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BIULETYN
INFORMACYJNY
JEST PISMEM
WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM
Adresy Oddziałów
Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
1. Region Podlaski
Oddział w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kościelna 4a
tel. 510-207-795
2. Region Podlaski
Oddział w Hajnówce
17-200 Hajnówka
ul. 3 Maja 24
tel. 510-207-867
3. Region Podlaski
Oddział w Czarnej Białostockiej
16-020 Czarna Białostocka
ul. Torowa 15
tel. 510-207-866
4. Region Podlaski Oddział w Łapach
18-100 Łapy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 510-207-606
5. Region Podlaski
Oddział w Siemiatyczach
17-300 Siemiatycze
ul. Pałacowa 19
tel. 510-207-879
6. Region Podlaski Oddział w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 4a
tel. 510-207-989
7. Region Podlaski Oddział w Sokółce
16-100 Sokółka
ul. Piłsudskiego 8
tel. 510-207-367
8. Region Podlaski Oddział w Mońkach
19-100 Mońki
ul. Białostocka 25
tel. 510-207-656
9. Region Podlaski
Oddział w Dąbrowie Białostockiej
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Tysiąclecia P.P. 4
tel. 510-207-798
10. Region Podlaski
Oddział w Suwałkach
16-400 Suwałki
ul. Kościuszki 32
tel. 510-207-760
11. Region Podlaski
Oddział w Augustowie
16-300 Augustów
Rynek Zygmunta Augusta 9
tel. 510-207-637

Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ
Stanowisko KK nr 12/09
w obronie Krzyża Świętego

„Tylko pod Krzyżem,
tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską,
a Polak Polakiem”
(A. Mickiewicz)
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z
zaskoczeniem i wielkim oburzeniem przyjęła
orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu kwestionujące obecność Krzyża w życiu publicznym. Historia Polski
i Europy jest nierozerwalnie związana z chrześcijaństwem. NSZZ „Solidarność” ma obowiązek zabrania głosu w tej sprawie. Nasz Związek powstał i trwa czerpiąc swą siłę i moc z
Krzyża Świętego, który jest Znakiem najwyższej
miłości i ponadczasowej solidarności Boga z
człowiekiem. Od pokoleń jest on symbolem
naszej wiary i nadziei. Prowadził nas do wolności i niepodległości. O Jego obecność w życiu publicznym upominało się wiele pokoleń
Polaków, w tym młodzież z Miętnego i Włoszczowej. Dlatego Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoje głębokie oburzenie, że
w wolnej Polsce są środowiska, które chcą
odmówić młodym ludziom prawa do obecności
Krzyża w Szkołach, którym przeszkadza Krzyż w
szpitalach i zakładach pracy. „Krzyż jest
wpisany w życie człowieka” – mówił do
młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II i
przestrzegał: „Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość
tylko temu, co ma pozór piękna, chciałaby
wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż.” A
podczas homilii w Zakopanem wzywał: „Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali.
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o
naszej chrześcijańskiej godności i narodowej
tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie (…) Nie
wstydźcie się tego Krzyża. Brońcie Krzyża.”
NSZZ „Solidarność” przyjmuje te słowa jako
testament i zobowiązanie do obrony Krzyża
Świętego, któremu jesteśmy i pozostaniemy
wierni.

BGŻ SA O/Białystok

Stanowisko KK nr 13/09
ws. sytuacji w spółkach realizujących
kolejowe przewozy pasażerskie
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko dotychczasowym

Konto ZR Podlaskiego

działaniom Rządu oraz Ministerstwa Infrastruktury, które doprowadziły do katastrofalnej sytuacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Obecny stan jest wynikiem przeprowadzenia restrukturyzacji zgodnie z wybranymi założeniami ze Strategii Rządowej dla
transportu kolejowego do roku 2013, która
miała uporządkować ten segment przewozów,
gwarantując społeczeństwu przewozy zgodne z
oczekiwaniami pasażerów a pracownikom zatrudnienie. W efekcie przekazania Oddziału
Przewozy Międzywojewódzkie (OPM), spółka
PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. utraciła
przychody z przewozów międzywojewódzkich
w kwocie ponad 850 mln zł rocznie, natomiast
nie pozbyła się znacznej części kosztów działalności bieżącej, związanych z tymi przewozami. Powodem opisanej sytuacji było przeprowadzenie w 2008 r. procesów restrukturyzacyjnych w oparciu o nieprawidłowe prognozy ekonomiczne przygotowane przez Grupę
PKP. Działania te spowodowały:
1. Stałe pogorszanie oferty przewozowej
dla pasażerów poprzez: znaczne zmniejszenie
liczby pociągów międzywojewódzkich dofinansowanych przez Ministerstwo Infrastruktury
oraz brak rzetelnej informacji o pociągach,
koordynacji rozkładu jazdy, zintegrowanego
systemu sprzedaży biletów oraz jednego
wspólnego biletu na przejazd środkami transportu kolejowego należącego do różnych
przewoźników;
2. Groźbę paraliżu komunikacyjnego w
kraju, poprzez utratę połączeń w ruchu regionalnym dla osób dojeżdżających do szkół, pracy, urzędów i instytucji, itp., jak również w ruchu dalekobieżnym – może to dotyczyć kilkuset tysięcy pasażerów;
3. Znaczne pogorszenie efektywności
gospodarczej spółki PKP Przewozy Regionalne
z o.o.; zadłużenie (niepełne oddłużenie, będące konsekwencją starych długów powstałych w
okresie gdy spółka była w Grupie PKP), w
momencie przekazania udziałów spółki Samorządom Wojewódzkim, kształtowało się na
poziomie 360 mln zł., pomimo gwarancji rządowych, że przekazanie spółki odbędzie się
bez jakichkolwiek zaległości;
4. Zajęcie przez komornika rachunków
bankowych spółki PKP Przewozy Regionalne z
o.o., co spowodowało utratę płynności finansowej;
5. Zagrożenie ogłoszenia upadłości spółki
PKP Przewozy Regionalne z o.o., wypłaty
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wynagrodzeń dla pracowników oraz utraty
miejsc pracy;
6. Brak możliwości rozwoju PKP Przewozy
Regionalne z o.o., jak również PKP Intercity
S.A., np. poprzez uniemożliwienie wejścia
spółki PKP IC na giełdę;
7. Konflikty zarówno wewnętrzne jak i
zewnętrzne;
8. Negatywny wizerunek kolejowych firm
przewozowych (PKP Przewozy Regionalne sp. z
o.o., PKP Intercity S.A.), jak również Ministerstwa Infrastruktury;
9. Stworzenie korzystnych warunków dla
obcych przewoźników na wejście na krajowy
rynek kolejowych przewozów pasażerskich, w
związku z liberalizacją rynku przewozów
pasażerskich z dniem 1 stycznia 2010 r. i
usunięcie z segmentu kolejowych przewozów
pasażerskich polskich firm (PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o., PKP Intercity S.A.);
10. Zagrożenie istnienia obu kolejowych
spółek przewozowych (PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Intercity S.A.), zagrożenie
utraty miejsc pracy dla prawie 25 tys. pracowników, co w konsekwencji uderzy w ich
rodziny.
Brak jakiejkolwiek reakcji, prób pomocy i
mediacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury,
jest przez nas postrzegane jako porażka
przygotowanej na kolanie „reformy” z 2008 r.
Obecna sytuacja w PKP Przewozy Regionalne
sp. z o.o., po 9 miesiącach od usamorządowienia, rodzi przypuszczenia, że były jej właściciel (Ministerstwo Infrastruktury), przekazując spółkę Samorządom Wojewódzkim, od
samego początku miał w zamiarze jej likwidację, a to by świadczyło o świadomym działaniu na szkodę spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i konsekwencjami karnymi.
Od Ministerstwa Infrastruktury żądamy podjęcia niezwłocznych działań mających na celu:
1. Wdrożenie działań gwarantujących
dalsze istnienie oraz płynny rozwój polskich
spółek przewozowych (PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Intercity S.A.) tak, aby były
one w stanie sprostać konkurencji;
2. Pełne oddłużenie spółki PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o., tj. kwoty 360 mln zł, wynikającej z działalności spółki sprzed usamorządowienia (zmiany właścicielskiej);
3. Wprowadzenie rozwiązań systemowych,
dotyczących przekazywania do PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o. środków finansowych z

CIT, PIT oraz z funduszu kolejowego, na
kolejowe przewozy regionalne;
4. Doprowadzenie do zdjęcia zajęć komorniczych z rachunków bankowych spółki PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o., umożliwiając
jej prawidłowe funkcjonowanie;
5. Wywiązania się Ministerstwa Infrastruktury z zobowiązania zawartego w Porozumieniu z dnia 17 lipca 2008r. z Ponadzakładowymi
Organizacjami Związkowymi działającymi w
Grupie PKP, na mocy którego pracownicy
spółek Grupy PKP mieli być objęci paktem
gwarancji pracowniczych, przed dokonaniem
zmian właścicielskich;
6. Doprowadzenie do pełnej współpracy
pomiędzy PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
a PKP Intercity S.A., korzystnej dla społeczeństwa – podróżnych i pracowników.
7. Pełne finansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu międzywojewódzkim i międzynarodowym;
8. Podpisanie wieloletnich umów na realizację kolejowych przewozów pasażerskich w
ruchu międzywojewódzkim i międzynarodowym.
Od Samorządów Wojewódzkich domagamy się:
1. Przekazania pełnych kwot dotacji za
zamówioną pracę eksploatacyjną na terenie
każdego z województw;
2. Podpisywania wieloletnich umów na
wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich;
3. Podpisania paktu gwarancji pracowniczych dla pracowników spółki PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o..
4. Zobowiązania władz spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. do respektowania
Porozumienia z dnia 27 maja 2009 r. zawartego pomiędzy Prezesem spółki PKP Przewozy
Regionalne sp. z o.o. a Ponadzakładowymi
Organizacjami Związkowymi działającymi w
PKP PR, stanowiącego o niedokonywaniu
zwolnień pracowników spółki do czasu
spisania paktu gwarancji pracowniczych.
Stanowisko KK nr 14/09
ws. łamania praw związkowych
w Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.
w Polkowicach
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
deklaruje wsparcie dla działań Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe w obronie praw związ-

kowych w Sanden Manufacturing Poland Sp. z
o.o. w Polkowicach.
Komisja Krajowa wzywa zarząd spółki do
zaprzestania szykanowania związkowców działających w obronie praw pracowników do godnej płacy.
Wobec zwolnienia z pracy przewodniczącej
Komisji Zakładowej, Komisja Krajowa upoważnia Prezydium KK we współpracy z Zarządem
Regionu do podjęcia stosownych działań
również na forum międzynarodowym w celu
przywrócenia jej do pracy.
Stanowisko nr 15/09
ws. krytycznej sytuacji
w Zakładach Chemicznych Police S.A.
W związku z kryzysową sytuacją w Zakładach Chemicznych Police S.A. spowodowaną brakiem dostaw gazu niezbędnego do produkcji oraz odmowa poręczenia kredytu przez
rządową Agencję Rozwoju Przemysłu, Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do
udzielenia firmie niezbędnej pomocy.
Brak reakcji oznacza wstrzymanie produkcji w ZC Police oraz oznacza likwidację ponad
czterech tysięcy miejsc pracy w samym zakładzie i wielu tysięcy u kooperantów.
Upadłość kolejnego dużego zakładu w województwie zachodniopomorskim oznacza dalszą degradację całego regionu, którego negatywne skutki będą odczuwalne przez wiele lat.
UCHWAŁA KK nr 30/09
ws. wniosku o zmianie
w Karcie Nauczyciela w art. 42 i art. 35
Komisja Krajowa w trybie art. 20 ustawy z
dnia 23,05,1991 r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) o
zmianę ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) wnosi do:
1. Prezydenta RP,
2. Rady Ministrów,
3. Klubów i Kół poselskich, o:
1. uchylenie w art. 42 ust.2 pkt 2 tejże
ustawy określeń: „z tym że w ramach tych
zajęć:
a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia
w ramach godzin przeznaczonych w ramowych
planach nauczania do dyspozycji dyrektora

Ciąg dalszy na str. 4
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Ciąg dalszy ze str. 3
szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na
zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w
tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić
zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w

Głodówka kolejarzy
Od 14 grudnia dziewięciu pracowników spółki PKP Przewozy Regionalne,
z całego kraju, członków NSZZ „Solidarność" rozpoczęło protest głodowy.
Wśród nich jest Jerzy Grodzki, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” PKP
Białystok.
„Powodem podjęcia tak radykalnych
działań przez protestujących, jest
dokonywanie przez pracodawcę wypowiedzeń umów o pracę z przyczyn
niedotyczących pracowników. Ponadto
wypowiedzeń umów o pracę dokonuje się z
celowo pomijaną procedurą zwolnień
grupowych, bez jakichkolwiek odpraw czy
programów osłonowych dla zwalnianych
pracowników, pomimo zamiaru dokonania
wypowiedzeń dla ponad 1,5 tysiąca
pracowników w spółce" - czytamy w
Komunikacie protestujących. Według
związkowców pracodawca dokonuje
zwolnień pracowników, pomimo wielokrotnie deklarowanej woli do prowadzenia
dialogu w dobrej wierze i z poszanowaniem
słusznych interesów stron. Protestujący
domagają się przede wszystkim:
• przestrzegania przez pracodawcę
zapisów porozumienia z dnia 27 maja 2009
r. i nie dokonywanie wypowiedzeń umów o
pracę pracownikom spółki,
• wycofania wręczonych już wypowiedzeń,
• zawarcia Pakietu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników Spółki Przewozy
Regionalne,
• przedłożenia planu restrukturyzacji
spółki Przewozy Regionalne.
n

ramowych planach nauczania do dyspozycji
dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1
godziny w tygodniu.”,
2. dopisanie w art. 35 Karty Nauczyciela
ustępu 5. regulującego zasady wynagradzania
za przydzielone w planie organizacyjnym szkoły

godziny ponadwymiarowe, nie odbyte z przyczyn nieleżących po stronie nauczyciela; lub
dopisanie w art. 30 ust. 6 KN upoważnienia
ustawowego dla jednostek samorządu terytorialnego do ustalenia w uchwalanych przez nie
regulaminach zasad wynagradzania za nieodbyte godziny ponadwymiarowe w takich
sytuacjach.
n

Komisja Trójstronna
– brak konkretów
Sytuacja w służbie zdrowia to główny
temat Plenarnego Posiedzenia Trójstronnej
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych,
które odbyło się 10 grudnia br.
Wbrew wcześniejszym zapowiedziom,
minister zdrowia Ewa Kopacz nie przedstawiła formalnych informacji o sytuacji i
finansach w ochronie zdrowia. Nie udzieliła
też odpowiedzi w najbardziej kluczowych
kwestiach, takich jak płacenie za nadwykonania, zwiększenie wpływów na ochronę
zdrowia oraz uszczelnienie systemu. Zapowiedziała jedynie nową tzw. ustawę ustrojową porządkującą ten obszar oraz, że poziom finansowania służby zdrowia w roku
2010 pozostanie na poziomie roku obecnego.
– Ustawa ustrojowa zapowiadana jest
już od dwóch lat, w systemie brakuje pieniędzy a nadwykonania wbrew zapewnieniom nie są płacone – podsumowuje Maria
Ochman szefowa Sekretariatu Ochrony
Zdrowia NSZZ „S. Minister Kopacz mówiąc o
nadwykonaniach, czyli leczeniu ratującemu
życie ponad zakontraktowane limity stwierdziła, że są one weryfikowane i wypłaty będą
od niej uzależnione.
– Weryfikację można przeprowadzać w
nieskończoność, co w praktyce może oznaczać, że te pieniądze nigdy nie trafią do
szpitali – komentuje Ochman. Jej zdaniem
taka postawa minister Kopacz i NFZ w
prostej drodze prowadzi do konfliktu w
służbie zdrowia.
Strona społeczna (pracodawcy i związki
zawodowe) złożyły na ręce minister zdrowia
listę postulatów:

1. Realizację wniosków strony społecznej w zakresie: rozliczenia i zapłaty za
wszystkie wykonane świadczenia zdrowotne
za lata 2008 oraz 2009, zapewnienia
zwiększenia środków finansowych na realizację świadczeń zdrowotnych na rok 2010 i
lata następne.
2. Ujednolicenie sposobu naliczania
składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
3. Uszczelnienie systemu finansowania
opieki zdrowotnej i wprowadzenie jednolitego
rejestru usług medycznych oraz kontrolowanej gospodarki lekowej. Zrównanie
podmiotów publicznych i niepublicznych
poprzez usunięcie zakazu odpłatnej realizacji świadczeń objętych kontraktem NFZ w
sposób, który nie pogorszy dostępu do
świadczeń gwarantowanych.
5. Wprowadzenie uzgodnionych z
partnerami społecznymi i powszechnie
akceptowanych reguł wartościowania pracy
i odpowiadających im relacji płacowych
między grupami zawodowymi gospodarki i
wewnątrz grup zawodowych w opiece
zdrowotnej.
6. Zorganizowanie systemu opieki
długoterminowej w sposób, który umożliwi
powszechny do niej dostęp osobom
potrzebującym oraz zagwarantuje godną
opiekę zdrowotną, zgodną z zasadami
współczesnej medycyny. Partnerzy społeczni postulują monitorowanie przekształceń
własnościowych szpitali w roku 2009 i
2010. Na postulaty ministerstwo zobowiązało się udzielić pisemnej odpowiedzi.
n

Emerytury pomostowe
W związku z wejściem w życie od
dnia 1 stycznia 2010 r. postanowień
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
emeryturach pomostowych (Dz.U.08
nr 237 poz. 1656) w części nakładających na pracodawcę obowiązek
sporządzenia wykazu stanowisk, na
których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym
charakterze oraz ewidencji pracowników wykonujących ww. prace, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkie organizacji NSZZ „Solidarność” Regionu

Boże Narodzenie
bez bonów i talonów?

Podlaskiego o podjęcia działań celem
aktywnego udziału w procesie ustalania wykazu stanowisk, na których są
wykonywane prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z kryteriami przyjętymi w
ustawie o emeryturach pomostowych.
W przypadku wystąpienia problemów przy sporządzaniu ewidencji
pracowników wykonujących prace w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, należy kontaktować się z Biurem Prawnym ZR.
Tel. 748-11-08.
n

Tegoroczna nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawiła,
że tak popularne w latach ubiegłych bony towarowe przestały być opłacalne. Pracownicy,
którzy liczyli na to, że jako prezent świąteczny
otrzymają bony na zakupy w sieciach handlowych, mogą być zaskoczeni, kiedy zamiast bonów lub talonów pracodawca wręczy im gotówkę.
Dlaczego w tym roku bardziej opłacalne
dla pracodawcy i dla pracownika będzie przekazanie świadczenia w postaci pieniężnej?
Jest to następstwo wejścia w życie ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych w zakresie dotyczącym zniesienia opodatkowania zapomóg udzielanych
przez związki zawodowe oraz świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Przypominamy, że świadczenia do
wartości 380 zł, przekazane pracownikowi i
pochodzące z ZFŚS lub funduszu związków
zawodowych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt.
67 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych są zwolnione od podatku, nie są
także obciążone składkami na ubezpieczenie
społeczne. Dopiero przekroczenie wartości
380 zł będzie skutkowało koniecznością
opodatkowania podatkiem dochodowym. Po
nowelizacji limit zwolnienia z podatku dla
świadczeń otrzymywanych przez pracownika,
finansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub
funduszy związków zawodowych, dotyczy nie
tylko rzeczowych świadczeń, ale także pieniężnych. Zgodnie z powyższym pracodawca, który w ramach działalności socjalnej podaruje
pracownikom świadczenia pieniężne ze środków podchodzących z ww. funduszy, nie będzie musiał naliczać i odprowadzać podatku
od świadczenia, którego wysokość nie przekracza 380 zł. Gdyby pracodawca podarował
pracownikowi zamiast gotówki bony sfinansowane z ww. funduszy, to niezależnie od wartości tych bonów należałoby je opodatkować.
Bony towarowe nie są bowiem ani świadczeniem rzeczowym, ani świadczeniem pieniężnym. Podobnie rzecz ma się z finansowaniem
świadczeń pieniężnych z innych źródeł niż powyżej, np. ze środków obrotowych pracodawcy
– świadczenia takie podlegają opodatkowaniu i są także podstawą naliczenia składek
ZUS. W rezultacie wartość otrzymanego
(DK)
świadczenia jest realnie niższa.

Bez przebaczenia
Pracownicy likwidowanych zakładów,
którzy przyjechali na ogólnopolską manifestację do Warszawy 15 grudnia nie pozostawili na rządzie suchej nitki. Zapowiedzieli,
że nie przebaczą i nie zapomną zaniechań,
których dopuścili się ludzie odpowiedzialni
za polski przemysł i polskich robotników.
Na ulicach stolicy w samo południe
pojawiło się ponad 3 tysiące pracowników,
którzy przyjechali domagać się rozwiązań
dla polskiego przemysłu. Manifestacja zorganizowana na wniosek Sekcji Krajowej
Przemysłu Okrętowego oraz regionów Zachodniopomorskiego i Gdańskiego spotkała
się odzewem pracowników. Mimo mrozu i
niesprzyjającej pogody przyjechali z całej
Polski. Domagali się pracy i chleba, osłon i
programów dla zwalnianych pracowników
oraz opracowania pomocy dla upadających
zakładów i branż.
Manifestacja rozpoczęła się na pl.
Trzech Krzyży, pod Ministerstwem Gospodarki. Do zebranych przemawiał m.in. przewodniczący Komisji Krajowej Janusz Śniadek,

który mówił o konieczności ratowania polskiego przemysłu stoczniowego i o tragicznych skutkach jego upadku. Wspominał także o innych branżach w obronie których
Solidarność przyjechała do Warszawy:
– Kolej to nie tylko sprawa pracowników tej
firmy – mówił przewodniczący. – Bez dobrze
funkcjonującej kolei wielu z nas nie będzie w
stanie dotrzeć do pracy. A bez tego nie
będziemy mogli zarobić na chleb. Zagrożone
są także inne zakłady pracy. Nie tylko te z
największych branż. Choćby Police, które
wymieniamy w naszej petycji i o które
będziemy walczyć, tak jak o każde miejsce
pracy. Janusz Śniadek podkreślał, że choć
manifestujących jest „tylko” kilka tysięcy, to
problem z którym przyjechali dotyka setek
tysięcy rodzin w całej Polsce: - Bardzo wam
dziękuję, że tu przyjechaliście. Nie ma nas
dziś kilkadziesiąt tysięcy. Jest kilka tysięcy.
Ale niech nikt z dziennikarzy nie mówi, że
skoro nie było nas morze, to nie ma problemu. Problem jest! Następnie przedstawiciele Solidarności złożyli w ministerstwie

gospodarki, gdzie przyjął ich wiceminister
Rafał Baniak, petycję z postulatami dotyczącymi obrony miejsc pracy w przemyśle stoczniowym, zbrojeniowym i transporcie kolejowym. Po ich powrocie manifestacja zaczęła
się przemieszczać w stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na samym początku
jechał samochód z przytwierdzoną na dachu
syreną okrętową. To za jej sprawą połowa
Warszawy słyszała, że w Alejach Ujazdowskich coś się dzieje.

Prowokacja
W połowie drogi do KPRM nad głowami
manifestujących pojawił się śmigłowiec.
Latał nad nimi do końca manifestacji. – Na
benzynę do samochodów na patrole to nie
ma pieniędzy, a na takie latanie nad nami to
są – komentowali uczestnicy marszu. W
pewnym momencie śmigłowiec zaczął latać
niżej i bliżej. Niektórzy zaczęli odczytywać to
jako prowokację: – Rzućcie gaz! Jak za komuny! – krzyczeli ci, którzy pamiętali walki z

ZOMO. Okazało się, że to nie koniec
policyjnych prowokacji. Pod kancelarią
czekały trzy rzędy policjantów. Ustawionych
za podwójną linią metalowych barierek.
Drzwi do kancelarii były zabarykadowane.
Zazwyczaj, aby nie prowokować niepotrzebnej agresji policyjne oddziały prewencji
czekają ukryte tuż obok chronionego budynku, lub w środku. Tym razem jednak, nie
wiadomo dlaczego, przed manifestacją
urządzono pokaz policyjnej siły. Być może to
spowodowało, że w stronę budynku, który
ochraniali policjanci poleciały petardy. Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego
Józef Mozolewski tonował emocje. Apelował
o nie rzucanie petardami w policjantów. Być
może właśnie dzięki niemu lekko rannych
(oparzonych przez petardy) zostało tylko

dwóch z nich, bo nastroje były bardzo gorące. – Wymagali opatrzenia przez lekarza –
mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji
podinspektor Maciej Kaczyński.

Będą rozmowy
Do KPRM również udała się delegacja
Solidarności, aby złożyć petycję. Spotkano
się z ministrem Michałem Bonim. Jak relacjonował potem przewodniczący Śniadek
minister zadeklarował chęć rozmów o problemach. Ustalono wstępne daty spotkań i
dyskusji na temat poszczególnych branż. I
tak już 18 grudnia ma się odbyć spotkanie
dotyczące przemysłu zbrojeniowego. 6
stycznia w Ministerstwie Infrastruktury będzie spotkanie dotyczące przemysłu kolejo-

wego, a 13 i 14 stycznia z przedstawicielami
rządu spotkają się stoczniowcy. Rząd zadeklarował także współpracę w sprawie
pozyskiwania środków z tzw. funduszu globalizacyjnego, dzięki któremu unijne pieniądze można przekazać pracownikom likwidowanych zakładów (po spełnieniu odpowiednich warunków). Zanim jednak uczestnicy
manifestacji rozjechali się w Polskę do
zebranych przemawiali działacze z poszczególnych branż i regionów. Podkreślali, że
wszystkie inne kraje walczą o swoją gospodarkę: – Wszystkie rządy realizowały politykę ochrony strategicznych branż przemysłu
zatrudniających setki tysięcy osób. A polski
rząd nie – mówili działacze.
Maciej Chudkiewicz

Program Grosik
Program „Grosik” jest programem ogólnopolskim, przeznaczonym wyłącznie dla
członków NSZZ „Solidarność” i polega na
udzielaniu bonifikat przez firmy handlowe i
usługowe zlokalizowane na terenie całego
kraju.
Uprzejmie informujemy, iż karty Grosik
wydawane są sukcesywnie na podstawie
wypełnionych i przesłanych oświadczeń.
Wzory regulaminu i oświadczeń dostępne są
na stronie internetowej Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność”:
www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego
Zapraszamy do aktywnego korzystania z
ulg oferowanych przez partnerów, z którymi
podpisaliśmy umowy handlowe. Informujemy, iż pełnomocnicy uczestniczą w pozyski-

waniu nowych partnerów handlowych. Aktualne informacje o placówkach odnaleźć
można na stronie: www.solidarnosc.org.pl/
zr.podlaskiego/ oraz na stronie www.
solkarta.pl
Ponadto informujemy, iż pełnomocnicy
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
podpisali łącznie 108 umów handlowych w
województwie podlaskim, co przekłada się
na liczbę 183 punktów, w których członkowie Związku za okazaniem Karty Grosik
mogą otrzymać bonifikaty.
Szczegółowych informacji dotyczących
przystąpienia do programu udziela Anna
Dojlida, telefon: 085 748 11 17, ul. Suraska
1 pokój 202.
n

Konstruktywny Dialog
Region Podlaski NSZZ „Solidarność” w
Białymstoku od 1 października br. rozpoczął realizację projektu pt. „Konstruktywny
dialog – program rozwoju kompetencji
liderów NSZZ „Solidarność”, współfinansowanego z budżetu Państwa oraz ze środków
UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Liderem Projektu jest Komisja Krajowa,
która powyższe przedsięwzięcie realizuje w
partnerstwie z regionami: Podlaskim, Dolnym Śląskiem, Warmińsko-Mazurskim oraz
Mazowszem.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału NSZZ „Solidarność”
poprzez podniesienie kompetencji 1898
członków i pracowników Związku wszystkich szczebli uczestniczących w procesie
dialogu społecznego.
Zadaniem Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” jako Partnera Nr 1Projektu
jest zorganizowanie 23 szkoleń na terenie
następujących regionów. Gdański, Podbeskidzie, Ziemia Sandomierska, Środkowowschodni, Chełmski, Ziemia Łódzka, Elbląski, Podlaski.
Zatem zasięg terytorialny związkowej
działalności w zakresie edukacji ulegnie
zdecydowanemu rozszerzeniu. Zadowala
fakt, iż dzięki funduszom pozyskanym z UE
do czerwca 2011 r. oferta szkoleniową
będziemy mogli obejmować coraz szersze
grono członków naszego Związku.
Izabela żmojda
koordynator regionalny

Poświęcenie nowego pomnika
Pani Jasnogórskiej
Pomnik Matki Bożej znajdujący się na
jasnogórskim placu to ostatni z darów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Ceremonia jego poświęcenia odbyła
się 8 grudnia, w dniu Uroczystości Niepokalanego Poczęcia.

Hołd kwiatów
Uroczystości rozpoczęły Nieszpory,
którym przewodniczył abp Stanisław Nowak,
metropolita częstochowski. SKOK-i, a więc 2
miliony ofiarodawców pomnika, reprezentował wiceprezes Kasy Krajowej Lech
Lamenta. Nabożeństwo odbyło się w Kaplicy
Matki Bożej – to w niej znajduje się cudowny
obraz – skąd wszyscy zgromadzeni udali się
w „procesji światła” pod figurę Maryi.
Nie sposób oddać piękna uroczystości.
Setki ludzi, zarówno duchowni jak i świeccy,
trzymało w dłoniach świeczki oraz białe
kwiaty. W ten sposób nawiązano do rzymskiego zwyczaju „omaggio floreale” (hołd
kwiatów), który w 1938 roku zapoczątkował
Pius XI. Od tego czasu, zawsze 8 grudnia
wierni gromadzą się na Placu Hiszpańskim w
Rzymie przynosząc Matce Bożej białe kwiaty.
Abp Stanisław Nowak po poświęceniu
pomnika odmówił Akt Zawierzenia Matce
Bożej, który głosił: „Matko Boża Niepokalana, Matko Nasza Jasnogórska (…) Stajemy
przed Tobą, tu na Jasnej Górze, by poświęcić
nową figurę przedstawiającą Twoją postać.
Czynimy to po 91 latach od czasu, kiedy
ludność Częstochowy usunęła pomnik cara
Aleksandra, znak zniewolenia polskiego
narodu w czasach po rozbiorach Polski. W to
miejsce na kolumnie postawiono figurę
przypominającą nam Twoją pokorę, miłosierne oddanie się Bogu i dobrotliwą
miłosierną opiekę nad nami, nad Polską”.
Metropolita częstochowski również jako
pierwszy złożył hołd Maryi. Odbyło się w to w
zgoła niecodzienny sposób – wierni z
pewnością pierwszy raz widzieli swojego
duszpasterza na podnośniku straży pożarnej, który na wysokości kilkunastu metrów
składał kwiaty bezpośrednio u stóp Pani
Jasnogórskiej. Po księdzu arcybiskupie przy-

niesione ze sobą wiązanki zaczęli układać
pod pomnikiem wszyscy zgromadzeni na
placu.
Przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski
modląc się przed pomnikiem powiedział:
„Będziemy tu przychodzić co roku, aby pod
przewodem pasterza naszej archidiecezji
ponawiać ten Akt Oddania i Zawierzenia.
Przynosić Ci całe naręcze białych kwiatów,
naszych serc, naszej miłości, naszej wiary”.

SKOK-i i sztuka sakralna
Doceniając duchowy, materialny i artystyczny wymiar sztuki sakralnej spółdzielcze
kasy w latach ubiegłych ofiarowały sanktuarium jasnogórskiemu bursztynową suknię na obraz Matki Bożej oraz kopułę
tabernakulum – jego oryginalne zwieńczenie
zostało przekazane przez Ojców Paulinów na
potrzeby wojsk polskich w 1831 roku.

n

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY

Kim jest generał
W niedzielę, 13 grudnia, mineła 28.
rocznica wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego. W tym roku główną sensacją
obchodów jest ujawnienie opinii publicznej
w całości - znanej dotąd jedynie we fragmentach - słynnej notatki gen. Wiktora
Anoszkina. Ten adiutant marszałka Wiktora
Kulikowa, w latach 1977-1989 głównodowodzącego Wojskami Państw Stron Układu
Warszawskiego, opisał w niej przebieg spotkania swego szefa z generałem Jaruzelskim
w nocy z 8 na 9 grudnia 1981 roku.

Ze sporządzonej szczegółowej notatki z
półtoragodzinnej rozmowy Wojciecha Jaruzelskiego z Kulikowem wynika jasno, że
ówczesny premier PRL zażądał wsparcia
militarnego od ZSRS przy wprowadzeniu
stanu wojennego.
Według dr. hab. Antoniego Dudka,
notatka Anoszkina jest istotnym uzupełnieniem informacji, które są już znane w
Polsce od 1993 roku. Wówczas Borys Jelcyn
przywiózł do Warszawy pakiet dokumentów,
w tym protokół sowieckiego politbiura z 10
grudnia 1981 roku. Jest w nim zapis przebiegu dyskusji, zawierający również charakterystyczną wypowiedź ówczesnego szefa
KGB Jurija Andropowa, który mówił: „Jeśli
chodzi o przeprowadzenie operacji X
[interwencja w Polsce], to powinna być to
tylko i wyłącznie decyzja towarzyszy
polskich, jak oni zdecydują, tak będzie. (...)
Nie zamierzamy wprowadzać wojska do
Polski. To jest słuszne stanowisko i musimy
przestrzegać go do końca. Nie wiem, jak
będzie z Polską, ale nawet jeśli Polska
będzie pod władzą „Solidarności”, to będzie
to tylko tyle. Ale jeśli na Związek Radziecki
rzucą się kraje kapitalistyczne, a one już

mają odpowiednie uzgodnienia o różnego
rodzaju sankcjach ekonomicznych i politycznych, to dla nas będzie to bardzo
ciężkie".
Po opublikowaniu notatki Wiktora
Anoszkina, Wojciech Jaruzelski oświadczył,
że to, co napisał jej autor, a co wiąże się z
prośbą o wsparcie militarne, jest „konfabulacją, kłamstwem, brednią”. Jego irytacja
jest spowodowana faktem ujawniania coraz
liczniejszych dowodów świadczących o tym,
że Związek Sowiecki nie miał zamiaru
angażować swojej armii w Polsce pod koniec
roku 1981. Tymczasem cała linia obrony
Jaruzelskiego polega na twierdzeniu, że
uchronił Polskę przed obcą interwencją i
gdyby nie wprowadził stanu wojennego, to
mielibyśmy nad Wisłą Armię Czerwoną.
Znamienne, że w obronę Wojciecha Jaruzelskiego zaangażowana jest również rzesza
jego akolitów, która podejmuje rozpaczliwe
próby zbagatelizowania notatki i całego
problemu. O co chodzi w tym działaniu - czy
tylko o szczegóły rozmowy sprzed 28 lat?
Oczywiście nie chodzi o Jaruzelskiego, ale o
rzecz dziś znacznie ważniejszą, o ratowanie
mitu założycielskiego III RP. Twierdzenia, że
Jaruzelski to nie komunistyczny karierowicz i
politruk, lecz współczesny Konrad Wallen-

rod, który przeniknął w szeregi „wroga”, by
walczyć o Polskę, nie da się obronić w
świetle źródeł historycznych. Przekonanie o
tym, że wprowadzenie stanu wojennego
uchroniło nasz kraj przed obcą interwencją i
rozlewem krwi, było misternie budowane
przez apologetów Okrągłego Stołu, którzy w
wyniku kontraktu z Magdalenki podzielili się
z komunistami władzą i zapewnili im
bezkarność. Michnikowszczyzna, czyli realny
postkomunizm, polegał na oddaniu Polski
„reformatorom” z PZPR i „konstruktywnej”
opozycji. Nie przypadkiem Adam Michnik
mówił o Jaruzelskim: „odpieprzcie się od
generała”, a o Kiszczaku, że to „człowiek
honoru”. Dorobiono do wprowadzenia stanu
wojennego teorię „mniejszego zła”, a z
Jaruzelskiego - przy wydatnym jego udziale zrobiono człowieka taktycznie udającego
satrapę, który w sprzyjających okolicznościach okazał się „szczerym” demokratą
działającym dla dobra Polski.
Legenda Okrągłego Stołu stała się aktem założycielskim III RP. Tymczasem ujawnienie notatki Anoszkina odsłania istotę
sprawy, że Wojciech Jaruzelski był człowiekiem kurczowo trzymającym się władzy, odpowiedzialnym za ciemiężenie Narodu i cierpienia milionów Polaków. Dlatego prawda o
wydarzeniach sprzed 28 lat przyczynia się do
delegitymizacji układu i podważenia dorobku ludzi, którzy swoje kariery zawdzięczają
(J. M. J.)
wybielaniu Jaruzelskiego.

KRÓTKO

Święta Bożego
Narodzenia a czas pracy
w grudniu 2009
W tym roku święta Bożego Narodzenia
przypadają w piątek (25 grudnia) i sobotę
(26 grudnia). Ponieważ żadne z tych świąt
nie przypada w niedzielę, wymiar czasu
pracy w grudniu należy obniżyć łącznie o 16
godzin. Wynika tak z art. 130 § 2 Kodeksu
pracy , który nakazuje za każde święto
występujące w okresie rozliczeniowym i
przypadające w innym dniu niż niedziela
obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Zgodnie z powyższym wymiar czasu pracy w
grudniu 2009 r. wynosi 168 godzin. Liczbę
godzin pracy obliczono w następujący
sposób (zgodny z art. 130 § 1 K.p.): 4
tygodnie pomnożono razy 40 godzin, do
wyniku dodano 3 dni (tzw. dni wystające
poza pełne tygodnie), które również
pomnożono razy 8 godzin, na końcu od
otrzymanej sumy odjęto 2 dni razy 8 godzin.
Pracodawca jest zobowiązany także dać
pracownikowi dodatkowy dzień wolny w tym
samym okresie rozliczeniowym, jeśli któryś z
dni świątecznych był dla pracownika pracy
dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Przypomnijmy, że
zgodnie z art. 1519a § 1 K.p. obowiązuje
zakaz pracy pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w placówkach
handlowych w święta – dotyczy to także
świąt Bożego Narodzenia.

Współczynnik urlopowy
w 2010 r.
W przyszłym roku współczynnik stosowany przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop
nadal będzie wynosił 21,08. Zasady
ustalania współczynnika urlopowego zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w
sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U z

1997 r. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Zgodnie z
§ 19 pkt 1 rozporządzenia współczynnik
ustala się, odejmując od liczby dni w danym
roku kalendarzowym (w 2010 r. będzie 365
dni) łączną liczbę przypadających w tym
roku niedziel (52 niedziele), świąt przypadających w inne dni niż niedziele (8 świąt)
oraz dni wolnych od pracy wynikających z
rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (52 dni wolne), a
otrzymany wynik należy podzielić przez 12.
W efekcie wartość otrzymanego współczynnika wynosi 21,08, ale należy wiedzieć, że
wartość tę należy obniżyć proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy dla pracowników
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.
Jednocześnie trzeba pamiętać, że przy
obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu danego roku
kalendarzowego, stosuje się współczynnik
ustalony dla tego roku. Powyższe oznacza,
że wypłacając w 2010 r. ekwiwalent za
niewykorzystany urlop zaległy, należy
zastosować nie współczynnik 21 (dla 2008
r.), mimo że niewykorzystany urlop dotyczy
np. 2008 r., ale współczynnik o wartości
21,08 (dla 2010 r.).

Zarobki menadżerów
Mimo spadku wynagrodzeń polscy menedżerowie zarabiają dziewięć razy więcej
niż szeregowi pracownicy. Polska należy do
państw o największym zróżnicowaniu wynagrodzeń szefów i szeregowych pracowników
nie tylko w Europie, ale nawet w świecie –
wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Hay Group o płacach globalnych menedżerów z 56 państw świata. Biorąc pod
uwagę same płace i ich siłę nabywczą,
można uznać Polskę za kraj, gdzie prezesom
i dyrektorom żyje się świetnie. Co prawda,
nie dorównują apanażom swych kolegów z
Kataru czy Kuwejtu, ale wyprzedzają Amerykanów, Niemców czy Brytyjczyków. W rankingu siły nabywczej menedżerów, w którym
eksperci Hay Group za punkt odniesienia
przyjęli wynagrodzenia szefów w USA,
czołówkę tworzą kraje z Półwyspu Arab-

skiego. W otwierającym listę Katarze wartość płacy prezesów i dyrektorów jest
trzykrotnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. W Rumunii, która uplasowała się w
rankingu najwyżej wśród państw naszego
regionu, ta różnica sięga 44 proc., a w
Polsce (22. miejsce) – 12 proc.

Szczyt klimatyczny
w Kopenhadze.
„Solidarność”
uważa,
że
w
szczególności powinien zostać określony
sposób rekompensaty utraconych miejsc
pracy. Zdaniem związkowców wprowadzenie
nowych przepisów o CO2 może oznaczać
katastrofę dla polskiego górnictwa oraz
energetyki, opartej w 95 proc. na węglu.
„Brak możliwości wyegzekwowania od
państw spoza UE stosowania rozwiązań
Pakietu doprowadzi do wystąpienia zjawiska
tzw. „wycieku węgla” (carbon leakage) przez
przenoszenie produkcji wysokoemisyjnych
wyrobów poza granice UE. Dotyczy to producentów energii, klinkieru (cementu),
wapna, koksu, surówki żelaza lub stali
surowej, szkła, wyrobów ceramicznych,
papieru lub tektury powodując likwidację
miejsc pracy w tych gałęziach przemysłu.”
– czytamy w stanowisku z XXIII KZD NSZZ „S.
92 mld euro do 2030 r. ma Polskę kosztować ratowanie klimatu – wynika z raportu
firmy McKinsey. Dla porównania wszystkie
unijne dotacje dla Polski w latach 20072013 to około 80 mld euro. – Wprowadzanie
pakietu klimatycznego w proponowanym
kształcie oznaczałoby ekologiczną rewolucję
bogatych przeprowadzoną kosztem słabszych gospodarczo krajów Wspólnoty. Hurraekologiczne podejście do kwestii pakietu
kli-matycznego może doprowadzić Polskę
do katastrofy społecznej i gospodarczej –
mówi Dominik Kolorz, szef górniczej „Solidarności”. Wspólne stanowisko na szczyt w
Kopenhadze przywódcy krajów Unii mają uzgodnić do 18 grudnia br.
n

