ZDROWIE STAJE SIĘ TOWAREM | STOP NIERÓWNOŚCIOM
NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU? | W CIENIU NOWOHUCKIEGO KRZYŻA
2 kwietnia 2010

egzemplarz bezpłatny

dwutygodnik

nr 5 (652)

ZRM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

2 kwietnia 2010

ISSN 1507-0875

SERWIS

INFORMACYJNY

1

Bez naszej pomocy Anetka nie przeżyje!
Anetka choruje na genetyczną chorobę - ceroidolipofuscynozę. Jest to dziś
w Polsce choroba nieuleczalna. Jedyną
szansą na przeżycie Anetki jest operacja
w USA, gdzie Anetka jest zapisana na
listę rekrutacyjną i jesienią może mieć
wykonany zabieg operacyjny. Możliwości
finansowe rodziców i rodziny Anetki nie sprostają tym wydatkom.
Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc, by
Anetka mogła wygrać wyścig ze śmiercią.
Fundacja „Dorośli Dzieciom” uruchomiła dla Anetki subkonto.
Nr konta 53 1910 1019 2402 7236 3121 0001 KRS 0000243743
z dopiskiem 1% dla Anetki Gierczyk. Kontakt z rodzicami Anetki: e-mail:
bogda-1980@go2.pl, tel. 668606934.
„Życie nie daje tego co chcemy,
tylko to, co dla nas ma.”
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Informujemy, że następne zebranie
przewodniczących organizacji związkowych
z terenu Krakowa odbędzie się w dniu:
12 maja 2010 r. - godz. 14.00
Miejsce zebrania - Zarząd Regionu Małopolska, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406.
Natomiast następne posiedzenie Zarządu Regionu Małopolska odbędzie się
w dniu:
29 kwietnia 2010 r. - godz. 11.00
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Aktualności

Z prac Zarządu
W związku z planowanymi przez
rząd zmianami w sposobie finansowania
służby zdrowia pod Sejmem RP w dniu
7 kwietnia odbędzie się manifestacja
pracowników tego sektora. Pracownicy ochrony zdrowia domagać się będą
zwiększenia środków na ochronę zdrowia, poprawy dostępności do świadczeń
medycznych dla pacjentów, jednolitego
krajowego systemu usług medycznych
i usystematyzowania wynagrodzeń
pracowników służby zdrowia. Danuta
Kądziołka ze Szpitala im. Szczeklika
w Tarnowie mówiła podczas posiedzenia: „Chcemy pokazać, że prywatyzacja
placówek medycznych nie jest dobrym
rozwiązaniem i uderzy bezpośrednio w
pacjentów, szczególnie tych, których
nie stać będzie na wykup dodatkowych ubezpieczeń. Mamy nadzieję, że
w manifestacji wezmą udział w związku
z tym nie tylko pracownicy placówek
medycznych, ale również przedstawiciele
innych zakładów pracy oraz emeryci i renciści – bo wszyscy przecież korzystamy
z systemu opieki medycznej. To, jak będzie wyglądała służba zdrowia, zależy od
nas wszystkich. Dlatego proszę o liczne
przybycie na manifestację.” Koordynacją
wyjazdu na manifestację zajmuje się Sekcja Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolska.
Wciąż nie wszyscy się wybrali
W Związku trwają wybory – przypomnijmy, że zgodnie z kalendarzem
w podstawowych organizacjach związkowych powinny się one zakończyć
2 kwietnia 2010

w marcu 2010 r. „Niestety wygląda na to,
że część organizacji nie dokona wyborów
w terminie. Ostatnie dane wskazują,
że na 659 organizacji, wybory przeprowadzono w jedynie 384 organizacjach,
mamy dalsze zgłoszenia z 74 zakładów
pracy. Natomiast nie mamy żadnego
sygnału od 181 organizacji. Być może
część z nich nie powiadomiła nas o terminie zebrań wyborczych i nie przesłała
protokołów, ale chcę przypomnieć, że
powinny one jak najszybciej do nas
spłynąć, by było możliwe wybranie
władz regionalnych” – mówiła Anna
Skólska, przewodnicząca Regionalnej
Komisji Wyborczej. Brak dokonania
w terminie wyboru władz w organizacjach
związkowych może bowiem znacząco
skomplikować sytuację związku nie tylko
w zakładzie pracy, ale i na poziomie regionalnym. Późny termin wyborów i brak
informacji o wyborze elektorów mogą
bowiem uniemożliwić wybór części delegatów na Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska.
Przypomnijmy, że termin rejestracji protokołów z wyboru delegatów w okręgach
łączonych w RKW został wyznaczony na
dzień 16 kwietnia br. Chcąc umożliwić
jednak wybór delegatów tym organizacjom, które późno dokonały wyborów,
Zarząd upoważnił RKW do wyznaczenia
terminu rejestracji tychże protokołów.
Decyzja ta nie zmienia jednak faktu, że
dokumenty powinny trafić jak najszybciej
do komisji wyborczej.
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Adam Gliksman

Przygotowaniom
do manifestacji
służy zdrowia,
nowelizacji ustawy
o IPN i przebiegowi
wyborów w Regionie
poświęcone było
posiedzenie Zarządu
Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność”
w dniu 25 marca
2010 r.
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Aktualności
Solidarność i praca
Jacek Smagowicz, przedstawiając relację z prac
KK, mówił m.in. o coraz bardziej ożywionej dyskusji
wewnątrz związku na temat udziału w życiu politycznym kraju. „Członkowie „Solidarności” interesują się
polityką, w wielu sprawach mają wyrobione zdanie,
patrzą na rzeczywistość bardzo krytycznie. Chcą na
ten temat rozmawiać, ale często nie mają gdzie wyrazić swoich poglądów – stąd pomysł założenia stowarzyszenia „Solidarność i Praca”, które ma integrować
środowiska utożsamiające się z ideą „Solidarności”
i budować postawę aktywności społecznej zarówno
członków związku, jak i osób, które z różnych przyczyn do niego należeć nie mogą.” Nie wykluczone,
że stowarzyszenie to mogłoby docelowo brać udział
w wyborach, zgłaszając własne listy. Przedstawione na
Komisji Krajowej wstępne propozycje stanowią punkt
wyjściowy do dyskusji wewnątrz związku. Jednak
nawet ostatnio przeprowadzone badania Ośrodka Prac
Społeczno-Zawodowych w Łodzi dotyczące preferencji
wyborczych członków Związku jasno pokazują, że
zainteresowanie polityką ludzi należących do „Solidarności” jest bardzo wysokie: 73,9% członków deklaruje
chęć wzięcia udziału w wyborach samorządowych,
75,3% w wyborach parlamentarnych, a aż 86,1%
w wyborach prezydenckich. Równocześnie coraz więcej
członków uważa, że „Solidarność” powinna wystawiać
własnych kandydatów w wyborach – 60,3% chciałoby, by związek wystawił kandydatów w wyborach
samorządowych. Ankietowani najchętniej widzieliby
ludzi „Solidarności” na odrębnych listach wyborczych
lub na listach lokalnych komitetów wyborczych. Bez
wątpienia coraz większa ilość członków „Solidarności” zauważa, że tylko bezpośredni udział w pracach
parlamentu może zagwarantować realny wpływ na
ochronę interesów pracowników.

„Solidarności” ogranicza wolność badań naukowych
i niekorzystnie odbije się na prowadzeniu prac nad
odkrywaniem najnowszej historii Polski.

IPN gwarantem wolności badań naukowych
Zarząd odniósł się do przegłosowanych ostatnio
przez Sejm RP zmian w ustawie o IPN – członkowie
Zarządu zwrócili się do senatorów RP z prośbą o odrzucenie nowelizacji ustawy, która zdaniem Małopolskiej

psychologa, społeczniczki, inicjatorki
tworzenia „Solidarności” Służby Zdrowia
w Regionie Małopolska.
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Stanowisko nr 3/2010
Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”
z dnia 25 marca 2010 r.
NSZZ „Solidarność”, będąc spadkobiercą wielu opozycyjnych działań naszych członków, z dużym zaskoczeniem
i niezadowoleniem przyjął do wiadomości przegłosowane
przez Sejm RP zmiany w ustawie o IPN.
Niepokoją zapisy ograniczające niezależność badań naukowych instytucji, która przez ostanie dziesięć lat odkrywa
prawdę o ofiarach totalitarnego systemu.
Nagonka rozpoczęta przez wpływowe lobby skupione
wokół Gazety Wyborczej, które za „honor” uznawało obywatelskie nieposłuszeństwo związane z brakiem wypełniania
oświadczeń lustracyjnych zostało wzmocnione ustawą parlamentarzystów PO, niejednokrotnie będących świadkami
nieludzkiego traktowania Polaków przez funkcjonariuszy
służb reżimowych.
List otwarty inteligencji, która protestuje przeciw nowelizacji ustawy o IPN oraz ogrom badań naukowych wykonanych przez IPN jest dla nas wystarczającym argumentem,
aby pozwolić na spokojną kontynuację pracy instytucji, która
tak wiele dobra uczyniła w badaniu prawdy o jakże trudnej, dramatycznej i niejednokrotnie bolesnej historii naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Zwracamy się z prośbą do Senatorów RP, aby nie
patrząc na doraźny interes polityczny zechcieli odrzucić
w „Izbie Refleksji” tę szkodliwą nowelizację.
Małopolska „Solidarność”
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci w dniu 18 marca 2010 r.

ŚP

Żdany
Łukawieckiej-Lassoty
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Aktualności
Zdrowie staje się towarem
Nie wszystkich Polaków stać na korzystanie z komercyjnej służby zdrowia - to jedno z haseł protestu
organizowanego przez „Solidarność” służby zdrowia
w Dniu Pracownika Służby Zdrowia - 7 kwietnia br.
Właśnie tego dnia pracownicy służby zdrowia zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” chcą publicznie zaprotestować przeciwko degradacji publicznej służby zdrowia.
75 proc. Polaków jest niezadowolonych z opieki
zdrowotnej. Od ubiegłego roku niezadowolenie wzrosło
o 12 proc. Średnio Polacy płacą 270 zł miesięcznie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tymczasem pomysły
kolejnych reform, restrukturyzacji, przekształceń potęgują
chaos i naruszają bezpieczeństwo zarówno pacjentów,
jak i pracowników. Pacjenci miesiącami oczekują w kolejkach na badania decydujące o ich zdrowiu czy życiu.
Natomiast pracownicy, mimo dużego zapotrzebowania na
usługi medyczne, traktowani są przedmiotowo, zmuszani
do samozatrudnienia, zastraszani utratą pracy - często
rezygnują ze swoich uprawnień. Coraz częściej brakuje
pielęgniarek. W Polsce jest jeden z najniższych wśród
państw unijnych wskaźnik pielęgniarek na 10 tys. mieszkańców. 11 lat temu było ich w Polsce 300 tys., dzisiaj
jest 220 tys.
„Solidarność” służby zdrowia zwraca uwagę na
coraz gorsze traktowanie pracowników ochrony zdrowia,
zwiększające się różnice w wynagrodzeniach, brak szacunku przełożonych, konfliktowanie personelu oraz coraz
ostrzejsze próby eliminowania związków zawodowych.
Większość Polaków nie zgadza się na dodatkowe
dopłaty do świadczeń zdrowotnych. Zdaniem związkowców to powinno dać rządzącym do myślenia, jak
naprawiać system. Natomiast jedyną propozycją naprawy
sytuacji jest prywatyzacja.

Przyłącz się! Pikieta w Dzień Pracownika Służby Zdrowia!
W imieniu Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” zwracam się do Was oraz wszystkich
członków struktur naszego Związku do solidarnego udziału w organizowanym w dniu 7 kwietnia br. przez
Sekcję proteście przed gmachem Sejmu RP. Pamiętajmy o tym, że „Solidarność - to jeden i drugi, nigdy jeden
przeciw drugiemu”. Zbiórka o godz. 11:30 przed budynkiem Sejmu RP.
Sekcja Ochrony Zdrowia przy Zarządzie Regionu Małopolska organizuje wyjazd na manifestację. Szczegółowe informacje można uzyskać u członków Sekcji w poszczególnych powiatach oraz u przewodniczącej
Sekcji – Alicji Moszkowskiej-Orłowskiej, nr tel. 509 919 063. Serdecznie zapraszamy!
2 kwietnia 2010
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Z Regionu
Londyn
W dniach 24-26 lutego br. w Londynie odbyła się piąta
wizyta studyjna zorganizowana w ramach projektu „Older Workers in Learning”. Celem projektu jest wymiana doświadczeń
pomiędzy partnerami z pięciu krajów europejskich w zakresie
kształcenia i pomocy w uzyskiwaniu kwalifikacji przez starszych
pracowników.
Podczas wizyty partnerzy, w tym Małopolska „Solidarność”
reprezentowana przez Romualda Jewułę oraz Adama Gliksmana
mieli możliwość odwiedzenia Centrum Kształcenia w Miejscu Pracy
Uniwersytetu w Londynie oraz Uxbridge College.
Wizyta w Londynie była ostatnią wizytą studyjną w ramach
programu. Na początku lipa odbędzie się w Rzymie konferencja
podsumowująca projekt, rozpoczęty jesienią 2008 r. Projekt jest
realizowany dzięki środkom finansowym z programów partnerskich programu Leonardo da Vinci. Więcej informacji na temat
projektu można znaleźć na stronie www.wemproject.it/owl.
AG

aplikantów prawa z Niemiec. Wizyta w Zarządzie Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” jest już od niemal 10 lat stałym
elementem wizyt studyjnych w Polsce młodych prawników zza
zachodniej granicy.
majlech

Kraków

W dniu 18 marca br. w Zarządzie Regionu gościł Christophe
Mercier z CFDT w Auchan. Spotkanie było poświęcone sytuacji
pracowników dużych sieci handlowych w Polsce i we Francji
i porównaniu warunków pracy. Zdaniem naszego gościa jednym
z głównych problemów pracowników dużych sieci marketów
we Francji staje się automatyzacja pracy. Hipermarkety dążą
do przeniesienia wszystkich operacji związanych z zakupem
towaru w sklepie na klienta – począwszy od wyboru i ważenia,
po jego skasowanie i zapłacenie. Polityka ta może doprowadzić
do znacznych zwolnień.
majlech

Kraków

W dniu 29 marca br. w biurze Przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa Józefa Pilcha odbyło się spotkanie poświęcone
organizacji obchodów 50. rocznicy obrony Krzyża Nowohuckiego
(piszemy o nich szerzej w „Serwisie”). „Solidarność” Małopolska
jest współorganizatorem uroczystości, nad którą patronat objął
Prezydent RP Lech Kaczyński.
majlech

W „Janinie” już po Walnym

Kraków
W dniu 16 marca br. odbyło się spotkanie Małopolskiej
„Solidarności” z dyrektorem Wydziału Spraw Administracyjnych
Urzędu Miasta Krakowa Tadeuszem Czarnym. Spotkanie było
poświęcone przygotowaniom do obchodów 30 rocznicy powstania
NSZZ „Solidarność”. Główne uroczystości w Małopolsce przewidywane są na 4 września br. i będą skupione wokół odtworzenia
pamiątkowej tablicy „Nie oddamy ideałów Sierpnia” na Rynku
Głównym w Krakowie. Podczas Muzycznymi gwiazdami „Dnia z
Solidarnością” będą Andrzej Sikorowski oraz Budka Suflera.
Podczas spotkania Małopolską „Solidarność” reprezentowali
przewodniczący Wojciech Grzeszek, sekretarz Kazimierz Bębenek
i Adam Gliksman, kierownik działu informacji i promocji.
AG

Kraków

W dniu 16 marca br. w Zarządzie Regionu gościła grupa
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Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów „Solidarności” ZG „Janina” wybrało nowe władze zakładowej „Solidarności” na kadencję 2010 – 2014.
Delegaci zdecydowali, że „Solidarności” w libiąskiej „Janinie” nadal będzie przewodniczyć Stanisław Kurnik. Trzeba
zaznaczyć, iż na zebraniu 60% delegatów stanowili młodzi
członkowie związku z kilkuletnim stażem, przyjęci do górnictwa
w ostatnich 5 latach.
Już po pierwszej turze udało się wybrać 24-osobowy skład
Komisji Zakładowej i 5-osobową Komisję Rewizyjną. Delegatami
reprezentującymi członków związku na WZD Regionu Małopolska
zostali: Ryszard Pietrzyk (członek Prezydium ZR - kierownik
Oddziału Nr 3 w Chrzanowie), Stanisław Kurnik (Przewodniczący
KZ) oraz Jacek Hejmo i Marek Leńczowski. Przedstawicielami
libiąskiej „Janiny” na WZD Sekcji Krajowej Górników Węgla
Kamiennego zostali Stanisław Kurnik oraz Zygmunt Sroka.
Należy zaznaczyć, iż na wniosek Przewodniczącego Stanisława
Kurnika, Zygmunt Sroka na pierwszym zebraniu KZ został jednogłośnie wybrany zastępcą przewodniczącego związku. Całemu
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Z Regionu
Zarządowi życzymy nowych pomysłów i dużo optymizmu
w najbliższych czterech latach.
Zebranie było prowadzone bardzo sprawnie przez byłych przewodniczących KZ w kopalni Janina, Stanisława Golca i Ryszarda Pietrzyka, za obsługę techniczną wykonaną
fachowo odpowiadali – Jacek Hejmo oraz Dariusz Dudek.
Podczas prac Komisji Skrutacyjnej o problemach
związkowych, między innymi o obchodach XXX- lecia NSZZ
„Solidarność” na szczeblu krajowym, regionalnym i oddziału, beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki , akcjach
protestacyjnych wypowiadał się Ryszard Pietrzyk. Na tematy związane z zakładem i jego przyszłością oraz wiele
pytań zadanych przez delegatów odpowiadali dyrektorzy
„Janiny” Witold Kasperkiewicz, dyrektor techniczny i Marcin
Nastawny, dyrektor ds. pracy. Około godziny 15 zebranie
zakończono.

Przestój w „Gliniku”
Od 4 marca 2010 r. do co najmniej Świat Wielkanocnych w Zakładzie Maszyn Górniczych Sp. z o.o. trwa przestój z winy zakładu. Pracownicy za czas przestoju otrzymują
wynagrodzenie przewidziane w Kodeksie pracy.
Sytuacja zakładu jest bardzo ciężka. Obecnie nie ma
nawet pieniędzy na materiały do produkcji, a zaległości
płatnicze są bardzo wysokie. Chociaż zamówienia na produkcję zakładu dałyby pracę załodze na kilka miesięcy, to
nie ma warunków, by ją wykonać. Pracownicy niedawno
otrzymali zaległe wynagrodzenie za grudzień i styczeń oraz
zaliczkowo po 500 zł za luty br.
Trwa również procedura zwolnień grupowych. Ponieważ negocjacje regulaminu zwolnień nie doprowadziły do
porozumienia i związki zawodowe go nie podpisały, pracodawca wydał zarządzenie w sprawie regulaminu zwolnień,
2 kwietnia 2010
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typując do zwolnienia 390 osób. Obecnie Zarząd Spółki
prowadzi indywidualne konsultacje osób wytypowanych
do zwolnienia.
Z ostatniej chwili: Prezes FM „Glinik” S.A. „Glinik”
Mieczysław Brudniak złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Szkoda, że tak późno. Czy w obecnej sytuacji znajdą się
odpowiednie osoby , które poprowadzą firmę we właściwym
kierunku? Mam nadzieję, że tak.
KK

Przyszłość Pogotowia w Gorlicach

Przedstawiamy pismo „Solidarności” w Gorlicach skierowane do Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie planów włączenia Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia
Ratunkowego w Gorlicach w struktury szpitala.
Gorlice, dnia 24 marca 2010 r.
Rada Powiatu Gorlickiego
Biuro Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolska NSZZ
„Solidarność” w Gorlicach ponownie wyraża stanowczy
sprzeciw wobec zamiaru włączenia Samodzielnego Publicznego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Gorlicach do
struktur Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w
Gorlicach.
Uważamy, że likwidacja samodzielności Pogotowia
w perspektywie czasowej pogorszy świadczenie usług ratownictwa medycznego.
Zadłużony Szpital wchłonie cały zysk wypracowany
przez Pogotowie, a bez systematycznego doposażania nie
będzie spełniał standardów. Obawiamy się także kolejnych
zwolnień pracowników z pracy, co zwiększy i tak wysokie
bezrobocie w naszym powiecie.
Sprzeciw nasz popierają liczne organizacje związkowe
NSZZ „Solidarność” z terenu powiatu gorlickiego.
W załączeniu przekazuję 3579 podpisów obywateli
powiatu gorlickiego ,którzy także wyrażają sprzeciw wobec
zamiaru włączenia Pogotowia do struktur Szpitala. Inicjatywa ta była całkowicie społeczna i oddolna.
Wysoka Rado Powiatu Gorlickiego, proszę nie lekceważyć opinii społecznej w podejmowanych przez Was decyzji.
Proszę nie lekceważyć głosu Waszych wyborców .
Informuję także , iż przekazane podpisy obywateli nie
można wykorzystać do innych celów, jak tylko do sprawy
o której mowa w niniejszym piśmie.
Zastępca kierownika Oddziału nr 1
ZR Małopolska NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Kotowicz
INFORMACYJNY
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Społeczeństwo
Dział Informacji KK

O dialogu
w kryzysie

Ponad 2 mln
bezrobotnych w tym
ponad 500 tys. nowo
zarejestrowanych
to efekt globalnego
kryzysu na polskim
rynku pracy.
Przed takimi
skutkami kryzysu
finansowego, NSZZ
„Solidarność”
ostrzegał już pod
koniec 2008 roku.

Kryzys pokazał, że w Polsce w przeciwieństwie do innych krajów UE brakuje
mechanizmów ochrony miejsc pracy przed
skutkami spowolnienia gospodarczego.
Stąd pomysł NSZZ „S” na wprowadzenie
do polskiego prawa takich narzędzi jak bezrobocie techniczne, czy płatne postojowe –
mechanizmów z powodzeniem stosowanych
w wielu krajach unijnych.
Efektem wypracowanego przez związki
zawodowe i pracodawców „pakietu antykryzysowego” miała być ustawa o łagodzeniu
skutków kryzysu, przyjęta przez Sejm
w lipcu ubiegłego roku. Po trudnych rozmowach między związkami zawodowymi
i pracodawcami zabrakło woli kompromisu
przede wszystkim ze strony rządu. W trakcie
prac parlamentarnych niektóre zapisy pakietu
zostały wypaczone wbrew intencji związków
zawodowych.
Największe wątpliwości „Solidarności”
budziły przede wszystkim:
–– umożliwienie pracodawcom stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego bez względu na ich sytuację
finansową;
–– zasady dotyczące zawierania umów na
czas określony, które zamiast stabilizować zatrudnienie przyczyniły się do
pogorszenia sytuacji pracowników;
–– zbyt ostre kryteria, jakie musi spełnić
przedsiębiorstwo, aby skorzystać z pomocy w utrzymaniu miejsc pracy.
Do 1 marca br. 124 przedsiębiorców
zwróciło się do Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych o pomoc na
podstawie ustawy o łagodzeniu skutków
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kryzysu ekonomicznego. Złożone wnioski
opiewają na kwotę 18 532 168,23 zł
i dotyczą ponad 10 tys. pracowników. Najwięcej wniosków dotyczy wypłaty świadczeń
z tytułu przestoju ekonomicznego oraz
z tytułu obniżonego czasu pracy. Dotychczas
zawarto 67 umów na wypłatę świadczeń na
łączną kwotę prawie 13 mln zł. Faktycznie
do 1 marca wypłacono świadczenia o wartości
ponad 2,5 mln zł.
Niewielkie jest zainteresowanie pracodawców podnoszeniem kwalifikacji pracowników w czasie kryzysu. Środki na ten cel
zostały zarezerwowane w Funduszu Pracy.
urzędy centralne wydały 15 zaświadczeń
uprawniających do pomocy w sfinansowaniu szkoleń. Wartość umów z tytułu kosztów szkolenia dla pracowników i z tytułu
stypendiów wynosi zaledwie 146 tys. zł.
Z tej formy pomocy skorzystało jedynie 53
pracowników. Największym zainteresowaniem
pracodawców cieszy się natomiast możliwość
wydłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy. W sumie do końca lutego Państwowa
Inspekcja Pracy zarejestrowała 614 przypadków wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu
pracy. Najwięcej (388 przypadków) w drodze
porozumienia z przedstawicielami pracowników a 211 w porozumieniu ze związkami
zawodowymi.
Obecnie w Komisji Trójstronnej trwają
prace nad nowelizacją niektórych zapisów tej
ustawy, np. ograniczeniu stosowania umów
na czas określony. Zgodnie z deklaracją rządu
tylko ustalenia zawarte przez związki zawodowe i pracodawców w konsensusie będą
przedmiotem prac parlamentarnych.
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Z księgarni
Manifestacje robotnicze w Tarnowie

Historia Polski XX wieku upłynęła pod znakiem strajków.
Początek lat 20-tych minionego stulecia w Polsce to czas nasilającego się kryzysu. P odzyskaniu nie podległości kraj był zniszczony
zarówno przez działania wojenne I wojny światowej, jak i wojny
o granice, które pochłonęły ogromne fundusze i zmusiły społeczeństwo do wysiłku przekraczającego jego ówczesne możliwości.
Przemysł oraz kluczowe branże gospodarki dopiero zaczynały się
podnosić ze zniszczeń. W kraju szalała inflacja. Marka polska
traciła na wartości tak szybko, że zaczęto wypłacać pensje już
nie, co tydzień, ale w postaci dniówek. Taka sytuacja uderzała
nie tylko w robotników, ale i w klasę średnią, czyli pracowników
sfery budżetowej, urzędników, nauczycieli, rzemieślników, czy
drobnych przedsiębiorców.
Trudna sytuacja w Polsce w latach 1920-1923 doprowadziła
do fali strajków i manifestacji. Kulminacja robotniczego protestu
nastąpiła jesienią 1923 roku podczas kryzysu gospodarczego.
Strajki, podczas których żądano radykalnej podwyżki płac, objęły
między innymi Śląsk i Kraków, gdzie 6 listopada doszło do starć
między wojskiem, a uzbrojonymi robotnikami.
Te tragiczne w wymiarze ludzkim, ale i historycznym wydarzenia miały miejsce również w Tarnowie. 8 listopada 1923
r. w wyniku starć z wojskiem zginęło 5 mieszkańców Tarnowa,
a dwóch zmarło w wyniku ran postrzałowych. Opis tego wydarzenia stanowi pierwszą część publikacji pt. „Za chleb i wolność...
Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 11981 r.”, której
autorem jest Wiesław Kutek. Wydawnictwo to wzbogaca serię
wydawniczą „Zeszytów Metodycznych” Samorządowego Centrum
Edukacji w Tarnowie.
Autor, korzystając z materiałów źródłowych, w tym z relacji
Pana Antoniego Lisa, którego dziadek Wojciech stał się jedną
z ofiar tego wydarzenia, przypadkowo wciągnięty w wir zachodzących wówczas wypadków, próbuje w sposób fabularyzowany
przedstawić jego przebieg. Swoisty epilog do tych zajść dopisany
został w okresie PRL-u, bowiem komunistyczne władze próbowały
wykorzystać je do celów politycznych i budowania czarnej legendy
kapitalistycznej i burżuazyjnej II RP.
Druga część omawianej publikacji dotyczy manifestacji
robotniczej z 1981 r., zorganizowanej w Tarnowie przez NSZZ
„Solidarność”. Wyjątkowość ówczesnych protestów nie polegała
jedynie na ich masowości, ale wynikała również z postawy
robotników, którzy byli doskonale zorganizowani i świadomi
celów, o które walczą. Ich postawa przyczyniła się do klęski
realnego socjalizmu.
Elementem spójnym dla obu tych wydarzeń jest nie tylko
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fakt, iż teatrem zajść był Tarnów oraz ich robotniczy charakter,
ale przede wszystkim losy Pana Antoniego i jego bliskich. Jego
dziadek przypadkowo znalazł miejsce w wydarzeniach 1923
roku. Natomiast Pan Antoni, w imię prawdy, świadomie zaangażował się w ideały „Solidarności”, które leżały u podstaw
strajków 1981 roku.
Publikacja Wiesława Kutka przybliża nam przebieg wydarzeń robotniczych z 1923 i 1981 r. „Odświeża” pamięć
historyczną, po to abyśmy czuli się odpowiedzialni za naszą
wspólną Ojczyznę, również tą lokalną. Dotyczy to szczególnie
młodego pokolenia, bowiem wiedza młodzieży na temat omawianych zagadnień jest znikoma. W związku z tym uważam, iż
niniejsze opracowanie winno być przedmiotem zainteresowania
ze strony uczniów i nauczycieli historii, gdyż zawarte w nim
treści stanowić mogą wartościowe uzupełnienie wiedzy z zakresu
dziejów regionalnych.
dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL
Wiesław Kutek, Za chleb i wolność... Manifestacje robotnicze w Tarnowie w 1923 i 1981 roku. Materiały pomocnicze do nauczania historii najnowszej Polski, Samorządowe
Centrum Edukacji w Tarnowie, Tarnów 2010, ss. 87.
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Związek
List otwarty pracowników Telekomunikacji
Polskiej S.A.

Po próbie samobójstwa w Poznaniu 08.03.2010
r. doszło do kolejnej próby samobójczej, tym razem
w Szczecinie w dniu 24.03.2010 roku. Tylko dzięki
przytomności umysłu współpracownic udało się uniknąć
kolejnej tragedii. Pracownica TP S.A. została przewieziona do szpitala w kompletnej zapaści psychicznej.
To, co dzieje się od dłuższego czasu w TP S.A.
nie dotyczy tylko Call Center; mobbing i zwolnienia
obejmują całą firmę od lat. Natomiast w ostatnim czasie
doszło do eskalacji w takim postępowaniu. Pracownicy
nie wytrzymują już wywieranej od wielu lat na nich presji
psychicznej.
W ogólnie rozumianych mediach panuje zmowa
milczenia, brak informacji o tragicznych wypadkach
i sytuacji w TP S.A. daje do zrozumienia, jak potężne siły
stoją za Grupą TP/Orange, skoro informacje o katowanych zwierzętach ukazują się w czołówkach „polskich”
mediów a o katowanych psychicznie ludziach panuje
milczenie!
To, co nam fundują pracodawcy nie może być
tłumaczone kryzysem, to jest owczy pęd do władzy
i zysku za wszelką cenę, ponieważ pieniądz przysłania
im zobaczenie człowieka w drugim człowieku. Poniżej
zamieszczamy w całości „List otwarty” Pracowników
TP S.A.:
Warszawa, dnia 08.03.2010
List Otwarty
Jako pracownicy Telekomunikacji Polskiej S.A. zwracamy się w formie Listu Otwartego do Pana Prezydenta
RP, do Pana Prezesa TP S.A., do organizacji związkowych
a także do innych organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej
z prośbą o zwrócenie uwagi na fakt, że będąc pracownikami Telekomunikacji Polskiej S.A. jesteśmy także
obywatelami Polski i Unii Europejskiej.
Protestujemy przeciwko traktowaniu przez pracodawcę zatrudnionych pracowników jak przedmiotu,
a nie podmiotu.
Protestujemy przeciwko traktowaniu pracownika jak
niewolnika i narzędzia do przynoszenia zysku za wszelką
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cenę w zamian za niską płacę w porównaniu do zarobków prezesów, managerów i dyrektorów Grupy TP.
Pomimo wprowadzenia w Telekomunikacji Polskiej Kodeksu Etyki, Kodeksu Dobrych Praktyk, Umowy
Społecznej a także zawarcia Porozumienia z Urzędem
Komunikacji Elektronicznej i wielu innych regulacji, codziennością jest mobbing oraz łamanie Kodeksu pracy.
Pracownicy zmuszani są do realizacji bardzo wygórowanych celów sprzedażowych oraz standardów
pracy, których wykonanie jest niemożliwe w ciągu obowiązującego 8-godzinnego czasu pracy, z czego Panie
i Panowie Prezesi planujący tak pracę swoim podwładnym doskonale zdają sobie sprawę.
Aby zrealizować cele sprzedażowe na poziomie
określonym przez przełożonych, pracownicy pracują ponad 10 godzin dziennie, a za przepracowane nadgodziny
nie otrzymują ekwiwalentu od wielu lat.
Pracownicy są zastraszani przez dyrektorów i kierownictwo zwolnieniami oraz różnego rodzaju działaniami mobbingowymi wbrew Kodeksowi pracy, który
nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania
mobbingowi.
Pomimo Umowy Społecznej zawartej między Związkami Zawodowymi a Zarządem TP S.A. m.in. o odejściach
dobrowolnych, przełożeni dyskryminują pracowników
sprzedaży niewyrażaniem zgody na dobrowolne odejścia.
Społeczni Inspektorzy Pracy z ramienia Związków
Zawodowych, którzy powinni dbać o przestrzeganie kodeksu pracy i etyki zawodowej nie robią nic, aby ten stan
rzeczy się zmienił.
List ten to nie jest anonim, list ten jest krzykiem
rozpaczy zdesperowanych pracowników TP S.A. w Rzeczypospolitej Polskiej A.D. 2010, po tragicznej próbie
samobójstwa naszej koleżanki.
Pytamy więc, kto Wam Panie i Panowie Prezesi
dał prawo do tak podłego traktowania pracowników?
Zastanówcie się w czyim interesie działacie, jakie szkody
wyrządzacie polskim rodzinom! Czy w Polsce pracownicy
mają zacząć popełniać samobójstwa, tak jak we France
Telecom, abyście się obudzili i zrozumieli jakie czynicie
zło!!!
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Prawo pracy
Paszport dla dziecka? Zmienione zasady
Zgodnie z nowymi przepisami paszport dla dziecka
poniżej 5 roku życia będzie ważny tylko przez rok,
a nie jak dotychczas przez 5 lat. Nowe przepisy weszły
w życie 19 lutego.
Rodzice starający się o paszport tymczasowy dla
malucha nie będą go musieli przyprowadzać do urzędu.
Przy odbiorze dokumentu również nie będzie wymagana
obecność dziecka.
Paszport przestanie być ważny po 60 dniach, jeśli
zmienią się dane jego posiadacza.
Zwolnienia z płacenia abonamentu
Emeryci, trwale niezdolni do pracy renciści, a także
bezrobotni mogą od 1 marca składać na poczcie wnioski
o zwolnienie z abonamentu RTV. Z początkiem marca
weszły w życie przepisy nowej ustawy abonamentowej,
które poszerzyły krąg uprawnionych do ulgi.
Zgodnie z nowymi przepisami abonamentu nie
będą musiały płacić również osoby, które ukończyły
60. rok życia i mają prawo do emerytury mniejszej niż
50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Aby zgodnie z prawem przestać płacić abonament,
trzeba dopełnić formalności na poczcie - samo bycie
emerytem czy bezrobotnym automatycznie nie oznacza
zwolnienia z opłaty.
Ustawa mówi, że od 1 marca można składać
wnioski, a zwolnienie z opłaty będzie obowiązywać od
następnego miesiąca. Osoby, które opłaciły abonament
na dłuższy okres z góry (np. na cały 2010 r.), dostaną
zwrot odpowiedniej kwoty.
Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku
zależą od kategorii osoby uprawnionej, np. w przypadku emeryta musi to być dokument potwierdzający
emeryturę i informacja o jej wysokości, a w przypadku
bezrobotnego - zaświadczenie z urzędu pracy. Na poczcie można dowiedzieć się dokładnie, jakie dokumenty
należy złożyć.
Kontrolami opłacania abonamentu i rejestrowania
odbiorników rtv zajmuje się Poczta Polska. Kontrole
przeprowadzają pracownicy kartotek rtv.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szacuje, że
w 2010 r. wpływy z abonamentu, przy uwzględnieniu
zwolnień z opłaty, wyniosą do 330 mln zł. To, według
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KRRiT, drastyczny spadek w porównaniu z poprzednimi
latami. W 2007 r. wpływy wyniosły 980 mln zł.
Jak informuje KRRiT na swojej stronie internetowej,
standardowa opłata za używanie odbiornika radiowego
wynosi miesięcznie 5,30 zł, a za odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiowe - 17 zł miesięcznie. Ta
sama wysokość opłaty obowiązuje również wtedy, gdy
w gospodarstwie domowym jest kilka telewizorów czy
odbiorników radiowych (dotyczy to np. radia samochodowego czy radia w domku letniskowym).

Poszukujemy pracy

Biuro pośrednictwa pracy Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność” poszukuje pracy dla:
1. Mężczyzna - wykształcenie zawodowe, ślusarz; doświadczenie na stanowisku: mechanik precyzyjny, ślusarz
przyrządowy, ślusarz maszynowy, ślusarz utrzymania
ruchu; uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych i
szpitalnych.
2. Mężczyzna - wykształcenie średnie - technik elektryk;
doświadczenie na stanowisku: elektromonter; obsługa
komputera (Windows, Word, Exel); prawo jazdy kat. B.
3. Mężczyzna - wykształcenie średnie; doświadczenie w
prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, której
przedmiotem były usługi fotograficzne i filmowe oraz
handel detaliczny; doświadczenie na stanowisku: kwalifikowanego opiekuna ekspozycji muzealnej, magazyniera,
samodzielnego sprzedawcy; dodatkowe umiejętności: fotografia i filmowanie wideo, obsługa komputera (Word,
Photoshop, retusz starych fotografii, programy do obróbki
i montażu filmów wideo, DVD i inne), obsługa maszyn
biurowych, obsługa kasy fiskalnej, sporządzanie raportu
kasowego, prowadzenie księgi przychodów-rozchodów i
innej dokumentacji małej firmy.
4. Kobieta - tłumacz języka rosyjskiego, pilot wycieczek
zagranicznych, doświadczenie w pracy w biurze turystycznym.
5. Mężczyzna - wykształcenie wyższe - handel zagraniczny;
biegła znajomość języka angielskiego, zaawansowana języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego; długoletnia
praca w Nowym Jorku - m.in. Giełda Nowojorska-Public
Relation, Bank - specjalista ds. handlu międzynarodowego, specjalista ds. finansowania handlu; pilot wycieczek
zagranicznych.
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50 lat obrony Krzyża
W cieniu Nowohuckiego Krzyża

„Moi drodzy, a ja wam powiadam: budujcie kościół. Bo on nigdy nie jest zbudowany, bo trzeba go
wciąż budować; ten kościół z żywych kamieni trzeba
wciąż budować z roku na rok, z dnia na dzień.”
Ks. kardynał Karol Wojtyła
Niech ten fragment z okładki książki „Dzieje Parafii
Matki Bożej Królowej Polski” autorstwa Jadwigi Gieruli
będzie wstępem do mojej refleksji na temat krzyża chrystusowego w Nowej Hucie.
Mieszkam w Nowej Hucie od 1963 r., a parafianinem
„Arki Pana” jestem od września 1969 roku, kiedy to wraz
z rodziną zamieszkałem w pobliżu budującego się kościoła.
Pomagałem w budowie jak mogłem, podobnie jak
inni parafianie, którzy modlili się pod gołym niebem,
a modlitwa nasza została w końcu wysłuchana. Wszyscy
mieszkańcy Nowej Huty budowali kościół z potrzeby serca
i wiary, bo chcieli, aby powstał jako symbol wiary, nadziei
i miłości do Matki Bożej Królowej Polski.
Kościół budowali parafianie, budowała cała Polska
a można nawet powiedzieć, że cały świat. Zaangażowali
się nawet ludzie innej wiary. Budowa kościoła była dla
nas – ludzi wierzących – wielkim wyzwaniem, ale dawała
wielkie poczucie dumy.
Pierwsze grudy ziemi na placu budowy, kilofem
i łopatą wydobył ks. kardynał Karol Wojtyła. Powiedział wtedy: „Jest rzeczą bardzo wymowną, że kamień na budowę
kościoła w Nowej Hucie pochodzi z Bazyliki Konstantyna
i dlatego też, ten kamień wiele mówi nam pod każdym
względem. My chrześcijanie wyznawcy Chrystusa, którzy
chcemy uobecnić Boga w świecie przez to, że wznosimy Mu
świątynie, my chcemy także tworzyć ten świat”.
Największym wydarzeniem przed konsekracją naszego kościoła była ostatnia pierwsza komunia dzieci naszej
parafii przed ołtarzem fatimskim, która odbyła się 8 maja
1977 r.
Kulminacyjnym momentem w dziejach Nowej Huty
był dzień 15 maja 1977 r. i konsekracja kościoła pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Hucie –
w Bieńczycach, której dokonał w strugach deszczu ks.
kardynał Karol Wojtyła. Doskonale pamiętam, że w dniu
konsekracji kościoła, w Hucie im. Lenina został ogłoszony
czyn społeczny, aby utrudnić ludziom udział w uroczystościach. Zdarzyło się jednak, że nawet nie wszyscy tzw.

12

SERWIS

„towarzysze” stawili się na czyn partyjny.
Jeszcze w maju 1977 r. ks. kardynał Karol Wojtyła
dokonał formalnego podziału ponad stutysięcznej parafii
na cztery rejony, wyznaczając dla nich czterech proboszczów. Z perspektywy czasu ta dalekowzroczna polityka
księdza kardynała doprowadziła do tego, że mamy obecnie
cztery odrębne parafie. Jak mówił ks. Józef Gorzelany:
„Matka Boża Królowa Polski kościół buduje, a my jej tylko
pomagamy”. To prawda, to Matka Kościoła bieńczyckiego stała się Matką następnych powstających kościołów:
na os. Dywizjonu 303 - pw. św. Brata Alberta, na os.
Kalinowym - pw. św. Józefa, na os. Teatralnym - pw. Najświętszego Serca Jezusowego i pw. Matki Bożej Pocieszenia na ul. Bularowej. Dlatego parafianie, którzy pozostali
w „Arce Pana” nie tylko są dumni z tego, że pomagali przy
budowie nowopowstałych kościołów ale uważają, że to
są ich kościoły, a fundamentem tych kościołów jest jeden
Krzyż Nowohucki.
Dlatego, gdy ksiądz proboszcz Edward Baniak otrzymał
pozwolenie od władz Krakowa na budowę kościoła i lokalizację obok Krzyża Nowohuckiego, uważałem, że powinienem
pomóc. Na moją prośbę ówczesny Prezydent Miasta Krakowa
Andrzej Gołaś podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych miasta na wykonanie ołtarza wraz z tabernakulum,
a ksiądz proboszcz budowniczy kościoła pozwolił umieścić
tam herb miasta.
Gdy koordynowałem prace wraz z księdzem Stanisławem Puzyniakiem proboszczem parafii Najświętszego
Serca Jezusowego przy Pomniku Krzyża Nowohuckiego,
uświadomiłem sobie, że nie tylko samorząd miasta Krakowa
winien uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, ale również samorząd wojewódzki oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Krakowie, z dzielnicami nowohuckimi, które nadawały ton
realizacji. W dzieło budowy Pomnika Krzyża zaangażowała
się również Małopolska „Solidarność”.
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podczas naszego
spotkania powiedział: „Przy budowie krzyża nie może
zabraknąć kościołów nowohuckich i ja od siebie również
coś dołożę”.
Mam nadzieję, że Pomnik Krzyża Nowohuckiego pozostaje na wieki w sercach mieszkańców!
Przy realizacji pomnika krzyża założyłem czteroletni
plan koordynacji działań: 2006 - 2007 Pomnik Krzyża
Nowohuckiego, 2008 - 2009 album „Nowa Huta Miasto
Krzyża i Pracy”, 2010 - wystawa „Miasto bez Boga?
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50 lat obrony Krzyża
Miasto Kościołów” związana z uroczystościami 50-lecia
obrony Krzyża.
Przy pracy nad wyżej wymienionymi przedsięwzięciami zaangażowane były konkretne osoby,
dzięki którym udało się zrealizować wcześniej zaplanowany program. Dlatego pragnę tym wszystkim
złożyć serdeczne podziękowanie za godną postawę
i współpracę.
Podsumowując pragnę podkreślić, że te inicjatywy,
które były i są realizowane są przyjmowane przez władze
wszystkich szczebli z wielką troską, wyrozumiałością i nie
ma w nich w żadnym wypadku podłoża politycznego. Cieszy
nas wszystkich fakt, że robimy to wszystko z potrzeby
serca.
Pragnę jeszcze zasygnalizować jeden wątek, którego
nie podjąłem, a mianowicie - „Solidarność” wobec kościoła
nowohuckiego.
Obchody 30-lecia stanu wojennego wraz z wystawą
poświęconą w całości Nowej Hucie, mam nadzieję, że uda
się z realizować z pomocą Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie w grudniu 2011 roku.
Stanisław Malara

Podziękowanie

NSZZ „Solidarność’
Region Małopolska
Dyrektor Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego „Dzieło
Pomocy Dzieciom” z siedzibą w Krakowie przy ul. Rajskiej 10
składa serdeczne podziękowania za przekazanie darowizny w
łącznej kwocie 4 720 zł na rzecz naszych podopiecznych.
Środki finansowe zostaną wykorzystane na bieżące potrzeby dzieci. Pomoc darczyńców jest wielkim wsparciem naszej pracy
na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących.
To niezmiernie ważne, iż istnieją takie organizacje jak
Wasza, które chcą pomagać dzieciom skrzywdzonym przez los.
Nadmieniam, że Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło
Pomocy Dzieciom” prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą wobec sierot społecznych, naturalnych oraz dzieci z rodzin
zagrożonych, rozbitych, patologicznych. Obecnie pod stałą opieką
znajduję się ponad 50 dzieci. System pracy i atmosferę panującą
w Ośrodku staramy się zbliżyć do atmosfery życia rodzinnego.
Pomaga to przygotować dzieci do powrotu do rodziny biologicznej, bądź wejście w rodzinę zastępczą lub adopcyjną.
Jeszcze raz, w imieniu dzieci, serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku
mgr Jan Mader, Dyrektor Ośrodka

2 kwietnia 2010
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Z prac KK
Stop nierównościom

Służba zdrowia, represje wobec związkowców
i ustawa o IPN, to główne tematy Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 23 marca br.
w Warszawie.
Komisja Krajowa zaapelowała do struktur Związku
o udział w proteście przed Sejmem RP w Dniu Pracownika Służby Zdrowia – 7 kwietnia br. Związkowcy
chcą zaprotestować przeciwko m.in. komercjalizacji
służby zdrowia, nierównościom w dostępie do usług
medycznych i rozwarstwieniu w wynagrodzeniach
pracowników. Główne hasło protestu to: „Stop nierównościom i rozwarstwieniu w służbie zdrowia”. Zdaniem związkowców pogłębiających się chaos i zapaść
finansowa to metoda rządu na wymuszanie zgody
na nieakceptowaną prywatyzację. „S” domaga się
bezpieczeństwa zdrowotnego dla wszystkich obywateli. Związek zaprosił do wspólnej akcji inne centrale
związkowe.
Komisja Krajowa odniosła się również zarzutów
postawionym przez prokuraturę trzem związkowcom
ze Stoczni Gdańskiej. Po roku od manifestacji oskarżeni
są o napaść na funkcjonariuszy publicznych. Zdaniem
„S” to oskarżenie jest próbą zastraszenia i ma na celu
ograniczenie swobody działania związków zawodowych
w tym prawa do zgromadzeń publicznych i protestów,
naturalnych w każdym demokratycznym kraju.
Komisja Krajowa wezwała rządzących do zaprzestania stosowania takich metod. „Nie doczekaliśmy
się do dziś rzetelnego wyjaśnienia i pociągnięcia do
odpowiedzialności winnych krytycznej sytuacji polskiego
przemysłu okrętowego, nie mamy żadnej odpowiedzi
na postulat powołania w tej sprawie sejmowej komisji
śledczej. Zamiast tego usiłuje się obciążyć robotników
odpowiedzialnością za rzekomy atak na funkcjonariuszy publicznych. Gotowi jesteśmy, jako Związek,
do udzielenia naszym kolegom wszelkiej koniecznej
pomocy, łącznie z akcją protestacyjną w ich obronie
oraz zwróceniem się do Międzynarodowej Organizacji
Pracy ze skargą na rząd Rzeczypospolitej i jego organa”
– czytamy w stanowisku Komisji Krajowej.
NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenił przyjętą
przez Sejm ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.
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„Solidarność” krytykuje przede wszystkim wprowadzone zapisy dotyczące:
–– powoływania i odwoływania prezesa IPN przez
Sejm zwykłą większością głosów
–– brak procedury lustracyjnej wobec osób kandydujących do zgromadzenia elektorów powołanych do
wyboru Rady Instytutu
–– udostępniania akt IPN każdej osobie, w tym byłym
agentom służb PRL.
Związkowcy negatywnie oceniają wprowadzenie
przepisu, na mocy którego Sejm zwykłą większością
głosów będzie mógł odwoływać i powoływać prezesa
IPN. Za kuriozalne NSZZ „S” uznaje uzasadnienie
projektu ustawy, w którym stwierdzono, że prezes IPN
ma zbyt silną pozycję, co należy zmienić ze względu
na „trwałe ukształtowanie organizacyjne Instytutu”.
Zdaniem „S” tylko pełna niezależność i swoboda działania umożliwi władzom IPN prawidłowe realizowanie
ustawowych funkcji: edukacyjnych, śledczych i lustracyjnych.
Również negatywnie „S” odnosi się do zmian
dotyczących powoływania zgromadzenia elektorów
uprawnionych do wyboru Rady Instytutu. Projekt nie
przewiduje procedury lustracyjnej wobec osób kandydujących na to stanowisko. W związku z tym osoby
uwikłane we współpracę z tajnymi służbami PRL będą
mogły decydować o składzie osobowym Rady Instytutu.
Zdaniem NSZZ „S” udostępnianie byłym agentom
służb IPN spowoduje, iż lustracja utraci swój sens.
Byli agencji przed złożeniem podania o wykonywanie
funkcji publicznej będą mogli sprawdzić stan archiwum IPN i ustalić, że na podstawie zgromadzonych
w nich dokumentów nie będzie można im udowodnić
współpracy ze służbami. „Tym samym wyłączona zostanie funkcja prewencyjna postępowania lustracyjnego,
a byli agenci będą mogli piastować nawet najwyższe
funkcje w państwie” – czytamy w stanowisku Komisji
Krajowej.
Członkowie Komisji Krajowej spotkali się również
z Janem Pietrzakiem, który prezentował swoją nową
książkę, pt. „Jak obaliłem komunę”.
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Z prac KK
Rady pracowników

Do końca kwietnia pracownicy przedsiębiorstw,
w których działają lub mogą działać rady pracowników mogą się zgłaszać do konsultantów ds. rad
pracowników.
W tym roku obecne rady pracowników kończą
swoje kadencje. Nowe wybory powinny zostać przeprowadzone z uwzględnieniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego. NSZZ „Solidarność” przygotował
się do pomocy pracownikom w przeprowadzeniu całej
procedury. Przypominamy, że rady pracowników mogą
działać w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. W radzie, pracownicy mają
prawo: otrzymywać informacje dotyczące sytuacji pracodawcy, konsultować niektóre decyzje podejmowane
przez pracodawcę czy w razie potrzeby korzystać
z pomocy ekspertów.
Rady pracowników są ważnym elementem dialogu społecznego. Istotna jest również niezależność
członków rad od pracodawców. Dlatego NSZZ „Solidarność” pomaga pracownikom w ich tworzeniu. Od
lutego 2009 Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
realizuje projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej - „Niezależna ekspertyza ekonomiczna
standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany
gospodarczej”.
Adresatem są członkowie rad pracowników
i przedstawiciele organizacji związkowych. Projekt objął 33 rady pracowników. w ramach projektu powołano
16 Wojewódzkich Konsultantów ds. Rad Pracowników.
Z ich pomocy mogą korzystać wszyscy pracownicy.
Każdy z 16-tu wojewódzkich konsultantów w w/w
czasie przeprowadzi 192 godziny konsultacji drogą
mailową, telefoniczną oraz osobiście. Obowiązkiem
tych osób jest również upowszechnianie informacji
na temat istnienia punktów konsultacyjnych. W większości powstały one w regionach, których siedziby
umiejscowione są w stolicach województw.
Ze względu na fakt, iż w tym roku obecne rady
kończą swoje kadencje i koniecznym jest przeprowadzenie wyborów z uwzględnieniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, obecna praca konsultantów skon2 kwietnia 2010
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centrowana jest na przygotowaniu pracowników do
tych wyborów.
Pomocą na temat rad służą regionalni konsultanci
NSZZ „Solidarność”. W Regionie Małopolski konsultantem jest wiceprzewodniczący Zarządu Regionu
Małopolska Henryk Łabędź, pl. Szczepański 5, pok.
407, tel. 12 421-33-96, kom. 510 073-730, e-mail:
private.1962@interia.pl.
Dział Informacji KK

Niedziele wolne od handlu?

Solidarność przygotowuje projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Związkowcy chcą, by ustawa
zaczęła obowiązywać jeszcze w tym roku.
„S” odwołuje się do ostatnich badań Pentora,
z których wynika, że od trzech lat na niedzielne
zakupy chodzi tylko 2% Polaków. Związkowcy zwracają uwagę, że najwyraźniej w społeczeństwie mija
już euforia wywoływana niedzielami spędzanymi w
marketach. Rośnie natomiast popularność innych
form wypoczynku. Zmienia się też nastawienie społeczne. W latach 90. tylko 25% Polaków popierało projekt dotyczący wprowadzenia zakazu handlu
w niedzielę, trzy lata temu ta liczba wzrosła do 55%,
natomiast ostatnie badania pokazały, że 77% obywateli sprzeciwia się niedzielnemu handlowi.
– Wyniki sondaży świadczą o dużym zrozumieniu społeczeństwa dla pracowników handlu. Pokazują
też, że nasze apele nie idą na marne – mówi Alfred
Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ „Solidarność”.
Jego zdaniem najwyższa pora na poważną dyskusję z politykami na temat handlu w niedzielę. Bujara
liczy też, że do zmiany prawa przekonają ich wyniki
badań opinii społecznej. – W zeszłym roku straszono
nas, że zakaz nie jest możliwy ze względu na kryzys,
który dotknął supermarkety. Teraz, gdy nawet premier
Tusk chwali się świetną kondycją polskiej gospodarki,
nie da się już tak łatwo zwalać winy na recesję. Zrobimy wszystko, by jeszcze w tym roku projekt wszedł
w życie – zapowiada Alfred Bujara.
Dział Informacji KK
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