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Andrzej dudA
NASZ PREZYDENT
Komentarz Jarosława Lange
- przewodniczącego
wielkopolskiej ,,Solidarności"
Dzisiaj mamy święto demokracji. Widzimy, że ta demokracja zadziałała. Obywatele wskazali na kandydata,
który jest szczególnie ważny dla „Solidarności”.
Trzeba przypomnieć, że to właśnie wielkopolska „S”
jako pierwsza poparła oficjalnie kandydaturę Andrzeja
Dudy. Później była decyzja Komisji Krajowej i podpisanie
porozumienia w ważnych dla nas kwestiach pracowniczych i społecznych. Wygrana Andrzeja Dudy daje pewność, że elementy, które były przedmiotem tej umowy
będą realizowane. To są kwestie wieku emerytalnego,
czasu pracy, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, obniżenia podatków. Chcemy, żeby polska rzeczywistość pracownicza i społeczna została naprawiona.
Warto podkreślić wielką determinację Andrzeja Dudy,
aby wspierać demokrację, aby stworzyć prezydenturą
otwartą, prezydenturę, która łączy a nie dzieli. Jest to niezwykle ważne, bo zarówno „Solidarność” jak i bardzo
wiele innych podmiotów społecznych doświadczało tego,
jak źle mają się sprawy, gdy brak dialogu, gdy nierozwiązywalne są problemy społeczne i pracownicze.
Realizacja prezydentury otwartej będzie przynosiła
dobre rezultaty. Jest dla nas ważne, aby Polacy nie byli
dzieleni, ale wspólnie rozwiązywali problemy. Przy zachowaniu różnorodności poglądów chodzi o to, żeby rozmawiać w duchu wzajemnego szacunku dla partnera i w
duchu szukania kompromisu. Te dwa elementy dialogu
społecznego w ostatnim czasie właściwie nie istniały.
Przed nami wybory parlamentarne. Będą one miały
szczególne znaczenie, bo widzimy ogromną liczbę ludzi,
szczególnie młodych, którzy mają zupełnie inną wizję państwa niż ta, którą proponowała obecna koalicja i domagają
się zmiany sposobu sprawowania władzy w Polsce.

Radość wyborców Andrzeja Dudy tuż po ogłoszeniu pierwszych, sondażowych wyników wyborów.

O wyborach i polityce przemysłowej
- Będziemy pilnować, czy faktycznie Andrzej Duda będzie się
wywiązywał z zawartej z nami
umowy - mówił Piotr Duda 24
maja br. w Poznaniu. Przewodniczący Komisji Krajowej przyjechał do stolicy Wielkopolski,
aby uczestniczyć w spotkaniu
Zespołu ds. Przemysłu oraz z
członkami Prezydium i Zarządu
Regionu Wielkopolska. Spotkał
się również z dziennikarzami
lokalnych mediów.
Przed wyborami „Solidarność” zawarła umowę programową z kandydatem na
Prezydenta RP Andrzejem
Dudą. Jest to wydarzenie bez
precedensu, gdyż dotychczas
„Solidarność” ograniczała się jedynie do udzielania poparcia
kandydatom lub ugrupowa-

niom, a teraz, po raz pierwszy,
podpisała umowę zawierającą
najważniejsze
postulaty
Związku.
Andrzej Duda zobowiązał się
m.in. do wprowadzenia ustaw
korzystnych dla pracowników.
Przede wszystkim do obniżenia
wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej od podatku,
podwyższenia płacy minimalną,
wprowadzenia ustawy o referendach.
- Wystawiliśmy Bronisławowi
Komorowskiemu rachunek za
to, że nie chciał współpracować
ze społeczeństwem - podsumował wynik wyborów P. Duda. Za kilka miesięcy przyjdzie czas
na wystawienie rachunku PO i
PSL.
Zdaniem przewodniczącego

„S” nie oznacza to wchodzenia
Związku w bieżącą politykę, a
jedynie dbałość o interesy pracowników.
Jeszcze nie wiadomo kiedy
dojdzie do spotkania Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” z
prezydentem Andrzejem Dudą.
- Poczekajmy do zaprzysiężenia,
które nastąpi 6 sierpnia. Liczymy na jego obecność na obchodach 35-lecia Związku w
Gdańsku – mówił P. Doda.
W poniedziałek w siedzibie
wielkopolskiej „S” obradował
również - powołany przez Komisje Krajową NSZZ „S” - Zespół
ds. Rozwoju Przemysłu.
- Żaden z dotychczasowych
rządów nie opracował konkretnej polityki rozwoju naszego
przemysłu. Wręcz odwrotnie,

likwidowano zakłady i zwalniano pracowników - mówił
Bogdan Szozda, który przewodniczy pracom Zespołu. Przekonywano, że dobrobyt naszego
społeczeństwa może zapewnić
rozwój usług. To się nie sprawdziło. Musimy działać na rzecz
rozwoju przemysłu, tworzyć
nowe przedsiębiorstwa, a w
nich nowe miejsca pracy.
B. Szozda zapewnił, że Związek nie jest przeciwny angażowaniu się w Polsce koncernów
międzynarodowych, ale ich
działalność musi przynosić
konkretne korzyści dla naszego
kraju i pracowników. O planach
rozwoju przemysłu w poszczególnych regionach członkowie
Zespołu będą rozmawiać z
urzędami marszałkowskimi.

Lepsi od Gierka
Międzynarodowa firma konsultingowa Grant Thornton
opublikowała raport dotyczący
ilości nowych przepisów, jakie
weszły w życie w Polsce w poszczególnych latach i porównała te wyniki z przepisami
uchwalanymi w innych krajach. Wyniki są zatrważające.
Z analizy wynika, że obecne
władze w Polsce produkują
nowe przepisy w tempie 31krotnie szybszym niż w stanie
wojennym i aż 49-krotnie
szybszym niż w epoce Gierka.
Okazało się również, że jeszcze
nigdy w całej historii Polski nie
powstało tyle nowych przepisów, co w ostatnim roku.
Według raportu, w 2014 r. w
Polsce wprowadzone nowe
akty prawne łącznie liczyły
25634 strony maszynopisu.

Okazało się, że jest to największa ilość przepisów stworzonych w ciągu jednego roku od
czasu odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 r. Dla porównania, jeszcze 10 lat temu,
średnioroczna ilość nowych
przepisów była 2-krotnie
mniejsza.
W epoce Edwarda Gierka
władze wytwarzały natomiast
518 stron przepisów rocznie,
czyli 38-krotnie mniej niż
obecnie. Twórcy raportu przypominają, iż w 1980 r. Stanisław Bareja kręcąc film pt.
"Miś", naśmiewał się m.in. z
tego, że państwo próbuje regulować każdą dziedzinę życia
przy pomocy ustaw i dekretów.
W tymże roku 1980 władze wyciąg dalszy na str.2
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Nie można tworzyć
Programu dla Śląska
bez Śląska
Śląsko-dąbrowska Solidarność domaga się od rządu realizacji zapowiedzi
szybkiego stworzenia Programu dla Śląska i prowadzenia tych prac przy
udziale reprezentantów strony związkowej i samorządowej. - Nie można
tworzyć Programu dla Śląska bez Śląska - podkreśla Dominik Kolorz,
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W styczniu premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że w
marcu zostanie ogłoszony tzw.
Program dla Śląska. Kluczowym elementem tego dokumentu miały być projekty
dotyczące odbudowy przemysłu w regionie, miejsc pracy i
wprowadzania innowacyjnej
gospodarki w naszym regionie.
Porozumienie zawarte 17 stycznia br. pomiędzy reprezentantami strony rządowej a
Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym
przewiduje, że program reindustrializacji Śląska i Małopolski ma być opracowywany przy
udziale strony społecznej i
strony samorządowej przez powołany zespół rządowy.
- Zapowiedzi ze stycznia, jak
na razie, pozostają pustymi deklaracjami. Dotychczas odbyło
się tylko jedno plenarne spotkanie stron, na początku lutego.
Miało charakter konsultacyjny.
Zapowiedziano powołanie kilku
zespołów tematycznych, które
miały pracować nad treścią pro-

gramu. Od tego momentu nie
dzieje się nic. Ani nie otrzymaliśmy zaproszenia do udziału w
pracach tych zespołów, ani
nawet informacji na temat przebiegu prac nad programem mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej
Solidarności. Przed miesiącem
przedstawiciele związku zwrócili się o taką informację do Jakuba Jaworowskiego, sekretarza
stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, który jest odpowiedzialny za koordynację prac nad
Programem dla Śląska. Do dziś
nie otrzymali odpowiedzi.
W związku z tym Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność postanowił
zwrócić się do premier Ewy Kopacz z wystąpieniem, w którym
domaga się respektowania zapisów porozumienia z 17 stycznia
i realizacji zapowiedzi o szybkim
tempie prac nad tym dokumentem. - Coraz trudniej oprzeć się
wrażeniu, że gospodarka, reindustrializacja, przyszłość Śląska
i jego mieszkańców, wbrew

pięknym deklaracjom, nie mają
dla rządzących żadnego znaczenia, że Śląsk i jego mieszkańcy
po raz kolejny zostali przez rząd
potraktowani w sposób lekceważący - czytamy w wystąpieniu Zarządu Regionu do premier
Kopacz.
- Przypominamy rządowi, że
nie można tworzyć Programu
dla Śląska bez Śląska. Dobitnie
pokazał to styczeń 2015 roku,
gdy władze centralne usiłowały
wdrożyć program restrukturyzacji górnictwa przygotowany
bez konsultacji ze stroną związkową i samorządowcami ze
Śląska. Społeczność całego regionu słusznie oceniła to jako
przejaw niebywałej arogancji
decydentów i ich oderwania od
rzeczywistości. Jest zdumiewające, że strona rządowa po raz
kolejny popełnia ten sam błąd,
który doprowadził do fali strajków i protestów społecznych na
Śląsku na początku roku - podkreślono w piśmie do szefowej
rządu.
solidarnosckatowice.pl

Związki zaproponowały
wzrost wynagrodzeń
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien w
2016 r. wynieść nie mniej niż 5,9
proc., w państwowej sferze budżetowej minimum 10,5 proc., a
minimalne wynagrodzenie za
pracę powinno zwiększyć się o
przynajmniej 7,4 proc. - poinformowały we wspólnej propozycji
trzy reprezentatywne centrale
związkowe.
„Solidarność”, Forum Związków Zawodowych oraz Ogólnopolskie
Porozumienie
Związków Zawodowych we
wspólnym komunikacie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej przedstawiły
swoje propozycje dotyczące

przyszłorocznego wzrostu wynagrodzeń. Pismo przygotowano w odpowiedzi na „na
przedstawione przez rząd, prognozowane wskaźniki makroekonomiczne będące podstawą
do przygotowania budżetu państwa na 2016 r.”.
Według propozycji, wzrost
wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie
mniej niż 5,9 %, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej powinien wynosić
nie mniej niż 10,5 %, a wzrost
minimalnego wynagrodzenia za
pracę powinien wynosić nie
mniej niż 7,4 %.
„Wskaźnik waloryzacji eme-

rytur i rent powinien wynosić
nie mniej niż średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług w
2015 r. zwiększony o 50 proc.
realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia za pracę w roku
2015” - czytamy w komunikacie.
Zaznaczono, że „strona pracowników zastrzega sobie
prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń
oraz emerytur i rent w przypadku zmiany przez stronę rządową
prognozowanych
wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do
prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok”.
aja

Dyscyplinarka
dla Agaty Ławniczak
za list do Andrzeja Dudy?
Dziś (20 maja) otrzymałam informację, że agencja pośrednictwa pracy tymczasowej
LeasingTeam chce zwolnić mnie
dyscyplinarnie z pracy za list
otwarty, adresowany do Andrzeja Dudy, w sprawie pilnej
konieczności ratowania mediów
publicznych oraz podjęcia prawnych działań określających status
zawodowo
prawny
dziennikarza w Polsce. Chodzi
także o to, by uniemożliwić właścicielom mediów oraz politykom bezpośredni wpływ na
pracę dziennikarzy.
Wcześniej, co LT uznało za
podstawę utraty do mnie zaufania, wypowiadałam się m.in. na
łamach portalu wPolityce o bezprawnym, pozornym i obejściowym przekazaniu dziennikarzy
i montażystów z TVP do Leasing
Team.
Działanie to jest ewidentnym
złamaniem prawa i jest obecnie
przedmiotem procesu sądowego
Wizji przeciwko TVP i LT.
Zatem, za korzystanie z konstytucyjnie zagwarantowanej
wolności słowa przysługującej
każdemu obywatelowi, za korzystanie z prawa do uzasadnionej krytyki przysługującej
każdemu pracownikowi, a w
szczególności
działaczowi

związkowemu oraz za wypełnianie powinności dziennikarza, którego obowiązkiem jest
informowanie o bezprawnych i
szkodliwych działaniach władzy
– mam zostać zwolniona z
pracy. To jest oczywista próba
zastraszania innych dziennikarzy, w imieniu których występowałam. To jest zapowiedź, że
zatykane będą usta tym, którzy
mają śmiałość upominać się o
dobro wspólne, jakie stanowi telewizja publiczna. Ona jest
własnością obywateli, a nie 67letniego dr. Juliusza Brauna i
jego kolegów z polityczno-biznesowego zaciągu oraz gromady
posłusznych wykonawców ich
poleceń.
LeasingTeam stające w obronie „dobrego imienia naszego
kontrahenta” (jak określa publiczną telewizję) nie ma pojęcia
o rzeczywistych obowiązkach
dziennikarza i nie rozumie demokracji. Potwierdza ten fakt
zwalniając działacza związkowego, negocjatora w dwóch sporach zbiorowych i – co
najważniejsze - dziennikarza
wykonującego zawód według
standardów przyjętych w wolnym świecie. Najbardziej przerażające w tym jest przekonanie
Zarządu LeasingTeam, że na-

prawdę on może decydować o
aktywności zawodowej dziennikarza i obywatela i jest w prawie
ustalać, jakie tematy wolno mu
publicystycznie podejmować, a
od jakich ma trzymać się z daleka. Czy to powrót do metod
stanu wojennego…?
Agata Ławniczak
Agata Ławniczak - członek
Zarządu Głównego Związek
Zawodowy Pracowników
Twórczych i Technicznych
Mediów Polskich „Wizja” i
wiceprzewodnicząca „Wizji”
w Leasing Team. W latach
1994-1996 dyrektor programowy TVP Oddział w Poznaniu, kierowała Redakcją
Publicystyki i Reportażu w
TVP1 w latach 2006-2007,
a później do 2009 r. była
kierownikiem Programu Regionalnego w poznańskiej telewizji. Autorka i reżyser
filmów dokumentalnych i filmów o sztuce, programów
publicystycznych w radiu i telewizji. Wykładowca uniwersytecki i Wyższej Szkoły
Komunikacji Społecznej i
Medów, zajmuje się m.in. zagadnieniami propagandy medialnej.
wPolityce.pl

Lepsi od Gierka
ciąg dalszy ze str.1
dały 326 stron nowych przepisów. Dla porównania, w roku
2014 polski Sejm uchwalił
przepisy w ilości 79-krotnie
większej...
W raporcie wyliczono, iż w
Polsce każdego dnia przybywają aż 103 strony nowych
przepisów. Gdyby polski
przedsiębiorca i konsument
chciał być na bieżąco z przepisami, każdego dnia musiałby
poświęcać ponad 3 godziny i 26
minut na samo pobieżne ich
przeczytanie. Gdyby chciał je
dodatkowo zrozumieć i osadzić we właściwym kontekście
prawnym, musiałby zapewne
poświęcić temu zajęciu 24 godziny na dobę.
Raport pokazał więc, iż
zmienność prawa w Polsce jest
przeogromna. Polska jawi się
jako biurokratyczny moloch
również wtedy, gdy porów-

namy ilość stanowionych u nas
przepisów z podobnymi danymi z innych krajów. Okazuje
się bowiem, iż mniejszą ilość
przepisów w ciągu roku potrzebują nawet tak zbiurokratyzowane aparaty państwowe
jak Włochy (15249 stron przepisów w 2014 roku, czyli 59%
tego co u nas) czy Francja
(22585 stron, czyli 88% tego co
u nas). Jeszcze gorzej wypadamy w porównaniu z krajami
naszego regionu. Władze
Czech uchwalają bowiem w
ciągu roku 6 razy mniej przepisów niż w Polsce, a Słowacja
doskonale radzi sobie z przepisami w ilości stanowiącej zaledwie
13%
naszego
ustawodawstwa.
Z kolei rządy II RP w 20leciu międzywojennym wytwarzały jedynie ok. 1800 stron
nowego prawa w ciągu roku,
czyli 14-krotnie mniej niż
obecnie. Oznacza to, że w ciągu

zaledwie 2 ostatnich lat (20132014) powstało więcej przepisów
niż
w
całym
dwudziestoleciu międzywojennym!
Co ciekawe, w lepszych biurokratycznie czasach Dwudziestolecia
powstawały
dokumenty, które skutecznie
ograniczały urzędnicze nadużycia. Ustawa z dn. 30.01.1920
r. (Dz. U. nr 60) w przedmiocie
odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku, w art. 1 i 2
stanowiła, że urzędnik winny
przyjęcia łapówki lub innej korzyści majątkowej, pogwałcenia obowiązków urzędniczych
,,będzie karany śmiercią przez
rozstrzelanie”.
Gdyby ustawa dziś obowiązywała, to mielibyśmy najwięcej aktów prawnych i
najmniejszą liczbę urzędników
w Europie.
AD

Związkowo mocni rolnicy
13 maja 2015 r. w Długich Starych odbyły się wybory w nowej
Organizacji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” w Przedsiębiorstwie Rolnym „Długie Stare” Sp.
z o.o., poprzedzone kilkoma
spotkaniami z pracownikami
zakładu.
Uczestniczył w nich wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Karol Pabisiak, a także przedstawiciele innych organizacji zakładowych z branży rolnej:
przewodniczący OZ NSZZ „S” z
Ośrodka Hodowli Zarodowej
„Garzyn” Sp. z o.o. Zbigniew
Pietrowicz i przewodniczący
OM NSZZ „S” Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Tulcach
Jacek Jurga, którzy opowiadali o
pracy związkowej w swych za-
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kładach oraz w regionalnych i
krajowych strukturach branżowych, do których ich organizacje należą.
Przewodniczącym OZ został
wybrany Artur Nowak, jego zastępcami Mateusz Linka (skarbnik) i Piotr Wawrzyniak,
sekretarzem Paweł Kołodziejczak.
bg

