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Z okazji Światowego Dnia Pa−
mięci Ofiar Wypadków przy Pra−
cy i Chorób Zawodowych podbe−
skidzka „Solidarność” zorganizo−
wała w poniedziałek, 27 kwietnia se−
minarium, poświęcone problemom
bezpiecznej pracy, pod hasłem
„Bezpieczne miejsca pracy a oce−
na ryzyka zawodowego”. To już szesnasta
edycja podbeskidzkich obchodów tego dnia.
- Nasz region jako pierwszy w Polsce zacz¹³ obchodziæ Œwiatowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodowych, organizuj¹c specjalne seminaria, poœwiecone tematyce bezpieczeñstwa i higieny pracy - przypomina Jan Polak, sekretarz Zarz¹du Regionu i od wielu lat g³ówny organizator tych spotkañ.
W tym roku w seminarium tym, na które zaproszono
spo³ecznych inspektorów pracy i przedstawicieli s³u¿b
bhp z ca³ego Podbeskidzia, uczestniczyli te¿ reprezentantka Kancelarii Prezydenta RP, Bo¿ena Borys-Szopa, do niedawna pe³ni¹ca funkcjê g³ównego inspektora
pracy, cz³onek Rady Ochrony Pracy pose³ Stanis³aw
Szwed, przedstawiciele Pañstwowej Inspekcji Pracy z
Katowic i Bielska-Bia³ej oraz bielskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Na samym pocz¹tku spotkania na œcianie siedziby podbeskidziej „Solidarnoœci” ods³oniêta zosta³a granitowa tablica, upamiêtniaj¹ca ofiary wypadków przy pracy, a
szczególnie zwi¹zkowców, którzy zmarli w czasie pe³-

✽

● 4 maja (poniedzia³ek) 11.00 - zebranie przewodnicz¹cych KZ (tzw. RKO) - siedziba Zarz¹du
Regionu;
● 10 maja, 17.00 - msza œw. w intencji Ojczyzny i „Solidarnoœci” - katedra pw. Œw. Miko³aja;
● 25 maja (poniedzia³ek) 9.00 - posiedzenie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.
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nienia obowi¹zków s³u¿bowych: Jana Fr¹czka, Stanis³awa Olejaka i Aleksandrê Polak. Ods³oniêcia tej tablicy
dokona³y wdowy po zmar³ych, Anna Fr¹czek i Irena Olejak, a poœwiêcil j¹ duszpasterz podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, ks. pra³at Zbigniew Powada.
W dalszej czêœci seminarium przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna, wrêczy³ okolicznoœciowe statuetki wyró¿niaj¹cym siê inspektorom pracy. Otrzymali je Stanis³awa Bêbenek z cieszyñskiej spó³ki PPG Polifarb oraz Miros³aw Biernot z rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach.
- Doceniamy wasz wysi³ek i wasz¹ niewdziêczn¹, ale
konieczn¹ pracê. Dziêki waszym dzia³aniom jest mniej
wypadków, a wiêc mniej ludzkich dramatów - mówi³
Marcin Tyrna witaj¹c wszystkich zebranych. Podkreœli³, ¿e szczególnie w dzisiejszych czasach wzrasta rola
inspektorów pracy i wszelkich s³u¿b, odpowiedzialnych
za nadzór nad warunkami pracy. - Widzimy pogoñ za
zyskiem i ci¹g³e próby zliberalizowania kodeksu pracy. Gdzieœ w tym wszystkim gubi siê cz³owiek. Wy przypominacie, ¿e to on i jego zdrowie s¹ tu najwa¿niejsze
- mówi³ Marcin Tyrna.

Anna Fr¹czek (z lewej) i Irena Olejak ods³oni³y wraz
z Marcinem Tyrn¹ pami¹tkow¹ tablicê.

Jan Polak, Stanis³aw Szwed i Bo¿ena Borys-Szopa
podczas sk³adania kwiatów pod tablic¹.

Goœæ specjalny seminarium - Bo¿ena Borys-Szopa z
Kancelarii Prezydenta RP.

Marcin Tyrna wrêcza Stanis³awie Bêbenek statuetkê
zas³u¿onego inspektora pracy.

O pakiecie i branżach
Komisja Krajowa na posiedzeniu, które odby³o siê 22
kwietnia w Gdañsku, zapozna³a siê z przebiegiem rozmów nad Pakietem Antykryzysowym. Omówiono równie¿ stanowiska negocjacyjne dotycz¹ce ewentualnych
propozycji pakietu rozwi¹zañ w zakresie wynagrodzeñ i
œwiadczeñ spo³ecznych, gospodarki i stosunków pracy.
Przewodnicz¹cy Janusz Œniadek przedstawi³ cz³onkom
Komisji Krajowej przebieg rozmów dotycz¹cych pakietu antykryzysowego, jakie maj¹ miejsce w Komisji Trójstronnej. Przedyskutowano poszczególne obszary negocjacyjne oraz rozwi¹zania, zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹
i wynagrodzeniami, gospodark¹ i stosunkami pracy.
Przedstawiciele zbrojeniówki, przemys³u stoczniowego i PKP omówili sytuacjê w swoich bran¿ach.
Wszystkie trzy sektory znajduj¹ siê w trudnej sytuacji.
Z powodu zmniejszenia bud¿etu MON, trudne chwile
prze¿ywaj¹ pracownicy przemys³u zbrojeniowego. W
niektórych zak³adach produkcji nie podjêto od pocz¹tku roku. W zak³adach zbrojeniowych „S” przeprowadzi³a referendum strajkowe. Ze wstêpnych wyników
widaæ, ¿e ponad 90 procent pracowników opowiada siê
za akcj¹ protestacyjn¹. Niepokój wœród zwi¹zkowców
ze Stoczni Gdañskiej wzbudzi³ przes³any do ministra
skarbu przez unijn¹ komisarz ds. konkurencji Nelli Kroes, list. Wynika z niego, ¿e unijni urzêdnicy oceniaj¹
negatywnie plan restrukturyzacyjny dla Stoczni Gdañskiej. Obecnie prezydium Komisji Miêdzyzak³adowej
w Stoczni Gdañskiej przekszta³ci³o siê w komitet protestacyjny.
Czas na negocjacje
Komisja Krajowa wzywa rz¹d do pilnego podjêcia
negocjacji „pakietu antykryzysowego” przedstawionego przez zwi¹zki zawodowe i organizacje pracodawców.
Komisja Krajowa podkreœla, ¿e pakiet musi byæ
uwzglêdniony w specjalnej ustawie antykryzysowej,
która powinna wejœæ w ¿ycie najpóŸniej do koñca kwietnia. Tego wymaga dramatycznie pogarszaj¹ca siê sytuacja na rynku pracy - tylko w styczniu i lutym liczba
bezrobotnych wzros³a o 250 tysiêcy osób. Za szczególnie wa¿ne KK uznaje wdro¿enie projektu tzw. subsydiowanego zatrudnienia i przeznaczenie na ten cel odpowiednich œrodków bud¿etowych zapewniaj¹cych
funkcjonowanie zagro¿onych firm i bezpieczeñstwo zatrudnienia pracownikom, ze szczególnym uwzglêdnieniem zrzeszonych w zwi¹zkach zawodowych.
Co z koleją?
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” apeluje do Rz¹du RP o udzielenie wzorem innych pañstw Unii Europejskiej pomocy publicznej dla ratowania miejsc pracy
w sektorze kolejowym poprzez:
- dofinansowania PKP PLK, co pozwoli wykorzystaæ
œrodki unijne na inwestycje w infrastrukturze kolejowej;
- dofinansowanie PKP CARGO na inwestycje zwi¹zane z modernizacj¹ taboru kolejowego (prace te powinny wykonaæ zak³ady naprawcze taboru kolejowego, co
spowoduje utrzymanie 18 tysiêcy miejsc pracy w upadaj¹cych zak³adach zaplecza kolejowego);
- ustalenie stawki zerowej za dostêp do infrastruktury
na przewozy rozproszone - koszty tego dostêpu powinny byæ pokryte z bud¿etu pañstwa co spowoduje wzrost
przewozów kolejowych i zmniejszenie iloœci przewozów towarowych na polskich drogach;
- pokrycie kosztów programu dobrowolnych odejœæ pracowników kolei.
Brak pomocy rz¹dowej dla sektora kolejowego spowoduje likwidacjê kilkudziesiêciu tysiêcy miejsc pracy w
tym sektorze. W dobie kryzysu gospodarczego interwencja rz¹du jest konieczna.
Jednoczeœnie KK uwa¿a, ¿e Wojewódzkie Komisje Dialogu Spo³ecznego powinny systematycznie monitorowaæ
sytuacjê na lokalnych rynkach pracy, podejmuj¹c na bie¿¹co niezbêdne dzia³ania.

„Solidarnoœæ Podbeskidzia” - comiesiêczna wk³adka do „Kroniki Beskidzkiej”. Wydawca - Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”(43-300 Bielsko-Bia³a,
ul. Asnyka 19, tel. 033-812-67-90, fax 033-812-67-52, e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.org.pl/bbial). Redaktor prowadz¹cy - Krzysztof Chudzik tel. 033-812-67-90.

