przestrzegający
obowiązujących
przepisów
prawa pracy oraz ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia nie mają szans na

wygrywanie przetargów publicznych. Polityka państwa powinna zmierzać w kierunku
eliminacji nieuczciwych firm.
Ten stan rzeczy źle przekłada
się na rozwój małych przedsiębiorstw, które nie startują w
przetargach z powodu wadliwych przepisów. W 2011 r. w
przetargach na publiczne kontrakty startowało co czwarte
małe i średnie przedsiębiorstwo.
W 2012 r. było to tylko 18 proc.,
a w 2013 r. -14 proc.
Przedstawiciele „Solidarności” brali udział w posiedzeniach
podkomisji
nadzwyczajnej oraz Komisji
Gospodarki, które zajmowały
się projektem zmian ustawy o
zamówieniach publicznych. W
czerwcu
reprezentatywne
związki zawodowe i organizacje
pracodawców, czyli „S”, OPZZ,
Forum Związków Zawodowych,
„Lewiatan”, Związek Rzemiosła
Polskiego i Business Centre Club
podpisały wspólny apel do
rządu w sprawie zmian prawa o
zamówieniach publicznych.

Nowelizacja przepisów ma
zmusić urzędników, aby cena
nie była najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze
oferty. Kryterium cenowe może
być stosowane tylko i wyłącznie
w przypadku zamówień o ustalonych standardach jakościowych
i
powszechnej
dostępności. Dodatkowo zamawiający będą wpisywać do specyfikacji wymóg zatrudniania
pracowników wyłącznie na etat.
Warunek ten będzie mógł pojawiać się jednak tylko przy robotach
budowlanych
oraz
usługach. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamówienia
mają otrzymywać co najmniej
płacę minimalną. W przepisach
pojawi się kryterium „najwyższej korzyści ekonomicznej”.
Oznacza to, że władze publiczne
będą zmuszone zwracać większą uwagę na jakość zamawianej
usługi, wpływu na środowisko
oraz korzyści społecznych. Zostaną też wprowadzone surowsze zasady dotyczące „rażąco
niskich” ofert.

Polsko, zmień prawo
Chociaż mamy XXI wiek, w Polsce nadal prawo do zrzeszania się w związki
zawodowe nie jest w pełni respektowane. O pomoc w pracach zmieniających
prawo poproszono MOP. W maju gościła w Warszawie jej misja, a niedawno
,,S” otrzymała raport z tej misji. O wnioskach z niego wypływających
z EWĄ PODGÓRSKĄ-RAKIEL, z Zespołu Prawnego KK NSZZ „Solidarność”,
która uczestniczyła w spotkaniu z prawnikami MOP, rozmawia Ewa Zarzycka.
- Jaki cel miała Misja MOP?
- W 2012 r. w związku ze skargą
NSZZ „Solidarność” do Komitetu Wolności Związkowej otrzymaliśmy
rekomendacje
Międzynarodowej Organizacji
Pracy stwierdzające, że Polska
narusza zagwarantowane w
standardach MOP wolności
związkowe i niezbędna jest nowelizacja. W związku z tym, że
sprawa dotyczyła osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilno-prawnych i osób
samozatrudnionych pojawiły się
wątpliwości, jak dopasować
przepisy przyznające uprawnienia związkowe do tej grupy osób.
Chodzi w szczególności o zwolnienia od pracy, prawo do korzystania z lokalu związkowego,
kompetencje związane ze współpracą związku dotyczącą spraw
indywidualnych i zbiorowych
osób zatrudnionych oraz prawo
do prowadzenia sporów zbiorowych, w tym ogłoszenia strajku.
Polska jest członkiem MOP, więc
ministerstwo pracy zwróciło się
do Międzynarodowego Biura
Pracy o pomoc przy tworzeniu
przepisów zgodnych z poglądami MOP. Niewątpliwie cel
misji związany był z wcześniejszymi rekomendacjami.
- Czy to oznacza, że przez 2
lata ministerstwo nie potraﬁło
przygotować odpowiedniej
nowelizacji?
- Moim zdaniem w Polsce nie
brakuje wybitnych ekspertów
prawa pracy, którzy potraﬁliby
przygotować zgodne z poglądami MOP przepisy w oparciu o
same rekomendacje. Sądzę
nawet, że prawnicy NSZZ „Solidarność” na podstawie swojej
wiedzy dotyczącej przepisów
MOP i doświadczeń związkowych, potraﬁliby zaproponować
wiele rozwiązań legislacyjnych.
Jednak to ministerstwo pracy ma
przygotować ustawę odpowiedniej treści. Zdecydowano, że niezbędna jest pomoc techniczna
prawników MOP, i nic w tym
złego, tyle że czas oczekiwania
na odpowiednią ustawę wydłuża się.

- Kto uczestniczył w spotkaniu z ekspertami?
- Ze strony MOP na spotkanie
przyleciały dwie osoby, w tym
pani Karen Curtis, szefowa Wydziału ds. Wolności Zrzeszania
w Departamencie Międzynarodowych Standardów Pracy. Poza
związkami zawodowymi NSZZ
„Solidarność” i OPZZ z ekspertami spotkali się sekretarz stanu
Jacek Męcina, inni przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Pracy oraz
pracodawcy, w tym Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy
Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Związek Rzemiosła Polskiego.
- Jakie są główne zalecenia
dla Polski wynikające z raportu?
- MOP podkreśla, że każdy pracujący powinien mieć prawo
tworzenia i przystępowania do
związków zawodowych. W
szczególności chodzi o wolność
koalicji osób pracujących na
podstawie umów innych niż tradycyjne umowy o pracę. Wszystkie związki zawodowe mają też
prawo do wchodzenia w spory
zbiorowe kierowane nie tylko
wobec pracodawcy, ale także
przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu. Z kolei konsekwencją przyznania prawa do
zrzeszania jest ochrona przed
dyskryminacją działaczy związkowych. Zdaniem przedstawicieli MOP ze względu na
odmienność stosunku zatrudnienia cywilno- prawnego od
stosunku pracy, nie można zakładać obowiązku kontynuacji
lub rozszerzenia cywilno-prawnych umów tymczasowych z po-

wodu pełnienia funkcji w
związku zawodowym. Niemniej
jednak, ochrona przed dyskryminacją związkową powinna
zapewnić tej grupie pracujących
brak możliwości przerwania,
rozwiązania lub niepodpisania
umowy z powodu sprawowania
przez takie osoby funkcji bądź
działalność w związku zawodowym. Ponadto prawo do strajku
w sektorze publicznym należy
rozszerzyć, zakaz strajku ograniczając do funkcjonariuszy
państwowych sprawujących
władzę w imieniu państwa. W
raporcie znalazła się również informacja dotycząca braku obowiązku
przedkładania
pracodawcy listy z nazwiskami
członków związków zawodowych ze względu na ochronę
przed dyskryminacją. W kwestii
potwierdzania liczby członków
organizacji związkowej należy
rozszerzyć kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, która
dokona szybkiej weryﬁkacji bez
ujawniania pracodawcy listy
imiennej członków.
- Z tego co Pani mówi wynika,
że rząd mógłby być stroną w
sporze zbiorowym. To chyba
nowość?
- Tak. Na spotkaniu zapytaliśmy
wprost, czy stroną sporu zbiorowego może być rząd, samorząd
lub inny podmiot przyznający
określonej grupie zawodowej
kompetencje bądź od którego
dana grupa jest uzależniona i
otrzymaliśmy od pani Karen
Curtis odpowiedź, że nie ma co
do tego żadnych zastrzeżeń.
Chodzi o to, aby strona sporu
była decyzyjna. /…/
- Czy pracodawcy akceptują
proponowane przez ekspertów MOP zmiany prawa?
- Z wypowiedzi Pani Grażyny
Spytek-Bandurskiej w ostatnim
podsumowującym dniu spotkania wynikało, że pracodawcy są
pełni obaw co do kierunku koniecznych zmian w ocenie prawników MOP.
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Festyn rodzinny „Solidarności” VW
Sobota 12 lipca
upłynęła związkowcom
z Volkswagena
pod znakiem wspaniałej
zabawy i sportowych emocji.
Zakładowa „Solidarność”
zaprosiła swoich członków
na festyn rodzinny
do Kostrzyna Wlkp.,
gdzie zarówno na dzieci,
jak i na dorosłych
czekało mnóstwo
różnorodnych atrakcji.
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