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Represjonowani:
zapomogi na wniosek
Świadczenie 400 zł miesięcznie na 12 miesięcy, dodatkowa pomoc pieniężna nie częściej niż raz na
12 miesięcy - o ile zostaną spełnione wymogi. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o pomocy dla
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. W dokumencie
określono zasady nabywania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych w latach 1956 - 1989, a także zasady przyznawania świadczeń finansowych.
- Osoby, które uzyskają status
działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, powinny otrzymywać obligatoryjne świadczenie
państwowe – podkreśla Piotr
Duda, szef „Solidarności”.
Status działacza opozycji będzie można uzyskać składając
wniosek do Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, po potwierdzeniu
przez IPN, że wnioskodawca nie
był funkcjonariuszem lub tajnym informatorem organów
państwa.
bezpieczeństwa
UdSKiOR będzie mógł także
zwrócić się o zaopiniowanie
wniosku przez wojewódzką
radę konsultacyjną do spraw
działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej będzie podejUdSKiOR.
szef
mował
Świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł miesięcznie ma być
przyznawane osobom spełniającym odpowiednie kryteria dochodowe. Będzie ono przyznawane na 12 miesięcy, ale w przypadku osób, które ukończyły 67
lat świadczenie będzie mogło
zostać przyznane na okres do
60 miesięcy, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach –
bezterminowo.
Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się również o pomoc pieniężną w
wysokości do 300 proc. najniższej emerytury, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Pomoc ta będzie mogła być również przyznana m.in. na częściowe pokrycie kosztów sprzętu

rehabilitacyjnego oraz opłacenie
pomocy pielęgnacyjnej.
- Zmuszanie tych, którym
zawdzięczamy wolność, do
składania wniosków o pomoc
jest uwłaczające ich godności i
przynosi wstyd państwu, które
sowicie wynagradza wysokimi
emeryturami oprawców, a każe
ich ofiarom prosić o jałmużnę komentuje Piotr Duda. - Brak
rozwiązania tego problemu
przez 25 lat naszej wolności to
skandal. A przyjęcie takiej
ustawy w 35-lecie powstania
NSZZ „Solidarność” wystawia
jednoznaczną ocenę tym parlamentarzystom, którzy powołują się na ideały sierpnia 80
roku - dodaje przewodniczący
KK.
Ustawa została skierowana
do Senatu. Przepisy muszą
wejść w życie w czerwcu, inaczejw tym roku po raz kolejny

byli opozycjoniści zostaną bez
pomocy. Senacki projekt ustawy
o działaczach opozycji antykomunistycznej trafił do Sejmu
rok temu. Wielu byłych działaczy opozycji w PRL znajduje się
w trudnej sytuacji materialnej.
Mogą starać się o pomoc społeczną, ale często uważają, że
jest to poniżej ich godności.
- Internowani, więzieni mają
dziś wielki żal do swojej Ojczyzny. Dzisiaj ich oprawcy, esbecy, zomowcy cieszą się
wysokimi emeryturami, a ludzie
więzieni, bici i poniżani, jeżeli
dożyją emerytury, to nie wiedzą,
jak mają za tę emeryturę przeżyć - mówił w grudniu ubiegłego roku Piotr Duda. Oprawcy z
czasów PRL mają się o wiele lepiej niż opozycjoniści z czasów
PRL. Wypłaca się im wysokie
emerytury. Na dodatek przed
rokiem rząd negatywnie ocenił

poselski projekt ustawy, autorstwa Solidarnej Polski, o obniżeniu świadczeń emerytalnych
byłych funkcjonariuszy SB i
WRON. W myśl poselskiego
projektu podstawa wymiaru
emerytalnego
świadczenia
funkcjonariuszy SB zmniejszyłaby się z 0,7 proc. do 0,25 proc.
za każdy rok służby, a zaoszczędzone pieniądze miałyby trafić
jako odszkodowanie do ofiar represji komunistycznych.
W czerwcu 2013 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka
nie dopuścił do rozpatrzenia
skargi byłych esbeków, którzy
złożyli w Strasburgu skargę
przeciwko ustawie, która obniżyła im wysokie emerytury.
Trybunał uznał, że system obniżający emerytury nie pozbawiał skarżących środków do
życia, tylko nieco zmniejszył i
tak bardzo korzystny dla nich
system. - Gdyby w Strasburgu
zasiadali polscy sędziowie, byli
esbecy pewnie by wygrali. Na
szczęście to nie polski wymiar
sprawiedliwości - mówił wtedy
Piotr Duda, przewodniczący
KK.
Z pomocy uchwalonej przez
Sejm ustawą skorzysta nie więcej niż tysiąc osób. - Z pomocy
skorzysta kilkaset do tysiąca
osób. Jeżeli te ostrożne szacunki
się potwierdzą, otworzy to
drogę do debaty nad nowelizacją ustawy i rozszerzenia kręgu
uprawnionych - ocenia Łukasz
Kamiński, prezes IPN - Obecny
kształt ustawy może bowiem
prowadzić do niewydatkowania
całego budżetu, który został
przeznaczony na pomoc dla
działaczy opozycji.

Dalsze ograniczanie umów
śmieciowych
Dłuższe wypowiedzenie po
pół roku pracy, maksymalny
czas trwania umów terminowych nie dłuższy niż 33 miesiące, na nie więcej niż trzech
umowach. Rząd przyjął projekt
wprowadzający ograniczenia
w zatrudnianiu na czas określony. Dokument ma przeciwdziałać nadużywaniu takich
umów.
Czas obowiązywania umów
terminowych o pracę, włączając
trzymiesięczny okres próbny,
będzie wynosił maksymalnie 33
miesiące. Według dotychczas
obowiązujących przepisów, po
dwóch umowach terminowych
trzecia musi być podpisana na
czas nieograniczony. Luka w
przepisach pozwalała na przeciąganie tego okresu w nieskończoność, np. gdy między drugą a
trzecią umową miała miejsce
miesięczna przerwa w zatrudnieniu.
– Pozytywnie oceniamy tę
nowelizację, gdyż pracodawcy
omijają system ograniczający

możliwość zatrudniania na
umowach na czas określony, w
którym trzecia umowa przekształca się w bezterminową –
komentuje w rozmowie z
"Rzeczpospolitą" prof. Marcin
Zieleniecki, ekspert NSZZ „Solidarność". – Pracodawcy stosowali wieloletnie umowy albo
resetowali licznik miesięczną
przerwą pomiędzy kolejnymi
umowami, dzięki czemu mogli
stosować takie zatrudnienie w
nieskończoność. Teraz powinno
się to zmienić. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach –
dodaje.
Według nowych przepisów
istnieje możliwość wydłużenia
zatrudnienia na umowach terminowych ponad zapisane 33
miesiące, m.in. gdy jest to uzasadnione obiektywnymi potrzebami pracodawcy. Tak ogólny
zapis może spowodować, że po
zmianach wyjątek stanie się regułą i pracownicy nadal będą
ciąg dalszy na str.2

Jeśli zechcesz wspomóc
Amelkę, Emilkę, Patrycję,
Oleńkę, lub Marysię
- zajrzyj na
www.solidarnosc.poznan.pl

Od kwietnia w jednej izbie
Zasadność łączenia się w jedną
Izbę pokaże przyszłość. NSZZ
„Solidarność” ma wiele obaw co
do sprawności organizacyjnej i
administracyjnej takiego rozwiązania. Niepewność budzi też
zmiana po stronie pracodawcy.
Mowa o zmianach, które dotknęły urzędy skarbowe.
Wszystkie jednostki z terenu
Wielkopolski zostały przyłączone do Izby Skarbowej w Poznaniu. Pozostałe organizacje
otrzymały status organizacji
podzakładowych.

Dla NSZZ „Solidarność” największe znaczenie mają w tym
kontekście sprawy pracownicze.
Kwestia konsolidacji wielu dotychczasowych zakładów pracy
i wielu funkcjonujących w
nich samodzielnie organizacji
NSZZ „Solidarność”, stała się
jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania.
Inicjatorem i twórcą rozwiązań zaproponowanych dla całej
Wielkopolski był Region Wielkopolska Południowa. Należało
znaleźć rozwiązania najlepsze

do połączenia się kilkunastu dotychczasowych organizacji zakładowych w jedną, zapewniając im jednocześnie niezależność finansową oraz kontynuację opieki eksperckiej.
Podpisane zostało Porozumienie w sprawie struktury wewnętrznej i podstawowych
zasad działania Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w
Izbie Skarbowej w Poznaniu
oraz stanowiący jego załącznik
Regulamin tej organizacji, ustalający m.in. strukturę we-

wnętrzną, zakres kompetencji
przekazanych jednostkom wewnętrznym, podstawowe zasady dotyczące przeprowadzania wyborów do władz
statutowych organizacji, obowiązki finansowe jednostek wewnętrznych wobec organizacji
zakładowej.
Przewodniczącą KZ została
Danuta Lehmann (Izba Skarbowa Poznań) a jej zastępcami
Anna Pilarczyk (I US Kalisz) i
Małgorzata Misorz (II Wielkopolski US Kalisz)

Nie trzeba nic wpłacać ani wypełniać żadnych
dodatkowych formularzy. Wystarczy tylko zdecydować,
gdzie ma trafić 1% Twojego podatku i wpisać to
w rozliczeniu PIT. Jeżeli tego nie zrobisz,
o Twoich pieniądzach będą decydować inni.
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Roczne becikowe to plaster Czy jest z nami SIP?
takie gospodarstwo domowe nie
powinno być przyznane tego
typu dofinansowanie.
Jeżeli ustawa wejdzie w życie i
matki tuż po urodzeniu otrzymają roczne dofinansowanie w
kwocie tysiąca złotych miesięcznie, to od samego początku właśnie studentki i kobiety
bezrobotne na tym stracą. Mianowicie pierwszą odczuwalną
zmianą będzie pozbawienie
prawa do korzystania z zasiłków
rodzinnych tych drugich, a w
przypadku studentek odebranie
prawa do stypendium socjalnego.
Po przyznaniu jednak dofinansowania miesięcznego, matki nie
zostaną pozbawione statusu
osoby bezrobotnej i będą miały
możliwość z korzystania z przysługujących im ubezpieczeń. Informacja ta ma swoje poparcie w
ustawie dotyczącej zatrudnienia
oraz instytucji rynku pracy.
Ciężar wychowania dziecka to
jednak nie tylko jeden rok, ale
nawet 24-25 lat kiedy dziecko się
uczy. Rodzice to wiedzą. Powodem tego, że Polacy z trudem decydują się na dzieci, pośrednio
tylko jest kwestia polityki prorodzinnej lub raczej jej braku. Decyduje o tym przede wszystkim

kondycja ekonomiczna polskich
rodzin. Godziwe zarobki pozwalające na zakup mieszkania, opłacenia kredytu na dom i
odpowiedniego standardu życia,
to są odpowiednie motywatory,
które zapewniają rodzinom bezpieczeństwo godnego wychowania dzieci.
Zgodnie z nowym projektem
pieniądze będą wypłacane przez
rok. A co potem, co dalej? Zwykle
w tym pierwszym roku matki
same zajmują się dziećmi, potem
dochodzą koszty związane z
opłaceniem żłobka, opiekunki,
przedszkola. W Anglii, gdzie Polki
tak chętnie rodzą, do 16 roku
życia i dłużej jeżeli dziecko się
uczy, przyznawane są zasiłki wypłacane tygodniowo, a dla mało
zarabiających jest Child Care Element wynoszący 175 funtów tygodniowo, co miesięcznie daje
blisko 4000 zł. Wydaje się, że
znacznie lepszym rozwiązaniem
w polityce prorodzinnej byłyby
darmowe żłobki, przedszkola,
ulgi podatkowe i darmowe podręczniki na poziomie nauki podstawowej – jak to jest np. w Turcji.
Roczne becikowe to plaster przyklejony na ranę zamiast uzdrawiającej operacji. Anna Dolska

Za granicę po lepsze pieniądze
Według raportu CEED Institute
w 2012 r. za granicą mieszkało
prawie 1,7 mln Polaków, o ponad
1,2 mln więcej niż przed akcesją.
Już rok później poza krajem pracowało blisko 1,9 mln obywateli
Polski. Jak podaje onet.pl, pod
względem liczby emigrantów w
grupie 10 państw nowej Unii Polska zajmuje drugie miejsce, zaraz
po Rumunii.
Większość z wyjeżdżających

(aż 74 proc.) wskazuje, że powodem wyjazdu nie jest brak pracy
w Polsce, ale zbyt niskie zarobki.
Eksperci wyjaśniają, że Polacy
poza granicami kraju, np. w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, zarabiają średnio czterokrotnie
więcej niż w Polsce. - Te dysproporcje różnią się w zależności od
branży, stażu i kwalifikacji. Dla
przykładu spawacz w Polsce
może liczyć na zarobki rzędu 3

tys. zł, podczas gdy w Niemczech
zarobi około 8 tys. zł. W przypadku pielęgniarki ta różnica jest
większa, bo w Polsce początkująca pielęgniarka zarabia około 2
tys. zł, podczas gdy w Niemczech
czy w Wielkiej Brytanii te zarobki
sięgają 8-9 tys. zł – mówi agencji
informacyjnej Newseria Biznes dr
Agnieszka Springer, menedżer
kierunku zarządzanie Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu. aja

PROFIT CLUB
NASI PARTNERZY O SOBIE

Rola społecznego inspektora pracy nie jest zbyt widowiskowa, nie wiąże się
z przemówieniami czy wystąpieniami w mediach. Wymaga natomiast wiele
cierpliwości, konsekwencji w działaniu oraz czasu na śledzenie zmian
w przepisach prawa pracy i branży bhp.
Główne zadanie sip to skuteczna kontrola przestrzegania
przepisów w miejscu pracy,
zgodnie z zasadą: po pierwsze zapobiegać. Jakakolwiek kontrola nie cieszy się specjalną popularnością wśród współpracowników, więc wypracowanie
konstruktywnej współpracy ze
specjalistami ds. bhp i pracodawcą to często duże wyzwanie.
Sukces w zakresie bhp mierzony jest liczbą dni bez wypadków i wykroczeń w firmie. To
właśnie ta wartość powinna stanowić cel strategii bhp pracodawców. Według międzynarodowych raportów społeczni inspektorzy pracy odgrywają istotną rolę prewencyjną i
przyczyniają się do budowania
kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.
Największą liczbę przedstawicieli pracowników ds. bhp
(odpowiednik polskich sip-ów)
posiadają kraje skandynawskie,
w których standardy bhp są
uznane za jedne z najlepszych
na świecie. Liderami pod tym
względem w 2008 r. były Finlandia: 35.000 społecznych
przedstawicieli ds. bhp na
2.300.000 pracowników oraz
Dania: 38.000 przedstawicieli
na 2.800.000 pracujących. W
większości przypadków przedstawiciele ci należeli do związków zawodowych, które w
krajach skandynawskich zrzeszają ponad 70% wszystkich
pracujących
Najmniejszą reprezentację
posiadają pracownicy w nowych
krajach członkowskich UE, w
tym w Polsce, gdzie kultura bezpieczeństwa pracy i zrównoważonego
rozwoju
wciąż
przegrywa z konkurowaniem
kosztami pracy i deregulacjami
obniżającymi dotychczasowe
standardy.
Zaangażowanie związków
zawodowych w tematykę bezpieczeństwa pracy wspomaga
działalność sip w zakresie prewencji i może stanowić istotne
wsparcie dla budowania kultury
bezpieczeństwa i współodpowiedzialności w zakładach
pracy. Badania na temat koordy-

FOt. bn

Oto mamy nowy projekt ustawy,
który ma zachęcić Polki do rodzenia dzieci i poprawienia alarmujących statystyk dotyczących
przyrostu, a raczej niżu demograficznego w naszym kraju. Premier
Ewa Kopacz ,,walczy” o przyznanie matkom rocznego becikowego, wypłacanego co miesiąc w
kwocie 1000 zł. Czy jednak takie
rozwiązanie przyczyni się do poniesienia alarmującego poziomu
dzietności, należącego na najniższych w Europie?
Teraz w Polsce na jedną kobietę przypada 1,3 dziecka.
Premier złożyła nowe obietnice matkom niepracującym lub
studiującym, gdyż ta forma pomocy finansowej państwa ma
być udzielana bez względu na to,
jakie dochody uzyskuje dana rodzina. I nie będzie tu obowiązywać żadne kryterium dochodu.
Budzi to wiele kontrowersji. Według reprezentujących środowisko
rodzin uboższych, taka bariera finansowa powinna koniecznie się
pojawić tym bardziej, że jest wiele
rodzin, w których mąż prowadząc firmę zapewnia rodzinie
wysokie dochody sięgające kilku
tysięcy zł miesięcznie. Nawet jeżeli matka jest bezrobotna, na

Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu,
systematycznie spotyka się w siedzibie wielkopolskiej „S”
ze społecznymi inspektorami pracy

nacji zagadnień bhp w Wielkiej
Brytanii wykazały, że zakłady
posiadające związkowych społecznych przedstawicieli załogi
ds. bhp cechuje statystycznie
mniejsza liczba wypadków w
pracy w porównaniu z zakładami, gdzie takich związkowych
przedstawicieli nie ma.
Aby funkcja społecznego inspektora pracy mogła przynosić
wymierne rezultaty, obok
wsparcia ze strony pracodawcy,
zaplecza związkowego, bardzo
istotne jest także zapewnienie
tym osobom dostępu do profesjonalnych szkoleń.
Skuteczność sip nie jest jednak w pełni możliwa bez regularnych spotkań z załogą,
pozwalających na przekazanie
informacji o podejmowanych
działaniach. Spotkania to także
okazja do „wyłowienia” aktualnych problemów i zagrożeń w

firmie, bez czego trudno o podnoszenie skuteczności oceny
ryzyka i budowanie kultury
bezpieczeństwa.
Cykliczne
spotkania mają szczególne znaczenie nie tylko w zakładach
produkcyjnych, gdzie bezpośredni kontakt z załogą pozwala
na bieżąco zapobiegać ewentualnym wypadkom przy pracy.
Regularny kontakt sip ze współpracownikami wzmacnia ich
zaangażowanie w przestrzeganie zasad bhp i może w rezultacie korzystnie przyczyniać się
do zrównoważonego rozwoju
firmy.
Więcej na temat m.in. roli SIP
w budowaniu kultury bezpieczeństwa:
- ETUI 2009, Raport 107,
www.worker-participation.eu
www.etui.org

Z okazji 28 kwietnia Światowego Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy
w imieniu Zarządu Regionu Wielkopolska
NSZZ Solidarność
- serdeczne życzeniawytrwałości dla wszystkich społecznych
inspektorów pracy

Dalsze ograniczanie umów śmieciowych
ciąg dalszy ze str.1

Profit Club newsletter

Aby jak najskuteczniej docierać do Członków Związku z ofertą Programu Rabatowego Profit Club na stronie internetowej www.profit-club.pl stworzono dodatkową funkcję Newslettera. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji dotyczących przystąpienia nowych
firm do Programu Rabatowego Profit Club oraz ofert specjalnych dla Członków Związku
drogą mailową, proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz kontaktowy dostępny na
stronie internetowej: http://profit-club.pl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=16.

zatrudniani na wieloletnich
umowach na czas określony.
- Analizujemy, czy dokument
jest zgodny z prawem europejskim, jednak za wcześnie jeszcze na jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia. - wyjaśnia
Zieleniecki - To na razie tylko
projekt i jeszcze nie wiadomo,
jakim zmianom ulegnie w Sejmie.
Obecnie w Polsce aż 27 proc.
pracowników zatrudnionych
jest w ten sposób. To niemal
dwa razy więcej niż średnia
unijna, która wynosi 14,2 proc.

Związek od lat domaga się ograniczenia
wykorzystywania
umów terminowych. We wrześniu 2012 r. „Solidarność” złożyła skargę na rząd polski do
Komisji Europejskiej. Dotyczyła
ona dyrektywy 99/70/WE,
która zobowiązała państwa
członkowskie UE do wprowadzenia w życie nowych przepisów. Są one niezbędne m.in. do
przeciwdziałania nadużyciom
wynikającym ze stosowania następujących po sobie umów o
pracę na czas określony oraz
nawiązywania następujących
po sobie stosunków pracy na
czas określony. W odpowiedzi
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na wniosek "Solidarności" KE
zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski.
- To wszystko to nic innego
jak efekt skargi NSZZ “Solidarność” złożonej do Komisji Europejskiej, która uznała nasze
zarzuty i nakazała Polsce
zmiany. – komentuje Piotr
Duda, przewodniczący KK. Jeśli nowe prawo wejdzie w
życie, będzie to duży krok w naprawianiu polskiego rynku
pracy, gdzie w stosowaniu
umów na czas określony jesteśmy europejskim liderem –
dodaje.
hd

