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Ciąg dalszy ze str. III

dzia³ania chroni¹cych miejsca pracy. Prezydent zadeklarowa³
dalsze dzia³ania zmierzaj¹ce do wypracowania szerokiego poro-
zumienia dotycz¹cego walki z kryzysem.

● (04.03) Nie dosz³o do porozumienia miêdzy zwi¹zkami
zawodowymi a Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie wy-
sokoœci p³acy zasadniczej nauczycieli. Krajowy Sekretariat
Oœwiaty i Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” stanowczo sprze-
ciwia siê dalszemu spadkowi p³acy zasadniczej. MEN zapropo-
nowa³o now¹ propozycjê tabeli wynagrodzenia zasadniczego.
Jednak w stosunku do poprzedniej propozycji to jedynie kilka-
naœcie z³otych wiêcej. NSZZ „S” nie zaakceptowa³o takiej pro-
pozycji. Ryszard Proksa, szef zespo³u p³acowego SKOiW NSZZ
„Solidarnoœæ”, zwróci³ uwagê, ¿e nie wszystkie œrodki finanso-
we zagwarantowane w bud¿ecie pañstwa na wyp³atê wynagro-
dzeñ w 2008 roku zosta³y wydane na p³ace nauczycieli. Powo-
dem takiej sytuacji mog³o byæ zani¿enie p³ac zasadniczych,
zw³aszcza nauczycieli dyplomowanych. - NSZZ „Solidarnoœæ”
stanowczo sprzeciwia siê dalszemu spadkowi p³acy zasadniczej
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Domagamy siê, aby
udzia³ wynagrodzenia zasadniczego tych nauczycieli w œrednim
wynagrodzeniu systematycznie wzrasta³, a nie mala³ - mówi
Ryszard Proksa prezentuj¹c stanowisko Sekcji Krajowej.

● (05.03) Odby³o siê kolejne spotkanie zespo³u prawa pra-
cy Komisji Trójstronnej, dotycz¹ce pakietu rozwi¹zañ antykry-
zysowych. Uczestniczy³a w nim minister Czes³awa Ostrowska,
która przedstawi³a stanowisko rz¹du, dotycz¹ce wprowadze-
nia tak zwanego czasowego bezrobocia (alternatywne rozwi¹-
zanie wobec zwolnieñ grupowych) oraz wykorzystania fundu-
szu szkoleniowego. Wed³ug strony rz¹dowej obs³ug¹ tzw. in-
stytucji czasowego bezrobocia zaj¹³by siê Fundusz Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych, który wymaga obecnie do-
kapitalizowania. W przysz³oœci planowane jest podwy¿szenie
sk³adki na Fundusz. Brane s¹ pod uwagê tak¿e inne rozwi¹za-
nia m.in. udzia³ finansowy Funduszu Pracy. Poruszono tak¿e
kwestiê d³ugoœci tzw. czasowego bezrobocia, wysokoœci zasi³-
ków specjalnych. Ostatecznie jednak nie dosz³o do uzgodnie-
nia tych kwestii. Ministerstwo nie przedstawi³o tak¿e szczegó-
³owego projektu w tym zakresie. W drugiej czêœci omawiane
by³y planowane rozwi¹zania antykryzysowe, które maj¹ zostaæ
objête tzw. specustaw¹ - m.in. wyd³u¿enie okresu rozliczenio-
wego do 12 miesiêcy, pakiety socjalne jako Ÿród³a prawa pra-
cy, ruchomy czas pracy dla rodzica wychowuj¹cego dziecko
do 6 lat, stabilizacja zatrudnienia poprzez ograniczenie stoso-
wania umów o pracê na czas okreœlony.

● (06.03) W Gdañsku oko³o 4 tysiêcy pracowników grupy Ka-
pita³owej Energa manifestowa³o przeciwko ³amaniu prawa pracy i
praw zwi¹zkowych. Powodem protestu by³y: brak konstruktywne-
go dialogu spo³ecznego, nieprzestrzeganie zawartych porozumieñ,
³amanie prawa pracy i praw zwi¹zkowych, prowadzenie restruktu-
ryzacji bez uzgodnieñ ze zwi¹zkami zawodowymi, nieudolne za-
rz¹dzanie spó³kami Grupy Kapita³owej Energa, przerzucanie kosz-
tów zwi¹zanych z nieudolnym zarz¹dzaniem na spo³eczeñstwo.

● (06.03) Ponad 10 tysiêcy zwi¹zkowców z zak³adów zbro-
jeniowych demonstrowa³o przed Sejmem i Kancelari¹ Premiera
w obronie swoich miejsc pracy. Protestowali oni wobec rz¹do-
wych ciêæ w zamówieniach na produkcjê i zakup broni. Komisja
Krajowa NSZZ „S” popar³a dzia³ania Sekcji Krajowej Przemy-
s³u Zbrojeniowego i Lotniczego w obronie miejsc pracy. Zda-
niem zwi¹zkowców decyzje bud¿etowe rz¹du odbijaj¹ siê na pra-
cownikach tej bran¿y. Radykalne zmniejszenie œrodków na mo-
dernizacjê armii mo¿e doprowadziæ do likwidacji ca³ej bran¿y i
oko³o 40 tys. miejsc pracy. Zdecydowana wiêkszoœæ firm tej bran-
¿y znajduje siê na terenie o szczególnie wysokim wskaŸniku bez-
robocia - czytamy w stanowisku Komisji Krajowej. W akcji pro-
testacyjnej wziêli te¿ udzia³ zwi¹zkowcy z bran¿y motoryzacyj-
nej, która tak¿e prze¿ywa ciê¿kie chwile oraz zwi¹zkowcy z prze-
mys³u stoczniowego.

●  (09.03) Prezydent zawetowa³ ustawê o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty. Lech Kaczyñski uzna³, ¿e nowe prawo oœwia-
towe nie gwarantuje zapewnienia odpowiednich warunków dla
objêcia obowi¹zkiem przygotowania przedszkolnego wszystkich
dzieci w wieku 5 lat oraz obowi¹zkiem szkolnym dzieci szeœcio-
letnich. Nie do przyjêcia dla Lecha Kaczyñskiego jest równie¿
nadmierna decentralizacja oœwiatowych zadañ pañstwa, nieuza-
sadnione zwiêkszenie swobody organów prowadz¹cych szko³y i
placówki oœwiatowe a tak¿e rezygnacja z zasady ustalania przez
pañstwo programów nauczania.

● (12.03) W kopalniach nale¿¹cych do Kompanii Wêglo-
wej zosta³ przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy.
To efekt fiaska negocjacji p³acowych w koncernie. Szef górni-
czej „Solidarnoœci” Dominik Kolorz zapowiedzia³, ¿e je¿eli pod-
czas kolejnej tury rozmów, nadal nie dojdzie do porozumienia,
zwi¹zkowcy przyst¹pi¹ do dalszych protestów. Jedn¹ z jego form
mo¿e byæ np. strajk generalny.

● (18.03) Zakoñczy³a siê druga edycja akcji „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”, zorganizowanej przez Komisjê Kra-
jow¹ NSZZ „Solidarnoœæ”, maj¹cej na celu promowanie dobrych
praktyk w zak³adach pracy. Patronat nad konkursem obj¹³ pre-
zydent Lech Kaczyñski. Do konkursu mog³y byæ zg³oszone przed-
siêbiorstwa, które swoimi dzia³aniami wpisuj¹ siê w wartoœci
propagowane przez NSZZ „Solidarnoœæ”: preferowanie formy
sta³ego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i standardów pracy
oraz zapewnianie pracownikom mo¿liwoœci zrzeszania siê w
zwi¹zki zawodowe. Zg³oszeñ dokonywa³a organizacja zak³ado-
wa NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ca w zak³adzie pracy. W sumie
zosta³o zg³oszonych 29 przedsiêbiorstw. Spoœród nich specjalne
certyfikaty otrzyma³o 14 firm, w tym Wojewódzki Oœrodek Ru-
chu Drogowego w Bielsku-Bia³ej.

NSZZ „Solidarność”, pozostałe związki za−
wodowe oraz pracodawcy przedstawili Rzą−
dowi RP wspólny pakiet działań antykryzy−
sowych. Zawiera on rozwiązania na czas kry−
zysu w obszarze wynagrodzeń i świadczeń
socjalnych, polityki gospodarczej oraz w
obszarze stosunków pracy. Kolejnym kro−
kiem będzie zaproszenie strony rządowej do
negocjacji w ramach Komisji Trójstronnej
nad wprowadzeniem w życie tego pakietu
rozwiązań.

- Partnerzy spo³eczni uzgodnili listê tematów, któr¹
wspólnie wystosuj¹ do rz¹du z apelem o podjêcie nego-
cjacji w celu pilnego wypracowania rozwi¹zañ antykry-
zysowych. Pakiet stanowi spójn¹ ca³oœæ, która powinna
znaleŸæ siê w specjalnej ustawie obowi¹zuj¹cej na czas
kryzysu. Przedmiotem dalszych negocjacji bêd¹ zarów-
no Ÿród³a finansowania, jak i merytoryczny kszta³t po-
szczególnych rozwi¹zañ. Teraz najwa¿niejszy ruch jest
po stronie rz¹du, który musi znaleŸæ sposób na jak naj-
szybsze wprowadzenie w ¿ycie wypracowanego w auto-

nomicznym dialogu antykryzysowego pakietu dzia³añ -
powiedzia³ Janusz Œniadek, Przewodnicz¹cy NSZZ   „So-
lidarnoœæ”.

Zdaniem NSZZ „Solidarnoœæ” zaproponowany pakiet
dzia³añ powinien znaleŸæ siê w jednej „ustawie kryzyso-
wej” na czas okreœlony, po to, aby unikn¹æ nadu¿ywania
trudnej sytuacji kryzysu dla wprowadzenia na sta³e regu-
lacji nie do zaakceptowania lub niekoniecznych w nor-
malnej sytuacji. Powinna byæ ona skierowana zarówno
do przedsiêbiorstw, jak i pracowników.

NSZZ „Solidarnoœæ” proponuje miêdzy innymi uru-
chomienie dodatkowych Ÿróde³ finansowania wynagro-
dzeñ za czas przestojów, zmniejszenie stawki VAT na
podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe, podniesienie kwoty
wolnej od podatku dla najmniej zarabiaj¹cych, wprowa-
dzenie niezbêdnych u³atwieñ umo¿liwiaj¹cych szybsze
wykorzystanie funduszy unijnych, stabilizacjê zatrudnie-
nia poprzez ograniczenie zawierania umów na czas okre-
œlony, zwolnienie z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bo-
nów uprawniaj¹cych do ich wymiany na towary lub us³u-
gi, w tym tzw. bonów towarowych czy wypracowanie w
minimalnym wynagrodzeniu mechanizmów osi¹gniêcia
poziomu 50 procent przeciêtnego wynagrodzenia.

Wobec aktualnej sytuacji ekonomiczno - spo³ecznej
zwi¹zanej z kryzysem globalnym, nie kwestionuj¹c po-
trzeby integracji Polski ze stref¹ euro, NSZZ „Solidar-
noœæ” uwa¿a, ¿e decyzja o dacie przyst¹pienia do strefy
euro i wczeœniej do ERM II, musi byæ podjêta w sposób
szczególnie rozwa¿ny.

Kryzys dotyka rynku pracy, produkcji, wymiany han-
dlowej oraz rynków finansowych, a jego skutki s¹ coraz
bardziej dotkliwe dla spo³eczeñstwa. Nie zapobiegnie temu
redukcja wydatków bud¿etowych proponowana przez rz¹d.
Obecnie bezwzglêdnym priorytetem w dzia³aniach rz¹du
powinny byæ ochrona rynku pracy i popytu wewnêtrzne-
go. Polski nie staæ na dalsze zaniechania w tych sferach.

Solidarnoœæ przestrzega...

Narasta zasadniczy problem: czy wymogi dyscypliny
bud¿etowej stawiane w ERM II mo¿na pogodziæ z ko-
niecznymi dzia³aniami antykryzysowymi wi¹¿¹cymi siê
z nak³adami z bud¿etu. Domagamy siê w tej sprawie de-
baty.

Reasumuj¹c, uwa¿amy, ¿e aktualna, niepewna sytu-
acja gospodarcza, a przede wszystkim spo³eczna, nie stwa-
rza odpowiednich warunków do bezpiecznego przyst¹-
pienia Polski do ERM II.

/Oœwiadczenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” z 11 lutego w sprawie wprowadzenia
euro/


