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Widziane od œrodka

Pierwszy dzień lipca dla jednych będzie się kojarzył z objęciem przez
Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dla kierowców samo−
chodów ciężarowych i busów z wprowadzeniem opłat za korzystanie
z dróg ekspresowych i autostrad, a dla innych jeszcze z odbywającą
się dzień wcześniej kilkudziesięciotysięczną manifestacją „Solidar−
ności” pod znamiennym hasłem „Polityka wasza − bieda nasza”.
Tak jak przewidywaliœmy, dla rz¹dz¹cej Platformy Obywatelskiej i premiera Donalda Tuska objêcie prezydencji ma
byæ g³ównym elementem ich kampanii wyborczej. St¹d nie
dziwi, ¿e prezydent zapowiedzia³ termin wyborów na 9 paŸdziernika, aby maksymalnie skróciæ okres kampanii wyborczej, aby uniemo¿liwiæ opozycji pokazanie prawdziwego
oblicza rz¹dz¹cej Platformy Obywatelskiej. Bêdziemy
œwiadkami festiwalu spotkañ, kolejnych obietnic - z t¹ tylko
ró¿nic¹, ¿e w tym przekazie bêd¹ uczestniczyæ przywódcy
pañstw europejskich, z których wielu chce, aby Polsk¹ dalej
rz¹dzi³ Donald Tusk - fajny ch³op, który nie ma ¿adnych
¿¹dañ w stosunku do krajów unijnych.
Przyk³adów mo¿na podawaæ wiele, od nic nie znacz¹cych
wyst¹pieñ w polskim parlamencie prezydenta, marsza³ków
Sejmu i Senatu, czy wyst¹pienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim na temat priorytetów prezydencji. Ponownie, jak w s³ynnym exposé premiera z 2007 roku, us³yszeliœmy puste has³a, deklaracje, obietnice - tym razem skierowane do przywódców Unii Europejskiej. Gdy PiS domaga³ siê,
aby wczeœniej rz¹d przygotowa³ wraz z opozycj¹ priorytety
prezydencji, premier Tusk nie znalaz³ na to czasu, a teraz apeluje do opozycji, aby razem walczyæ o swoje sprawy w Unii.
Wielokrotnie przedstawiliœmy nasze postulaty, takie jak pakiet klimatyczno-energetyczny i jego renegocjacje, tak aby
nie ogranicza³ rozwoju krajów Unii, jak polityka rodzinna,
polityka energetyczna i zwi¹zana z tym sprawa wydobywania gazu ³upkowego, jak wyrównanie dop³at dla polskich rolników czy wreszcie polityka zatrudnieniowa.
Przypomnê, ¿e PiS zaproponowa³ has³o prezydencji „Solidarna Europa” - które rz¹d odrzuci³, co nie przeszkadza³o premierowi wielokrotnie powo³aæ siê na „Solidarnoœæ”.
Oczywiœcie, ¿e sprawa otwarcia siê na politykê wschodni¹
jest to¿sama z priorytetem mojego ugrupowania i zbie¿na z
polityk¹ œp. prezydenta Lecha Kaczyñskiego, któr¹ ten rz¹d
odrzuci³, a teraz do niej wraca. To tylko potwierdza opinie
wielu ekspertów, ¿e polska prezydencja ma s³u¿yæ wy³¹cz-

nie kampanii wyborczej PO, a nie umocnieniu pozycji Polski na arenie miêdzynarodowej. Dlatego bêdziemy œwiadkami wzajemnych dyplomatycznych pochwa³, tym bardziej
szczodrych, gdy nie bêdziemy siê niczego konkretnego od
liderów Unii Europejskiej domagaæ. Zaœ ka¿de s³owa krytyki spotkaj¹ siê z gromkim oburzeniem polityków rz¹dz¹cej koalicji wspieranych przez media, tak zwane autorytety
i celebrytów. Dotyczy to te¿ zwi¹zkowców z „Solidarnoœci”, którzy oœmielili siê protestowaæ w przeddzieñ objêcia
przez nasz kraj prezydencji. Ju¿ s³ychaæ g³osy, by zwi¹zkowcy nie wa¿yli siê organizowaæ podobnych protestów na
jesieni. Z ust prominentnych dzia³aczy PO p³yn¹ przestrogi,
¿e to mo¿e zaszkodziæ wizerunkowi naszego kraju.
Czy w presti¿ naszego kraju godz¹ pytania do rz¹dz¹cych, co zrobili przez ostatnie cztery lata, aby poprawiæ sytuacjê ludzi najubo¿szych, zmniejszyæ obszary biedy, ubóstwa, podnieœæ p³acê minimaln¹? S¹dzê, ¿e nie godz¹, a
wrêcz odwrotnie. Trzeba o tych sprawach mówiæ, bo dotykaj¹ one milionów naszych rodaków. Pozycjê miêdzynarodow¹ wypracowuje siê w inny sposób, a nie przez zamykanie ust opozycji czy zwi¹zkom zawodowym, tak jak tego
sobie ¿yczy³ premier Donald Tusk. Profesor Ryszard Legutko powiedzia³ w Parlamencie Europejskim podczas debaty nad priorytetami polskiej prezydencji po wyst¹pieniu
premiera: - To bêdzie pana prawdziwy europejski test przywództwa - czy podejmie pan wyzwanie jako silna prezydencja Unii, czy zadowoli siê pan tym, co ³atwe, mi³e, bezbolesne, ale te¿ bez znaczenia. Czy bêdzie pan d³ugo pamiêtany
jako przywódca silny i zdecydowany, czy szybko zapomniany jako polityk bezpiecznego konformizmu.
Nikt z nas nie chce, aby prezydencja skoñczy³a siê kompromitacj¹, ale niech te¿ nikt nie oczekuje od nas, ¿e o sprawach najwa¿niejszych dla naszych obywateli bêdziemy milczeæ tylko dlatego, by poprawiæ wizerunek Platformy Obywatelskiej i dobre samopoczucie jej prominentnych dzia³aczy.

W niedzielê, 19 czerwca, na terenach Akademii Techniczno-Humanistycznej odby³ siê nasz doroczny piknik
zwi¹zkowy. W tym roku uczestniczy³o w nim kilka tysiêcy
osób - cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” z organizacji zak³adowych zrzeszonych w Regionie Podbeskidzie oraz ich
rodziny. Pogoda nam dopisa³a. W programie imprezy znalaz³ siê wystêp zespo³u „Bielska Estrada”. Cz³onkowie
zwi¹zku zrzeszeni w Bielsko-Bialskim Oœrodku Sportu i
Rekreacji zorganizowali gry i zabawy dla dzieci oraz doros³ych. Zainteresowanie zabawami by³o tak du¿e, ¿e organizatorzy musieli wprowadziæ ograniczenia. Sponsorami gier dla dzieci by³ Carrefour i Spó³dzielnia Pokój, natomiast zabawy dla doros³ych sponsorowa³a Miêdzyzak³adowa Komisja Zwi¹zkowa NSZZ „Solidarnoœæ” Grupa
¯ywiec S.A. i Biuro Promocji i Wystaw Astra. Po raz pierwszy na naszym festynie zorganizowany zosta³ turniej karaoke, który cieszy³ siê bardzo du¿¹ popularnoœci¹.
G³ównym organizatorem i sponsorem festynu by³ Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, a wspar³y
nas równie¿ takie firmy jak:

- Grupa Tauron Enion,
- Befado,
- Bank Pocztowy,
- Adler Polska,
- Paged Meble,
- Gunar z Jastrzêbia Zdroju,
- Ceva,
- Zak³ad Us³ug Gospodarczych Solidnoœæ z Czechowic-Dziedzic,
- Mini Bar Kurczak,
a tak¿e pose³ Stanis³aw Szwed oraz wczeœniej wymienione
firmy - Biuro Promocji i Wystaw Astra, Spó³dzielnia Pokój,
Carrefour i „Solidarnoœæ” Grupy ¯ywiec SA.
Patronat medialny nad festynem objê³a „Kronika Beskidzka”. Zarz¹d Regionu sk³ada podziêkowania wszystkim
sponsorom, jak równie¿ spó³ce Piwiarnia ¯ywiecka za
sprawn¹ obs³ugê gastronomiczn¹. Mamy nadziejê, ¿e nasza
wspó³praca bêdzie siê rozwija³a.
Dziêkujemy równie¿ wszystkim wolontariuszom, którzy
w³¹czyli siê w obs³ugê festynu.

Na festynie bawi³o siê kilka tysiêcy osób, zarówno dzieci jak i doros³ych. Dla ka¿dego by³y przygotowane ró¿ne
atrakcje...

By³y te¿ ró¿ne upominki i niespodzianki dla uczestników zabawy.
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pracowników - g³ównie kobiet - w strefach wolnego handlu. W
naszym kraju prawo gwarantuje podstawowe wolnoœci zwi¹zkowe. Niestety powszechna wrogoœæ wobec dzia³alnoœci zwi¹zkowej, naciski na zwi¹zki i ich cz³onków czy ograniczone prawo do strajku powoduj¹, ¿e pracownikom w Polsce nie jest ³atwo
domagaæ siê swoich praw. - Praktyka pokazuje, ¿e walka o wy¿sze p³ace i lepsze warunki pracy nie jest wcale ³atwa - potwierdza Joanna Szymonek z Biura Zagranicznego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” ekspert ds. spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu. - Wrogoœæ wobec dzia³alnoœci zwi¹zkowej
jest powszechna. Informacje przez nas zebrane wskazuj¹, ¿e
pracodawcy wywieraj¹ naciski na zwi¹zki zawodowe i ich cz³onków - dodaje.
Za dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹ zosta³ zwolniony z pracy przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” w PPG Polifarb Cieszyn S.A. czy
dziewiêciu pracowników Gerda 2 w Starachowicach, którzy
za³o¿yli zwi¹zek. Dziêki solidarnoœciowym akcjom udaje siê
przywróciæ do pracy zwolnionych zwi¹zkowców. Problem natomiast stanowi¹ przewlek³e postêpowania s¹dowe, podczas
których zwolnieni zwi¹zkowcy pozostaj¹ bez œrodków do ¿ycia.
● (10.06.2011) Pracy coraz wiêcej, a finanse w coraz gorszym
stanie. Sanepidom w ca³ym kraju mo¿e zabrakn¹æ œrodków finansowych na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, w tym na badania ¿ywnoœci.
Od pocz¹tku roku pracownicy sanepidów zrzeszeni w NSZZ
„Solidarnoœæ” informuj¹ premiera Donalda Tuska i ministerstwo
finansów o trudnej sytuacji finansowej stacji sanitarno-epidemiologicznych w ca³ym kraju. Trudna sytuacja finansowa powoduje, ¿e kierownictwo sanepidu decyduje siê przenosiæ œrodki przeznaczone na p³ace pracowników na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Jak informuj¹ zwi¹zkowcy, pracownik z 25-letnim sta¿em otrzymuje
wynagrodzenie w wysokoœci 1029,57 z³ netto. Od czterech lat
pracownicy czekaj¹ na zrealizowanie porozumienia zawartego z
ministrem zdrowia w sprawie podwy¿ek p³ac.
● (10.06.2011) Dziesiêcioletnie gwarancje zatrudnienia dla
za³ogi Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, akcje dla wszystkich
pracowników oraz zachowanie w³adztwa korporacyjnego
Skarbu Pañstwa w spó³ce - to najwa¿niejsze zapisy porozumieñ podpisanych przez przedstawicieli zwi¹zków zawodowych z JSW i stronê rz¹dow¹. Uzgodniono tak¿e wysokoœæ
podwy¿ek wynagrodzeñ oraz kwotê nagrody z zysku za 2010
rok. Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego w Katowicach za³ogi kopalñ otrzymaj¹ podwy¿ki w wysokoœci 5,5
proc. do stawek osobistego zaszeregowania od lutego 2011 r.
oraz nagrodê z zysku za 2010 rok w wysokoœci 160 mln z³ do
podzia³u.
● (14.06.2011) Trybuna³ Konstytucyjny og³osi³ wyrok w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. Ustawa ta zak³ada³a
m.in. zwolnienie w najbli¿szych latach 10 proc. pracowników
pañstwowych jednostek bud¿etowych. Jednoczeœnie ustawa
nie okreœla³a ¿adnych kryteriów, na podstawie których blisko
30 tys. urzêdników straci³oby pracê. Decyzje mia³yby charakter wy³¹cznie uznaniowy.
Trybuna³ uzna³, ¿e ustawa jest niezgodna z Konstytucj¹. - Cieszê siê z takiego wyroku. W naszych opiniach zwracaliœmy
uwagê, ¿e forsowana przez rz¹d ustawa o racjonalizacji zatrudnienia nie bierze pod uwagê ani faktycznych potrzeb administracji zwi¹zanych z obs³ug¹ obywateli i instytucji pañstwowych, ani skutków spo³ecznych zwi¹zanych ze wzrostem
bezrobocia - mówi szef „Solidarnoœci” Piotr Duda.
● (21.06.2011) Jaros³aw Grzesik, przewodnicz¹cy Solidarnoœci w Kompanii Wêglowej zosta³ szefem górniczej „Solidarnoœci”. Zast¹pi³ Dominika Kolorza, który zrezygnowa³ z
tej funkcji w zwi¹zku po wyborze na stanowisko przewodnicz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”.
Nowy szef górniczej „Solidarnoœci” ma 47 lat. Jest ¿onaty,
ma 21-letniego syna. Ma wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne, jest te¿ technikiem górnikiem o specjalnoœci techniczna
eksploatacja z³ó¿. W górnictwie pracuje od 28 lat. Od 20 lat
jest cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ”.
● (05.07.2011) Zwi¹zkowcy z PKP wstrzymali na dwie godziny ruch poci¹gów Przewozów Regionalnych. Nie blokowali torów, wiêc poci¹gi innych przewoŸników mog³y przejechaæ. Zatrzymano kilkadziesi¹t poci¹gów w ca³ym kraju, wiêkszoœæ na Œl¹sku. - Rozumiemy, ¿e wstrzymanie ruchu
poci¹ga za sob¹ koszty i liczymy siê z nie do koñca dobrym
odbiorem spo³ecznym. Ale zarabiamy naprawdê niewiele jak
na tak odpowiedzialn¹ pracê i od trzech lat nie by³o ¿adnego
wzrostu naszych wynagrodzeñ - t³umaczy Jerzy Grodzki, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Podlaskim Zak³adzie Przewozów Regionalnych.
Zwi¹zki kolejarzy domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac o ok. 200 z³
na osobê, chc¹ te¿ otrzymaæ konkretne propozycje poprawy
sytuacji finansowej spó³ki oraz polepszenia oferty przewozowej. Rozmowy ostatniej szansy, prowadzone na ten temat pomiêdzy Zarz¹dem Generalnym Przewozów Regionalnych a
zwi¹zkowcami, zosta³y zerwane 4 lipca. Zwi¹zkowcy maj¹
nadziejê, ¿e ponownie usi¹d¹ do rozmów. - Trzeba powiedzieæ
sobie jasno, ¿e nastêpny w kolejce jest strajk generalny - mówi
Waldemar Bogatkowski przewodnicz¹cy MOZ Infrastruktury i Transportu NSZZ „Solidarnoœæ“ przy Kujawsko-Pomorskim Zak³adzie Przewozów Regionalnych. - Ale to naprawdê
ostatecznoœæ, liczymy na zrozumienie naszych postulatów, jesteœmy otwarci na dyskusje i negocjacje. Chcemy usi¹œæ jak
ludzie i doprowadziæ do porozumienia.

