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„Podnieœ rêkê, Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw Ojczyznê mi³¹...”

¯yczymy wszystkim cz³onkom i sympatykom NSZZ „Solidarnoœæ”
zdrowych, spokojnych i pogodnych

Œwi¹t Narodzenia Pañskiego.

Niech Bo¿a Dziecina b³ogos³awi nam na ka¿dy dzieñ 2011 roku,
niech szczodrze darzy nas wiar¹, nadziej¹, mi³oœci¹ i solidarnoœci¹.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
        NSZZ „Solidarnoœæ”

- Szkoda, ¿e pan prezydent wchodzi w rolê rz¹du, który
nie prowadzi dialogu i traktuje Komisjê Trójstronn¹ jak punkt
informacyjny, a nie miejsce konsultacji i uzgadniania pro-
jektów - tak Piotr Duda, przewodnicz¹cy NSZZ „Solidar-
noœæ”, skomentowa³ decyzjê prezydenta Bronis³awa Komo-
rowskiego w sprawie podpisania ustawy o przywróceniu dnia
wolnego w Œwiêto Trzech Króli.

Kilka dni wczeœniej szef „Solidarnoœci” zwróci³ siê do
prezydenta Bronis³awa Komorowskiego z wnioskiem, by
przed podpisaniem nowelizacji ustawy ustanawiaj¹cej 6
stycznia dniem wolnym od pracy wyst¹pi³ do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego o zbadanie zgodnoœci artyku³u 1 tej ustawy z
Konstytucj¹ RP. W tamtym piœmie Piotr Duda zwraca³ uwa-
gê, ¿e nowelizacja przywracaj¹ca wolne w Œwiêto Trzech
Króli zawiera równie¿ rozwi¹zania bardzo niekorzystne dla
pracowników. Ustawa znosi bowiem obowi¹zuj¹cy do tej
pory zapis, ¿e je¿eli œwiêto (nie tylko Trzech Króli, ale tak-
¿e ka¿dy inny dzieñ œwi¹teczny, np. 1 Maja czy Bo¿e Naro-
dzenie) przypada w dniu wolnym wynikaj¹cym z rozk³adu
czasu pracy w przeciêtnie piêciodniowym tygodniu pracy
(czyli najczêœciej w sobotê), to obni¿a ono wymiar czasu

pracy. W zamian pracodawcy mieli obowi¹zek udzieliæ dnia
wolnego w innym terminie. Teraz tego ju¿ nie bêdzie i de
facto maj¹c wolne Œwiêto Trzech Króli w 2011 roku bê-
dziemy pracowaæ... d³u¿ej.

W piœmie do prezydenta Piotr Duda przypomnia³, ¿e „So-
lidarnoœæ” od d³u¿szego czasu zabiega³a o naprawienie krzyw-
dy wyrz¹dzonej likwidacj¹ Œwiêta Trzech Króli przez re¿im
komunistyczny na pocz¹tku lat 60-tych. Jednak sposób, w jaki
to zrobiono, jest niemo¿liwy do zaakceptowania zarówno z
punktu widzenia podstawowych interesów pracowników jak
te¿ potrzeby poszanowania zapisów konstytucji.

Teraz, gdy Bronis³aw Komorowski podpisa³ ustawê, szef
„Solidarnoœci” zapowiedzia³, ¿e zwi¹zek sam skieruje wnio-
sek do Trybuna³u Konstytucyjnego. - ¯a³ujê, ¿e pan prezy-
dent nie pochyli³ siê nad naszym wyst¹pieniem do niego, po-
niewa¿ naszym zdaniem ustawa odbiera pracownikom na-
le¿ne im uprawnienia. My nie kapitulujemy, sami skieruje-
my sprawê do Trybuna³u Konstytucyjnego i mamy nadziejê,
¿e Trybuna³ uwa¿nie przyjrzy siê sprawie - doda³ Duda. Szef
„Solidarnoœci” zapowiedzia³, ¿e stanie siê to w trybie pil-
nym, w najszybszym mo¿liwym terminie.

„S” zaskar¿y ustawê o Trzech Królach

W ramach obchodów Święta Niepodległości i trzydziestolecia NSZZ „Solidarność” Międzyza−
kładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu zorga−
nizowała w Miejskim Centrum uroczyste spotkanie dawnych i obecnych członków związku.

Goœæmi uroczystoœci byli miêdzy innymi ¿ywieccy du-
chowni na czele z ks. infu³atem W³adys³awem Fidelusem,
pose³ RP Stanis³aw Szwed, przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych na czele ze starost¹ ¿ywieckim Stanis³awem Zie-
liñskim i burmistrzem miasta Antonim Szlagorem. Honoro-
wymi goœæmi œwiêta byli przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda i szef podbeskidzkiej
„Solidarnoœci” Marcin Tyrna.

Inicjatywa oœwiatowej „Solidarnoœci”

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
protestuje przeciwko dyskryminacyjnej polityce, jak¹ w
stosunku do szpitali na Podbeskidziu prowadzi Œl¹ski
Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia.

Obni¿enie kontraktów na 2011 rok dla pacjentów w
zakresie hospitalizacji przez Œl¹ski Oddzia³ NFZ jest nie-
wyt³umaczalne i niemo¿liwe do zaakceptowania. Tego-
roczne kontrakty by³y za niskie i szpitale mia³y olbrzy-
mie trudnoœci, aby zbilansowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Przy-
sz³oroczne kontrakty maj¹ byæ o wiele ni¿sze ni¿ tego-
roczne.

Jednym z przyk³adów jest Szpital Wojewódzki w Biel-
sku-Bia³ej , który ma otrzymaæ kontrakt mniejszy o czte-
ry miliony z³otych w porównaniu do roku 2010. Stanowi
to zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia pacjentów naszego re-
gionu. Zdaniem „Solidarnoœci” nie mo¿na w nieskoñczo-
noœæ ograniczaæ dostêpu do us³ug medycznych pacjen-
tom z Bielska-Bia³ej. Nasi pacjenci nie s¹ gorsi od pa-
cjentów z innych czêœci województwa czy reszty kraju.

To, co robi Œl¹ski Oddzia³ NFZ stanowi naruszenie
artyku³u 68 punkty 1-4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej /.../.

Œl¹ski Oddzia³ NFZ jest reprezentantem w³adzy pu-
blicznej i jako taki ma konstytucyjny obowi¹zek zapew-
nienia równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowot-
nej, finansowanej ze œrodków publicznych /.../. ¯¹damy
natychmiastowej zmiany tej dyskryminuj¹cej obywateli
polityki oraz takich kontraktów dla naszych szpitali, któ-
re zapewni¹ pe³ne wykorzystanie olbrzymiego potencja-
³u diagnostycznego i organizacyjnego, a tak¿e uwzglêd-
ni¹ specyfikê œrodowiska, w jakim dzia³aj¹ te placówki.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
zwraca siê do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego o podjêcie dzia³añ w celu sprawiedliwego podzia³u
œrodków z Narodowego Funduszu Zdrowia.

/Stanowisko Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ” z 22 listopada 2010 roku/

Pacjenci drugiej kategorii ?

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
ocenia trzy lata rz¹dów koalicji PO-PSL jako czas za³a-
mania siê dialogu spo³ecznego i znacz¹cego pogorszenia
siê sytuacji materialnej Polaków.

Lekcewa¿enie partnerów spo³ecznych i ³amanie pod-
stawowych zasad dialogu spo³ecznego sta³o siê jedn¹ z
naczelnych zasad dzia³alnoœci tego rz¹du. Gabinet Do-
nalda Tuska z premedytacj¹ nie dotrzymuje zobowi¹zañ
przyjmowanych wczeœniej na forum Trójstronnej Komi-
sji do Spraw Spo³eczno-Gospodarczych, czy podczas
bran¿owych negocjacji. Tak sta³o siê w przypadku usta-
lenia wysokoœci p³acy minimalnej na 2011 rok czy braku
waloryzacji progów dochodowych upowa¿niaj¹cych do
korzystania z pomocy spo³ecznej. Takie dzia³ania pro-
wadz¹ do dramatycznego pogorszenia siê sytuacji mate-
rialnej najubo¿szych. Wszystko to dzieje siê przy szum-
nie deklarowanej ochronie najs³abiej zarabiaj¹cych Po-
laków.

£amane s¹ te¿ obietnice wyborcze, dziêki którym Plat-
forma Obywatelska w 2007 roku wygra³a wybory. Tanie
pañstwo, niepodwy¿szanie podatków, ofensywa legisla-
cyjna pozosta³y wy³¹cznie pustymi sloganami. W rzeczy-
wistoœci podatki rosn¹, reformowanie pañstwa stoi w
miejscu a rz¹dz¹ce partie zagarniaj¹ kolejne obszary ad-
ministracji pañstwowej.

Rz¹d Donalda Tuska do perfekcji opanowa³ propa-
gandowe techniki  maskowania w³asnej nieudolnoœci i
manipulowanie opini¹ publiczn¹. Jedynie w tej dziedzi-
nie gabinet Donalda Tuska zdecydowanie góruje nad
poprzednimi rz¹dami. Nie takiej skutecznoœci Polacy
oczekuj¹.

W trzeci¹ rocznicê powstania rz¹du PO-PSL Prezy-
dium Komisji Krajowej ¿¹da powa¿nego traktowania
partnerów spo³ecznych i powrotu do dialogu ze zwi¹zka-
mi zawodowymi.

——
O bilansie trzech lat rz¹dów gabinetu Donalda Tuska

pisze te¿ Stanis³aw Szwed - patrz str. IV.

Brak dialogu, wzrost
ubóstwa...

W trakcie uroczystoœci
m³odzie¿ z Gimnazjum im.
Krzysztofa Kamila Baczyñ-
skiego z Wêgierskiej Górki
zaprezentowa³a spektakl
„Kierunek wolnoœæ”, a oko-
licznoœciowy referat wyg³o-
si³ historyk Boles³aw S³o-
miñski. Swymi refleksjami
na temat jubileuszu „Solidar-
noœci” podzielili siê z zebra-
nymi Piotr Duda i Marcin
Tyrna. Obaj przekazali s³o-
wa uznania i gratulacje
g³ównej organizatorce uro-
czystoœci, przewodnicz¹cej
oœwiatowej „Solidarnoœci”
w ¯ywcu, Jadwidze Minie-
wicz. Nastêpnie najstarszym
sta¿em cz³onkom nauczy-
cielskiej „Solidarnoœci” na
¯ywiecczyŸnie wrêczone zosta³y medale „Za wiernoœæ „So-
lidarnoœci””. Na zakoñczenie uroczystoœci wszyscy uczest-
nicy tego œwiêta zostali poczêstowani wspania³ym jubile-
uszowym tortem.


