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Widziane od œrodka

● (16.02) G³ównym tematem posiedzenia Trójstronnej Ko-
misji ds. Spo³eczno-Gospodarczych by³y rozwi¹zania ³agodz¹-
ce negatywne skutki kryzysu. Partnerzy spo³eczni poinformo-
wali rz¹d o wynikach spotkañ autonomicznych miêdzy praco-
dawcami a zwi¹zkowcami, którzy opracowali tematy do nego-
cjacji w poszczególnych zespo³ach Komisji Trójstronnej. Part-
nerzy spo³eczni wyst¹pili do rz¹du z apelem o przyspieszenie
alokacji œrodków unijnych, których rola w dzia³aniach antykry-
zysowych jest bardzo du¿a. Na wniosek zwi¹zkowców i praco-
dawców odbêd¹ siê spotkania z ministrami poszczególnych re-
sortów i premierem RP. Partnerzy spo³eczni uznali równie¿ za
konieczne zwiêkszenie roli wojewódzkich komisji dialogu spo-
³ecznego i trójstronnych zespo³ów bran¿owych.

● (18.02) W Warszawie odby³o siê spotkanie inauguruj¹ce
ogólnopolsk¹ kampaniê informacyjn¹ „Solidarnoœæ na kryzys”.
W jej trakcie zosta³y przedstawione za³o¿enia kampanii oraz eks-
percka analiza „Kryzys w Polsce”. - Aby przeciwdzia³aæ kryzy-
sowi konieczne jest solidarne wspó³dzia³anie pracodawcy i pra-
cownika, wsparte aktywnymi dzia³aniami rz¹du. Nie godzimy siê
na wykorzystywanie kryzysu do dzia³añ antypracowniczych. Pro-
wadzona przez nas kampania „Solidarnoœæ na kryzys” wyraŸnie
wskazuje, ¿e solidarnoœæ jest kluczem do rozwi¹zania trudnej
sytuacji, w jakiej znaleŸli siê zarówno pracownicy, jak i praco-
dawcy - powiedzia³ podczas spotkania prasowego Janusz Œnia-
dek, przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ”.

● (18.02) Przemys³ zbrojeniowy, motoryzacyjny, stoczniowy,
zak³ady Ursus, to niektóre bran¿e, których sytuacjê omawiano w
czasie ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „S”. Ko-
misja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”, w obliczu pogarszaj¹cej siê
sytuacji spo³eczno-gospodarczej wezwa³a rz¹d do podjêcia aktyw-
nych i skutecznych dzia³añ maj¹cych na celu ochronê miejsc pra-
cy i utrzymanie popytu wewnêtrznego. Dlatego z zadowoleniem
Komisja Krajowa przyjê³a propozycjê zorganizowania szczytu
spo³ecznego przez Prezydenta RP. Przedstawiciele Komisji Kra-
jowej udzielili równie¿ wsparcia bran¿owym akcjom protestacyj-
nym, organizowanym przez NSZZ „Solidarnoœæ” w obronie miejsc
pracy. Przestrzegamy jednoczeœnie, ¿e brak rozwi¹zañ antykryzy-
sowych uwzglêdniaj¹cych ochronê rynku pracy, spowoduje nie
tylko koszty gospodarcze i pog³êbienie kryzysu, ale bêdzie ozna-
cza³o narastaj¹c¹ falê protestów spo³ecznych i podwa¿enie pozy-
cji naszego kraju w dzia³aniach antykryzysowych prowadzonych
przez Uniê Europejsk¹ - czytamy w stanowisku KK.

● (23.02) Obraduj¹ca w Zwierzyñcu Rada Sekcji Oœwiaty i
Wychowania NSZZ „Solidarnoœæ” przyjê³a stanowisko, w któ-
rym krytycznie ocenia przebieg negocjacji p³acowych w MEN.
Rada Sekcji nie wyrazi³a zgody na dalsze sp³aszczanie p³ac na-
uczycieli. Nauczyciele dyplomowani i mianowani nie otrzymaj¹
nawet obiecanego przez Rz¹d RP od stycznia br. 5 proc. wzrostu
p³acy zasadniczej. Zwiêkszenie wynagrodzeñ nauczycieli sta¿y-
stów i kontraktowych bêdzie sfinansowane kosztem p³ac nauczy-
cieli dyplomowanych i mianowanych. Wbrew uporczywym k³am-
stwom szerzonym przez Rz¹d o rzekomym wzroœcie p³ac nauczy-
cieli w roku 2009 o 10 procent rzeczywisty wzrost p³ac nie wy-
niesie nawet 6,7 procent. Rada SKOiW czeka na decyzjê Prezy-
denta RP w sprawie zmian w ustawie o systemie oœwiaty, prze-
widuj¹cych m.in. przekazywanie szkó³ przez samorz¹dy osobom
fizycznym i prawnym. Jeœli Prezydent zastosuje weto do tej usta-
wy, w dniu g³osowania nad wetem pod Sejmem odbêdzie siê de-
monstracja NSZZ „Solidarnoœæ” - czytamy w stanowisku Rady.

● (23.02) Przewodnicz¹cy Janusz Œniadek wrêczy³ Prezy-
dentowi RP Lechowi Kaczyñskiemu manifest prowadzonej przez
zwi¹zek ogólnopolskiej kampanii informacyjnej - „Solidarnoœæ
na kryzys” oraz raport „Kryzys w Polsce”. NSZZ „Solidarnoœæ”
postuluje w ramach kampanii o aktywne wparcie przez rz¹d so-
lidarnych dzia³añ pracodawców i pracowników w celu przeciw-
dzia³ania negatywnym skutkom kryzysu.

● (25.02) Przedstawiciele NSZZ „Solidarnoœæ”: przewod-
nicz¹cy Janusz Œniadek, z-ca przewodnicz¹cego Maciej Jankow-
ski i Jacek Rybicki uczestniczyli w tak zwanym szczycie spo-
³ecznym poœwiêconym kryzysowi, który odby³ siê z inicjatywy
Prezydenta RP w Pa³acu Prezydenckim. Janusz Œniadek, który
wraz z minister pracy Jolant¹ Fedak otwiera³ pierwsz¹ sesjê de-
baty, podkreœli³, ¿e ochrona miejsc pracy powinna byæ prioryte-
tem w dzia³aniach rz¹du - tymczasem tylko w styczniu 160 ty-
siêcy osób straci³o zatrudnienie, a kolejne dziesi¹tki tysiêcy s¹
zagro¿one utrat¹ pracy. Rozumiej¹ to pracownicy, rozumiej¹ pra-
codawcy, ale potrzebna jest aktywnoœæ rz¹du. Przewodnicz¹cy
„S” odniós³ siê krytycznie do proponowanych zmian w kodeksie
pracy, podkreœlaj¹c, ¿e zmiany te to przyk³ad nadu¿ycia sytuacji
kryzysowej do demolowania ochronnych funkcji kodeksu. Za-
proponowa³ przyjêcie specjalnej ustawy antykryzysowej, która
bêdzie uwzglêdnia³a wypracowane w dialogu autonomicznym z
pracodawcami stanowisko dotycz¹ce m.in. dodatkowych Ÿróde³
finansowania wynagrodzeñ za czas przestoju (tzw. czêœciowe
bezrobocie), obni¿enia stawki podatku VAT na podstawowe ar-
tyku³y ¿ywnoœciowe, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla
najmniej zarabiaj¹cych, niezbêdne u³atwienia umo¿liwiaj¹ce
szybsze wykorzystanie funduszy unijnych. Nie ulega kwestii, ¿e
w te dzia³ania musi zaanga¿owaæ siê bud¿et pañstwa. Œniadek
przestrzeg³ przed polityk¹ oszczêdnoœci, mog¹c¹ zatrzymaæ
polsk¹ gospodarkê, której nie uratuje euro. Euro nie jest recept¹
na kryzys, choæ oczywiœcie musimy rozmawiaæ o sposobie i ter-
minie jego wprowadzenia - podkreœli³ przewodnicz¹cy KK. Na
koniec zwróci³ siê do Prezydenta o kontynuowanie tej formy dia-
logu. Szczyt spo³eczny nie mia³ na pewno charakteru prze³omo-
wego. Niemniej by³ pierwsz¹ tak szerok¹ debat¹ o przyczynach,
a przede wszystkim o skutkach kryzysu i sposobach przeciw-

Niestety, prognozy na najbli¿sze miesi¹ce s¹ z³e: bezro-
bocie mo¿e wzrosn¹æ do piêtnastu procent, a bez pracy mo¿e
zostaæ jeszcze kolejne 500 tysiêcy osób. W naszym regionie
sytuacja jest nieco lepsza, ale te¿ obserwujemy wzrost bezro-
bocia, a kolejne zak³ady zapowiadaj¹ zwolnienia pracowni-
ków. Wydawa³oby siê, ¿e nie ma wa¿niejszej sprawy, jak
obrona miejsc pracy, jak pomoc tym, którzy trac¹ Ÿród³a utrzy-
mania, oraz ich rodzinom, bo nie ma gorszej rzeczy jak zwol-
nienie cz³owieka z pracy. Na ca³ym œwiecie rz¹dy wprowa-
dzaj¹ dzia³ania antykryzysowe i anga¿uj¹ œrodki bud¿etowe,
aby ratowaæ narodowe gospodarki. A co siê dzieje u nas? Pre-
mier Donald Tusk po kilku miesi¹cach zauwa¿y³, ¿e mamy w
Polsce kryzys i szumnie zapowiedzia³ szybkie dzia³ania rz¹-
du. Na tym, mo¿na powiedzieæ, skoñczy³. Brak konkretnych
dzia³añ widaæ go³ym okiem, a rz¹dz¹ca koalicja PO-PSL za-
miast pomagaæ polskim przedsiêbiorcom zajmuje siê sob¹ i
za³atwia synekury dla swoich dzia³aczy. Jedynym rozwi¹za-
niem, jakie wprowadzi³ rz¹d Donalda Tuska, jest ogranicze-
nie planowanych wydatków w poszczególnych ministerstwach
o 10 procent. Nie mam nic przeciwko ograniczaniu zbêdnych
wydatków, ale je¿eli obcina siê bud¿ety MSWiA oraz MON,
co w przypadku wojska skazuje polski przemys³ zbrojeniowy
na upadek i wyrzuca ponad 50 tys. pracowników zbrojeniów-
ki na bruk, to na takie dzia³ania rz¹du nie ma zgody.

Ekipa premiera Tuska skaza³a ju¿ na likwidacjê prze-
mys³ stoczniowy i nie mo¿na dopuœciæ, aby jedn¹ z ostat-
nich strategicznych bran¿, jak¹ jest przemys³ zbrojeniowy,
doprowadziæ do upad³oœci. Pañstwo musi w takich sytuacjach
pomagaæ, a nie odwracaæ siê plecami i ogl¹daæ siê na in-
nych - tak, jak to robi rz¹dz¹ca koalicja.

Trzeba przy tym zauwa¿yæ, ¿e PSL patrzy na pojawiaj¹-
ce siê problemy bardziej propañstwowo i próbuje szukaæ
rozwi¹zañ. Niestety, wszystkie antykryzysowe propozycje,
sk³adane przez PiS, s¹ odrzucane albo le¿¹ w „zamra¿arce”

Sytuacja na rynku pracy staje się coraz trudniejsza. Czwarty miesiąc z
rzędu rośnie bezrobocie. Tylko w styczniu straciło pracę ponad 160 ty−
sięcy pracowników, a stopa bezrobocia wzrosła do 10,5 procent. Był to
wzrost o 1 procent w stosunku do grudnia 2008 roku, a to oznacza
najwyższą dynamikę wzrostu bezrobocia w ciągu kilku ostatnich lat.
Znaczny wzrost bezrobocia obserwowaliśmy też w lutym: liczba bezro−
botnych zwiększyła się o 85 tysięcy i wynosi już 1,72 miliona osób czyli

10,9 procent, a są regiony w Polsce gdzie stopa bezrobocia przekracza 30 procent.

marsza³ka Komorowskiego, PO jako g³ówn¹ zasadê przyjê-
³a tê, któr¹ od dawna kieruje siê w pracach parlamentarnych:
wszystkie propozycje opozycyjnych klubów (a zw³aszcza
PiS) trzeba blokowaæ - przyk³adem mo¿e byæ ustawa o
opcjach walutowych, która mia³a pomóc polskim przedsiê-
biorstwom, równie¿ z naszego regionu. Dzisiaj potrzeba
szybkich i konkretnych decyzji rz¹du, aby chroniæ miejsca
pracy. Do tego trzeba wykorzystaæ œrodki Funduszu Pracy
np. na wprowadzenie czêœciowego bezrobocia - aby nie
zwalniaæ pracownika, ale ograniczaj¹c jego czas pracy i
wynagrodzenie (pracownik móg³by mieæ czêœæ utraconego
zarobku zrekompensowan¹ z Funduszu Pracy). Tak¿e wspó³-
p³acenie za postój by³oby dobrym rozwi¹zaniem. Lepiej
zapobiegaæ zwolnieniom, ni¿ póŸniej pomagaæ bezrobotnym.

Pomys³ premiera, aby z Funduszu Pracy sp³acaæ za bez-
robotnych kredyty hipoteczne, nie jest rozwi¹zaniem chro-
ni¹cym rynek pracy. Na dodatek w tej sprawie do dzisiaj,
mimo szumnych zapowiedzi, nie mamy projektu ustawy. Nie
wiadomo wiêc, jak by to mia³o wygl¹daæ, bo dzisiaj mówi
siê tylko, ¿e to bêdzie po¿yczka do sp³acenia... Po raz kolej-
ny Donald Tusk coœ obieca³ i tyle.

Jest jednak pewna nowoœæ w tym kryzysowym zawiro-
waniu: po raz pierwszy pracodawcy i zwi¹zki zawodowe
przedstawi³y rz¹dowi wspólny, uzgodniony pakiet dzia³añ
antykryzysowych. Premier wstêpnie zapowiada³, ¿e bêdzie
respektowa³ stanowiska partnerów spo³ecznych. Zobaczy-
my, czy skoñczy siê na deklaracjach, czy rz¹d powa¿nie
weŸmie siê do roboty i szybko przedstawi w Sejmie uzgod-
niony projekt specjalnej ustawy na czas kryzysu. Musimy
jednak uwa¿aæ, bo mo¿e siê zdarzyæ coœ wrêcz odwrotnego
i pos³owie PO zaczn¹ wykorzystywaæ kryzys jako pretekst
do wprowadzania niekorzystnych zmian w kodeksie pracy.
Na to naszej zgody nie bêdzie...

STANIS£AW SZWED

Do biura pos³a Stanis³awa Szweda zg³aszaj¹ siê osoby, które
uwa¿aj¹, ¿e maj¹ prawo przejœæ na wczeœniejsz¹ emeryturê na
podstawie artyku³u 184 ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Problemem jednak jest udo-
kumentowanie pracy w szczególnych warunkach.

Zgodnie z art. 2, ust. 2 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracow-
ników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43 ze zm.) okresy pra-
cy uprawniaj¹cej do wczeœniejszej emerytury powinny byæ
potwierdzone przez zak³ad pracy na podstawie posiadanej do-
kumentacji. Zak³ad winien wystawiæ œwiadectwo wykonywa-
nia prac w szczególnych warunkach wed³ug wzoru, stano-
wi¹cego za³¹cznik do wydanych zarz¹dzeñ resortowych lub
w œwiadectwie pracy. Pracodawca powinien wykazaæ okres
zatrudnienia pracownika, w którym praca w szczególnych wa-
runkach wykonywana by³a stale i w pe³nym wymiarze czasu
pracy, obowi¹zuj¹cym na tym stanowisku. Rodzaj pracy po-
winien byæ zgodny z pracami, wymienionymi w wykazach A
i B, stanowi¹cych za³¹cznik do wspomnianego wy¿ej rozpo-
rz¹dzenia, a stanowisko pracy powinno œciœle i dok³adnie od-
powiadaæ wykazowi zarz¹dzenia resortowego.

Praca w szczególnych warunkach

Zak³ad pracy, posiadaj¹cy akta osobowe by³ych pracowni-
ków, którzy zmienili miejsce zatrudnienia przed rozpoczêciem
procesu przekszta³ceñ w³asnoœciowych, w oparciu o te akta
mo¿e potwierdziæ fakt wykonywania pracy w szczególnych
warunkach. W przypadku likwidowanego zak³adu pracy lub
tocz¹cego siê postêpowania upad³oœciowego, œwiadectwo prac
w szczególnych warunkach mo¿e wystawiæ odchodz¹cym pra-
cownikom likwidator lub syndyk masy upad³oœciowej.

Dla osób z nieistniej¹cego ju¿ zak³adu pracy stosowne
zaœwiadczenie, potwierdzaj¹ce okresy pracy w szczególnych
warunkach, mo¿e wystawiæ organ za³o¿ycielski tego zak³adu
(np. urz¹d wojewódzki) b¹dŸ organ nadrzêdny (np. minister-
stwo).

W postêpowaniu o ustalenie uprawnieñ do wczeœniejszej
emerytury z tytu³u pracy w szczególnych warunkach pomoc-
ne mog¹ byæ kopie dokumentów, potwierdzaj¹cych okresy
takiej pracy, sporz¹dzone przez archiwa, które s¹ w posiada-
niu dokumentacji osobowej pracowników. Z dokumentów
tych musi jednak wynikaæ stanowisko pracy w szczególnych
warunkach b¹dŸ jej charakter, przynale¿noœæ resortowa za-
k³adu pracy, a tak¿e to, ¿e praca wykonywana by³a stale i w
pe³nym wymiarze czasu pracy.

Pose³ Stanis³aw Szwed informuje, ¿e Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie realizuje w 2009 roku trzy
programy:

1. Program sanatoryjny dla ¿yj¹cych, bezpoœrednich ofiar represji nazistowskich. Dwutygodniowe, bezp³atne kuracje od-
bywaæ siê bêd¹ w polskich uzdrowiskach. Termin sk³adania wniosków o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe up³ywa 30
czerwca 2009 roku.

2. Program wyp³at zapomóg socjalnych dla osób poszkodowanych, które nie otrzyma³y dotychczas ¿adnej pomocy ze
œrodków FPNP i obecnie znajduj¹ siê w trudnej sytuacji.

3. Program pomocy rzeczowej, w ramach której Fundacja przekazuje nieodp³atnie sprzêt rehabilitacyjny i inwalidzki
(wózki, balkoniki, chodziki).

Osobom zainteresowanym pracownicy biura poselskiego
pos³a Stanis³awa Szweda przeœl¹ wnioski i informacje oraz
udziel¹ pomocy w wype³nieniu wniosku - codziennie od 8.00
do 15.00 w biurze przy ul. A. Asnyka 19 w Bielsku-Bia³ej (tel.
033 8217162).

Pracownicy biura pos³a Stanis³awa Szweda (Bielsko-Bia-
³a, ul. Asnyka 19) udzielaj¹ nieodp³atnie pomocy w wype³-
nianiu rocznego zeznania podatkowego PIT osobom, które
pragn¹ przekazaæ jeden procent podatku na rzecz wybranej
przez siebie organizacji po¿ytku publicznego.


