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Wadowicach - rodzinnym mieście Ojca Świętego - odbywał się XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność".
W ten sposób "Solidarność" uczciła obchodzony Rok Jana Pawła II. Przedstawiciele "Solidarności" dyskutowali na
temat bieŜącej sytuacji pracowników i działań rządu wobec środowisk pracowniczych. Tegoroczny Zjazd miał charakter
sprawozdawczy. Obrady Zjazdu poprzedziła uroczysta msza święta w wadowickiej Bazylice, której przewodniczył ks. kard.
Józef Glemp. Gościem pierwszego dnia Zjazdu był prezydent Lech Kaczyński, który w swoim przemówieniu nawiązał do
historii "Solidarności" nierozerwalnie związanej z historią Polski. Odniósł się takŜe do sytuacji bieŜącej. Prezydent
zapowiedział, Ŝe zrobi wszystko, aby projekt ustawy o emeryturach pomostowych nie wszedł w Ŝycie. Podtrzymał równieŜ
zapowiedzi referendum w sprawie komercjalizacji słuŜby zdrowia.
obradach wzięło udział 343 delegatów z 34 regionów oraz struktur branŜowych. Delegaci zapoznali się, ze
sprawozdaniem z pracy Związku za ostatni rok. W sprawozdaniu czytamy m.in., Ŝe dialog społeczny przeŜywa
kryzys. Jednym z powodów tego kryzysu jest brak woli kompromisu ze strony pracodawców i rządu, o czym świadczą na
przykład negocjacje w sprawie emerytur pomostowych. Podstawowe postulaty NSZZ "Solidarność", czyli nie wygaszanie
uprawnień do obniŜonego wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych i szczególnym
charakterze, zostały odrzucone. Z pewnością sukcesem "Solidarności" w Komisji Trójstronnej było podwyŜszenie płacy
minimalnej do 1276 zł brutto.
d czerwca br. NSZZ "Solidarność" prowadzi kampanię "Godna praca-godna emerytura", której przesłanie mówi, Ŝe
wzrost gospodarczy jest zaleŜny takŜe od inwestycji w pracownika, a elementem tej inwestycji jest godna płaca,
która gwarantuje w przyszłości godną emeryturę. Dzięki działaniom wszystkich struktur NSZZ "Solidarność" w tym roku
zanotowano wzrost liczby członków związku. Powstało 367 nowych organizacji związkowych skupiających 16 108 nowych
członków. Według róŜnych szacunków do związków zawodowych w naszym kraju naleŜy 13 proc. pracowników. Polska
naleŜy do krajów, gdzie procent uzwiązkowienia jest jednym z najniŜszych w Unii Europejskiej. Taka sytuacja sprzyja
m.in. wzrostowi rozwarstwienia płac, nieprzestrzeganiu prawa pracy przez pracodawców czy zatrudnieniu pracowników
na podstawie innych form zatrudnienia niŜ umowa o pracę.
XXII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" podjął: uchwały ws. zmian statutu związku, nadania tytułu
ZasłuŜony dla NSZZ “Solidarność”, kierunków rozwoju Związku, stanowiska ws. sytuacji w oświacie i ochronie zdrowia,
sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego, rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych, projektu ustawy
o emeryturach kapitałowych, szkolnictwa wyŜszego i nauki, projektu przekształcenia Narodowego Funduszu Zdrowia,
zwiększenia budŜetu na płace i budŜetu rzeczowego w roku 2009 dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, utrzymania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w strukturze Ministra Zdrowia, pakietu klimatyczno-energetycznego, obniŜenia stawek
dostępu do infrastruktury kolejowej, obrony działaczy związkowych, prób likwidacji radia i telewizji publicznej,
Radomskiego Czerwca ’76, przedłuŜenia ochrony represjonowanym działaczom niepodległościowym, IPN-u, ustaw
deubekizacyjnych. Podczas Zjazdu zaapelowano do Polaków o: modlitwę o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II,
zaprzestanie dokonywania pogromów chrześcijan w Indiach, uhonorowanie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
i wystosowano List do Ojca Świętego.
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NajwaŜniejsza uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów zatytułowana jest "Godna praca fundamentem rozwoju Polski".
Związek sprzeciwia się w niej rosnącemu rozwarstwieniu dochodów Polaków, społecznie szkodliwym reformom
w ochronie zdrowia i edukacji oraz rządowemu projektowi ustawy o emeryturach pomostowych.
UCHWAŁA NR 8 XXII KZD
ws. godnej pracy
GODNA PRACA FUNDAMENTEM ROZWOJU POLSKI
1. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" uwaŜa, Ŝe
zapewnienie godnej pracy powinno być priorytetem polityki
społeczno-gospodarczej państwa - zgodnie z Rezolucją
Parlamentu Europejskiego odwołującą się do idei równości,
sprawiedliwości społecznej i solidarności. Godna praca to
praca bezpieczna, godziwie wynagradzana, wykonywana na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z prawem do
wypoczynku, doskonalenia zawodowego, a w przyszłości - do
godnej emerytury.
2. KZD negatywnie ocenia brak działań rządu i parlamentu na
rzecz stworzenia warunków do godnej pracy. Obietnice
składane w trakcie kampanii wyborczej nie są realizowane.
Hasło "taniego państwa" sprowadza się do przerzucania
kosztów na obywateli, którzy - płacąc podatki i składki na
ubezpieczenie zdrowotne - muszą dodatkowo finansować
ochronę zdrowia i edukację.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się:
• rosnącemu rozwarstwieniu dochodów (stale zwiększa się
rozpiętość między powiększającą się grupą zarabiającą
najmniej i grupą, która zarabia najwięcej; coraz więcej jest
osób, które zarabiają poniŜej średniej krajowej; rośnie teŜ
liczba rodzin, które - mimo pracy - muszą korzystać z pomocy
społecznej);
• społecznie szkodliwym reformom, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć dostępność do ochrony zdrowia, edukacji
i nauki;
• rządowemu projektowi ustawy o tzw. emeryturach pomostowych nieuzgodnionemu z reprezentatywnymi związkami
zawodowymi;
• niewystarczającemu wzrostowi wynagrodzeń (w tym w sferze
budŜetowej i parabudŜetowej), który nie rekompensuje
wzrostu kosztów utrzymania;
• łamaniu praw pracowniczych i związkowych, które prowadzi
do głębokiego kryzysu dialogu społecznego.

3. Godna praca to praca godziwie wynagradzana, ale wyŜszego
wzrostu płac potrzebuje teŜ Polska gospodarka w celu
utrwalenia wysokiego tempa wzrostu opartego przede
wszystkim na popycie wewnętrznym. Dziś, w czasie wielkiego
kryzysu globalnych finansów, okazuje się, Ŝe liberalna
"niewidzialna ręka rynku" nie załatwi wszystkiego, Ŝe polityka
niskich płac przy jednoczesnym zachęcaniu obywateli do
zadłuŜania się prowadzi do katastrofy. Obecnie mimo
pewnego wzrostu inflacji podstawowym zagroŜeniem jest
spowolnienie wzrostu gospodarczego. NSZZ "Solidarność"
przestrzega przed próbami przeniesienia kosztów tego
spowolnienia na najuboŜszych. Właśnie teraz naleŜy
inwestować w dobrej jakości miejsca pracy. Inwestycje
w pracownika są długoterminową gwarancją zrównowaŜonego
rozwoju.
4. KZD uznaje za konieczne kontynuowanie kampanii "Godna
praca - godna emerytura" i wzywa rząd i organizacje
pracodawców do rzeczywistego dialogu na wymienione
wcześniej, fundamentalne tematy. Są one szczególnie istotne
wobec zapowiedzi wprowadzenia w Polsce euro, co przy
obecnej róŜnicy w poziomie wynagrodzeń, płacy minimalnej
i systemie osłon socjalnych, a takŜe wysokości emerytur
zepchnie kolejne grupy obywateli poniŜej granicy ubóstwa
i pogłębi istniejące problemy. NaleŜy doprowadzić do takiego
wzrostu płac, aby Polska pod tym względem jak i pod
względem rozwoju gospodarczego dorównała średniej w Unii
Europejskiej.
To są problemy wszystkich pracowników. JeŜeli ich wspólnie nie
rozwiąŜemy, Polska stanie się krajem wielu biednych i niewielu
bogatych. KZD zobowiązuje Komisję Krajową do ogłoszenia dni
protestów pracowniczych pod hasłami "Godnej pracy i godnej
emerytury". KZD zwraca się do wszystkich jednostek
organizacyjnych Związku o włączenie się w kampanię oraz
podjęcie działań wspierających. KZD oczekuje od członków
związku aktywnego udziału w tej kampanii. Od naszego
zaangaŜowania dziś zaleŜy przyszłość polskich rodzin.

Kilka tysięcy związkowców z trzech central związków zawodowych:
NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych
pikietowało 5 listopada br. pod Sejmem i Urzędem Rady Ministrów
domagając się prowadzenia przez rząd dialogu społecznego.
- Przyszliśmy tutaj, aby zadać waŜne doniosłe pytanie. Czy polski rząd
jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polskim
pracownikom, nie tylko niektórym, ale wszystkim? Kwestia emerytur
jest niesłychanie waŜna i doniosła, ale nie tylko w sprawie pomostówek
jest ten konflikt, jest duŜo szerszy i dotyczy ogólnie dialogu. Chcemy
zobaczyć i usłyszeć gdzie są zabezpieczenia i mechanizmy, których
będzie moŜna uŜyć w systemach reformowanych przez rząd, jeśli się
okaŜe, Ŝe przekonani o swojej racji się mylili – powiedział Janusz
Śniadek.
Liderzy central związkowych spotkali się z marszałkiem Sejmu
Bronisławem Komorowskim i wręczyli mu petycję z postulatami. Po
spotkaniu szefowie central związkowych nie ukrywali rozczarowania. Kto dzisiaj ma poczucie, Ŝe jest słuchany przez rząd? W obliczu
zagroŜeń, przed którymi stanęła Polska, wobec zagroŜeń wielkim
konfliktem społecznym, wzywamy polski rząd do uczciwego,
rzetelnego dialogu, do powrotu do rozmów, odpowiedzi na nasze
pytania i uwzględnienia naszych postulatów, bo tego wymaga dobro
Polski i przyszłość naszych dzieci. Dopóki nie dostaniemy odpowiedzi,
to protesty będą kontynuowane - powiedział Śniadek
Sprzed Sejmu protestujący przeszli pod Urząd Rady Ministrów.
TakŜe na ręce premiera Donalda Tuska związkowcy chcieli złoŜyć
petycję z postulatami, jednak szef rządu przebywał na szczycie Grupy
KK NSZZ „Solidarność”
Wyszehradzkiej na Zamku Królewskim.
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Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” w październiku i listopadzie br. przyjął następujące dokumenty:
UCHWAŁA Nr 30/08
ws. osób niepełnosprawnych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
występuje do Rządu RP o podjęcie działań mających na celu
utrzymanie:
1. dotychczasowej pomocy wspierania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne do 31.12.2009 r.
2. dotychczasowego finansowania jednostek pozabudŜetowych
realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych do
31.12.2010 r.
PowyŜsze propozycje pozwolą w tym czasie, zarówno
pracodawcom jak i jednostkom pozabudŜetowym przygotować
się do nowych zmian prawnych, które będą wprowadzone
w nowej ustawie.
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” jest
zaniepokojony dalszym losem osób niepełnosprawnych wynikającym z:
1. projektu zmian Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 23.09.2008 r.
wynikającego z przepisów rozporządzenia Komisji (Wspólnoty
Europejskiej) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie
w sprawie wyłączeń blokowych) - (Dz.Urz.WEL 214 z 9.08.08 r.).
Zmiany w powyŜszym projekcie ustawy stwarzają zagroŜenie
likwidacji miejsc pracy dla najbardziej pokrzywdzonych przez los
osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są zatrudniane przede wszystkim w Zakładach Pracy Chronionej. Pracodawcy prowadzący ZPCh na
zatrudnioną osobę niepełnosprawną w świetle obowiązujących
na dzień dzisiejszy przepisów, otrzymują refundację wynagrodzeń i składek ZUS 100% (SOD) art. 25 i art. 26a Ustawy
z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 08.14.1992 r.).
Natomiast w obecnym projekcie zmiany w Ustawie z dnia
23.09.2008 r. zmniejszają koszty zatrudnienia o 25% (refundacja
wynagrodzenia i składek ZUS).
2. projektu Ustawy o finansach publicznych z dnia 26.09.2008 r.
art. 29 dotyczący zmian Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2008 r. nr 14 poz. 92), który pozbawia osobowości prawnej
PFRON i likwiduje oddziały PFRON, pozbawia moŜliwości
zatrudniania osób niepełnosprawnych przez jednostki budŜetowe, znosi równieŜ obowiązek płacenia środków finansowych na
PFRON. Ponadto wprowadza likwidację organu nadzorującego
pracę i działanie Funduszu oraz zatwierdzającego programy na
rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
zauwaŜa brak współpracy pomiędzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej a Ministerstwem Finansów w sprawie projektu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 23.09.2008 r.(MP i PS)
i 26.09.2008 r. (MF). Propozycje zmian w w/w Ustawie powodują
równieŜ bardzo wysokie zagroŜenie realizacji zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe.
Organizacje te prowadzą walkę z wykluczeniem społecznym,
biernością i uzaleŜnieniem od opieki i świadczeń socjalnych oraz
naruszaniem praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
Proponowane zmiany budzą równieŜ duŜy niepokój i obawy
o najbliŜszą przyszłość rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
o wspieranie dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych
w wyrównywaniu ich szans na lepsze funkcjonowanie i udział
w Ŝyciu społecznym.
UCHWAŁA Nr 32/08
ws. ankiety dotyczącej wyborów samorządowych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
przyjmuje Ankietę dotyczącą wyborów samorządowych dla

członków NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Przemyska.
Wypełnione ankiety naleŜy złoŜyć do 31.12.2008 r. Za wykonanie
powyŜszej uchwały są odpowiedzialni Przewodniczący organizacji związkowych.
Ankieta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA Nr 33/08
ws. ankiety dotyczącej elektronicznego rejestru
organizacji związkowych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
przyjmuje Ankietę organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”
w Regionie Ziemia Przemyska, która zostanie wykorzystana do
stworzenia elektronicznego rejestru organizacji związkowych
NSZZ „Solidarność”. Wypełnione ankiety naleŜy złoŜyć do
31.12.2008 r. Za wykonanie powyŜszej uchwały są odpowiedzialni Przewodniczący Oddziałów Zarządu Regionu.
Ankieta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
UCHWAŁA Nr 34/08
ws. akcji protestacyjnej
W związku z Uchwałą XXII KZD NSZZ „Solidarność” w sprawie
„Godna praca – Fundamentem rozwoju Polski”, Zarząd Regionu
Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zobowiązuje wszystkie
struktury w Regionie do rozpoczęcia od 3 listopada 2008 r. do
odwołania Akcji Protestacyjnej przeciwko ograniczeniu przez
Rząd i Parlament uprawnień w stosunku do osób wykonujących
pracę w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze,
ujętych w Ustawie o emeryturach pomostowych.
Akcja protestacyjna polegać będzie na oflagowaniu zakładów
pracy i poinformowaniu pracowników, pracodawców, członków
związku oraz media o prowadzonej akcji.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” postanawia zorganizować
w dniach 5 i 6 listopada 2008 r. wyjazd członków NSZZ
„Solidarność” na pikietę do Warszawy (w dniach pracy Parlamentu) w obronie praw pracowniczych. Zgłoszenia przyjmowane
będą do 3.11.br. Koszty wyjazdu pokryje Regionalny i Krajowy
Fundusz Strajkowy NSZZ „Solidarność”.
UCHWAŁA Nr 35/08
ws. sprawozdania z działalności Sekcji Regionalnej
Ochrony Zdrowia
W związku z nie złoŜeniem przez Sekcję Regionalną Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarność” sprawozdania z działalności Sekcji
za 2007 r. oraz braku protokołu z kontroli działalności Sekcji,
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” postanawia wystąpić z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej Sekcji o przeprowadzenie kontroli w terminie do 20.11.2008 r. i przedłoŜenie
Zarządowi Regionu wniosków z przeprowadzonej kontroli.
W przypadku nie przedłoŜenia protokołu z kontroli w wyznaczonym terminie Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” wystąpi do Regionalnej komisji Rewizyjnej z wnioskiem o przeprowadzenie stosownej kontroli Sekcji.
STANOWISKO Nr 16/08
ws. obrony „białego personelu medycznego” w DPS
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
występuje o podjęcie skutecznych działań w obronie „białego
personelu medycznego” zatrudnionego w Domach Pomocy
Społecznej.
W uzasadnieniu naszego wniosku informujemy, Ŝe według
interpretacji Ministerstwa Pracy z 01.01.2008 r. „biały personel
medyczny”, tj. pielęgniarki i rehabilitanci przestają być zatrudniani
przez Domy Pomocy Społecznej. Natomiast w/w personel jest
niezbędny do zabezpieczenia całodobowej opieki medycznej
osób w podeszłym wieku i bardzo schorowanych przebywających
w DPS.

Rozwiązanie, które proponuje Ministerstwo Pracy, tj. kontrakty
indywidualne lub obsługa przez Zakłady Opieki Zdrowotnej jest
nie moŜliwa, poniewaŜ nie zabezpiecza całodobowej opieki
medycznej. Działania takie naraŜają podopiecznych DPS na
utratę zdrowia, a nawet Ŝycia oraz utrudniają funkcjonowanie
Domów Pomocy Społecznej. Propozycja Ministerstwa Pracy
przejścia na samozatrudnienie jest dla NSZZ „Solidarność” nie
do przyjęcia.
W związku z powyŜszym występujemy o zapewnienie normalnego funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w przyszłym
roku i zapewnienie zatrudnienia dla „białego personelu
medycznego”.
STANOWISKO Nr 17/08
ws. wykluczenia z Prawicy Rzeczypospolitej
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
występuje do Pana Przewodniczącego Prawicy Rzeczypospolitej
o wykluczenie z partii panów Zygmunta Majgiera, Rafała Oleszka
oraz Leszka Oleszka, Radnych Rady Miasta Przemyśla.
WyŜej wymienieni panowie na sesji Rady Miasta Przemyśla w
dniu 23.10.2008 r. zagłosowali za odwołaniem pana Adama
Łozińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Przemyśla,
działacza „Solidarności” od 1980 r., Posła na Sejm RP z ramienia
AWS, obecnie członka PiS, prawego i szanowanego mieszkańca
miasta Przemyśla.
Panowie Radni w towarzystwie z komunistami i liberałami
zagłosowali za wyborem pana Marka Rząsy z PO na
przewodniczącego Rady Miasta Przemyśla.
Zachowanie panów Radnych Zarząd Regionu Ziemia
Przemyska NSZZ „Solidarność” ocenia jako skandaliczne i godzące w postawię Pana Przewodniczącego i wartości, które Pan
głosi.
STANOWISKO Nr 18/08
ws. siedziby zakładu PKP „Intercity” S.A. Zakład Południowy
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Uzasadnienie
1. Przez 7 lat działalność spółki PKP Intercity zakład obejmujący
swoim działaniem te same, co obecnie 4 województwa miał
swoją siedzibę w Krakowie. Lokalizacja siedziby zakładu
sprawdziła się pod kaŜdym względem. Jakie więc okoliczności
przemawiają za jej zmianą?
2. Zakład Południowy obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa
(Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie). Centralnym połoŜeniem dla siedziby zakładu jest Kraków, co pozwala na
lepsze zarządzanie, nadzór nad jednostkami wykonawczymi oraz
łatwy dostęp do siedziby zakładu dla klientów i pracowników IC
(z Krakowa do Katowic – 78 km, do Zakopanego – 137 km, do
Rzeszowa – 158 km, do Przemyśla – 240 km).
3. NiepodwaŜalnym atutem dla Krakowa jest obciąŜenie pracą
eksploatacyjną (ilość pociągów po przejęciu Oddziału
Przewozów Międzywojewódzkich: Kraków – 38, Katowice 22,
Rzeszów – Przemyśl 16), rozłoŜenie majątku (lokomotywy /
wagony: Kraków – 51/379, Katowice – 28/149, Rzeszów –
Przemyśl – 0/93) oraz zdecydowanie największe na terenie
zakładu przychody ze sprzedaŜy biletów.
4. Na terenie Krakowa skupiona będzie największa część
jednostek wykonawczych zakładu (Kraków Zachód – Sekcja
Eksploatacji Utrzymania i Napraw Wagonów, Kraków Główny –
Sekcja Przewozów, Kraków Płaszów – Sekcje: Eksploatacji
Pojazdów Trakcyjnych, Utrzymania Pojazdów Trakcyjnych,
Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń). Będzie to miało
przełoŜenie na ilość zatrudnionych pracowników: Kraków – ok.
1100, Katowice – ok. 700, Rzeszów – Przemyśl – ok.300.
5. Na terenie Zakładu Południowego wyłącznie w Krakowie
zlokalizowano Centrum Obsługi Klienta, co potwierdza
największa ilość przewoŜonych pasaŜerów i potrzebę obsługi
zorganizowanych przejazdów grupowych w siedzibie zakładu.
6. Kraków jest jednym z najwaŜniejszych krajowych centrów
turystycznych odwiedzanych przez turystów z kraju i zagranicy
korzystających z usługi „PKP Intercity”

Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” domaga
Przeniesienie siedziby zakładu z Krakowa do Katowic nie
się umiejscowienia w Krakowie siedziby zakładu PKP „Intercity”
znajduje racjonalnego uzasadnienia i byłoby wyłącznie
S.A. Zakład Południowy.
decyzją polityczną z negatywnymi skutkami dla kolejarzy
Za taką decyzją przemawiają argumenty ekonomiczne,
z tego Regionu zatrudnionych w spółce PKP Intercity S.A.
eksploatacyjne, koncentracja podróŜnych, jakość obsługi
klientów indywidualnych, grup zorganizowanych i dobrze pojęty
interes spółki PKP Intercity S.A.

UCHWAŁA Nr 36/08
ws. Ustawy o emeryturach pomostowych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
występuje do Prezydenta RP o zawetowanie Ustawy o emeryturach pomostowych - wersji rządowej.
Ustawa przyjęta przez koalicję rządząca, Platformę
Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, w zasadniczy
sposób ogranicza krąg pracowników, którzy będą mogli
skorzystać z wcześniejszych emerytur z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
UwaŜamy, Ŝe odebranie setkom tysięcy ludzi (w tym
pracownikom słuŜby zdrowia, nauczycielom i kolejarzom) tego
uprawnienia jest zbyt drastyczne i protestujemy przeciwko
ograniczeniom przywilejów emerytalnych. Ustawą powinni zostać
objęci wszyscy pracownicy, którzy zarówno przed wejściem w
Ŝycie reformy systemu emerytalnego, jak i obecnie wykonują
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze.
UCHWAŁA Nr 37/08
ws. pikiety pod Sejmem i Senatem RP
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność"
zobowiązuje działaczy związkowych do udziału w pikiecie pod
Sejmem i Senatem RP w obronie: prawa do emerytury, równego
dostępu do wysokiej jakości usług słuŜby zdrowia oraz godnej
pracy - godnej emerytury.
Będziemy protestować przeciwko źle przygotowanym reformom
oświaty i słuŜby zdrowia oraz odbieraniu prawa do wcześniejszych emerytur pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczególnych i o szczególnym charakterze.

Koszt przejazdu pokrywa Region Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność”, a koszt posiłku pokrywają organizacje związkowe.
Zgłoszenia na pikietę przyjmowane będą do 10.12.2008 r.
Odpowiedzialni za realizację uchwały są Przewodniczący
Oddziału Zarządu Regionu.
UCHWAŁA Nr 38/08
ws. Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” na
podstawie § 50 pkt 4 Statutu NSZZ „Solidarność” postanawia
wykreślić z Regionalnego Rejestru Organizacji Zakładowych
i Międzyzakładowych Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”
przy Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.
Przedmiotowa uchwała odwołuje Zarząd Komisaryczny NSZZ
„Solidarność” przy Państwowej Szkole Zawodowej w Jarosławiu
powołany Uchwałą Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” Nr 20/08 z dnia 01.08.2008 r.
UCHWAŁA Nr 39/08
ws. projektu ustawy - kodeks pracy i zbiorowy kodeks pracy
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” jest
przeciwny wprowadzeniu nowego kodeksu pracy i zbiorowego
kodeksu pracy.
Wejście w Ŝycie tych ustaw spowoduje likwidację szeregu
instytucji prawnych, przepisów prawnych, procedur i zasad
postępowania, a takŜe ustaw okołokodeksowych, aktualnie
obowiązujących i posiadających pewną ugruntowaną pozycję w
systemie prawnym. Są one znane w swej nazwie, która
przypisuje im określone zastosowanie i posiadają obszerne
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orzecznictwo i komentarze. Pozostawione zaś niektóre instytucje
i przepisy niejednokrotnie nie zostały kompleksowo uregulowane,
jak np.: konsultacja wypowiedzenia umowy o pracę, czy
warunków pracy i płacy.
Zostanie zburzona cała dotychczasowa systematyka prawa
pracy, a większość nowych przepisów jest niepotrzebnie na
nowo budowana. UŜywa się nowych definicji i pojęć. Będą one
zatem wymagały nowych interpretacji, a dotychczasowe
orzecznictwo stanie się w większości nieaktualne. Cały dorobek
prawny dot. obowiązujących definicji i pojęć ulegnie dezaktualizacji. Przy takim radykalnym i obszernym wprowadzaniu
zmian w tej gałęzi prawa powstaje zagroŜenie samowolnej
interpretacji przepisów i ich stosowania według własnych
potrzeb. WydłuŜony okres oczekiwania na powstanie nowego
orzecznictwa oraz objęcie tak szerokiego materiału tym
orzecznictwem moŜe doprowadzić do bardzo wielu powaŜnych
konfliktów.
Poza w/w ogólnymi uwagami, przykładowo wskazać naleŜy,
ze Nowy kodeks pracy, nie uznaje za źródło prawa pracy
porozumień zbiorowych, chyba, Ŝe ustawa będzie tak stanowić.
Zmiana regulaminu wynagradzania, powodująca pogorszenie
warunków nie będzie rodzić obowiązku dokonywania
wypowiedzeń zmieniających. Na akceptację zasługują bardzo
nieliczne przepisy prawa pracy, np.: przepis art. 364 k.p.
zabraniający zabezpieczania odpowiedzialności pracownika
wekslem, czy obowiązek Sądu uwzględniania z urzędu
przedawnienia roszczenia pracodawcy przeciwko pracownikowi.
Kodeks Pracy Dział XI, ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, ustawa
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o europejskich radach zakładowych stracą rację bytu. W ich miejsce
wprowadzona zostanie co prawda jedna, ale to naszym zdaniem
nic nie zmienia, poza umiejscowieniem ich w jednej jednostce
redakcyjnej. Przy okazji wprowadzenia jednej ustawy, której
zadaniem ma być jakoby usystematyzowanie i konsolidacja
dojdzie do zlikwidowania wielu przepisów dzisiaj obowiązujących
i nie mających nawet nawiązania w przedstawionym projekcie.

P

STANOWISKO Nr 19/08
ws. obrony obecnego ustroju Lasów Państwowych
Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” zwraca
się z apelem do parlamentarzystów, władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, ruchów ekologicznych, o podjęcie
działań w obronie Lasów Państwowych, jako bezcennego zasobu
skarbu państwa, który powinien pozostać niepodzielny dla
obecnego i przyszłego pokolenia, wolny od doraźnych rozgrywek
i interesów politycznych, zapewniając na trwale bezpieczeństwo
ekologiczne Państwa.
Niestety w najbliŜszym czasie ekonomiczne postawy funkcjonowania Lasów Państwowych mogą ulec destabilizacji na
niespotykaną dotąd skalę. W trybie pilnym wchodzi bowiem pod
obrady Sejmu Rządowy projekt Ustawy o zadośćuczynieniu
z tytułu nacjonalizacji nieruchomości w latach 1944-1962. Projekt
ten przewiduje wieloletnie zasilanie tworzonego Funduszu
Reprywatyzacyjnego ze środków Funduszu Leśnego, który
zgodnie z ustawą o lasach jest przeznaczony m. in. do wyrównywania niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki
leśnej jak równieŜ do likwidacji coraz częściej występujących
w naszym kraju klęsk Ŝywiołowych. Likwidacja Funduszu
Leśnego moŜe w krótkim czasie doprowadzić do upadku wielu
jednostek LP, które ze względu na swoje połoŜenie, warunki
przyrodnicze oraz spełniane istotne funkcje pozaekonomiczne:
ochronne, kulturowe, socjalne, społeczne nie mogą samodzielnie
utrzymać się wyłącznie ze sprzedaŜy drewna. Dalszą
konsekwencją destabilizacji ekonomicznej lasów moŜe być
odrodzenie się koncepcji zmierzających do prywatyzacji czy teŜ
przekształcenia Lasów Państwowych w Spółkę.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko traktowaniu lasów
państwowych w kategoriach zdobyczy politycznej, a w wymiarze ekonomicznym – zasobnego źródła zasilania budŜetu
państwa. NSZZ „Solidarność” od wielu lat nieodmiennie i konsekwentnie opowiada się za zachowaniem narodowego charakteru
wszystkich strategicznych zasobów naturalnych oraz utrzymania
obecnej struktury Lasów Państwowych.

rezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” 23 października br. przyjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 21/08
ws. akcji protestacyjnych w Regionie
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” występuje do Komisji Zakładowych NSZZ
„Solidarność” słuŜby zdrowia w Regionie o podjęcie akcji
protestacyjnej (do odwołania) w obronie publicznych szpitali,
interesów pacjentów i miejsc pracy w tych zakładach.
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” występuje do wszystkich struktur Związku w
Regionie o podjęcie akcji protestacyjnych od dnia przyjęcia przez
Sejm Ustawy o emeryturach pomostowych w wersji
niekorzystnej dla pracowników, ograniczającej dostęp do
uprawnień emerytalnych ponad 800 tys. pracownikom.
UCHWAŁA Nr 22/08
ws. komunikacji publicznej
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” protestuje przeciwko próbom zmian zaproponowanych przez Posłów Podkomisji Nadzwyczajnej (druk 562)
do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
gdzie zaproponowano skreślenie w Art. 42 pkt. 2, który brzmi
„rodzaju pojazdu samochodowego” oraz dodanie pkt. 3 w brzmieniu „liczby osi oraz emisji spalin pojazdu”. Zaproponowany zapis
spowoduje czterokrotny wzrost opłat od autobusów, a w konsekwencji doprowadzi do likwidacji regionalnych, regularnych
przewozów osób autobusami. Proponowana zmiana przez
Posłów spowoduje, Ŝe z opłat za przejazd po drogach krajowych
będą zwolnione autobusy 12-15 miejscowe, tzn. busy, poniewaŜ
ich masa całkowita nie przekracza 3,5 ton. Będzie to powodować
wzrost obciąŜeń dróg busami i dalszą nierówną walkę
konkurencyjną przy akceptacji organów Państwa.

Proponowane zmiany świadczą o tym, Ŝe Rząd oraz Posłowie
nie chcą przyjąć do wiadomości jak funkcjonuje komunikacja
publiczna w innych krajach i jest dotowana do wysokości 70 %,
a w Polsce przewozy poza miejskie realizowane przez
państwowych i prywatnych przewoźników nie są dofinansowane.
W związku z powyŜszym wnosimy o ujęcie zapisu w art. 42
ust. 1 pkt 3 Ustawy o transporcie drogowym w następującym
brzmieniu: „pojazdów realizujących komunikację miejską oraz
przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym
na podstawie waŜnych zezwoleń”.
UCHWAŁA Nr 23/08
ws. veta PrezydentaRP
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” występuje do Pana Prezydenta o zawetowanie
Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polskich szpitali przyjętej
21.10.2008 r. przez Sejm RP.
W uzasadnieniu naszego wniosku informujemy, Ŝe komercjalizacja, która równa się prywatyzacji, jest społecznie szkodliwa.
Nie wszystkich pacjentów stać będzie na leczenie w prywatnej
słuŜbie zdrowia. Nierentowne działy, oddziały, a wręcz całe
szpitale będą likwidowane ze względu na brak opłacalności, gdyŜ
spółki nastawione będą tylko na zysk, a nie na działania non
profit.
Zadaniem publicznej słuŜby zdrowia jest ratowanie zdrowia
i Ŝycia pacjentów. System publicznej słuŜby zdrowia funkcjonuje
w krajach UE i na całym świecie. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji słuŜby zdrowia nie zawiera gwarancji pracy dla
pracowników w nowotworzonych spółkach.

UCHWAŁA Nr 24/08
ws. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji szpitali
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” wyraŜa oburzenie postawą Posłów na Sejm RP
Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego
w głosowaniu za przyjęciem Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji szpitali.
Prywatyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
a w szczególności przekształcenie szpitali w spółki prawa
handlowego spowoduje to, Ŝe priorytetem funkcjonowania
zakładów opieki zdrowotnej stanie się rynkowa opłacalność, a nie
troska o zdrowie i Ŝycie pacjenta. Bez gwarancji zatrudnienia
pozostają pracownicy publicznej słuŜby zdrowia. Działania
Parlamentu RP, wydłuŜające czas pracy i odbierające prawo do
nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków za
wysługę lat, oraz zmuszanie pracowników do samozatrudnienia
są upokarzające.
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Blisko trzy czwarte społeczeństwa sprzeciwia się powszechnej
prywatyzacji słuŜby zdrowia. Przyjęta Ustawa zapewni opiekę
zdrowotną wąskiej, bogatej grupie interesu.
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” wzywa Posłów na Sejm RP do odpowiedzialności
za zdrowie Polaków, bo gdy prywatne szpitale będą zamykane to
publicznych zakładów opieki juŜ nie będzie.
Jest antyspołeczna polityka Rządu i Parlamentu RP. Dalsze
przyjmowanie Ustaw antyspołecznych i antypracowniczych zmusi
pracowników oraz związki zawodowe do podjęcia walki w obronie praw pracowniczych, do strajku włącznie.
UCHWAŁA Nr 26/08
ws. przekazania środków finansowych na
„Pomoc Kościołowi na Wschodzie”
Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ
„Solidarność” postanawia przekazać zebrane środki finansowe w
wysokości 2.510,- złotych na budowę kościoła w Charkowie na
Ukrainie.

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Pielgrzymi z Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” u Jasnogórskiej Pani

Sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie
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24. Rocznica Męczeńskiej Śmierci Sługi BoŜego Księdza Jerzego
Popiełuszki
Wręczenie medali „ZasłuŜony dla NSZZ „Solidarność” przyznanych przez XXII Krajowy Zjazd Delegatów
dla kapłanów Archidiecezji Przemyskiej:

śp. ks. bp. Tadeuszowi Błaszkiewiczowi (na ręce ks. bpa Marian Rojka)

ks. Prałatowi Stanisławowi Czenczkowi

ks. Prałatowi Stanisławowi Zarychowi

ks. Prałatowi Marianowi Rajchelowi
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Składanie wiązanek kwiatów pod obeliskiem ks. Jerzego Popiełuszki obok Archikatedry Przemyskiej

Pikieta pod Sejmem i Senatem RP

Związkowcy z Regionu Ziemia Przemyska pikietują w obronie prawa do emerytury, równego dostępu do wysokiej jakości
usług słuŜby zdrowia oraz godnej pracy – godnej emerytury.
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