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Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ
UCHWAŁA KK nr 24/09
ws. Krajowych Dni Protestów
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z
ogromnym zaniepokojeniem dostrzega załamanie w polityce społecznej państwa, które
jest m.in. następstwem braku działań antykryzysowych rządu.
Zamrożenie przez rząd na kolejne lata
progów dochodowych uprawniających do
zasiłków rodzinnych oraz zasiłków z pomocy
społecznej, likwidacja rezerwy solidarności
społecznej, a także groźny dla przyszłych
pokoleń zamach na Fundusz Rezerwy Demograficznej uderzają - wbrew oficjalnym deklaracjom i propagandzie rządu - w najsłabsze grupy społeczne.
Oszukani zostali miedzy innymi stoczniowcy - upada przemysł okrętowy ze wszystkimi
konsekwencjami dla setek zakładów kooperujących. Wbrew załogom i interesowi publicznemu zapowiada się prywatyzację strategicznych sektorów polskiej gospodarki.
W związku z powyższym oraz wobec nasilających się konfliktów społecznych wywołanych rosnącymi zagrożeniami dla środowisk pracowniczych i szykanami pracodawców wobec członków „Solidarności”
Komisja Krajowa postanawia ogłosić trwające aż do odwołania
Krajowe Dni Protestów
polegające na organizowaniu pikiet i manifestacji dotyczących ogólnopolskich, branżowych oraz lokalnych konfliktów społecznych.
Akcje będą organizowane w formule
solidarności tzn. „wszyscy za jednego”, z
udziałem związkowców z całego kraju. Do
wspólnych działań zapraszać będziemy też
inne centrale związkowe.

UCHWAŁA KK nr 25/09
ws. zwolnienia z pracy członka KK
Kazimierza Staszewskiego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji
Prezesa ZTE RADOM Sp. z o.o. wypowiadającej niezgodnie z prawem umowę o pracę kol. Kazimierzowi Staszewskiemu Członkowi Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Przewodniczącemu Komisji Zakładowej i Sekretarzowi Rady Pracowników w ZTE
RADOM, który pełni także funkcję Radnego
Miasta Radom.
W przypadku braku reakcji Prezesa ZTE
RADOM Komisja Krajowa będzie wspierała
działania organizacji zakładowej i Zarządu
Regionu zmierzające do obrony praw członka naszego Związku.
Komisja Krajowa podejmuje ponadto
decyzję o sporządzeniu skargi w sprawie
łamania Konwencji nr 87 do MOP.

UCHWAŁA KK nr 26/08
ws. przyjęcia informacji o pracy KK
NSZZ „Solidarność” na XXIII KZD
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"
przyjmuje „Informację o pracach Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” w okresie od
sierpnia 2008 r do sierpnia 2009 r.”
przygotowaną na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów.

Stanowisko KK nr 10/09
ws. prywatyzacji
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
sprzeciwia się, zapowiadanym przez rząd RP
planom prywatyzacyjnym. Z obawy o los kraju i pracowników stwierdzamy, że pospiesz-

Wyrazy głębokiego współczucia

MIROSŁAWIE KROPIEWNICKIEJ
z powodu śmierci

MAMY
składają:
Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
Józef Mozolewski
Zarząd Regionu, Komisja Rewizyjna,
oraz koleżanki i koledzy z pracy

Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ
na prywatyzacja w obecnej niekorzystnej
sytuacji rynkowej, nosi znamiona wyprzedaży majątku narodowego. Rząd pozbywając się dóbr narodowych wypracowanych
przez pokolenia Polaków nie ma żadnych
racjonalnych pomysłów na załatanie największej od 20 lat przyszłorocznej „dziury
budżetowej”.
Szczególnie niebezpieczna dla przyszłości Polski będzie sprzedaż samorządowym i
państwowym koncernom zagranicznym kluczowych firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz strategicznych przedsiębiorstw z innych sektorów gospodarki. To
oddanie naszego bezpieczeństwa w ręce
innych państw. Decyzje o sprzedaży powinny
być podejmowane z dużą odpowiedzialnością i z zabezpieczeniem interesów naszego kraju i jego mieszkańców.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
uważa, że w procesach prywatyzacji w dużo
większym stopniu należy uwzględnić formę
prywatyzacji z udziałem pracowników. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” deklaruje
wsparcie dla załóg tych firm walczących o
swoje miejsca pracy i wzywa rząd do podjęcia dialogu z przedstawicielami pracowników w tym zakresie.
W obecnej sytuacji światowego kryzysu
najważniejszą sprawą jest zapewnienie
miejsc pracy tak, aby popyt wewnętrzny nadal pobudzał naszą gospodarkę. Każda prywatyzacja musi obligatoryjnie uwzględniać
pakiet gwarancji pracowniczych. Właściciel
powinien być zobligowany do rozwoju firmy,
a nie jej likwidacji i sprzedaży dla doraźnych
korzyści. Leży to w interesie ludzi pracy.

Stanowisko KK nr 11/09
ws. powołania spółki z udziałem
PKP CARGO S.A. i chińskiego
przewoźnika China CNR
Corporation
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec powołania spółki produkującej i naprawiającej tabory kolejowy z udziałem PKP
CARGO S.A. i chińskiego przewoźnika China
CNR Corporation.
Zwracamy uwagę, że wyrażenie zgody
przez Ministra Infrastruktury na powstanie
takiego podmiotu jest głęboko sprzeczne z

krajową polityką transportową oraz polityką
transportową Unii Europejskiej i celami
wyznaczonymi w Białej Księdze Europejska
polityka transportowa do roku 2010. Czas i
decyzje. Głównym założeniem tej polityki
jest dostosowanie europejskiego transportu
do warunków funkcjonowania w ramach
wspólnego rynku.
Wyrażenie zgody na współpracę, polegającą na powstaniu międzynarodowej spółki, jest naruszeniem interesów obywateli
Unii Europejskiej, w tym przypadku tysięcy
pracowników zakładów zaplecza kolejowego
i ich rodzin.
Podjęcie decyzji o powstaniu spółki z
chińskim przewoźnikiem jest także sprzeczne z nowymi celami powiązanymi z priorytetami Strategii Lizbońskiej, gdyż nie wspiera działań konwergencji mającej spowodować wzrost i tworzenie nowych miejsc
pracy w państwach i regionach najbiedniejszych oraz regionach tzw. efektu statystycznego. Natomiast działania wspierające ze
strony rządu pozwalają tworzyć miejsca
pracy o niekontrolowanej jakości w Chińskiej Republice Ludowej, która stosuje
niedozwolone praktyki, takie jak: zatrudnianie dzieci, dyskryminowanie ze względu na
przynależność etniczną, represje za zakładanie niezależnego ruchu związkowego, czy też
stosowanie dumpingu społecznego.
Dlatego też mając na względzie sytuację
polskich rodzin, polskiego przemysłu i pracujących w zakładach naprawczych tysięcy
pracowników, zwracamy się do Pana Ministra o podjęcie zdecydowanych kroków blokujących działania zarządu PKP CARGO S.A.
w przedmiotowej sprawie.
Zapewniamy Pana Ministra, że polski
przemysł naprawczy taboru kolejowego
potrafi być nie tylko konkurencyjny dla chińskiego przewoźnika, ale przede wszystkim
oferować wyższej jakości produkt.
W związku z powyższym zwracamy się do
Pana Ministra o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia zainteresowanych stron: reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ
„Solidarność”, OPZZ i FZZ), pracodawców, w
tym przedstawicieli Reilway Business Forum, eurodeputowanych z Komisji Transportu i Turystyki PE, posłów z komisji transportu, celem przedstawienia stanowiska w
przedmiotowej sprawie.

Oświadczamy, że zaniechanie działań ze
strony ministra infrastruktury w powyższej
kwestii będzie odebrane jako brak szacunku
dla polskiego świata pracy i skutkować
może wybuchem niekontrolowanych niepokojów społecznych.

Krytycznie o budżecie
Prezydium Komisji Krajowej krytycznie
ocenia projekt budżetu państwa na 2010 r.
Zmniejszenie środków na pomoc dla najuboższych, zamrożenie progów dochodowych uprawniających do zasiłków rodzinnych, likwidacja rezerwy solidarności społecznych, czy zamach na Fundusz Rezerwy
Demograficznej to tylko niektóre z pomysłów
rządu na przetrwanie. Zdaniem „Solidarności” kryzys zobowiązuje do posze-rzenia
celów stawianych budżetowi pań-stwa.
Niezbędne jest łagodzenie najbardziej
dotkliwych społecznie skutków i wspieranie
tych procesów i zachowań, które podtrzymują gospodarkę. Tymczasem projekt budżetu państwa na 2010 r. uniemożliwia
realizację tych celów. Największym motorem
wzrostu PKB w Polsce jest popyt wewnętrzny. Wprawdzie rząd docenia wartość tego
czynnika, ale nie przewiduje odpowiednich
środków aby ten popyt podtrzymać. Biorąc
pod uwagę dotychczasowy wzrost cen oraz
przewidywane pełne lub częściowe uwolnienie cen energii elektrycznej dla gospodarstw
domowych zaplanowany na poziomie 1 proc.
wzrost inflacji jest niedoszacowany i oznacza realny spadek dochodów osób, w przypadku których wzrost płac i świadczeń zależy
od wskaźnika inflacji.

Mniej dla najsłabszych
Projekt budżetu na 2010 r. nie przewiduje środków na podniesienie progów dochodowych uprawniających do świadczeń z
pomocy społecznej. Oznacza to, że z pomocy
społecznej będą mogły skorzystać osoby
żyjące poniżej minimum egzystencji. O 177
mln zł zmniejszono w już roku dotację na
pomoc społeczną. Tymczasem już wojewodowie zgłaszają brak środków na zasiłki dla
osób potrzebujących. Prognozowany na
przyszły rok poziom bezrobocia oznacza, że
zwiększy się liczba świadczeniobiorców,

Ciąg dalszy na str. 4
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Ciąg dalszy ze str. 3
którzy zwrócą się o pomoc. Mimo tych prognoz, poziom dotacji na pomoc społeczną
utrzymany został na tegorocznym poziomie.
Brak waloryzacji progów dochodowych
uprawniających do świadczeń rodzinnych
oznacza, że ponad 650 tys. osób zostanie
pozbawionych prawa do zasiłku rodzinnego.
Niepokojące jest również zmniejszenie o
174 mln zł dotacji do wynagrodzeń osób
niepe-łnosprawnych.

Bez podwyżek
Zaplanowany na poziomie 1 proc.
wzrost płac w państwowej sferze budżetowej, zdaniem NSZZ „Solidarność” jest
niewystarczający. Przy planowanej na tym
samym poziomie inflacji, oznacza to brak
realnych podwyżek płac w tym sektorze.
Związek podtrzymuje postulat 3 proc. wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej.
Podobnie nie dozaakceptowania jest poziom podwyżek rent i emerytur. Rząd w tym
wypadku ogranicza się jedynie do ustawowego minimum.

Ubezpieczenie społeczne
„Solidarność” negatywnie ocenia próbę
wyprowadzenia środków z Funduszu Rezer-

wy Demograficznej (7,5 mld zł) w celu
zmniejszenia bieżącego deficytu państwa.
Środki z FRD miały być przeznaczone na
uzupełnianie niedoborów w funduszu emerytalnym wynikających z przyczyn demograficznych i wykorzystanie ich w innym celu
jest niedopuszczalne. „S” domaga się wycofania z tego pomysłu.

Nauka i szkolnictwo wyższe
W budżecie na 2010 r. kontynuuje się
niechlubną praktykę z lat poprzednich niedoinwestowania nauki i szkolnictwa wyższego. Utrzymanie nakładów na naukę na poziomie 0,32 proc. PKB oznacza stagnację.

Górnictwo węgla kamiennego
O 90 mln zł obniżono dotację do górnictwa węgla kamiennego. Oznacza to ograniczenia w finansowaniu, m.in. działań zabezpieczających kopalnie, likwidację szkód
wynikających z robót górniczych, czy świadczeń dla byłych pracowników likwidowanych
kopalń i przedsiębiorstw górniczych.
Dział Informacji KK

BEZPŁATNE WARSZTATY
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Agencja Pośrednictwa Pracy działająca przy Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność”
wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 1260

ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE NA BEZPŁATNE
WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM
W trakcie zajęć będzie można dowiedzieć się:

jak aktywnie poruszać się po rynku pracy;

jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej;

jak napisać CV i list motywacyjny, aby zainteresować pracodawcę;

jak rozwinąć umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.
Szczegółowych informacji udzielamy w Agencji Pośrednictwa Pracy:
II piętro, pokój 202, bądź pod numerem telefonu: 85/ 7481 117.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ułatwianie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie wynika z wyroku TK z dnia 31 marca 2009 r.
(sygn. akt: K 28/08), zgodnie z którym – ze
względu na brak wytycznych dotyczących treści
aktu wykonawczego – art. 103 KP został uznany
za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Tym
samym wraz z utratą mocy prawnej art. 103 KP
moc utraci też wydane na jego podstawie
rozporządzenie w sprawie zasad i warunków
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Przepisy powyższe
zachowują swoją moc do 10 kwietnia 2010 r., w
tym bowiem dniu upłynie 12 miesięcy od dnia
ogłoszenia wyroku w D.U.
W związku z powyższym MPiPS przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy KP oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiony projekt przedstawia pełną
regulację prawną w zakresie ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
dzięki czemu nie będzie konieczności wydawania
aktów wykonawczych.
Nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte w zaproponowanym brzmieniu, nałożą na pracownika obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wykonywanej lub planowanej
pracy u danego pracodawcy, np. pracownik
będzie musiał zgodzić się na udział w szkoleniu,
które opłaci pracodawca, a które zostanie przeprowadzone w godzinach pracy.
Jednak proponowana zmiana przepisów ma
za zadanie nie tylko zwiększyć ilość obowiązków
po stronie pracownika – ustawa zwiększy także
obciążenia pracodawcy, który będzie musiał
pokryć opłaty z tytułu podnoszenia kwalifikacji,
koszty zakupu podręczników i innych materiałów
dydaktycznych lub pomocniczych oraz zwrócić
koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia,
jeśli szkolenie odbywa się w innej miejscowości
niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy
podwładnego.
Zgodnie z projektem ustawy pracodawca w
zamian za czas spędzony na szkoleniu, które
odbędzie się poza godzinami pracy, będzie
musiał pracownikowi zwrócić czas wolny w
równoważnej wysokości lub będzie zobowiązany
udzielić mu dni wolnych, jeśli szkolenie, kurs lub
nauczanie odbywają się w dni wolne pracownika.
Na zajęcia dydaktyczne w trakcie czasu pracy
pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie z
części dnia pracy.
Częściej też nie będzie pracownika w firmie,
jeśli proces szkoleniowy kończyć się będzie
egzaminem lub złożeniem pracy zaliczeniowej –
pracownik z tego tytułu otrzyma co najmniej 5
dni urlopu szkoleniowego, a jeśli nauka zakończy
się egzaminem i złożeniem pracy zaliczeniowej –
pracownik będzie miał prawo do przynajmniej
10 dni urlopu.
Podobnie jak było to w jeszcze obowiązującym rozporządzeniu, to umowa szkoleniowa
będzie precyzować zakres obowiązków i praw
stron związanych z procesem edukacyjnym pracownika. W niej zawarte zostaną szczegółowe
informacje dotyczące np. poziomu, formy i
sposobu kształcenia czy wymiaru i częstotliwości
zwolnień od pracy oraz urlopu szkoleniowego i
inne, wymienione w projekcie ustawy.
n

Musimy reagować na załamanie się
polityki społecznej państwa
Z JÓZEFEM MOZOLEWSKIM Przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” rozmawia Mirosław Markowski

Panie Przewodniczący, jak to się stało, że
Krajowy Zjazd Delegatów, po raz drugi w historii naszego Związku będzie się odbywał na
terenie nie największego przecież regionu jakim jest Region Podlaski?
- Region Podlaski zalicza się do regionów średniej wielkości, a więc nie jest jednym z najmniejszych. Powiedziałbym nawet,
że w wielu aspektach naszej działalności
jesteśmy w czołówce krajowej i na tle innych,
nawet więcej uprzemysłowionych regionów,
wypadamy bardzo korzystnie i mamy czym
się pochwalić. Natomiast to że 15 i 16 października będziemy w Białymstoku gościć
delegatów XXIII KZD wynika z faktu, iż
Komisja Krajowa postanowiła m.in. w ten
sposób rozpocząć obchody 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
syna Ziemi Podlaskiej.
W jaki sposób delegacji XXIII KZD będą
obchodzić 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego
Popiełuszki?
- Przede wszystkim chcemy się pomodlić
w intencji ks. Jerzego i zakończenia procesu

beatyfikacji, który jest już na ostatnim
etapie, polegającym na przedłożeniu dokumentu positio watykańskiej Kongregacji ds.
Kanonizacyjnych oraz Papieżowi. Wielu znakomitych gości, zaproszonych na obrady, będzie uświetniać swoją obecnością uroczystości. Zaproszony został Prezydent RP Lech
Kaczyński, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek a także biskupi:
Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy bp Kazimierz Ryczan, Metropolita Gdański abp
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Białostocki abp Edward Ozorowski oraz biskupi z
sąsiednich diecezji, którzy w Katedrze o godzinie 10.00 w dniu 15 października odprawią mszę świętą. Pod pomnikiem ks.
Jerzego, Instytut Pamięci Narodowej otworzy
wystawę upamiętniającą życie i śmierć
kapelana „Solidarności”. W białostockiej
Katedrze w dniu 15 października o godz.
19.00 odbędzie się uroczysty spektakl
słowno - muzyczny z udziałem takich artystów jak Jerzy Zelnik, Małgorzata Walewska,
Georgij Agratina i Robert Grudzień , na który

już dziś mam przyjemność zaprosić
członków naszego Związku oraz mieszkańców Białegostoku.
Czy w części roboczej zjazdu przewidziane są
jakieś szczególne sprawy, którymi będą zajmować się delegacji?
- Jest to sesja zwyczajna KZD, ale jest
wiele ważnych problemów społecznych w
kraju, których nie sposób nie zauważyć. Z
zaniepokojeniem obserwujemy załamanie
się polityki społecznej państwa, czego
przykładem są m.in.: zamrożenie na kolejne
lata progów dochodowych upoważniających
do pomocy społecznej, likwidacja rezerwy
solidarności społecznej, zamach na Fundusz
Rezerwy Demograficznej, pośpieszna prywatyzacja przypominająca wyprzedaż majątku
narodowego dla załatania „dziury” budżetowej. Wobec takich wyzwań NSZZ „Solidarność” na pewno nie pozostanie bierna.
Czy spodziewa się Pan, że wobec narastających zagrożeń dla środowisk pracowniczych delegacji zdecydują o podjęciu działań protestacyjnych przez NSZZ „Solidarność”?
- Jako odpowiedzialny w Komisji Krajowej za fundusz strajkowy nie mogę wykluczać takiego rozwoju wydarzeń. Przecież już
15 września Komisja Krajowa zdecydowała
się ogłosić Krajowe Dni Protestów wobec
braku działań antykryzysowych rządu. Mamy
teraz taką sytuację, że nie możemy liczyć na
uczciwy dialog społeczny z rządem, który
mówi co innego, a co innego czyni. Przykładem są oszukani stoczniowy, i inne grupy
zawodowe, którzy liczyli na pomoc państwa
w łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego i ochrony miejsc pracy. Zamiast skutecznej walki z kryzysem gospodarczym,
ekipa Donalda Tuska planuje ograniczyć
uprawnienia związków zawodowych. To
wszystko powoduje irytację i wzrastające
wzburzenie społeczne wielu środowisk pracowniczych.
Dziękuję za rozmowę.
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Polska - dwóch prędkości
W przedostatnim dniu września br. w
Biurze Poselskim w Białymstoku odbyła się
konferencja prasowa posła Krzysztofa
Jurgiela.
Jej tematem były sprawy związane z
zmianą polityki rozwoju „Polska - dwóch
prędkości” prowadzącej do zepchnięcia
Białegostoku do roli trzeciorzędnego ośrodka miejskiego oraz podziału kraju na obszary nadające się do szybszego rozwoju i opóźnionego, jak woj. podlaskie, w Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego oraz niekorzystnych zasad finansowania polityki rozwoju woj. podlaskiego.
Poseł Jurgiel przypomniał, że Sejm RP
uchwalił 6 grudnia 2006 roku ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która
określiła zasady jej prowadzenia, podmioty
ją prowadzące oraz tryb współpracy między
nimi. - Rząd „Prawa i Sprawiedliwości” na
podstawie tej ustawy opracował strategie
niezbędne do prowadzenia polityki rozwoju

o których mowa w art. 9 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz programy
operacyjne- powiedział poseł.- Są to: Strategia Rozwoju Kraju do 2015 r., Narodowa
Strategia Spójności na lata 2007-2013 i
Programy Operacyjne. Na wniosek koalicji
PO - PSL Sejm 7 listopada 2008 r. zmienił
ustawę i zasady wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Następnie poseł stwierdził, że obecnie
rząd pracuje nad opracowaniem długookresowej strategii rozwoju kraju, koncepcji
zagospodarowania przestrzennego kraju i
krajowej strategii rozwoju regionalnego.
Rząd PO i PSL przeprowadza zasadniczą
modyfikację dotychczas prowadzonej polityki regionalnej. Znalazło to odzwierciedlenie
w przedstawionym do konsultacji projekcie
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR).

- Proponowane przez rząd rozwiązania w
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
spychają Białystok do roli trzeciorzędnego
ośrodka miejskiego oraz podziału kraju na
obszary nadające się do szybszego rozwoju i
opóźnionego, jak woj. podlaskie oraz wprowadzają niekorzystne zasady rozwoju dla
woj. podlaskiego, co w efekcie prowadzi do
polityki rozwoju regionalnego „Polska dwóch prędkości”. Na to nie możemy się
zgodzić. W tej sprawie skierowałem już
interpelację do premiera D. Tuska, a mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego namawiam do aktywnego udziału w
konsultacjach społecznych Strategii, które
będzie organizowała Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego - powiedział w konkluzji swojej wypowiedzi poseł K. Jurgiel.
n

Kryzys podlaskiej policji

Podlaskie szpitale dostaną
mniej pieniędzy z NFZ

Podlaska policja kurczy się i biednieje.
Straci w najbliższym czasie ponad 160 wakatów. Główny powód to kryzys. Na domiar
złego nasi policjanci nie dostają pełnych
pensji. Taka sytuacja może odbić się na
naszym bezpieczeństwie - ostrzegają policyjni związkowcy i politycy. W Podlaskiem
jest coraz mniej policjantów i coraz mniej
pieniędzy. 60 wakatów Komenda Wojewódzka musi zlikwidować, bo rząd oszczędza z powodu kryzysu. - Zadań nam nie ubywa. Ubywa etatów. A wakaty, które mamy są
przyblokowane, jeżeli chodzi o obsadzanie.
Wiąże się to z kryzysem – mówi podinsp.
Andrzej Aleksiejuk ze Związku Zawodowego
Policjantów w Białymstoku. Oprócz tego,
Oddział Prewencji w Białymstoku musi oddać 106 wakatów do największych polskich
miast. Między innymi z powodu Euro 2012.
Mundurowych będzie mniej, bo funkcjonariusze odchodzą na emeryturę, a nowych jest
niewielu. Policjantów niepokoi też brak pieniędzy. Komenda Wojewódzka w Białymstoku zalega z różnymi dodatkami do pensji
na kwotę 4,5 miliona złotych. - Policjanci

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia
- w przyszłym roku pieniędzy na podlaskie
szpitale będzie jeszcze mniej. Stracą od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych
w porównaniu z rokiem obecnym. W rozmowach z dyrektorami przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przyznają już, że
województwo podlaskie na zmianie algorytmu, na podstawie którego pieniądze są
dzielone na regiony, prawie nie skorzysta.
Nieoficjalnie mówi się o 9 mln zł więcej, jakie
trafić mają do podlaskiego oddziału NFZ. W
budżecie liczonym w miliardach złotych to
zmiana iście kosmetyczna - podlaski NFZ na
nasze leczenie wydaje tyle w niespełna dwóch
dni. W funduszu zapowiadają, że zrobią
wszystko, by świadczenia dla pacjentów były
finansowane przynajmniej na podobnym co w
tym roku poziomie. Jak to będzie wyglądać w
praktyce? Na pewno nie stracą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i refundacja leków. Szpitale i ich pacjenci już tego powiedzieć nie mogą. Podlaski oddział NFZ jest
właśnie w trakcie rozmów z dyrektorami szpitali. Dobrych wiadomości właściwie dla nich
nie ma.
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dzwonią, pytają czy w ramach sporu
zbiorowego będzie manifestacja. Grupą
chcą się wybrać do Warszawy, żeby pokazać
swoje niezadowolenie – powiedział nadkomisarz Krzysztof Wierzbicki ze Związku
Zawodowego Policjantów w Białymstoku. W
czasach kryzysu przestępczość może
wzrosnąć, a wtedy bez wystarczającej liczby
policjantów nasze województwo straci
opinię najbezpieczniejszego w kraju. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom,
zwalczanie przestępczości jest jednym z
podstawowych zadań państwa i na policję
pieniądze być powinny – uważa Jarosław
Matwiejuk, poseł. Policja cieszy się dużym
zaufaniem Polaków wśród innych instytucji.
Dlatego rząd na nas oszczędza – komentują
policyjni związkowcy. Oszczędzania w czasach kryzysu jest naturalne. Ale trudno
oprzeć się wrażeniu, że rząd na naszym
województwie oszczędza szczególnie. U nas
brakuje pieniędzy na zdrowie, kulturę, drogi,
a teraz także na bezpieczeństwo.
Obiektyw

Komunalne znaczy nowoczesne
Z Prezesem Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Białymstoku
- DARIUSZEM CISZEWSKIM, rozmawia Mirosław Markowski

Panie Prezesie, mówi się o Panu, że jest Pan
człowiekiem sukcesu. Czy w tym przypadku
sukces osobisty przekłada się także na sukcesy przedsiębiorstwa którym Pan zarządza?
- Przede wszystkim KPKM odniosło
sukces, a przy okazji zarządzania tą spółką
trochę splendoru spadło i na mnie. Przy
wdrażaniu nowych technologii, szczególnie z
dziedziny informatyki jest niezbędne zaangażowanie całej kadry kierowniczej i
większości pracowników przedsiębiorstwa.
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie to, że zinformatyzowaliśmy wszystkie
dziedziny działalności w naszej spółce i jesteśmy pod tym względem wyjątkowi w skali
kraju a niektóre rozwiązania są unikatowe

na skalę europejską. Należy podkreślić, że
zostało to osiągnięte w spółce komunalnej.
Uważam, że nie przedsiębiorstwo skorzystało z mojej osoby, ale to ja skorzystałem z
sukcesu przedsiębiorstwa.
Światowy kryzys gospodarczy jak na razie nie
dotyczy KPKM-u?
- Tak, to prawda. Wynika to z zewnętrznych czynników niezależnych od spółki.
Kryzys spowodował spadek cen paliw na
rynkach światowych, a jednym z głównych
kosztów działalności przedsiębiorstwa komunikacyjnego jest olej napędowy. Dopomogły nam również zmiany organizacyjne w
spółce i otwarcie nowej stacji paliw poprzez
którą doprowadziliśmy w roku 2008 do
spadku cen paliw na rynku białostockim o
ponad 6%.
W przeszłości był Pan działaczem związkowym. O byłych działaczach związkowych
często mówi się, że są trudnymi pracodawcami. Czy ten fakt pomaga Panu, czy przeszkadza w prowadzeniu dialogu ze związkami
zawodowymi w spółce?
- Do 1999 roku byłem działaczem związkowym. Jako związkowiec najbardziej sobie
ceniłem konstruktywne działanie i rozwiązywanie wielorakich problemów. Ponad
dziesięcioletnie doświadczenie w działalność związkowej, czteroletnia praca w administracji samorządowej oraz prowadzenie

własnego biznesu przez niespełna pięć lat
bardzo mi pomaga w prowadzeniu dialogu
ze związkami zawodowymi. Mogę zaryzykować stwierdzenie - na bazie mojego doświadczenia, że potrafię „wczuć się” w rolę
partnera i zrozumieć jego argumenty podczas negocjacji spornych spraw. Natomiast,
czy jestem trudnym pracodawcą? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
NSZZ „Solidarność” od wielu lat uczestniczy
w akacji przyznawania certyfikatów „Pracodawca przyjazny pracownikom” organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy pod
patronatem Prezydenta RP. Czy według
Pana, KPKM jest pracodawcą przyjaznym
pracownikowi?
- Jeszcze mamy dużo do zrobienia. Nasze zaplecze warsztatowe zostało wybudowane na początku lat siedemdziesiątych w
starej technologii i warunki pracy są trudne
a nawet ciężkie. Otrzymaliśmy już pozwolenie na budowę nowoczesnej hali - Centrum
Serwisowe. Inwestycję o wartości ponad 20
mln zł zamierzamy rozpocząć latem 2010
roku. Po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy mogli wystąpić o certyfikat „Pracodawca
przyjazny pracownikom” i oczywiście go
otrzymać.
Dziękuję za rozmowę
n

PODZIĘKOWANIE

Pomóżmy rodzinom górników!

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza
Zachodniego w Szczecinie serdecznie dziękuje członkom
NSZZ „Solidarność”, jego sympatykom oraz mieszkańcom
Miasta Szczecina za liczny udział w ogólnopolskiej
manifestacji w obronie Stoczni i miejsc pracy, która odbyła
się w Szczecinie w dniu 18 września 2009 r.
Manifestując w tym dniu, stanowczo zaprotestowaliśmy
przeciwko prowadzonym przez Rząd RP działaniom,
zmierzającym do likwidacji wielu tysięcy miejsc pracy oraz
domagaliśmy się przestrzegania podstawowych zasad
demokracji, której nieodłącznym elementem jest dialog.

Organizacja zakładowa „Solidarności” w Kopalni
Węgla Kamiennego „Śląsk” utworzyła specjalne konto, na
które można wpłacać środki dla rodzin poszkodowanych
górników - członków naszego Związku. Wśród górników,
którzy zginęli podczas tragicznego wypadku w kopalni w
Rudzie Śląskiej było czterech członków NSZZ
„Solidarność”. Siedmiu pozostałych przebywa jeszcze w
szpitalu. Włączając się w apel Rady Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” ,
prosimy o wsparcie.

Przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”
Pomorza Zachodniego
Mieczysław Jurek

Poniżej podajemy numer konta, na który można
kierować wpłaty:
NR konta: 52 1050 1331 1000 00906962 7330

Program rabatowy
- „Twoja Karta Grosik”
AKTUALNY
WYKAZ
PLACÓWEK
HANDLOWYCH i USŁUGOWYCH W REGIONIE
PODLASKIM HONORUJĄCYCH KARTĘ
„GROSIK”
AUGUSTÓW
1. Augustowska Spółdzielnia Spożywców
Społem - rabat w wysokości 2% powyżej kwoty
20 zł:
- Restauracja "Albatros" ul. Mostowa 3,
- "Jedynka" ul. Młyńska 7;
- Delikatesy Centrum ul. Rynek Z. Augusta
36;
- "Krystyna" ul. Nadrzeczna 105;
- Market "Lipowiec" ul. Turystyczna 35;
- Market "Bystry" ul. Waryńskiego 25;
- "Tęcza" ul. I Pułk. Uł. Krechowieckich 4;
- "Aldona" ul. Malinowa 1;
- Market "Borki" ul. Nowomiejska 83;
- Delikatesy ul. Hoża 4;
- "Smaczek " Mięsny ul. Młyńska 5;
- "Malwa" ul. Śródmieście I A
/Ogrodowa/;
- "Atut" ul. 29-ego Listopada 8 A;
- "Smaczek" Mięsny ul. Śródmieście I A
/Ogrodowa/;
- "Smaczek" ul. Kasztanowa 46 B;
- "Nocny Marek" ul. Rynek Z. Augusta 17;
- "Sezam" ul. M. Konopnickiej 10;
- "Promyk" ul. Osiedlowa 9;
- "Promyk" ul. Przemysłowa 6 A;
- "Dorotka" ul. Tartaczna 23;
2. Auto Moto Centrum - rabat 7% - części
samochodowe oraz 10% - usługi:
- Auto Moto Centrum ul. Mostowa 30;
- Auto Moto Centrum ul. Wojska Polskiego
70 A;
3. Kwiaciarnia "U Anny" - ul. M.A.
Jonkajtysa 6 - rabat 5% od kwoty 35 zł na
zakupione towary
4. Dobkowski Paliwa - rabat 8 groszy benzyna, 5 groszy autogaz, olej opałowy gwarancja dobrej ceny - negocjacje
- "Łysa Góra" ul. Wojska Polskiego 69 A;
- "Koszary" ul. Tytoniowa 7;
5. Sklep Ogrodniczy ABC - ul.
Nowomiejska 3A - rabat 5% - 8%;
6. Salon Rowerowy ABC - Nowomiejska 3
B - rabat w wysokości 5% - 8%;
7. Salon Rowerowy ABC- ul. Hoża 11 B rabat w wysokości 5% - 8%;
8. Sklep Odzieżowy BIG STAR - ul. Rynek Z.
Augusta 34 - rabat w wysokości 5% - 8%;

9. Sklep Wędkarski - ul. Mostowa 24 rabat 5% od kwoty 50zł;
10. P.H.U. "Papirus" - ul. Hoża 6 - rabat
10% od kwoty 30zł;
11. Sklep Odzieżowy - ul. Rynek Z. Augusta
32 - rabat 5% (rabat nie dotyczy towarów firmy
"Inspire" oraz towarów objętych przeceną);
12. "Mistral" Salon Mody Damskiej i
Męskiej - ul. Rynek Z. Augusta 10 /I piętro/ rabat 7%;
13. "Fenomen" Casual & Jeans - ul.
Rynek Z. Augusta 10- rabat 7%;
14. "Moda Damska" - ul. Rynek Z.
Augusta 11 /I piętro/- rabat 7%;
15. "Achilles" Obuwie Damskie i Męskie ul. Rynek Z. Augusta 31- rabat 7%;
16. "Stanex" Garnitury i Młodzieżowa
Odzież Męska - ul. 3-Maja 6 - rabat 7%;
17. Sklep Odzież Damska i Młodzieżowa
Szade - ul. Kościuszki 2 - rabat 10%;
18. Hurtownia "DS-BIS" - ul. Wypusty 1 rabat 4%;
19. Pralnia chemiczna "EKO" - ul. Rynek
Z. Augusta 28 /wejście od ul. Szkolnej/ - rabat
5%;
20. Agencja ubezpieczeniowa Compensa
S.A. - ul. Mostowa 12G - rabat 5% - 20%
21. Sklep "NENA SPORT" - ul. M. A.
Jonkajtysa 6 - 5% rabatu - nie dotyczy towarów
przecenionych
22. Serwis "GAMA" - ul. Kasztanowa 18 czyszczenie dywanów, tapicerek - rabat 8%
23. Księgarnia "ERA" - Kopernika 2B art. szkolne i biurowe - rabat 2%
24. Sklep Metalowy HASiM - Komunalna 2
- art. sanitarne i metalowe - rabat 5%
25. Sklep partner AGD RTV – ul. Wypusty 1 –
rabat 5% (nie dotyczy towarów przecenionych)
26. Sklep partner AGD RTV – ul. Młyńska 7
– rabat 5% (nie dotyczy towarów przecenionych)
27. AGA electronics s.j. – ul. Ks. Skorupki
2 – rabat 5% na zakupione towary oraz 10% na
wykonane usługi
28. Apteka mgr farm. Maciej Otto - rabat
5%
- ul. Waryńskiego 55
- ul. Wojska Polskiego 51
- ul. M. Konopnickiej 12
29. Apteka mgr farm. Dariusz Grześkowiak
- rabat 5%
- ul. Mostowa 1
- ul. 3 Maja 7

30. Apteka Ogólnodostępna mgr farm.
Maria Żukowska - Pogorzelska - ul. Kopernika
5 - rabat 5%
31. Apteka Prywatna mgr farm. Alicja
Haraburda - Mateuszuk - ul. Mostowa 12crabat 5%
32. Brylancik - złoto, srebro, art.
przemysłowe - ul. Mostowa 2 - rabat 5%
33. CASIO CENTER - naprawa, sprzedaż
zegarków i art. przemysłowych - ul. Mostowa 2
- rabat 5%
BIAŁYSTOK
1. Rekom PHUP - sklep i serwis komputerowy
- ul. Swobodna 43 lok.4 - rabat 10%
2. FHU "Premium" - Auto Alarmy - ul.
Warszawska 79 - rabat 10%
3. Studio Kosmetyczne "Anna" ul. Św.
Rocha 14A lok.38 - rabat 10%
4. "Exclusive" Salony obuwia: - rabat 5%
- Boh. Monte Cassino 5
- Centrum Handlowe " Park": ul. Św.
Rocha 33 lok.10, lok.15, lok.119
5. Pralnia ekologiczna "Exclusive" ul.
Suraska 4 - rabat 20%
6. "BAS" Bartosz Sarosiek - salony
optyczne - rabat 10%
- "Super optyk" ul. Lipowa 2
- "Twój optyk" ul. Mickiewicza 14
- "Twój optyk" ul. Białówny 2/2
7. Zakład usługowy AGD-RTV ul. Krucza 6
rabat 10%
8. Hurtownia Elektrotechniczna "Eltron"
ul. Wysockiego 69 - rabat 10%
9. Radio Taxi "Wersal Podlaski" (96-61) rabat 20%
10. Auto Marek - systemy nawigacji
satelitarnej, diagnostyka silnika i inne - ul
Fabryczna 2a - rabat 10%
11. PHU. - Akcesoria i części samochodowe
- ul. Wierzbowa 10 - rabat 5-10%
12. Stolarka okienna - REKOM - okna,
drzwi, parapety, żaluzje, rolety - Ordonówny 1 rabat 5-10%
13. Salon Urody - usługi fryzjerskie i
kosmetyczne - Ordonówny 1 - rabat 5%
14. TOP INVEST - ceramika i armatura
sanitarna, wentylacja i klimatyzacja, kanalizacja
i odwodnienie, instalacje grzewcze, systemy
kominowe, narzędzia - ul. Andersa 3, tel 085
6549740 - rabat 15% z możliwością negocjacji
15. Salon Urody BeaBeaty - ul. Świętego
Rocha 13/15 lok. 203 - rabat 5-10%

16."SAND-MAX Technika Grzewcza i
Sanitarna - Ciołkowskiego 169 - rabat 10-20%
17."SAND-MAX" - artykuły sanitarnoinstalacyjne - Ciołkowskiego 169 - rabat 10-20%
18. Zakład zegarmistrzowski - Suraska 1 rabat 10%
19. PHU "LEKOX" - pieczątki, wizytówki,
ulotki, kalendarzyki, ksiązki podatkowe i
prawnicze - Suraska 1 - rabat 10%
20. "ATELIER FRYZUR" - Salon Fryzjerski ul. Gen. Z. Berlinga 10 lok. 20 - rabat 5-10%
na wykonane usługi.
21. Salon "ZIZI" s.c. - odzież damska,
męską, młodzieżowa, duże rozmiary, firany,
obrusy, szycie firan - ul. Leszczynowa 31 - rabat
3% na zakupione towary.
22. Biuro Podróży "IMPERIA" - ul.
Suraska 1 lok.112 ( I piętro), tel. 085/ 74454-67 - rabat 50 zł na organizowane wczasy
zagraniczne - oferty last minute: Egipt,
Jordania - Ziemia Święta, Tunezja, Grecja,
Cypr, Riwiera Turecka, Kreta, Majorka,
Teneryfa, Brazylia, Meksyk, Cuba, Dominikana,
Chiny, kolonie, obozy młodzieżowe.
23. Gabinet Kosmetyczny "Jesteś piękna"
- ul. Berlinga 10 lok.11 - rabat 5% od kwoty
30zł na wykonane usługi.
24. KPKM Sp. z o.o. - ul. Składowa 11 rabat 2% na zakupione paliwo samochodowe olej napędowy, benzynę bezołowiową Pb 95,
Pb 98, gaz LPG.
25. Usługi Krawieckie - Ks. W. Pietkuna 5 rabat 5-10%
26. Biuro Rachunkowe (świadectwo
kwalifikacyjne 23260/01) - ul. Suraska 1 lok.
212 - rabat 10%
27. Gabinet Stomatologiczny - ul. Suraska
1 lok. 111 - rabat 10%
28. Kwiaciarnia "Żonkil" - ul. Legionowa 2
- rabat 3% od kwoty 30zł na zakupione towary
oraz wykonane usługi
29. Studio Modelowania Sylwetki - ul.
Starobojarska 21 lok. D1 - rabat 10% na
zakupione towary oraz na świadczone usługi:
5% do kwoty 100 zł, 10% powyżej kwoty 100zł
30.Radio Taxi Komfort - ul. Waszyngtona
18 - rabat obowiązujący w danym czasie w
Radio Taxi Komfort
31. FOTO "WENUS" - ul. Rynek Kościuszki
13 - rabat 10% na zakupione towary, od 1020% na wykonane usługi
32. Kwiaciarnia "Tulipan" - ul. M.
Składowskiej - Curie 16A - rabat 5%
BIELSK PODLASKI
1. K&R Distributions - sklep komputerowy
- ul. Mickiewicza 58/11 - rabat 2%
2. Sklep "FOTO" ul. Mickiewicza 60 rabat 10%
3. Gabinet Kosmetyczny ul. Kryniczna 13 rabat 5%
4. TASZ P.H. - części samochodowe - ul.
Mickiewicza 108 B - rabat 10%

5. DOM-Pol - materiały budowlane - ul.
Mickiewicza 40 - rabat 3%
6. Hera - sklep kosmetyczny - Plac
Ratuszowy 1- rabat 3%
7. Zakład Optyczny ul. Mickiewicza 58/12
- rabat 6%
8. Sklep Komputerowy DAP+g ul.
Mickiewicza 8 - rabat 3%
9. Kwiaciarnia "LOTOS" ul. Mickiewicza 8
- rabat 10%
10.PHU Elektryk- ul. Batorego 23 - rabat
6%
- ul. Białostocka 5b 17-200 Hajnówka
11.MCM Kolor Dachy - ul. Piłsudskiego 47
- rabat 5%
12.Usługi pogrzebowe "HADES" - ul.
Kryniczna 20 - rabat 5%
13.PW "BESAWA" - Księgarnia Mickiewicza 124/5 - rabat 5%
14.PHU "SAW" - ul. Wojska Polskiego 3 rabat 5%
ŁAPY
1. Gabinet kosmetyczny "Urszula"- ul.
Przechodnia 1 - rabat 5%
2. Zakład Fryzjerski - ul. Przechodnia 1 rabat 5%
3. Zakład Usługowo - Handlowy "Marka" ul. Główna 40 - rabat 3-30%
4. PHU "Eltron" - Sklepy RTV AGD - rabat
3%
- 18-100 Łapy ul. Główna 24
- 18-218 Sokoły ul. Krótka 4
5. Hurtownie Elektrotechniczne "Eltron" ul. Mostowa 4 - rabat 10%
6. Apteka "Vita" - ul.Główna 21 rabat 510%
7. Sklep wielobranżowy "Wika" - ul.
Sikorskiego 13b - rabat 5%
8. Sklep "Pekin" - ul. Gęsia 1 - rabat 5%
9. PPHU "SANMET" - ul. Sikorskiego 15A
- rabat 5%
10.Drogeria - ul. Główna 2 - rabat 5%
11.PHU "KORAL" - Sklep rowerowy - ul.
Sikorskiego 58 - rabat 5% rowery, 10% części i
art. sportowe
SIEMIATYCZE
1. "Centrum Ogrodnicze Natura" ul. Armii
Krajowej 2 - rabat 3%
2. "SIMPRO" ul. Pałacowa 14A - rabat 3%
3. "Feniks" - odzież, konfekcja - ul. 11
Listopada 45 A - rabat 3-5%
4. Sklep "Velvet" - pasmanteria - ul. Plac
Jana Pawła II 17- rabat 3-5% (przy zakupach
powyżej 20 zł)
5. Kwiaciarnia SU-DAN - ul. Plac Jana
Pawła II 17 - rabat 5% kosmetyki, 10%
pozostałe towary
6. PHU Kryształ Plac ul. Jana Pawła II 12
17-300 Siemiatycze rabat 5% art. gosp.
domowego

7. "RONDO" - sklepy wielobranżowe rabat 3%
- 17-300 Siemiatycze ul. Plac Jana Pawła
II 14 -sklep nr.1
- 17-300 Siemiatycze ul. 11 Listopada 18
- sklep nr.2
- 17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 60c sklep nr 3
- 08-200 Łosice ul. Bialska 29 - sklep nr 4
- 17-300 Siemiatycze ul. Wysoka 72 sklep nr 5
8. Sklep papierniczy "Duduś" ul.
Pałacowa 17 - rabat 10%
9. Studio RS - salon optyczny - ul.
Pałacowa 19 lok.1 - rabat 5%
10. Foto Wysoccy - ul. Kasztanowa 52 rabat 5% na usługi
11.Salon Fryzjerski - ul. Grodzieńska 33H rabat 5%
12.Hurtownia książek - ul. Pałacowa 14 rabat 5%
13.PHU "Elektryk" - ul. Zaszkolna 26 rabat 6%
14."SENIOR" - ul. Srażacka 4 Boćki rabat 3% na towar, 10% na usługi
15."BAWET" - Gabinet weterynaryjny - ul.
Świętojańska 24 - rabat 5% na towar, 10% na
usługi
16."ATOS" - ul. Kościuszki 40 - rabat 3%
17."U WOJTKA" ul. Plac Jana Pawła II 27 rabat 3%
SOKÓŁKA
1. Auto Szoka ul. Orzeszkowej 11 - serwis
samochodowy - rabat 5% na towar , 10% na
usługi
2. Mega Sport ul. Białostocka 33/1 odzież sportowa rabat 10% (oprócz towarów
objętych wyprzedażą)
3. LT Komputery ul. Grodzieńska 11a 1 rabat 10% na usługi
4. "Bax" ul. Pocztowa 3 - art. remontowe rabat 3%
5. Fryzjer "Image" ul.1 Maja 13 lok. 101 rabat 10 %
6. Kwiaciarnia "Wenus" Plac Kościuszki
8a - rabat 5%
7."KOR-GAZ" ul. Sikorskiego 25 - gaz
propan butan / butla 11Kg na terenie miasta
Sokółka - rabat 5%
8."Twój optyk" - Grodzieńska 10 - rabat 5%
SUWAŁKI
1. PHU "EWART" Kwiaciarnia - ul.
Kościuszki 32 - rabat 5% na towar, 5% na
usługi
2. PHU "EWART" Kwiaciarnia - ul.
Kowalskiego 12 - rabat 5% na towar, 5% na
usługi
3. Gaz - Trans S.C. - ul. Mickiewicza 11 3gr - 1litr LPG, 2zł - 1 szt. butli gazu

n

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY

PLATFORMA PUŚCI NAS Z TORBAMI
Dziura budżetowa zamienia się w otchłań, w której pogrążają się finanse publiczne w Polsce. Politycy Platformy zachowują pogodę ducha. PiS dostrzega dramatyzm sytuacji, a ekonomiści biją na
alarm. Deficyt budżetowy w przyszłym roku
wyniesie około 52,2 mld zł. Deficyt finansów
publicznych – ponad 100 mld zł.
Deficyt budżetowy już na początku 2010
r. będzie dwukrotnie większy od tego znowelizowanego w br. Minister finansów Jan
Rostowski zdetronizował Jarosława Bauca,
borykającego się z poprzednią wielką dziurą
budżetową, wynoszącą realnie „tylko” 33
mld zł. Wtedy mieliśmy także spowolnienie
gospodarcze, czyli spadek PKB, gwałtowny
wzrost bezrobocia i brak polityki gospodarczej. Mamy nieoficjalną informację, że
według ministra Michała Boniego deficyt
miał być oszacowany niżej – na 48,5 mld zł
– czyli był znowu cichy konflikt między
szefem doradców premiera a szefem resortu
finansów.

Czy jest wyjście z sytuacji bez
wyjścia
Jak rząd ma zamiar ratować kraj przed
tą ogromną dziurą budżetową – jeszcze nie
jest pewne. Po pierwsze – mimo obietnic
premiera Tuska jest planowana po cichu
podwyżka podatków pośrednich, mianowicie akcyzy na papierosy, alkohole i paliwa.
A także podwyżka VAT na artykuły dla dzieci i
materiały budowlane z 7 proc. do 22 proc.
Podobnie jak w państwach bałtyckich.
Po drugie – łataniu dziury mają służyć
środki z prywatyzacji. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, rząd prowadzi politykę niebezpieczną dla finansów publicznych. Cechuje
ją brak konsekwencji, doraźność, brak jakichkolwiek reform, które pobudzałyby
gospodarkę i przedsiębiorczość, oraz ukierunkowanie jej na cele wyborcze – jak powiedziała posłanka Grażyna Gęsicka. A jej
kolega klubowy, Mariusz Błaszczak, przypomniał, że w lutym br. PO zwracało uwagę,
iż zwiększenie zadłużenia budżetowego jest
skrajną nieodpowiedzialnością.
PiS proponowało wówczas urealnienie
deficytu do poziomu 25 mld zł. Tymczasem
nowelizacja w czerwcu zwiększyła deficyt do
27 mld zł. Prawdopodobnie na tym się nie

skończy i potrzebna będzie ponowna nowelizacja, bo kryzys będzie się pogłębiał.
Zamiast realnych działań, rząd mamił nas
jakimiś cudownymi lekarstwami, jak rok
temu w Krynicy, zapowiadając wprowadzenie euro już w 2011 r. Miało to być najlepszym lekarstwem na kryzys gospodarczy, a
okazało się zabójcze, np. dla gospodarki
Słowacji.

Zwiększanie deficytu budżetu
zamiast dochodów
Posłanka Gęsicka podkreśla, że kryzys
to zmniejszające się wpływy do budżetu.
Można wówczas postępować na dwa sposoby: pierwszy, który z tej chwili proponuje
rząd – zwiększyć deficyt do granic możliwości. I drugi: zwiększać wpływy do budżetu.
Niestety, tego drugiego koalicja rządowa nie
przewiduje.
W kampanii wyborczej PO obiecywała
reformy ważne dla gospodarki: podatek
liniowy, ułatwienia działalności gospodarczej, racjonalną prywatyzację, zmniejszenie
zatrudnienia w administracji. Żadnej z nich
rząd Tuska nie zrealizował. Zamiast tego w
2008 r. nastąpił duży wzrost zatrudnienia w
aparacie państwowym – od 7 do 20 proc.
Powstaje więc pytanie: dlaczego właśnie teraz ogłoszono informację o tak poważnych rozmiarach deficytu budżetowego? Ten
rząd nigdy nie robi niczego bez powodu. Ma
to prawdopodobnie jakieś cele pijarowskie,
służące stworzeniu korzystnego wizerunku
Rady Ministrów. Politycy PiS uważają, że

informacja o tak drastycznym wzroście
deficytu w przyszłym roku ma uzasadnić
nagłą prywatyzację. To rozwiązanie PiS
uważa za bardzo niekorzystne. Zwłaszcza w
czasie głębokiego kryzysu, kiedy cena
sprzedaży nie będzie adekwatna. A także
dlatego, że przewiduje się sprzedaż branż i
firm strategicznych. Ponieważ ta prywatyzacja budzi opory społeczne, być może chodzi o to, by ją przedstawić jako jedyne wyjście.

Deficyt a kiełbasa wyborcza
Gęsicka zakłada też możliwość, że
ponieważ nadchodzą wybory do samorządu
terytorialnego oraz prezydenckie, rząd
szykuje kiełbasę wyborczą. Dla poszczególnych kategorii wyborców co pewien czas
będą się znajdowały różne prezenty. Trzecia
teza według posłów PiS jest taka, że dziura
budżetowa nie będzie tak duża. W stosownym momencie, wybranym według logiki
wyborczej, premier Tusk triumfalnie obwieści, że dzięki wysiłkom rządu nie mamy deficytu 52-miliardowego, lecz mniejszy.
Tymczasem rzecznik rządu Paweł Graś
zapewnił w minioną sobotę, że zapowiedziany na 2010 r. deficyt budżetowy w wysokości 52,2 mld będzie pod kontrolą. Podkreślił, że Rostowski ma przygotowaną „mapę drogową” na trzy lata, jak z tego deficytu
wyjść. Graś powiedział też, że decyzja o wysokości deficytu wynika z ograniczonych
możliwości działania rządu.
Maciej Pawlak, Teresa Wójcik

KRÓTKO
Odprawa dla pracownika nie
zawsze należna
Zgodnie z art. 231 KP w razie przejścia
zakładu pracy (np. jego sprzedaży lub śmierci
jednoosobowego przedsiębiorcy) lub jego
części na innego pracodawcę zakład pracy
staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, jednakże w
terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy
lub jego części na innego pracodawcę
pracownik może bez wypowiedzenia, za
siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać
stosunek pracy. Co istotne, rozwiązanie
stosunku pracy w opisanym trybie powoduje
dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa
pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy
przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art.
231 § 4 KP). Równocześnie – stosownie do
art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników – pracownikowi,
w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w
ramach grupowego zwolnienia, przysługuje
odprawa pieniężna. Na tle przytoczonych
przepisów powstała wątpliwość prawna, czy
odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi,
który zakończył współpracę z pracodawcą
stosownie do art. 231 § 4 KP, czyli rozwiązał
stosunek pracy bez wypowiedzenia, za
siedmiodniowym uprzedzeniem, w związku z
przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę. Wątpliwość tę rozstrzygnął SN w uchwale z dnia 18 czerwca 2009 r. (sygn.: III PZP
1/2009), stwierdziwszy, że rozwiązanie
stosunku pracy w trybie art. 231 § 4 KP nie
uprawnia do nabycia odprawy pieniężnej, o
której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników, chyba
że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była
poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.

Od 1 listopada będą wyższe zasiłki
rodzinne
Zgodnie z komunikatem w sprawie
weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i
wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2009 r. – dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
– wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych nie ulegnie
zmianie. Zakres weryfikacji został określony w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę do ubiegania się o
zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz.U. Nr 129, poz. 1058). Powyższe oznacza, że dochód rodziny na jedną osobę, który uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego, nadal nie może być wyższy niż 504 zł
lub 583 zł, jeżeli w rodzinie wychowuje się

niepełnosprawne dziecko. Kryterium dochodowe pozostanie bez zmian aż do 2012 r.
Od 1 listopada 2009 r. kwoty zasiłku
rodzinnego będą wynosiły:
•
68 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
•
91 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
•
98 zł miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
Ponadto podwyższona została kwota
świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 listopada
świadczenie będzie wynosić 520 zł miesięcznie. Bez zmian pozostają kwoty dodatków do
zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku
pielęgnacyjnego. Złożenie wniosku wraz z
kompletem wymaganych dokumentów o
zasiłek rodzinny i inne świadczenia jeszcze we
wrześniu gwarantuje, że zostaną one wypłacone do końca listopada.

Zakupy w niedzielę tylko do 12
NSZZ „Solidarność” chce wprowadzić zakaz handlu w niedziele od godz. 12. Kluby parlamentarne i część pracodawców mogą poprzeć tę propozycję. W niedzielę wszystkie
placówki handlowe, z wyjątkiem np. aptek lub
stacji benzynowych, mogłyby być otwarte tylko
do godz. 12. Nad projektem ustawy, który ma
wprowadzić takie ograniczenie, pracuje NSZZ
„Solidarność”, który porozumiał się w tej sprawie z częścią pracodawców branży handlowej.
– Projekt ma zakazywać handlu, a nie tylko
pracy w handlu – tłumaczy Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”. Po godz. 12 w niedzielę nie będą mogli handlować zatem nie tylko
pracownicy zatrudnieni w sklepach, ale też sami właściciele lub osoby zatrudnione przez
nich np. na podstawie umowy zlecenia. Dodatkowo związek chce, aby zakaz handlu objął też
święta. Obecnie KP zabrania bowiem jedynie
pracy w handlu w 12 dni świątecznych w roku.
Projekt może uzyskać poparcie klubów parlamentarnych.
– Na pewno ma większe szanse na uchwalenie niż np. propozycja całkowitego zakazu
handlu w niedzielę i święta – mówi Stanisław
Szwed, poseł PiS, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podkreśla, że klub PiS zaakceptuje propozycję
częściowego zakazu handlu w niedzielę.
– Niekoniecznie jednak zakaz musi obowiązywać od godz. 12. Powinniśmy liczyć się
też z wolą właścicieli sklepów, którym może się
nie opłacać otwierać placówki np. na dwie
godziny – dodaje Stanisław Szwed.
Klub PO uzależnia poparcie projektu od
przedstawienia analizy skutków, jakie wywołają takie zmiany na rynku pracy.
– Rozumiem intencje pomysłodawców,
którzy chcą zapewnić pracownikom odpoczynek i umożliwić im pełniejszy kontakt z rodziną.
Chcielibyśmy jednak uniknąć sytuacji, gdy z
powodu zmiany przepisów placówki handlowe
będą redukować etaty – mówi Izabela Mrzy-

głocka, posłanka PO, członkini Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny. Podkreśla, że najlepszym
rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia
przez związki i organizacje pracodawców w
sprawie handlu w niedzielę. Wspólna propozycja miałaby największe szanse na uchwalenie w Sejmie. Część pracodawców z branży
handlowej już teraz popiera propozycję
zgłoszoną przez NSZZ „Solidarność”. W
niedzielę po południu obrót w małych sklepach
jest znikomy – tłumaczy Zbigniew Jarzyna, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług,
która skupia drobnych kupców i niewielkie
sklepy sieciowe. Podkreśla jednak, że właściciele wielkich placówek handlowych mogą być
przeciwni ograniczeniu handlu w niedzielę. W
ten dzień hipermarkety odwiedza bowiem dużo
osób. Otwieranie sklepu tylko na kilka porannych godzin może im się nie opłacać.

Zmiany przepisów o KRUS
Składki na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą płacone co miesiąc i wyniosą 10 proc. emerytury podstawowej, tj.
obecnie 68 zł. Jeżeli rolnik ma ponad 50
hektarów ziemi, jego składka będzie odpowiednio wyższa. Zmiany te wynikają z nowelizacji
ustawy o KRUS, która wchodzi w życie 1 października. Rolnik mający od 50 do 100 hektarów zapłaci co miesiąc na KRUS 149 zł; jeżeli
ma od 100 do 150 hektarów ziemi, jego składka wyniesie 230 zł. Właściciel gospodarstwa o
powierzchni od 150 do 300 hektarów zapłaci
311 zł, a powyżej 300 hektarów - 392 zł miesięcznie. Dotychczas składki na KRUS były płacone kwartalnie i wynosiły (dla wszystkich) 30
proc. emerytury podstawowej. Ubezpieczenie
osoby prowadzącej tzw. pozarolniczą działalność gospodarczą (np. uprawa pieczarek,
hodowla dżdżownic, norek itd.), mającej do 50
hektarów ziemi, wyniesie miesięcznie 136 zł.
Jeśli rolnik ma od 50 do 100 hektarów ziemi,
składka na KRUS wyniesie 217 zł. Przy gospodarstwie od 100 do 150 hektarów będzie to
298 zł, od 150 do 300 hektarów - 379 zł, a
powyżej 300 hektarów - 460 zł miesięcznie.
Składka za domownika rolnika będzie niezależna od powierzchni gospodarstwa. Składka
za domownika rolnika będzie niezależna od
powierzchni gospodarstwa i wyniesie 68 zł
miesięcznie, a za domownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą
136 zł miesięcznie. Ubezpieczenie będzie
obejmowało rolnika od dnia wskazanego przez
niego we wniosku, który złoży do KRUS.
Ustanie ono w dniu wskazanym przez ubezpieczonego w oświadczeniu. Jeżeli po wejściu
w życie nowych przepisów rolnik opłaci składki
na ubezpieczenie społeczne za cały kwartał, a
następnie w trakcie kwartału przestanie
podlegać ubezpieczeniu rolniczemu, powstała
nadpłata zostanie mu zaliczona na poczet
zaległych składek. W braku zaległości, rolnik
będzie mógł złożyć wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty. Prawo do zwrotu przedawni się po
10 latach.
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