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XXII Walne ZebranIe DelegatóW
regIonu PoDlaskIego

W 31. rocznicę podpisania Porozumień
Sierpniowych i powstania naszego Związku –
wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania
wolności, ale były też walką o godność ludzi
pracy – Walne Zebranie Delegatów Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do
wszystkich członków i sympatyków Związku oraz
mieszkańców województwa podlaskiego o udział
w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale

nade wszystko – obowiązkiem. Tylko w ten
sposób możemy właściwie zagospodarować
naszą wolność.
Apelujemy o wybór osób, które swoją
dotychczasową postawą gwarantują uczciwą
służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz
realizacji praw pracowniczych, bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu społecznego,
wolności związkowej. Wybierzmy ugrupowania

i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną,
opartą na chrześcijańskiej tradycji, Polskę prawdziwie równych szans.
Wybierzmy ludzi, którzy w tym duchu działać
będą na rzecz likwidacji dysproporcji w rozwoju
poszczególnych regionów Polski, co przyczyni się
korzystnie do rozwoju naszego województwa.
Budujmy Polskę dla wszystkich, a nie tylko
dla wybranych.
n
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Z PRAC WZD

Obrady XXII WZD
Regionu Podlaskiego

szał także do licznego udziału w euro manifestacji we Wrocławiu w dniu 17 września 2011 r.
Delegaci wypracowali i przyjęli stanowiska

W dniu 10 września br. odbyło się XXII Walne

w sprawach bieżących – najwięcej emocji

Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego.

wywołała sprawa sytuacji strajkującej załogi

Obrady poprzedziła msza święta w intencji

PKS S.A. w Białymstoku, szczególnie gdy do

Ojczyzny i NSZZ „Solidarność”, odprawiona

delegatów dotarła informacja, że obradująca

w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Sta-

tego dnia Rada Nadzorcza tej firmy nie podjęła

rosielcach. Delegatów swoją obecnością

żadnych decyzji personalnych, które umożli-

zaszczycili parlamentarzyści PiS, Okręgowy

wiłyby rozwiązanie istniejącego tam konfliktu.

Inspektor Pracy, Zastępca Przewodniczącego

W tej części obrad Przewodniczący Zarządu

Komisji Krajowej, przedstawiciele praco-

Regionu Józef Mozolewski stwierdził, że takie

dawców. Nie pojawili się niestety zaproszeni

zachowanie władz, ucieczka przed podejmo-

przez Zarząd Regionu - Wojewoda Podlaski,

waniem decyzji to buta i arogancja, której nie

Marszałek Województwa Podlaskiego i Prezy-

można pozostawić bez reakcji związku na

dent Miasta Białegostoku. Gośćmi szczególnymi

szczeblu branżowym i krajowym. Uczestniczący

byli przedstawiciele strajkującej załogi PKS S.A.

w posiedzeniu Zastępca Przewodniczącego

w Białymstoku, którzy przyjechali aby po-

Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz zadek-

dziękować Zarządowi Regionu Podlaskiego

larował gotowość do wszczęcia ogólnopolskiej

NSZZ „Solidarność” i osobiście Przewodniczącemu Józefowi Mozolewskiemu za poparcie
strajkującej załogi oraz za wsparcie merytoryczne i eksperckie. Delegaci wysłuchali informacji z działalności Zarządu Regionu w okresie
kwiecień 2010 – czerwiec 2011 r. oraz przyjęli
stanowiska w sprawach bieżących oraz apel w
sprawie wyborów parlamentarnych. Uczestniczący w posiedzeniu Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz
mówił o działaniach podejmowanych w obecnym
okresie przez władze krajowe związku, dziękował
za aktywność Regionu Podlaskiego w akcjach
regionalnych i ogólnokrajowych związku, zapra-

akcji protestacyjnej w obronie godności strajkującej załogi białostockiego PKS-u. Delegaci
przyjęli stanowiska w sprawie warunków życia
obywateli oraz w sprawach; polskiej mniejszości
na Litwie, kosztów związanych z nauką,
funkcjonowania oświaty i służby zdrowia. Przyjęto specjalne stanowisko w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz apel w sprawie
wyborów parlamentarnych.
Eugeniusz Formejster
Wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” na czas kryzysu

Rozmowa z Krzysztofem Jurgielem – Posłem na Sejm VI kadencji, kandydującym
w wyborach z listy Prawa i Sprawiedliwości
W czasach kryzysu sytuacja ludzi pracy powinna
być w centrum uwagi NSZZ „Solidarność”. Co
można zatem powiedzieć Panie Pośle na ten
temat?
- Niezwykle cenny dla dyskusji o przyszłości
Solidarności i ludzi pracy jest opracowany Raport „Praca polska 2010”. „Polska praca jest
chora”, zgadzam się z tą główną tezą raportu
sporządzonego przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność”.
Z raportu wynika jedno podstawowe twierdzenie, że w okresie kryzysu większość ryzyka
gospodarczego została przeniesiona na pracowników, co w efekcie doprowadziło do dramatycznego wzrostu bezrobocia. W Polsce
zarówno rząd, jak i pracodawcy skupiają się na
dalszej elastyczności rynku pracy, zwiększania
liczby zatrudnionych na czas określony. Nie jest
to w polskich warunkach korzystne zjawisko,
gdyż możliwości samofinansowania gospodarstw domowych się wyczerpują, wzrasta liczba
osób zagrożonych niespłaconym kredytem,
maleją oszczędności rodzin pracowniczych.
Powód - ciągle niskie wynagrodzenia, a także
coraz większe rozpiętości płac między najmniej
i najwięcej zarabiającymi. Niechlubną cechą
polskiego rozkładu wynagrodzeń jest duża liczba
osób znajdujących się w niskich przedziałach
dochodowych. Aż 43,6 proc. Polaków zarabia
poniżej 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
a 65,4 proc. osiąga dochody poniżej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wniosek z tego dla przyszłości wynika
jeden: konieczne jest stałe dążenie do wzrostu
płac szczególnie osób najniżej zarabiających
oraz wyeliminowanie nieuzasadnionych różnic w
opłacaniu pracy ze względu na region czy płeć .
Wyższe płace to jedno, a co z polską rodziną,
malejącym przyrostem naturalnym?
- Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego
na lata 2008-2035 zakładają, że „liczba ludności Polski będzie systematycznie się zmniejszać, przy czym tempo tego spadku będzie coraz
wyższe”. Spowoduje to problemy na rynku pracy,
a w konsekwencji również problemy systemu
emerytalnego. Nie zmienią tego ani pomysły na
podwyższenie wieku emerytalnego ani programy
typu 50+. Główne przyczyny niskiego przyrostu
naturalnego to: brak pewności zatrudnienia,
niestabilność finansowa, słabość polityki rodzinnej, niewystarczająca infrastruktura (brak

żłobków, przedszkoli) i problemy
z łączeniem życia zawodowego z rodzinnym. Z zgadzam się z tym co zapisano w raporcie „Praca Polska
2010”, że koniecznym staje się
wspieranie rodziny, poprzez wzrost
stabilności finansowej, wzrost wynagrodzeń, zapewnienie pewności zatrudnienia, wzrost wydatków publicznych na politykę rodzinną i usługi
publiczne.
Jeśli chodzi o pracę, zatrudnienie.
Prócz dotkliwego bezrobocia, jakie
odczuwamy mankamenty?
- Pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych wymaga zmiany
kultu dyspozycyjności pracowników.
Polacy pracują średniotygodniowo
najdłużej w Europie. Stąd też niezbędne są działania pozwalające ograniczyć ubóstwo i to wdrażane nie tylko
w czasie kryzysu. Najwyższy czas, aby
wprowadzić w Polsce stałe narzędzia –
sta-bilizatory pozwalające utrzymać
popyt i zatrudnienie. W naszym kraju brak jest
mechanizmów, które zachęciłyby firmy do utrzymania zatrudnienia i jego ustabilizowania na
niezbędnym poziomie.
Panie Pośle, w jakich jeszcze dziedzinach potrzebne są zmiany ?
- Trzeba zapobiegać patologicznie niskim
wynagrodzeniom poprzez systematyczny wzrost
płacy minimalnej. Dobrym rozwiązaniem jest
obywatelski projekt ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu złożony w Sejmie przez NSZZ
„Solidarność”. Proponowane rozwiązania uzależniają wzrost płacy minimalnej od wzrostu
PKB. Podczas spotkania Klubu Parlamentarnego PiS z przewodniczącym Solidarności
Piotrem Dudą, któremu miałem zaszczyt przewodniczyć zadeklarowaliśmy poparcie uchwalenia ustawy w tej kadencji Sejmu. Niestety PO i
PSL nie poparły tego. Ustawa została skierowana do Komisji i nowy Sejm będzie kontynuował prace nad jej ostatecznym kształtem.
Obawiam się o ostateczne stanowisko PO w tej
sprawie. Pilne do rozwiązania są uregulowania
prawne dotyczące poprawy sytuacji pracowników oraz wzmocnienie dialogu społecznego.
Priorytetem całej gospodarki powinna być polityka tworzenia dobrych i godziwych miejsc pracy.

Wyborcy, członkowie „Solidarności” mają okazję
dowiedzieć się, w jaki sposób w minionej
kadencji Sejmu Pan Poseł wspierał działania
związkowe, pomagał ludziom pracy. Proszę o
krótkie podsumowanie.
- Sprawy ludzi pracy i działalności
związkowej zawsze były i są mi bliskie. Po
odbytym w Białymstoku XXIII Krajowym Zjeździe
Delegatów NSZZ „Solidarność˝ złożyłem
kilkadziesiąt interpelacji i zapytań do polskiego
rządu. Poruszałem w nich problemy dotyczące
sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju,
koncentrując się w największym stopniu na
zagadnieniach dotyczących praw pracowniczych
i związkowych. Zwłaszcza podjąłem problem
coraz częściej występujących przypadków
dyskryminacji członków związków zawodowych,
naruszania zbiorowych i indywidualnych praw
związkowych, a także rosnącej tendencji eliminowania związków zawodowych jako partnerów
społecznych. Na wszystkich z nich otrzymałem
odpowiedzi. Muszę przyznać, że nie zawsze
satysfakcjonujące. Treści interpelacji, jak również odpowiedzi na nie możecie Państwo poznać, gdyż są one zamieszczone w Internecie na
moich stronach sejmowych.
- Dziękuję za uwagę.
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Stanowisko nr 1/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie konfliktu w PKS S.A. w Białymstoku
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
popiera protest załogi PKS S.A. w Białymstoku. Tak zdecydowane formy
protestu podjęte przez załogę przedsiębiorstwa są wynikiem braku
działania Zarządu Spółki oraz organu reprezentującego właściciela
w kierunku rozwiązania zaistniałego w Spółce konfliktu.
Sytuacja, w której Prezes Zarządu Spółki lekceważy prawo, publicznie
poniża i obraża zatrudnionych w Spółce pracowników jest niedopuszczalna. Każdy pracodawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy prawa,
w tym te wynikające z Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych.
Przedstawicielem pracowników są reprezentujące ich organizacje
związkowe i wyłącznie z nimi można w drodze negocjacji zrealizować
postulaty zgłoszone przez protestujących.
Bycie pracodawcą łączy się z dużą odpowiedzialnością i nie każdy tę
zaszczytną funkcję może pełnić. W związku z tym, że obowiązkowi temu nie
potrafi sprostać Zarząd Spółki, Walne Zebranie Delegatów Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wzywa Zarząd Województwa Podlaskiego
jako organ właścicielski o spowodowanie decyzji w sprawie odwołania
Zarządu PKS S.A. w Białymstoku i realizację pozostałych postulatów
strajkującej załogi.
Rozwiązanie konfliktu leży w interesie nie tylko załogi PKS S.A., a nade
wszystko mieszkańców naszego województwa, którzy korzystają z przewozów osobowych PKS.
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
upoważnia i zobowiązuje Zarząd Regionu do wystąpienia do Prezydium
Komisji Krajowej o podjęcie decyzji w sprawie ogłoszenia ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej w obronie godności strajkującej załogi PKS S.A.
w Białymstoku.
Stanowisko nr 2/2011
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego
w sprawie warunków życia obywateli
Rok 2011 jest kolejnym rokiem, w którym nastąpiło dotkliwe
pogorszenie warunków życia obywateli naszego regionu i kraju. Szybko
rosnące ceny paliw, energii i innych podstawowych artykułów codziennego
użytku znacząco podwyższają koszty utrzymania pracowników i ich rodzin.
Niski poziom wynagrodzeń w zestawieniu z dużymi kosztami utrzymania
jest główną przyczyną powiększania się enklaw ludzi żyjących na skraju
ubóstwa.
W tak dramatycznej sytuacji Rząd RP nie realizuje swego konstytucyjnego obowiązku jakim jest rozwiązywanie podstawowych spraw społeczeństwa polskiego.
W szczególnie trudnej sytuacji są dziś ludzie pozostający bez pracy.
Brak odpowiedzialnej polityki Rządu uniemożliwia pracodawcom rozwój

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a tym samym powstawanie nowych miejsc pracy. Rządzący drastycznie redukują środki
finansowe na aktywne formy walki z bezrobociem. Bierność Rządu i władz
lokalnych jest przyczyną dodatkowych frustracji bezrobotnych.
Start życiowy ludziom młodym utrudnia brak miejsc pracy oraz
nieuczciwe i niestabilne formy zatrudnienia takie jak: umowy cywilnoprawne, wieloletnie umowy na czas określony czy zatrudnienie za
pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Patologie w zatrudnieniu
zatruwają polską gospodarkę zmuszając młodych ludzi do emigracji za
chlebem.
W obliczu tej dramatycznej sytuacji Walne Zebranie Delegatów
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wzywa władze lokalne i rządowe
do podjęcia skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania powszechnemu
zjawisku ubożenia społeczeństwa, wzrostowi bezrobocia oraz obszarów
wykluczenia społecznego.
Żądamy podjęcia niezbędnych działań w kierunku:
 Obniżenia dramatycznego wzrostu cen
 Wzrostu wynagrodzeń
 Stałego zatrudnienia
 Likwidacji „szarej strefy”
 Ochrony nabytych praw emerytalnych i bezpieczeństwa środków
finansowych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych
 Stworzenia sprzyjających, cywilizowanych warunków pracodawcom
w kontekście możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, w sposób
szanujący godność człowieka.
 Zwiększenia środków finansowych na aktywne formy zwalczania
bezrobocia
Stanowisko nr 3/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji polskich szkół na Litwie
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
solidaryzuje się z Polakami zamieszkałymi na Litwie, którzy protestują
przeciwko ustawie oświatowej uchwalonej przez Parlament Republiki
Litwy, która dyskryminuje mniejszości narodowe zamieszkałe na terenie
Państwa Litewskiego. Uważamy, że Polacy- obywatele Litwy muszą mieć
takie same prawa, jakie mają Litwini - obywatele Polski.
Jesteśmy zaniepokojeni działaniami Rządu Republiki Litwy ograniczającymi prawa mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Republiki Litwy. Oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia
zdecydowanych działań w obronie praw polskiej mniejszości narodowej
w Republice Litwy, zgodnie z prawem Unii Europejskiej do której należą
oba państwa, szczególnie w czasie polskiej prezydencji.
Stanowisko nr 4/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie publicznych przedszkoli
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją w publicznych przedszkolach
wywołaną nowelizacją ustawy oświatowej w sprawie odpłatności za pobyt
dziecka w przedszkolach. Zmiana ta wprowadziła wiele niepotrzebnego
zamieszania w organach prowadzących przedszkola i samych przedszkolach. Spowodowała też sięgnięcie przez gminy do kieszeni rodziców w
celu sfinansowania obowiązku prowadzenia przez te organy przedszkoli.
W tej sytuacji uważamy, że ani Państwo Polskie ani samorządy terytorialne nie powinny łatać dziur budżetowych kosztem rodziców, natomiast

Z PRAC WZD
Oczekujemy od Parlamentu, MEN i władz oświatowych programu
rzeczywiście wspierającego politykę prorodzinną, przeciwdziałającego
wykluczeniu szkolnemu i nierównościom szans edukacyjnych wszystkich
uczniów.
Stanowisko nr 7/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie trudnej sytuacji pacjentów publicznej służby zdrowia

powinny odstąpić od nieprzemyślanych działań i prowadzić prawdziwą
politykę prorodzinną.
Jednocześnie ministrowi edukacji narodowej dajemy pod rozwagę, czy
warto wprowadzać zmiany ustawowe, jeżeli nie umie przewidzieć ich
prawdziwych skutków – w tym przypadku ograniczenia dostępności publicznych przedszkoli dla wielu rodzin a w dalszej perspektywie prawdopodobną likwidację części publicznych przedszkoli.
Stanowisko nr 5/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie szkolnictwa zawodowego
Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” oczekuje od samorządów terytorialnych prowadzących szkoły zawodowe publicznej dyskusji na temat przyszłości tych szkół i zamierzeń danego samorządu wobec istniejących placówek oświatowych w obliczu niżu demograficznego w szkołach ponadgimnazjalnych i ogromnego
bezrobocia w naszym Regionie.
Jesteśmy zaniepokojeni zakazami, niektórych organów prowadzących
szkoły zawodowe, tworzenia klas pierwszych w niektórych szkołach.
Odbieramy to jako „ciche” działania zmierzające do likwidacji tych szkół.
Obawiamy się, że ewentualne pochopne decyzje o likwidacji szkół
zawodowych mogą w przyszłości skutkować brakiem miejsc w szkołach
ponadgimnazjalnych (jak miało to już miejsce w przedszkolach), gdyż
trudniej jest zbudować nowe placówki niż utrzymać istniejące. Czas niżu
demograficznego należy raczej wykorzystać na poprawienie warunków
nauki w mniejszych liczebnie oddziałach w szkołach zawodowych i
technikach, aby kształcić dobrych fachowców, którzy będą mieli większe
szanse na znalezienie pracy.
Stanowisko nr 6/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie drogich podręczników
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
wyraża swoje zaniepokojenie wobec stale rosnących kosztów zakupu
zestawów podręczników szkolnych. Jest to problem przede wszystkim dla
rodziców uczniów, szczególnie w rodzinach z większą liczbą dzieci w wieku
szkolnym.
Problem w znikomym stopniu rekompensuje program „wyprawka
szkolna” – skierowana tylko do uczniów z klas I-III szkół podstawowych i III
klas gimnazjów (maksymalny zwrot wynosi 170 zł), która dotyczy zbyt
wąskiej grupy uczniów – progi zarobkowe są ustawione zbyt nisko. Według
raportu GUS „Ubóstwo w Polsce 2010”: co piąte dziecko w Polsce żyje
w biedzie, zaś co 10 – w skrajnym ubóstwie. Niżej w Europie sytuuje się
tylko Rumunia i Bułgaria.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
wyraża dezaprobatę dla polityki Rządu RP dotyczącej publicznej służby
zdrowia, a szczególnie działań utrudniających dostępność pacjentów do
leczenia specjalistycznego i szpitalnego (wielomiesięczne oczekiwania na
wizyty u specjalistów i specjalistyczne badania, długie oczekiwania na
przyjęcie do szpitali na tzw. planowe zabiegi i badania) spowodowane
przyznawaniem poszczególnym jednostkom przez NFZ limitów bardzo zaniżonych w stosunku do potrzeb.
Obecna polityka i działania Rządu RP przyczyniają się do pogarszania
się kondycji zdrowotnej obywateli, szczególnie zaś tych najuboższych,
których nie stać na leczenie prywatne. W tej dramatycznej sytuacji tym
bardziej dziwi samozadowolenie rządu i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie publicznej służby zdrowia.
Stanowisko nr 8/2011
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
w sprawie 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
składa hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego. Tym, którzy zostali wyrwani ze swoich rodzin do obozów internowania i odosobnienia, represjonowanym i prześladowanym, tym którzy zostali pozbawieni pracy i środków
do życia.
Ofiary nadal cierpią a kaci mają się dobrze.
Ponawiamy żądanie o ukaranie twórców i wykonawców stanu wojennego.
Apelujemy do Ministra Edukacji o poszerzenie w programach i podręcznikach szkolnych informacji o najnowszej historii Polski.
Pamiętajmy i przekazujmy następnym pokoleniom informacje o zamachu komunistycznego reżimu na wolność narodu, który miał miejsce 13
grudnia 1981r.
Nie pozwólmy zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach.

Białystok, dnia 10 września 2011 r.
Przewodniczący WZD
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
Eugeniusz Stepanczuk

Zgoda w PKS Białystok
Podpisaniem porozumienia zakończył się
11-to dniowy strajk załogi PKS Białystok S.A.
Zapowiadana na 21 września ogólnopolska
pikieta została odwołana. Zawarto porozumienie o następującej treści:
Mając na uwadze dobro mieszkańców województwa, pracowników PKS oraz interes ekonomiczny PKS S.A. Białystok umawiające się strony postanawiają, co następuje:
1. Rada Nadzorcza PKS Białystok w dniu 16
września przyjmie rezygnację Zarządu spółki. Do
czasu wyłonienia nowego zarządu - zarząd spółki
będzie sprawowany przez członka Rady Nadzorczej Andrzeja Jackiewicza.
2. Rada Nadzorcza powoła nowego prezesa i
zarząd spółki w drodze konkursu, którego kryteria zostaną opracowane przez Radę Nadzorczą
przy udziale trzech przedstawicieli wskazanych
przez trzy zakładowe organizacje związkowe. W
przypadku niewyłonienia prezesa w otwartym
konkursie kandydata na prezesa zarekomenduje
Radzie Nadzorczej Zarząd Województwa.
3. Nowo wyłoniony zarząd spółki PKS S.A.
Białystok na swoim pierwszym posiedzeniu
ponownie rozpatrzy sprawę trzech zwolnionych
dyscyplinarnie pracowników.
4. Komitet Strajkowy z dniem 16 września
2011 r. zakończy strajk generalny i wszyscy

pracownicy przystąpią do wykonywania swoich
obowiązków.
5. Pracownicy, którzy uczestniczyli w strajku
nie poniosą odpowiedzialności dyscyplinarnej za
udział w proteście.
6. W przypadku niezrealizowania wyżej
wymienionych ustaleń załoga przystąpi do akcji
protestacyjnej”.
Pod dokumentem kończącym spór zbiorowy
podpisali się: marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański i wicemarszałek Mieczysław Baszko, ze strony strajkujących prze-

wodniczący komitetu strajkowego Krzysztof
Bagiński oraz szefowie związków zawodowych
działających w przedsiębiorstwie.
- Obecnie firma odzyskuje płynność finansową i będzie w stanie regulować swoje zobowiązania. Zabezpieczona jest też bieżąca działalność spółki - mówi Andrzej Jackiewicz, powołany tymczasowo prezes spółki PKS, po tym
jak w wyniku strajku poprzedni zarząd złożył
dymisję. Trwają ustalenia kryteriów konkursu.
Nie będzie wniosku do sądu o upadłość PKS.
n

Kolejarze bronią układu zbiorowego pracy
Kolejarskie związki zawodowe żądają od
Związku Pracodawców Kolejowych wycofania
wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego. W tej sprawie 5 października przed
Ministerstwem Infrastruktury odbędzie się pikieta protestacyjna. Wypowiedzenie układu
oznacza, że od stycznia 2012 r. kolejarze mogą
utracić uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia,
m.in. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta, za pracę w porze nocnej, jednoosobową obsługę trakcyjną,
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
premia oraz uprawnienia do świadczeń przejazdowych. Związek Pracodawców Kolejowych
wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy
Pracy od 1 lipca br. Układ ten obejmował swoimi
zapisami pracowników u ponad 30 praco-

dawców kolejowych zatrudniających łącznie
ponad 110 tys. osób. Zdaniem „S” wypowiedzenie układu jest uderzeniem w pracowników poprzez zabranie im kolejnych uprawnień
pracowniczych. Co więcej, nastąpiło to wbrew
sygnatariuszom układu, a szczególnie Sekcji
Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Związkowcy są zdania, że wypowiedzenie układu
w sytuacji, kiedy kolejowe spółki przygotowywane są do prywatyzacji godzi w proces dialogu
społecznego i prowokuje niepokoje społeczne
na kolei. „Dlatego żądamy od Związku Pracodawców Kolejowych wycofania wypowiedzenia
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy
oraz respektowania świadczeń przejazdowych
na dotychczasowych zasadach nie krócej niż do
31 grudnia 2012 r.” - czytamy w komunikacie

podpisanym przez szefów trzech największych
związków zawodowych działających na kolei.
Działania kolejarskiej „S” poparli na ostatnim
posiedzeniu członkowie Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. W przyjętym stanowisku Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda od Związku
Pracodawców Kolejowych, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej
podjęcia działań mających na celu wycofanie
wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy, tak aby mógł on dalej obowiązywać z dotychczasowymi zapisami. „Będzie
to dowodem powrotu na drogę dialogu z partnerami społecznymi i uwiarygodni planowane
procesy zmian własnościowych w spółkach
kolejowych” - napisali w stanowisku związkowcy.
Dział Informacji KK

27 rocznica śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
„Solidarność” to wołanie wielkim głosem
o poszanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego
problemów - mówił w 1983 r. bł. ks Jerzy Popiełuszko.
19 października mija 27 lat od męczeńskiej
śmierci kapelana „Solidarności”. Sanktuarium
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki przy
kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie
zaprasza tego dnia na uroczystości związane z tą
rocznicą. Ich głównym punktem będzie wieczorna uroczysta msza św. pod przewodnictwem
kardynała Kazmierza Nycza, metropolity warszawskiego. Po mszy nastąpi poświęcenie ośrodka dokumentacji życia i kultu błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Natomiast 18
października we Włocławku na tamie, w miejscu
gdzie mordercy wyrzucili do Wisły ciało zamordowanego ks. Jerzego odbędą się uroczystości
upamiętniające męczeńską śmierć kapelana
„Solidarności”.
Program uroczystości, 19 października, kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie (ul. Hozjusza 2)

Godz. 17.00 Ks. Dr hab. Tomasz Kaczmarek,
postulator procesu beatyfikacyjnego: „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – obecność
w życiu Kościoła”
Godz. 17.30 – Powitanie pocztów sztandarowych
Godz. 18.00 – Msza święta koncelebrowana
pod przewodnictwem Jego Eminencji Kard.
Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego
Po Mszy świętej otwarcie i poświęcenie
Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego Jerzy Popiełuszki.
W Białymstoku w dniu 19 października
o godz. 18.00 w kościele pw. Zmartwychwstania
Pańskiego w którym znajdują się relikwie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, zostanie odprawiona uroczysta msza święta w 27 rocznicę
męczeńskiej śmierci ks. Jerzego.
Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” zaprasza na uroczystą mszę
świętą poczty sztandarowe oraz członków Związku, którym pamięć o błogosławionym ks. Jerzym jest ciągle żywa.
n

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę a najnowszy
wyrok Sądu Najwyższego
Kodeks pracy wyraźnie stanowi, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy
(art. 30 § 4). Dla skuteczności wypowiedzenia
(rozwiązania umowy bez wypowiedzenia) wystarczy podanie pracownikowi jednej przyczyny decyzji pracodawcy (choć oczywiście może być ich
kilka). Jest przy tym oczywiste, że przyczyna
wypowiedzenia musi być konkretna i rzeczywista, nie może zaś być pozorna, a nadto musi być
podana pracownikowi na piśmie (art. 30 § 3
Kodeksu pracy). Warto przypomnieć, że wypowiedzenie (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) – w przypadku wniesienia przez pracownika odwołania do sądu pracy – podlega kontroli

sądu pod względem zgodności z prawem i swojej
zasadności, co pozwala starać się o przywrócenie do pracy lub choćby odszkodowanie.
Ze względu na wagę przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę (rozwiązanie tej umowy bez wypowiedzenia) dla
praktyki i codziennego życia każdego pracownika kwestia ta stała się w ostatnim czasie
ponownie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 11 stycznia 2011 r.
(sygn. akt I PK 152/2010) Sąd Najwyższy
z jednej strony potwierdził, że wypowiedzenie
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
(poniższe można odnosić także do rozwiązania
umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia) musi zostać konkretnie i rzeczowo
uzasadnione, z drugiej jednak strony Sąd
Najwyższy podkreślił, iż pozostaje to zwykły,

podstawowy, przewidziany prawem (choć przez
wielu pracowników uważany w konkretnym
przypadku za „niesprawiedliwy” czy „nieuzasadniony”) sposób rozstania pracownika i pracodawcy. Dlatego właśnie przyczyna rozstania
z pracownikiem, podana przez pracodawcę, nie
musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej
doniosłości. Powyższe nie może oczywiście oznaczać i nie oznacza przyzwolenia na arbitralne,
dowolne lub nieuzasadnione albo sprzeczne
z zasadami współżycia społecznego wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez
wypowiedzenia przez pracodawcę. Ilekroć pracownik zetknąłby się z takim działaniem pracodawcy, winien podjąć kroki na drodze prawnej (w
tym na drodze sądowej) celem ochrony swoich
słusznych interesów.

n

Komu szkodzi napis BÓG HONOR
OJCZYZNA i korona na głowie Orła?
Na Placu Uniwersyteckim w Białymstoku komuna postawiła pomnik „utrwalaczom
władzy ludowej”. Jej początki znaczyły tysiące zbrodni dokonane na Najlepszych Synach Tej
Ziemi. Przynieśli ją nam na karabinach wraz z nędzą sowieci. W Peerelu dawała ona puste
sklepy. Do dziś z jej powodu ludzie pytają „Jak żyć”?
Od dwóch lat komitet represjonowanych i więźniów politycznych Peerelu starał się
odkomunizować ten pomnik umieszczając na nim dewizę naszych przodków – BÓG
HONOR OJCZYZNA i Koronę na głowie Orła – i występował z tym do władz, bez skutku.
Napis i koronę umieszczono więc bez jej zgody. Prezydent Białegostoku ustami swego
zastępcy Aleksandra Sosny najpierw oświadczył, że symbole te usunie, a gdy społeczność
Białegostoku wystąpiła w Ich obronie, skierował sprawę do prokuratora i dalszy swój krok
uzależnił od jego decyzji. Nie możemy pozwolić, by prokuratorzy decydowali o tym w co
mamy wierzyć i musimy zgodnie stanąć w obronie naszych najwyższych wartości.
Zwracamy się więc do wszystkich z apelem o wsparcie: katolików, prawosławnych,
osób innych wyznań i niewierzących, którym te symbole są bliskie. Poprzyjcie nasze
starania wpisując się na listę poparcia naszych działań – bezpośrednio u osób
zbierających podpisy albo poprzez Internet na stronie www.pomnikbial.pl. Listy poparcia
prosimy przesyłać na adres pocztowy: dr Tadeusz Waśniewski, ul. Broniewskiego 15 m. 4,
15-748 Białystok.
Nie reprezentujemy żadnej opcji politycznej. Naszą opcją jest wolna Polska i jej
symbole – Orzeł w koronie oraz dewiza przodków: BÓG HONOR OJCZYZNA.
Komitet Obrony napisu BÓG HONOR OJCZYZNA i Orła w koronie
na pomniku przy Placu Uniwersyteckim w Białymstoku.

Podwyżki dla nauczycieli od września 2011 r.
Od 1 września 2011 r. o 7% wzrosły minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela. Zmiana wynagrodzeń nauczycieli była przewidziana w ustawie budżetowej na rok 2011
i zgodnie z nią nauczyciele od 1 września 2011 r.
mają prawo do wyższego wynagrodzenia. Podstawą
dla kształtowania wysokości wynagrodzeń nauczycieli jest bowiem kwota bazowa, ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwota bazowa dla
nauczycieli w roku 2011 była określona na dwa
okresy:
•
od 1 stycznia do 31 sierpnia miała
wynosić 2446,82 zł,
•
od 1 września kwota bazowa ma
wynosić 2618,10 zł.
Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych na
podstawie Karty nauczyciela wprowadziło rozporządzenie MEN z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161,

poz. 967), które realizuje powyższe zapisy ustawy
budżetowej. Zgodnie z rozporządzeniem minimalne
stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września
2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra
z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
•
dla nauczyciela stażysty: 2182 zł (143 zł
więcej od stawki dotychczas obowiązującej)
•
dla nauczyciela kontraktowego: 2246 zł
(147 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej),
•
dla nauczyciela mianowanego: 2550 zł
(167 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej),
•
dla nauczyciela dyplomowanego: 2995
zł (196 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej).
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje
także, że średnie wynagrodzenia od 1 września
2011 r. dla nauczycieli w grupach awansu zawodowego będą kształtowały się na następujących
poziomach:
•
dla nauczyciela stażysty: 2618 zł (171 zł
więcej od stawki dotychczas obowiązującej)

•
dla nauczyciela kontraktowego: 2906 zł
(190 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej),
•
dla nauczyciela mianowanego: 3770 zł
(247 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej),
•
dla nauczyciela dyplomowanego: 4817
zł (315 zł więcej od stawki dotychczas obowiązującej).
Powyższe kwoty, liczone na koniec roku 2011,
powinno osiągnąć średnie wynagrodzenie dla
poszczególnych stopni awansu zawodowego (art.
30 ust. 6 KN). Nowe wartości kwot wynagrodzenia
zachowują dotychczasowe proporcje między
wynagrodzeniem zasadniczym i wynagrodzeniem
średnim nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia
zasadniczego ma decydujące znaczenie dla
wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez
poszczególnych nauczycieli, gdyż średnie wynagrodzenie nauczycieli, określone w Karcie nauczyciela, to wynagrodzenie zasadnicze i dodatki do
niego.
Dorota Kriger

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY

Platforma potyka się o własne nogi

Z Jakubem Zielińskim, doktorantem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
rozmawia Anna Ambroziak
Jaka jest dominanta kampanii partii
rządzącej przed wyborami parlamentarnymi?
- Zaczęło się od zmiany pewnych założeń.
Początkowo planem Platformy było, jak się
zdaje, oparcie kampanii na zagadnieniach
związanych z prezydencją Polski w UE. Dość
szybko przeniesiono jednak jej ciężar na
wydarzenia dziejące się wewnątrz kraju. I
jakkolwiek początkowo pomysł ten mógł się
sprawdzić, to jednak tegoroczna kampania nie
przebiega Platformie sprawnie. Było kilka dość
poważnych wpadek. Jak choćby pojawienie się
wśród materiałów ujawnionych przez WikiLeaks
wypowiedzi ministra spraw zagranicznych
Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że
Niemcy są koniem trojańskim w Unii
Europejskiej. Inny przykład: w jednej z pierwszych debat spotkali się premier i wicepremier nie wydaje się, aby wyborcy potraktowali
poważnie propozycję takiej debaty. Skrajną
nieodpowiedzialnością było natomiast wykorzystanie w spocie reklamującym polską prezydencję wizerunków światowej sławy aktorów bez
ich wiedzy. To psuje, i to dość skutecznie, kampanię PO. Tego typu wpadek w tej kampanii PO
ma wyjątkowo dużo, albo inaczej - stały się one
wyjątkowo widoczne. Wynikać to może z pojawienia się w internecie kilku niezależnych inicjatyw, które skuteczniej niż wiele tradycyjnych
mediów patrzą władzy na ręce.
Żeby ratować, co się da, premier tłucze się po
niewybudowanych polskich autostradach autobusem?
- To tylko potwierdza, że wyruszenie premiera w Polskę to kolejny pic, który dobrze
wygląda w mediach, a z rzeczywistością nie ma
nic wspólnego. Przedstawia się to nam w ten
sposób, że premier wyjechał nasłuchiwać głosu
ludu. Jest to ogólna mechanika władzy - w pewnym momencie dla rządzących jest wygodne
robienie tego rodzaju pokazówek. Być może
wynika to z tego, że PO dość mocno odkleiła się
od rzeczywistości i teraz próbuje znaleźć wspólny
język z ludźmi, którzy żyją daleko od Warszawy,
ale będą brali udział w wyborach. Dla sprawnego
na medialnych salonach Tuska takie zderzenie
z rzeczywistością musi być bolesne - przywołaj-

my tu rozmowy z rolnikami poszkodowanymi
przez klęski żywiołowe czy manifestacje kibiców
w miejscach, gdzie pojawia się „tuskobus”.
Były też debaty - kolejny pomył premiera.
Obliczony na zdyskredytowanie opozycji?
- Prawdę mówiąc, z tych debat niewiele
wyszło.
Bo nie doszło do spotkania Kaczyński - Tusk?
- Być może nikomu na tym nie zależy. PiSowi idzie w tej kampanii na tyle dobrze, że być
może nie chce podejmować takiego ryzyka.
Z kolei dla Platformy Obywatelskiej taka debata
mogłaby zakończyć się wizerunkową katastrofą.
Skala problemów, które Kaczyński mógłby
wyciągnąć, mogłaby stać się dla tej partii
gwoździem do trumny. Platforma zaczęła
zaplątywać się we własne nogi. Obu stronom
taka debata już się chyba nie opłaca.
Według najnowszych sondaży Prawo i Sprawiedliwość dogania Platformę. Według TNS
OBOP, na PO chce głosować 33 proc., na PiS 26 proc. respondentów. W porównaniu z badaniem z początku września PiS zyskało 4 punkty
procentowe, a PO straciła 2 punkty procentowe.
- Po tym, do jakiego blamażu sondażowni
dochodzi regularnie przy okazji wyborów, wydaje
mi się, że nie ma podstaw do dyskusji, kto kogo
dogania w sondażach. Szczególnie po tym, jak
błędne oceny podawały sondażownie w ostatnich wyborach prezydenckich, na przykład wskazując, że wybory miał wygrać Bronisław Komorowski już w pierwszej turze. Zwyczajowo zresztą
w wynikach badań partie i kandydaci prawicowi
są niedoszacowani.
Z czego to wynika?
- Może to wynikać między innymi z tego, że
ośrodki, które zamawiają te badania - czyli wielkie koncerny medialne - nie zawsze są zainteresowane, by badania te odzwierciedlały rzeczywistość. W tym sensie, że jeżeli jakieś medium
jest konsekwentnie proplatformiane, to może
odpowiadać mu to, że PO ma dobre wyniki.
W momencie gdy zbliża się weryfikacja badań,
czyli wybory, sondażownie, aby uniknąć kolejnej
wpadki, próbują „dociągnąć” wyniki do rzeczywistości - co teraz właśnie obserwujemy. Zmiana

sondaży wpisuje się też w scenariusz kampanijny. Po usypianiu społeczeństwa za pomocą
sondaży, co obserwowaliśmy przez całą kadencję, teraz nagle okazuje się, że społeczeństwo
nie ma specjalnie ochoty iść do wyborów. W tej
sytuacji sondaże, w których Platforma stoi na
zagrożonej pozycji, mogą być istotne dla
zmobilizowania kilkunastu procent wyborców
spośród około połowy dorosłych Polaków
nieuczestniczących zazwyczaj w wyborach.
W 2007 roku zabieg ten się udał.
Dlaczego elektorat niezdecydowany to łakomy
kąsek bardziej dla PO niż innych ugrupowań?
- To elektorat, który pomógł PO wygrać
poprzednie wybory. Wtedy byli to głównie ci,
którzy zwykle polityką się nie interesują. Chociaż
jest również wiele osób, które na Platformę
głosują świadomie. Elektorat PiS natomiast jest
raczej stabilny i zdecydowany. To, co obserwujemy teraz, to nie jest rozpaczliwa próba odzyskiwania głosów przez PiS. Problem z błędnymi
wynikami sondaży przedwyborczych polega
również na tym, że cztery lata „rządów miłości”
spowodowały to, iż ludzie krępują się przyznać
do poglądów innych niż reprezentowane przez
partię rządzącą. Kiedy więc tych respondentów
pyta się, czy wezmą udział w wyborach, często
odmawiają odpowiedzi. Rzeczą istotną w tym
wypadku jest to, że sondażownie nie podają
jednej bardzo istotniej zmiennej - nie mówią,
jaki był procent odmów odpowiedzi. A jest tak,
że wiele osób, które odmawiają odpowiedzi
ankieterom, wstydzi się przyznać do swoich poglądów. Ponadto istnieje mechanizm określany
jako spirala milczenia. Polega on na tym, że jeśli
mamy dwa poglądy prezentowane w debacie
publicznej - nawet jeśli początkowo mają one
równą liczbę zwolenników - to w pewnym momencie, kiedy jedna ze stron przestaje być
obecna w przestrzeni publicznej (w sondażach,
ale i w codziennych dyskusjach), jej zwolennicy
czują postępujące osamotnienie. Przekłada się
to na subiektywne poczucie, że większość
otoczenia myśli inaczej. Przestajemy wtedy
pokazywać własne poglądy. A w końcu dostosowujemy je do „głośniejszej” większości.
Ciąg dalszy na str. 10

CO TAM PANIE W POLITYCE?
- AKTUALNY KOMENTARZ
POLITYCZNY
Dokończenie ze str. 9
Mechanizm ten mógł zadziałać w obecnej
kampanii?
- Spróbuję tu zrekonstruować myślenie szefów
mediów. Bardzo dobrze, że sondaże są niskie,
nie próbujmy zmusić sondażowni do zbliżania
się do rzeczywistości, bo być może zwolennicy
PiS będą myśleli, że jest ich tak mało, iż zadziała
opisany wyżej mechanizm. Sprawi to, że każdy
wyborca Prawa i Sprawiedliwości będzie coraz
bardziej przekonany o tym, że w swoich
poglądach jest sam. Mam wrażenie jednak, że
mechanizm ten nie zadziałał, być może dlatego,
że w czasie żałoby po katastrofie z 10 kwietnia i
w czasie obchodów rocznicowych w Warszawie
część środowisk prawicowych mogła się
policzyć.
Politycy PO nawołują do udziału w wyborach.
Dla PiS korzystne byłoby, by tzw. elektorat
fluktua-cyjny nie głosował?
- Cel jest tu bardzo wyraźny - wysoka
frekwencja jest korzystna dla Platformy.
Scenariusz powyborczy jest trudny do
odgadnięcia. Moim zdaniem, kolejna kadencja
parlamentu będzie jedną z trudniejszych. Ze
względu na kryzys ekonomiczny oraz organizację
Euro 2012.
Może dlatego Donald Tusk ogłosił, że jeśli
ewentualnie wygra, ostatni raz będzie
premierem... Pozostaje jeszcze kwestia
katastrofy smoleńskiej.
- W kontekście 10 kwietnia dla Donalda
Tuska te wybory mogą mieć krytyczne znaczenie.
Jeśli postawimy się na miejscu premiera, to
możemy sobie łatwo wyobrazić, że obawia się
on, iż jeśli straci władzę, natychmiast zostanie
postawiony przed Trybunał Stanu za sposób
prowadzenia sprawy katastrofy smoleńskiej. Już
tylko za to, że całkowitą kontrolę nad śledztwem
w bardzo niejasnych okolicznościach dostali
Rosjanie. Jeszcze inną kwestią jest natomiast
to, że przyszła kadencja to będzie moment,
kiedy będą podejmowane decyzje co do
sprzedaży pozostałych koncesji na wydobycie
gazu łupkowego. Zastrzyk pieniędzy, jaki
otrzyma wówczas ekipa rządząca, może
przyczynić się do ustabilizowania jej pozycji na
kolejne kadencje. Konkludując: te wybory będą
miały przełożenie na to, jak będzie wyglądać
sytuacja Polski również w dalekiej przyszłości.
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Druga rata odpisu na ZFŚS do końca
września 2011 r.
Do 30 września br. pracodawca, który
w dniu 1 stycznia 2011 r. zatrudniał przynajmniej 20 pracowników w przeliczeniu na
pełne etaty i utworzył ZFŚS, jest zobowiązany do
przekazania na konto funduszu 25% wartości
odpisów podstawowych oraz wyliczonych kwot
zwiększeń, tj. odpisów fakultatywnych. Odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest
bowiem przekazywany na rachunek funduszu w
dwóch ratach. Pierwszą należało wpłacić do
końca maja bieżącego roku w wysokości co
najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego. Druga rata stanowi różnicę między
odpisem pełnym (uwzględniającym odpis
podstawowy oraz zwiększenia fakultatywne) a
kwotą przekazaną do końca maja. Pracodawcy,
którzy utworzyli zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, powinni do końca września przekazać drugą ratę środków na rachunek utworzonego funduszu.
Przypominamy, że obowiązek tworzenia
funduszu dotyczy:
•
pracodawców, którzy zatrudniali na
dzień 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w
przeliczaniu na pełne etaty,
•
podmiotów prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych
jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych
(art. 3 ust. 2 ustawy o zfśs) – bez względu na
liczbę zatrudnianych pracowników.
Odpis na ZFŚS obliczany jest – zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych – w oparciu
o podaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce
narodowej w roku poprzednim lub w drugim
półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne
wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę
wyższą. Zastosowane przy tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają także
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych
w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).
Odpis na jednego pracownika zatrudnionego
w normalnych warunkach w 2011 r. wynosi
1093,93 zł (37,5%). Z kolei odpis podstawowy
na jednego pracownika wykonującego pracę
w szczególnych warunkach lub pracę o szcze-

gólnym charakterze (w rozumieniu ustawy
o emeryturach pomostowych) wynosi 1458,57 zł
(50%). Pozostałe odpisy podstawowe związane
z zatrudnieniem pracowników młodocianych wynoszą w 2011 r. na jednego pracownika młodocianego:
•

w pierwszym roku nauki: 145,86 zł,

•

w drugim roku nauki: 175,03 zł,

•

w trzecim roku nauki: 204,20 zł.

Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do
której orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności, oraz na każdego
emeryta i rencistę, objętego opieką socjalną
zakładu pracy, pracodawca może zwiększyć
wartość odpisu o 6,25%, czyli o 182,32 zł.
Termin wrześniowej wpłaty wiąże pracodawców
zobowiązanych do prowadzenia ZFŚS, którzy nie
przelali wcześniej całej kwoty tegorocznych
odpisów. Pracodawca, który nie przestrzega
terminów wpłaty rat odpisu na ZFŚS, musi liczyć
się z karą grzywny, jeżeli wniosek w tej sprawie
złoży Państwowa Inspekcja Pracy. Ostateczne
korekty odpisów według rzeczywistego średniorocznego zatrudnienia należy wykonać do 31
grudnia br.
n

Zasiłek rodzinny w 2011 i 2012 roku – wszystko o zasiłku rodzinnym
Już od 1 września urzędy gmin lub ośrodki
pomocy społecznej przyjmują wnioski o zasiłki
rodzinne i dodatki na okres zasiłkowy 2011/
2012.

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego?
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do
tego zasiłku – zgodnie z ustawą z dnia 29
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych –
przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo
opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba
faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka);
3.
osobie uczącej się (osoba pełnoletnia
ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku
z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą
sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom
wymienionym w pkt 1 i 2 do ukończenia przez
dziecko:
•
18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
albo
•
24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę
w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Osobie wymienionej w pkt 3 zasiłek
przysługuje pod warunkiem kontynuowania
nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek
rodzinny otrzymają także cudzoziemcy mający
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego albo ci, którzy mają zezwolenie
na osiedlenie się w Polsce, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status
uchodźcy, albo jeżeli mieszkają razem z rodziną
na terytorium RP, pod warunkiem że osoby te
mieszkały w Polsce przez co najmniej rok przed
złożeniem wniosku oraz będą mieszkać przez
okres zasiłkowy, w którym otrzymują zasiłek
rodzinny.

Kto nie ma prawa do zasiłku
rodzinnego?
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeśli:
1.
dziecko lub osoba ucząca się, na które przeznaczony jest zasiłek, pozostaje w związku małżeńskim;
2.
dziecko zostało umieszczone w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w rodzinie zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się
są uprawnieni do zasiłku rodzinnego na własne
dziecko.
Zasiłku rodzinnego nie otrzymają także
osoby, które samotnie wychowują dziecko i nie
mają na to dziecko orzeczonych alimentów,
chyba że:
•
drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany;
•
sąd zobowiązał do utrzymywania
dziecka tylko jedno z rodziców, a drugie nie musi
płacić alimentów;
•
sąd oddalił powództwo o alimenty od
drugiego z rodziców.

Dotyczy to m.in. dokumentów potwierdzających
uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły
wyższej; dokumentów mówiących o wysokości
dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, o okresie urlopu wychowawczego czy
o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.
Oświadczenia takie składane są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a na oświadczeniu należy zawrzeć
klauzulę świadczącą o posiadaniu świadomości
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kryterium dochodowe

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Jeśli rodzina uzyskuje niskie dochody,
nieprzekraczające kwoty 504 zł netto na osobę
(lub 583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko
niepełnosprawne), to może liczyć na pomoc
finansową. Jeżeli dochód rodziny przekracza
wymagane kryterium o kwotę niższą lub równą
kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi
rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który
jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli
przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
Należy pamiętać, iż w przypadku przekroczenia
dochodu w kolejnym roku kalendarzowym
zasiłek rodzinny nie przysługuje. Wsparcie, które
zostanie przyznane rodzinom spełniającym
kryterium dochodowe, ma pokryć częściowo
wydatki związane z utrzymaniem dziecka.

Gdzie należy składać wniosek
i załączniki do wniosku o zasiłek
rodzinny?
Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w
urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej
właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Oprócz wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć:
•
kopię dokumentu stwierdzającego
tożsamość swoją i członków rodziny;
•
kopię skróconego odpisu aktu
urodzenia dziecka;
•
zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka
w wieku powyżej 18 lat do szkoły lub szkoły
wyższej;
•
orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności;
•
zaświadczenie z urzędu skarbowego o
dochodach członków rodziny uzyskanych w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (przy ubieganiu się o świadczenia na okres
zasiłkowy, który rozpocznie się 1 listopada 2011
r., wymagane będą dochody za rok 2010),
•
a także inne dokumenty – w przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.
Warto wiedzieć, że niektóre zaświadczenia
można obecnie zastąpić oświadczeniami.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
•
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.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
Oprócz zasiłku rodzinnego można ubiegać
się o dodatki do zasiłku rodzinnego, takie jak:
•
dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
•
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
•
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
•
dodatek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
•
dodatek z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dzieckaniepełnosprawnego,
•
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
•
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego.

Jak długo trwa okres zasiłkowy?
Okres zasiłkowy trwać będzie od 1 listopada
br. do 31 października 2012 roku i na ten okres
jest przyznawana pomoc. O zasiłek rodzinny
można wystąpić także w trakcie roku, gdy
sytuacja materialna rodziny się pogorszy. Jednak
kiedy sytuacja materialna rodziny poprawi się w
okresie pobierania zasiłku, należy poinformować o tym organ wypłacający zasiłek.

Kiedy wnioskodawca otrzyma
pierwszy zasiłek?
Osoby, które wniosek złożą w okresie od 1
października do 30 listopada, otrzymają zasiłek
do 31 grudnia br. Osoby, które wniosek złożą już
we wrześniu, mogą liczyć na pieniądze w
listopadzie br. Zasiłek rodzinny zostanie
wypłacony wnioskodawcy nie później niż
ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane
zostało świadczenie.
Dorota Kriger

