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Na zachodzie 
bez zmian

  

Tysiąc związkowców i Donek      
kielce

Ministerstwo pracy

Ponad tysiąc osób uczestni-
czyło w środę w manifestacji 
przed Świętokrzyskim Urzę-
dem Wojewódzkim w Kielcach. 
Pikieta była zorganizowana 
przez NSZZ "Solidarność”, 
Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych oraz 
Forum Związków Zawodowych.

Manifestujący reprezento-
wali zakłady pracy z całego 
województwa świętokrzyskie-
go. Byli również związkow-
cy „Solidarności” z Regionu 
Mazowsze. Ponad flagami i 
transparentami górował sty-
ropianowy „pomnik Złotego 
Donka” symbolizujący obec-
nego Premiera rządu.  Wśród 
przemawiających byli m.in. 
zastępca przewodniczącego 
Komisji Krajowej - Tadeusz 
Majchrowicz, szef Świętokrzy-
skiej „Solidarności” – Walde-

mar Bartosz, szefowa Święto-
krzyskiego OPZZ – Elżbieta 
Drogosz, przewodniczący 
Wojewódzkiego Forum ZZ – 
Andrzej Matysek.

Protestujący ukarali „Złotego 
Donka” „czerwonymi kartkami”, 
na których były wypisane prze-
winienia popełnione przez rzą-
dzącą koalicję. Złożyli też przed 

pomnikiem i wejściem do Urzę-
du Wojewódzkiego klepsydry z 
wyszczególnionymi zakładami 
pracy, które zostały zlikwidowane 
w naszym województwie w cza-
sie sprawowania władzy w kraju 
pod przywództwem PO i PSL     •

Więcej na:  < www.solidarnosc-
-swietokrzyska.pl

Bezapelacyjnym zwycięstwem 
liderów "S", OPZZ i Forum za-
kończyła się poniedziałkowa 
debata, w której pojedynko-
wali się na argumenty z mi-
nistrem pracy Władysławem 
Kosiniak-Kamyszem. Polityk 
nie przedstawił przekonują-
cych pomysłów na ograni-
czenie umów śmieciowych, 
bezrobocia, narastającej fali 
emigracji zarobkowej, a przede 
wszystkim nowej formuły dia-
logu społecznego.

Debata liderów "S", OPZZ i 
Forum z ministrem Kamyszem 
odbyła się na Akademii Obro-
ny Narodowej w Warszawie 25 
listopada i dotyczyła kwestii 
bezpieczeństwa społecznego. 
Co prawda w październiku szef 
Solidarności Piotr Duda wyzwał 

na pojedynek Donalda Tuska, 
jednak premier najwyraźniej 
stchórzył i wystawił szefa re-
sortu pracy. - Panie rektorze, 
to pański sukces, że udało się 
panu po raz pierwszy od czerw-
ca, kiedy "S", OPZZ i Forum 
wyszły z komisji trójstronnej, 
zorganizować debatę z udziałem 
przedstawicieli rządu i związków 
zawodowych - zwrócił się do 
rektora AON gen. Bogusława 
Packa, Piotr Duda. - Jest pat i 
nawet wicepremier Pawlak, były 
pryncypał ministra Kamysza, 
przyznał, że dotychczasowa 
formuła komisji trójstronnej 
się wyczerpała. Jeśli nie znaj-
dziemy nowej, sytuacja może 
wymknąć się spod kontroli - 
gniew i frustracja ludzi nara-
stają i Polacy mogą wyjść na 
ulice w bojowych nastrojach.

Debata nie przybliżyła do zna-
lezienia nowej formuły dialogu 
społecznego. - Nie ma powrotu 
do starej komisji trójstronnej - za-
deklarował na koniec Piotr Duda.

A Jan Guz podsumował: - Panie 
ministrze, nie przedstawił pan 
żadnego konstruktywnego rozwią-
zania. Nie odniósł się pan ani do 
naszej propozycji gwarantowanej 
emerytury dla kobiety po przepra-
cowaniu 35 lat i dla mężczyzny 
- po 40 latach, ani do postulatu 
podniesienia płacy minimalnej, 
ani do kwestii podniesienia pro-
gów uprawniających do świadczeń 
rodzinnych, nie przedstawił pan 
żadnej propozycji ograniczenia 
bezrobocia.

Debata zakończyła się zdecy-
dowaną wygraną liderów związ-
kowych.

              < Pełna relacja tutaj.
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Security Forum, a więc otwarta 
debata zorganizowana przez Akade-
mię Obrony Narodowej, na którym 
po raz pierwszy od wielu miesięcy 
liderzy trzech reprezentatywnych 
central związkowych spotkali się 
z ministrem pracy, nie przyniosła 
niczego nowego w relacjach związki 
zawodowe – rząd. Minister kom-
plementował związkowców za po-
kojową manifestację we wrześniu, 
a związkowcy zrewanżowali się, 
oceniając Władysława Kosiniaka-
-Kamysza jako niezwykle sympa-
tycznego i uprzejmego człowieka, 
choć przyznali, że jako minister ze 
strony mniejszego koalicjanta w 
rządzie, znaczy niewiele. 

I tyle, bo każda ze stron pozosta-
ła przy swoim. Minister twierdzi, 
że choć można więcej – jest ok. 
Związkowcy, że rząd zachowuje 
się jakby związki zawodowe nie 
istniały i nie było postulatów, które 
wyprowadziły ludzi na ulicę. A 
więc – nawiązując do tytułu po-
wieście Remarka - na Zachodzie 
bez zmian.

Debata była jednak o tyle dobra, 
że obecni na sali oficerowie naszej 
armii oraz dziennikarze mogli sobie 
wyrobić własny pogląd na temat 
stanu dialogu w Polsce. Sami mogli 
zobaczyć, że minister nie potrafił 
konkretnie odnieść się do żadnej 
podniesionej kwestii. Ograniczenie 
umów śmieciowych, bezrobocie, 
płaca minimalna, dialog społeczny 
– nic tylko ogólniki, kolejne rządo-
we programy i koncepcje. Ale do 
tego wszyscy powinniśmy się już 
dawno przyzwyczaić.

Nadal czekamy na spotkanie 
z rządem – co mocno wypomniał 
ministrowi Piotr Duda. Od 5 mie-
sięcy premier nie chce rozmawiać 
o postulatach. 

    ml

http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
http://www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/liderzy-zwiazkow---minister-pracy-30.html
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Dokument do poprawy
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Prezydium KK krytycznie oce-
niło projekt Programu "Soli-
darność pokoleń. Działania 
dla zwiększenia aktywności 
zawodowej osób w wieku 50+".
 

Celem Programu jest osią-
gnięcie w perspektywie do 
2020 r. wskaźnika zatrudnienia 
osób w wieku 55-64 lata na po-
ziomie 50%. Program zakłada 
podjęcie działań na wszelkich 
płaszczyznach od aktywizacji 
zawodowej do poprawy usług 
medycznych, poszerzenia szko-
leń, promowania istniejących 
już instrumentów rynku pracy. 

 NSZZ „Solidarność” zwraca 
uwagę, że zaproponowane działa-
nia w zakresie poprawy zdrowia 

obywateli są daleko niewystar-
czające i skupiają się głównie 
na działaniach promocyjnych 
profilaktyki zdrowotnej oraz 
upowszechnianiu idei aktyw-
nego i zdrowego starzenia się.

 Związek negatywnie opi-
niuje przyjęty w projekcie Cel 
6 „Ograniczenie korzystania z 
transferów społecznych osób 
w wieku  przedemerytalnym”, 
ponieważ jest sprzeczny z pro-
gramem ograniczenia ubóstwa 
i wykluczenia społecznego, za-
wartym w dokumencie MPiPS 
„Krajowy Program Przeciwdzia-
łania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020. Nowy wy-
miar aktywnej integracji".

 "Solidarność" z  oburzeniem 
protestuje przeciwko zawartemu 

w dokumencie założeniu, że im 
większa jest dostępność świad-
czeń społecznych, tym większa 
jest dezaktywizacja zawodo-
wa osób 50+. Korzystanie ze 
świadczeń społecznych jest w 
Polsce traktowane przez ich be-
neficjentów jako ostateczność 
wynikająca z realiów rynku 
pracy i bezradności rządu w 
zakresie prowadzenia działań 
na rzecz aktywizacji zawodo-
wejosób znajdujących się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy.

 Związek zwraca również 
uwagę, że nawet w ramach 
szacunkowych kwot finanso-
wania działań nie przedstawio-
no w projekcie zasad, jakimi 
posłużono się przy wylicze-
niu. To podważa istotę tego 
wyliczenia. Tym bardziej, że 
od roku 2016 do 2020 auto-
rzy zakładają, że wartość ta 
ma być w każdym roku iden-
tyczna.                                   •

Solidarność nagrodziła PIP

Związki zawodowe działające 
w Przewozach Regionalnych 
ogłosiły pogotowie strajkowe 
w spółce. Związkowcy nie wy-
znaczyli jeszcze terminu strajku 
– chcą się najpierw spotkać z 
nową minister Elżbietą Bień-
kowską.

- Decyzje ostateczne jeszcze 
nie zapadły. Czy będziemy pro-
testować i jaka będzie forma 
protestu zależy od wyniku 
rozmów z minister Elżbietą 
Bieńkowską, która przejęła 
obowiązki po zdymisjono-
wanym ministrze Nowaku – 
mówi Kazimierz Solejewski, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
Pomorskiego Zakładu Przewo-
zów Regionalnych w Gdyni.

 Spotkanie związkowców z 
wicepremier Bieńkowską, mi-
nister infrastruktury i rozwoju 
i marszałkami województw w 
sprawie problemów Przewozów 
Regionalnych najpewniej od-
będzie się 5-6 grudnia w trakcie 
Konwentu Marszałków.

 Tymczasem Leszek Miętek, 
przewodniczący Konfederacji 
Kolejowych Związków Zawodo-
wych powiedział PAP, że ogło-
szenie pogotowia strajkowego 
oznacza, że związkowcy są gotowi 
rozpocząć protest praktycznie 
w każdej chwili. - Mamy przy-
gotowane wszystkie potrzebne 
dokumenty, przyjęliśmy regula-
min strajku – zapewnił Leszek 
Miętek.

 Przewozy Regionalne obsługują 
dwa tysiące pociągów w ciągu doby. Z 
usług spółki korzysta codziennie ok. 
300 tys. pasażerów. W referendum 
strajkowym przeprowadzonym w 
sierpniu 2013 r. w zakładach spół-
ki udział wzięło 56,4 proc. załogi. 
Za strajkiem opowiedziało się 96 
proc. pracowników Przewozów 
Regionalnych.                                  •
 
            www.solidarnosc.gda.pl

27 listopada w Warszawie po raz 
20. Państwowa Inspekcja Pracy 
nagrodziła najlepsze firmy statu-
etkami "Pracodawca - organizator 
pracy bezpiecznej". Laureatami 
zostało 9 przedsiębiorstw. Swoje 
wyróżnienia wręczyły także tra-
dycyjnie trzy reprezentatywne 
związki zawodowe. Solidarność 
postanowiła w tym roku uhono-
rować szczególnego pracodawcę 
- Państwową Inspekcję Pracy.

- Statuetkami "Mecum tutis-
simus ibis", co oznacza "Ze mną 

będziesz najbezpieczniejszy" wy-
różniliśmy w tym roku dziewięć 
firm. To wyraz uznania dla pań-
stwa starań na rzecz eliminowania 
zagrożeń dla zdrowia i życia w 
środowisku pracy. Premiujemy 
ponadstandardowe rozwiązania, 
których celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa pracowników - 
podkreślała Iwona Hickiewicz, 
Główna Inspektor Pracy. - Na-
grodzeni pracodawcy znajdą się 
na Złotej Liście Pracodawców, 
aby inspirować innych przed-
siębiorców.

Po raz 24. Państwowa In-
spekcja Pracy przyznała także 
nagrody im. Haliny Krahelskiej 
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie prewencji zagrożeń za-
wodowych, promowanie prawa 
pracy i zasad BHP. W tym roku 
uhonorowano 10 osób.

Przy okazji nagród im. Kra-
helskiej "Solidarność", OPZZ i 
Forum przyznają własne laury 
tym pracodawcom, którzy szcze-
gólnie wyróżniają się w tworzeniu 
bezpiecznych warunków pracy. 

- Z okazji 20. edycji konkursu 
"Pracodawca - organizator pracy 
bezpiecznej" chcemy nagrodzić 
instytucję szczególną, która także 
jest pracodawcą. Wręczamy statu-
etkę "robotnika zwycięzcy", znaną 
ze strajku w Stoczni Gdańskiej z 
'80 roku, z sali BHP, Państwowej 
Inspekcji Pracy - dziękując za 
pracę inspektorów i przyczy-
nianie się do tworzenia w Polsce 
bezpiecznych warunków pracy - 
uzasadnił wybór wiceprzewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ "S" 
Jerzy Wielgus. Statuetkę odebrała 
Główna Inspektor Pracy Iwona 
Hickiewicz.                                    • 

   < Przeczytaj więcej tutaj.

http://www.solidarnosc.gda.pl
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/aktualnosci/solidarnosc-nagrodzila-pip.html
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Pozostaniesz w naszych sercach

Tłumy ludzi, głównie związkow-
ców z „Solidarności” wraz z 
licznymi pocztami sztandarowy-
mi pożegnały 23 listopada br. 
Mamę ks. Jerzego – Mariannę 
Popiełuszko. W uroczystości 
udział wzięli wszyscy czterej 
przewodniczący Związku.

Piotr Duda przewodniczący 
„Solidarności” podziękował 

Mariannie Popiełuszko za całe 
jej życie i za księdza Jerzego - 
kapelana "Solidarności".

- Mamo Marianno, "Soli-
darność" żyje i ty będziesz 
żyła w sercach "Solidarności" 
na zawsze. My o tobie nie za-
pomnimy - powiedział szef 
Związku. Na koniec obiecał, że 
na kolejnych pielgrzymkach 
ludzi pracy na Jasnej Górze 

zawsze będzie pozostawiane 
puste krzesło i białe róże, które 
tak lubiła.

Nabożeństwu w kościele 
w Suchowoli przewodniczył 
metropolita białostocki abp 
Edward Ozorowski. Wśród 
obecnych byli m.in.: były 
prezydent RP Lech Wałęsa, 
kardynał Kazimierz Nycz, abp 
Sławoj Leszek Głódź. Matkę 
ks. Jerzego żegnała rodzina, 
okoliczni mieszkańcy, lokal-
ne władze.

Matka bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki zmarła 19 listopada 
przed południem w Szpitalu 
Miejskim w Białymstoku w 
wieku 93 lat.

Marianna Popiełuszko nigdy 
nie bała się śmierci. Gdy ktoś 
w jej rodzinnych Okopach 
odchodził na wieczny spo-
czynek, to właśnie ona orga-
nizowała modlitwy przy zmar-
łym. Razem z dziećmi, które 
słuchały pieśni żałobnych, 
śpiewanego różańca i oficjum 
za zmarłych, które zgodnie z 

miejscową tradycją przez trzy 
dni ludzie śpiewali w domu 
przy otwartej trumnie.

Urodziła się na Podlasiu w 
1920 r. Ks. Jerzy był jednym z 
jej pięciorga dzieci. Po zabój-
stwie syna uczestniczyła w 
różnych spotkaniach religij-
nych i rocznicowych, w tym 
w spotkaniach z działaczami 
„Solidarności” i pielgrzymkach 
na Jasną Górę. W 2006 prezy-
dent Lech Kaczyński, za wy-
bitne zasługi w działalności na 
rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, za osiągnięcia w 
pracy zawodowej i społecznej, 
odznaczył ją Krzyżem Koman-
dorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski. Została 
Człowiekiem Roku 2011 Ty-
godnika Solidarność. W 2012 
roku Krajowy Zjazd Delegatów 
obradujący w Kielcach nadał 
Jej tytuł Zasłużony dla NSZZ 
"Solidarność". W 2013 została 
honorową obywatelką woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego.                                     •

Partnerzy społeczni w Budapeszcie   
Zarządzanie gospodarcze i ra-
mowy plan zatrudnienia osób 
młodych były głównymi tema-
tami seminarium poświęconego 
instrumentom Europejskiego 
Dialogu Społecznego, które 
zakończyło się w piątek w 
Budapeszcie.

W jego ramach uczestni-
cy reprezentujący związki 
zawodowe i organizacje pra-
codawców z Polski, Austrii, 
Czech i Węgier brali udział 
w debatach plenarnych oraz 
warsztatach przeprowadza-
nych osobno dla związkow-
ców i pracowników bądź w 
grupach narodowych (związki 
i pracodawcy razem). NSZZ 
"Solidarność" reprezentowali 
Sławomir Adamczyk, kierow-
nik Działu Branżowo-Kon-
sultacyjnego KK oraz Magda 
Buchowska, pełnomocnik ds. 
młodych KK. W seminarium 
wzięli też udział przedstawi-
ciele OPZZ, a także Związku 

Rzemiosła Polskiego i 
PKPP Lewiatan.

- Okazuje się że pro-
blemy z dialogiem dwu-
stronnym oraz obstruk-
cyjnymi działaniami 
ze strony państwa wy-
stępują nie tylko w na-
szym kraju - komentuje 
Sławomir Adamczyk. 
- Wzmocnienie mecha-
nizmów dialogowych 
w naszych krajach jest 
niezbędne, zwłaszcza 
w kontekście wyzwań 
związanych z potrzebą 
zwiększenia roli part-
nerów społecznych w 
przeciwdziałaniu skut-
kom kryzysu. Możemy 
tu liczyć na wsparcie ze 
strony naszych europej-
skich organizacji - dodaje.

Seminarium było kolejnym 
z cyklu spotkań organizowa-
nych przez europejskich part-
nerów społecznych - Europej-
ską Konfederację Związków 

Zawodowych (ETUC), zrzesza-
jącą pracodawców organizację 
Business Europe oraz CEEP 
(organizację pracodawców 
publicznych) i UEAPME (pra-

codawców z małych i średnich 
przedsiębiorstw). Konferencja 
podsumowująca wszystkie spo-
tkania odbędzie się w grudniu 
w Brukseli.                            •
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przegląd prasy 

Młodzi na emigracji       

Stosowanie weksli

Główny Urząd Statystyczny po-
informował, że w październiku 
bezrobocie wyniosło 13 proc. 
wobec 13 proc. we wrześniu. 
Najwyższe bezrobocie nadal 
utrzymuje się w województwie 
warmińsko-mazurskim, a najniż-
sze - w wielkopolskim.  

Liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędach pracy 
w końcu października wynio-
sła 2 mln 75,2 tys. osób i była 
niższa niż przed miesiącem o 8 
tys. osób. W stosunku do liczby 
bezrobotnych zarejestrowanych 
przed rokiem było to więcej o 
80,3 tys. osób. 

 Najwyższe bezrobocie utrzy-
muje się w województwach: 
warmińsko-mazurskim (20,6 
proc.), kujawsko-pomorskim 
(17,4 proc.) i zachodniopomor-
skim (17 proc.), a najniższe: 
w wielkopolskim (9,3 proc.), 
mazowieckim (10,9 proc.) oraz 
śląskim (11 proc.).  W stosunku 
do września bezrobocie najbar-
dziej spadło w województwie 
lubuskim (o 0,2 proc.), natomiast 
zwiększyło się w województwach: 
warmińsko-mazurskim (o 0,2 
proc.) i zachodniopomorskim 
(o 0,1 proc.). W porównaniu z 
październikiem ub.r. stopa bez-
robocia wzrosła we wszystkich 
województwach, w największym 
stopniu w: świętokrzyskim (o 1,1 
proc.), warmińsko-mazurskim 
(o 0,8 proc.) i lubelskim (o 0,7 
proc.), a w najmniejszym - w 
województwie wielkopolskim 
i zachodniopomorskim (po 0,1 
proc.).                                             •
  

Powody wyjazdu młodych 
Polaków na emigrację? Brak 
perspektyw, niemożność wy-
rwania się z kręgu dorywczych 
prac, poczucie bezsensu stu-
diowania, wegetowanie na 
garnuszku rodziców oraz brak 
wiary, że coś dobrego spotka 
ich w kraju.  "Rzeczpospolita" 
cytuje przygnębiający raport 
Fundacji "Energia dla Europy". 

Raport "2 mld. Sposób na 
bezrobocie" powstał, by odpo-
wiedzieć na pytanie, jak wydać 

2 mld zł, które otrzymamy z 
UE dla młodych. Część opra-
cowania została napisana na 
podstawie przeprowadzonych 
we wrześniu tego roku przez 
CBOS wywiadów z osobami  
w wieku 18-25 lat w czterech 
miastach Polski. 

 Młodzi postrzegają się jako 
stracone pokolenie. Mają po-
czucie, że zostali oszukani, 
ponieważ posłuchali rodzi-
ców przekonujących ich o ko-
nieczności uzyskania dyplomu 
uczelni. Jednocześnie wskazu-
ją, że niewiele od nich zależy. 
Brak spójnej polityki wspar-
cia absolwentów, niesprawnie 
działające służby zatrudnienia 
i nadmierne opodatkowanie 
pracy powodują, że choćby 
walili głową w mur, trudno im 
się wyrwać z kręgu bezrobocia. 
Często jedyną dla nich szansą 
jest wyjazd.                              •

Bezrobocie w październiku       

Zasady odpowiedzialności ma-
terialnej pracowników reguluje 
kodeks pracy i dlatego należa-
łoby uznać za niedopuszczalne 
stosowanie weksli jako zabez-
pieczenia roszczeń pracodawcy 
z tytułu szkody wyrządzonej 
przez pracownika.

Powyższe stanowisko potwier-
dza wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 
159/10, w którym sąd orzekł, że 
przepisy i zasady prawa pracy, w 
szczególności zawarte w dziale 
V kodeksu pracy, wykluczają 
wystawienie weksla gwarancyj-
nego jako środka zabezpieczenia 
roszczeń o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez pracownika 
w mieniu pracodawcy, co ozna-
cza, że taki weksel jest nieważny 
z mocy prawa (art. 18 § 2 k.p.).

Zdaniem SN, zawarte w Dziale 
V kodeksu pracy przepisy prawa 
pracy odnośnie odpowiedzialności 
materialnej pracowników, co do 
zasady całościowo normują za-

równo podsta-
wy, jak i zasady 
odpowiedzial-
ności material-
nej pracowni-
ków za szkody 
majątkowe wy-
rządzone pra-
codawcy i tym 
samym wyklu-
czają stosowa-
nie w tym zakresie zabezpieczeń 
wekslowych na podstawie prze-
pisów Prawa wekslowego.

Jednocześnie, w Sejmie po-
dejmowane są działania legisla-
cyjne, zmierzające do uznania 
czynności prawnej, takiej jak 
wystawienie przez pracownika 
weksla lub złożenie oświadczenia 
o poddaniu się egzekucji za nie-
ważną, a zmuszanie pracownika 
do ww. działań będzie uznawane 
za wykroczenie przeciwko pra-
wom pracownika. Stan prawny 
na 30.10.2013r.                               •
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Niemcy podnoszą płacę minimal-
ną i obniżają wiek emerytalny!

Podniesienie płacy minimal-
nej i obniżenie wieku emery-
talnego – to główne elementy 
porozumienia programowego 
zawartego przez dwie największe 
niemieckie partie – Unię Chrze-
ścijańsko-Demokratyczną (CDU) 
i Partię Socjaldemokratyczną 
(SPD). Umowa programowa 
otwiera drogę do zawarcia przez 
naszych zachodnich sąsiadów tzw. 
wielkiej koalicji i uformowania 
kolejnego rządu Angeli Merkel.

Najważniejsze punkty poro-
zumienia CDU i SPD dotyczą 
podniesienia płacy minimalnej 
od 2015 r. do stawki 8,5 euro za 
godzinę (bez względu na branżę 
i land) oraz wprowadzenia moż-
liwości wcześniejszego przejścia 
na emeryturę w wieku 63, a nie 
67 lat (pod warunkiem przepra-
cowania 45 lat). Nowa koalicja 
planuje także wprowadzenie 
podwyżki emerytur dla kobiet, 

które urodziły dziecko przed 1995 
r. i nie zostały objęte wcześniej-
szą reformą świadczeń.

Wbrew sceptykom, te so-
cjalne propozycje nie zostały 
zrównoważone podwyższeniem 
podatków dla najlepiej zarabia-
jących. Nowy rząd ma pilnować 
wydatków – od 2015 r. wzrost 
długu federalnego nie będzie 
dopuszczalny, a zwiększenie 
wydatków budżetowych będzie 
uzależnione od wzrostu wpływów 
w kasie państwa. Z tym jednak 
nie powinno być problemów, bo 
niemiecka gospodarka trzyma 
się dobrze.                                  •
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A jednak można

http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.facebook.com/solidarnosc

