SOLIDARNOŒÆ PODBESKIDZIA ✽ III

Widziane od œrodka

Kończy się czteroletnia kadencja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. To
czas podsumowań i weryfikacji obietnic wyborczych, złożonych przez
partie polityczne, przez parlamentarzystów. Przed kolejnymi wyborami
każdy z nas powinien mieć możliwość dokonania własnej oceny reali−
zacji tych obietnic na podstawie wiarygodnych informacji a nie wybor−
czej propagandy. Cieszę się, że w ocenie „Kroniki Beskidzkiej”, w któ−
rej przedstawiono sejmową aktywność posłów z naszego okręgu, nale−
żę do liderów. Sama statystyka daje możliwość oceny naszej pracy, jednak nie obrazuje
całej naszej aktywności w Sejmie.
W comiesiêcznych felietonach na ³amach „Solidarnoœci
Podbeskidzia” przedstawia³em Pañstwu moj¹ ocenê pracy
Rz¹du, Sejmu, a tak¿e przedstawia³em moje inicjatywy poselskie. Trwa kampania wyborcza, kandydaci Platformy
Obywatelskiej chc¹ odwiedzaæ nasze mieszkania i chwaliæ
siê osi¹gniêciami czteroletniego rz¹dzenia naszym krajem.
Przygotowali broszurkê wyborcz¹, zatytu³owan¹ „Polska w
budowie”, jednak szybko siê okaza³o, ¿e w rzeczywistoœci
opisane w niej s¹ przedsiêwziêcia zaprojektowane lub rozpoczête w czasie rz¹dów... Prawa i Sprawiedliwoœci.
Trudno siê dziwiæ takiej polityce Platformy Obywatelskiej:
jak siê nie zrealizowa³o w³asnych obietnic, to trzeba siê pochwaliæ cudzymi. Wystarczy przypomnieæ sobie expose premiera Donalda Tuska, który w trzygodzinnym wyst¹pieniu
z³o¿y³ ponad 100 propozycji ró¿nych rozwi¹zañ, które mia³y
sprawiæ, ¿e bêdziemy krajem miodem p³yn¹cym i wszyscy
bêd¹ szczêœliwi. Jak siê szybko okaza³o, by³y to tylko s³owa,
puste obietnice. Przypomnijmy jedn¹ z nich, dzisiaj bardzo
aktualn¹: Pasa¿erowie maj¹ prawo do czystych dworców,
punktualnych szybkich poci¹gów /…/, rozwi¹¿emy problemy
przewozów regionalnych. Tak mówi³ premier, a jak zrealizowano tê obietnicê - ka¿dy widzi. Pamiêtamy równie¿ debatê
przed wyborami w 2007 roku, kiedy obecny premier z niezwyk³¹ precyzj¹ podawa³ ceny podstawowych produktów
zarzucaj¹c Jaros³awowi Kaczyñskiemu spowodowanie znacznego wzrostu cen. Jak zmieni³y siê w ci¹gu czterech lat rz¹dów PO ceny tych samych produktów? Chleb podro¿a³ o 35
procent, cukier o 45 procent, benzyna o 18 procent, pr¹d o 40
procent, gaz o 26 procent - to spowodowa³o znaczny wzrost
kosztów utrzymania, szczególnie dotykaj¹cy rodziny najubo¿sze.
Niestety w zakresie polityki spo³ecznej fa³szywych obietnic rz¹dz¹cej koalicji by³o jeszcze wiêcej. Warto o nie pytaæ kandydatów PO w czasie spotkañ. Oto kilka przyk³adów.
- Rz¹d nie waloryzuje progów dochodowych uprawniaj¹cych do pomocy spo³ecznej. Wynosi on dziœ 351 z³otych
na osobê w rodzinie. Natomiast minimum egzystencji wynosi oko³o 430 z³otych na osobê. Inflacja od 2006 roku wynios³a 20 procent. Po raz pierwszy w Polsce minimum egzystencji jest wy¿sze ni¿ próg uprawniaj¹cy do pomocy spo³ecznej. Ta sytuacja spowodowa³a, ¿e dwa miliony rodzin
w Polsce otrzymuje zani¿one œwiadczenia pomocy spo³ecznej, a oko³o 200 tysiêcy rodzin zosta³o pozbawionych nale¿nej im pomocy, gdy¿ ich dochody s¹ wy¿sze od wymaganego kryterium.
- Tylko dziêki pos³om opozycji uratowano w tym roku
œrodki na do¿ywianie dzieci w szko³ach - Minister Finansów chcia³ zabraæ 50 milionów z³otych wiedz¹c, ¿e w naszym kraju ponad 20 procent dzieci ¿yje w ubóstwie.
- W 2010 roku w wielu gminach zabrak³o œrodków z
dotacji wojewody na zasi³ki okresowe, które s¹ podstaw¹
utrzymania osób o najni¿szych dochodach. W tym roku sy-

tuacja mo¿e siê powtórzyæ. W wielu oœrodkach pomocy spo³ecznej pracownicy socjalni otrzymali zakaz wnioskowania
o zasi³ki okresowe.
-W 2008 roku Minister Pracy za¿¹da³a od starostów wycofania siê z finansowania przez domy pomocy spo³ecznej
œwiadczeñ pielêgniarskich i pielêgnacyjnych, zalecaj¹c pokrywanie tych kosztów z NFZ. Spowodowa³o to olbrzymi
ba³agan, który do dzisiaj nie zosta³ wyjaœniony.
- Drastycznie zmniejszono w stosunku do 2007 roku œrodki z PFRON na wsparcie osób niepe³nosprawnych. Z turnusów rehabilitacyjnych, œrodków ortopedycznych, likwidacji barier architektonicznych skorzysta ponad dziesiêciokrotnie mniej osób ni¿ w 2007 roku.
- Nie zwaloryzowano progu wsparcia dochodowego rodzin uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych. Wynosi on
504 z³otych na osobê, a powinien wynosiæ 650 z³otych na
osobê. Skutkiem braku waloryzacji s¹ zani¿one œwiadczenia - w ostatnich czterech latach ponad milion dzieci straci³o prawo do otrzymywania zasi³ków rodzinnych.
- Mimo wzrostu stopy bezrobocia rz¹d ograniczy³ œrodki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu o ponad 54 procent - z siedmiu miliardów w 2010
roku do 3,25 miliarda w 2011 roku. Stan finansowy Funduszu Pracy jest dobry, na koniec 2010 roku wyniós³ 4 miliardy z³otych, a mimo tego wiele Powiatowych Urzêdów Pracy nie ma œrodków na sta¿e absolwenckie, prace interwencyjne, roboty publiczne, dotacje dla bezrobotnych na uruchomienie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej czy dotacje dla
przedsiêbiorców.
To tylko niektóre niespe³nione zapowiedzi premiera Donalda Tuska z zakresu polityki spo³ecznej. S¹ to problemy,
którymi bezpoœrednio zajmujê siê w Sejmie bêd¹c zastêpc¹
przewodnicz¹cego Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodziny.
Spraw, o które warto pytaæ kandydatów PO na pos³ów,
jest bardzo du¿o, choæby z zakresu prawa pracy, ³amania praw
pracowniczych, niewyp³acania wynagrodzeñ za pracê, spraw
emerytalnych, rentowych. Warto poznaæ ich zdanie na temat
zapowiadanego od dawna systemowego wzrostu p³acy minimalnej. W tych wszystkich sprawach o których piszê, jak równie¿ w sprawach dotycz¹cych naszego regionu, wielokrotnie
zabiera³em g³os na sali sejmowej (251 wyst¹pieñ, w tym 15
razy jako sprawozdawca komisji i 35 razy w imieniu Klubu
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwoœæ), sk³adaj¹c interpelacje (65), zapytania poselskie (35) czy wystêpuj¹c w sprawach bie¿¹cych na forum Sejmu (18). Niestety, na wiêkszoœæ
poruszanych problemów koalicja rz¹dz¹ca PO-PSL pozostawa³a g³ucha. Tym bardziej zasadne jest, aby dzisiaj - przed
wyborcami - odpowiedzieli, dlaczego przez cztery lata w sprawach spo³ecznych, pracowniczych, emerytalnych nie zrealizowali swoich obietnic, a w wielu przypadkach jest o wiele
gorzej ni¿ by³o cztery lata temu, gdy w³adzê przejmowa³ rz¹d
premiera Donalda Tuska.
STANIS£AW SZWED

P³aca minimalna w Sejmie

Przedstawiciele w³adz NSZZ „Solidarnoœæ” z³o¿yli w Sejmie listy z oko³o 300 tysi¹cami podpisów, zebranych pod projektem ustawy o podwy¿szeniu p³acy minimalnej. By³y tam
tak¿e podpisy 7620 mieszkañców Podbeskidzia, zebranych
zarówno w zak³adach pracy, jak i podczas ulicznych akcji.
Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi
1386 z³otych brutto i nale¿y do najmniejszych w Europie.
„Solidarnoœæ” od d³u¿szego czasu domaga siê, by rz¹d podj¹³
dzia³ania, które spowoduj¹, ¿e p³aca minimalna bêdzie stopniowo, systematycznie podnoszona, by docelowo osi¹gnê³a
poziom po³owy przeciêtnego wynagrodzenia w kraju. Dziœ
by³oby to oko³o 1700 z³otych brutto.
- Widaæ, ¿e nie ¿¹damy ¿adnych kokosów. Ludzie maj¹
prawo za sw¹ pracê otrzymywaæ godziwe wynagrodzenie,
tymczasem dziœ dwanaœcie procent rodzin pracowniczych
¿yje na granicy minimum egzystencji, mimo ¿e maj¹ pracê!
- t³umaczy Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”.

Przypomina, ¿e premier Donald Tusk ju¿ dawno zobowi¹za³ siê przedstawiæ harmonogram dojœcia p³acy minimalnej do 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia. Mia³ on zostaæ opracowany do koñca... 2009 roku. - Widaæ, ¿e politycy
tego tematu nie czuj¹. Na obiecankach siê skoñczy³o i dlatego pojawi³a siê ta obywatelska inicjatywa zmiany ustawy o
p³acy minimalnej. To nasza odpowiedŸ na bezczynnoœæ polityków. Dziêkujê wszystkim, którzy tak gremialnie poparli
swymi podpisami tê inicjatywê, a zw³aszcza tym, którzy zaanga¿owali siê w zbieranie tych podpisów. Teraz bêdziemy
bacznie obserwowaæ, co siê stanie z tym projektem w Sejmie - zapowiada Marcin Tyrna.
Na Podbeskidziu podpisy pod zwi¹zkowym projektem
zbierane by³y przede wszystkim przez komisje „Solidarnoœci” w zak³adach pracy. Listy poparcia mo¿na by³o te¿ podpisywaæ podczas majowej pikiety zwi¹zkowej na bielskim
placu Chrobrego, a tak¿e w czasie czerwcowego festynu
rodzinnego podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.
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skoczy³a jednak uwaga minister Barbary Kudryckiej,
która stwierdzi³a podczas spotkania, ¿e negocjacje
uk³adu zbiorowego pracy mog¹ przeszkodziæ w podpisaniu rozporz¹dzenia reguluj¹cego wzrost minimalnych stawek wynagrodzeñ zasadniczych pracowników
publicznego szkolnictwa wy¿szego w latach 20122015. - To ca³kowicie niezrozumia³e dla nas stanowisko odebraliœmy jako wywieranie presji. Oczekujemy podpisania tego rozporz¹dzenia w jak najszybszym
terminie, traktuj¹c je jako wstêpny i pozytywny krok
w kierunku w³aœciwego poziomu wynagrodzeñ pracowników uczelni. Decyzja o losach rozporz¹dzenia jest
autonomiczn¹ decyzj¹ rz¹du, na któr¹ nie mamy wp³ywu - mówi Edward Malec, przewodnicz¹cy Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ „S”.
● (25.07.) 1 paŸdziernika rozpocznie funkcjonowanie spó³ka Koleje Œl¹skie powo³ana przez marsza³ka
województwa œl¹skiego. Niestety dla 147 pracowników Œl¹skiego Zak³adu Przewozów Regionalnych
oznacza to bezrobocie. Zwolnienia objê³y g³ównie
konduktorów, kasjerki oraz pracowników obs³ugi taboru. - Dla tych zwalnianych kolegów i kole¿anek to
¿yciowy dramat. Sporo z nich to ludzie w okolicach
piêædziesi¹tki, a wszyscy wiemy, jak trudno w tym wieku znaleŸæ pracê. Czêsto jest to praktycznie niemo¿liwe. Co prawda zwalnianym przys³uguj¹ pó³roczne
odprawy, ale to marne pocieszenie - mówi Teresa B³azucka, wiceprzewodnicz¹ca „Solidarnoœci” w Œl¹skim
Zak³adzie PR.
● (28.07.) Piotr Duda, przewodnicz¹cy KK NSZZ „S”
pozytywnie ocenia przyjêcie przez szefów klubów parlamentarnych obywatelskiego projektu ustawy o p³acy minimalnej autorstwa „S”. - Wszyscy deklarowali
pomoc, aby projekt przeszed³ pierwsze czytanie i trafi³ do komisji sejmowych jeszcze w tej kadencji. Natomiast PiS i SLD chc¹ uchwalenia ustawy jeszcze w tej
kadencji - mówi Piotr Duda.
● (28.07.) W szoku i z niedowierzaniem obserwujemy
codzienne wiadomoœci nap³ywaj¹ce z Norwegii ukazuj¹ce skutki aktu terroru, który dotkn¹³ wasz kraj w
zesz³ym tygodniu - napisa³ przewodnicz¹cy Piotr Duda
w imieniu cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” w liœcie kondolencyjnym do zaprzyjaŸnionych organizacji zwi¹zkowych z Norwegii - LO, YS i UNIO. Przewodnicz¹cy wyrazi³ wspó³czucie mieszkañcom Norwegii i zapewni³ o modlitwie i duchowym wsparciu, jakie wszyscy kieruj¹ w stronê ofiar i ich rodzin.
● (29.07.) Podpisaniem protoko³u rozbie¿noœci zakoñczy³y siê negocjacje miêdzy zarz¹dem a zwi¹zkami
zawodowymi dzia³aj¹cymi w Przewozach Regionalnych. - Mamy otwart¹ drogê do przeprowadzenia akcji protestacyjnej - mówi Henryk Grymel, przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarnoœæ”.
Spór zbiorowy trwa od ponad miesi¹ca. Niestety pomimo d³ugich negocjacji nie uda³o siê doprowadziæ
do porozumienia. Zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w
spó³ce domagaj¹ siê ok. 280 z³ brutto podwy¿ki. Tymczasem zarz¹d firmy zaproponowa³ wzrost wynagrodzeñ o 130 z³. Zdaniem zwi¹zkowców propozycja zarz¹du by³a niezadowalaj¹ca, poniewa¿ w Przewozach
Regionalnych nie by³o podwy¿ek od 3 lat. Jak t³umacz¹, œrednie zasadnicze wynagrodzenie maszynisty
kolejowego wynosi 1400 - 1600 z³ brutto.
● (01.08.) Krajowy Komitet Protestacyjny Zak³adów
Przemys³u Zbrojeniowego og³osi³ pogotowie strajkowe w zak³adach zbrojeniowych. Zwi¹zkowców niepokoi brak reakcji rz¹du na zg³aszane przez nich problemy. S¹ to przede wszystkim: nierealizowanie Programu Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego
Potencja³u Obronnego oraz wchodz¹ca w ¿ycie unijna dyrektywa, która umo¿liwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetargach na dostawy dla polskiej armii.
Pogotowie strajkowe polegaæ bêdzie na oflagowaniu
wszystkich zak³adów zbrojeniowych, akcji informacyjnej oraz przygotowaniach do podjêcia ewentualnych nastêpnych etapów protestu. - Do 19 sierpnia
czekamy na propozycjê rozmów. Po tym terminie Krajowy Komitet Protestacyjny podejmie decyzje o zaostrzeniu form protestu - zapowiada Stanis³aw G³owacki, przewodnicz¹cy Krajowej Sekcji Przemys³u
Zbrojeniowego NSZZ „S”.
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