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Protest Komisji Krajowej

● (24.01.2012) Przed Stadionem Narodowym w Warszawie odbył się protest przeciwko likwidacji łódzkiego oddziału Coca-Coli. Ten koncern to jeden z głównych sponsorów Euro 2012, dlatego protest odbył się przed jednym z głównych obiektów zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W ten sposób pracownicy zaprotestowali przeciwko ogłoszonej przez koncern na
początku stycznia decyzji w sprawie zamknięcia zakładu produkcyjnego w Łodzi. Dla 165 osób oznacza to utratę pracy. Związkowcy z zakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” w Coca-Coli wystąpili do zarządu o wycofanie się z decyzji o likwidacji fabryki lub wyższe odprawy dla zwalnianych pracowników.
Na razie Coca-Cola odmawia spełnienia postulatów związku.
● (25.01.2012) „Solidarność” wzywa rząd do zawieszenia decyzji w sprawie podpisania ACTA oraz żąda przeprowadzenia
publicznej debaty nad jego treścią. Komisja Krajowa podziela powszechnie formułowane wątpliwości dotyczące właściwej
ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania porozumienia ACTA. Niedopuszczalny jest brak konsultacji społecznych i publicznej debaty w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem tak ważnego dokumentu - głosi treść stanowiska Komisji Krajowej. Związkowcy wezwali w dokumencie
rząd do zawieszenia decyzji w sprawie podpisania ACTA oraz
zażądali przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.
● (26.01.2012) Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca ma obowiązek konsultowania ze związkiem zawodowym planowanych wypowiedzeń. Zgodnie z wydanym orzeczeniem (Sygn. akt III PZP
7/11) odmowa udostępnienia przez związek zawodowy listy jego
członków czy też pracowników, którzy wystąpili do związku o
podjęcie obrony ich praw, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku
konsultacji zamiaru wypowiedzenia im pracy. SN stanął na stanowisku, że pracodawca planujący zwolnienia, musi najpierw przedstawić związkowcom listę pracowników do zwolnienia.
Z orzeczenia cieszą się eksperci NSZZ „Solidarność”. - Zdarzało się, że udostępnianie przez związek listy pracowników, którzy
przystąpili do organizacji, kończyło się szykanami. Poza tym
związek ma prawo bronić pracowników niezrzeszonych, którzy o taką ochronę się zwrócili. Wielokrotnie udaje się uchronić przed zwolnieniem osobę, która jest jedynym żywicielem rodziny - mówi dr Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”. Zieleniecki zwraca również uwagę
na fakt, że pracownik ma tylko siedem dni na odwołanie się
do sądu, a wcześniejsza informacja o planowanym wypowiedzeniu pozwoli mu przygotować się do obrony i ocenić szanse obrony przed sądem.
Dotychczas pracodawcy próbowali unikać obowiązku konsultacji zwolnień pracowników, jeśli zakładowa organizacja związkowa odmówiła udostępnienia listy swoich członków lub pracowników, którzy wystąpili do związku o podjęcie obrony ich praw.
● (27.01.2012) Solidarna Polska wsparła prowadzoną przez „Solidarność” akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum
w sprawie utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Między innymi na ten temat rozmawiali w Katowicach przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda oraz szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz rozmawiali ze Zbigniewem Ziobrą, liderem Solidarnej Polski oraz szefem struktur tego ruchu na Śląsku Michałem Wójcikiem. Piotr Duda i Zbigniew Ziobro, zadeklarowali współpracę w kwestiach społecznych. Rozmowy dotyczyły również współpracy przy europejskiej inicjatywie obywatelskiej w sprawie zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Piotr Duda zadeklarował, że Solidarna Polska, która kilka
tygodni temu wyszła z tym projektem, może liczyć na wsparcie
związku. „Solidarność” od dawna alarmuje, że wdrożenie pakietu
przyniesie podwyżki energii i ciepła, pogorszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz likwidację wielu miejsc pracy.
● (30.01.2012) Pracownicy sądów, ZUS-u i straży pożarnej zrzeszeni w „Solidarności” żądają odmrożenia płac w „budżetówce” oraz wyrównania wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej o wskaźnik inflacji z poprzednich lat. Związkowcy powołali Międzybranżowy Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej i zapowiadają, że jeśli ich postulat nie zostanie
spełniony, rozpoczną czynną akcję protestacyjną.
- Pracownicy sfery budżetowej od czterech lat mają zamrożone wynagrodzenia i de facto otrzymują coraz niższe pensje z roku na rok.
Dotychczas wszystkie nasze postulaty i wnioski były całkowicie ignorowane przez stronę rządowa, dlatego zdecydowaliśmy się na połączenie sił - mówi Waldemar Urbanowicz, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa. - Powołanie międzybranżowego komitetu protestacyjnego jest
odpowiedzią na działania rządu mające na celu skłócenie ze sobą
pracowników sfery budżetowej. Próbuje nas się rozgrywać jednym
dając podwyżki, innym zamrażając płace. Ta inicjatywa ma pokazać, że nie damy się w ten sposób rozgrywać, że potrafimy mówić
jednym głosem - dodaje Damian Eksterowicz, wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
Związkowcy domagają się od ministra Rostowskiego odmrożenia
płac oraz wyrównania wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej o wskaźnik inflacji z poprzednich lat. Wskazują, że przez
zamrożenie wynagrodzeń, realne płace w jednostkach budżetowych spadły w ostatnich czterech latach o przeszło 16 procent.
● (30.01.2012) Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie wzięli udziału w uroczystej gali wręczenia Nagrody im. Andrzeja
Bączkowskiego. - To gest sprzeciwu wobec łamania przez rząd
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z całą stanowczością protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska zmierzającym do degradacji dialogu społecznego w Polsce.
Przypominamy, że dialog społeczny zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarancją praw
podstawowych i wolności. Omijanie i nierespektowanie
jej zapisów godzi w istotę demokracji i zasady państwa
prawa. Rządząca od 2007 roku koalicja PO-PSL świadomie i notorycznie dokonuje zamachu na te zasady.
W ostatnich miesiącach działania te przyjmują wyjątkową skalę. Nierealizowanie wspólnie przyjętych uchwał,
uniemożliwienie partnerom społecznym zajęcia stanowiska w sprawie waloryzacji rent i emerytur, wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2012 roku
są ewidentnymi przykładami łamania przez rząd ustawy o
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Degradację dialogu społecznego najlepiej obrazuje całkowite lekceważenie partnerów społecznych, który przejawia się w ograniczaniu przez stronę rządową właściwego
funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Przykładami takich działań jest niezwoływanie posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Trójstronnej Komisji oraz nieprzesyłanie projektów istotnych
dla pracowników i pracodawców ustaw do rozpatrzenia
przez komisję lub jej zespoły. Szczególnym przejawem
tego lekceważenia jest wykonywany przez rząd „chocholi taniec” wokół powołania przewodniczącego Trójstronnej Komisji.

Ograniczanie uczestnictwa NSZZ „Solidarność” w
procesie legislacyjnym uchwalania aktów prawnych i
ich zmian przejawia się również poprzez niezawiadamiania o posiedzeniach komisji sejmowych. Niestety,
niezapraszanie przedstawicieli związku na ich obrady
w polskim parlamencie stało się normą. Takie złe praktyki stały się inspiracją dla wielu pracodawców, władz
samorządów gmin, powiatów i województw do unikania dialogu, jego łamania, a w skrajnych przypadkach
do dyskryminowania członków związku za ich przynależność związkową.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo
protestuje przeciwko działaniom rządu Donalda Tuska
zmierzającym de facto do uczynienia z dialogu społecznego jedynie instytucji fasadowej i wzywa rząd do
przestrzegania prawa gwarantowanego przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku kontynuowania przez rząd takiej destrukcyjnej polityki wobec dialogu społecznego w Polsce, NSZZ „Solidarność” podejmie decyzje w sprawie ewentualnego wycofania swoich przedstawicieli z prac wojewódzkich
komisji dialogu społecznego oraz rozważy skierowanie skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy na
rząd polski o działania podważające zasady demokratycznego państwa prawa.
/Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
nr 10/12 w sprawie aktualnej sytuacji w oświacie/

BUBEL REFUNDACYJNY

„Solidarność” bardzo negatywnie ocenia sytuację w
służbie zdrowia, spowodowaną wprowadzeniem nowych
przepisów refundacyjnych. Strach pacjentów, utrudnienia
w dostępie do leków, protest lekarzy i farmaceutów - to
efekt wadliwego prawa stanowionego z naruszeniem reguł demokratycznych, lekceważenia negatywnych opinii i
ostrzeżeń kierowanych do rządu przez związki zawodowe,

ekspertów i środowiska medyczne - czytamy w stanowisku, przyjętym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Związkowcy zauważają, że konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji władzy ponoszą obywatele, szczególnie ci dotknięci ciężkimi często nieuleczalnymi chorobami. Na powtórzenie się takiej sytuacji nie może być zgody - podkreśla „Solidarność”.

ZWOLNIENIA W RUCHU

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w RUCH S.A.
zmierzające do powstrzymania kolejnych zwolnień grupowych.
Wzywamy Ministra Skarbu Państwa do przedstawienia informacji dotyczących zobowiązań, jakie wobec załogi przyjął na
siebie inwestor. W spółce akcyjnej RUCH trwa obecnie kolejna, szósta już - runda zwolnień grupowych.
We wrześniu 2010 roku RUCH został sprzedany przez
MSP bez jakichkolwiek gwarancji dla pracowników. Prywatyzacja spółki jest jednym z wielu przykładów prywatyzacji, która doprowadza do wyrzucenia z pracy tysięcy osób.
Przerażająca jest łatwość z jaką Skarb Państwa rozstaje się
ze swoimi firmami, szczególnie z takimi jak RUCH, który
na rynku prasowym jest obecny od ponad 90 lat. Prywatyzacja bez zabezpieczeń dla załóg sprzedawanych firm skutkuje pogłębiającym się bezrobociem, zmuszaniem ludzi do
pracy na umowach cywilnoprawnych lub wręcz „na czarno”.

Krótkowzroczność takiej polityki już dziś jest odczuwalna, a dług publiczny rosnący w zastraszającym tempie
będzie olbrzymim obciążeniem dla obecnie pracujących i
przyszłych pokoleń. Nie możemy w milczeniu przyglądać
się takiej polityce rządu i takim prywatyzacjom. Nie wolno
nie widzieć zagrożeń stojących przed nami i następnymi pokoleniami. Nie zgadzamy się z traktowaniem pracowników
jako zbędnego balastu.
W spółce RUCH zarządy zmieniały się w zależności
od tego, kto był aktualnie u władzy i jaki układ rządził. Te
częste zmiany spowodowały utratę sporej części rynku, a w
ślad za tym drastyczne zmniejszenie wpływów. Z kilkunastotysięcznej załogi pozostaje w chwili obecnej mniej niż
dwa tysiące. Wszelkie koszty nieudolnych działań spadają dziś na załogę, a członkowie poszczególnych zarządów
nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.
/Stanowisko KK w sprawie sytuacji w RUCH S.A/.

XI edycja konkursu IPN

KUSTOSZ PAMIĘCI
Do 10 marca można zgłaszać kandydatów do tegorocznej,
jedenastej edycji nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Przyznawana jest ona polskim oraz zagranicznym instytucjom,
organizacjom społecznym i osobom za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach
1939-1989, a także za działalność publiczną, zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda ma
umocnić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia.
Nagroda została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej profesora Leona Kieresa.
Inicjatorem wyróżnienia był Janusz Kurtyka, ówczesny dyrektor Oddziału IPN w Krakowie. Nagroda ma charakter ho-

norowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosz Pamięci Narodowej. Podobnie jak w latach ubiegłych osoby i instytucje zainteresowane zgłoszeniem kandydatów do nagrody winny wypełnić specjalny wniosek (można go znaleźć na stronach internetowych IPN) i przesłać go na elektroniczny adres Kapituły.
W tym roku nagroda zostanie przyznana już po raz jedenasty. W latach poprzednich tytułem Kustosza Pamięci Narodowej zostali uhonorowani między innymi prof. Władysław Bartoszewski, Andrzej Krzysztof Kunert, Paweł Jasienica, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Związek Polaków na Białorusi, Komitet Katyński i
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK „Wujek” Poległych 16 Grudnia 1981 Roku.

