IV ✽ SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA

Warszawa w czwartek, 30 czerwca 2011 roku

Zwi¹zkowa petycja

Poniżej publikujemy pełny tekst petycji, przekazanej 30 czerwca 2011 roku premierowi Do−
naldowi Tuskowi przez przedstawicieli Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przed zakoń−
czeniem ogólnopolskiej manifestacji kilkudziesięciu tysięcy członków naszego związku.
Panie Premierze! Kilkadziesi¹t tysiêcy cz³onków Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” przyby³o dziœ do Warszawy, by zaprotestowaæ
przeciwko rosn¹cym cenom, coraz wiêkszej biedzie, wysokiemu bezrobociu. Przyjechaliœmy do stolicy, bo zg³aszane przez nas od wielu miesiêcy postulaty i apele pozostaj¹ bez reakcji ze strony rz¹du. Dialog spo³eczny jest
dziœ w Polsce martwy i - co przykro przyznaæ - du¿a w
tym zas³uga Pana osobiœcie i kierowanego przez Pana rz¹du.
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” nigdy nie zgodzi siê jednak na takie lekcewa¿enie. W
statucie naszej organizacji priorytetowe s¹ zadania zwi¹zane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, przeciwdzia³a-

niem bezrobociu oraz ochron¹ interesów materialnych i socjalnych naszych cz³onków. Ale statut nak³ada na nas równie¿ obowi¹zek podejmowania dzia³añ w duchu dialogu spo³ecznego. Dlatego realizuj¹c to zadanie po raz kolejny przedstawiamy nasze postulaty.
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidarnoœæ” oczekuje od rz¹du:
● uniezale¿nienia wysokoœci minimalnego wynagrodzenia
za pracê od arbitralnych decyzji politycznych i wprowadzenie mechanizmu podwy¿szana minimalnego wynagrodzenia do wysokoœci 50 procent przeciêtnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego,
● czasowego obni¿enia akcyzy na paliwa,

● uruchomienia œrodków pozostaj¹cych w dyspozycji Funduszu Pracy na aktywne formy walki z bezrobociem i wsparcie rynku pracy,
● podwy¿szenia progów dochodowych uprawniaj¹cych do
korzystania ze œwiadczeñ z pomocy socjalnej oraz podwy¿szenia wysokoœci tych œwiadczeñ,
● zablokowania wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego w obecnym kszta³cie, a nastêpnie renegocjacji
jego zapisów,
● prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej, w tym wprowadzenia stabilnych zasad zatrudniania ludzi m³odych.
Domagamy siê równie¿ otwartoœci i zaanga¿owania w
rozwi¹zywanie problemów poszczególnych ga³êzi gospodarki. Od wszystkich cz³onków rz¹du oczekujemy pilnego podjêcia rzeczywistego dialogu z przedstawicielami bran¿ i
wypracowania sposobów rozwi¹zania problemów dotykaj¹cych miliony pracowników s³u¿by zdrowia, oœwiaty, przemys³u, handlu, us³ug i innych dziedzin gospodarki.
Panie Premierze, chcemy wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e powy¿sze postulaty nie maj¹ partykularnego charakteru. To nie jest
katalog ¿yczeñ grupy zwi¹zkowych dzia³aczy, ale zbiór wa¿nych oczekiwañ spo³ecznych, które milionom Polakom pozwol¹
choæ trochê ³atwiej zwi¹zaæ koniec z koñcem. Dlatego apelujemy o potraktowanie ich z ca³¹ powag¹, na jak¹ zas³uguj¹.
W imieniu Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” przewodnicz¹cy
PIOTR DUDA

