IV ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Widziane od œrodka

● (02.11.2010) - Nie bêdzie przenoszenia biur Komisji
Krajowej do Warszawy - zapewni³ Piotr Duda na pierwszym
spotkaniu z pracownikami KK w Gdañsku. W ten sposób
nowy przewodnicz¹cy chcia³ rozwiaæ wszelkie plotki kr¹¿¹ce od kilku dni w mediach. Po prezentacji cz³onków nowego prezydium przewodnicz¹cy odniós³ siê do kr¹¿¹cych
w mediach informacji o przeniesieniu siedziby krajówki do
Warszawy. Duda zapewni³, ¿e nie zamierza przenosiæ biur
do stolicy, natomiast myœli o wzmocnieniu biura warszawskiego KK o ekspertów zwi¹zkowych.
● (03.11.2010) Najwa¿niejsze funkcje w prezydium Komisji Krajowej maj¹ ju¿ obsadê. Wszyscy zaproponowani przez
Piotra Dudê kandydaci na cz³onków prezydium zostali zaakceptowani: Bogdan Biœ (I zastêpca przewodnicz¹cego Komisji
Krajowej), Tadeusz Majchrowicz (zastêpca przewodnicz¹cego KK), Jerzy Jaworski (skarbnik KK), Henryk Nakonieczny i
Ewa Zydorek (sekretarz KK). Do zadañ prezydium nale¿y kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ KK. Prezydium tworz¹: Przewodnicz¹cy oraz osoby wybrane na jego wniosek spoœród cz³onków Komisji Krajowej, w tym jego zastêpca lub zastêpcy, sekretarz i skarbnik. Dotychczas prezydium liczy³o 14 osób.
● (05.11.2010) Za³amuj¹cy siê dialog spo³eczny, szanse
na jego o¿ywienie oraz zmiany w „Solidarnoœci” - to g³ówne
tematy rozmów przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” Piotra Dudy
z minister pracy i polityki spo³ecznej Jolant¹ Fedak. Najwa¿niejszym w¹tkiem spotkania by³a sprawa nierealizowania
przez rz¹d ustaleñ podjêtych wczeœniej w Komisji Trójstronnej. Chodzi o niepodwy¿szenie kryteriów dochodowych
uprawniaj¹cych do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej, a tak¿e
ustalenie przez gabinet Donalda Tuska wysokoœci p³acy minimalnej na poziomie 1386 z³, choæ wczeœniej reprezentuj¹cy rz¹d w Komisji Trójstronnej Waldemar Pawlak i Jolanta
Fedak zgodzili siê, by w 2011 roku wynosi³a ona 1408 z³.
● (19.11.2010) - ¯yczê sukcesów, liczê, ¿e uporz¹dkuje
pan zwi¹zek i ¿e od³¹czy czêœæ historyczn¹ od dzisiejszej
pracy - mówi³ Lech Wa³êsa do Piotra Dudy podczas dzisiejszych rozmów w gdañskim biurze by³ego prezydenta. Do
spotkania by³ego i obecnego przewodnicz¹cego „Solidarnoœci” dosz³o z inicjatywy Piotra Dudy. Nowy szef zwi¹zku
na pocz¹tku rozmowy podkreœli³, ¿e docenia dokonania Lecha Wa³êsy dla wolnego ruchu zwi¹zkowego w Polsce.
Przedstawi³ te¿ swoj¹ wizjê „Solidarnoœci”.
● (25.11.2010) Na Jasnej Górze przewodnicz¹cy Piotr
Duda zawierzy³ Matce Czêstochowskiej wszystkich cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”. Przewodnicz¹cy uczestniczy³ we
mszy œw. przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bo¿ej. Po uroczystoœci wpisa³ siê do ksiêgi pami¹tkowej: Matce Czêstochowskiej dziêkujê za szczególn¹ opiekê i obronê
ludzi pracy i zawierzam wszystkich cz³onków Niezale¿nego
Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” w nadziei, ¿e wspólnie uniesiemy ciê¿ar odpowiedzialnoœci, p³yn¹cych ze s³ów wielkiego Polaka. Królowo Polski przyrzekamy staæ na stra¿y Koœcio³a i umacniaæ wiarê w duchu
wzajemnego poszanowania, mi³oœci i sprawiedliwoœci spo³ecznej. W Twoje d³onie sk³adamy nasz¹ przysz³oœæ, prosz¹c
o dalsze b³ogos³awieñstwo.
● (26.11) Od 1 stycznia 2011 stra¿acy bêd¹ mogli otrzymywaæ rekompensatê finansow¹ za przepracowane nadgodziny. Senat uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Dziêki ustawie mo¿liwe bêdzie wyp³acenie stra¿akom rekompensat za przed³u¿ony czas s³u¿by. Bêd¹ one wyp³acane za czas pracy wynosz¹cy nie wiêcej ni¿ do 48 godzin tygodniowo w przyjêtym okresie rozliczeniowym. Do koñca marca pieni¹dze maj¹ zostaæ wyp³acone - za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku.
● (29.11.2010) - Zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych pogorsz¹ sytuacjê tych
pracowników - alarmuje NSZZ „Solidarnoœæ”. Zwi¹zek, razem z OPZZ i Forum Zwi¹zków Zawodowych, wyst¹pi³ do
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego o sprawdzenie zgodnoœci z Konstytucj¹ nowych przepisów. Ustawa wprowadza
szereg zmian do systemu wspierania zatrudniania osób niepe³nosprawnych. Niestety, niektóre z nich pogorsz¹ sytuacjê tej grupy osób pracowników. Za szczególnie niekorzystne NSZZ „S” uznaje wyd³u¿enie normy czasu pracy pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci.
● (1.12.2010) Sejmowa komisja finansów publicznych
zgodzi³a siê, by Lasów Pañstwowych nie w³¹czaæ do sektora finansów publicznych - opowiedzia³a siê za przyjêciem
projektu ustawy o finansach publicznych, ale bez budz¹cego kontrowersje zapisu dotycz¹cego Lasów. - To dobra decyzja, cieszê siê ¿e politycy oprzytomnieli - komentuje Zbigniew Kuszlewicz, przewodnicz¹cy Sekretariatu Zasobów
Naturalnych, Ochrony Œrodowiska i Leœnictwa NSZZ „Solidarnoœæ”. Jego zdaniem manipulowanie przy Lasach Pañstwowych zagra¿a³o stabilnoœci tego wa¿nego dla gospodarki przedsiêbiorstwa.
● (08.12.2010) Rusza akcja, podczas której „Solidarnoœæ”
zachêcaæ bêdzie do szybszego skoñczenia zakupów w Wigiliê. Do klientów sklepów trafi 10 tys. wigilijnych op³atków
wraz z ulotkami. Zwi¹zkowcy od dawna g³osz¹, ¿e przed³u¿anie godzin otwarcia placówek do godz. 17.00 czy nawet
18.00 nie przek³ada siê na wiêksze zyski sklepów. O tej porze
tylko znikoma liczba klientów robi zakupy. Cierpi¹ na tym
natomiast przede wszystkim pracownicy, którzy po zamkniêciu musz¹ jeszcze rozliczyæ siê z pieniêdzy, posprz¹taæ sklep
i dopiero wieczorem wychodz¹ z pracy. Bywa wiêc, ¿e do
domu docieraj¹ o godz. 19.00, a nawet 20.00.

Minęły trzy lata rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. Warto przy tej okazji przypomnieć exposé premiera Donalda
Tuska: mieliśmy być drugą Irlandią, młodzi mieli masowo wracać do kra−
ju, drogi i autostrady miały być budowane w tempie ekspresowym, w
szpitalach miały zniknąć kolejki, podatki miały być obniżane, a dochody
obywateli miały wzrastać niemal z dnia na dzień, a wraz z nimi rosnąć
miało powszechne szczęście. Premier Tusk mówił też o zaufaniu, dialogu i miłości.
Jaki jest obraz ostatnich trzech lat, ka¿dy widzi. No, mo¿e
nie ka¿dy... Ogromna machina propagandowa, wsparta przez
przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœæ œrodków masowego przekazu,
przedstawia nam obraz kraju szczêœliwoœci, œwietnie zarz¹dzanego przez premiera Donalda Tuska i wielu, niestety, w
to wierzy.
Mieliœmy i mamy nadal do czynienia z propagandowym
spektaklem, z nieustannym powtarzaniem obietnic bez pokrycia, a równolegle trwa³a bezpardonowa walka z Prawem
i Sprawiedliwoœci¹. Ju¿ nie wiadomo czy p³akaæ, czy siê
œmiaæ, gdy ci¹gle s³yszymy z ust premiera, ministrów a szczególnie ministra finansów Jacka Rostowskiego jak to za fatalny stan naszego pañstwa odpowiada Jaros³aw Kaczyñski
i jego rz¹d.
Ró¿nice pomiêdzy niespe³nionymi obietnicami rz¹du
PO-PSL a stanem naszego pañstwa to ju¿ przepaœæ, w któr¹
mo¿emy wpaœæ wszyscy. Plan przysz³orocznego bud¿etu
pañstwa jest dramatyczny - szczególnie dla osób najubo¿szych, bezrobotnych, emerytów, rencistów, osób niepe³nosprawnych.
Premier Tusk mówi³: Naczeln¹ zasad¹ polityki finansowej mojego rz¹du bêdzie stopniowe obni¿anie podatków i innych danin publicznych. To s³owa, a jak¹ mamy rzeczywistoœæ: podwy¿kê podatku VAT, obni¿enie zasi³ku pogrzebowego, podwy¿kê akcyzy. To wszystko najbardziej uderzy w
tych, którzy osi¹gaj¹ niskie dochody oraz w przedsiêbiorców.
Jeszcze bardziej bulwersuj¹c¹ spraw¹ jest drastyczne
ograniczenie œrodków na Fundusz Pracy. Na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w tym roku by³o 7 miliardów z³otych, a planuje siê w 2011 roku kwotê 3,2 miliarda
z³otych, czyli o 54 procent mniej ni¿ w tym roku. Zmniejszono œrodki na szkolenia (z 300 milionów na 80 milionów),
na sta¿e absolwenckie (z 1,7 miliarda na 500 milionów), na
dotacje dla bezrobotnych, którzy chc¹ rozpocz¹æ w³asn¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z 1,2 miliarda na 200 milionów),
na refundacje dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy (z 700 milionów na 140 milionów), na prace interwencyjne (z 300 milionów na 150 milionów), na roboty
publiczne (z 500 milionów na 150 milionów). Tak drastyczne ograniczenie œrodków pozbawi dziesi¹tki tysiêcy bezrobotnych mo¿liwoœci znalezienia zatrudnienia, a urzêdom
pracy uniemo¿liwi skuteczn¹ walkê z bezrobociem.
Najbardziej bolesn¹ spraw¹ jest postêpuj¹ce zubo¿enie
spo³eczeñstwa i poszerzanie siê obszarów biedy. Warto znowu przypomnieæ s³owa premiera Tuska: Pomoc ze strony

pañstwa maj¹ otrzymaæ ci najs³absi, a nie ci najsilniejsi.
Sprawiedliwe pañstwo zawsze bierze pod opiekê najs³abszych, nigdy najsilniejszych. Rzeczywistoœæ jest jednak inna.
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych uderza w³aœnie w osoby niepe³nosprawne i w przedsiêbiorców, którzy ich zatrudniaj¹. Tragicznie wygl¹da sytuacja w sferze pomocy spo³ecznej,
zw³aszcza w kwestii zasi³ków rodzinnych. W Polsce co pi¹ta osoba ¿yje poni¿ej granicy ubóstwa. Dotyczy to a¿ trzydziestu procent dzieci! Jeszcze gorzej jest w rodzinach,
maj¹cych czworo i wiêcej dzieci, gdzie a¿ 40 procent ¿yje
poni¿ej granicy ubóstwa. W Polsce wydatki na politykê rodzinn¹ s¹ najni¿sze w ca³ej Europie i wynosz¹ 0,76 procent
produktu krajowego brutto, a s¹ pañstwa, które przeznaczaj¹
na pomoc rodzinie ponad 3 procent PKB.
Jaka jest odpowiedŸ rz¹du Donalda Tuska na tak drastyczn¹ sytuacjê polskich rodzin? Zamra¿a siê na kolejne
lata kryteria dochodowe, uprawniaj¹ce do korzystania z pomocy spo³ecznej, które od wielu lat wynosz¹ 351 z³otych na
osobê w rodzinie, a dla osoby gospodaruj¹cej samotnie 477
z³otych. Skandalem jest to, ¿e mimo podjêcia uchwa³y przez
Komisjê Trójstronn¹ do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych
o podwy¿szeniu o kilkadziesi¹t z³otych kryteriów dochodowych, pod któr¹ podpisali siê wicepremier Waldemar Pawlak, szefowie organizacji pracodawców i organizacji zwi¹zkowych, rz¹d odrzuci³ tê uchwa³ê i utrzyma³ wysokoœæ kryteriów na dotychczasowym poziomie.
Podobnie ma siê sytuacja z kryterium uprawniaj¹cym
do zasi³ków rodzinnych i dodatków dla dzieci z rodzin najubo¿szych. W dalszym ci¹gu jest to kwota 504 z³otych na
osobê. Tak niskie kryterium dochodowe spowodowa³o, ¿e
w ostatnich latach setki tysiêcy dzieci „wypad³o” z systemu
wsparcia. Mo¿na by³oby podawaæ jeszcze wiele przyk³adów
braku dzia³añ w tym obszarze oraz szukania oszczêdnoœci
w kieszeniach polskich rodzin. To jednak, niestety, nie poprawi ich sytuacji. Puste obietnice Tuska, wsparte piarowsk¹
propagand¹ jeszcze dzia³aj¹ na wielu zdezorientowanych
naszych rodaków. Nieudolne, szkodz¹ce obywatelom rz¹dy
PO wesz³y w fazê, w której trzeba biæ na alarm i mobilizowaæ wszystkie si³y, aby zapobiec dalszej destrukcji pañstwa,
dalszej destrukcji polskiej rodziny.
Mimo wszystko ¿yczê Pañstwu spokojnych, pogodnych,
spêdzonych w gronie najbli¿szych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i lepszych dni w Nowym Roku.

STANOWISKO KOMISJI KRAJOWEJ
W SPRAWIE SYTUACJI OSÓB NAJUBO¯SZYCH
Odrzucenie przez Radê Ministrów porozumienia zawartego w czerwcu 2010 roku w Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo³eczno - Gospodarczych (Uchwa³a nr 37 TK), dotycz¹cego uprawnieñ do ubiegania siê o pomoc spo³eczn¹, to kolejny dowód przerzucania kosztów kryzysu na najs³absze grupy
spo³eczne.
Przypominamy, ¿e w roku 2009 rz¹d, ³ami¹c ustalenia
zawarte z partnerami spo³ecznymi, w Pakiecie Dzia³añ Antykryzysowych ze wzglêdów oszczêdnoœciowych zlikwidowa³ Rezerwê Solidarnoœci Spo³ecznej przeznaczon¹ na
wsparcie w kryzysie rodzin najubo¿szych oraz zrezygnowa³ z ustawowego podniesienia progów dochodowych
uprawniaj¹cych do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. W efekcie tych decyzji kryteria pomocy spo³ecznej dla rodzin s¹
obecnie poni¿ej minimum egzystencji liczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, czyli poni¿ej granicy biologicznego wyniszczenia.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” domaga siê od
parlamentarzystów, aby w trakcie prac nad ustaw¹ bud¿etow¹
na 2011 rok uwzglêdnili sytuacjê osób najubo¿szych bior¹c
pod uwagê rosn¹ce koszty utrzymania wynikaj¹ce m.in. z
podwy¿ek cen ¿ywnoœci i noœników energii.
STANOWISKO KOMISJI KRAJOWEJ
W SPRAWIE £AMANIA PRZEZ RZ¥D
ZASAD DIALOGU SPO£ECZNEGO
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” protestuje przeciwko kolejnemu z³amaniu przez rz¹d porozumieñ zawartych
w Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno - Gospodarczych.
Po zlekcewa¿eniu przez rz¹d porozumienia dotycz¹cego
przysz³orocznego wynagrodzenia minimalnego (Uchwa³a nr
41 TK) w dniu 26 paŸdziernika 2010 r. Rada Ministrów odrzuci³a kolejne porozumienie (Uchwa³a nr 37 TK) dotycz¹ce
podwy¿szenia kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.

Powy¿sze decyzje rz¹du uderzaj¹ w najs³absze grupy spo³eczne tj. w ubogich pracuj¹cych oraz w najubo¿sze rodziny
¿yj¹ce poni¿ej minimum egzystencji, czyli na granicy biologicznego wyniszczenia.
Odrzucenie porozumieñ zawartych równie¿ przez przedstawicieli rz¹du w Trójstronnej Komisji, œwiadczy o pozorowaniu dialogu spo³ecznego, który ma s³u¿yæ rz¹dz¹cym wy³¹cznie do legitymizacji rozwi¹zañ przez nich narzucanych.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” ¿¹da przestrzegania porozumieñ oraz podjêcia rzeczywistego dialogu spo³ecznego opartego na podmiotowym traktowaniu partnerów spo³ecznych.
STANOWISKO PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ
W SPRAWIE GENERA£A
WOJCIECHA JARUZELSKIEGO
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” stanowczo protestuje przeciwko rehabilitowaniu genera³a Wojciecha Jaruzelskiego poprzez w³¹czanie go w g³ówny nurt
¿ycia politycznego. Jest to niedopuszczalne.
Tym bardziej, ¿e dzieje siê to w przededniu 40. rocznicy
pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrze¿u w 1970 roku,
za któr¹ Wojciech Jaruzelski ponosi polityczn¹, moraln¹, a
byæ mo¿e i prawn¹ odpowiedzialnoœæ. Wci¹¿ trwa proces, w
którym genera³ Jaruzelski jest oskar¿ony o sprawstwo kierownicze masakry robotników. Z jego ust do tej pory nie pad³a
proœba o wybaczenie.
Wkrótce kolejna rocznica 13 grudnia 1981 roku. Przypominamy, ¿e to na Wojciechu Jaruzelskim spoczywa g³ówna
odpowiedzialnoœæ za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego i bezwzglêdne zwalczanie w latach 80. NSZZ „Solidarnoœæ”. To on odpowiada za st³umienie nadziei na niepodleg³¹ Rzeczpospolit¹, za dramaty setek tysiêcy polskich rodzin i za zastój cywilizacyjny naszej Ojczyzny.
Cz³owiek z takim ¿yciorysem nie powinien reprezentowaæ
Polski w jakiejkolwiek sprawie. Prób jego rehabilitowania nie
usprawiedliwiaj¹ ¿adne bie¿¹ce interesy pañstwowe czy partyjne.

STANIS£AW SZWED

