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Pijawki, pokrzywy, kocia skórka...

Ciąg dalszy na str. III

Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê podwy¿ki p³ac dla wszyst-
kich pracowników. - Tak licznym udzia³em pokazujemy,
¿e oczekujemy sprawiedliwych podwy¿ek, odpowiadaj¹-
cych wysi³kowi i zaanga¿owaniu pracowników Fiata Auto
Poland. Nasza fabryka jest  najlepszym europejskim za-
k³adem Fiata, a p³ace s¹ nie tylko najni¿sze, ale wielo-
krotnie ni¿sze od obowi¹zuj¹cych w innych zak³adach.
S³owem wymaga siê od pracowników najwy¿szej jakoœci
oraz wydajnoœci, oferuj¹c w zamian najni¿sze zarobki -
powiedzia³a podczas wiecu Wanda Stró¿yk, przewodni-
cz¹ca Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej NSZZ
„Solidarnoœæ” w spó³kach FAP.

W akcji protestacyjnej wziê³o udzia³ przesz³o tysi¹c
pracowników. Wiele osób mia³o przypiête plakietki z

Kochaj¹ Fiata, ale chc¹ podwy¿ki

napisem: „Kocham firmê, ale chcê podwy¿kê”. - Pla-
kietki rozchodz¹ siê jak œwie¿e bu³eczki. Przypinaj¹ je
wszyscy pracownicy, bez wzglêdu na to czy s¹ cz³onka-
mi naszego zwi¹zku, czy te¿ nie - podkreœla Wanda Stró-
¿yk. Podobne znaczki rozprowadzane s¹ te¿ w innych
firmach, tak¿e na Podbeskidziu.

Solidarnoœæ w FAP domaga siê 500 z³otych pod-
wy¿ki dla ka¿dego pracownika oraz zmiany sposobu
wyliczania premii efektywnoœciowej. W odpowiedzi
na postulaty zwi¹zkowców kierownictwo spó³ki pro-
ponuje wzrost wynagrodzeñ œrednio o 150 z³otych
oraz utworzenie kolejnej miesiêcznej premii produk-
cyjnej w kwocie 60 z³otych brutto od 1 czerwca. Od
10 marca w zak³adzie trwa spór zbiorowy.

Niezwyk³y „koszyk gwarantowanych œwiadczeñ”: pi-
jawki i pokrzywy wrêczyli zwi¹zkowcy minister zdro-
wia, Ewie Kopacz.

W œrodê, 6 kwietnia,  oko³o tysi¹ca zwi¹zkowców - w
tym te¿ przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarnoœci”
Ochrony Zdrowia -  protestowa³o przed Ministerstwem
Zdrowia przeciwko przeforsowanym w parlamencie
przepisom, a szczególnie mo¿liwoœci przekszta³cenia za-
k³adów opieki zdrowotnej w spó³ki prawa handlowego.
- Minister zdrowia zostawia nam na koniec bombê z opóŸ-
nionym zap³onem - mówi³a podczas demonstracji Maria
Ochman, przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Zwi¹zkowcy ostrzegaj¹, ¿e zmiany wprowadzone przez
minister Ewê Kopacz dotkn¹ najs³abszych i spowoduj¹, ¿e
szpitale nie bêd¹ kierowaæ siê misj¹ niesienia pomocy, ale
tak, jak spó³ki - zyskiem. Przedstawiciele protestuj¹cych wrê-
czyli urzêdnikom ministerstwa zdrowia koszyk gwarantowa-
nych œwiadczeñ medycznych z pijawkami i pokrzywami.

- Je¿eli nam wszystko sprywatyzuj¹, to bêdziemy le-
czyæ pijawkami i koci¹ skórk¹ - mówi³a do protestuj¹-
cych przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarnoœæ” Maria Ochman. Doda³a, ¿e rz¹do-
we reformy mog¹ przyczyniæ siê do wyzysku pracowni-
ków s³u¿by zdrowia i obni¿yæ jakoœæ œwiadczeñ zdro-
wotnych.

Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” Tadeusz Majchrowicz powiedzia³, ¿e „Soli-
darnoœæ” musi za wszelk¹ cenê broniæ publicznej s³u¿-
by zdrowia. - Bêdziemy sprzeciwiaæ siê prywatyzacji,
bez wzglêdu na to w jak zakamuflowany sposób jest
wprowadzana - zapowiedzia³.

W proteœcie uczestniczyli przedstawiciele „Solidar-
noœci” miêdzy innymi ze Szczecina, Lublina, Radomia,
Przemyœla, Siedlec, Bielska-Bia³ej, Czêstochowy, Stalo-
wej Woli oraz ze Œl¹ska. Na pikiecie obecni byli tak¿e
satyryk Jan Pietrzak i Adam Sandauer, przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”.

 Z wnioskiem w tej sprawie wyst¹pi³ cz³onek prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Henryk Na-
konieczny podczas spotkania prezydenta z partnerami
spo³ecznymi w sprawie zmian w systemie emerytalnym.
- Naszym zdaniem dokument mo¿e naruszaæ konstytucyj-
ne zasady ochrony praw nabytych czy zaufania spo³e-
czeñstwa do pañstwa. Zaapelowa³em te¿ o jak najszyb-
sze rozpoczêcie prac nad rozwi¹zaniami, które zapew-
nia³yby bezpieczeñstwo przysz³ym emerytom. Chodzi o
gwarancjê waloryzacji œrodków gromadzonych na sub-
koncie zusowskim i wprowadzenie bezpiecznych subfun-
duszy. Razem z innymi partnerami spo³ecznymi uznali-
œmy te¿ za konieczne rozpoczêcie dyskusji nad ca³ym sys-
temem ubezpieczeñ spo³ecznych - mówi Henryk Nako-
nieczny.

Spotkanie, które odby³o siê 30 marca, by³o poœwiê-
cone nie tylko tej jednej ustawie, lecz ca³oœciowemu funk-
cjonowaniu systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Poruszo-
no wiêc te¿ temat samozatrudnienia i przypisanych tej
formie pracy niskich sk³adek ZUS-owskich. Henryk Na-

konieczny namawia³ prezydenta Komorowskiego, by ten
aktywniej zaanga¿owa³ siê w dialog spo³eczny. - To wa¿-
ne, bo wci¹¿ niezrealizowane s¹ uchwa³y Komisji Trój-
stronnej, na przyk³ad uchwa³a w sprawie podwy¿szenia
progów uprawniaj¹cych do pomocy spo³ecznej czy
uchwa³a w sprawie podwy¿szenia p³acy minimalnej. W
tym wypadku niezbêdna jest ju¿ interwencja prezydenta.
Dialog spo³eczny jest elementem ³adu konstytucyjnego,
a prezydent stoi na jego stra¿y - podkreœla cz³onek pre-
zydium KK.

Prezydent Bronis³aw Komorowski mia³ 21 dni na pod-
jêcie decyzji w sprawie ustawy. Nie czeka³ tak d³ugo i ju¿
8 kwietnia podpisa³ tê kontrowersyjn¹ ustawê.

- Jeœli Bronis³aw Komorowski podpisa³ ustawê bez
skierowania jej do Trybuna³u, mimo stanowiska wielu
uznanych autorytetów z dziedziny prawa konstytucyjnego,
jak choæby by³ego prezesa Trybuna³u Konstytucyjnego pro-
fesora Jerzego Stêpnia, to nale¿y uznaæ, ¿e presja deficytu
bud¿etowego zwyciê¿y³a nad prawami obywateli - podsu-
mowuje Henryk Nakonieczny.

„Solidarnoœæ”: ustawa do Trybuna³u !

● (02.03.2011) Przeciwko niskim nak³adom na naukê
i ograniczaniu swobody akademickiej protestowali w
Warszawie przedstawiciele wy¿szych uczelni. Protest,
w którym uczestniczy³o ponad 200 osób, zorganizowa-
³a Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarnoœæ” przy
udziale Krajowej Sekcji PAN NSZZ „Solidarnoœæ”,
Rady Szkolnictwa Wy¿szego i Nauki ZNP oraz studen-
tów. Dzia³ania „S” wy¿szych uczelni wczoraj popar³o
prezydium Komisji Krajowej i zaapelowa³o do pos³ów
i senatorów o nieprzyjmowanie niekorzystnych dla œro-
dowiska naukowego zmian w prawie. Apel prezydium
podczas pikiety przeczyta³ Ryszard Proksa, przewod-
nicz¹cy oœwiatowej „Solidarnoœci”.
● (07.03.2011) Zwi¹zek rozpoczyna akcjê zbierania
100 tysiêcy podpisów pod projektem ustawy przewi-
duj¹cym wzrost p³acy minimalnej do 50 procent prze-
ciêtnego wynagrodzenia w Polsce. „Solidarnoœæ” jest
inicjatorem tego projektu, ale z powodów formalnych
powo³a³a Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który
tworz¹ przedstawiciele zwi¹zku: cz³onkowie Prezy-
dium KK oraz przewodnicz¹cy regionów i sekretaria-
tów bran¿owych. Henryk Nakonieczny, cz³onek Pre-
zydium KK, przewiduje, ¿e projekt zostanie przed³o-
¿ony marsza³kowi po obradach najbli¿szej Komisji
Krajowej. Aktualnie zbierany jest pierwszy tysi¹c pod-
pisów, niezbêdny do zg³oszenia projektu marsza³ko-
wi Sejmu i zarejestrowania Komitetu Inicjatywy Oby-
watelskiej. Nastêpnie rozpocznie siê akcja zbierania
100 tysiêcy podpisów wraz z promocj¹ projektu.
● (08.03.2011) - Przede wszystkim pakiet gwarancji
pracowniczych - tak na zapowiedzi prywatyzacji PKP
Cargo odpowiadaj¹ przedstawiciele kolejarskiej „Soli-
darnoœci”. - Przypominamy, ¿e zgodnie z zawartymi po-
rozumieniami, prywatyzacja PKP Cargo mia³a odby-
waæ siê przez gie³dê - mówi Marek Podskalny, zastêpca
przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ
„Solidarnoœæ”. Podpisane przez zwi¹zkowców porozu-
mienia oraz ustawa o restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstw pañstwowych obliguj¹ ewentualnego
inwestora i w³aœciciela do negocjacji pakietu socjalne-
go dla pracowników.
● (11.03.2011) Zwi¹zkowcy z Sekcji Krajowej Ener-
getyki NSZZ Solidarnoœæ rozpoczêli spory zbiorowe 
we wszystkich grupach kapita³owych funkcjonuj¹cych
w energetyce. Powodem s¹ niezrealizowane od wielu
miesiêcy ¿¹dania zwi¹zkowców z „Solidarnoœci”, do-
tycz¹ce 10-procentowej podwy¿ki wynagrodzeñ dla pra-
cowników zatrudnionych w sektorze energetycznym.
Zwi¹zkowcy przypominaj¹, ¿e w niektórych grupach
kapita³owych od kilku lat ustalane by³y tylko kilkupro-
centowe regulacje p³ac lub te¿ w ogóle podwy¿ek nie
by³o.
● (15.03.2011) Podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ
„S” w £odzi omówiono m.in. czêste w ostatnich mie-
si¹cach przypadki ³amania praw zwi¹zkowych i szyka-
nowania cz³onków „Solidarnoœci”. Cz³onkowie KK pod-
kreœlali, ¿e w kilku przypadkach zwi¹zek z sukcesem
obroni³ swoich cz³onków. Tak by³o miêdzy innymi w
przypadku zwolnieñ zwi¹zkowców w gorzowskim Te-
leskopie czy cieszyñskim Polifarbie. Pojawiaj¹ siê jed-
nak kolejne przypadki ataków na „Solidarnoœæ”. Dlate-
go szef zwi¹zku zapowiedzia³ powstanie zwi¹zkowych
grup interwencyjnych. - Bêd¹ siê sk³adaæ z doœwiad-
czonych zwi¹zkowych negocjatorów, prawników, spe-
cjalistów od mediów. To musz¹ byæ merytorycznie przy-
gotowane osoby, gotowe w ka¿dej chwili udaæ siê na
drugi koniec Polski, by broniæ tam bezprawnie zwal-
nianych zwi¹zkowców czy szykanowane komisje zak³a-
dowe. Rozpoczynamy nabór do tych grup - oœwiadczy³
Piotr Duda.
Podczas obrad cz³onkowie Komisji Krajowej omówili
sytuacjê w poszczególnych bran¿ach i regionach. Jak
poinformowa³a Maria Ochman, Sekretariat Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ” bêdzie zabiega³ o spo-
tkanie z prezydentem Bronis³awem Komorowskim w
sprawie zaprezentowanego niedawno pakietu ustaw
zdrowotnych. Szef Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki Kazimierz Grajcarek przypomnia³ o trwaj¹cych spo-
rach zbiorowych w energetyce. - Nie cofniemy siê. Jeœli
trzeba bêdzie og³osiæ strajki i wy³¹czyæ pr¹d, to to zro-
bimy - zapowiedzia³.
● (17.03.2011) Przekszta³cenie zak³adów opieki zdro-
wotnej w spó³ki prawa handlowego doprowadzi do za-
paœci systemu i obni¿enia poziomu bezpieczeñstwa zdro-
wotnego Polaków - ostrzega NSZZ „Solidarnoœæ”. W
Sejmie odby³o siê drugie czytanie ustaw z tzw. pakietu

W czwartek, 31 marca, przed tyską fabryką spółki Fiat Auto Poland odbył się wiec
protestacyjny pod hasłem „Kocham firmę, ale chcę podwyżkę”. Od tygodnia zakładowa
„Solidarność” rozdawała pracownikom plakietki z takim napisem oraz z logo związku.

Związek „Solidarność” apelował do Prezydenta RP o skierowanie do Trybunału Konstytu−
cyjnego ustawy nowelizującej otwarte fundusze emerytalne. Bezskutecznie...


