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Zjazd podbeskidzkiej „Solidarności”

- Rok temu, gdy do władzy doszła ekipa liberałów, prze-
czuwaliśmy, że idą ciężkie czasy, ale nie spodziewaliśmy się aż
tak bezpardonowego ataku na prawa pracownicze, na emery-
tury. Mamy do czynienia z wyjątkowo cynicznymi, bezwzględ-
nymi graczami. Dialog stał się fikcją, a zastąpił go dyktat rzą-
dzącej koalicji - mówił podczas zjazdu Marcin Tyrna, prze-
wodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”.

Składając sprawozdanie z rocznej działalności kierowane-
go przez siebie Zarządu Regionu, Marcin Tyrna przypomniał
najważniejsze akcje z ostatniego okresu. - W wielu zakładach
pracy „Solidarność” podjęła walkę o podwyżki płac, sięgając
nawet po najpoważniejszy, strajkowy oręż. Tak było między
innymi w Apenie, spółkach Enersys, Gestind Poland i Power-
train czy Poczcie Polskiej. Wspieraliśmy te działania, bo nie-
zmiennie powtarzamy, że ludzie po to ciężko pracują, by godzi-
wie zarabiać, godnie żyć, a kiedyś doczekać się przyzwoitej
emerytury - mówił Tyrna, przypominając, że „Solidarność” od
wielu miesięcy prowadzi kampanię „Godna praca - godna eme-
rytura”, w ramach której w sierpniu tego roku w Warszawie
demonstrowało kilkadziesiąt tysięcy związkowców, a wśród
nich ponad półtora tysiąca reprezentantów Podbeskidzia.

W swym sprawozdaniu Tyrna podkreślił, że cele kampanii
„Godna praca - godna emerytura” jest zbieżna z postulatami,
od dawna podnoszonymi przez związkowców z  Podbeskidzia.
Uważa jednak, że teraz trzeba iść dalej... - Świat przeżywa po-
ważny kryzys i teraz widzimy, jak działa niewidzialna ręka ryn-
ku. Musimy wywalczyć ustawowe zabezpieczenie godziwej płacy
minimalnej, rzetelnie wyliczanych kosztów utrzymania. Do tego
potrzeba wzmocnić działalność ekspercką związku - dodał szef
Podbeskidzia.

- Rząd ignoruje związki zawodowe, próbuje podporządko-
wać sobie inspekcję pracy, dąży do ograniczenia praw pra-
cowniczych i związkowych. Niestety, widzą to pracodawcy i od-
czytują jako przyzwolenie na podobne działania w zakładach
pracy. Stąd biorą się coraz częstsze konflikty - mówił w swym
sprawozdaniu Marcin Tyrna.

Około trzech tysięcy związ−
kowców, w tym spora repre−
zentacja Regionu Podbeski−
dzie, protestowało w czwar−
tek, 20 listopada, przed sej−
mem i Kancelarią Premiera.

obowiązek udzielać nam odpowiedzi, a
nie uchylać się i unikać dialogu w waż-
nych dla pracowników sprawach.

Marcin Tyrna, przewodniczący
podbeskidzkiej „Solidarności”, zapo-
wiada kontynuowanie związkowych
protestów. - Zakończenie prac legisla-
cyjnych przy ograniczeniu dostępu do
emerytur pomostowych w Parlamencie
sprawy nie kończy. Nie możemy tego tak
zostawić, gdyż zmiany, które koalicja
rządząca zamierza wprowadzić, są bar-
dzo radykalne i krzywdzące dla ogrom-
nej rzeszy ludzi - mówi Tyrna.

Na poniedziałkowym posiedzeniu
Zarządu Regionu Podbeskidzie związ-
kowcy postanowili nie tylko kontynu-
ować akcję informacyjną w zakłado-
wych organizacjach związkowych, ale
też obliczyć, ilu pracowników na Pod-
beskidziu dotkną zmiany w dostępie do
emerytur pomostowych, serwowane
przez koalicję rządzącą. - Będziemy
chcieli dotrzeć do tych pracowników z
naszymi informacjami, a jeśli będzie
taka potrzeba, to także wspomóc ich
organizacyjnie przy akcjach protesta-
cyjnych - podkreśla Marcin Tyrna.

W Zarządzie Regionu można otrzy-
mać bezpłatny numer „Tygodnika So-
lidarność”, poświęcony w całości pro-
testom związkowym.

Spotkania w grudniu

● 1 grudnia (poniedziałek), 11.00 - zebranie
przewodniczących KZ (tzw. RKO) - siedziba
Zarządu Regionu;

● 14 grudnia (niedziela), 17.00 - msza św. w
intencji Ojczyzny i „Solidarności” - katedra pw.
św. Mikołaja;

● 22 grudnia (poniedziałek), 9.00 - zebranie
Zarządu Regionu Podbeskidzie - siedziba ZR.

Po posiedzeniu KK

Podkreślił, że w tej sytuacji tym ważniejsze jest przygoto-
wanie merytoryczne związkowców, a więc ich ciągłe podno-
szenie wiedzy i umiejętności. - Uczestnicząc w negocjacjach
często widzę, jak doskonale przygotowani są związkowcy. Są
dla pracodawców partnerem, który wie czego chce. Cieszy mnie,
że szkolenia związkowe cieszą się wciąż dużą popularnością.
Teraz rozszerzamy je o kursy, współfinansowane z funduszy
europejskich. W trakcie tych zajęć spotkają się związkowcy z
przedstawicielami pracodawców - mówił przewodniczący pod-
beskidzkiej „Solidarności”.

Z tym zagadnieniem wiąże się też organizacja konferencji,
poświęconych najważniejszym bieżącym problemom. To w
Bielsku-Białej odbyła się debata na temat prywatyzacji służby
zdrowia, a w pobliskim Skoczowie związkowcy zorganizowali
konferencję na temat dostępności do emerytur pomostowych,
połączoną ze zwiedzaniem miejscowych Zakładów Kuźniczych
i poznaniem warunków pracy na najcięższych stanowiskach.
Obie konferencje zostały zignorowane przez decydentów. - Byli
zaproszeni, ale uznali widocznie, że już wszystko wiedzą najle-
piej - mówił z goryczą Tyrna.

O tym, że uczestnicy zjazdu wysoko ocenili minioną dzia-
łalność władz podbeskidzkiej „Solidarności”, świadczy fakt,
że za przyjęciem sprawozdania Marcina Tyrny opowiedziały
się 102 osoby, a zaledwie dwie były przeciw.

W dokumentach, przyjętych przez związkowców, znalazł się
protest wobec trybu i zakresu ograniczania dostępu do emerytur
pomostowych, a także sprzeciw wobec manipulacji przy emery-
turach kapitałowych. Związkowcy zwrócili się też do Komisji
Krajowej o podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w
dwóch sprawach. Pierwsza to ratyfikacja przez Polskę zapisów
Europejskiej Karty Społecznej, mówiących o prawie pracowni-
ków do godziwego wynagrodzenia. Druga kwestia, wymagają-
ca takiej inicjatywy, to zwolnienie z obowiązku płacenia podat-
ku dochodowego emerytów i rencistów, których dochody nie
przekraczają poziomu minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie
zjazdowe dokumenty publikujemy na stronach II i III.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, obradująca
18 listopada w Gdańsku, zdecydowała o kontynuowaniu
akcji protestacyjnych i pikiet przed parlamentem i Kan-
celarią Prezesa Rady Ministrów.

Komisja Krajowa upoważniła prezydium KK do pod-
jęcia rozmów o zawieszeniu udziału organizacji związ-
kowych w instytucjach dialogu społecznego (Komisja
Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarcznych, Wo-
jewódzkie Komisje Dialogu Społecznego).

„Solidarność” zwróci się również do europejskich cen-
tral związkowych i organizacji międzynarodowych o po-
parcie w sprawie przestrzegania przez rząd polski zasad
dialogu społecznego. Związkowcy zapowiedzieli, że
zwrócą się do prezydenta RP o zawetowanie pakietu tzw.
ustaw zdrowotnych, a także w przypadku braku satys-
fakcjonujących rozwiązań również ustawy o emeryturach
pomostowych, a właściwie o ich likwidacji.

Zdaniem związkowców forsowana przez rząd ustawa
o emeryturach pomostowych zagraża bezpieczeństwu pu-
blicznemu i zdrowiu pracowników zatrudnionych w szko-
dliwych warunkach. Rząd likwiduje możliwość przejścia
na wcześniejszą emeryturę bez likwidacji szkodliwych
warunków pracy. Pracownikom zatrudnionym w ciężkich
i szkodliwych warunkach nie proponuje się nic w zamian
za odebranie im prawa do obniżonego wieku emerytal-
nego. - Program 50+ istnieje tylko na papierze. W Komi-
sji Trójstronnej nie było żadnych dyskusji na temat tego
programu - mówi Janusz Śniadek, przewodniczący KK
NSZZ „Solidarność”.

Problem dotyczy również tzw. zawodów o szczegól-
nym charakterze, np. maszynistów, pilotów, ratowników
medycznych, kontrolerów ruchu lotniczego. Badania In-
stytutu Medycyny Pracy wykazały, że ze względu na szyb-
szą utratę sprawności, a co za tym idzie zwiększoną moż-
liwość popełnienia błędu, pracownicy ci mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Dlatego zda-
niem „Solidarności” pracownicy wykonujący te zawody
powinni mieć możliwość wcześniejszego zakończenia
pracy i przejścia na emeryturę.

W specjalnym apelu, Komisja Krajowa zwróciła się
do Prezydenta i Premiera RP o podjęcie działań w obro-
nie podstawowych praw człowieka, prawa do życia i wol-
ności religijnej i skierowanie stosownego protestu do Se-
kretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie prześladowania chrześcijan w Indiach.
Jesteśmy wstrząśnięci aktami przemocy na mniejszości
chrześcijańskiej, jaka dokonuje się w Indiach. Okrutne
prześladowania, torturowanie i mordowanie duchowień-
stwa, profanowanie miejsc kultu religijnego czy też nisz-
czenie domostw, w których mieszkali chrześcijanie, nie
może pozostać bez stanowczego sprzeciwu - piszą w sta-
nowisku przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. (sis)

Wiceprzewodniczącemu „Solidarności”
w spółce Lotos Czechowice SA,

członkowi Regionalnej Komisji Rewizyjnej

MIROSŁAWOWI  BIERNOTOWI
oraz całej rodzinie

wyrazy szczerego współczucia i solidarności
w smutku po śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy

z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
oraz

Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”

To kolejny protest w ramach ogło-
szonych przez NSZZ „Solidarność”
Dni Protestów Związkowych przeciw-
ko ignorowaniu przez rząd postulatów
pracowników. Przez sejm i senat prze-
chodzą ustawy, które nie były konsul-
towane lub nie są akceptowane przez
związki zawodowe. - Ten rząd zacho-
wuje się jak rodzic, który bije dziecko
dla jego dobra. Bije tylko pracowników,
ale nie podnosi ręki na naprawdę
uprzywilejowane grupy, mundurówkę i
klientów KRUS - mówił podczas prote-
stu Janusz Śniadek, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”. - Przyszliśmy tutaj domagać się
dialogu o Polsce, o polskich pracow-
nikach. Mamy prawo zadawać pytania,
wyrażać obawy i pytać rząd, a rząd ma

O problemach pracowniczych i aktualnej sytuacji w kraju dyskutowało w Bielsku−Białej w
czasie dorocznego zjazdu blisko 120 delegatów „Solidarności” z regionu Podbeskidzie,
reprezentujących 18 tysięcy związkowców.


