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Już za tydzień NSZZ „Solidarność” organizuje pikiety we 

wszystkich 16 miastach wojewódzkich. Struktury związku 

przygotowują się do tego największego od  lat protestu. 

    Trwa wielka mobilizacja w „Solidarności” wielkopolskiej. 

Do organizacji zakładowych zostały wysłane materiały informa-

cyjne przygotowane przez Komisję Krajową i Zarząd Regionu. 

Od piątku, 20 maja w lokalnej prasie, radiu i telewizji zaczną się 

pojawiać zaproszenia do udziału o pikiecie. W poniedziałek    

23 maja odbędzie się konferencja prasowa. – Nie tylko członko-

wie „Solidarności”, ale wszyscy pracownicy wielkopolskich 

zakładów pracy powinni mieć świadomość, że przez tę manife-

stację nie tylko upominamy się o tych, którym dziś nie żyje się 

dobrze, ale przede wszystkim chcemy tę sytuację zmienić.    

Dlatego obecność na pikiecie jest tak ważna – mówi szef wiel-

kopolskiej „S” Jarosław Lange.  

Dosadnie i barwnie 

  Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” zaprasza do udziału w akcji 

wszystkich, którzy chcą wyrazić swoje niezadowolenie z polity-

ki rządu i z pogarszającej się sytuacji socjalnej. Protest w Kato-

wicach ma być dosadny, ale i barwny. Oprócz klasycznych atry-

butów manifestantów, czyli trąbek, gwizdków, flag i transparen-

tów, można też będzie zaobserwować sporo elementów niekon-

wencjonalnych i  happeningowych. Związkowcy zapraszają na 

pikietę np.  młodych ludzi z ich CV, by pokazać, jak dramatycz-

nie przedstawia się realna sytuacja na rynku pracy.    Do akcji 

szykuje się też dolnośląska „Solidarność”. Podczas ostatniego 

posiedzenia Zarządu Regionu do udziału w proteście zachęcał 

szef regionu Kazimierz Kimso. – Jest wielka mobilizacja. Nie-

mal każda branża wpadła lub właśnie wpada w kłopoty z powo-

du nieudolnych działań albo celowych zaniechań tego rządu. 

Ludzie popierają też postulat podniesienia płacy minimalnej – 

mówi przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”. 

Postulaty ogólnokrajowe i regionalne 

 
 

    Zgodnie z decyzjami podjętymi na ostatnich posiedzeniach 

Komisji Krajowej w Łodzi i Warszawie, protesty odbędą się   

we wszystkich miastach wojewódzkich. Związkowcy wręczą   

wojewodom petycje z postulatami. Do ogólnokrajowych 

(podniesienia płacy minimalnej, wsparcia dla osób najuboż-

szych, większych pieniędzy na walkę z bezrobociem, podniesie-

nia płacy minimalnej) dołączane będą postulaty regionalne.     

W przypadku Bydgoszczy, gdzie współorganizatorem pikiety 

jest „Solidarność” Rolników Indywidualnych, będzie to np. 

postulat ochrony polskiego rolnictwa. Rolnicy z tego regionu 

wezmą zresztą aktywny udział w manifestacji – ze Starego  

Rynku pod Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wraz z 

manifestantami wyruszy ok. stu rolniczych ciągników. 

      Dodatkowy postulat pojawi się też w Katowicach. – Chcemy 

przede wszystkim jeszcze raz głośno zaprotestować przeciwko 

bierności i nieudolności naszego rządu w kwestii zasad unijnego 

pakietu klimatyczno-energetycznego. Przez ten pakiet  ćwierć 

miliona polskich pracowników może trafić na bruk, a przemy-

słowi energochłonnemu w naszym kraju zagrozi upadłość.   

Zagraniczni inwestorzy z tych branż będą się przenosić do in-

nych krajów. Pakiet forsowany przez kraje starej Unii oznacza 

też dla mieszkańców Polski drastyczny wzrost cen energii elek-

trycznej i ciepła – przestrzega Dominik Kolorz, szef Śląsko-

Dąbrowskiej „Solidarności”. 

 

Sierpień 2008 – wielka manifestacja „Solidarności” w stolicy.  

To będzie największy od lat protest NSZZ „Solidarność”. 

W 16 akcjach wojewódzkich wziąć może udział nawet 

100 tys. uczestników. W ostatniej wielkiej manifestacji 

NSZZ „Solidarność” w sierpniu 2008 roku w Warszawie 

uczestniczyło ponad 40 tys.  związkowców. 

F
o

t.
 W

o
jc

ie
c
h
 M

ile
w

s
k
i 



                   Serwis Informacyjny nr 20(227) 18 maja 2011  

 

OBNIŻENIE AKCYZY NA PALIWA 

Ponad połowa ceny paliwa to podatki, jakie płacimy państwu w 

postaci akcyzy, VAT-u i opłaty paliwowej. Najwięcej, bo ponad 

30 proc. ceny, stanowi akcyza. A przecież wysoka cena paliwa 

znacząco wpływa na wyższe ceny niemal wszystkich towarów i 

usług. Jeśli jest zbyt wysoka, może prowadzić do spadku popytu 

wewnętrznego. Stąd tak ważne jest zachowanie umiaru  w wy-

sokości akcyzy, zwłaszcza w przypadku wzrostu cen ropy na 

rynkach światowych, co też przyczynia się do podwyżki cen 

benzyny. Przeciwnicy niższej akcyzy argumentują często, że 

obniżenie tego podatku nie przełoży się na spadek ceny benzy-

ny, którą zależy przede wszystkim od decyzji producenta. Ale 

przecież państwo ma udziały w spółkach paliwowych i posiada 

realny wpływ na decyzje tam podejmowane. Zwłaszcza w tak 

strategicznych sferach, wpływających na całą gospodarkę. 
\\ 
 

WIĘKSZEJ POMOCY DLA NAJUBOŻSZYCH 

Liczba osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej 

w Polsce wynosi ponad 1,3 mln. Prawo do tych świadczeń mają 

osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 477 zł (dla oso-

by samotnej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie). Pomimo tego  

tysiące Polaków żyją w biedzie, nie mając prawa do żadnej  

pomocy ze strony państwa. W zeszłym roku Komisja Trójstron-

na wystąpiła do rządu o weryfikację obowiązujących kwot do 

wysokości 546 zł dla osoby samotnej oraz 415 zł na każdą oso-

bę w rodzinie. Pod uchwałą w tej sprawie podpisał się wicepre-

mier Waldemar Pawlak i Jolanta Fedak, minister pracy i polity-

ki społecznej. Jednak rząd zignorował ten dokument i nie pod-

niósł progów ani o złotówkę. W tym roku kończy się kolejny 

trzyletni okres, po którym progi powinny być zweryfikowane. 

Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie. Co prawda minister 

Fedak przedstawiła propozycję podwyższenia progów do pozio-

mu 546 zł dla osoby samotnej i 423 zł na osobę w rodzinie, jed-

nak jest to propozycja resortu pracy, a nie rządu. Czy powtórzy 

się więc sytuacja z 2010 roku?  

 
 

WIĘKSZE PIENIĄDZE NA WALKĘ Z BEZROBOCIEM 

W marcu odnotowano nieznaczny spadek liczby bezrobotnych i 

stopy bezrobocia w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale 

biorąc pod uwagę analogiczny okres 2010, nastąpił wzrost licz-

by osób pozostających bez pracy. W porównaniu z marcem 

ubiegłego roku bezrobocie zwiększyło się w 13 wojewódz-

twach. Pod koniec pierwszego kwartału w urzędach pracy zare-

jestrowanych było 2 mln 133,9 tys. osób. Tym mniej zrozumiałe 

są decyzje rządu, który radykalnie – nawet o 70 proc. - zmniej-

szył w tym roku środki przeznaczone na Fundusz Pracy. To 

bardzo ograniczy walkę z bezrobociem i utrudni wielu ludziom 

zmianę kwalifikacji i znalezienie nowego zatrudniania. 

Leszek Nowak, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji 

Kultury, Region Dolny Śląsk – Ludzie żyją na chwilówkach, a 

w mojej organizacji pożyczają na przeżycie pieniądze z komisji 

zakładowej. Nie wierzę w zapewnienia premiera o  poprawie 

pozycji i znaczenia kultury w Polsce. Natomiast podpisanie 

przez Donalda Tuska Paktu dla kultury, w którym znalazła się 

deklaracja zwiększenia wydatków na kulturę do 1 proc. do 

2015r, to nic innego tylko przedwyborczy chwyt. 

Bożena Brauer, przewodnicząca KM Pracowników Oświaty 

i Wychowania Regionu Gdańskiego – Włączamy się w protest 

25 maja, ponieważ w naszym środowisku również widzimy 

ubożenie pracowników. Martwi nasz rosnące bezrobocie wśród 

nauczycieli oraz plany daleko idących zmian w Karcie Nauczy-

ciela. Niestety nie zapowiada to niczego dobrego. Likwidacja 

setek szkół w Polsce to jak na razie jedyny, niestety negatywny 

efekt wprowadzonych przez minister Hall reform.  

Krzysztof Gonerski, przewodniczący Komisji Podzakłado-

wej Enea Operator – Chcemy zaprotestować przeciwko temu, 

co nam się pokazuje, że jest dobrze. Skoro jest tak dobrze, to 

dlaczego jest tak źle? Dlaczego mamy dziurę budżetową, dla-

czego mamy coraz wyższą inflację, dlaczego mamy drożyznę, 

bezrobocie? Chcemy również zaprotestować przeciwko planom 

prywatyzacji polskiej energetyki. Na razie udało się zablokować 

prywatyzację Enei, poza tym jest kampania wyborcza, a to te-

mat niewygodny. Jednak wiemy, że ten rząd powróci do tej 

sprawy.  

Ryszard Saczewa, PGE Dystrybucja Lublin – Chcemy zama-

nifestować nasze niezadowolenie i włączyć w walkę o najuboż-

szych i najmniej zarabiających pracowników. Dlatego nie tylko 

uczestniczymy w pikiecie 25 maja, ale także zbieramy podpisy 

pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie płacy minimal-

nej. W te działania angażujemy nie tylko członków związku. 

 

 Podczas pikiet pod urzędami wojewódzkimi będą zbierane 

podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu 

płacy minimalnej. W specjalnie wyznaczonych miejscach 

staną stoliki z parasolami, tam będzie można zapoznać się   

z założeniami ustawy i poprzeć projekt „Solidarności”.     

Więcej informacji o akcji, w tym również do pobrania    

projekt ustawy i druk poparcia, znajduje się na stronie 

www.placaminimalna.pl. 

http://www.placaminimalna.pl/

