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Ciąg dalszy na str. III

● W marcu przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiêbiorstw (bez wyp³at nagród z zysku) wy-
nios³o 3330,49 z³ i wzros³o o 4,3 procent w stosunku do
poprzedniego miesi¹ca i o 5,7 procent w ujêciu rocznym.
GUS poda³ te¿, ¿e inflacja w marcu br. w Polsce wynios³a
3,6 procent i wzros³a o 0,3 procent w stosunku do lutego
br. W marcu wyraŸnie szybciej ni¿ w lutym dro¿a³a ¿yw-
noœæ, g³ównie cukier, którego ceny wzros³y prawie o 13
procent, natomiast o 10 procent skoczy³a cena owoców,
g³ównie importowanych.

● (01.04) Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” Janusz Œniadek na drugim szczycie spo³ecz-
nym zwo³anym przez Prezydenta RP, podkreœli³, ¿e dra-
matycznie roœnie liczba osób bezrobotnych, a tym samym
wzrastaj¹ koszty spo³eczno - gospodarcze kryzysu. Zaak-
centowa³, ¿e brak dzia³añ mo¿e kosztowaæ polsk¹ gospo-
darkê dziesi¹tki miliardów z³otych. - Oczekujemy czytel-
nej deklaracji rz¹du, kiedy i jakie œrodki przeznaczy na
subsydiowanie zatrudnienia. Koszty niepodejmowania
dzia³añ antykryzysowych wielokrotnie przewy¿sz¹ wyso-
koœæ niezbêdnego wsparcia ochrony i stymulacji rynku
pracy. Z ekspertyzy przygotowanej w 2007 roku przez grupê
niezale¿nych ekspertów dla Rzecznika Praw Obywatelskich
wynika, ¿e straty dla gospodarki z tytu³u bezrobocia na
poziomie 16 procent wynios¹ oko³o 118,5 miliardów z³o-
tych rocznie - powiedzia³ Janusz Œniadek podczas szczy-
tu.

Pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza oraz wzrastaj¹-
ce bezrobocie wymagaj¹ podjêcia natychmiastowych dzia-
³añ, w tym przyjêcia pakietu antykryzysowego propono-
wanego przez partnerów spo³ecznych i przeznaczenia na
jego realizacjê odpowiednich œrodków.  - Min¹³ miesi¹c
od poprzedniego szczytu spo³ecznego. W ci¹gu dwóch
pierwszych miesiêcy bie¿¹cego roku liczba osób bezrobot-
nych zwiêkszy³a siê o 250 tysiêcy. Dziœ jest ich zapewne
ponad 300 tysiêcy wiêcej ni¿ na pocz¹tku stycznia. To 300
tysiêcy ludzkich dramatów, ale to tak¿e, o czym czêsto siê
zapomina, ogromne koszty dla bud¿etu i gospodarki -
mówi³ Janusz Œniadek. - Dzisiejsza deklaracja Pana Pre-
miera o planowanym przyjêciu specustawy na kryzys bu-
dzi nadziejê. Jednak¿e mechanizm subsydiowania zatrud-
nienia proponowany przez rz¹d rodzi powa¿ne w¹tpliwo-
œci. Rz¹d przerzuca kwestiê walki z kryzysem zarówno na
pracodawców, jak i pracowników. Naszym zdaniem takie
rozwi¹zanie nie zatrzyma fali zwolnieñ.

W szczycie spo³ecznym uczestniczyli przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych, pracodawców, naukowcy i poli-
tycy. Tematem przewodnim by³o przeciwdzia³anie bezro-
bociu oraz wykorzystanie œrodków unijnych do walki z
kryzysem.

● (02.04) Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” w
przes³anym do Premiera RP liœcie przedstawi³ propozycje
Miêdzynarodowej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych
dotycz¹ce przeciwdzia³ania kryzysowi. NSZZ „Solidar-
noœæ” przy³¹cza siê do ogólnoœwiatowego apelu zwi¹zków
zawodowych o podjêcie przez pañstwa dzia³añ prowadz¹-
cych do zwiêkszenia popytu wewnêtrznego i chroni¹cych
przed negatywnymi skutkami kryzysu. NSZZ „Solidar-
noœæ”, jako cz³onek Miêdzynarodowej Konfederacji Zwi¹z-
ków Zawodowych (MKZZ) ma nadziejê, ¿e szczyt G20
przyniesie konkretne rozwi¹zania na czas kryzysu.

Obecnie spowolnienie gospodarcze jest problemem glo-
balnym. Miêdzynarodowa Organizacja Pracy oszacowa³a,
¿e w 2009 roku w wyniku kryzysu pracê na ca³ym œwiecie
mo¿e straciæ nawet 50 milionów ludzi. Dlatego te¿ global-
ny ruch zwi¹zków zawodowych zaapelowa³ do liderów
G20, aby we wspó³pracy z innymi pañstwami opracowali
strategiê, która pozwoli przezwyciê¿yæ kryzys oraz zbu-
dowaæ gospodarkê œwiatow¹ opart¹ na nowych zasadach.
Strategia ta powinna d¹¿yæ do wdro¿enia miêdzynarodo-
wego planu naprawy i trwa³ego wzrostu opartego na m.in.:
tworzeniu miejsc pracy powi¹zanych z inwestycjami pu-
blicznymi, aktywnej polityce rynku pracy oraz ochronie
osób najbardziej nara¿onych na skutki kryzysu.

- W sytuacji kryzysowej czas dzia³a na nasz¹ nieko-
rzyœæ, tym bardziej, jeœli nie podejmuje siê zdecydowanych
dzia³añ, by minimalizowaæ straty - twierdzi Janusz Œnia-
dek. Zdaniem NSZZ „Solidarnoœæ” priorytetem liderów
G20 w tej sytuacji powinno byæ przywrócenie zaufania
poprzez zahamowanie pogarszania siê sytuacji gospodar-
czej oraz utraty wielu miejsc pracy. Aby zrealizowaæ ten
cel potrzebne s¹ m.in. programy inwestycyjne w infrastruk-
turê, które bêd¹ stymulowaæ wzrost popytu.

● (07.04) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” wezwa³o wszystkie ugrupowania polityczne do za-
pewnienia nieskrêpowanego i niezale¿nego funkcjonowa-
nia Instytutu Pamiêci Narodowej. W swym stanowisku
zwi¹zkowcy domagaj¹ siê zaprzestania politycznych ataków

Kryzys dotyka bezpoœrednio coraz wiêcej polskich ro-
dzin. Najdobitniej œwiadcz¹ o tym liczby - tylko w stycz-
niu i lutym liczba bezrobotnych wzros³a wg danych GUS
o blisko 250 tysiêcy. Partnerzy spo³eczni po kilkutygo-
dniowej dyskusji wstêpnie uzgodnili pakiet dzia³añ an-
tykryzysowych. Dyskusja o tym jest w mediach prawie
nieobecna. Pokazywane s¹ niemal wy³¹cznie mniej czy
bardziej wirtualne propozycje rz¹du, praktycznie bez
pog³êbionej dyskusji i analizy - jak choæby fundamental-
ny dla ochrony rynku pracy postulat tzw. czêœciowego
bezrobocia i sposobów jego finansowania. Nie ma tak¿e
informacji i dyskusji o dzia³aniach antykryzysowych w
sferze spo³ecznej w innych krajach UE.

Z informacji przekazanych w marcu przez Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji wynika, ¿e partie polityczne
w styczniu obecne by³y na antenie Polskiego Radia ok.
400 minut na tydzieñ, zaœ zwi¹zki zawodowe zaledwie
nieca³e 10 minut. W TVP w 2008 roku zwi¹zki zawodo-
we by³y obecne w programach informacyjnych i publi-
cystycznych œrednio zaledwie 2 minuty tygodniowo. Po-
wy¿sze przyk³ady dobitnie œwiadcz¹ o tym, ¿e szczegól-
nie media publiczne w tym zakresie nie wype³niaj¹ swo-
jej roli.

Dlatego te¿ stanowczo domagamy siê zwiêkszenia
udzia³u partnerów spo³ecznych, w tym NSZZ „Solidar-
noœæ” w debacie o bie¿¹cej sytuacji, w tym obecnoœci
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych w programach
publicystycznych poœwiêconych tematyce spo³eczno-go-
spodarczej oraz w programach informacyjnych, je¿eli ta
tematyka jest poruszana.

Apelujemy tak¿e do mediów komercyjnych, które od-
grywaj¹ w kreowaniu debaty publicznej coraz wiêksz¹,
czêstokroæ dominuj¹c¹ rolê o wziêcie pod uwagê naszych
postulatów. Zwracamy siê do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji o uwzglêdnienie w nowym rozporz¹dzeniu
obowi¹zkowego wymiaru obecnoœci reprezentatywnych
zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodawców w
programach emitowanych w publicznej radiofonii i tele-
wizji w odpowiedniej proporcji do ugrupowañ politycz-
nych.

Debata publiczna jest jednym z fundamentów spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Dlatego prosimy Rzecznika
Praw Obywatelskich o wsparcie naszych dzia³añ.

(Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” z 7 kwietnia 2009 roku w sprawie debaty pu-
blicznej)

„Solidarnoœæ” chce debaty

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zwraca się do zarządów mediów pu−
blicznych, a także do władz mediów komercyjnych o umożliwienie przedstawicielom part−
nerów społecznych szerokiej debaty na tematy związane z przyczynami i skutkami kryzy−
su społeczno−gospodarczego i sposobów przeciwdziałania.

Z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 17 grudnia
2008 roku wynika, ¿e spó³dzielnie powinny kontynuowaæ
przekszta³canie spó³dzielczych praw do lokali na dotych-
czasowych zasadach, poniewa¿ wci¹¿ wi¹¿¹ je zakwe-
stionowane przez Trybuna³ przepisy, bowiem TK nie
podwa¿y³ w ogóle konstytucyjnoœci idei uw³aszczenia
spó³dzielców.

Jakie przepisy uchyli³ Trybuna³ Konstytucyjny?
TK uchyli³ jedynie przepisy, które wprowadza³y

sztywne zasady minimalnej odp³atnoœci za przekszta³ce-
nie praw spó³dzielczych w tak zwan¹ pe³n¹ w³asnoœæ w
terminie trzech miesiêcy od z³o¿enia wniosku przez
uprawnionego, odraczaj¹c jednak wejœcie w ¿ycie orze-
czenia o 12 miesiêcy, to znaczy do 31 grudnia 2009 roku
albo do zmiany przepisów przez sejm, oraz przepisy, które
wprowadza³y sankcje karne wobec cz³onków w³adz spó³-
dzielni za brak realizacji wniosków o uw³aszczenie (usu-
niêto je z dniem publikacji wyroku).

Dlaczego Trybuna³ odroczy³ o rok wejœcie w ¿ycie
orzeczenia?

Z uzasadnienia wyroku wynika, ¿e odraczaj¹c ter-
min utraty obowi¹zuj¹cej mocy wskazanych przepisów,
Trybuna³ kierowa³ siê zasad¹ ochrony zaufania obywa-
teli do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. Spra-
wy realizacji wniosków uw³aszczeniowych znajduj¹ siê
bowiem na ró¿nych etapach i tylko czêœæ z nich zosta³a
zakoñczona. Trybuna³ podkreœli³, ¿e odroczenie wejœcia
w ¿ycie orzeczenia ma daæ uprawnionym osobom mo¿-
liwoœæ dokoñczenia bêd¹cych w toku spraw, dotycz¹-
cych przekszta³ceñ spó³dzielczych praw do lokalu miesz-
kalnego w tak zwan¹ pe³n¹ w³asnoœæ. WyraŸnie te¿ za-
znaczy³, i¿ konsekwencj¹ takiego rozstrzygniêcia jest
koniecznoœæ przestrzegania tych przepisów i stosowa-
nia ich przez wszystkich adresatów, zarówno organy
spó³dzielni, jak i s¹dy. Nie ulega wiêc w¹tpliwoœci, ¿e
postêpowania zmierzaj¹ce do zawarcia przez osobê

uprawnion¹ ze spó³dzielni¹ umowy przeniesienia w³a-
snoœci lokalu powinny byæ kontynuowane. Realizacja
takich wniosków przez spó³dzielnie oraz ewentualne
wyroki s¹dowe przekszta³caj¹ce spó³dzielcze prawa do
lokali w prawo w³asnoœci nie bêd¹ te¿ mog³y byæ w przy-
sz³oœci podwa¿one.

Odroczenie wejœcia w ¿ycie wyroku oznacza, ¿e w
dalszym ci¹gu zarz¹dy spó³dzielni zobowi¹zane s¹ do-
konywaæ przekszta³ceñ spó³dzielczych praw do lokali w
prawo odrêbnej w³asnoœci, je¿eli uprawniona osoba z³o-
¿y³a taki wniosek oraz spe³ni³a ustawowe przes³anki (miê-
dzy innymi nie zalega z op³atami wobec spó³dzielni).
Zarz¹dy spó³dzielni maj¹ równie¿ obowi¹zek regulowa-
nia stanów prawnych gruntów, na których znajduj¹ siê
budynki spó³dzielcze oraz dokonywania odpowiednich
podzia³ów na nieruchomoœci jednobudynkowe. W dal-
szym ci¹gu obowi¹zuje równie¿ trzymiesiêczny termin
dla realizacji wniosków uw³aszczeniowych.

Co robiæ, gdy zarz¹d spó³dzielni odmawia realizacji
wniosku uw³aszczeniowego?

W takim przypadku nadal mo¿emy skorzystaæ z art.
491 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i wyst¹piæ
przeciwko spó³dzielni na drogê s¹dow¹ z pozwem o usta-
nowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu. Taki pozew jest
wolny od op³at s¹dowych, a koszty postêpowania ponosi
spó³dzielnia. S¹d ma obowi¹zek rozpatrzyæ nasz¹ spra-
wê w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów, a wiêc miêdzy
innymi okreœlenie kosztów ustanowienia odrêbnej w³a-
snoœci winno odbyæ siê na zasadach preferencyjnych,
wprowadzonych 31 lipca 2007 roku.

Wiêcej informacji na temat przekszta³cenia prawa
do zajmowanego mieszkania mo¿na uzyskaæ w biurze
poselskim Stanis³awa Szweda, mieszcz¹cym siê przy
ul. Asnyka 19 w Bielsku-Bia³ej (tel. 033 821 71 62),
codziennie od 8.00 do 15.00. (lc)

Co dalej z przekszta³ceniami mieszkañ ?

Do biura posła Stanisława Szweda zgłaszają się członkowie spółdzielni mieszkaniowych,
którzy nie przekształcili prawa do zajmowanego przez siebie mieszkania, a ich wniosek
jest w spółdzielni. Pojawiają się również takie osoby, które takiego wniosku jeszcze nie
złożyły. Wszyscy mają pytania, dotyczące dalszego procesu uwłaszczania.


