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Widziane od œrodka

(02.02) Zarz¹d PZU SA og³osi³ zwolnienia siêgaj¹ce 4,5
tysi¹ca pracowników, z czego w 2010 roku planuje zwolniæ
oko³o 2 tysiêcy osób. Pracownicy PZU SA zrzeszeni w NSZZ
„Solidarnoœæ” s¹ zdania, ¿e prowadzona przez obecny zarz¹d centralizacja i likwidacja oddzia³ów prowadzi przede
wszystkim do ograniczenia sieci obs³ugi klientów i w konsekwencji do ich utraty.
(03.02) S¹d Rejonowy w Zamoœciu skaza³ by³ych szefów
Delli na kary wiêzienia w zawieszeniu za uporczywe i z³oœliwe
³amanie praw pracowniczych zamojskich szwaczek. Na salê
rozpraw przysz³o kilkadziesi¹t szwaczek. Pracê w Delli wspominaj¹ jako gehennê. Zim¹ temperatura w halach spada³a do 0
st. C. Kobiety szy³y w czapkach i rêkawicach, opatulane w
swetry i kurtki. P³acono im grosze, a pensje siê opóŸnia³y.
(09.02) Sukcesem zakoñczy³a siê walka „Solidarnoœci”
o podwy¿ki dla pracowników Fiat Auto Poland. Ka¿dy z
pracowników otrzyma 300 z³otych podwy¿ki pensji zasadniczej. Na mocy zawartego porozumienia p³acowego oprócz
podwy¿ki, pracownicy otrzymaj¹ tak¿e w tym roku 1900
z³otych premii za pracê w minionym roku, rekordowym dla
fabryki. Premia zostanie wyp³acona w trzech ratach - w
marcu, we wrzeœniu i w grudniu 2010 roku. - Ponadto uda³o
nam siê wywalczyæ, ¿e za cztery przepracowane soboty w
miesi¹cu pracownicy otrzymaj¹ dodatkowo 200 z³otych, czyli
50 z³otych za ka¿d¹ sobotê oraz dodatkowy dzieñ wolny za
pracê przez cztery soboty - mówi Wanda Stró¿yk, przewodnicz¹ca „Solidarnoœci” w FAP. Podwy¿ki i dodatki obowi¹zuj¹ wstecz - od 1 stycznia bie¿¹cego roku.
(10.02) W co drugim urzêdzie skarbowym dochodzi do
³amania praw pracowniczych i przepisów BHP. Takie s¹ wyniki kontroli Pañstwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonej w
zesz³ym roku w urzêdach i izbach skarbowych na wniosek Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidarnoœæ”.
Zwi¹zkowcy ostrzegaj¹, ¿e jeœli kontrola i zalecenia PIP-u nie
spowoduj¹ poprawy bezpieczeñstwa pracy w skarbówce, jeœli
prawa pracowników bêd¹ nadal ³amane, to zaczn¹ kierowaæ
odpowiednie zawiadomienia do organów œcigania.
(10.02) NSZZ „Solidarnoœæ” przedstawi³a postulaty spo³eczne, które powinny realizowaæ kraje Unii Europejskiej w
celu wyjœcia z kryzysu. „Solidarnoœæ” wspólnie z europejskimi centralami zwi¹zkowymi postuluje, aby rz¹dy europejskie w dalszym ci¹gu stymulowa³y wzrost gospodarczy i
przeznaczy³y 1 proc. PKB na tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla ludzi m³odych, którzy w pierwszej kolejnoœci stracili mo¿liwoœci zatrudnienia, szkoleñ i kszta³cenia.
(11.02) Ostatecznie potwierdzono sposób oraz formê wyp³aty podwy¿ek dla pracowników gliwickiej fabryki Opla,
uzgodnionych w porozumieniu zawartym pod koniec grudnia
2009 roku pomiêdzy NSZZ „Solidarnoœæ” a Zarz¹dem General Motors Manufacturing Poland. Za³oga otrzyma podwy¿ki
p³ac w wysokoœci 3,3 procent z wyrównaniem od 1 stycznia.
(12.02) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
pozytywnie ocenili przywrócenie dnia wolnego w œwiêto Trzech
Króli. Jednoczeœnie przedstawiciele „S” negatywnie ocenili likwidacjê mo¿liwoœci rozliczenia w innym okresie dni wolnych od pracy przypadaj¹cych w sobotê. Taka forma wprowadzania œwiêta nie jest - zdaniem zwi¹zkowców - w³aœciwa.
(17.02) Metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz
og³osi³, ¿e uroczystoœæ beatyfikacyjna ksiêdza Jerzego Popie³uszki odbêdzie siê 6 czerwca, w Œwiêto Dziêkczynienia,
na placu Pi³sudskiego w Warszawie. Bêdzie jej przewodniczy³ wys³annik Benedykta XVI abp Angelo Amato, prefekt
Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji. Po mszy œw.
wyruszy procesja z relikwiami ks. Popie³uszki do œwi¹tyni
Opatrznoœci Bo¿ej w warszawskim Wilanowie.
(23.02) Bud¿et œl¹skiego oddzia³u Narodowego Funduszu Zdrowia bêdzie wy¿szy o ponad 100 mln z³ ni¿ wczeœniej planowano. To efekt negocjacji prowadzonych od koñca
ubieg³ego roku przez zwi¹zkowców z Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ” w centrali
NFZ i w Ministerstwie Zdrowia.
(03.03) Organizacje zwi¹zkowe, dzia³aj¹ce w Grupie
Kapita³owej Energa, w tym NSZZ „Solidarnoœæ”, przeprowadzi³y dwugodzinn¹ akcjê protestacyjn¹ m.in. przeciwko
³amaniu praw pracowniczych. Przez dwie godziny zamkniête
by³y biura obs³ugi klienta. Strajk ostrzegawczy, podobnie
jak takie same akcje w ubieg³ych latach, to wynik tocz¹cego
siê sporu zbiorowego miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a
zarz¹dami niektórych spó³ek z Grupy Energa.
(12.03) Pracownicy Solid Security, zorganizowani w
NSZZ „Solidarnoœæ”, doprowadzili do porozumienia ze swoim pracodawc¹. To dowód na to, ¿e zorganizowani w zwi¹zek zawodowy pracownicy mog¹ poprawiaæ warunki pracy.
Lepsze warunki pracy to wiêcej bezpieczeñstwa w biurowcach, sklepach, centrach handlowych czy bankach.
(18.03) - Wspó³pracujemy z IPN przygotowuj¹c obchody 30. rocznicy NSZZ „Solidarnoœæ”, poniewa¿ IPN jest instytucj¹ powo³an¹ do badania historii, tak¿e historii „Solidarnoœci” - powiedzia³ Janusz Œniadek na konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie z IPN.
W 30. rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ” Instytut
Pamiêci Narodowej wyda siedmiotomow¹ syntezê dziejów
zwi¹zku, przedstawiaj¹c¹ jego historiê z perspektywy centralnej i regionalnej. Uka¿¹ siê tak¿e pierwsze trzy tomy
„Encyklopedii Solidarnoœci”, w których znajdzie siê oko³o
3000 biogramów, ponad 1000 hase³ i obszerne kalendarium.
Pozosta³e dwa tomy zostan¹ opublikowane w 30. rocznicê
wprowadzenia stanu wojennego.

Od wielu miesięcy w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
toczą się dyskusje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od początku projekt wywołuje
duże kontrowersje. Wbrew temu, co publicznie mówią posłanki i po−
słowie Platformy Obywatelskiej, lewicy czy przedstawiciele organiza−
cji feministycznych, projekt nie dotyczy tylko katowanych dzieci, ale
narusza autonomię rodziny, może naruszać prywatność naszych do−
mów i bezpośrednio ingerować w wychowanie naszych dzieci.
Ju¿ w pierwszych s³owach uzasadnienia czytamy, ¿e
przemoc „dotyczy œrednio oko³o po³owy rodzin”. Dalej
czytamy, ¿e opiniê sporz¹dzono na podstawie badañ ankietowych, a nie na konkretnych przypadkach. Jest
rzecz¹ oczywist¹, ¿e przemoc w rodzinie, jak i w ka¿dym innym œrodowisku, jest z³em, z którym nale¿y walczyæ. Nikt tego nie kwestionuje. S¹ w tej ustawie dobre
rozwi¹zania, jak chocia¿by zakaz zbli¿ania siê sprawcy
do ofiar czy nakaz opuszczenia przez sprawcê przemocy wspólnie zajmowanego lokalu. Z takimi zapisami w
pe³ni siê zgadzamy. Jednak s¹ propozycje, które trudno
jest zaakceptowaæ. Przyk³adem z³ego rozwi¹zania jest
zamiar kierowania ka¿dego, nawet najdrobniejszego
przypadku przemocy w rodzinie, do tak zwanego zespo³u interdyscyplinarnego, który powstanie w ka¿dej
gminie, z³o¿onego z przedstawicieli ró¿nych œrodowisk.
Zespó³ ten bêdzie móg³ zbieraæ dane mniej lub bardziej
wstydliwe, czy te¿ informacje o chorobach i ich leczeniu. Wystarczy jeden donos albo podejrzenie, ¿e w domu
dochodzi do przemocy, ¿eby bez wiedzy i zgody domniemanego sprawcy oraz jego ofiary za³o¿yæ „Niebiesk¹ Kartê” i poddaæ tak¹ osobê kontroli zespo³u interdyscyplinarnego, który bêdzie rozpatrywa³ ka¿dy
przypadek i wyznacza³ œrodki zaradcze.
Tworzy siê ca³¹ machinê urzêdnicz¹ od krajowego koordynatora realizacji programu przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie przez wojewódzkich koordynatorów, po zespo³y w ka¿dej gminie. Dziaæ siê to wszystko ma w sytuacji, gdy w obecnym rz¹dzie nie ma ani ministra do spraw
rodziny, ani te¿ departamentu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, zajmuj¹cego siê polityk¹ prorodzinn¹
(zosta³ on zlikwidowany w styczniu tego roku).
Nie ma te¿ uzasadnienia propozycji, aby szczególnym
obowi¹zkiem zabierania dzieci bez decyzji s¹du obarczaæ
pracowników socjalnych. Ju¿ dzisiaj mamy wiele przyk³adów, jak s¹d podejmuje b³êdne decyzje odbierania
dzieci kieruj¹c siê wnioskami kuratorów czy pracowników socjalnych, a czêsto jedynym kryterium jest bieda, a
nie przemoc w rodzinie. Polska jest krajem z bardzo wysokim wskaŸnikiem dzieci, umieszczonych w œrodowiskach zastêpczych i nie ma powodów, aby wprowadzaæ
rozwi¹zania, które bêd¹ jeszcze bardziej sprzyjaæ zabieraniu dzieci z rodzin biologicznych.
Kolejny bardzo kontrowersyjny pomys³ to projekt zapisu w kodeksie rodzinno-opiekuñczym wprowadzaj¹cego „zakaz stosowania kar cielesnych, zadawania cierpieñ
psychicznych i innych form poni¿ania dziecka”. Dla wielu
kojarzy siê to z przys³owiowym klapsem. Chcê stanow-

czo podkreœliæ, ¿e jestem zdecydowanym przeciwnikiem
stosowania jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci, jednak interpretacja tego zapisu mo¿e byæ dowolna. Poradnik pracownika socjalnego, prezentowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, ju¿ dzisiaj definiuje
przemoc psychiczn¹ w rodzinie jako „zawstydzenie, narzucanie w³asnych pogl¹dów, ci¹g³e krytykowanie, utrudnianie kontaktów czy krytykowanie zachowañ seksualnych”, nie wspominaj¹c ju¿ o klapsach, które s¹ wymieniane w jednym rzêdzie z torturami. Czy na przyk³ad zakazanie dziecku ogl¹dania telewizji bêdzie form¹ jego
poni¿ania? Wielu powie, ¿e przesadzam - niestety, przyk³ady krajów, gdzie wprowadzono tak szerok¹ definicjê
zakazu karcenia dzieci pokazuj¹, ¿e dziecko mo¿na odebraæ rodzicom za odmowê karmienia go hamburgerem
czy innych, jeszcze z bardziej b³ahych powodów.
Ju¿ dzisiaj dzieci s¹ odbierane z powodu biedy czy
ma³ego metra¿u mieszkania, a po wejœciu w ¿ycie tej ustawy ka¿da decyzja rodzica wobec dziecka mo¿e zostaæ
podwa¿ona, a w skrajnych przypadkach skoñczyæ siê dramatem rozbicia rodziny.
Te rozwi¹zania, tak mocno lansowane przez Platformê
Obywatelsk¹ i lewicowych parlamentarzystów, naruszaj¹
konstytucyjne prawo do ochrony prywatnoœci, prawo rodziców do wychowania swoich dzieci, zmierzaj¹ do rozbicia wiêzi rodzinnych. Niestety, cz³onkowie Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny z klubów PO, SLD i PSL nie
przyjêli argumentacji wielu œrodowisk, protestów rodziców czy Rady do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu
Polski i nie przyjêli propozycji zmian, zg³aszanych przez
pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci w tych najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, o których wczeœniej pisa³em.
Dlatego w³aœnie g³osowaliœmy przeciw sprawozdaniu komisji licz¹c na to, ¿e jeszcze w trakcie drugiego
czytania i ostatecznego g³osowania uda siê tê ustawê poprawiæ. Ju¿ raz politycy koalicji rz¹dowej ugiêli siê pod
presj¹ rodziców, wstrzymuj¹c g³osowanie i przekazuj¹c
projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisjê. Liczê
na rodziców, na œrodowiska, którym na sercu le¿y dobro
rodziny. Warto powalczyæ, aby przyj¹æ dobre rozwi¹zania, które bêd¹ zwalczaæ przemoc w rodzinie, jednak z
poszanowaniem praw cz³owieka i autonomii rodziny.
¯yczê zdrowych, pogodnych i rodzinnych œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego, pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci. Niech wielkanocny Pokój zawsze panuje w naszych
sercach.
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Od 1 marca wzrosły emerytury i renty. Podwyżkę świadczeń otrzyma 9,5 miliona eme−
rytów i rencistów.
WskaŸnik waloryzacji od 1 marca 2010 roku wynosi
104,62 procent. Oznacza to, ¿e je¿eli kwota emerytury wynosi na przyk³ad 940,00 z³otych, to po waloryzacji emeryt
otrzyma o 4,62 procent wiêcej, czyli 983,43 z³otych (wiêc
wzroœnie o 43,43 z³otych).
Od 1 marca 2010 roku kwota najni¿szej emerytury, renty rodzinnej i renty dla osób ca³kowicie niezdolnych do pracy wzroœnie o 31,19 z³otych brutto do kwoty 706,29 z³otych
brutto, natomiast kwota najni¿szej renty dla osób czêœciowo niezdolnych do pracy wzroœnie o 23,99 z³otych brutto
do kwoty 543,29 z³otych brutto.
Wzrastaj¹ renty:
- z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy - teraz 519,30
z³otych; od marca 2010 roku 543,29 z³otych;
- z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z
wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ i rentê rodzinn¹ wypadkow¹ - do tej pory 810,12 z³otych, po waloryzacji 847,55
z³otych;

- z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z
wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ - dotychczas 623,16 z³otych, po waloryzacji - 651,95 z³otych.
Podwy¿szone te¿ zostaj¹ specjalne dodatki:
- pielêgnacyjny - dotychczas 173,10 z³otych, po waloryzacji - 181,10 z³otych.
- dla sierot zupe³nych - dotychczas 325,36 z³otych, po waloryzacji - 340,39 z³otych;
- kombatancki - dotychczas 173,10 z³otych, po waloryzacji
- 181,10 z³otych.
- za tajne nauczanie - dotychczas 173,10 z³otych, po waloryzacji - 181,10 z³otych.
Od marca wzrasta równie¿ kwota bazowa, od której naliczana jest emerytura. Nowa kwota jest wy¿sza od dotychczasowej o 138 z³otych i wynosi 2716,71 z³otych. Osoby,
które wstrzyma³y siê lub wstrzymaj¹ ze z³o¿eniem wniosku
o przyznanie emerytury, otrzymaj¹ œwiadczenie nieco wy¿sze ni¿ ci, którzy wyst¹pili o nie w lutym. (sis)

