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Od redakcji

Mimo nienajlepszych nastrojów, spowodowanych podwyżkami i niekorzystnymi zmianami w prawie, uderzającymi w wielu pracowników, „Solidarność” rozpoczyna 2011 r. z nadzieją na skuteczne przeciwdziałanie tym
negatywnym tendencjom. Zaskarżenie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia
w państwowych jednostkach budżetowych (poparte odesłaniem ustawy
do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta), przygotowanie ustawy,
zmierzającej do podniesienia płacy minimalnej do poziomu 50% średniej
krajowej oraz prace nad ustawą skutecznie karzącą nieuczciwych pracodawców – to inicjatywy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym
i dają podstawy do odzyskiwania zaufania do Związku. Początek roku
w wykonaniu „Solidarności” jest imponujący – miejmy nadzieję, że uda
się te działania doprowadzić do końca.
Adam Gliksman, Redaktor Naczelny
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Szkolenie skarbników
Informujemy, że w dniu 9 marca 2011
r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Regionu, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
odbędzie się szkolenie skarbników.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Szkolenie członków
komisji rewizyjnych
Informujemy, że w dniu 14 lutego
2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Regionu, Kraków, pl. Szczepański 5,
sala 406 odbędzie się szkolenie członków
komisji rewizyjnych.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
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Posiedzenia
zarządu
Posiedzenie 25 listopada 2010 r.
Jednym z pierwszy punktów obrad
listopadowego Zarządu Regionu było
powołanie nowego skarbnika Regionu.
W związku z wyborem Jerzego Jaworskiego na funkcję skarbnika Komisji Krajowej, złożył on rezygnację z pełnionej w
naszym regionie funkcji. Przewodniczący
ZRM Wojciech Grzeszek, dziękując J.
Jaworskiemu za dotychczasową współpracę, zaproponował kandydaturę Anny
Skólskiej na funkcję skarbnika i zastępcy
przewodniczącego Regionu. Za zgłoszoną
kandydaturą opowiedziało się 23 spośród
30 członków Zarządu biorących udział
w głosowaniu – tym samym Anna Skólska została powołana na funkcję skarbnika i zastępcy przewodniczącego Regionu
Małopolskiego.
Podczas Zarządu powrócono do
przebiegu ostatniego Krajowego Zjazdu
Delegatów, podczas którego wybrano
Piotra Dudę na nowego przewodniczącego. Wojciech Grzeszek, komentując
ten wybór, mówił: „Mam nadzieję, że
ta zmiana będzie korzystna dla związku i przyniesie nowy powiew i nowe
rozwiązania. Już dziś wiemy, że Piotr
zdecydował się na znaczne zmniejszenie
liczebności Prezydium KK, co powinno
usprawnić prace tego ciała. Wiem, że
nowy przewodniczący oczekuje od członków Prezydium KK pełnego poświęcenia
się na rzecz pracy tylko w Komisji Krajowej.” Na pewno poprawie funkcjonowania Związku będzie służyć decyzja
17 stycznia 2011

Adam Gliksman

o organizowaniu posiedzeń Komisji Krajowej w Warszawie oraz w miejscach,
w których będą miały miejsce konflikty,
czy będą się ujawniać różne problemy
społeczne. Zdaniem Wojciecha Grzeszka
nowy przewodniczący KK jest zwolennikiem szerokiego udziału „Solidarności”
w życiu także politycznym. „Zarówno
Piotr Duda, jak i Janusz Śniadek zgadzali
się, że pod względem ideologicznym, jak
i programowym związkowi najbliżej
jest do PiS, ale nawet ostatnie wybory
dają „Solidarności” asumpt do myślenia
o własnej reprezentacji politycznej,
gdyż w przeszłości nadzieje związane
z różnymi ugrupowaniami politycznymi
okazywały się płonne. W tych kwestiach
wszystko zależy od nas, od naszej mądrości. Jedne wybory się kończą, ale następne już się zaczynają. Dlatego już dziś
musimy myśleć o przyszłości Związku,
bo czekają nas naprawdę trudne lata
i poważne wyzwania” – mówił Wojciech
Grzeszek.
Ta wypowiedź rozpoczęła dyskusję związaną z przebiegiem wyborów
samorządowych w województwie małopolskim. Wojciech Grzeszek podziękował
wszystkim, którzy pomagali w kampanii
i oddali głosy na przedstawicieli „Solidarności”. Dzięki temu w małopolskich
samorządach Związek będzie miał własnych przedstawicieli.
Zastępca przewodniczącego Adam
Lach, podsumowując przebieg wyborów
samorządowych w naszym wojewódz-
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Zmiana na
stanowisku
Skarbnika Zarządu
Regionu, dyskusje
na temat służby
zdrowia oraz
podsumowanie
wyborów
samorządowych
wypełniły obrady
ostatnich dwóch
Zarządów Regionu.
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Z Regionu
twie, mówił: „Wybory jeszcze raz pokazały, że Solidarność nie może ślepo liczyć na partie polityczne
i musi znaleźć inną formę przełożenia na politykę.
Niestety również w Małopolsce zdarzały się przypadki, gdy utrudniano nam prowadzenie kampanii,
nie informując o spotkaniach, czy wzniecając lokalne
spory. PiS, z którego list startowało wielu przedstawicieli „Solidarności”, poniósł – częściowo przez styl
prowadzonej kampanii – znaczące straty.”
Pewien żal z przebiegu wyborów, który po raz
kolejny był widoczny po zakończonej kampanii ponownie skłonił członków Zarządu do dyskusji nad
poprawieniem skuteczności politycznego zaangażowania związku.
Andrzej Olejnik mówił: „Nie chcę odnosić się do
PiS ani do PO, chcę odnosić się do NSZZ „Solidarność”. Dlaczego Związek zawiązuje sojusze z partiami
politycznymi? Wobec zaistniałej sytuacji Związek musi
odbudować własne struktury, mieć własną reprezentację w samorządach i w parlamencie. Skończyła się
kampania wyborcza, czas więc rozpocząć przygotowania organizacyjne, merytoryczne, ale też pod względem świadomościowym do następnej kampanii. Trzeba
wrócić do samorządów, trzeba wrócić przynajmniej
w części do działalności politycznej”.
Jego zdanie poparł Józef Barszcz: „Nasz związek
ma w nazwie niezależny. Jeśli chce być niezależny
i rzeczywiście tak działać, to musi mieć własną reprezentację. Prawdą jest, że każda partia przede wszystkim dba o własne interesy, a innych wykorzystuje do
swoich celów. W dobrze pojętym interesie własnym
i członków Związku oraz społeczeństwa musimy mieć
swoją reprezentację. Szkoda, że przy okazji wyborów
samorządowych nie wystawiliśmy własnej listy, ale
mamy rok, aby to zrobić w związku z wyborami
parlamentarnymi. Niech inni zabiegają o nas. Jak
powiedział nowy przewodniczący, związek będzie
tam, gdzie jest nasza sprawa, sprawa naszych członków, ludzi, którzy potrzebują pomocy. Innej drogi dla
związku nie ma. Nie możemy dawać sobie wmawiać,
iż Solidarność nie może mieć własnej reprezentacji
politycznej. To jest ostatni dzwonek, aby to zmienić,
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bo przez następne cztery lata samymi demonstracjami
nic nie osiągniemy”.
Krzysztof Kotowicz zwracał uwagę, że by myśleć
o sukcesie takiego planu trzeba zadbać o wewnętrzną
i zewnętrzną jedność związku: „Cały czas trzeba
uświadamiać naszych członków, aby chodzili na wybory, aby głosowali na kandydatów związku”. Ludwik
Korta sugerował, by związek zaczął tworzyć lokalne
komitety wyborcze: „Skoro robią tak np. strażacy, to
dlaczego nie może „Solidarność”?” – pytał.
Zarząd postanowił, że zajmie się propozycją Kazimierza Bębenka, by zanalizować wzrost kosztów
utrzymania i dostęp do służby zdrowia. W dobie
licznych zmian i przekształceń ważne jest, by związek
zbierał i opracowywał materiały, które ułatwią mu
podejmowanie na poziomie lokalnym różnych akcji
i inicjatyw.
Posiedzenie 5 stycznia 2011 r.
Zadaniom „Solidarności” w najbliższych miesiącach oraz problemom służby zdrowia poświęcone było styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Gościem obrad
w dniu 5 stycznia br. był Zastępca Przewodniczącego
KK – Tadeusz Majchrowicz.
Kilka miesięcy temu Kazimierz Bębenek wnioskował o przygotowanie na posiedzenie Zarządu materiałów dotyczących sytuacji służby zdrowia w Polsce,
które następnie mogłyby zostać wykorzystane do
planowania akcji informacyjnych „Solidarności” i do
bieżącej działalności związku. Materiał na ten temat
został przygotowany i przedstawiony przez Danutę
Kądziołkę, przewodniczącą Regionalnego Sekretariatu
Służby Zdrowia. Statystyki, dotyczące poziomu finansowania – zebrane przez OECD zatrważają, choć tak
naprawdę każdy odczuwa te dysproporcje w codziennym życiu. Najprościej mówiąc – państwo nie realizuje
swego konstytucyjnego obowiązku – zapewnienia
dostępu do lecznictwa wszystkim obywatelom. Polskie
wydatki na służbę zdrowia stanowią jeden z najniższych wskaźników w porównaniu z innymi krajami,
a realne potrzeby tego sektora kilkakrotnie przerastają
obecny budżet NFZ. „Przygotowane ostatnio przez
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Ministerstwo projekty ustaw zdrowotnych nie rozwiązują najpoważniejszych problemów, a wręcz mogą
powodować kolejne. Redukcje składów zespołów
ratowniczych spowodują, że ich skuteczność będzie
niższa, co bezpośrednio odbije się na wyniku prowadzonych przez nie akcji. Wyobraźmy sobie sytuację,
w której kierowca ambulansu będzie musiał nagle się
zatrzymać, by pomóc swojemu koledze w prowadzeniu akcji ratunkowej. Oczywiście może to zrobić, ale
czas dowiezienia pacjenta do szpitala znacznie się
wydłuży.” – mówiła D. Kądziołka.
Szerzej znanym problemem jest przekształcanie
zadłużonych szpitali w spółki prawa handlowego.
Nowe rozwiązania przewidują, że jeśli szpital wygeneruje stratę roczną, to będzie ją musiał natychmiast
pokryć. Jeśli tego nie zrobi, to w ciągu trzech miesięcy
od daty ogłoszenia bilansu organ założycielski będzie
musiał zrobić to za niego. Jeśli on jednak nie będzie w stanie uregulować wierzytelności, to wówczas
placówka zostanie automatycznie, z mocy prawa,
w ciągu 12 miesięcy przekształcona w spółkę handlową, która będzie musiała przynosić zysk. Ponieważ
system finansowania służby zdrowia nie zmieni się tak
szybko – co oznacza, że zarówno prywatny jak i publiczny szpital otrzymają taką samą stawkę z NFZ, to
szpitale będą rezygnowały z kosztownych i nierentownych w obecnym systemie procedur (niejednokrotnie
ratujących życie) na rzecz tańszych i przynoszących
zysk zabiegów i świadczeń. W praktyce doprowadzi
to do tego, że w danym powiecie może zabraknąć
niektórych oddziałów szpitalnych, a pacjenci będą
szukali pomocy w innych miejscach. „Solidarność”
powinna skutecznie informować pacjentów o tych
zmianach i o ich skutkach.
Występu Danuty Kądziołki z zainteresowaniem
wysłuchał również zastępca przewodniczącego KK –
Tadeusz Majchrowicz (Piotr Duda w ostatniej chwili
zmuszony był odwołać swój przyjazd do Krakowa):
„Problemy poszczególnych branż są bardzo ważne,
bo one nas mogą ukierunkować na określone działania. Dlatego też na posiedzeniach Komisji Krajowej
będziemy prosić przedstawicieli poszczególnych sekcji
17 stycznia 2011
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i sekretariatów o przedstawianie – nie tyle może
sytuacji – co propozycji działań. Nasze posiedzenia
nie mogą być „gorzkimi żalami”, ale mają dawać nam
impuls do działania.” – mówił T. Majchrowicz.
Związek na pewno w najbliższych tygodniach
bliżej przyjrzy się problemom nie tylko reformy służby
zdrowia, ale także sytuacji w PKP, ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, funduszach celowych i agencjach (w praktyce
sprowadzającej się do zwolnienia 10% urzędników),
problemom limitów emisji CO2, czy wreszcie stanowi
polskich sieci energetycznych.
Tadeusz Majchrowicz mówił również o zmianach
w funkcjonowaniu KK, jakie zostały wprowadzone.
„Zmniejszono znacznie liczebność Prezydium –
z 16 do 7 osób. Ostatnim z powołanych członków
Prezydium jest Jerzy Wielgus, który będzie odpowiadał
za branże oraz będzie organizował prace naszego
biura w Warszawie. Przygotowano nowy schemat
organizacyjny, w wielu działaniach – jak chociażby
w zakresie organizacji pracowników – będziemy
bardziej współdziałali w regionami” – zapowiadał
zastępca przewodniczącego KK.
Zarząd postanowił również o dofinansowaniu Funduszu Szykanowanych za Działalność Związkową.
Henryk Łabędź zaprosił na IV spotkanie internowanych, które tradycyjnie odbędzie się
w Nowym Wiśniczu 22 stycznia 2011 r. (msza św.
o godz. 14:00, początek spotkania na Zamku o godz.
15:30).
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś P

Wandy Wapiennik

członka NSZZ „Solidarność” od roku 1980, osoby
zaangażowanej w działalność struktur podziemnych
„S” oraz organizacji niepodległościowych. Była
człowiekiem wielkiej wrażliwości, społecznie angażującym się w każdą działalność na rzecz ludzi pracy.
Rodzinie oraz wszystkim pogrążonym w smutku
składamy wyrazy szczerego współczucia.
Małopolska „Solidarność”
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Społeczeństwo
Danuta Kądziołka

Na przełomie
roku wstrząsnęło.
Zaczęły napływać
wiadomości
z różnych stron
Małopolski:
szpitalowi
odmówiono
kontraktu na
prowadzenie całego
oddziału, przychodnie
nie dostały
kontraktów na różne
funkcjonujące od lat
poradnie, ośrodki
rehabilitacyjne
redukują przyjęcia,
bo kontraktu starczy
na znacznie mniej niż
poprzednio, dzieci
głuche nie będą
miały zapewnionej
kompleksowej dotąd
terapii, na rezonans
magnetyczny
wynegocjowano
kontrakt, ale Fundusz
z niewiadomych
powodów unieważnił
postępowanie
pomimo
wielomiesięcznych
kolejek... Przykłady
możnaby wyliczać
długo.
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zdrowie zwane
towarem
Co takiego się wydarzyło?
Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontraktowanie usług medycznych
na najbliższe trzy lata. Już w trakcie
negocjacji dyrektorzy zoz-ów alarmowali,
że postępowanie NFZ-u w Małopolsce
jest co najmniej dziwne. Potwierdziły to
wyniki postępowania, które zachwiały
funkcjonowaniem służby zdrowia.
Od 1 stycznia 2011 r. wszystko
miało działać się po nowemu, lecz jak
mogło działać, skoro pacjenci odbijali się
od okienek rejestracji, jak piłeczki pingpongowe. Nikt nie umiał powiedzieć, czy
dana poradnia na stałe przestaje przyjmować pacjentów, ani kto przejął kontrakt i
gdzie można się zapisać do nowej kolejki. Dyrektorzy zoz-ów przeliczali, małopolscy parlamentarzyści słali interpelacje,
samorządy uchwalały dezyderaty, media
biły na alarm. Tylko NFZ miał się dobrze.
Teraz przygotowuje uzupełniające postępowania konkursowe i nikt nie tłumaczy,
dlaczego rozstrzygnięć nie zakończono
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by
wszyscy mogli się przygotować na zmiany od nowego roku.
Czy jednak za wszystko w tej bardzo
złożonej układance odpowiedzialność
ponoszą urzędnicy Funduszu?
Gdyby pieniądz mógł podążać za
pacjentem, nie byłoby limitowania świadczeń, a tym samym nie byłoby takich niespodzianek przy kontraktowaniu. Pacjenci
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sami decydowaliby, gdzie chcą się leczyć,
a rolą Funduszu byłoby przekazanie zapłaty za to leczenie. Wmawia się nam,
że trzeba urynkowić służbę zdrowia, ale
równocześnie pieniądz wciąż nie wędruje
za pacjentem, tylko urządza się konkursy
ofert i to na wzór rosyjskiej ruletki. Dlaczego? Odpowiedź jest brutalnie prosta:
pieniądz nie wędruje, bo go nie ma.
Polska na opiekę zdrowotną w przeliczeniu na jednego obywatela wydaje
16% tego co Stany Zjednoczone, 24%
tego co Norwegia, 30% tego co Kanada
lub Holandia, 33% tego co Francja. W
gronie 34 państw rozwiniętych, zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, zajmujemy pod tym
względem czwarte miejsce. Od końca
oczywiście. Gorsze są od nas tylko Chile, Meksyk i Turcja. Tak wygląda polska
rzeczywistość i póki państwo nie zacznie
traktować poważnie obowiązku zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego, nie nastąpi poprawa. Zawsze
ilekroć będzie brakowało pieniędzy na
leczenie, wystąpi limitowanie świadczeń,
czyli odgórne ograniczanie ich ilości. Nieważne, że są tzw. moce przerobowe
(lecznice odpowiednio wyposażone i fachowy personel gotów na przyjmowanie
pacjentów). Nieważne, że jest popyt,
którego dowodzą choćby kolejki do lekarzy. Nie ma podaży, bo jest ręczny
hamulec w postaci takiej, a nie innej
struktury wydatków naszego państwa.
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Społeczeństwo
Mamy świadomość, że ciągle jesteśmy państwem na
dorobku, czy jednak musi być aż tak źle?
W 2007 r. po raz pierwszy nastąpił zwrot
w polityce: za rządów PiS podjęto decyzję o sukcesywnym, rozłożonym na osiem kolejnych lat
zwiększaniu wydatków na ochronę zdrowia. Już przy
pierwszym rozdaniu zoz-y wydatnie to odczuły. Lepsze
trwało jednak niedługo, bo tego samego roku rząd
przeszedł w ręce koalicji PO- PSL i obwieszczono,
że nie będzie wzrostu nakładów, póki nie uszczelni
się systemu. Uszczelnienie zdefiniowano jako obligatoryjne przekształcenie placówek służby zdrowia

O wyższe i niewypłacone pensje
- Kończą się prace eksperckie nad solidarnościowym obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej – poinformował 11 stycznia 2011 r. Piotr Duda
podczas noworocznego spotkania z dziennikarzami
w Katowicach.
Jak zapowiedział szef Solidarności, akcja mogłaby ruszyć już w pierwszym kwartale tego roku.
Prace nad podobnymi regulacjami trwają też w Unii
Europejskiej. Zakłada się, że płaca minimalna powinna wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia
w danym kraju. - My chcemy, aby w naszym projekcie
było przygotowane dojście do 50 proc. przeciętnego
wynagrodzenia. Na dziś byłoby to ok. 1670 zł - wyjaśnił
Piotr Duda.
Ważnym zadaniem związku w tym roku ma być
też ochrona pracowników przed nieuczciwymi pracodawcami i zjawiskiem niewypłacania wynagrodzeń oraz
szykanowania związkowców. Do końca lutego, we
współpracy z inspekcją pracy, ma powstać projekt zmian
prawnych służących zwalczaniu zjawiska niewypłacania
pensji. Wśród proponowanych rozwiązań jest m. in.
możliwość otrzymywania zaległości z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz naliczanie
karnych odsetek. - Dla mnie pseudopracodawca, który
ma pieniądze, a uporczywie nie wypłaca wynagrodzeń, powinien odpowiadać nie z kodeksu pracy, ale
z kodeksu karnego, jako zwykły złodziej. To taka sama
kradzież jak każda inna - powiedział Piotr Duda. O tym
17 stycznia 2011
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w spółki prawa handlowego, co miało być lekarstwem
na wszystko. Społeczeństwo komercjalizacji się boi, bo
zdrowie przecież nie jest towarem. W tym momencie
samo rodzi się pytanie: czy nie chodzi o to, by ludzie
uwierzyli, że każde nowe rozwiązanie będzie lepsze
od tego, co teraz mamy? Wtedy łatwo dałoby się
przeforsować to, co zamierzono. Właśnie w Sejmie
trwają prace nad nową ustawą, zawierającą ekonomiczny przymus przekształcania zoz-ów w spółki
prawa handlowego.
Autorka jest przewodniczącą Małopolskiego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”.

procederze szef Solidarności rozmawiał już z ministrem
sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim. Na ten
temat Piotr Duda chce także rozmawiać z Lechem
Wałęsą.
Przewodniczący Komisji Krajowej zapowiedział też,
że przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi związek nie udzieli poparcia żadnej partii politycznej. - Poparcie będziemy kierować jednostkowo, dla konkretnych
kandydatów. Związek powinien być przede wszystkim
społeczny i pracowniczy, a dopiero w dalszej kolejności
prawicowy - bo z tego nurtu się wywodzimy, stąd płynie
nasza tożsamość – powiedział Piotr Duda.
Dział Informacji KK
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”
Burmistrz Nowego Wiśnicza
Muzeum Ziemi Wiśnickiej
serdecznie zapraszają na
IV spotkanie internowanych i więzionych
w stanie wojennym,
które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2011 r. (sobota)
w Nowym Wiśniczu.
Program uroczystości:
14:00 - msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu
15:00 - modlitwa i złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci na Wzgórzu Zamkowym
15:30 - spotkanie w Zamku w Nowym Wiśniczu
16:00 - wykład naukowy
16:30 - dyskusja panelowa
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Z prac KK
Dość łaski rządu!

Solidarność przygotuje własny projekt ustawy
o płacy minimalnej - poinformował szef związku Piotr
Duda podczas obrad Komisji Krajowej w Warszawie
w dniu 14 grudnia 2010 r.
- Dość bycia na łasce rządu. Płaca minimalna
nie może być wyłącznie uzależniona od widzimisię
rządu, tylko powinna być powiązana z obiektywnymi
kryteriami, jak średnia płaca i wzrost PKB. Docelowo
powinna wynosić 50 proc. średniej płacy - powiedział
przewodniczący Solidarności. Jak dodał, ostateczna
decyzja o rozpoczęciu przygotowywania ustawy
i powołaniu inicjatywy obywatelskiej w tej sprawie
uzależniona będzie od ewentualnych decyzji rządu
i efektów prac w Komisji Trójstronnej, jest w tej sprawie jednak pesymistą.
Komisja Krajowa uzupełniła skład prezydium
i zdecydowała, że będzie ono liczyć ostatecznie
7 członków. Wiceprzewodniczącym KK ds. struktur
branżowych stosunkiem głosów 63:20 wybrano Jerzego Wielgusa z Regionu Mazowsze, przewodniczącego
Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych. - Jurek
będzie głową odpowiadał za branże - zapowiedział
Piotr Duda.
Podczas obrad członek prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny poinformował, że związkowi
prawnicy pracują już nad wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją
niektórych zapisów ustawy o przywróceniu dnia wolnego w święto Trzech Króli. Wniosek trafi do Trybunału
w styczniu.
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów
Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność Zbigniew Kuszlewicz przypomniał u sukcesie
Solidarności, jakim było niewłączanie Lasów Państwowych do systemu finansów publicznych. - Wygraliśmy
bitwę, ale musimy być czujni, dopóki prezydent nie
podpisze zmiany ustawy - zaznaczył.
Gościem posiedzenia był Stefan Portet, ekspert
i doradca Solidarności. Zaprezentował drugą część
raportu „Praca polska 2010 - polityka przemysłowa”.
Oficjalna prezentacja tego dokumentu zaplanowana
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jest na drugą połowę stycznia.
Na zakończenie obrad członkowie Komisji Krajowej przełamali się wigilijnym opłatkiem. Piotr Duda
życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa i wielu
sił do związkowej pracy w roku 2011.
Dział Informacji KK

Stanowisko Prezydium KK nr 1/11
ws. łamania praw pracowniczych i związkowych
z dn. 4 stycznia 2011 r.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko coraz częściej stosowanym
przez pracodawców praktykom zwalniania, dyskryminowania lub szykanowania pracowników zaangażowanych
w działalność związkową.
Według Art.59.1 Konstytucji RP obywatele mają wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych oraz w organizacjach pracodawców. Oprócz tego Polska przyjmując Konwencję nr 87
Międzynarodowej Organizacji Pracy uznała zasady dotyczące
wolności i ochrony praw związkowych jako podstawowe
i niezaprzeczalne.
Niestety, wydarzenia, które w ostatnich tygodniach
miały miejsce w sklepach sieci Biedronka, spółce Gerda 2
w Starachowicach, sosnowieckim Bowimie, PPG Polifarb
Cieszyn czy LG Chem w Biskupicach Podgórnych stanowią
jawne naruszenie Konstytucji RP, praw pracowniczych i po
prostu dobrych obyczajów.
Oczekujemy, ze prokuratura stojąca na straży ładu
konstytucyjnego zacznie ścigać przestępstwa łamania Konstytucji z urzędu, aby powstrzymać bezprawie, jakiego coraz
częściej dopuszczają się pracodawcy.

Serwis smsowy Komisji Krajowej
Dział Informacji Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
wprowadził nową bezpłatną usługę - serwis smsowy.
Dzięki serwisowi będzie możliwe otrzymanie za
pośrednictwem smsów codziennych informacji o działalności NSZZ „Solidarność”, ważnych dla związkowców
wydarzeniach czy zmianach w prawie pracy.
Już dziś można wypróbować ten serwis - wystarczy
na adres: prasowy@solidarnosc.org.pl przesłać swoje
dane - imię i nazwisko, nazwę komisji zakładowej oraz
numer telefonu komórkowego. Usługa będzie uruchomiona
zaraz po weryfikacji danych.
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Aktualności
Zabierzcie miłość ze sobą.
Opłatek Małopolskiej „Solidarności”.

Tradycyjnie styczniowe posiedzenie Zarządu Regionu w dniu 5 stycznia br. połączone było z opłatkiem
Małopolskiej „Solidarności”. W sali Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zgromadziło się ok. 200 członków
i sympatyków „Solidarności”, którzy wysłuchali m.in.
życzeń duszpasterza Małopolskiej „Solidarności” – ks.
Władysława Palmowskiego.
Ks. Władysław Palmowski przypomniał tajemnicę
narodzin Jezusa: „Cisza towarzyszyła przyjściu na
świat pokornego wysłannika Boga. Jednak szybko do
stajenki przybyli pasterze, by nowonarodzony Jezus
nie był sam. To właśnie poczucie wspólnoty buduje
miłość między ludźmi. Dlatego życzę Wam, by radość
i uśmiech, które towarzyszyły Jezusowi, były także
obecne w waszym życiu.”
Ksiądz Władysław apelował: „Nie może ogarnąć
Was lęk. Jak w kolędzie – czekają nas rzeczy wielkie
i Wy musicie o te wielkie zmiany walczyć. Jesteście

ludźmi, którzy w swoim życiu nie zagubili ideałów.
Zabierzcie zatem tę miłość bijącą od betlejemskiego
żłóbka do swoich zakładów pracy i bądźcie razem.
Razem walczcie o lepsze, wypełnione nadzieją, solidarne jutro”.
Życzenia członkom „Solidarności” złożyli przewodniczący Zarządu Regionu – Wojciech Grzeszek
oraz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej –
Tadeusz Majchrowicz, który wręczył również ks. prałatowi Józefowi Doboszowi i ks. prałatowi Stanisławowi
Dutce dyplomy „Zasłużonych dla Solidarności” oraz
medale, przyznane przez Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” w 2010 r.
Również Małopolska Solidarność wyróżniła osoby szczególnie zasłużone dla związku. Pamiątkowe
medale oraz dyplomy wręczono: Barbarze Niemiec,
Walerii Tumanik-Banasik, Fryderykowi Czerwińskiemu, Adamowi Słupkowi, Marianowi Szymańskiemu,
Marcinowi Krasickiemu, Ryszardowi Lebiestowi i Zbigniewowi Cichoniowi.
Podczas uroczystości wręczono również kilkudziesięciu organizacjom zakładowym pamiątkowe medale
i dyplomy z okazji trzydziestolecia powstania NSZZ
„Solidarność”.
Tradycyjnie spotkanie opłatkowe Małopolskiej
„Solidarności” uświetnił występ dzieci z Ośrodka
Opiekuńczo-Wychowawczego i Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” z ul. Rajskiej
i ze Żmiącej.
Adam Gliksman

Dzieci z Rajskiej i Żmiącej po raz kolejny złożyły życzenia
Małopolskiej „Solidarności”.
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Prawo pracy
Zmiany w prawie pracy w 2011 r.
Rok 2011 przyniósł kilka ważnych z punktu
widzenia pracowników zmian w Kodeksie pracy oraz
innych ustawach, które bezpośrednio wpływają na warunki pracy osób niepełnosprawnych. W niniejszym artykule przedstawiamy trzy najpoważniejsze zmiany.
Święto w sobotę
Jak powszechnie wiadomo od Nowego Roku
6 stycznia jest dniem wolnym od pracy z tytułu Święta
Trzech Króli. Natomiast problemy może powodować
dodatkowa nowelizacja art. 138 Kodeksu pracy, która
przewiduje, że pracodawca nie będzie nam oddawał
– jak dotychczas – dodatkowego dnia wolnego za
dzień wolny z dwóch przyczyn, tj. święta i przeciętnie
pięciodniowego tygodnia pracy (W5 czyli tzw. „za
sobotę”).
Mogą pojawić się w związku z tym dwa problemy. Po pierwsze o ile święto w kalendarzu ma
charakter stały, o tyle w obecnym stanie prawnym
dzień wolny wynikający z przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy może być ruchomy, a dodatkowo różny
dla różnych grup pracowników w zakładzie pracy.
Zależy, jakie są potrzeby pracodawcy i postanowienia
zakładowego prawa pracy co do rozkładu czasu pracy
(dni i godzin roboczych) w okresie rozliczeniowym.
Pracodawca może tak ułożyć grafik, że skumuluje
w jednym dniu dwie przyczyny wolnego (wyznaczy
dzień wolny „za sobotę” w święto), co realnie zwiększy wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie
rozliczeniowym.
Dla przykładu – w styczniu br. jeden pracownik
w grafiku miał 1 stycznia (sobota) zaznaczony jako
dzień pracujący, a drugi miał w tym czasie wolne
(święto w sobotę). Wymiar czasu pracy pierwszego
pracownika wyniósł 152 h (czyli był niższy o 8 h od
drugiego pracownika, którego wymiar pracy wyniósł
160 h), gdyż praca 1 stycznia w sobotę dała mu
prawo do oddania jednego dnia za święto i jednego
za sobotę.
O ile może to być względnie korzystne dla pracowników wynagradzanych stawką godzinową czy
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dzienną (więcej dni pracy – większe wynagrodzenie),
o tyle dla wynagradzanych ryczałtem miesięcznym
oznacza to dodatkowy dzień pracy za te same pieniądze.
Druga sprawa to nierówne traktowanie pracowników w zakresie wynagradzania, które wystąpi, jeśli
za pracę w różnym wymiarze godzinowym w danym
miesiącu ryczałtowcy dostaną taką samą pensję (bo
jednemu rozkładowo W5 wypadnie w święto a innemu
nie).
Z punktu widzenia związkowego należy pamiętać
(niezależnie od zapowiadanego zaskarżenia zmiany
do Trybunału Konstytucyjnego przez Komisję Krajową),
że wskazane problemy może rozwiązać odpowiednia
zmiana regulaminu pracy lub układu zbiorowego –
o co związki zawodowe mogą zabiegać. Zainteresowane komisje prosimy o kontakt z Biurem Prawnym
Regionu Małopolskiego. Podstawa prawna: ustawa
z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr
224, poz. 1459) oraz art. 130 par. 21 ustawy z 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.
z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
		
Wynagrodzenie minimalne
Jak co roku wzrosło minimalne wynagrodzenie
za pracę. Od 1 stycznia 2011 r. wynosi ono 1386 zł
brutto. Przy kontroli otrzymywanego wynagrodzenia
przez pryzmat tej kwoty należy pamiętać, że chodzi
tu o wszystkie składniki wynagrodzenia tzw. osobowego – z wyłączeniem wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe (dodatki), nagrody jubileuszowej oraz
odprawy emerytalno rentowe. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1670
z późn. zm) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz.U. Nr 194,
poz. 1288).
Pracownicy niepełnosprawni
Pracowników niepełnosprawnych dotknie poważ-
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Prawo pracy
do siedmiogodzinnego dnia i trzydziestopięciogodzinnego tygodnia pracy zachowają jedynie pracownicy
zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, którzy dodatkowo uzyskają
zaświadczenie o celowości zastosowania skróconej
normy. Zaświadczenie takie ma wydawać lekarz opieki
profilaktycznej (tzw. medycyny pracy) – a w razie
jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407)

na nowelizacja przepisów ratujących finanse PFRON.
W pierwszym rzędzie pośrednio – poprzez zmniejszenie pomocy finansowej dla ich pracodawców. Od
Nowego Roku m.in. zamrożono podstawę obliczenia
maksymalnych kwot dofinansowań wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych na poziomie wynagrodzenia minimalnego z 2009 r. a także odebrano
większości pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych przywilej udzielania kontrahentom ulg we
wpłatach na PFRON i zaostrzono kryteria zwolnienia
od podatku od nieruchomości. Odnośnie bezpośrednich
zmian w uprawnieniach pracowników niepełnosprawnych to m.in. od 2012 r. dotychczasowe uprawnienie

Witold Witkowski

KIEDY WYPADAJĄ DNI ŚWIĄTECZNE W 2011 ROKU
data

święto

dzień tygodnia

1 stycznia

Nowy Rok

sobota

6 stycznia

Trzech Króli

czwartek

24 kwietnia

pierwszy dzień Wielkanocy

niedziela

25 kwietnia

drugi dzień Wielkanocy

poniedziałek

1 maja

Święto Pracy

niedziela

3 maja

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

wtorek

12 czerwca

pierwszy dzień Zielonych Świątek

niedziela

23 czerwca

Boże Ciało

czwartek

15 sierpnia

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

poniedziałek

1 listopada

Wszystkich Świętych

wtorek

11 listopada

Święto Niepodległości

piątek

25 grudnia

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

niedziela

26 grudnia

drugi dzień Bożego Narodzenia

poniedziałek

Zmiany w VAT
W okresie od 1 stycznia 2011 aż do 31 grudnia
2013 r. (przez 3 lata) obowiązywać będzie podwyższona stawka podstawowa VAT – 23 proc.
Obniżona stawka 7 proc. zostanie od 1 stycznia
zastąpiona stawką 8 proc. Stawką tą objęte są: zboża, ziemniaki, warzywa, ryby, makarony.
Od 1 stycznia 2011 obowiązywać będzie VAT
w wysokości 5 proc. na żywność nieprzetworzoną,
17 stycznia 2011
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książki, czasopisma specjalistyczne. Przewidywane
są również przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania książek oraz czasopism.
Mniejszy zasiłek pogrzebowy
Zmniejszona zostanie wysokość zasiłku pogrzebowego, który od 1 stycznia 2011 roku będzie wynosił
4000 zł.
Przedruk za: Serwis Prawny KK
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Finanse
Dziegć z odrobiną miodu

Zdaniem analityków przeciętna rodzina wpłaci
w tym roku do budżetu państwa ok. 730 zł więcej
niż w ubiegłym. Rosnące podatki i inne obciążenia
wprowadzone przez rząd Donalda Tuska powodują,
że zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy nie witali
2011 r. w najlepszych nastrojach.
Zdaniem portalu finansowego Money.pl przeciętna rodzina dopłaci w tym roku do budżetu państwa
730 złotych więcej niż w ubiegłym. Jest to przede
wszystkim wynikiem podwyższenia stawek VAT,
wzrostu kosztów transportu i większej akcyzy. Przy
tych dużych i niekorzystnych zmianach zarówno już
wprowadzonych, jak i zapowiadanych bledną korzyści,
którymi rząd próbuje się chwalić: nieco wyższa płaca
minimalna, niewielka ulga podatkowa na oszczędzanie w trzecim filarze, czy wprowadzenie e-faktur
i podniesienie limitów uprawniających do zwolnienia
od podatku VAT dla firm.
500 zł więcej na utrzymanie
Od 1 stycznia br. o jeden punkt procentowy
wzrosły stawki podatku od towarów i usług, czyli
VAT. Zamiast dotychczasowych 22 procent płacimy
więc za większość zakupów 23, a dla traktowanych
ulgowo zakupów, takich jak leki czy zabawki zamiast
7 - 8 procent.
Wzrosła stawka za żywność nieprzetworzoną,
(np. mięso, mleko, warzywa i owoce) i zamiast dotychczasowych 3 procent wynosi ona 5 procent wartości. Obniżono co prawda również do 5 procent stawki
na większość produktów przetworzonych (makarony,
konserwy, dania gotowe, wędliny, sery), ale i tak
w ogólnym rozrachunku płacić będziemy więcej.
To jednak nie najważniejsze elementy, wpływające na podwyżkę kosztów utrzymania - najbardziej
bolesny będzie wzrost podatku od mieszkania, energii
i transportu. Wedle szacunków Money.pl koszty związane z jednopunktową podwyżką miesięcznie pozbawią rodzinę z dwójką dzieci 40 złotych miesięcznie.
To 480 złotych dodatkowych rocznych wydatków.
Z kolei dla singla - wydatki wzrosną o 15 złotych na
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miesiąc, czyli 180 zł na rok. Ta zmiana zabierze nam
w sumie 7 miliardów złotych z kieszeni.
To jednak nie wszystko - jeśli nasz dług publiczny
przekroczy 55 procent PKB, VAT będzie rosnąć dalej.
Stawka podstawowa z 22 procent w ubiegłym roku
będzie wzrastać do 25 a obniżona - z 7 do 10 procent. Do opodatkowania na poziomie 22 i 7 procent
możemy wrócić nawet dopiero w 2018 roku.
W nowej ustawie rząd zapisał jedno jeszcze cięcie
- od marca 2011 r. obniża ona zasiłek pogrzebowy
z obecnych 6 tys. 395,7 zł do 4 tys. złotych.
Droższy transport
Kolejna niekorzystna zmiana od 1 stycznia dotyczy teoretycznie tylko przedsiębiorców. To ograniczenie
odliczania VAT od zakupu aut poniżej 3,5 tony oraz
zupełnego obcięcia odliczeń tego podatku od paliwa
używanego do takich samochodów.
Przy zakupie samochodów dostawczych firma nie
będzie już mogła odliczyć sobie pełnego VAT, a jedynie
60 procent tego podatku - nie więcej jednak niż 6 tys.
złotych. Nie będzie też miała możliwości odliczenia
podatku od zakupu paliwa. Te koszty, które Money.pl
szacuje na 3 do 8 tys. zł w przypadku zakupu i ponad
1.600 zł dla kosztów benzyny dla jednego samochodu
rocznie, przełożą się wprost na ceny, które za towary
bądź usługi zapłaci ostateczny konsument.
Kuriozalny wręcz przepis łamie wprost prawo Unii
Europejskiej. Na jego czasowe wprowadzenie zgodził
się Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który uległ
argumentacji polskiego rządu o wyjątkowych, kryzysowych okolicznościach. Tak więc przez najbliższe dwa
lata Polska będzie legalnie łamać prawo, za zgodą
ETS, by uratować budżet przed zapaścią.
Za te zmiany zapłacimy w sumie do budżetu 1,8
mld złotych w ciągu dwóch lat. Oznacza to, że jeśli
przedsiębiorcy przerzucą koszty na klientów, każde
z 14 mln gospodarstw domowych rocznie dopłaci do
swoich zakupów około 65 złotych.
Rząd po cichu podnosi akcyzę na paliwo
Wyższe koszty małego transportu firmowego nie
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są jedyną podwyżką. Wprawdzie w 2011 roku nie ma
na razie planów podwyżki akcyzy, wprowadzana jest
ona jednak tylnymi drzwiami.
Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki od 1 maja
znika dotychczasowa ulga na biokomponenty dodawane obowiązkowo do paliw. Resort tłumaczy,
że 5-procentowy dodatek biopaliw jest w tej chwili
obligatoryjny, nie ma więc sensu utrzymywanie ulgi
akcyzowej za paliwa z takim dodatkiem. W praktyce
jednak likwidacja tego przywileju oznacza podwyżkę
cen paliwa o 7 do 10 groszy na litrze.
Brak ulgi w akcyzie na paliwa z zawartością do 5
procent biokomponentów, według szacunków Money.
pl, przyniesie ministrowi Rostowskiemu prawie 1,4
miliarda złotych dodatkowych wpływów. Natomiast dla
statystycznej rodziny będzie to zwiększenie rocznych
kosztów transportu o około 100 złotych.
Palacze znów oberwą akcyzą
Kolejna podwyżka podatków od 1 stycznia to
wzrost akcyzy na papierosy i tytoń. Średnio o 20
groszy wzrosnąć ma cena paczki papierosów. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że to konieczność, wymuszona zmianami w prawie europejskim. Owszem,
nowe stawki opodatkowania wyrobów tytoniowych
Unia zamierza wprowadzić, ale w 2014 r. Tymczasem
polscy palacze zapłacą do budżetu więcej już teraz.
Palacze obecnie oddają fiskusowi aż 80 procent
wydatków na nałóg. Oznacza to, że od każdego
wypalonego papierosa z paczki za 10 złotych (czyli
wartego 50 gr.) budżet dostaje około 40 groszy.
Nałogowcy w tym roku zapłacą ministrowi Jackowi
Rostowskiemu więcej o 223 miliony złotych.
Nowe kasy - tym razem lekarze i prawnicy
Przeprogramowanie kas fiskalnych na nowe stawki podatkowe to niejedyna zmiana w nowym roku.
Od 1 maja nowe grupy podatników będą musiały zaopatrzyć się w certyfikowane urządzenia i wystawiać
paragony dla odbiorców.
Nowy przepis dotknie przede wszystkim lekarzy i
prawników. Każdy z nich, po osiągnięciu 40 tys. zł ob17 stycznia 2011
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rotu będzie musiał zaopatrzyć się w kasę rejestrującą.
To w skali kraju wydatek rzędu 120 mln złotych.
Więcej za firmowy ZUS
Od 1 stycznia rosną też składki, które przedsiębiorcy muszą przekazywać w ramach obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych. Jak wyliczył e-prawnik.pl
wzrost będzie kosztować prowadzących działalność
gospodarczą około 560 zł rocznie. Podwyżka związana jest ze wzrostem płacy średniej - w przypadku
firm działających na rynku ponad dwa lata.
Podstawę wymiaru składek stanowi kwota
2015,40 złotych (60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Dla przedsiębiorstw nowych, funkcjonujących
krócej niż 24 miesiące, stosowane są stawki preferencyjne, zależne od płacy minimalnej. Podstawa
wymiaru w 2011 roku to 415,80 zł (30 procent
kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r.)
Drożeje także prąd - nie tylko przez wzrost VAT
Poza wzrostem stawek podatkowych VAT na
energię elektryczną - z 22 do 23 procent, czeka nas
też podwyżka związana z nowymi taryfami. Urząd
Regulacji Energetyki zatwierdził już podwyżki na poziomie 7 procent za sprzedaż i około 3 procent za
dystrybucję prądu. Dla przeciętnego gospodarstwa
domowego oznacza to rachunki wyższe o około 7
złotych miesięcznie, czyli 84 zł rocznie.
Emerytury sfinansują nasze dzieci
Po ponad rocznych dyskusjach, czy ważniejsza
jest stabilność polskiego systemu emerytalnego, czy
też potrzeby budżetowe, premier Donald Tusk zapowiedział faktyczny demontaż, traktowanej dotąd jako
wielki polski sukces, reformy emerytalnej.
Według planów rządu pieniądze, które z naszych
wynagrodzeń przekazywane są obecnie do Otwartych
Funduszy Emerytalnych w znakomitej większości trafić
mają do ZUS i pójść na pokrycie obecnych emerytur.
Zamiast dotychczasowych 7,3 procent płacy
zaledwie 2,3 będzie od kwietnia odprowadzane do
INFORMACYJNY
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OFE. Reszta zaksięgowana zostanie na koncie w ZUS
i waloryzowana według stopy oprocentowania obligacji
państwowych.
Główna różnica polega na tym, że pieniądze w OFE
faktycznie miały pokrycie - choć w większości w obligacjach. Trafiając do ZUS staną się papierowym zapisem
księgowym, a faktycznie pójdą na sfinansowanie bieżących
płatności.
Dzięki temu oficjalnie zmniejszy się nasz dług publiczny, bo na pokrycie wpłacanych do ZUS środków nie trzeba
będzie drukować dodatkowych obligacji. Za wycofanie się
z realnych oszczędności na emeryturę na rzecz papierowych zapisów, dostaniemy niewielką rekompensatę, czyli
dodatkowe ulgi podatkowe na oszczędzanie w trzecim
filarze. Mają one wynieść 4 procent płacy brutto od 2017
roku. Zarabiającemu średnią krajową da to maksymalnie
25 złotych oszczędności na podatku.
Łyżka miodu nie osłodzi beczki dziegciu
W sumie, pomijając zmiany trudne do oszacowania,
takie jak likwidacja wolnego za sobotnie święto czy podwyżka firmowego ZUS, przeciętna rodzina dopłaci w tym
roku za podwyżkę VAT, likwidację aut z kratką i ulgi na
biopaliwa oraz za podwyżkę prądu około 730 złotych.
Budżet w sumie, doliczając też podwyżkę akcyzy na papierosy, zabierze nam w 2011 roku o 10,5 miliarda więcej
niż w poprzednim.
Na koniec tej ponurej wyliczanki pesymistycznych
perspektyw na nowy rok warto przytoczyć kilka zmian na
lepsze. Przedsiębiorcy nie będą już musieli walczyć z idiotycznym przepisem, uniemożliwiającym im przyjmowanie
faktur drogą e-mailową. Od stycznia e-faktury bez podpisu
elektronicznego zyskały pełną ważność.
Mniej firm będzie też musiało zostać podatnikami
VAT: limit obrotów, po którego przekroczeniu należy płacić
ten podatek, wzrasta o jedną trzecią: ze 100 do 150
tysięcy złotych.
Łatwiej będą mieć też kierowcy: auto zarejestrują
przez internet, a po naszych nielicznych, niestety, autostradach, pojadą legalnie z prędkością 140 kilometrów
na godzinę.
Źródło: money.pl
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Koniec NIP-u
Od 1 lipca 2011 r. Numer Identyfikacji Podatkowej będzie potrzebny jedynie przedsiębiorcom. Pozostałym podatnikom wystarczy numer PESEL.
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej nie będą musiały składać wniosków o nadanie
numeru NIP od 1 lipca 2011 roku. Po tym dniu będzie
on potrzebny tylko osobom, które prowadzą firmę
lub zamierzają ją otworzyć i są podatnikami podatku
VAT. Pozostali podatnicy w kontaktach z urzędami
skarbowymi będą podawali jedynie numer PESEL –
tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników.
1 lipca br. zacznie również funkcjonować Centralny Rejestr Podmiotów, do którego trafią dane
z 401 rejestrów lokalnych, prowadzonych obecnie
przez urzędy skarbowe.
Nowela ma również zmienić tryb nadawania
Numeru Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcom.
Nadanie NIP-u nie będzie już decyzją administracyjną,
o którą trzeba wnioskować i na którą się czeka, lecz
zwykłym wydaniem zaświadczenia o nadaniu numeru.
Osoba otwierająca firmę dostanie je w ciągu 3 dni
roboczych.
Emeryci bez pracy
Od 1 stycznia br. pracownicy nie będą mogli
przechodząc na emeryturę kontynuować zatrudnienia
u dotychczasowego pracodawcy. Będą musieli wybrać:
albo emerytura, albo pensja.
Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo
o finansach publicznych. Przewiduje ona m.in., że
prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu bez względu
na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta
z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na
rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem
nabycia prawa do świadczenia.
Oznacza to, że od tego dnia każdy, kto nabędzie prawo do emerytury, będzie musiał rozwiązać
umowę, żeby pobierać świadczenie. Inna procedu-
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ra jest przewidziana dla tych, którzy 31 grudnia
2010 r. mając emeryturę, kontynuują zatrudnienie
u dotychczasowego pracodawcy. Oni będą musieli do
końca września 2011 r. rozwiązać umowę, jeśli chcą
pobierać emeryturę. Jeśli nie rozstaną się ze swoim
pracodawcą , to ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia
od 1 października 2011 r.

Ulgi dla studentów
Ulgi dla studentów to efekt zmian w ustawie
budżetowej z 26 listopada 2010 r. W 2011 r. studenci do 26 roku życia będą uprawnieni do ulgi przy
przejazdach środkami publicznego transportu w wysokości 51 proc.

Naciśnij urzędnika

były chronione i sprzątane przez firmy, które szanują
prawa pracownicze. Naciśnij z nami urzędników. Niech
wydadzą stosowne rozporządzenia, niech zareagują
na problem.
Żeby wesprzeć akcję, na stronie głównej wybierz
urzędnika, którego chciałbyś nacisnąć. W formularzu,
który się pojawi wpisz swoje imię, adres e-mail. Zmodyfikuj według uznania treść listu, który będziemy
kierować do urzędników i kliknij Wyślij. Na stronie
będziesz mógł śledzić postępy naszej akcji. Urzędników, którzy odpowiedzieli, zapowiadając zmianę
zaznaczymy zielonym kolorem.

Czy wiesz, że polskie instytucje państwowe
wspierają łamanie prawa pracy? Prawie połowa
z 200 000 pracowników ochrony w Polsce chroni
instytucje publiczne – ministerstwa i urzędy. Niestety
wielu z nich jest zatrudnianych z pominięciem ich
praw – dostają głodowe stawki, pracują na podstawie
umów-zleceń, nie respektuje się ich podstawowych
praw. Żeby to zmienić, wystarczą odpowiednie decyzje
urzędników. Naciśnijmy ich. Wystarczy, że urzędy,
wybierając firmę ochrony czy sprzątającą będą brać
pod uwagę warunki zatrudnienia ich pracowników,
a nie tylko końcową cenę usługi. Wystarczy prosta
decyzja urzędników.
Akcja NaciśnijUrzędnika.pl ma odmienić los tysięcy ludzi. Wierzymy, że wystarczą proste decyzje
najważniejszych urzędników, żeby go poprawić. Dziś
sytuacja jest fatalna. Przepisy dotyczące zakupu usług
zmuszają urzędy w całej Polsce do rozpisywania przetargów na usługi. To bardzo dobrze. Dotyczy to m.in.
usług ochrony i dzięki takim przepisom możemy być
pewni, że urzędy nie przepłacają, że opłaty za usługi
są możliwie najniższe. Problem polega jednak na tym,
że przepisy zmuszają jednocześnie pracowników administracji do przyjęcia ceny jako głównego kryterium
wyboru. W większości przetargów, w wymaganiach
dotyczących dostawców usług nie ma nawet wzmianki
o warunkach zatrudnienia, prawach pracowniczych.
Prowadzi to do patologii. Wygrywają firmy, które są
najtańsze. Są najtańsze, bo łamią pracownicze prawa.
W ten sposób wiele urzędów, nawet tych, które na
co dzień zajmują się obroną praw pracowniczych,
w praktyce bierze udział łamaniu prawa.
Pomóż nam to zmienić i sprawić, żeby urzędy
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Pracujesz w sektorze ochrony lub sprzątania?
Zostaw nam kontakt do siebie,
będziemy Cię informować o postępach akcji
Masz problem ze swoim pracodawcą?
Dzwoń na naszą infolinię: 800-800-811
Dzięki Waszemu wsparciu do najwyższych urzędników dotarło już prawie 400 listów w sprawie pracowników ochrony. Niestety nie wszystkie urzędy zdecydowały się w ogóle odpowiedzieć. Z kolei niektóre
odpowiadają wymijająco. Na przykład od Ministerstwa
Infrastruktury dostaliśmy e-mail z informacją, że nadużycia można zgłaszać do Inspektoratu Pracy. Panie
Ministrze, doskonale o tym wiemy! Wciąż czekamy
na merytoryczne odpowiedzi.
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