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List od Wychowawców Domu Dziecka w Zwierzyńcu

„SOLIDARNOŚĆ” SKUTECZNĄ BRONIĄ!
Jesteśmy wychowawcami
w Domu Dziecka w Zwierzyńcu.
Do NSZZ „Solidarność” zapisaliśmy się w październiku ubiegłego
roku, rozpaczliwie szukając pomocy. Od stycznia 2014 r., na
mocy ustawy, nie obejmują nas
zapisy Karty Nauczyciela. Odebrano nam prawa nabyte, wydłużono czas pracy bezpośredniej
z wychowankami, zmniejszono
nasze wynagrodzenia o ok. 700
zł, odebrano możliwość skorzystania z urlopu na poratowanie
zdrowia po 20-30 latach ciężkiej,

wyczerpującej psychicznie pracy.
Zdobywane przez wiele lat stopnie awansu zawodowego również
przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.
Liczyliśmy na zrozumienie pani dyrektor i władz lokalnych.
Czuliśmy się bardzo pokrzywdzeni, upokorzeni, znacznie obniżoGłos związkowca 9/2015

no nasz prestiż społeczny. Niestety, zamiast współczucia i możliwości jakiegokolwiek zadośćuczynienia, zawarcia stosownego
porozumienia, spotkaliśmy się
z rażącym lekceważeniem naszych praw, o których odważyliśmy się otwarcie mówić. Dołożono nam obowiązków, zmuszano
do pracy poza obowiązującym
wymiarem, ciągle doświadczaliśmy przeróżnych form ataku, krytyki i szantażu. W odpowiedzi na
nasze prośby ze strony p. dyrektor coraz częściej zaczęły padać
słowa: ogłoszę upadłość
domu dziecka, doprowadzę do likwidacji placówki.
Byliśmy
przerażeni.
Baliśmy się
utraty pracy,
nie mieliśmy
już sił, by walczyć o swoje
prawa i należny nam szacunek ze strony
zwierzchników. Doświadczaliśmy
wielu upokorzeń, prześladowań,
Staliśmy się niewolnikami
w „prywatnym folwarku” p. dyrektor. Jej zdaniem nigdy nie mieliśmy racji, wszystko robiliśmy źle,
za mało, w sposób niekompetentny i bezduszny. Zostaliśmy po-

zbawieni prawa głosu w istotnych
sprawach, co znacznie obniżyło
naszą samoocenę i poczucie
przydatności zawodowej. Dla nas
najważniejsze było dobro naszych podopiecznych, a swoją
pracę świadczyliśmy najlepiej jak
potrafiliśmy, traktując swoją rolę
jako służbę najbardziej potrzebującym.
Stopniowo zaczęła nas ogarniać bezsilność. Traciliśmy nadzieję, że ktokolwiek nam pomoże. Ciągłe poszerzanie zakresu
obowiązków i przekonanie p. dyrektor o jej bezkarności sprawiło,
że bezwzględnie podporządkowywaliśmy się jej poleceniom
służbowym, którym sprostanie
zaczęło przekraczać nasze psychofizyczne siły. Ta sytuacja zdeterminowała nas do szukania ratunku i walki o swoje prawa.
Zapisaliśmy się do związku
zawodowego „Solidarność”. Jak
się szybko okazało, była to najrozsądniejsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć w naszej beznadziejnej sytuacji. Już od pierwszych dni przynależności do tej
organizacji poczuliśmy, że nie
jesteśmy już sami. Pojawiła się
nadzieja, na którą tak długo czekaliśmy. Szybko się przekonaliśmy, że „Solidarność” to ludzie
zawsze gotowych stać na straży
praw pracowniczych, rozumiejący
problemy każdego człowieka,
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niezależnie od pozycji społecznej. Dali nam siłę, której wcześnie nie doświadczyliśmy i nadzieję na „lepsze jutro”.
Przynależność do związków
zawodowych przyniosła ze sobą
wiele przykrości ze strony p. dyrektor i władz lokalnych, ale mimo to nigdy nie zwątpiliśmy, że
„Solidarność” nam pomoże. Nie
zawiedliśmy się. Nasza sytuacja
głęboko poruszyła cały Zarząd
Regionu Środkowo-Wschodniego
„Solidarności” i wielu działaczy
związkowych, którzy nie
szczędzili ani siły, ani
własnego czasu, by nam
pomóc.
Na wniosek Zarządu
Regionu odbyło się
w naszej placówce wiele
kontroli, które wykazały
mnóstwo nieprawidłowości w zakresie organizacji
naszej pracy. Po kontroli
Okręgowej Inspekcji Pracy, po raz pierwszy od 15
lat, zostało nam wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a pani dyrektor zaczęła
szanować nasz wolny czas i prawo do odpoczynku po pracy.
Również
z
pomocą
„Solidarności” złożyliśmy pozwy
do Sądu Pracy o wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe, za
lata 2012 i 2013. W tym okresie
obowiązywała nas jeszcze Karta
Nauczyciela, która nakładała na
nas obowiązek 26-godzinnej pracy bezpośredniej z wychowankami. Ciągle zastraszani, pracowaliśmy po 40 godzin od 2002 roku,
bo taki był kaprys p. dyrektor i tak
było „taniej” dla starostwa.
W ciągu ostatnich dnia zapadły trzy wyroki w Sądzie Pracy –
wszystkie na naszą korzyść, chociaż nikt nie chciał uwierzyć, że
nam się uda. W toku jest jeszcze
jedno postępowanie, ale wierzymy, ze będzie miało równie pozytywny finał. Wyroki nie są jeszcze
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prawomocne, ale dajną nam nadzieję na ostateczne zwycięstwo
i pokazują, że w naszym kraju
istnieje jeszcze sprawiedliwość.
Związkowi prawnicy stanęli na
wysokości zadania i ze szczególnym zaangażowaniem bronili naszych racji. Trudno nam uwierzyć
w to, co się stało. To, co było rok
temu nierealne, stało się rzeczywistością.
Powoli odzyskujemy wiarę
w siebie, w istnienie sprawiedliwości. Nabieramy przekonania,

że o własne prawa należy walczyć i nie poddawać się zwątpieniu, nawet jeżeli będzie to długa
droga. Warto podejmować taki
wysiłek zwłaszcza wtedy, gdy ma
się obok siebie wielu przyjaciół
na „dobre i na złe”. Takich przyjaciół mamy w „Solidarności”, którym, jak się wielokrotnie przekonaliśmy, ludzka krzywda nie jest
obojętna i w których mamy zawsze oparcie. Żałujemy, że przez
wiele lat cierpieliśmy i nie zapisaliśmy się wcześniej do tej organizacji, gdzie powinny szukać pomocy osoby będące w podobnej
jak my sytuacji.
Jesteśmy teraz pewni, że tylko
poprzez związek zawodowy walka o prawa pracownicze ma
sens. Sami nie bylibyśmy w stanie niczego osiągnąć. Nadal bylibyśmy tylko niewolnikami – bez
prawa do szacunku i poszanowania godności – zmuszanymi różnymi „motywatorami” pracodawcy

do bezwzględnego posłuszeństwa i wykonywania wszystkich
służbowych poleceń.
Chcemy wyrazić naszą
wdzięczność wszystkim działaczom „Solidarności”, którzy od
samego początku wspierali nas
w trudnych chwilach i z pełnym
oddaniem walczyli o nasze prawa. Szczególnie dziękujemy Panu Przewodniczącemu Regionu
Środkowo-Wschodniego, Marianowi Królowi, Pani Przewodniczącej Sekcji Oświaty
i Wychowania, Teresie
Misiuk, Panom Przewodniczącym z Zamościa:
Markowi Walewandrowi
i Zenonowi Ważnemu,
Panom
Mecenasom:
Przemysławowi Gardynikowi, Bartłomiejowi Kozyrskiemu i Grzegorzowi
Trejgelowi oraz Panom
Krzysztofowi Wodrowskiemu i Leszkowi Kalickiemu. Nasze wyrazy
uznania kierujemy też do wszystkich związkowców, którzy nie byli
obojętni wobec naszych problemów i sprawili, że dzisiaj wspólnie możemy cieszyć się sukcesem, a także wierzyć w ogromną
siłę „Solidarności”.
Jesteśmy
dumni, z naszej przynależności
do związku i życzymy odwagi
wszystkim doznającym krzywdy
ze strony pracodawców. Zachęcamy, by wstąpili w szeregi
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i wspólnie walczyli o swoje prawa.
Nie wiemy, jak potoczą się
nasze dalsze losy, jakie będą
kolejne reperkusje ze strony
p. dyrektor i władz lokalnych.
Wierzymy jednak, że z pomocą
„Solidarności” damy radę nie tylko odzyskać należne nam pieniądze, ale przede wszystkim prawo
do spokoju w miejscu pracy i należny nam szacunek.
Wychowawcy
zrzeszeni w „Solidarności”
str. 2

Związki zawodowe w Europie – Finlandia
Związki zawodowe w państwach skandynawskich uznawane są za jeden z fundamentów demokracji, element równowagi
w społeczeństwie oraz mechanizm kontroli rządu. Współdecydują o kierunkach
działania poszczególnych przedsiębiorstw
oraz rozwoju całej gospodarki. Jest to
możliwe dzięki wysokiemu poziomowi
uzwiązkowienia Skandynawii. Finlandia
jest państwem będącym w czołówce tego
typu rankingu. W organizacjach związkowych zrzeszonych jest tam ponad 80 proc.
pracowników.
Fiński model rynku pracy
kształtował się przez ponad sto lat
i obecnie przynależność związkowa stała się już tradycją. Charakterystyczna jest dla niego ścisła
współpraca pomiędzy pracownikami, pracodawcami i organami państwowymi. Niemal wszystkie przepisy dotyczące pracy zawodowej
opierają się na trójstronnych porozumieniach. Współpraca trójstronna pomaga rozwiązać wiele
spraw, w tym kwestię zabezpieczeń od bezrobocia, ubezpieczeń
od wypadków, przywilejów emerytalnych oraz urlopów macierzyńskich i rodzinnych. Prawa i obowiązki pracowników są regulowane przez układy zbiorowe pracy
oraz kodeks pracy. Układy zbiorowe są negocjowane zazwyczaj co
roku lub co dwa lata. Są wiążące
dla wszystkich, również dla niezrzeszonych pracodawców i pracowników. Zawierają one regulacje dotyczące m.in. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, wymiaru czasu pracy i urlopu oraz
wysokości płacy minimalnej. Co
ważne, w Finlandii nie ma jednej
uniwersalnej stawki płacy minimalnej. Jej wysokość jest ustalana
oddzielnie dla różnych sektorów
rynku pracy. Jeżeli jakaś branża
nie ma określonej płacy minimalGłos związkowca 9/2015

nej, może być ona oparta na zaleceniach związku zawodowego.
Warto dodać, że Finowie mocno
krytykują zatrudnianie osób bez
umowy. Bardzo cenią sobie rozbudowaną osłonę socjalną oraz publiczne usługi finansowane przez
państwo, a taki system działa tylko
wówczas, kiedy wszyscy płacą
podatki.
Dlaczego Finom opłaca się zostać członkiem związku zawodowego? Daje im to wiele korzyści.
W przypadku utraty pracy, należąc
do związkowej kasy bezrobotnych,
mogą otrzymywać świadczenie
o wysokości około 60 proc. pensji.
W dwóch trzecich zakładów pracy
działa związkowy mąż zaufania,
wybierany przez pracowników.
Czuwa on nad respektowaniem ich
praw, dzięki czemu czują się bezpiecznie w pracy. Ponadto, związki
oferują swoim członkom bezpłatną
pomoc prawną, różnorakie kursy,
doradztwo zawodowe, niedrogie
miejsca wczasowe, bonifikaty
w hotelach, zniżki na benzynę,
ubezpieczenia i inne udogodnienia. Wysokość składki członkowskiej jest różna, w zależności od
związku i można ją odpisać od podatku.
W Finlandii istnieje wiele
związków zawodowych, zrzesza-

jących różne grupy pracownicze.
Łączą się one w trzy główne centrale. Najstarszą z nich jest Centralna Organizacja Fińskich
Związków Zawodowych (SAK),
istniejąca od 1907 r. Zrzesza ona
pracowników przemysłu wytwórczego oraz sektora usług
i administracji państwowej. Największą centralą jest Fińska Konfederacja Związków Zawodowych
Urzędników (STTK), do której
należą pracownicy sektora publicznego, ale również inżynierowie budownictwa i specjaliści od
marketingu. Natomiast pracowników naukowych zrzesza Fińska
Konfederacja Związków Zawodowych Akademików (AKAVA).
W Finlandii funkcjonują również
silne reprezentacje pracodawców. Ich centrale zrzeszają ponad 70 proc. przedsiębiorców
z sektora publicznego i prywatnego.
oprac. Monika Smolak
źródła:
http://netti.sak.fi/sak/english/
polish.html
https://www.turunakk.fi/download/
attachments/655376/
Tyomarkkina_avain_Puola.pdf
http://www.solidarnosc.gda.pl/
aktualnosci/raport-magazynu-zwizkizawodowe-w-europie/
http://www.solidarnosckatowice.pl/plstr. 3

Kwota wolna od podatku
niezgodna z konstytucją!

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089
zł, są niezgodne z konstytucją i tracą moc 30 listopada 2016 r.
 uznał Trybunał Konstytucyjny.
Według TK przepisy są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim nie przewidują
mechanizmu korygowania
kwoty zmniejszającej podatek,
czyli kwoty wolnej, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, informuje Polska Agencja Prasowa.
Trybunał rozpatruje sprawę
na wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich. Zdaniem RPO,
regulacje dotyczące kwoty wolnej od podatku naruszają przepis, który mówi, że Polska jest
demokratycznym państwem
prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej, są też niezgodne
z konstytucyjnym prawem
ochrony własności.
Jak informuje PAP, rzecznik
wskazał, że ustalenie kwoty wolnej na poziomie 3089 zł powoduje, iż opodatkowane są dochody
niewystarczające na zapewnienie
minimum egzystencji. Granicę tę
prawo określa na poziomie 6504
zł rocznie, czyli w wysokości ponad dwukrotnie wyższej od kwoty
wolnej od podatku w obecnej wysokości.
Zdaniem RPO należy zastanowić się, czy osoby żyjące poniżej
granicy ubóstwa są w stanie ponosić ciężary płacenia podatków.
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RPO zwrócił uwagę, że
w przeszłości kwota wolna od
podatku podlegała waloryzacji,
ale ostatni raz miało to miejsce
w 2006 r. Tymczasem od marca
2008 r. do marca 2014 r. ceny
wzrosły o 17,9 proc.
Według Ministerstwa Finansów system podatkowy nie jest
najlepszym narzędziem służącym
zwalczaniu ubóstwa. Podczas
rozprawy wskazywano także na
kwestie związane z równowagą
budżetową i na koszty ewentualnej zmiany kwoty wolnej od podatku lub jej waloryzacji.
Jedno jest pewne – kwota wolna od podatku musi wzrosnąć.
Obecnie co miesiąc od podatku
należnego możemy odjąć jedynie
46 zł w ramach kwoty wolnej od

podatku. Gdy wzrośnie ona
z 3089 zł do np. 8000 zł, to wówczas odliczyć będziemy mogli
120 zł miesięcznie. Oznacza to,
że osoba zarabiająca przeciętną
pensję, czyli 4 tys. zł brutto otrzyma na rękę nie 2853 zł a nieco
ponad 2920 zł.
Osoby zarabiające najniższą
pensję w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego, czyli ich
wynagrodzenie wzrośnie o ok. 90
zł netto (przy kwocie brutto 1850
zł miesięcznie). Nie zmienia to
faktu, że wciąż nawet najmniej
zarabiający będą musieli zapłacić
składki do ZUS-u i na NFZ.
Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich, więc na
jej podniesieniu skorzystają także osoby z wysokimi
zarobkami.
TK uznał przepisy za niekonstytucyjne, a to
znaczy, że przez wiele lat system podatkowy działał niezgodnie z ustawą zasadniczą,
czyli najważniejszym aktem
prawnym w Polsce. Nikt nie
poniesie odpowiedzialności,
nikt też nie zwróci Polakom
niesłusznie naliczonego podatku. Co więcej, do listopada
2016 roku przepisy dalej będą
obowiązywać, chociaż są niezgodne z Konstytucją. Eksperci prawa tłumaczą to sprawami technicznymi oraz uniknięciem paraliżu państwa.
Jak podkreśla Łukasz Piechowiak z portalu money.pl, taka sytuacja ma niewiele wspólnego
z praworządnością, bo jeśli prawo było bezprawne to raz, że należy się zadośćuczynienie,
a dwa, że powinno przestać ono
obowiązywać w momencie ogłoszenia wyroku.
oprac. red.
na podst. www.solidarnosc.org.pl,
www.money.pl
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Wyzwolenie Lublina i Lubelszczyzny
w 1918 roku
Działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” Stanisław Thugutt, w pierwszych dniach listopada 1918 roku był
świadkiem, jak na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie dwóch
uczniów szkół gimnazjalnych rozbrajało maszerującą kompanię
piechoty austriackiej. Tego typu wydarzenia były częstym widokiem na ulicach miast generalnego gubernatorstwa lubelskiego.
Władza austriackiego okupanta załamywała się, żołnierze wielonarodowej, cesarsko-królewskiej armii samowolnie rzucali broń
i rozjeżdżali się do domów. W tych dniach końca I wojny światowej, polskie organizacje niepodległościowe przystąpiły do zabezpieczania magazynów wojskowych i cywilnych obiektów użyteczności publicznej. Rozpoczęły się gorączkowe prace nad tworzeniem polskiej administracji państwowej.
Tablica na budynku UMCS

W godzinach wieczornych, 31
października 1918 r., na hasło
dane przez Polską Organizację
Wojskową, rozpoczęło się przejmowanie władzy przez Polaków
w Lublinie. Z oddziałów okupacyjnych występowali polscy żołnierze i oficerowie. Bączki na
czapkach austriackich były zastępowane polskimi orzełkami. Przybyły z Warszawy płk Stefan Pasławski objął dowództwo nad

Rada regencyjna, www.dzieje.pl

wojskiem polskim. 2 listopada na
Placu Katedralnym w Lublinie
wierność Radzie Regencyjnej
przysięgali Polacy, dotychczas
służących w austro-węgierskiej
armii. W dniu następnym generał
-gubernator Anton Lipoščak,
Głos związkowca 9/2015

w specjalnym piśmie, zawiadomił
Radę Regencyjną, iż przekazuje
jej pełnię władzy na terenie okupacji austriackiej. Przejmowanie
samego miasta, urzędów i instytucji nastąpiło stosunkowo łatwo
i bez większych komplikacji. Jedynym problemem była postawa
żołnierzy ukraińskich z batalionu
zapasowego 58. pułku piechoty
i szwadronu zapasowego 13. pułku dragonów. Odmówili oni uznania władz polskich i oddania
broni. Koszary
Świętokrzyskie
(obecny budynek KUL) zostały przez Ukraińców przygotowane do obrony. Pomimo nielicznych sił jednostki
polskie
otoczyły koszary. Rozpoczęły
się pertraktacje z dowództwem
ukraińskich jednostek, które
z polskiej strony prowadzili mjr
Stanisław Burhardt-Bukacki i por.
Stanisław
Sosabowski
(późniejszy dowódca 1. Samodzielnej Brygady Spadochrono-

wej). Ostatecznie, po dwóch
dniach wytężonych mediacji, żołnierze ukraińscy zgodzili się, za
cenę wypłacenia żołdu, oddać
broń i wyjechać na wschód. Polskie jednostki przejęły 56 karabinów maszynowych, 2 tys. karabinów ręcznych, duże zapasy żywności oraz 9 tys. kompletów
umundurowania. 3 listopada
1918 r. Lublin znalazł się całkowicie w polskich rękach.
Rozprężenie austriackiej administracji cywilno-wojskowej ułatwiło
przejmowanie władzy przez Polaków w innych ośrodkach miejskich
Lubelszczyzny. 1 listopada niewielki oddział mjr. Aleksandra Łuczyńskiego opanował potężną
twierdzę dęblińską. W pobliskich
Puławach, 2 listopada, sprawnym
rozbrajaniem okupantów zajęli się
żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej. W Zamościu, podobnie jak
w Lublinie, udało się bezkrwawo
rozbroić żołnierzy ukraińskich z 30.
pułku piechoty i 8. pułku ułanów.
Po wyzwoleniu Hrubieszowa
i Chełma władze polskie objęły
swoim posiadaniem obszar aż po
Bug.
Marcin Paluch, historyk
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Strajk generalny w PKP CARGO

Krajowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy w PKP CARGO S.A.,
9 listopada br., rozpoczyna kroczący strajk generalny. Rada Sekcji
Kr aj owej Kolej ar zy NSZZ
„Solidarność” skierowała pismo do
premier Kopacz z żądaniem natychmiastowego wstrzymania pospiesznej restrukturyzacji spółki.
Strajk rozpocznie się na terenie
Śląskiego Zakładu Spółki PKP
Cargo S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, o godzinie ustalonej
przez Zakładowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
W sierpniu, po fiasku mediacji
z pracodawcą, we wszystkich
zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe.
96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku.
We wrześniu w spółce ogłoszono
gotowość strajkową. Związkowcy
domagają się podwyżki pensji

o 250 zł netto. Swoje żądanie
uzasadniają bardzo dużym obciążeniem pracą załogi. Podkreślają, że w związku z realizowanym
w spółce programem dobrowolnych odejść, pracownikom, którzy zostali w firmie, znacząco poszerzono zakres obowiązków
służbowych. – Odwołamy strajk
tylko pod warunkiem, że spełniony zostanie nasz postulat płacowy – oświadczył Henryk Grymel,
przewodniczący kolejarskiej
„Solidarności”.
W liście do premier Kopacz
„Solidarność” po raz kolejny
zwraca uwagę, że spółka zaciąga
miliardowe kredyty w bankach,
a do firm doradczych i kancelarii
prawnych transferowane są wielomilionowe kwoty, poprzez zlecanie zbędnych opracowań i analiz. To wszystko potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. – Wyprze-

dawany jest majątek spółek kolejowych, na który pracowało wiele
pokoleń kolejarzy – wyjaśnia
Grymel – Ciągle tworzone są wysokopłatne stanowiska w zarządach i radach nadzorczych – mówi przewodniczący Sekcji i dodaje, że pojawiają się również przypadki zasiadania przez
te same osoby jednocześnie
w wielu zarządach i radach nadzorczych. Natomiast pracownicy
są zastraszani, zmuszani do rezygnacji z pracy albo kierowani
do pracy w miejscach oddalonych o kilkaset kilometrów.
„Pani Premier, wzywamy Panią
do godnego przekazania władzy
tym, którym Polacy udzielili w sposób demokratyczny mandatu do
rządzenia Rzeczpospolitą. Odwołujemy się do Pani patriotyzmu
i uczciwości. Tylko barbarzyńcy
i najeźdźcy stosują taktykę spalonej ziemi”  piszą związkowcy
i apelują o należytą troskę i godne
zachowanie, „które powinno cechować osoby zarządzające
majątkiem Skarbu Państwa”.
www.solidarnosc.org.pl
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