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24-25 STYCZNIA KomISjA KrAjowA
NSZZ „SolIdArNość” obrAdowAłA NA PodlASIu

Na swym pierwszym w 2012 roku posiedzeniu Komisja Krajowa spotkała się w Białymstoku oraz Suchowoli. W czasie obrad omówiono
sprawy związane z bieżącą sytuacją w kraju,
wypracowano stanowisko związku w wielu
pilnych sprawach. Poruszono także sprawy organizacyjne. Przedstawiciele poszczególnych
regionów z zadowoleniem relacjonowali zaangażowanie Polaków w składaniu podpisów pod
referendum obywatelskim w sprawie zachowa-

nia obowiązującego obecnie wieku emerytalnego. Komisja Krajowa przyjęła stanowiska
m.in. w sprawie dialogu społecznego w Polsce,
podatku od kopalin, likwidacji i łączenia szkół,
ustawy refundacyjnej leków, konsolidacji
rejonów energetycznych, referendum emerytalnego, sytuacji bieżącej firm; RUCH S.A., ND
Polska, Coca Cola HBC. Komisja Krajowa
sprzeciwiła się podpisaniu przez Polskę umowy
ACTA, popierając tym samym bardzo głośny

sprzeciw polskich i światowych internautów.
W Suchowoli, przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda i ZR
Podlaskiego Józef Mozolewski złożyli kwiaty pod
pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Natomiast po zakończeniu obrad odbyła się uroczystość wręczenia tytułu Człowieka Roku
„Tygodnika Solidarność” Mamie bł. ks. Jerzego.
Wolą Pani Marianny Popiełuszko wyróżnienie to
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1. Region Podlaski
Oddział w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
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ul. 3 Maja 24
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16-300 Augustów
Rynek Zygmunta Augusta 9
tel. 508-146-584
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Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

Uchwała nr 1/2012
Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 9.01.2012 r.
ws. utworzenia funduszu
pomocy

Realizując Apel przyjęty przez XXI Walne
Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność”, Zarząd Regionu Podlaskiego
postanawia utworzyć Fundusz pomocy członkom
NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego.
Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszu określa regulamin stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 2/2012
Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 09.01.2012 r.
ws. upoważnienia
Prezydium Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
do podejmowania czynności
i decyzji dotyczących
remontu, przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy
budynku biurowohandlowego.

§1
1. Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” do podejmowania w imieniu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” z siedzibą w Białymstoku decyzji
o charakterze majątkowym i finansowym w sprawie remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku biurowo-handlowego przy ul.

Suraskiej 1 w Białymstoku, będącego siedzibą
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
2. Upoważnienie, o którym stanowi w/w ust.
1, obejmuje składanie oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” dotyczących wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z remontem,
przebudową, nadbudową i rozbudową budynku
biurowo-handlowego przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku.
3. Upoważnienie, o którym stanowi w/w ust.
1, obejmuje również podejmowanie wszelkich
czynności prawnych i faktycznych związanych
z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii
Europejskiej z przeznaczeniem tych środków na
remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę
budynku biurowo-handlowego przy ul. Suraskiej 1 w Białymstoku.
§2
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Prezydium Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ „Solidarność” do składania
informacji z przebiegu czynności objętych przedmiotową uchwałą.
§3
Traci ważność Uchwała Nr 11/2009 z dnia
10.08.2009 r. w sprawie: upoważnienia Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” do podejmowania decyzji dotyczących
remontu i rozbudowy budynku biurowego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko
Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. planowanych zmian
w terenowej administracji
miar

Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” wyraża zaniepokojenie kierunkiem zmian przedstawionych w założeniach do
zmiany ustawy Prawo o miarach. Bulwersujące
są plany dotyczące nowej struktury terenowych
urzędów miar przy zachowaniu kryteriów określonych w założeniach, głównie dochodowości.
W praktyce oznacza to likwidację 44 urzędów
miar, nieracjonalne rozmieszczenie pozostałych
oraz ich brak w północno-wschodniej Polsce (od
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Gdańska do Lublina). Nastąpi całkowita likwidacja Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku,
jedynego w województwie podlaskim, którego
mieszkańców pozbawi się dostępu do usług
metrologicznych. Proponowane zmiany są niekorzystne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i funkcjonowania systemu miar w Polsce. Niektóre kraje Unii Europejskiej np. Niemcy,
wzbraniają się przed zmniejszeniem jednostek
państwowych na rzecz prywatnych laboratoriów
akredytowanych w metrologii prawnej (legalizacji). Takie zmiany mogą skutkować wyższymi
kosztami nadzoru (ponoszonymi przez budżet
państwa), błędnymi pomiarami a nawet większą
ilością oszustw.
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ “Solidarność” zwraca się do Pana Waldemara Pawlaka –
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki o zaniechanie propozycji likwidacji urzędów miar, ich prywatyzacji lub wyprzedaży
majątku oraz zwalniania wykwalifikowanych pracowników. Terenowe urzędy miar stanowią dobro
całego narodu wypracowane przez wiele pokoleń polskich metrologów i powinny nadal funkcjonować w dobrze pojętym interesie społecznym.

Stanowisko nr 2/2012
Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. wzrostu wynagrodzeń

W obliczu lawinowo rosnących w Polsce cen,
co ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów
utrzymania pracowników i ich rodzin, Zarząd

Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera wszelkie działania struktur
NSZZ „Solidarność” zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych. Jednocześnie
Zarząd Regionu apeluje do rządu, samorządu
i pracodawców o podjęcie rozmów z organizacjami związkowymi i rozstrzyganie palących
problemów pracowniczych w ramach dialogu
społecznego.

Stanowisko
Zarządu Regionu
Podlaskiego NSZZ
„Solidarność”
ws. zapowiadanych zmian
podwyższenia wieku
emerytalnego

Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się zapowiedzianym w expose Premiera RP planom podnoszenia wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet.
Możliwość przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat i kobiet w wieku 60 lat jest
dla milionów Polaków częścią zaplanowanej od
dawna strategii życiowej. Wiążą się z nią plany
osobiste i rodzinne. Podnoszenie wieku emerytalnego pogorszy i tak trudną sytuację ludzi
młodych, ludzi już dziś krzywdzonych poprzez
niestabilne formy zatrudnienia. Proponowane
przez Rząd rozwiązania zmierzają do utrzymania
wysokiego bezrobocia wśród młodego pokolenia, gdzie 30% pozostających bez pracy to osoby
w wieku 25-34 lata, a 21% nie przekroczyło 24
roku życia. Takie działania zwiększą i tak dużą
dziś emigrację Polaków w poszukiwaniu źródeł
utrzymania dla siebie i swoich rodzin.
Propozycja Premiera skazuje na zasiłki lub
pomoc społeczną osoby o długim stażu pracy,
gdyż pracodawcy nie są zainteresowani tworzeniem dla nich alternatywnych miejsc pracy
wykorzystujących ich doświadczenie i wiedzę.
Tak kluczowych zmian nie wolno wprowadzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych
konsultacji społecznych. Problem wieku emerytalnego dotyczy wszystkich obywateli i to oni w
referendum powinni zadecydować o tej kluczowej dla ich przyszłości sprawie, powinni
skorzystać z przysługujących im obywatelskich
praw.
Będąc świadomym zagrożeń stojących przed
polskim systemem emerytalnym NSZZ „Solidar-

ność” proponuje inne, skuteczniejsze niż podwyższenie wieku emerytalnego rozwiązania,
m.in. zrównanie składki emerytalno-rentowej
pobieranej od różnych form zatrudnienia czy też
prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiednie tempo wzrostu wynagrodzeń, stworzenie
warunków do rozwoju gospodarczego co będzie
miało wpływ na wzrost liczby zatrudnionych,
wprowadzenie regulacji poprawiających znacząco stabilność zatrudnienia, ograniczenie szarej
strefy, itp.
Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Regionu
Podlaskiego w pełni popiera decyzję Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” w sprawie zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem
o poddanie pod ogólnokrajowe referendum
sprawy utrzymania dotychczasowych rozwiązań
emerytalnych. To nie jest akcja polityczna, to jest
akcja w obronie nabytych praw obywateli i ich
pieniędzy zgromadzonych w ZUS i innych
funduszach emerytalnych.
Zarząd Regionu zwraca się do wszystkich
członków i struktur NSZZ „Solidarność” w Regionie Podlaskim o wykazanie szczególnej
aktywności w zbieraniu podpisów i propagowaniu w swoich środowiskach idei referendum
emerytalnego.
Zarząd Regionu kieruje prośbę do związków
zawodowych i organizacji społecznych o włączenie się w akcję zbierania podpisów, a do środowisk pracowniczych, pracodawców, mieszkańców województwa podlaskiego o aktywne
wsparcie obywatelskiego wniosku.

Stanowisko
Zarządu Regionu
Podlaskiego
NSZZ „Solidarność”
ws. wsparcia akcji Sekcji
Krajowej Pożarnictwa

W obliczu lawinowo rosnących w Polsce cen,
co ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów
utrzymania pracowników i ich rodzin, Zarząd
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera wszelkie działania Krajowej
Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych. Jednocześnie Zarząd Regionu apeluje do
rządu, i pracodawców o podjęcie rozmów z organizacjami związkowymi i rozstrzyganie palących
problemów pracowniczych w ramach dialogu
społecznego.
Białystok, dnia 9 stycznia 2012 roku

Z PRAC KOMISJI KRAJOWEJ

Ciąg dalszy ze str. 1
trafi do Muzeum bł. ks. Jerzego na warszawskim
Żoliborzu. Przewodniczący Komisji Krajowej,
Zarządu Regionu Podlaskiego oraz Redaktor
Naczelny „Tygodnika Solidarność” Jerzy
Kłosiński
skierowali
szczególne słowa podziękowania i wdzięczności
za obecność Pani Marianny w życiu Solidarności, za jej szczególne
świadectwo wiary i matczynego oddania. Obrady i uroczystość odbyły
się w Liceum Ogólnokształcącym im. ks.
Jerzego Popiełuszki. Młodzież tej szkoły przygotowała część artystyczną

UCHWAŁA KK nr 1/12
ws. zmiany uchwały KK
nr 9/05
ws. zasad funkcjonowania
zakładowych organizacji
koordynacyjnych
NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
działając na podstawie § 19 ust. 6 Statutu NSZZ
„Solidarność” postanawia, co następuje:
§1
W uchwale KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ „Solidarność” w § 2 ust. 1 skreśla się zdanie drugie:
„Zgłoszenie faktu powstania zakładowej
organizacji koordynacyjnej przyjmuje Dział
Organizacyjny Komisji Krajowej”.

poświęconą swemu patronowi i jego mamie. Występ młodzieży został
przyjęty owacją na stojąco.
Komisja
Krajowa
i Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” składają serdeczne
podziękowania Dyrekcji
Liceum, nauczycielom
oraz przesympatycznej
młodzieży, uczniów tej
szkoły za przygotowanie
sali obrad, miłą obsługę i niepowtarzalny klimat
w jaki wprowadziła specjalnie przygotowana
część artystyczna.
Eugeniusz Formejster
Wiceprzewodniczący ZR

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA KK nr 2/12
ws. zmiany uchwały KK
nr 1/06
ws. upoważnienia rad
krajowych sekretariatów
branżowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
działając na podstawie § 41 ust. 3 pkt 4 Statutu
NSZZ „Solidarność” postanawia, co następuje:
§1
W uchwale KK nr 1/06 ws. upoważnienia rad
krajowych sekretariatów branżowych w § 2 ust. 1
skreśla się pkt 1.
„ Sekretariat Przemysłu Lekkiego”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko KK
ws. wypowiedzenia
Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy
dla pracowników
zatrudnionych
w placówkach pomocy
społecznej prowadzonych
przez Gminę Miasto
Częstochowa.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjęła informację o wypowiedzeniu
w dniu 30 grudnia 2011 r. Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w placówkach pomocy społecznej
prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa.
Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy regulował stosunki pracy w placówkach pomocy
społecznej w Częstochowie, zapewniając właściwe relacje pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Wypowiedzenie układu budzi uzasadnione
obawy, iż jest to początek prywatyzacji placówek
pomocy społecznej poprzez przekazanie ich
zadań organizacjom pożytku publicznego oraz
jest uderzeniem w pracowników poprzez zabranie im uprawnień pracowniczych.
Wypowiedzenie układu godzi w proces dialogu społecznego oraz uregulowania stosunków
pracowniczych z pracodawcami, opartych na
materii układowej. Zdaniem Związku takie postępowanie ma znamiona konfrontacji, prowokującej niepokoje społeczne.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” żąda
od Prezydenta Miasta Częstochowy 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.
W przypadku niewycofania się prezydenta
Miasta Częstochowy z wypowiedzenia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność" przeprowadzi akcje protestacyjne.

Stanowisko KK
ws. sytuacji w RUCH S.A.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-

darność” w RUCH S.A. zmierzające do powstrzymania kolejnych zwolnień grupowych. Wzywamy
Ministra Skarbu Państwa do przedstawienia
informacji dotyczących zobowiązań jakie wobec
załogi przyjął na siebie inwestor. W spółce
Akcyjnej RUCH trwa obecnie kolejna, szósta już
– runda zwolnień grupowych.
We wrześniu 2010 roku RUCH został sprzedany przez MPS bez jakichkolwiek gwarancji dla
pracowników.
Prywatyzacja spółki jest jednym z wielu przykładów prywatyzacji, która doprowadza do wyrzucenia z pracy tysięcy osób. Przerażająca jest
łatwość z jaką Skarb Państwa rozstaje się ze
swoimi firmami, szczególnie z takimi jak RUCH,
który na rynku prasowym jest obecny od ponad
90 lat. Prywatyzacja bez zabezpieczeń dla załóg
sprzedawanych firm skutkuje pogłębiającym się
bezrobociem, zmuszaniem ludzi do pracy na
umowach cywilno-prawnych lub wręcz „na
czarno”.
Krótkowzroczność takiej polityki już dziś jest
odczuwalna, a dług publiczny rosnący w zastraszającym tempie będzie olbrzymim obciążeniem
dla obecnie pracujących i przyszłych pokoleń.
Nie możemy w milczeniu przyglądać się takiej
polityce rządu i takim prywatyzacjom. Nie wolno
nie widzieć zagrożeń stojących przed nami
i następnymi pokoleniami. Nie zgadzamy się
z traktowaniem pracowników jako zbędnego
balastu.
W RUCH S.A. zarządy zmieniały się
w zależności od tego, kto był aktualnie u władzy
i jaki układ rządził. Te częste zmiany spowodowały utratę sporej części rynku, a w ślad za tym
drastyczne zmniejszenie wpływów. Z kilkunastotysięcznej załogi pozostaje w chwili obecnej
mniej niż dwa tysiące. Wszelkie koszty nieudolnych działań spadają dziś na załogę,
a członkowie poszczególnych zarządów nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.

Stanowisko KK
ws. referendum

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy podpisali wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie utrzymania
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Chociaż zebraliśmy już wymaganą liczbę
podpisów do złożenia wniosku w Sejmie akcja
się nie skończyła. Szerokie poparcie dla naszej
inicjatywy powinno uświadomić rządzącym, jak
bardzo ważna jest to sprawa dla całego społeczeństwa oraz, że tak kluczowych zmian nie
wolno wprowadzać bez przyzwolenia społecznego.

Wierzymy, że Parlamentarzyści nie zlekceważą woli Polaków i po złożeniu przez nas wniosku zadecydują o przeprowadzeniu referendum
w sprawie utrzymania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Stanowisko KK
ws. akcji protestacyjnej
w ND Polska Sp. z o.o.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera żądania protestujących kierowców –
pracowników ND Polska sp. z o.o. wchodzącej
w skład Grupy Norbert Dentressangle.
Całkowitą odpowiedzialność za eskalację
napięcia i w efekcie doprowadzenie do strajku,
ponosi pracodawca, który od lipca 2011 roku
nie chciał uznać sporu zbiorowego mimo wypełnienia przez stronę związkową wszystkich wymogów ustawowych; zamiast poszukiwania porozumienia wybrał metodę zastraszania i poniżania
pracowników.
NSZZ „Solidarność” nie akceptuje stosowania przez pracodawców podwójnych standardów
zatrudnienia, zgodnie z którymi polscy pracownicy sprowadzani są do roli taniej siły roboczej, nie
zgadza się na łamanie polskiego prawa i lekceważenie praw pracowniczych.

Stanowisko KK
ws. konsolidacji rejonów
energetycznych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko planom konsolidacji Rejonów
Energetycznych PGE Dystrybucja S.A.
Projekt „Optymalizacja pracy rejonów i posterunków energetycznych” przygotowany przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A. przewiduje likwidację kilkudziesięciu Rejonów i Posterunków Energetycznych. Powyższe zmiany spowodują zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
pogorszenie obsługi odbiorców oraz w konsekwencji przyniesie likwidację wielu miejsc pracy.
Komisja Krajowa zdecydowanie popiera
działania podjęte przez Międzyzakładowe
Komitety Protestacyjne NSZZ „Solidarność”.
Żądamy wstrzymania prac restrukturyzacyjnych
do czasu uzgodnienia projektu z działającymi
w Polskiej Grupie Energetycznej S.A. organizacjami NSZZ „Solidarność”

Stanowisko KK
ws. ustawy refundacyjnej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia sytuację w służbie zdrowia spowo-

dowaną wprowadzeniem nowych przepisów
refundacyjnych.
Strach pacjentów, utrudnienia w dostępie
do leków, protest lekarzy i farmaceutów – to
efekt wadliwego prawa stanowionego z naruszeniem reguł demokratycznych, lekceważenia
negatywnych opinii i ostrzeżeń kierowanych do
rządu przez związki zawodowe, ekspertów i
środowiska medyczne.
Konsekwencje nieodpowiedzialnych decyzji
władzy ponoszą obywatele, szczególnie ci dotknięci ciężkimi często nieuleczalnymi chorobami.
Na powtórzenie się takiej sytuacji nie może
być zgody.

Stanowisko KK
ws. umowy ACTA

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
podziela powszechnie formułowane wątpliwości
dotyczące właściwej ochrony praw obywatelskich w przypadku podpisania i ratyfikowania
umowy ACTA. Niedopuszczalny jest brak
konsultacji społecznych i publicznej debaty
w trakcie prac przygotowawczych nad przyjęciem
tak ważnego dokumentu.
Komisja Krajowa solidaryzując się ze
środowiskami protestującymi przeciwko trybowi
przyjęcia i zapisom ACTA, wzywa rząd RP do
zawieszenia decyzji podpisania i ratyfikowania
umowy ACTA oraz żąda przeprowadzenia publicznej debaty nad jego treścią.

Stanowisko KK
ws. sytuacji w Coca Cola
HBC Polska Spółka z o.o.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w pełni popiera żądania pracowników Coca Cola HBC
Polska Spółka z o.o. zmierzające do uniknięcia
likwidacji zakładu i ograniczenia zwolnień grupowych w zakładzie produkcyjnym firmy Coca
Cola HBC Polska Spółka z o.o. w Łodzi.
W trakcie prowadzonych negocjacji pracodawca nie potrafił w sposób przekonujący
przedstawić ekonomicznego uzasadnienia
swoich zamiarów. Działania podejmowane przez
niego w chwili obecnej noszą znamiona lokautu
nie mające nic wspólnego z zasadą etyki
biznesu.
16 stycznia 2012 r. Organizacja Zakładowa
NSZZ „Solidarność” w Coca Cola HBC Polska
Spółka z o.o. reprezentująca pracowników
Spółki zagrożonych utratą pracy przedstawiła

w ich imieniu postulaty, które w zasadniczej
części zostały przez pracodawcę odrzucone.
Fakt ten budzi głęboki sprzeciw załogi. Postulaty
zgłoszone przez Komisję Zakładową NSZZ
„Solidarność’ zgodne są ze standardami realizowanymi przez wielkie korporacje w krajach
demokratycznych.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Coca Cola HBC Polska Spółka z o.o.
żądającej dialogu, a nie traktowania pracowników jako tanią siłę roboczą.

Stanowisko KK
ws. aktualnej sytuacji
w oświacie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zdecydowanie sprzeciwia się szkodliwym działaniom
większości jednostek samorządu terytorialnego,
zmierzającym do masowych likwidacji szkół
i placówek oświatowych, łączenia szkół, zwiększania liczebności uczniów w oddziałach klasowych.

Te praktyki są drastycznie sprzeczne z zadaniami JST, określonymi w ustawie o samorządzie terytorialnym, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej (art. 7 pkt 8).
W przekonaniu Komisji Krajowej taka „oszczędnościowa” polityka oświatowa doprowadzi
w krótkim czasie do poważnego obniżenia jakości kształcenia i zmniejszy konkurencyjność
polskiej młodzieży na europejskim rynku pracy.
Białystok, 25 stycznia 2012 r.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

temu ucałowałem spracowane dłonie mamy
księdza Jerzego. Zapewniła, że łączy się z nami
duchowo - przekazał Józef Mozolewski. Piotr
Duda, podkreślał, że obowiązkiem Solidarności
jest pielęgnowanie swojej historii. W Suchowoli
dziękujemy księdzu Jerzemu za to, co zrobił i
wolnej Polski i dla Solidarności. Dziękujemy
Jego mamie za to, że wychowała tak wspaniałego człowieka, księdza, ucząc go, by „dobrem

zwyciężał”. Dwa miesiące temu odwiedziłem
panią Mariannę i dziękowałem jej osobiście.
Dobro, które czyni, promienieje, udziela się nam
wszystkim. W imieniu rodziny księdza Jerzego
dziękowała córka Mariany Popiełuszko Teresa
Bogusławska - Serdeczne Bóg zapłać wszystkim. Wolą mamy jest, by to wyróżnienie trafiło do
muzeum ks. Jerzego na warszawskim Żoliborzu powiedziała Teresa Bogusławska. Marianna
Popiełuszko do dziś uczestniczy w wielu uroczystościach związanych z księdzem Jerzym. Co
roku bierze udział w zainicjowanej przez swego
syna Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Angażuje się także w rozmaite inicjatywy o charakterze społecznym. Podpisała np. wniosek
o konstytucyjne wzmocnienie prawnej ochrony
życia od chwili poczęcia. Jest człowiekiem przebaczenia. Podkreśla, że najbardziej ucieszyłaby
się z nawrócenia morderców swego syna. „Tygodnik Solidarność” przyznaje tytuł Człowieka
Roku od kilkunastu lat. Wyróżnienie otrzymali
w ubiegłych latach m.in. Ewa Tomaszewska, Alina Pieńkowska, prezydent Lech Kaczyński, kard.
Stanisław Dziwisz i abp Sławoj Leszek Głódź.
źródło: „Tygodnik Solidarność”

Uhonorowanie matki ks. Jerzego Popiełuszki

„Tygodnik Solidarność" przyznał tytuł Człowieka Roku 2011 Mariannie Popiełuszko „za
trwanie na straży pamięci o błogosławionym
Księdzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie
prawdy". - To dla nas zaszczyt i honor, że możemy przyznać tytuł Człowieka Roku 2011 pani
Mariannie Popiełuszko, która czci pamięć swojego syna w sposób wyjątkowy. Ksiądz Jerzy jest
dla naszej pamięci historycznej osobą szczególną. Oddał życie za głoszenie prawdy i zostawił
nam naukę jak rozumieć prawdy życia. To dzieło
kontynuuje Jego mama, Marianna Popiełuszko podkreślał redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność" Jerzy Kłosiński.
Uroczystość odbyła się w liceum w Suchowoli, którego absolwentem był ksiądz Popiełuszko. - Cieszę się, że w liceum, do którego uczęszczał błogosławiony ksiądz Jerzy, dziś odbywa się
uroczystość wręczenia tytułu Człowieka Roku
„Tygodnika Solidarność” jego mamie, Mariannie Popiełuszko - mówił Józef Mozolewski, szef
ZR Podlaskiego. Ze względu na stan zdrowia
Marianna Popiełuszko nie mogła przybyć na
uroczystość. Okolicznościowy dyplom odebrała
jej córka Teresa Bogusławska oraz syn Józef
Popiełuszko z małżonką. - Kilkadziesiąt minut

23. rocznica śmierci ks. Stanisława Suchowolca

W Białymstoku uczczono 23. rocznicę
śmierci księdza Stanisława Suchowolca,
kapelana „Solidarności”, który zginął w wyniku
zbrodniczego podpalenia jego plebanii.
Sprawców nie udało się ustalić do dziś. IPN
wciąż nie zakończył śledztwa w tej sprawie.
Okolicznościowa msza św. odprawiona
została w parafii Niepokalanego Serca Maryi w
białostockich Dojlidach, gdzie ks. Suchowolec
pracował przed laty i gdzie w pożarze plebanii
zginął. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Solidarności, władz oraz poczty sztandarowe. Po mszy św. odbył się koncert poświęcony ks. Suchowolcowi. Złożone zostały też
kwiaty i zapalone znicze na grobie duchownego,
który znajduje się w przy kościele. Przewodniczący podlaskiej „Solidarności” Józef Mozolewski powiedział PAP, że fakt niewyjaśnienia
okoliczności śmierci ks. Suchowolca przez tyle
lat „ciągle boli”. Nawiązał też do wydarzeń
z 1989 roku, kiedy Polacy cieszyli się informacją, że dzięki porozumieniu przy Okrągłym
Stole będzie możliwa demokracja i dodał, że
niedługo wcześniej został zamordowany ks.
Suchowolec. Nazwał go „ostatnią ofiarą komunizmu”. - Szczycimy się wolnością, a organy ścigania i wymiar sprawiedliwości nie są wciąż
w stanie wyjaśnić śmierci ks. Suchowolca i podobnych spraw – powiedział Mozolewski. Ksiądz
Stanisław Suchowolec zginął w nocy z 29 na 30
stycznia 1989 roku. Miał 31 lat. Pierwsze
śledztwo w sprawie okoliczności jego śmierci
zakończyło się ustaleniem, że przyczyną pożaru
plebanii był zepsuty grzejnik elektryczny; zostało

więc umorzone. W śledztwie pominięto jednak
całkowicie wątek polityczny i fakt, że miały
miejsce liczne groźby pod adresem duchownego
ze względu na jego działalność w ówczesnej
opozycji, a nim samym interesowała się SB.
Podjęto je jednak dwa lata później, po zapoznaniu się z ustaleniami sejmowej komisji nadzwyczajnej do zbadania działalności MSW.
W nowym postępowaniu uzyskano ekspertyzy
biegłych, którzy stwierdzili jednoznacznie, że
przyczyną pożaru było podpalenie. Wtedy
pojawiły się też ponownie przypuszczenia, że
ksiądz mógł zginąć w wyniku zamachu na jego
życie, zaplanowanego przez SB. Ponieważ
sprawców nie udało się ustalić, w sierpniu 1993
roku postępowanie ponownie umorzono. Nie
można było wtedy jednak dotrzeć do utajnionych
akt SB. W listopadzie 1995 r. pełnomocnik
matki księdza wystąpił do białostockiej
prokuratury o odtajnienie akt SB z zasobów
dawnego MSW. Prokurator badał je do kwietnia
1997 r., nie znalazł jednak dowodów, które
pozwoliłyby jeszcze raz wszcząć śledztwo. Teraz
sprawę bada IPN, już w ramach większego
śledztwa dotyczącego zbrodniczych struktur w
dawnym MSW w latach 1956-89, które mają na
koncie m.in. zamachy na duchownych i działaczy
opozycji. Mimo takich zapowiedzi, Instytutowi w
2011 roku nie udało się jednak zakończyć wątku
dotyczącego śmierci księdza Suchowolca. Jak
poinformowano PAP w Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nie
udało się bowiem zakończyć wszystkich kwerend
archiwalnych, związanych z tym wątkiem.
Ponadto wciąż ujawniane są nowe materiały
z zasobów archiwalnych, które wcześniej nie były
znane. Są to dokumenty dotyczące zarówno
białostockiego SB, jak i ówczesnego MSW,
planowane są też przesłuchania kolejnych
świadków. Instytut wydał w ubiegłym roku
książkę „Księża niezłomni” Jest w niej również
część poświęcona Stanisławowi Suchowolcowi.
Autorem artykułu jest dr Krzysztof Sychowicz
z oddziału IPN w Białymstoku. W publikacji
przypomina m.in., że Suchowolec przyjaźnił się
z księdzem Jerzym Popiełuszko, a po jego
śmierci z rąk SB, najpierw w Suchowoli, a potem
w Białymstoku, odprawiał msze w intencji
ojczyzny i beatyfikacji ks. Jerzego. Pisze też m.in.
o akcji oszczerstw i pomówień prowadzonej
wobec księdza Suchowolca przez SB, a także
o fizycznych atakach na duchownego. Opisuje
też przebieg śledztw prowadzonych po jego
śmierci.
Źródło: PAP

Rola dialogu społecznego
na szczeblu regionalnym

Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ Solidarność w Białymstoku uprzejmie
informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2012 do 31
grudnia 2012 Dział Szkoleń ZR realizuje projekt
pn. „Rola dialogu społecznego na szczeblu
regionalnym” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzmocnienie
instytucji dialogu społecznego na szczeblu
regionalnym i zakładowym.
W ramach projektu przewidziano realizację
następujących zadań:
•
przeprowadzenie badań społecznych
zmierzających do poznania i opisania głównych
czynników ograniczających możliwość współpracy partnerów dialogu społecznego na szczeblu zakładowym oraz regionalnym,
•
organizację 4 konferencji tematycznych (kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad
2012 r.)
•
organizację 4 wizyt studyjnych jako
elementu upowszechniania „dobrych praktyk”
współpracy związków zawodowych z pracodawcą
(marzec, maj, sierpień, październik 2012 r.)
•
przeprowadzenie 2 kampanii bilbordowych informujących mieszkańców województwa podlaskiego o idei dialogu społecznego.
W związku z powyższym, zapraszamy Przewodniczących/ce KZ lub w zastępstwie osoby
pełniące funkcje we władzy wykonawczej
w strukturach organizacyjnych NSZZ „Solidarność” działających na szczeblu zakładowym, do
udziału w pierwszej wizycie studyjnej, która
odbędzie się 30 marca br. w Pfleiderer Grajewo
S.A ul. Wiórowa 1. Uczestnikom wizyty zapewniamy transport, lunch oraz materiały z „dobrych
praktyk”. Osoby zainteresowane udziałem
w wizycie studyjnej proszone są o kontakt
z Biurem Projektu, gdzie prowadzona jest rekrutacja.
Więcej informacji uzyskać można na stro-nie
projektu:
www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/
dialog.htm.
n

Wykaz organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, podmiotów i osób
prywatnych, które przekazały listy z podpisami pod wnioskiem o referendum
w sprawie utrzymania obecnego wieku emerytalnego
OZ NSZZ „S” Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej – 151, OZ NSZZ „S” SP ZOZ w
Dąbrowie Białostockiej – 29, OZ NSZZ „S”

Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku 156,

OZ NSZZ „S” Spółdzielni Pracy JUBILAT – 320,
OZ NSZZ „S” SP ZOZ Szpital Zakaźny – 150, OZ

NSZZ „S” BIAWAR Białystok – 124, OZ NSZZ „S”
ZETO Białystok – 180, OZ NSZZ „S” PKP S.A
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami –

207, OZ NSZZ „S” MPEC Białystok – 319, OZ

NSZZ „S” Uniwersyteckiego Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 132, OZ
NSZZ „S” ZUS Białystok – 600, OZ NSZZ „S”
FASTY Białystok – 276, OZ NSZZ „S” KPK – 97,

OZ NSZZ „S” Książnicy Podlaskiej – 40, Odział

ZR NSZZ „S” w Mońkach – 1161, Oddział ZR

NSZZ „S” w Czarnej Białostockiej – 365,

Oddział ZR NSZZ „S” w Hajnówce – 1290,
Oddział ZR NSZZ „S” w Suwałkach – 4250, OZ

NSZZ „S” Bison-Bial – 512, OZ NSZZ „S” PGE

Białystok– 1920, OZ NSZZ „S” PMB Białystok –

244, OZ NSZZ „S” Uniwersytetu Medycznego w

Białymstoku – 398, OZ NSZZ „S” PKS Białystok
– 145, OZ NSZZ „S” AGNELLA – 36, OZ NSZZ „S”
Urzędu Miejskiego w Białymstoku – 387,

Oddział ZR NSZZ „S” w Bielsku Podlaskim –

301, OZ NSZZ „S” Poczty Polskiej – 376, OZ
NSZZ „S” Chłodni Białystok – 120, OZ NSZZ „S”

SM im. Mickiewicza – 81, OZ NSZZ „S” w I

Podlaskim Urzędzie Skarbowym – 52, OZ NSZZ
„S”

w

Wojewódzkiej

Stacji

Pogotowia

Ratunkowego – 345, OZ NSZZ „S” w BPRZ i MB

– 74, OZ NSZZ „S” w MOPR Białystok – 349, OZ
NSZZ „S” Białostockiej Fabryki Mebli FORTE –
370, OZ NSZZ „S” LECH Białystok – 71, Senator

Bohdan Paszkowski – 156, OZ NSZZ „S” Instal

Białystok – 61, OZ NSZZ „S” Gazowni Białystok
– 125, OZ NSZZ „S” KPKM – 100, OZ NSZZ „S”
POLMOS – 320, OZ NSZZ „S” w II Podlaskim
Urzędzie Skarbowym – 89, OZ NSZZ „S” w

Uniwersytecie w Białymstoku – 140, OZ NSZZ

„S” w Lasach Państwowych – 131, p. Honorata

Żolik – 80, p. Jarosław Kozłowski – 486, OZ
NSZZ „S” w SP ZOZ MSW i A – 70, OZ NSZZ „S”

PSP w Sejnach – 208, OZ NSZZ „S” w Urzędzie
Statystycznym – 79, OZ NSZZ „S” w I i II Oddziale

PKO BP Białystok – 298, OZ NSZZ „S” w

Biebrzańskim Parku Narodowym – 47, Oddział
ZR NSZZ „S” w Siemiatyczach – 519, OZ NSZZ
„S” BSM Białystok – 50, OZ NSZZ „S” SM
Zachęta – 101, OZ NSZZ „S” KRUS Białystok –
60, OZ NSZZ „S” RUCH Białystok – 40, OZ NSZZ
„S” Pracowników ZR – 39, OZ NSZZ „S”
Energetyki PKP Białystok – 49, OZ NSZZ „S” SOK
Białystok – 34, Oddział ZR NSZZ „S” w Dąbrowie
Białostockiej – 75, OZ NSZZ „S” PKP Białystok –
455, OZ NSZZ „S” GS Drohiczyn – 78, OZ NSZZ
„S” Pracowników Oświaty w Białymstoku –
3114, Oddział ZR NSZZ „S” w Łapach – 1928,
Oddział ZR NSZZ „S” w Grajewie – 3110, Oddział
ZR NSZZ „S” w Augustowie – 1488, OZ NSZZ „S”
w Stokrotka Białystok – 15, Oddział ZR NSZZ „S”
w Sokółce – 1481, OZ NSZZ „S” w Birunie – 128,
OZ NSZZ „S” w Białostockich Zakładach
Graficznych – 26, OZ NSZZ „S” w Spółdzielni
Niewidomych – 46, OZ
NSZZ „S” w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział
Białystok – 150, OZ NSZZ
„S” PZZ Białystok – 50, OZ
NSZZ „S” w Zespole Szkół
Mechanicznych – 112, OZ
NSZZ „S” Bank Spółdzielczy
w Choroszczy – 7, Biuro
Posła Krzysztofa Jurgiela –
1620, OZ NSZZ „S”
BIAFORM – 40, OZ NSZZ
„S” w Mostostal – 263, OZ
NSZZ „S” w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Białymstoku – 120, OZ

NSZZ „S” w Urzędzie Miar i Wag w Białymstoku
– 203, OZ NSZZ „S” w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim – 245, OZ NSZZ „S” w Wodociągach Białostockich – 350, OZ NSZZ „S” w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach – 55, OZ
NSZZ „S” w Urzędzie Gminy Kuźnica Białostocka
– 40, OZ NSZZ „S” SP w Tołczach – 19, OZ NSZZ
„S” SM Rodzina Kolejowa – 440, Biuro Poselskie Posła Dariusza Piątkowskiego – 194, p.
Jagoda Drągowska – 69, Pracownicy Sądu
Rejonowego w Białymstoku – 45, OZ NSZZ „S”
w Muzeum Podlaskim w Białymstoku - 81,
p. Skrodzki Mikołaj – 49, p. Jerzy Olesiuk – 40,
p. Izabela Żmojda – 10, p. Mirosław Hapunik –
112, OZ NSZZ „S” USK Białystok – 102, OZ NSZZ
„S” Izby Wytrzeźwień – 40, OZ NSZZ „S” PSS
Społem – 139, OZ NSZZ „S” Pasmanta – 45.
n

Ponad 38 tys. podpisów zebrały już struktury
NSZZ „Solidarność” w Regionie Podlaskim pod
wnioskiem o referendum obywatelskie w sprawie
zachowania obowiązującego obecnie wieku
emerytalnego.

Wspomagają nas także partie polityczne, m.in.
Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy wszystkim
za czynne wsparcie naszej inicjatywy. Każdy
zebrany podpis jest bardzo ważny. Problem
wieku emerytalnego dotyczy wszystkich
obywateli i to oni w referendum powinni
zadecydować w tej sprawie, powinni skorzystać z
przysługujących im praw. To nie jest akcja
polityczna, to jest akcja w obronie wszystkich
obywateli i ich nabytych praw oraz pieniędzy
gromadzonych latami na kontach ubezpieczeń
społecznych.
Podpisy zbieramy aż do odwołania.

Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego
NSZZ „Solidarność” bardzo serdecznie dziękuje
wszystkim tym, którzy tak aktywnie zbierają
podpisy oraz tym, którzy złożyli już swój podpis
pod wnioskiem o referendum obywatelskie. Do
akcji zbierania podpisów włączyły się inne
związki zawodowe oraz organizacje społeczne.

Bezpieczne odśnieżanie dachów

Zima w pełni, odczuwalne zimno i widoczny
wszędzie śnieg stanowią naszą codzienność,
a prognozy pogody przewidują dalsze opady
śniegu i jeszcze większe mrozy. Usuwanie
zgromadzonego na dachach śniegu czy strącanie lodowych sopli to zimą dodatkowe obowiązki
dla przedsiębiorców.
W związku z zimową aurą na dachach budynków zbiera się śnieg i tworzą sople, które, wisząc
tuż nad ciągami komunikacyjnymi, mogą zagrażać zdrowiu i życiu postronnych osób. Śnieg i lód
zalegające na dachach budynków mogą też
doprowadzić do naruszenia konstrukcji budynku, a w efekcie mogą zagrozić bezpieczeństwu
osobom użytkującym budynek. Wielu pracodawców, zamiast zatrudnić firmę zewnętrzną do
usunięcia zimowych zagrożeń, powierza obowiązki z tym związane swoim pracownikom.
Wykonywanie prac polegających na odśnieżaniu
dachu również może stwarzać ogromne zagrożenie, jeśli prace te wykonywane są bez
znajomości i stosowania przepisów bhp.
Organizując pracę przy odśnieżaniu dachu,
należy pamiętać o zagrożeniach, jakie mogą
stworzyć spadające przedmioty, w tym śnieg i
sople lodu, ponadto należy uchronić pracowników odśnieżających dach nie tylko przed upadkiem z wysokości z powodu zbytniego zbliżenia
się do krawędzi dachu, ale również zabezpieczyć
ich na wypadek, gdyby dach się załamał. Komu
można zlecić odśnieżenie dachu? Przede
wszystkim zabronione jest zatrudnienie przy

odśnieżaniu kobiet ciężarnych młodocianych
osób (które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły
18 lat). Pracownik, który ma za zadanie
odśnieżyć dach, nie musi posiadać szczególnych
kwalifikacji, ale obowiązkowo powinien posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie bhp,
którego program obejmował zagadnienia dotyczące zasad bhp przy odśnieżaniu obiektów.
Oprócz szkolenia bhp powinien posiadać ważne
i aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy przy odśnieżaniu,
w tym specjalistyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na
wysokości. Pracownik odśnieżający dach powinien także przejść instruktaż stanowiskowy i być
zapoznany z oceną ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą. Zabronione jest
dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu, jeśli nie spełniają powyższych wymogów. Nie wolno dopuścić do pracy
także pracownika, który spełnia powyższe
wymogi, ale któremu nie zostały zagwarantowane skuteczne środki ochrony zbiorowej
przed upadkiem z wysokości, lub, jeśli pracownika tego nie wyposażono w indywidualne środki
ochrony przed takim upadkiem takie, jak np.:
szelki wraz z linką bezpieczeństwa i amortyzatorem, hełm spełniający normy PN-EN
397:1997, obuwie zabezpieczające przed
poślizgnięciem, rękawice ochronne. Wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony
indywidualnej, chroniące przed upadkiem z wy-

sokości, należy do obowiązków pracodawcy.
Obowiązkiem pracownika jest zaś stosowanie
tych środków. Pracodawca musi także zadbać
o to, by pracownicy umieli posługiwać się
przydzielonym im sprzętem i środkami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości.
Dodatkowo przed rozpoczęciem prac na dachu
należy odpowiednio przystosować stanowisko
pracy, to znaczy wyznaczyć i wygrodzić strefy
niebezpieczne, w których istnieje zagrożenie
spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu
jak również narzędziami. Powinno się także
zapewnić bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami, a pracownicy przed rozpoczęciem
każdorazowo pracy powinni być poinformowani
o imiennym podziale pracy, kolejności wykonywania zadań i wymaganiami bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. W sytuacji,
gdy pracodawca nie zapewnił swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy i stwarzają one bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez pracownika praca grozi takim
niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik,
zgodnie z art. 210 § 1, może powstrzymać się od
pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Należy w takim przypadku zgłosić pracodawcy
fakt i przyczynę odmowy podjęcia pracy, a obowiązkiem pracodawcy będzie usunięcie przyczyn
uniemożliwiających bezpieczne wykonywanie
pracy.
n

Gwarancje zatrudnienia, bonusy lub inne
świadczenia zastrzeżone dla pracowników w porozumieniach prawa pracy, np. w układach
zbiorowych, porozumieniach związanych z prywatyzacją zakładów pracy i innych porozumieniach zbiorowych, nieprzyzwoicie wysokie lub
istotnie odbiegające od realiów społecznogospodarczych panujących w kraju mogą być
trudne do wyegzekwowania przed sądem – ostrzega Sąd Najwyższy. W niedawnych wyrokach: z
dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt II 1PK
106/10, a także z dnia 3 listopada 2010 r.,
sygn. akt II PK 93/10, Sąd Najwyższy stwierdził,
że dochodzenie przez pracownika przed sądem
tego typu świadczeń może zostać potraktowane
jako nadużycie prawa (art. 8 Kodeksu pracy),
niekorzystające z ochrony prawnej, nawet gdy
odpowiednie świadczenia wynikają wprost ze

skutecznie zawartych porozumień zbiorowych.
Sąd Najwyższy w wyżej wymienionych wyrokach
słusznie zauważył, że choć celem nadrzędnym
ustanawiania gwarancji zatrudnienia czy bonusów dla pracowników jest stabilizacja stosunków pracy, to jednak takie świadczenia nie mogą
zmierzać do zapewnienia pracownikom środków
do końca kariery zawodowej, a tym bardziej do
końca życia. Ewentualne odszkodowanie żądane
przez pracownika za naruszenie gwarancji
zatrudnienia musi zatem zawsze pozostawać w
związku ze szkodą pracownika – tj. zarobkiem
utraconym choćby w związku z czasowym pozostawaniem bez pracy. Egzekwowanie praw do
należnych pracownikowi świadczeń podlegać
zaś musi ocenie z punktu widzenia dobrej wiary
i zasad współżycia społecznego. Przyjęcie
odmiennego stanowiska, jak zauważa Sąd

Najwyższy, skutkowałoby naruszeniem interesu
publicznego na skutek przerzucania ciężaru
nadmiernych świadczeń należnych pracownikom
na klientów pracodawcy i stanowiłoby rażące
naruszenie obowiązku poszanowania słusznych
interesów (dobra) pracodawcy (art. 100 § 2 pkt
4 Kodeksu pracy). W sytuacji gdy wciąż mamy do
czynienia z dużymi prywatyzacjami przedsiębiorstw Skarbu Państwa lub głośnymi medialnie
przejęciami przedsiębiorstw prywatnych przez
inwestorów zagranicznych, nierzadko związanymi z zawieraniem porozumień zbiorowych
chroniących pracowników, stanowisko Sądu
Najwyższego może rzutować na ograniczenie
nadmiernych apetytów pracowniczych artykułowanych w toku negocjacji z nowym pracodawcą.
n

Świadczenia i bonusy pracownicze

Sporo ludzi straci pracę

CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY
- A

Obecnie należy się spodziewać bardzo
bolesnego trendu. Sporo ludzi straci pracę w tym
roku, a w przyszłym jeszcze więcej – mówi
portalowi Stefczyk.info ekonomista, prof.
Krzysztof Rybiński.
Stefczyk.info: Bezrobocie w Polsce wzrosło
do 13,3 procent. Już 2,1 miliona Polaków nie ma
pracy. Czy to zwykły wzrost sezonowy czy powód
do niepokoju?
Prof. Krzysztof Rybiński: W ciągu roku mamy
zmiany długookresowe oraz zmiany sezonowe.
Wiosną i latem jest więcej miejsc pracy. W tym
roku zapewne będzie podobnie. Jednak
niepokojące jest to, że od lat widać wyraźnie
trend wzrostowy. W styczniu 2012 mamy 13,3
proc., za rok będzie prawdopodobnie o jeden
procent więcej. Ja uważam, że w przyszłym roku
w Polsce będzie recesja i bezrobocie podskoczy
do 15 procent. To złe wiadomości.
Z czego te zmiany będą wynikać?
Z kilku przyczyn. Po pierwsze, w Unii
Europejskiej mamy recesje. Eksporterzy z Polski

BUNT

Na ulice, nie tylko w Polsce, wychodzi coraz
więcej młodych ludzi protestujących przeciwko
sznurowaniu im ust i braku perspektyw. U schyłku zimy i wiosną, kto wie, jak rozległych protestów doczekamy się w Polsce, Europie i na
świecie. Zanim ucichną, rzeczywistość może się
zmienić nie do poznania.
W pewnym momencie tłumy protestujących
na ulicach przekraczają masę krytyczną i następuje eksplozja. Już niejeden raz historia to
widziała. Pod niszczącym ludzkim tsunami
politycy padają zmiażdżeni jak muchy. Przez
nasz glob przelewa się bunt “oburzonych”, który
zaczął się na Wall Street w Nowym Jorku, teraz
dotarł już prawie wszędzie. Niesamowitemu
rozwarstwieniu społecznemu i bankierskiej lichwie, brakowi perspektyw życiowych młodzieży
„oburzeni” i wszyscy inni protestujący mówią
stanowcze „nie”. Z całą pewnością pracują całe
sztaby rządowych i korporacyjnych mózgów,
zastanawiając się, czy zdławienie manifestacji
i rozruchów w ogóle się uda?

będą mieli trudniej, sprzedadzą mniej. Po
drugie, zakończą się inwestycje prowadzone ze
środków unijnych. Ludzie zatrudnieni na
budowach, czy w firmach, które kooperują z
budowami, będą zwalniani. Trzecią ważną
kwestią, jest pierwsza od lat fala ograniczania
zatrudnienia w administracji. Za czasów
pierwszej kadencji Tuska zatrudniano w tempie
30-40 tysięcy urzędników rocznie. Szczęśliwie
udało się to szaleństwo ograniczyć. W zeszłym
roku spadło zatrudnienie w urzędach, w tym roku
również ma spaść.
To zdaje się dobrze
To jest zdrowa tendencja, ograniczenie
administracji jest korzystne. Jednak zbiega się
to w czasie ze spowolnieniem gospodarczym.
Ludzie zwalniani z administracji będą mieli
trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ wiele
firm będzie zwalniać. To wzmocni wzrost
bezrobocia. Obecnie należy się spodziewać
bardzo bolesnego trendu. Sporo ludzi straci
pracę w tym roku, a w przyszłym jeszcze więcej.

Ulica zapowiada: nie damy
się zakneblować

Polskę ogarnął szał sprzeciwu przeciwko
podpisaniu przez rząd Donalda Tuska w tempie
błyskawicznym, bez namysłu i zastanowienia
porozumienia ACTA (skrót od ang. Anticounterfeiting trade agreement), tj. umowy,
która m.in. pod karą zmusi operatorów do
inwigilowania milionów internautów. Dostawcy
usług sieciowych mają zostać zobowiązani do
cenzurowana Sieci i przymuszeni przez właściwe
organy do identyfikacji abonentów. W takich
krajach, jak nasz, po latach komuny, nie tak
łatwo będzie znów ludzi zastraszyć i włożyć im
knebel w usta. Będziemy się bronić, walcząc
o wolność słowa w Internecie do ostatniej kropli
krwi, zapowiada ulica, na której znajdują się
przede wszystkim ludzie młodzi. Mnóstwo z nich
ma czas, są bezrobotni.

Sorry, nie stać nas na to

Powracając do ACTA, umowa m.in. zakazuje
handlu i używania zamienników wszystkich
markowych produktów takich, jak m.in. części
samochodowe, tonery do drukarek, zamienników koszmarnie drogich leków innowacyjnych.

Jak Pan ocenia rozwiązania rządu? One
sprzyjają kryzysowi zatrudnienia czy łagodzą
jego skutki?
Ostatnie cztery lata krytykowałem rząd za
brak reform. To były dobre lata do wprowadzania
zmian, gospodarka się rozwijała itd. Obecnie,
gdy gospodarka zwalnia i idą cięższe czasy, gdy
świeci się żółte światło i dzwonią dzwonki
alarmowe, rząd zabrał się do zmian. To jest zły
moment, ponieważ reformy pogorszą obecnie
sytuację. Cięcia w administracji zwiększą
bezrobocie, podniesienie składki rentowej
sprzyja ograniczeniu miejsc pracy, ponieważ ona
staje się droższa. To jeszcze bardzie spowolni
wzrost gospodarczy. Niestety działania rządu,
które są bardzo potrzebne, zostały zaplanowane
na bardzo zły moment koniunktury. To przyczyni
się do pogorszenia sytuacji i zwiększenia
bezrobocia. Gdyby zmiany zostały wprowadzone
dwa, trzy lata temu, dziś bylibyśmy w znacznie
lepszej sytuacji.
Rozmawiał: Stanisław Żaryn
ACTA nie podpisały: Cypr, Estonia, Słowacja,
Niemcy i Holandia – ostatnie dwa państwa –
wyjaśniają tamtejsze rządy – z przyczyn
proceduralnych, a nie dlatego, że ich na taki
gest nie stać; widać jednak, że nawet bogaci się
ociągają. Jak zawsze nadgorliwy wobec obcych
rząd Donalda Tuska nie zastanawiał się ani
sekundy, umowę podpisał i wyjaśnia, że jeszcze
nie została ratyfikowana, mamy na to ok. dwa
lata, a jeżeli między wierszami będą się kryły
jakieś szczury, ratyfikacji nie będzie. Znaczy to,
że rząd papierów dokładnie nie przeczytał,
podpisał bezmyślnie i ewentualnie nie ratyfikuje.
To ci dopiero krętactwo, które ma uspokoić
tysiące ludzi. Bezmyślność w Unii Europejskiej
rozwija się na całego: Rada UE podpisała
umowę ACTA ochoczo, w grudniu ub. roku,
a teraz, okazuje się, że jej zapisy naruszają
unijne prawo – tak stwierdził Europejski Trybunał Konstytucyjny w Strasburgu. Powiedzmy
sobie otwarcie: istotne dla nas jest to, poza
wolnością w Sieci, że na podpis pod ACTA na
razie nas nie stać.

Narasta sprzeciw socjalny

Ulica w Warszawie, Krakowie i innych miastach skanduje, wol-ny in-ter-net. Młodzież na
manifestacje zwołuje się, klikając myszkami –

ruch sprzeciwu jest więc nie do opanowania.
Zima się skończy – protesty przeciw bezmyślności rządu, objawiające się raz po raz,
jeszcze mogą się nasilić. To jest nie tylko wielkie
NIE młodzieży przeciwko ACTA, ale i bunt
socjalny, wywołany tym, że młodzi ludzie nie
widzą dla siebie perspektyw. Dwa miliony
młodych, wykształconych Polaków opuściło kraj,
szukając pracy za granicą, presja na rynku pracy
powinna się zmniejszyć, a pracy dalej nie ma.
Nawet osoby z dwoma dyplomami, nierzadko z
doktoratami i znajomością języków zarejestrowane są jako trwale bezrobotne, co dopiero
mówić o ludziach ze słabszym przygotowaniem.
Stopa bezrobocia wynosi 12,5 proc., na koniec
roku będzie gorzej, szacują, że dojdzie do 13,3
proc. (rząd: nie wierzcie w czarnowidztwo,
bezrobocie w końcu tego roku nie przekroczy
12,3 proc., a więc według rządowych, optymistycznych, prognoz zmniejszyłoby się zaledwie
o 0,2 proc., niewielkie pocieszenie).

Bezrobotni w kleszczach

szukają odpowiedzialnych za światowy kryzys. W
Wielkiej Brytanii winnych za wzrost tamtejszego
bezrobocia znaleziono. Według gazety „Daily
Mail” – to Polacy “grabią” młodym Anglikom
miejsca pracy, zabierając chleb. Czterech z
Polski zabiera jedno miejsce Brytyjczykowi, więc
huzia na przybyszy. Rząd brytyjski, mając 2,6
mln osób pobierających zasiłki, masowo
sprowadza imigrantów – podjudzała niedawno
gazeta. Bezrobocie w Anglii wynosiło w ub. roku
8,3 proc., w tym ma zelżeć do 7,8 proc. Według
Eurostatu w ciągu roku w Unii przybyło ponad
milion bezrobotnych. W grudniu ub. roku
bezrobocie w całej UE wynosiło 9,9 proc., a w
strefie euro 10,4 proc. Unia posiada ponad 5,5
mln ludzi do 25 roku życia, którzy bezskutecznie
poszukują pracy, w ub. roku było ich 241 tys.
więcej niż rok wcześniej. Najniższe bezrobocie
odnotowano w Norwegii 3,3 proc., Austrii,
Luksemburgu i Holandii. Niemieckie wynosiło 6
proc., (w tym roku Niemcy prognozują nieduży
wzrost do 6,15 proc.). Stopa bezrobocia we
Włoszech doszła do 9,0 proc., na Cyprze o 9,1
proc., Francji 10,0 proc. (w br. szacują
nieznaczny spadek do 9,15 proc.), w Estonii
11,3 proc., Portugalii 12,4 proc. (spodziewany
jest wzrost do 13,35 proc.), na Łotwie stopa
bezrobocia wynosiła 14,8 proc., Litwie - 15,3
proc.

Na koniec ub. roku w urzędach pracy
zarejestrowanych było ok. 2 mln bezrobotnych,
prawie połowa z nich bezskutecznie szukała
zajęcia dłużej niż rok – podał Główny Urząd
Statystyczny. Znalezienie pracy etatowej w wielu
regionach kraju graniczy dziś z cudem. Czy ktoś
może marzyć o etacie (i jakim takim wynagrodzeniu) na przykład w powiecie szydłowieckim,
gdzie bezrobocie wkrótce przekroczy 37,2
proc.? Najwyższa stopa bezrobocia utrzymuje
się w województwach: warmińsko-mazurskim
(20,1 proc.), zachodniopomorskim (17,5 proc.),
kujawsko-pomorskim (16,9 proc). Długotrwale
bezrobotni bez grosza przy duszy szukają pracy w
pobliżu miejsca zamieszkania. Nie stać ich na
wynajęcie mieszkania, gdyby dostali pracę
gdzieś dalej, zarobki zazwyczaj są głodowe, nie
stać ich także na kosztowne dojazdy do pracy.
Banki ludziom bez stałych dochodów nie dają
kredytów, pożyczki „na dowód” są niemożliwe,
chyba że ktoś posiada nieruchomości. W ub.
roku, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła
o 7 proc. liczb samobójstw. W Łódzkiem niemal
każdego dnia ktoś odbierał sobie życie. Powody
takiej desperacji są różne, w kryzysie, kiedy
brakuje pracy, samobójstw jest więcej.

Najgorsza sytuacja panowała w bankrutującej Grecji, bezrobocie wynosiło tam
w ub. roku blisko 20,0 proc., w tym –
według rządu jakimś cudem ma się
zmniejszyć do 18,5 proc. W Hiszpanii
stopa bezrobocia ma spaść z 23 proc. do
20,7 proc., ale w jaki sposób rząd
hiszpański zdoła to zrobić, nie wiadomo. W
tym kraju (a także w innych) bezrobocie
dotyka szczególnie ludzi młodych, poniżej
25 lat. Co drugi młody obywatel Hiszpanii
pracy znaleźć nie może. Bezrobocie
obejmuje tam 22,85 proc. populacji w
wieku aktywności zawodowej; aż 51,4
proc. hiszpańskich bezrobotnych to są
bezrobotni młodzi. Takiego bezrobocia nie
było tam od dawna...

Ulice należące głównie do młodych
“oburzonych” i protestujących przeciw ACTA

W dziesięciomilionowej Portugalii
podobnie wysokie jak dziś bezrobocie było

Ktoś jest za to
odpowiedzialny...

Prawie wszędzie źle się
dzieje

Apolityczni chcą do
polityki

35 lat temu. Rząd Pedra Passosa Coelho w
ramach cięć oszczędnościowych zatwierdził

nowe zasady przyznawania zasiłków bezrobotnym. W br. okres otrzymywania pomocy

w regionach o niższym bezrobociu, został
skrócony o 4 miesiące i wynosi 5 miesięcy.

Maksymalnie zasiłek można otrzymywać przez

18 miesięcy, a nie – jak dotąd – przez dwa lata.
To jeden z warunków umowy kredytowej z maja
ub. roku, na mocy której Portugalia otrzymała

78 mld euro pożyczki. U nas zasiłek dla
bezrobotnych można dostawać od 6 miesięcy do

roku, także w zależności od stopy bezrobocia
w regionie, przez pierwsze trzy miesiące wynosi
761 zł, potem się zmniejsza. W urzędach pracy

w całej Polsce codziennie można spotkać
mnóstwo młodych ludzi. Ci z dyplomami

magisterskimi, którzy przyjmują – jeśli jest etatową pracę szatniarek i stróżów nocnych, są

najbardziej oburzeni. To jasne, że będą
protestować przeciw umowie ACTA. Liczą, że

masowy sprzeciw ma szansę przerodzić w jakąś
trwałą siłę, która będzie miała w przyszłości coś
do powiedzenia, także w innych sprawach

i dodają, że nie chcą być reprezentowani ani nie
mają zamiaru reprezentować żadnej istniejącej
dzisiaj opcji politycznej.

Wiesława Mazur

