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Dzień Wszystkich Świętych – za czasów komuny
zwany Dniem Zmarłych – jest czasem pamięci o tych,
którzy odeszli już z tego świata. W Polsce Dzień ten
jest dniem szczególnym, pełnym zadumy i refleksji nad
przemijaniem. W Dniu tym Polacy masowo odwiedzają
groby swoich bliski, pamiętają o bohaterach narodowych i o często bezimiennych żołnierzach poległych w
różnych okresach walk za Ojczyznę. Nawiedzanie
cmentarzy ma w Polsce wielowiekową tradycję i bardzo
mocno związane jest z wiarą chrześcijańską. Odwiedzając groby pamiętamy też o tym, aby oprócz kwiatów
i zniczy odmówić modlitwę za zamarłych.
Jeszcze nie tak dawno temu odwiedzanie grobów
naszych bliskich miało skromny wymiar. No bo przeważnie zapałało się mały znicz i ewentualnie składało
stroik złożony z jodłowych gałązek. Z czasem pojawiły
się chryzantemy w doniczkach, ale ponieważ były one
stosunkowo drogie mało kto sobie na nie pozwalał. Po
jakimś czasie cała ta skromna oprawa zaczęła się zmieniać. Znicze zaczęły być coraz większe, chryzantemy
staniały, pojawiły się plastikowe kwiaty. Dzisiaj odwiedzający cmentarze taszczą z sobą naręcza różnobarwnych sztucznych kwiatów. Dźwigają torby pełne zniczy
różnego kształtu i rozmiaru. A znicze te potrafią być
naprawdę ogromne, bo niektóre mają rozmiar wiadra.
Są też znicze elektryczne, na baterie. Wszystko to ląduje na grobach, które zaczynają przybierać wygląd kwietnych, pstrokatych, oświetlonych rabatów. Przyjęło się,
że im więcej na grobie tym lepiej. Trwa też swoista rywalizacja, kto przyniesie większy znicz, kto przytarga
większy plastikowy wieniec. O modlitwie już mało kto
pamięta a i na zadumę też nie ma za bardzo czasu, bo
trzeba lecieć do następnego grobu albo jechać na następny cmentarz.
Niestety Dzień Wszystkich Świętych, tak jak wiele
innych świąt, został skomercjalizowany. Za tą komercjalizacją stoją producenci szajsu cmentarnego, którzy zrobili sobie z tego niewysychające źródło dochodów. To
oni wykreowali modę na gigantomanię cmentarną. To
oni dobrze rozeznali psychikę człowieka i wiedzieli jak
sprawić, aby ludzie zapragnęli uczcić zmarłych dziesiątkami wieńców i setkami zniczy. Do tego doszła próż-

ność ludzka, która doprowadza do rywalizacji kto przyniesie na grób więcej. Wszystko to ma wymierne materialne skutki zarówno dla producentów jak i dla nabywców. I w zasadzie wszyscy z tego stanu rzeczy są zadowoleni. Producenci, bo zarobili a nabywcy, czyli rodziny zmarłych, że uczcili (czytaj zapłacili) za pamięć o
swoich bliskich.
Kilka dni po Wszystkich Świętych jest problem, co z
tym, co się na grobach znajduje zrobić. Bo znicze się
wypaliły i trzeba by było gdzieś je wynieść. To samo z
wieńcami, które po większym wietrze poniewierają się
pomiędzy grobami i nie bardzo wiadomo z którego grobu pochodzą. Jedni wynoszą to wszystko do kontenerów, inni upychają gdzieś po kątach, a jeszcze inni nic
nie robią, bo pojawią się na cmentarzu dopiero za rok.
Warto też wspomnieć o modlitwach za zmarłych. Ta
sprawa też został skomercjalizowana. Nie wystarcza
nam już modlitwa przy grobie bliskiej nam osoby. Teraz
zamawia się msze w kościele, bo to według zamawiającego ma większą wagę. I bardzo dobrze, że się zamawia, bo to też jest formą pamięci o zmarły. Ale co niektórzy i w tej sprawie idą nie na jakość ale na ilość. Zamawia się wiele (nawet dziesiątki), mszy bo taka jest,
jeżeli tak można powiedzieć, moda. Dlaczego tak się
dzieje ano dlatego, że niejeden sądzi, że Pan Bóg będzie łaskawszy dla zmarłego, gdy mu się opłaci drogę
do Królestwa Niebieskiego. Chyba jednak jest to błędne
myślenie, bo gdyby tak było to bogaci wchodziliby do
tego Królestwa szerokimi bramami a jak nauczał Pan
Jezus łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż
bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego.
Co by nie mówić to dobrze jest, że pamiętamy o tych,
których już nie ma wśród nas, bo ta pamięć sprawia, że
nie odeszli oni w niebyt. Ta pamięć sprawa, że wciąż
żyją oni w naszych myślach i sercach. Miejmy jednak
świadomość, że nie najważniejsza w tym wszystkim jest
ilość mszy, wieńców i wielkość zniczy. To też jest,
owszem ważne, ale w rozsądnych granicach. Niejednokrotnie więcej znaczy jedna położona na grobie róża i
zapalny skromny znicz niż dziesiątki barwnych lampionów i stosy plastikowych wieńców.
Jan Seweryn

Dla człowieka, który spełnił swoje naturalne obowiązki,
śmierć jest tak naturalna i mile widziana jak sen.
George Santayana
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Krajowej Sekcji Drogownictwa NSZZ „Solidarność”
Stanowisko

Warszawa 21.09.2017
Nawiązując do listu otwartego do członków naszego
Związku Kolegi Jana Seweryna MOZ „S” MAN Bus, KSD
NSZZ „Solidarność” w pełni popiera tezy zawarte w tym wystąpieniu a odnoszące się do obecnego kształtu „Tygodnika
Solidarność”.
Zdecydowane poprawienie szaty graficznej nie rekompensuje w żaden sposób zawartości merytorycznej Tygodnika.
Podstawową bolączką jest zbyt wąska zawartość związkowa. Pismo związkowe powinno w zdecydowanej większości
dbać o tematykę związkową. Przedstawione tezy w pełni
określają zły stan zawartości merytorycznej, daleko odbiegający od potrzeb szerokich mas związkowych , zarówno
pod względem bieżącej relacji z życia Związku i to nie tylko
jego najwyższych struktur, ale tych na samym dole, których
codzienna praca podtrzymuje cały związek – więcej o nas
samych, z czego maja korzystać inni związkowcy, powielając dobre praktyki jednych, w organizacjach innych.
Rozumiemy, że to wymaga dodatkowych kosztów, ale czy
nie warto ponieść koszty, aby Tygodnik spełniał podstawowe potrzeby do których został powołany. Tematy polityczne
lub inne ale nie związane ze sprawami pracowniczymi lub
związkowymi powinny wypełniać treść naszego Tygodnika
w znacznie okrojonych rozmiarach, niech komercja nie niszczy zasad do których ma nam służyć pismo związkowe, w
tym kształcie nie zasługujące na to miano.
Apelujemy do władz Związku i samej Redakcji o zasadniczą zmianę kursu i zmianę rozłożenia akcentów. Dyskusja o
przyszłości „naszej gazety” musi nastąpić natychmiast, aby
nie było za późno
Za Prezydium Rady KSD NSZZ „S”
Sławomir Kubera
z-ca Przewodniczącego Prezydium

Do wiadomości:
1. KK NSZZ „S”; 2. KST NSZZ „S”; 3. Redakcja „Tygodnika
Solidarność”; 4. Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
MAN Bus
Odpowiedź na nasze Stanowisko

Kilka tygodni temu przekazaliśmy Zarządowi MAN nasze
Stanowisko w sprawie sytuacji w firmie. W Stanowisku tym
w sześciu punktach wyraziliśmy zaniepokojenie tym, co się
dzieje. W dniu 20 października otrzymaliśmy podpisaną
przez prezesa Gouws-a bardzo obszerną odpowiedź na
poruszone w Stanowisku tematy. Jak to było do przewidzenia Zarząd nie zgadza się z naszymi opiniami i udowadnia,
posługując się wieloma statystykami, że w zasadzie
wszystko jest w porządku, a jeżeli nawet nie jest, to prowadzone są działania naprawcze. Niestety ze znaczną częścią argumentacji Zarządu nie możemy się zgodzić. Dotyczy to głównie sprawy premii za jakość (podtrzymujemy
nasze stanowisko, że obecny system zbiorowej odpowiedzialności jest demotywujący do dbania o dobrą jakość
wykonywanej pracy). Nie możemy się też zgodzić z tym, że
wynagrodzenia w firmie są na dobrym poziomie. Co do
wypadkowości to wciąż uważamy, że jest ona w firmie zbyt
duża. Chociaż odpowiedź prezesa jest dla nas niezadawalająca to jednak dobrze, że nasze uwagi zostały poważnie
potraktowane o czym świadczy tak obszerne opracowanie.
Zdajemy sobie sprawę, że prezesowi trudno jest oficjalnie
uznać nasze rację, ale może skłoni to Zarząd do wnikliwszego spojrzenia na to, co się w firmie dzieje, co przełoży
się na pozytywne zmiany w poruszonych przez nas w Stanowisku sprawach.
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Agencja Pracy Tymczasowej w MAN
Jak wynika z pisma jakie otrzymaliśmy od prezesa
Gouws-a z zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej około 530 pracowników z końcem października pracę w MAN zakończy około 100 osób. Kolejne 180 osób zakończy pracę z końcem listopada i w
grudniu. Pozostałem około 250 osób będzie miało przedłużone umowy do końca listopada 2018 roku.
XXXIII rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Jak co roku w dniu 19 października w kościele Świętej
Trójcy odbyła się zorganizowana przez Międzyzakładową
Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” w MAN
BUS uroczystość rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Mszę odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Tadeusz Czyż. Po Mszy
uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę i popiersie
księdza Jerzego gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe
Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej
NSZZ
„Solidarność” w MAN BUS, NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów, NSZZ „Solidarność” Delegatury i NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty. Poczet sztandarowy
naszej organizacji stanowili: Wojciech Puchała, Mirosław
Chorab i Mariusz Wolański. Wiązankę po tablicą i popiersiem księdza Popiełuszki złożyli Jan Seweryn i Andrzej
Kępiński.
Dewastują w najlepsze
Pomimo apeli o poszanowanie mienia zakładowego w
MAN wciąż trwa dewastacja armatury łazienkowej. Ostatnio otrzymaliśmy od Działu Utrzymania Ruchu kilka
zdjęć, które pokazują czego dopuszczają się pracownicy.
Jak wielokrotnie pisaliśmy niszczenie tego, co służy nam
wszystkim jest bardzo naganne i nie powinno mieć miejsca. To co się dzieje świadczy też o tych, którzy tych dewastacji się dopuszczają.
Wozi powietrze
Od września uruchomione zostały przez firmę przewozową NETBUS linie z których mogą korzystać pracownicy
MAN, aby dojechać i wrócić z pracy. Niestety ta forma
transportu nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem,
by nie powiedzieć, że jest to zainteresowanie minimalne.
Wpływ na to mogą mieć przyzwyczajenia pracowników,
którzy wolą dojeżdżać własnymi samochodami, ale także
niestabilizowane godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Wszystko to sprawia, że autobusy wożą powietrze a
na przyzakładowym parkingu wciąż są poważne problemy z zaparkowaniem. Właściciel NETBUS-a jest zawiedziony, bo liczył, że zainteresowanie dojazdami do pracy
jego autobusami będzie znacznie większe. Już wkrótce
NETBUS uruchomi kolejną linię do Mirca i Iłży, ale należy
wątpić w to, że zainteresowanie będzie większe. Sytuacja ta nie może trwać długo, bo dla właściciela firmy to
straty, dlatego należy się spodziewać, że jeżeli zainteresowanie nie wzrośnie to firma zwinie interes.
Obawy PKC
Zarząd PKC obawia się, że planowane prace związane z
budową ronda u zbiegu ulic Radomskiej i Batalionów
Chłopskich może spowodować odcięcie firmy od strony
południowej. Wiąże się to nie tylko z dojazdem pracowników do pracy, ale także z transportem elementów do
montażu wiązek i gotowych wyrobów. Inną sprawą jest
coraz bardziej dotkliwy brak miejsc parkingowych. Mając
to wszystko na uwadze rozważa się uruchomienie dowozu pracowników z południowej części miasta autobusami. Na razie są to tylko rozważania i nie wiadomo czy
pomysł ten będzie zrealizowany. Z doświadczenia z dojazdami autobusami do MAN-a można powątpiewać czy
pracownicy zdecydują się na taką formę dojazdu do pracy.
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Stimmungsbarometer
A cóż to takiego jest ten Stimmungsbarometer? Otóż jest to
ankieta przeprowadzana wśród pracowników koncernu
Volkswagen, a ponieważ MAN wchodzi w skład tego koncernu to i pracownicy MAN-a biorą w owej ankiecie udział.
Oficjalnie uczestnictwo w ankiecie jest dobrowolne, ale w
praktyce pracownicy są przez przełożonych namawiani i
nagabywani, aby jednak ankietowe formularze wypełnić.
Ma to na celu jak największą frekwencję, bo trwa jakiś wyścig, który dział, wydział i zakład osiągnął najwyższy procent uczestnictwa. Pracownicy na ogół podchodzą to tej
sprawy negatywnie, ale dla świętego spokoju głosują. Początkowo ankieta była przeprowadzana w formie papierowej, ale od dwu lat robi się ją za pomocą komputerów. Ta
forma ankiety wywołuje wśród pracowników podejrzenia,
że pracodawca może sprawdzić, jakich kto odpowiedzi na
pytania udzielił. Obawy te powodują, że co niektórzy odpowiadają tak, aby odpowiedzią komuś się nie narazić. Osobiście uważam, że są to obawy na wyrost, bo komu by się
chciało sprawdzać jak ten czy tamten odpowiedział. Kolejne pytanie to czym ten Stimmungsbarometer skutkuje?
Ano chyba niczym, bo jak do tej pory żadnych zmian po
zakończeniu całej akcji nie dało się zauważyć. Po co więc
akcję tę się przeprowadza? Trudno powiedzieć.
Uważam, że aby ankieta miała sens powinna być przeprowadzana na następujących warunkach:
1. Pełna dobrowolność uczestnictwa.
2. Pełna anonimowość.
3. Pytania muszą być konkretne nie ogólnikowe.
4. Wyniki ankiety musza się przekładać na konkretne
działania.
Te warunki powinny być bezwzględnie zachowane, aby był
sens robienia takich ankiet. Pracodawca ma prawo wiedzieć a nawet powinien wiedzieć, co myślą i czego oczekują pracownicy, ale nie dowie się tego w taki sposób jak to
jest robione obecnie. Dlatego zamiast robić bezsensowne
ankiety powinien wsłuchiwać się w to, co mówią związki
zawodowe, bo to one są jedynym wiarygodnym źródłem z
którego może tę wiedzę czerpać.
Jan Seweryn
Autonomiczny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Do działającego przy naszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Autonomicznego Klubu Honorowego Dawcy Krwi wstąpił Bidziński Łukasz z GFL 20.
Ty też możesz w tym uczestniczyć
Członkom NSZZ „Solidarność” przypominamy, że mogą
uczestniczyć w zebraniach naszej Komisji, podczas których omawiane są aktualne sprawy dziejące się w firmach, które Komisja obejmuje swoim działaniem i podejmowane różnego rodzaju decyzje dotyczące strategii
Związku. Zachęcamy do udziału w zebraniach, bo tylko w
ten sposób można się dowiedzieć jak się odbywa podejmowanie ważnych dla członków Związku decyzji. Zebrania odbywają się w pierwsze czwartki każdego miesiąca o
godzinie 14.45. Może się zdarzyć, że z jakichś powodów
zebranie jest przełożone na inny termin. Tak będzie z zebraniem w tym miesiącu. Odbędzie się ono nie 2 ale 9
listopada.
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
na czas nieokreślony i na czas określony
Okres zatrudnienia

Okres wypowiedzenia

Krócej niż 6 miesięcy

2 tygodnie

Co najmniej 6 miesięcy

1 miesiąc

Co najmniej 3 lata

3 miesiące
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Przedłużanie umowy pracownicy w ciąży (APT)

Od 1 czerwca 2017 umowa z pracownicą w ciąży zatrudnioną
przez agencje pracy tymczasowej ulega przedłużeniu do dnia
porodu. Przedłużenie umowy następuje pod warunkiem, że
termin zakończenia umowy przypada po upływie trzeciego
miesiąca ciąży. Drugim warunkiem jest posiadanie przez pracownicę, co najmniej dwumiesięcznego skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję. Łączny, co
najmniej dwumiesięczny okres obejmuje:
 Okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, poprzedzające zawarcie umowy o pracę,
która uległa by rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca
ciąży.
 Okres przypadający od dnia zawarcia umowy o pracę,
która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca
ciąży, do dnia w którym pracownica tymczasowa osiągnęła łączny, co najmniej dwumiesięczny okres skierowania
do wykonywania pracy tymczasowej.
Ważne jest, aby te dwa miesiące dotyczyły skierowania do
pracy przez tę samą agencję. Przedłużenie umowy do dnia
porodu jest dla pracownicy bardzo ważne, bo ma ona zapewnione wynagrodzenie do dnia porodu a ponadto nabywa ona
prawa do zasiłku chorobowego a po urodzeniu dziecka do
zasiłku macierzyńskiego. Kolejną ważną sprawą jest to, od
kiedy liczy się zarówno dwumiesięczny okres skierowania do
pracy tymczasowej jak i okres obejmujący 36 miesięcy kolejnych miesięcy przypadających przed zawarciem umowy o
pracę tymczasową, która miałaby ulec przedłużeniu. Otóż
okresy te liczone są od daty wejścia ustawy, czyli od 1 czerwca 2017 r. Wszystkie okresy przed tą datą nie są liczone i
można by powiedzieć, że data 1 czerwca jest punktem zerowym.

Miliardy wyciekają z systemu

(rozmowa z Marią Ochman przewodniczącą
Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”)

Wczoraj rozpoczął prace rządowy zespół do spraw rozwiązań w służbie zdrowia. „Solidarność zbojkotowała jego
prace. Dlaczego?
Nie zbojkotowała, tylko uznaje, że powoływanie kolejnych
zespołów pod patronatem ministra Radziwiłła mija się z
celem. To, co teraz obserwujemy, te wszystkie pozorowane ruchy, to nic innego jak gra na czas.
Nie uważa Pani, że to jednak dobra okazja do tego, żeby
przedstawić swoje postulaty i wysłuchać racji drugiej
strony?
Pan minister miał dwa lata, żeby przedstawić swoje propozycje i żeby wysłuchać naszych. Do rozwiązywania tego typu
problemów, z którymi mierzymy się dzisiaj, jest Rada Dialogu
Społecznego a ta zbierze się w najbliższy wtorek. Jeżeli pan
minister chce rzeczywiście przedstawić ustawowym partnerom
społecznym swoje postulaty (przypomnę, że Rada Dialogu
Społecznego powołana została ustawą, a jej członków wskazuje i powołuje prezydent), to oczekujemy, że spotka się z
nami we wtorek.
I to jest jedyne miejsce, w którym będą Państwo rozmawiać z ministrem Radziwiłłem?
Tak. To także jest jedyne ustawowe miejsce, gdzie należy
rozwiązywać wszelkie problemy i konflikty społeczne. Tak na
to patrzą wszyscy partnerzy w Radzie Dialogu Społecznego.
To nie jest tylko decyzja „Solidarności”, ale także pozostałych
związków zawodowych i pracodawców.
Szef resortu zapowiedział podniesienie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB do 2025r. Satysfakcjonuje Panią to
rozwiązanie?
Tak, będzie to odczuwalna poprawa, jeżeli równolegle zostanie uszczelniony system, który sprawi, że te miliardy złotych
będą trafiać tam, gdzie powinny. Minister nie przedstawił też
pomysłów na to, w jaki sposób te pieniądze miały by wpłynąć
na poprawę sytuacji pacjentów i jaki to będzie miało skutek dla
pracowników, tak aby chcieli pracować w zawodzie i w Polsce.
(dokończenie na str. 4)
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Miliardy wyciekają z systemu
(dokończenie ze str.3.)

Ustawa nie została jeszcze przyjęta, a Pani już ją przekreśla?
Niczego nie przekreślam. Wskazuję jedynie, że zbyt mało
mamy szczegółów aby ją ocenić. A wiadomo, że szczegóły
są najważniejsze. Ponadto coraz częściej myślę, że dokąd
ministrem zdrowia będzie lekarz lub ktoś ze środowiska
medycznego, to być może na skuteczne działania naprawcze przyjdzie nam bardzo długo czekać... Ponadto mamy
wiele zastrzeżeń, co do zasadności dystrybucji środków
finansowych i – co wielokrotnie zgłaszaliśmy jako jeden z
kluczowych postulatów – brak systemu monitorowania ich
wydatkowania.
Skąd te wątpliwości?
Z prawie dwudziestoletniego doświadczenia. W 1989r. weszła w życie ustawa Jerzego Buzka o ubezpieczeniach
zdrowotnych. Miała ona wprowadzić w całym kraju jednolity
system usług medycznych, czyli system monitorowania
przepływów środków finansowych. Mimo, że jesteśmy o
krok od 20-letniej rocznicy wprowadzenia tej reformy, to
nadal takiego rejestru nie mamy. Stawiam więc jasną tezę:
prawdopodobnie od kilku do kilkunastu miliardów złotych
nie jest przeznaczane na te cele, na które powinny być.
Skoro wicepremier Mateusz Morawiecki poradził sobie z
uszczelnieniem poboru podatku VAT, to wierzę w to, że
przyjrzy się temu, co dzieje się z pieniędzmi w służbie zdrowia. To jedyna szansa na to, że kolejne pieniądze będą
kierowane tam, gdzie są największe potrzeby.
Zaskakuje mnie Pani sceptycyzm, gdyż według ministra Radziwiłła zaprezentowana w czwartek propozycja
jest wspólnym sukcesem całego środowiska medycznego.
Związek zawodowy „Solidarność” od początku wejścia w
życie reformy Jerzego Buzka postulował zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Kiedy procedowano i uchwalono
reformę ubezpieczeń zdrowotnych, „Solidarność” już wtedy
alarmowała, że nakłady na służbę zdrowia są zbyt niskie.
Przypomnę, że składka zdrowotna w momencie wejścia
zmian miała najpierw wynosić 14%, później 11”. Skończyło
się „kompromisem” z wicepremierem Balcerowiczem i zostało 7,5%. To był grzech pierworodny tej reformy. Jego
skutki odczuwamy do dziś – zarówno pracownicy, jak i pacjenci.
W Pani ocenie protest rezydentów ma sens?
To nie jest pytanie do mnie. Myślę, że powinni na nie odpowiedzieć sami rezydenci i minister Radziwiłł. Przecież wielokrotnie powtarzał, że zgadza się z większością postulatów. Sam zresztą je wielokrotnie formułował jako wieloletni
szef samorządu lekarskiego.
Tak, lecz ostatnio częściej podaje w wątpliwość zasadność kontynuowania protestu.
Słuchałam wypowiedzi pana ministra podczas konferencji
prasowych, w których całkowicie zmienił swoje podejście
do postulatów rezydentów. To było w czwartek, a więc nie
tak dawno. Do tego czasu podkreślał zgodność swoich
oczekiwań z postulatami protestujących rezydentów. Czas
pokaże, jakie były prawdziwe intencje stron protestu. Wciąż
prowadzone są przez resort negocjacje z protestującymi.
Padają kolejne propozycje podwyżek. Niestety, widać wyraźnie, że jak dotychczas nie ma propozycji rozwiązania
problemów płacowych dla całego środowiska, w tym tego
niemedycznego, którego praca jest lekceważona, a jednak
niezbędna w systemie opieki zdrowotnej. Nasz związek
czeka na takie właśnie – podkreślam mocno solidarne rozwiązanie, a nie na dalsze dzielenie środowiska. Najbliższe
tygodnie będą swego rodzaju „sprawdzam” i dowiemy się
choć w części o co w tym wszystkim naprawdę chodziło.
Źródło: „Nasz Dziennik”
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Niedziela minus
„Solidarność” wycofała swoje poparcie dla projektu ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele.
- To nie jest już projekt obywatelski. To jest bubel prawny, on nie da
niczego nowego dla pracowników – powiedział Piotr Duda, przew.
„Solidarności” podczas wczorajszej konferencji w Gdańsku. Duda odniósł się w ten sposób do czwartkowego posiedzenia sejmowej Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja wprowadziła poprawkę do obywatelskiego projektu ustawy o wolnych niedzielach w handlu. Stanowi,
że wszystkie sklepy będą mogły być czynne w każdą drugą i czwartą
niedzielę miesiąca. „Solidarność” postuluje zamykanie sklepów w każdą
niedzielę, z pewnymi wyjątkami (handlowa byłaby niedziela przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą). Odrzucona została też poprawka ,
aby w ciągu dwóch następnych lat od wejścia w życie ustawy stopniowo
rozciągany był zakaz otwierania placówek handlowych we wszystkie
niedziele. - To nie jest kompromis, to jest kompromitacja – ocenił P.
Duda. Ponadto komisja sejmowa rozszerzyła katalog sklepów detalicznych wyjętych całkowicie spod rygorów ustawy. Piotr Duda skrytykował
najbardziej umożliwienie otwierania sklepów na terenie dworców kolejowych, bo w niektórych miastach powstały tam galerie handlowe i będą
one nadal otwierane w niedziele. Związek obawia się też, że supermarkety i galerie handlowe zaczną powstawać wokół stacji benzynowych,
jeśli nie będzie limitu powierzchni dla sklepu przy stacji.
Złamane obietnice
Przewodniczący „Solidarności” nie krył zawodu w związku z tym, że
projekt ustawy został zmieniony na skutek decyzji posłów Prawa i
Sprawiedliwości. Przypomniał, że w kampanii wyborczej PiS obiecywało
wprowadzenie wszystkich wolnych niedziel. – PiS podeszło do ustawy
w sposób polityczny, koniunkturalny – stwierdził P. Duda. - Koalicja PiS,
PO i Nowoczesnej głosowała razem, to rzadko spotykane w obecnym
parlamencie – podkreślił lider „Solidarności”. Piotr Duda dodał, że w
prywatnych rozmowach wielu posłów obozu rządowego wyraża poparcie dla inicjatywy obywatelskiej, ale zagłosują zgodnie z politycznymi
decyzjami PiS. Przewodniczący nie kryje, że to trudny moment dla
związku, który poparł Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami i chwali
rząd za wiele prospołecznych działań. Przyszedł taki moment, aby
skarcić rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo oszukali. Dzisiaj mówią co
innego – stwierdził P Duda. - „Solidarność” nie była, nie jest i nigdy nie
będzie przybudówką PiS – zaznaczył. Związkowcy oczekują teraz od
posłów – członków „Solidarności” ( oprócz PiS dotyczy to także klubu
Kukiz 15 ), że podczas drugiego czytania ustawy na posiedzeniu Sejmu
za dwa tygodnie zgłoszą poprawki zmierzające do przywrócenia zapisów z projektu obywatelskiego lub dotyczącego dwuletniego dochodzenia do tych regulacji i będą za nimi głosować. – Muszą wybrać: dyscyplina partyjna czy związek zawodowy NSZZ „Solidarność” – podkreślił
Piotr Duda. „Solidarność” zastanawia się nad podjęciem dalszych kroków prawnych, jeśli ustawa zostanie uchwalona w wersji, w jakiej opuściła sejmową komisję. W tej sprawie zostanie zwołane nadzwyczajne
posiedzenie Komisji Krajowej „Solidarności”. Bardzo realna jest skarga
do Trybunału Konstytucyjnego. Piotr Duda tłumaczy, że tolerowanie
handlu w niedziele łamie kodeks pracy, umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę, w tym Konkordat ze Stolicą Apostolską, który mówi, że niedziele i wskazane dni świąteczne są dniami wolnymi od pracy.
Ponadto „Solidarność” zarzuca PiS brak konsekwencji , bo z jednej
strony rząd realizuje szereg cennych inicjatyw społecznych, ale bez
wolnych niedziel te programy są niepełne. – Mamy „Rodzina 500 plus”,
„Mieszkanie plus”, „ Maluch plus” i „Niedziela minus” - stwierdził Piotr
Duda.
Nieoczekiwanie realizację postulatu „Solidarności” dopuścił wczoraj
wicepremier Mateusz Morawiecki.
Źródło: Krzysztof Losz – Nasz Dziennik z 29.10.2017
Komentarz:
Z wypowiedzi premiera Morawieckiego wynika, że ewentualna zgoda
na wszystkie wolne niedziele uzależniona była by od poparcia przez
NSZZ „Solidarność” pomysłu na zatrudnianie w Polsce Ukraińców i Białorusinów. Nie do przyjęcia!!!
J.S.

