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Kalendarium
 17 września – Ponad 200 tys. Polaków 
podpisało się pod obywatelskim projektem 
ustawy repatriacyjnej. Jakub Płażyński, syn 
inicjatora ustawy Macieja Płażyńskiego, prze-
kazał podpisy marszałkowi Sejmu Grzegorzo-
wi Schetynie. Jeśli posłowie poprą ustawę, 
dla tysięcy Polaków wywiezionych na Wschód 
w latach 30. i 40., będzie to oznaczało moż-
liwość łatwiejszego powrotu do ojczyzny. W 
czerwcu br. Komisja Krajowa poparła obywa-
telski projekt ustawy repatriacyjnej. 
 22 września – We wrocławskiej Hali 
Stulecia duchowny przywódca Tybetu Dalaj-
lama spotkał się z mieszkańcami Wrocławia. 
Wygłosił wykład o solidarności, w którym 
nie zabrakło też odniesień do powstałego 
30 lat temu NSZZ „Solidarność”. – W latach 
80. codziennie słuchałem doniesień o waszej 
walce. Czułem się wtedy jednym z was – mó-
wił Dalajlama. Niezwykłego gościa uhono-
rowały władze dolnośląskiej „Solidarności” . 
Kazimierz Kimso i Jarosław Krauze wręczyli 

BUDŻET CIĘĆ, NIE ROZWOJU

Dr hab. Ryszard Bugaj 
o budżecie 

Nie podobają mi się propozycje rządu 
dotyczące walki z deficytem budżetowym. 
Nie uważam, żeby należało zadusić de-
ficyt do samego dna albo bardzo szybko 
i radykalnie go ograniczyć. Jednak to, co 
zaproponował rząd, nie jest na miarę tego 
wyzwania. Na przykład podwyżka podat-
ku VAT, który ma to do siebie, że obciąża 
przede wszystkim konsumpcję. Ludzie o ni-
skich zarobkach wydają większość swoich 
dochodów, a bardzo niewiele oszczędzają. 
W związku z tym VAT z natury uderza w 
najuboższych. 

29 września br. związki zawodowe w całej Unii Europejskiej protestować będą pod 29 września br. związki zawodowe w całej Unii Europejskiej protestować będą pod 
hasłem „Nie dla cięć, Tak dla rozwoju”. Głównym powodem protestów są drastyczne 
cięcia budżetowe zapowiadane przez europejskie rządy. 

wionych tych zasiłków. W Polsce, pomoc 
rodzinie należy po Bułgarii do najniższych w 
Europie. Warto przypomnieć w tym miejscu, 
że po braku stabilizacji zawodowej, sytuacja 
finansowa jest najczęściej wymienianym 
czynnikiem wpływającym na podejmowanie 
przez Polaków decyzji o założeniu rodziny i 
posiadaniu dzieci. 

Już w przyszłym roku w związku z bieżą-
cymi potrzebami systemu emerytalnego rząd 
zamierza wyprowadzić z Funduszu Rezerwy 
Demograficznej 4 mld zł. NSZZ „Solidar-
ność” podkreśla, że należy powiązać wyso-
kość składki ubezpieczeniowej i zdrowotnej z 
faktycznymi dochodami. Obecnie największe 
obciążenia ponoszą pracownicy zatrudnieni 
na etacie oraz ich pracodawcy.

W politykę oszczędności na najsłabszych 
wpisuje się również pozostawienie na bardzo 
niskim poziomie zasiłku dla osób bezrobot-
nych, zmniejszenie zasiłku pogrzebowego 
oraz niższe dotacje na rehabilitację zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych. NSZZ 
„S” negatywnie ocenia również zamrożenie 
płac w państwowej sferze budżetowej. 

Nie dla wszystkich budżet jest oszczęd-
ny. W przyszłym roku wzrosną wydatki 
Kancelarii Sejmu (8,7 proc.), Senatu (8,8 
proc.), Prezydenta (7,1 proc.) czy Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji (12,7 proc.).

NSZZ „S” przestrzega, że budżet cięć i 
pozornych oszczędności spowoduje dalszą 
redukcję miejsc pracy, a wraz ze wzrostem 
cen ograniczy popyt wewnętrzny, który od 
kilku lat jest głównym czynnikiem wzrostu 
gospodarczego w Polsce.

Przeciwko cięciom budżetowym protesto-
wać będą 29 września br. związki zawodowe 
w całej Unii Europejskiej. Organizatorem 
Europejskiego Dnia Akcji jest EKZZ, która 
zrzesza 82 związki zawodowe z 36 europej-
skich krajów. EKZZ reprezentuje 60 mln pra-
cowników. NSZZ „Solidarność” i OPZZ są 
członkami EKZZ.                                       

duchowemu przywódcy Tybetu Medal Zawsze 
Solidarni.
 21 września – Przedstawiciele związków 
zawodowych w Kompanii Węzawodowych w Kompanii Węzawodowych w Kompanii W glowej podpisali 
porozumienie z zarządem firmy. Zgodnie z 
porozumieniem zarząd Kompanii wycofał w 
całości nowy projekt strategii funkcjonowania 
firmy do roku 2015, który zakładał likwidację 
kilkunastu tysięcy miejsc pracy, likwidację kopalń 
i znaczące ograniczenie wydobycia. Nadal będzie 
obowiązywała strategia z 2007 roku, a wszelkie 
zmiany mogą być wprowadzone jedynie w 
trybie szczegółowej konsultacji i opinii związków 
zawodowych. Porozumienie gwarantuje również 
3 proc. wzrost wskaźnika wynagrodzeń w tym 
roku. – Dla nas najważniejsze jest to, że anty-pra-
cowniczy projekt trafił do kosza, a jednocześnie, 
jako reprezentacja pracowników, zyskaliśmy to, 
że w przyszłości będziemy mieli większy wpływ 
na funkcjonowanie naszej firmy – mówi Dominik 
Kolorz, szef górniczej „Solidarności”. 
 21 września – Komisja Krajowa przyjęła 
sprawozdanie ze swoich prac w kadencji 
2006-2010, przygotowane na zbliżający się 
25 Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie 
się w październiku we Wrocławiu.               

Przygotowania do protestu były jednym 
z tematów posiedzenia Komisji Krajowej 
NSZZ „S”, która odbyła się 21 września w 
Gdańsku. 

Głównym powodem organizowanych 
przez europejskie związki zawodowe prote-
stów są cięcia budżetowe. Nie ominą one rów-
nież Polski. Budżet oszczędny dla państwa i 
pełen wydatków dla portfeli zwykłych ludzi 
– tak podsumować można projekt budżetu 
państwa na 2011 r. Opinia NSZZ „S” w tej 
sprawie trafi w najbliższym czasie do Mini-
sterstwa Finansów.

NSZZ „S” negatywnie oce-
nia takie rozwiązania jak: pod-
wyżki VAT, zamrożenie kwoty 
wolnej od podatku, zamroże-
nie płac w państwowej sferze 
budżetowej. Zdaniem „Soli-
darności” dotkną one przede 
wszystkim mało i średnio za-
rabiających.

To już kolejny rok, kiedy 
zamrożone będą progi finan-
sowe uprawniające do pomocy 
społecznej. Pomocy państwa 
pozbawione zostaną osoby 
najmniej zarabiające, których 

dochód przekracza nieco 351 zł na osobę w 
rodzinę. Tymczasem z badań Instytutu Pracy i 
Polityki Społecznej wynika, że dochody na tym 
poziomie oznaczają brak możliwości zaspoko-
jenia podstawowych potrzeb, co prowadzi do 
wyniszczenia biologicznego organizmu.

Z roku na rok coraz więcej dzieci pozba-
wionych jest wsparcia finansowego w formie 
tzw. świadczenia rodzinnego. Nie inaczej bę-
dzie w 2011. Rodzina osiągająca dochody 
powyżej 504 zł na osobę nie uzyska świad-
czenia rodzinnego na dziecko. W tym roku 
w ten sposób 650 tys. dzieci zostało pozba-

Obrady Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” .
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L I C Z B Y  T Y G O D N I A
 11,4 proc. wyniosło bezrobocie w sierpniu br. i obniżyło się w porównaniu do po-
przedniego miesiąca o 0,1 proc. To był kolejny miesiąc, w którym odnotowano spadek 
liczby bezrobotnych. (GUS). 
 1,8 mln osób wyniosła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w koń-
cu sierpnia br. (w tym 953 tys. kobiet). Oznacza to spadek liczby osób bez pracy w ciągu 
miesiąca o 12,7 tys. Z ogólnej liczby bezrobotnych 42,4 proc. mieszka na wsi. (GUS)       

TRZECH KRÓLI DNIEM 
WOLNYM OD PRACY

Związkowcy przeciw planom rządu
23 września ponad 5 
tys. związkowców z 
NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ oraz Forum 
Związków Zawodo-
wych, zrzeszających 
pracowników sfery 
budżetowej mani-
festowało przeciw-
ko m.in. zamrożeniu 
płac.

W akcji protestacyj-
nej wzięli udział pracownicy i funkcjonariusze m. 
in.: służb skarbowych, Policji, Straży Pożarnej, 
Służby Więziennej, Straży Granicznej, MSWiA, 
urzędów centralnych i Służby Celnej.

Przed Sejmem przemawiali liderzy „Soli-
darności” i OPZZ. Janusz Śniadek, przewod-

Przed Sejmem przemawiali liderzy „Soli-
darności” i OPZZ. Janusz Śniadek, przewod-

Przed Sejmem przemawiali liderzy „Soli-

niczący KK NSZZ „S” zarzucił politykom, że 
nie zajmują się problemami zwykłych ludzi. 
Mówił, że władza oszczędza na pracownikach, 
a związkowcy domagają się nie podwyżki, a 
waloryzacji wynagrodzeń. – Pracownicy wy-
chodzą na ulice, kiedy zagrożony jest ich byt 
– mówił Janusz Śniadek
chodzą na ulice, kiedy zagrożony jest ich byt 
– mówił Janusz Śniadek
chodzą na ulice, kiedy zagrożony jest ich byt 

– Przyjechaliśmy dzisiaj pod polskie urzę-
dy, aby solidarnie upomnieć się o swoją god-
ność. Niedawno obchodziliśmy 30 rocznicę 
porozumień sierpniowych i powstania „So-
lidarności”. Musimy nadal, razem walczyć 
o wymiar społeczny sierpnia, bronić swojej 
godności upominając się o sprawiedliwość 
społeczną – mówił Śniadek 
godności upominając się o sprawiedliwość 
społeczną – mówił Śniadek 
godności upominając się o sprawiedliwość 

Związkowcy domagają się waloryzacji 
wynagrodzeń, odstąpienia rządu od zamia-

21 września br. Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” zwróciła się do rządu RP 
o zaniechanie w dalszych projektach 
sprzedaży sektora paliwowo-energe-
tycznego działań groźnych dla państwa 
i polskich pracowników. 

Rząd Premiera Donalda Tuska ogłosił 
sprzedaż sektora energetycznego, w tym za-
kładów energetycznych, elektrowni, zakładów 
dystrybucji energii. Najczęściej do zakupu 
tego rodzaju firm zgłasza się kapitał zagra-
niczny. „Uważamy, że zbywanie przez Rząd 
RP przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym 
dla bezpieczeństwa energetycznego naszego 
kraju na rzecz obcego kapitału godzi w interes 
narodowy” – czytamy w stanowisku Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”

– W firmach zakupionych przez kapitał 
zagraniczny inwestorzy nie inwestują w ogó-
le, a jedyna rzecz, którą udaje im się robić 
skutecznie to likwidowanie miejsc pracy. 
W ten sposób w sektorze paliwowo-energe-
tycznym w sprywatyzowanych przedsiębior-
stwach w ostatnim 5-leciu straciliśmy około 
9-12 tys. miejsc pracy, a zgodnie z umowami 
podpisanymi z tymi inwestorami miało po-
wstać około 40 tys. nowych miejsc pracy. 
Dzisiaj nigdzie gdzie została sprywatyzo-
wana elektrownia, czy elektrociepłownia nie 
została obniżona cena energii, ale wszędzie 
zostały zlikwidowane miejsca pracy – powie-
dział Kazimierz Grajcarek, przewodniczący 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”                                           

6 stycznia, czyli święto Trzech Króli, bę-
dzie dniem wolnym od pracy – zdecy-
dował Sejm, nowelizując Kodeks pracy i 
ustawę o dniach wolnych od pracy. 

Posłowie opowiedzieli się jednocześnie za 
usunięciem z Kodeksu pracy zapisu, zgodnie z 
którym pracownikowi przysługuje dzień wol-
ny za święto przypadające w dzień ustawowo 
wolny od pracy.  9 lutego br. Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „S” pozytywnie zaopi-
niowało projekt przywracający dzień wolny 
od pracy w święto Trzech Króli. Natomiast 
negatywnie ocenia zmianę w kodeksie pra-
cy, polegającą na odebraniu prawa do dnia 
wolnego za święto przypadające w dniu 
wolnym od pracy.

„Święto Trzech Króli powinno być decyzją 
wolnym od pracy.

„Święto Trzech Króli powinno być decyzją 
wolnym od pracy.

jedyną, bez konsekwencji wynikających ze zmian 
w innych przepisach.” – czytamy w decyzji Pre-
zydium Komisji Krajowej NSZZ „S”.

Zmiany w Kodeksie pracy i w ustawie o 
dniach wolnych od pracy mają obowiązywać 
już od 1 stycznia 2011 r.                             

Kolejny raz rząd lekceważy proces konsul-
tacji tworzonego przez siebie prawa z orga-
nizacjami społecznymi. Tym razem dotyczy 
to ustaw okołobudżetowych, które razem z 
ustawą budżetową na 2011 rok przyjmie w 
przyszłym tygodniu Rada Ministrów.

23 września br. list do Premiera Donalda 
Tuska w sprawie konsultacji aktów prawnych 
z partnerami społecznymi, wysłał Janusz 
Śniadek. Przewodniczący Komisji Krajowej 
z partnerami społecznymi, wysłał Janusz 
Śniadek. Przewodniczący Komisji Krajowej 
z partnerami społecznymi, wysłał Janusz 

zwraca w nim uwagę na poszczególne zapisy 
ustawy o związkach zawodowych i Komisji 
Trójstronnej, które nie pozostawiają jakich-
kolwiek wątpliwości co do terminów przyzna-
nych partnerom społecznym na wyrażenie opi-
nii w sprawie tak ważnych aktów prawnych, 
jakim jest budżet państwa. Przewodniczący 
zwraca się do Premiera o wyegzekwowanie 
przestrzegania prawa przez zobowiązane do 
tego urzędy administracji publicznej.

21 września Ministerstwo Finansów poinfor-
mowało, że w Biuletynie Informacji Publicznej mowało, że w Biuletynie Informacji Publicznej 

znajduje się projekt ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z realizacją ustawy bu-
dżetowej ( tzw. ustawa okołobudżetowa). Wśród 
zmienianych ustaw znajdują się, m.in.: ustawa o 
Policji, o Państwowej Straży Pożarnej, o Straży 
Granicznej, ustawa o emeryturach i rentach z 
FUS, ustawa o podatku od towarów i usług. Na 
przesłanie uwag do projektu ustawy okołobu-
dżetowej organizacje społeczne dostały czas do 
23 września. Zdaniem Ministerstwa Finansów 
konsultacje się odbywają, ponieważ o najważ-
niejszych sprawach mówiono już wcześniej, np. 
w prasie. Niestety nie do końca jest to prawda. 

Przysyłanie projektów aktów prawnych 
w ostatniej chwili lub po terminie to typowe 
działanie rządu. Raport w tej sprawie trafił w 
lipcu do wicepremiera Waldemara Pawlaka. 
Dział Polityki Społecznej Komisji Krajowej 
udokumentował 70 naruszeń przepisów od 
połowy 2008 r. do maja tego roku. Głównie 
chodzi o wyznaczenie zbyt krótkiego czasu na 
wyrażenie opinii do projektów.                  wyrażenie opinii do projektów.                  

Kolejny raz rząd lekceważy proces konsul-

Ekspresowy budżet

ru zamrożenia płac w budżetówce od 2011 
roku oraz rezygnacji z planu redukcji zatrud-
nienia w sektorze publicznym. Postulują też, 
by służby mundurowe przestały finansować 
swoją bieżącą działalność z pieniędzy należ-
nych funkcjonariuszom i domagają się pod-
jęcia niezwłocznego rzeczywistego dialogu 
społecznego.

– Niedługo wszyscy będziemy wyglądać 
jak dziady proszalne, bo już drugi rok nikt nie 
waloryzuje naszych płac – mówili pracownicy 
skarbówki.

Przed Ministerstwem Finansów część de-
monstrantów przekłuła baloniki z napisem: 
„Budżet 2011”. Miało to symbolizować utra-
cone nadzieje na waloryzację pensji i polep-
szenie warunków pracy. 

Związkowcy przemaszerowali ulicami 
Warszawy przed Ministerstwo Finansów, 
Sejm i Kancelarię Premiera, gdzie złożono pe-
tycje, w których domagano się poprawy sytu-
acji pracowników sfery budżetowej.          

KAPITAŁ 
ZAGRANICZNY 
LIKWIDUJE MIEJSCA 
PRACY

Protestujący pracownicy Straży Pożarnej. 
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