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Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy „Solidar-
noœæ” obchodzi w tym roku XXX rocznicê swego powsta-
nia.  Zwi¹zek nasz w sposób bezprecedensowy zainicjo-
wa³ zmiany, których owoce zbieramy na  naszej ojczystej
ziemi oraz w wielu innych miejscach œwiata! Dziêki temu
NSZZ „Solidarnoœæ” sta³ siê chlub¹ Polski.

W tym miejscu warto przytoczyæ s³owa kapelana „So-
lidarnoœci”, b³ogos³awionego ksiêdza Jerzego Popie³usz-
ki:  „Solidarnoœæ” dlatego zadziwi³a œwiat, ¿e bez przemo-
cy upomina³a siê o godnoœæ ludzkiej pracy, o godnoœæ i
szacunek dla cz³owieka.

Œwiadomi tego dziedzictwa stwierdzamy, ¿e jest ono
dla nas Ÿród³em dumy i si³y oraz trwa³ym fundamentem,
na którym chcemy budowaæ rzeczywistoœæ XXI wieku.
Jednak o wartoœci,  z których  zrodzi³a siê „Solidarnoœæ”
trzeba walczyæ równie¿ w obecnej Polsce.

Nie mo¿emy pozwoliæ, aby elity polityczne i gospo-
darcze  przes³ania, p³yn¹ce z Postulatów Sierpniowych,
umieœci³y w muzeum.

W wolnym kraju nie stosuje siê polityki równych szans,
pañstwo nie troszczy siê o najcenniejszy kapita³  - kapita³
ludzki!

Polska przeznacza najni¿szy odsetek PKB na zdrowie
i oœwiatê. Niedo¿ywione dzieci w szkole to hañba! Dlate-
go, na tym coraz bardziej patologicznym tle, przy nieusta-
j¹cej krucjacie  antyzwi¹zkowej  - musimy po raz kolejny
przypomnieæ, i¿ strategiczn¹ spraw¹ dla ludzi pracy w Pol-
sce  - jest godziwa p³aca za dobr¹, bezpieczn¹ pracê.

Rzeczywisty dialog spo³eczny,  w którym bêd¹
uwzglêdnione racje i argumenty  strony spo³ecznej staje
siê absolutnym priorytetem. Zgodnie z maksym¹  - „Zor-
ganizowani maj¹ lepiej” , Zarz¹d Regionu Podbeskidzie w
nowej kadencji jest zobowi¹zany s³u¿yæ pracownikom,
pomagaæ im  organizowaæ siê tak, aby mieli poczucie si³y,
byli partnerami dla pracodawcy i potrafili radziæ sobie z
problemami, z którymi borykaj¹ siê w swoich miejscach
pracy.

Bêd¹c wierni dotychczasowym wartoœciom musimy byæ
otwarci na innych, na poszukiwanie nowych rozwi¹zañ w
celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci Zwi¹zku, aby sta³ siê on
liczniejszy  - a zatem silny, skuteczny  i profesjonalny w
swej dzia³alnoœci.
 CELE I ZADANIA
1. Obrona praw pracowniczych.
2. D¹¿enie do godnego wynagradzania (wed³ug standar-
dów europejskich) za pracê.
3. Uczestniczenie  w tworzeniu bezpiecznej i godnej pra-
cy.
4. Walka o miejsca pracy.
5. Dostêp do us³ug u¿ytecznoœci publicznej maj¹cych de-
cyduj¹cy wp³yw na jakoœæ ¿ycia.
6. Rozwój,  promocja i us³ugowoœæ Zwi¹zku.
7. Profesjonalne szkolenia cz³onków Zwi¹zku.
Strategicznym celem zwi¹zku w tej kadencji powinny byæ:
- d¹¿enie do podniesienia minimalnego wynagrodzenia
zgodnie z przyjêt¹ strategi¹ lizboñsk¹ , tj. 60 procent œred-
niej p³acy,
- koszyk œwiadczeñ socjalnych,
- rozwój zaplecza eksperckiego.
- zmiany w statucie NSZZ „Solidarnoœæ”.
REALIZACJA CELÓW I ZADAÑ
Obrona praw pracowniczych
a) dzia³anie na rzecz obrony praw pracowniczych oraz
cz³onków Zwi¹zku przed utrat¹ miejsc pracy (pomoc biu-
ra interwencji, poradnictwo prawne i eksperckie),
b) kontynuacja wspó³pracy z parlamentarzystami „Solidar-
noœci” - mo¿liwoœæ podejmowania inicjatyw ustawodaw-
czych zmierzaj¹cych do wprowadzania korzystnych dla
pracowników zmian w kodeksie pracy i innych ustawach,
c) zaanga¿owanie liderów i cz³onków w akcje zwi¹zkowe,

Szanowni Goœcie, Drogie Kole¿anki i Koledzy!
Dziêkuj¹c za zaproszenie na WZD Waszego Regionu

wyra¿am wielki ¿al, ¿e nie bêdê w stanie z niego skorzy-
staæ. Bardzo chcia³bym osobiœcie z³o¿yæ na Wasze rêce ser-
deczne podziêkowania za ciê¿k¹ pracê w up³ywaj¹cej ka-
dencji i pogratulowaæ wyboru na now¹.

W przeddzieñ 30 rocznicy urodzin, w roku Niezale¿ne-
go Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”
dziêkujê tym wszystkim, którzy dochowali wiernoœci ide-
a³om „Solidarnoœci”, podpisanej deklaracji i przysiêdze -
czêsto sk³adanym blisko 30 lat temu. Wasza postawa zas³u-
guje na wielkie uznanie.

S³owa wdziêcznoœci kierujê do wszystkich, którzy w
dniach ¿a³oby po smoleñskiej tragedii, swoim licznym
uczestnictwem w uroczystoœciach, okazali swoj¹ solidarnoœæ
z rodzinami ofiar. Ta tragedia objawi³a nam wszystkim jak
silna jest wœród Polaków potrzeba solidarnoœci, poczucie

wspólnoty i patriotyzmu. Równie¿ w m³odym pokoleniu.
Atmosfera tamtych dni sprawi³a, ¿e podnieœliœmy g³owy i
przypomnieliœmy sobie, ¿e byæ w „Solidarnoœci” to honor i
zobowi¹zanie.

Po tygodniach ¿a³oby rozpocz¹³ siê dramat powodzi.
Wielu Polaków utraci³o dorobek swojego ¿ycia. To kolejna
próba dla spo³eczeñstwa i dla pañstwa.

Z pocz¹tkiem czerwca obok smutku i rozpaczy w na-
szych sercach zagoœci³a radoœæ. Dobry Bóg wys³ucha³ na-
szych modlitw i spe³ni³ gor¹ce proœby o wyniesienie na o³-
tarze ks. Jerzego Popie³uszki. Beatyfikacja kapelana „Soli-
darnoœci” to wielkie œwiêto dla ca³ej naszej Ojczyzny, dla
polskiego Koœcio³a, dla naszego Zwi¹zku. Beatyfikacja ks.
Jerzego - w przeddzieñ 30-tej rocznicy urodzin „Solidarno-
œci” to wielki dar, którego nie wolno nam zmarnowaæ.

Aby ofiara naszego Kapelana ci¹gle wydawa³a dobre owo-
ce, Polsce potrzebny jest wielki zbiorowy rachunek sumienia,

STANOWISKO nr 1
XI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidar-

noœæ” Regionu Podbeskidzie
z 18 czerwca 2010 roku

w sprawie sytuacji spo³eczno - politycznej
naszego kraju

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Soli-
darnoœæ Regionu Podbeskidzie wyra¿aj¹  swoje nieza-
dowolenie z aktualnej sytuacji naszego kraju.

Przera¿aj¹ca katastrofa smoleñska, obecna powódŸ
ze œmiertelnymi ofiarami oraz olbrzymimi stratami, uwi-
daczniaj¹ s³aboœæ pañstwa i nieporadnoœæ koalicji rz¹-
dowej.

Gabinet Donalda Tuska z jednej strony jest nieprzy-
gotowany na niesienie pomocy doraŸnej powodzianom,
a z drugiej obci¹¿a go grzech zaniechania. Ponosi bez-
poœredni¹ odpowiedzialnoœæ za od³o¿enie realizacji pro-
jektów infrastruktury zabezpieczaj¹cej przed powodzi¹
przewidzianych do realizacji w ramach tzw. listy indy-
katywnej.

Pora¿aj¹ca jest  bierna postawa Rz¹du Premiera Tu-
ska w wyjaœnianiu przyczyn katastrofy. Z uwagi na fakt,
i¿ w relacji ze stron¹ rosyjsk¹ pozostajemy
petentem, wiêkszoœæ obywateli w¹tpi w
mo¿liwoœæ pe³nego, rzetelnego wyjaœnie-
nia przyczyn tej tragedii.

W obu sprawach zarówno nieudolnoœæ,
jak i grzech zaniechania to kompromitacja
pañstwa i powód do natychmiastowej dy-
misji obecnego rz¹du.

Swoj¹ niekompetencjê rz¹dz¹cy próbuj¹
ukryæ wojn¹ domow¹ prowadzon¹ w œwie-
tle jupiterów i rozg³oœni radiowo-telewizyj-
nych. Dla Platformy Obywatelskiej i wspie-
raj¹cych j¹ mediów wróg zosta³ precyzyj-
nie zdefiniowany i wskazany. Metodami
walki sta³y siê k³amstwo i prowokacja. Nie
przebiera siê w s³owach, a najbardziej do-
tkliwe obelgi, drwiny, poni¿aj¹ce wyzwiska
sypa³y siê na œp. Prezydenta RP Lecha Ka-
czyñskiego i Jego wspó³pracowników.

Katastrofa z 10 kwietnia zaskoczy³a nie
tylko Polskê, lecz tak¿e ca³y œwiat. ¯a³oba
narodowa, pochówek pary prezydenckiej i pozosta³ych
osób wywo³a³y u wszystkich stan bolesnego parali¿u, a
póŸniej uœwiadomi³y rozk³ad pañstwa i zanik jego pod-
stawowych struktur bezpieczeñstwa. Wiêkszoœæ Pola-
ków dopiero teraz przekona³a siê, jak media, szczegól-
nie te komercyjne, które nazywaj¹ siebie „niezale¿ny-
mi”, manipuluj¹ opini¹ publiczn¹ i w jak nieprawdziwy
sposób przedstawia³y Prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

Dzisiaj pojawi³o siê dodatkowe zagro¿enie. Stoj¹ca
na czele koalicji rz¹dz¹cej Platforma Obywatelska, wy-
korzystuj¹c w bezwzglêdny sposób katastrofê, d¹¿y do
pe³nego zaw³aszczenia wszelkich dziedzin ¿ycia spo³ecz-
no-politycznego, czego przyk³adem s¹ dzia³ania podjê-
te wzglêdem takich instytucji jak: Instytut Pamiêci Na-
rodowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i zwi¹-
zane z tym przyzwolenie na upadek finansowy TVP i
Polskiego Radia, Narodowy Bank Polski, Biuro Bez-
pieczeñstwa Narodowego czy Rzecznik Praw Obywa-
telskich.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie stanowczo protestuj¹
przeciwko monopolizowaniu wszystkich instytucji. Wzy-
wamy Platformê Obywatelsk¹ do zaprzestania wojny
polsko-polskiej oraz do partnerskiej rozmowy o dobru
wspólnym, jakim jest równy dostêp Polaków do mediów.

Wzywamy do odst¹pienia od planów sprzeda¿y stra-
tegicznych zak³adów oraz zaniechania wprowadzenia
niekorzystnych zmian do ustawodawstwa prawa pracy.

Oczekujemy na  podjêcie przez Rz¹d i Parlament
dzia³añ rzeczywistego dialogu spo³ecznego, który jest
konieczny dla zrównowa¿onego rozwoju gospodarcze-
go. Punktem wyjœcia do dialogu powinien byæ nasz ra-
port „Praca Polska 2010”.

STANOWISKO nr 2
w sprawie likwidacji Wydzia³u Pracy
w S¹dzie Rejonowym w Oœwiêcimiu

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie protestuj¹ przeciwko
planom likwidacji Wydzia³u Pracy w S¹dzie Rejono-
wym w Oœwiêcimiu, nale¿¹cym do w³aœciwoœci dzia³a-
nia S¹du Okrêgowego w Krakowie.

Likwidacja Wydzia³u Pracy wp³ynie na ograniczenie
dostêpnoœci do instytucji prawa, a tym samym do docho-
dzenia sprawiedliwoœci przez pracowników, którzy doznali
krzywd lub szykan ze strony nieuczciwych pracodawców.

Delegaci WZD w pe³ni popieraj¹ dzia³ania, podej-
mowane przez Miêdzyzak³adow¹ Komisjê Zwi¹zkow¹
NSZZ „Solidarnoœæ” Synthos SA w Oœwiêcimiu w obro-
nie Wydzia³u Pracy w swoim mieœcie.

STANOWISKO nr 3
w sprawie: realizacji uchwa³y KZD

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie po raz kolejny doma-
gaj¹ siê od Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” na-
tychmiastowej realizacji Uchwa³y nr 4 XVI Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” dotycz¹cej ra-
tyfikowania przez Rz¹d RP artyku³u 4 pkt. 1 Europej-
skiej Karty Spo³ecznej dotycz¹cej praw pracowników
do takiego wynagrodzenia, które zapewni im i ich ro-
dzinom godziwy poziom ¿ycia.

Poniżej publikujemy list, jaki do uczestników podbeskidzkiego Walnego Zebrania Delega−
tów NSZZ „Solidarność” skierował przewodniczący Komisji Krajowej, Janusz Śniadek.

Niech nie zabraknie naszego g³osu…


