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aktu prawnego - ustawy o negocjacyjnym kszta³towaniu
wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw. Uchylone prze-
pisy nak³ada³y na przedsiêbiorców obowi¹zek przystêpo-
wania do rozmów p³acowych na dany rok. Zmiana ta po-
zbawia mniejsze organizacje zak³adowe narzêdzi praw-
nych, które umo¿liwia³y zawarcie porozumienia p³acowe-
go w przedsiêbiorstwie.

STANOWISKO nr 7
w sprawie zmian w ustawie o rozwi¹zywaniu

sporów zbiorowych
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-

gionu Podbeskidzie zobowi¹zuje Zarz¹d Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów oraz cz³onków Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” do podjêcia wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu
wprowadzenie zmian do ustawy o rozwi¹zywaniu sporów
zbiorowych tak, aby zwi¹zek zawodowy móg³ w sprawach
indywidualnych wszczynaæ spór zbiorowy w obronie pra-
cowników.

STANOWISKO nr 8
w sprawie zwiêkszenia kar za niewyp³acanie

wynagrodzeñ
Walne Zebranie Delegatów NSZZ

„Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie zo-
bowi¹zuje Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”, delegatów na Kra-
jowy Zjazd Delegatów oraz cz³onków
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” do
podjêcia wszelkich dzia³añ maj¹cych na
celu zwiêkszenie kar wobec nieuczciwych
pracodawców za niewyp³acanie wynagro-
dzeñ i dostosowanie ich wysokoœci do kar,
obowi¹zuj¹cych w krajach Unii Europej-
skiej.

STANOWISKO nr 9
w sprawie odrzucenia przez Rz¹d RP
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie opowia-
da siê za odrzuceniem Pakietu Klimatycz-
no-Energetycznego przygotowanego przez
Komisjê Europejsk¹. Delegaci uznaj¹ ten
Pakiet za szkodliwy dla gospodarki Pol-
ski, gdy¿ jego wprowadzenie spowoduje
likwidacjê tysiêcy miejsc pracy w przemy-
œle oraz zmniejszy konkurencyjnoœæ pol-
skich firm.

STANOWISKO nr 10
w sprawie budowy elektrowni atomowych

w Polsce
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-

gionu Podbeskidzie sprzeciwia siê budowie elektrowni ato-
mowych w Polsce. Inwestycja taka nie rozwi¹¿e proble-
mów energetyki w naszym kraju. Elektrownie atomowe
stwarzaj¹ olbrzymie zagro¿enie dla œrodowiska i ludzi,
którzy mieszkaj¹ lub pracuj¹ w ich pobli¿u.

STANOWISKO nr 11
w sprawie zastraszania cz³onków NSZZ
„Solidarnoœæ” w spó³ce Fiat Auto Poland

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie zwraca siê do kierownictwa Fiata
Auto Poland o zaprzestanie dzia³añ, maj¹cych na celu
zastraszanie i szykanowanie cz³onków NSZZ „Solidar-
noœæ”. Dotyczy to szczególnie przewodnicz¹cej Miêdzy-
zak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej w FAP, Wandy
Stró¿yk, maj¹cej obowi¹zek broniæ praw cz³onków swo-
jego zwi¹zku, wobec której pracodawca kieruje sprawy
do s¹du.

Utrudnianie dzia³alnoœci zwi¹zkowej czy nak³anianie
pracowników do wypisywania siê ze zwi¹zku nie maj¹
nic wspólnego z dialogiem spo³ecznym, z traktowaniem
zwi¹zków zawodowych po partnersku.

Delegaci na WZD w pe³ni popieraj¹ dzia³ania, podej-
mowane przez Miêdzyzak³adow¹ Organizacjê Zwi¹zkow¹
NSZZ „Solidarnoœæ” Fiata Auto Poland w obronie praw
pracowniczych. Domagamy siê od kierownictwa FAP za-
st¹pienia dyktatu merytorycznymi rozmowami ze zwi¹z-
kowcami w trybie negocjacyjnym.

STANOWISKO nr 12
w sprawie ³amania przez pracodawców praw

pracowniczych i zwi¹zkowych
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-

gionu Podbeskidzie wyra¿a zdecydowany sprzeciw wo-
bec coraz liczniejszych przypadków ³amania praw pra-
cowniczych i zwi¹zkowych. Brak dialogu spo³ecznego,
zastraszanie i bezpodstawne zwalnianie cz³onków zwi¹z-
ku (w tym tak¿e przewodnicz¹cych Komisji Zak³adowych
i za³o¿ycieli organizacji zwi¹zkowych w firmach), nie-
wyp³acanie wynagrodzeñ, zastêpowanie sta³ego zatrud-
nienia umowami œmieciowymi, ³amanie przepisów o cza-
sie pracy i zasad bhp - to tylko niektóre przyk³ady trakto-
wania pracowników przez nieuczciwych pracodawców.
Dzieje siê tak przy akceptacji rz¹dz¹cych i s³aboœci orga-
nów pañstwa, takich jak s¹dy i prokuratury.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie stwierdza, ¿e NSZZ „Solidarnoœæ”
u¿yje wszelkich œrodków dla obrony godnoœci i praw lu-
dzi pracy.

UCHWA£A nr 1
w sprawie utrzymania Regionu Podbeskidzie

w strukturach NSZZ „Solidarnoœæ”
Równo 10 lat temu, w czerwcu 2002 roku, w trakcie

sprawozdawczo-wyborczego IX Walnego Zebrania De-
legatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie, de-
legaci jednoznacznie opowiedzieli siê za bezwzglêdn¹ ko-
niecznoœci¹ dalszego funkcjonowania Regionu Podbeski-
dzie w dotychczasowym kszta³cie w strukturze NSZZ „So-
lidarnoœæ”. Delegaci ju¿ wówczas podkreœlali, ¿e w dzia-
³alnoœci ka¿dej organizacji zwi¹zkowej najwa¿niejszy jest
szybki i bezpoœredni kontakt z cz³onkami zwi¹zku oraz
sprawnoœæ organizacyjna i samowystarczalnoœæ ekono-
miczna Regionu.

W ci¹gu ca³ej swej historii podbeskidzka „Solidarnoœæ”
by³a i nadal jest wyró¿niaj¹cym siê Regionem, aktywnym,
mobilnym, skutecznym i samowystarczalnym - zarówno
merytorycznie, jak i finansowo. Jesteœmy przekonani, ¿e
Podbeskidzie i inne, podobne nam Regiony, s¹ nie tylko
potrzebne, ale wrêcz konieczne, by „Solidarnoœæ” by³a
zwi¹zkiem zawodowym, skutecznie realizuj¹cym statu-
towe zadania.

Jesteœmy przekonani, ¿e nie zasz³y ¿adne nowe oko-
licznoœci czy racjonalne przes³anki do tego, by odgórnie
zarz¹dzaæ zmiany gro¿¹ce destabilizacj¹ Zwi¹zku i os³a-
bieniem jego skutecznoœci. Takie próby „reorganizacji”
s¹ dzia³aniami nieodpowiedzialnymi i niebezpiecznymi dla
dzia³alnoœci czy wrêcz dalszego istnienia NSZZ „Solidar-
noœæ”.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie zobowi¹zuje Zarz¹d Regionu Podbe-
skidzie NSZZ „Solidarnoœæ” oraz podbeskidzkich dele-
gatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”
do podjêcia wszelkich mo¿liwych dzia³añ w celu utrzy-
mania „Solidarnoœci” Regionu Podbeskidzie na zwi¹zko-
wej mapie Polski.

UCHWA£A nr 2
w sprawie pozbawienia Lecha Wa³êsy tytu³u

„Zas³u¿onego dla »Solidarnoœci« Podbeskidzia”
Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeski-

dzie od d³u¿szego czasu z niepokojem i dezaprobat¹ przyj-
muj¹ postêpowanie oraz wypowiedzi pierwszego przewod-
nicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Lecha
Wa³êsy. W 2005 roku decyzj¹ Walnego Zebrania Delega-

tów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbe-
skidzie zosta³ on uhonorowany tytu³em „Za-
s³u¿onego dla »Solidarnoœci« Podbeski-
dzia”. W ten sposób zwi¹zkowcy docenili
postawê przewodnicz¹cego Lecha Wa³êsy w
trakcie podbeskidzkiego strajku generalne-
go w lutym 1981 roku i jego rolê w zakoñ-
czeniu tamtego protestu.

Tytu³ „Zas³u¿ony dla »Solidarnoœci«
Podbeskidzia” traktujemy nie tylko jako po-
dziêkowanie, ale te¿ jako moralne zobowi¹-
zanie do godnego postêpowania i promowa-
nia szeroko pojêtej idei i idea³ów „Solidar-
noœci”. Ostatnie wypowiedzi Lecha Wa³ê-
sy, w tym zw³aszcza jego postulat „pa³owa-
nia” protestuj¹cych zwi¹zkowców, odebra-
liœmy jak sprzeniewierzenie siê temu zobo-
wi¹zaniu i idea³om „Solidarnoœci”.

My, zwi¹zkowcy podbeskidzkiej „Soli-
darnoœci” jesteœmy ludŸmi honoru: dziêku-
jemy, nagradzamy, ale zawsze te¿ opowia-
damy siê po stronie prawdy i godnoœci. Z
tego powodu Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie
postanawia pozbawiæ pierwszego przewod-
nicz¹cego Komisji Krajowej NSZZ „Soli-

darnoœæ” Lecha Wa³êsy tytu³u „Zas³u¿onego dla »Soli-
darnoœci« Podbeskidzia”.

UCHWA£A nr 3
w sprawie wsparcia inicjatywy ufundowania

przez NSZZ „Solidarnoœæ” witra¿u ks. Jerzego
Popie³uszki

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie z uznaniem przyjmuje inicjatywê ufun-
dowania przez Zwi¹zek witra¿u w katedrze pw. œw. Mi-
ko³aja w Bielsku-Bia³ej, przedstawiaj¹cego postaæ Patro-
na „Solidarnoœci”, b³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³usz-
ki.

Ksi¹dz Jerzy ¿yje w naszej pamiêci jako nieustraszo-
ny Orêdownik „Solidarnoœci” w ciê¿kich czasach, gdy nasz
Zwi¹zek dzia³a³ w podziemiu. Dodawa³ nam odwagi, po-
maga³ ¿yæ w prawdzie i godnoœci. Za „Solidarnoœæ” odda³
swe ¿ycie.

Delegaci zobowi¹zuj¹ Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ” do materialnego wsparcia tej inicja-
tywy. Apelujemy o to tak¿e do wszystkich zak³adowych
organizacji NSZZ „Solidarnoœæ” oraz do wszystkich cz³on-
ków i sympatyków naszego Zwi¹zku. Witra¿ b³ogos³a-
wionego ks. Jerzego Popie³uszki bêdzie nie tylko upamiêt-
nia³ ¿ycie i dzie³o Patrona „Solidarnoœci”, ale te¿ bêdzie
kolejnym œladem, jaki podbeskidzka „Solidarnoœæ” pozo-
stawi przysz³ym pokoleniom.


