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DOKUMENTY
STANOWISKO 

w sprawie zachowania regionu Podbeskidzie 
Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 

„Solidarność” Regionu Podbeskidzie zdecydowanie 
podtrzymują uchwały, podjęte przez poprzednie Walne 
Zebrania Delegatów, dotyczące konieczności zachowa-
nia Regionu Podbeskidzie w strukturach organizacyj-
nych naszego Związku.

Sprzeciwiamy się wszelkim próbom odgórnego dosto-
sowania granic regionów „Solidarności” do struktur ad-
ministracyjnych Polski. Jesteśmy przekonani, że jedyny-
mi kryteriami dalszego funkcjonowania regionów powin-
ny być: merytoryczne przygotowanie struktur do wypełnia-
nia zadań statutowych, sprawność organizacyjna i mobil-
ność regionu w akcjach, podejmowanych przez związek, 
stabilność i samowystarczalność fi nansowa, połączona z 
prawidłowością odprowadzania składek związkowych. 
Podbeskidzka „Solidarność” spełnia te wszystkie kryteria.  

Zobowiązujemy delegatów naszego regionu na Krajo-
wy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do podejmowa-
nia wszelkich działań, mających na celu zablokowanie po-
mysłów szkodliwych dla naszego regionu, dla wszystkich 
członków podbeskidzkiej „Solidarności”.

STANOWISKO
w sprawie realizacji uchwały KZD 

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie wzywają Komisję Krajo-
wą NSZZ „Solidarność” do realizacji uchwały, podjętej na 
XX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” 
w Szczecinie, dotyczącej ratyfi kacji przez Rzeczpospolitą 
Polską artykułu 4 pkt 1 Europejskiej Karty Społecznej, do-
tyczącego prawa pracowników do takiego wynagrodzenia, 
które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia. 

Delegaci XII WZD uważają, że Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” powinna wnieść w wyżej wymie-
nionej sprawie projekt obywatelski.

STANOWISKO 
w sprawie pracy w niedziele 

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie zwracają się do 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o przygotowa-
nie projektu zmian w kodeksie pracy, które spowodu-
ją wykreślenie z artykułu 15110 zapisu o pracy zmiano-
wej w niedzielę.

Przepisy winny jednoznacznie traktować niedziele jako 
dzień wolny od pracy. Był to jeden z postulatów Sierpnia 
1980 roku.

STANOWISKO 
w sprawie podatku od najniższych emerytur 

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie zwracają się do Komi-
sji Krajowej NSZZ „Solidarność” o rozpoczęcie prac nad 
zmianą prawa podatkowego, dotyczącego emerytur. Uwa-
żamy, że podatek powinien być odprowadzany dopiero od 
kwoty powyżej najniższej emerytury. 

STANOWISKO
w sprawie wieku emerytalnego 

Delegaci XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie uważają, że należy pod-
jąć wszelkie działania, które przywrócą wiek emerytalny 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także umożliwią 
przechodzenie na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet 
i 40 latach pracy dla mężczyzn. 

STANOWISKO 
w sprawie ataków na Kartę Nauczyciela 

XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Podbeskidzie wyraża sprzeciw wobec nieuza-
sadnionych i pozamerytorycznych ataków różnych śro-
dowisk, w tym rządowych i samorządowych, na Kartę 
Nauczyciela.

Karta Nauczyciela spełnia rolę ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy dla grupy zawodowej, której 
wyznaczono niezwykle ważne i odpowiedzialne spo-
łecznie zadanie. Zwiększenie czasu pracy i pogorsze-
nie warunków pracy nauczycieli zawsze oznacza za-
grożenie bezpieczeństwa i pogorszenie warunków na-
uki dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzi do ob-
niżenia poziomu kształcenia i wychowania. 

W dalszym ciągu za zasadny uważamy postulat NSZZ 
„Solidarność”, aby Karta Nauczyciela obejmowała wszyst-

kich nauczycieli, bez względu na organ prowadzący daną 
szkołę lub placówkę oświatową. Zdecydowanie sprzeci-
wiamy się zatrudnianiu nauczycieli na podstawie kodek-
su pracy, a tym samym różnicowania ich statusu. Zwra-
camy uwagę, że wszyscy nauczyciele wykonują zadanie 
państwa wobec społeczeństwa, bez względu na organ, któ-
ry to realizuje. 

Wzywamy Ministerstwo Edukacji Narodowej do pod-
jęcia dialogu społecznego w sprawie warunków pracy i 
płacy nauczycieli i pracowników oświaty oraz zaprzesta-
nia inicjowania zmian prawnych, które ograniczają stoso-
wanie Karty Nauczyciela.

STANOWISKO
w sprawie poprawy warunków pracy i płacy
pracowników administracji i obsługi szkół 

i placówek oświatowych
W związku z narastającymi problemami dotyczący-

mi zatrudniania i wynagradzania pracowników admini-
stracji i obsługi, posiadającymi od 1 lipca 2009 roku sta-
tus pracowników samorządowych, delegaci XII Walnego 
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pod-
beskidzie apelują do wszystkich struktur NSZZ „Soli-
darność”, by monitorowały sytuację dotyczącą kwestii 
wynagradzania i zatrudniania pracowników niepedago-
gicznych, podejmowały inicjatywy w sprawie uregulo-
wania zasad wynagradzania w powiązaniu z zakresem 
obowiązków, skuteczniej działały w sprawie regularne-
go podwyższania wynagrodzeń, kierowały wystąpienia 
do organów prowadzących szkoły i placówki oświato-
we, a w szczególności do radnych zabiegających o wy-
bór na kolejną kadencję.

UCHWAŁA
w sprawie nadania tytułu 

„Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia”
XII Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 

Regionu Podbeskidzie postanawia nadać honorowy ty-
tuł „Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia”, za do-
tychczasową działalność i szczególne zasługi dla naszego 
Związku i Regionu, następującym osobom:

1. Józef Golonka
2. Jan Polak
3. Edward Kubas
4. Alojzy Danel
5. Franciszek Piątek
6. Jerzy Zeman
7. ks. prof. Tadeusz Borutka

XII Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność”
Region Podbeskidzie


