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Dość dyskryminowania 
pracowników!

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obser-
wuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz narastające 
napięcia społeczne.

 Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach za-
trudnionych w sferze finansów publicznych wręcz wska-
zują na dyskryminowanie całych grup zatrudnionych w tej 
sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem 
środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń tylko nie-
licznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funk-
cjonariuszy. Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. 
Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zara-
biających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dys-
proporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych 
w poszczególnych działach.

 Dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii elek-
trycznej tak dla odbiorców indywidualnych, jak i prze-
mysłowych oraz niejasne zapowiedzi wprowadzenia re-
kompensat wzrostu cen dla odbiorców indywidualnych 
pogłębiają frustrację.

 Konieczny staje się wzrost kwot progów dochodowych 
uprawniających do wypłaty świadczeń z pomocy społecznej, 
ich wysokości oraz wzrost kwot kryteriów dochodowych 
uprawniających do wsparcia dochodowego rodzin oraz wy-
sokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.

 Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości uchyla się 
od realizacji obietnic złożonych w kampanii wyborczej 
2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podat-
ku dochodowego, waloryzacji wysokości zryczałtowanych 
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryza-
cji kwot progów podatkowych, wycofania antypracowni-
czych zmian w Kodeksie pracy, szczególnie dot. czasu pracy 
i okresu rozliczeniowego, pełnego odmrożenia kwot odpisu 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, uchylenia wy-
gaszania emerytur pomostowych, przyjęcia ustawy o Służ-
bie Ochrony Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związko-
wego w Policji.

 Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez pomijanie 
związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla 
pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne 
łamanie ustawowych terminów przez organy państwa w za-
kresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz 
brak zagwarantowanej w przepisach reakcji strony rządowej 
na zgłaszane uwagi w procesie legislacyjnym.

 Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do rządu 
niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia, a na kiero-
wane wystąpienia nie ma w większości żadnej odpowiedzi.

 Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność” jest dys-
kryminowanie członków związków zawodowych w sto-
sunku do członków organizacji pracodawców. Członko-
wie związków zawodowych, płacąc składki członkowskie 
na rzecz swoich organizacji, obciążani są podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organi-
zacji pracodawców nie dość, że nie płacą składek osobiście, 
to zaliczają je w koszty działalności, co zwalnia ich z podat-
ku dochodowego od osób prawnych. Narusza to w sposób 
rażący art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń stojących 
przed gospodarką Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

wZywa rZąd 
do podjęcia rzeczowego i skutecznego dialogu z reprezentatyw-
ną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:

– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów 
publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funk-
cjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej 
administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych 
oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla po-
zostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.

– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych.

– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się 
zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsul-
tacji społecznych.

– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona 
osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagro-
żeniem ubóstwem.

– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałto-
wanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.

– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby 

pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali 
uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz obję-
cia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez wzglę-
du na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, propor-
cjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych 
dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem 
zasady 30-krotności.

– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach 

tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych skła-

dek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbior-

ców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat 
dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony 
rodzin przed skutkami ogólnego wzrostu cen towarów i usług, 
a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw 
domowych.

Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego 
dialogu we wskazanych obszarach zmusi NSZZ „Solidarność” 
do podjęcia działań protestacyjnych.
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