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charakterze, to uprawnienia te zachowuje, a jeśli zatrud-
nił się na tym samym stanowisku, w tych samych warun-
kach w 1999 roku lub później, to uprawnień już nie ma.
Logiczna wydaje się zasada, że emerytura pomostowa
obowiązuje do momentu, dopóki nie znikną przyczyny
jej przyznania - to jest szkodliwe warunki pracy. Opo-
wiadamy się zdecydowanie za propozycjami, zgłaszany-
mi przez stronę związkową, które rozszerzają listę czyn-
ników ryzyka o następujące „kryteria medyczne”:

1. wykonywanie pracy poza pomieszczeniami za-
mkniętymi,

2. wykonywanie pracy w narażeniu na hałas,
3. praca zmianowa nocna,
4. praca w ekspozycji na wibrację miejscową i

ogólną,
5. praca w pyle zwłókniającym,
6. praca w szkodliwych czynnikach chemicznych,
7. praca w warunkach narażenia na promieniowanie

jonizujące oraz w warunkach narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych w strefie zagrożenia.

Stwierdzamy, że jest to właściwy i uzasadniony kie-
runek prac nad nowym aktem prawnym, regulującym
zakres emerytur pomostowych. Uwzględnia on rzeczy-
wiste zagrożenia, występujące na stanowiskach pracy,
w oparciu o wielkości NDS-ów i NDN-ów, które są
określone przez Komisję powołaną przez Sejm RP. Z
uwagi na niebezpieczeństwo zwalniania osób, za które
będą musieli płacić pracodawcy składkę na Fundusz
Emerytur Pomostowych wnosimy, by była ona płatna
już od 2009 roku, a nie - jak przewidywał rząd - rok
później.

Z oburzeniem przyjęliśmy odrzucenie przez Sejm
RP prezydenckiego projektu ustawy, przesuwającego o
rok obecnie obowiązujące warunki przechodzenia na
wcześniejszą emeryturę. Zwracamy się do Prezydenta
RP o zawetowanie przyjętej ustawy o emeryturach po-
mostowych w obecnym, niekorzystnym dla pracowni-
ków, kształcie.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie wyraża oburzenie z powodu przy-
jęcia przez Sejm RP rządowego projektu ustawy o eme-
ryturach kapitałowych, likwidującej prawo do wyboru
emerytury małżeńskiej, prawo do emerytury z gwaran-
towanym okresem wypłaty.

Ustawa ta, w kształcie zaproponowanym przez PO i
PSL, podważa podstawową zasadę zaufania obywateli
do organów państwa i jest złamaniem przyrzeczeń da-
nych tym wszystkim, którzy przystępując do Otwartych
Funduszy Emerytalnych zakładali możliwość dziedzi-
czenia środków zgromadzonych na rachunku oraz moż-
liwość wyboru opcji wypłaty emerytury.

Delegaci wzywają Komisję Krajową, aby wzorem
innych państw europejskich rozpoczęła działania zmie-
rzające do:

1. wprowadzenia możliwości, na indywidualny
wniosek ubezpieczonego, przeniesienia zgromadzonych
na rachunku OFE środków z powrotem do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych,

2. znacjonalizowania Otwartych Funduszy Emery-
talnych, których dalsze funkcjonowanie grozi bankruc-
twem.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie realizacji uchwały
Krajowego Zjazdu Delegatów

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie wzywa Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność” do przeprowadzenia procedury obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie ratyfika-
cji art. 4 pkt 1 Europejskiej Karty Społecznej, dotyczą-
cej praw pracowników do takiego wynagrodzenia, któ-
re zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia.

Delegaci WZDR stwierdzają, iż szansa na stworze-
nie warunków do godnej pracy bez umieszczenia tego

drogowskazu, jakim jest art. 4 pkt 1 EKS w/s płacy go-
dziwej, jest znikoma. Dlatego związek musi wykorzy-
stać wszelkie możliwe drogi, aby ten cel osiągnąć. Ter-
min realizacji - I kwartał 2009 roku.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie obrony Kodeksu Pracy

W związku z planami wprowadzenia przez rząd i
Parlament RP niekorzystnych dla pracowników zmian
w obowiązującym Kodeksie Pracy, Walne Zebranie De-
legatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
wyraża stanowczy protest przeciwko tego typu zamia-
rom. Wzywamy Komisję Krajową do podjęcia zdecy-
dowanych działań statutowych w celu obrony Kodeksu
Pracy, gdyż szereg zmian, proponowanych przez rząd
i parlament, pogarsza i tak już słabą pozycję pracowni-
ków. Działania PO i PSL nacechowane antypracowni-
czymi rozwiązaniami powodują, iż niezbędne jest
współdziałanie wszystkich central związkowych w celu
obrony podstawowych praw pracowniczych.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie waloryzacji kwot wolnych od podatku

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”
Regionu Podbeskidzie występuje do Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność” z wnioskiem o rozpoczęcie
prac, związanych ze zmianą wielkości wolnego od
podatku progu 380 zł, będącego wartością rzeczowych
świadczeń otrzymywanych przez pracownika, a sfinan-
sowanych w całości ze środków zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych lub funduszy związków za-
wodowych. Kwota ta nie była waloryzowana od kilku
lat i należy ją zwaloryzować zgodnie ze wskaźnikami
inflacji.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie sytuacji w oświacie

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie wyraża stanowczy protest wobec
pozorowanego przez rząd dialogu społecznego i wobec
odebrania nauczycielom wcześniejszych emerytur. Pro-
jektowana nowelizacja ustaw oświatowych, Karty Na-
uczyciela i ustawy o systemie oświaty, prowadzi do li-
beralizacji oświaty i oznacza pozbywanie się przez pań-

stwo odpowiedzialności za narodowy charakter kształ-
cenia. NSZZ „Solidarność” ostrzega przed negatywny-
mi skutkami proponowanych zmian, m.in. przed:

- prywatyzacją szkół, co doprowadzi do uwłaszcze-
nia się społecznym majątkiem oświatowym,

- dzieleniem uczniów na biednych i bogatych,
- wysyłaniem sześciolatków do nieprzygotowanych

szkół.
Koszty tego typu zmian najbardziej uderzą w rodzi-

ców uczniów i w nauczycieli. Żądamy natychmiasto-
wego wycofania się z tak szkodliwych projektów ustaw.
Jednocześnie domagamy się zwiększenia nakładów na
oświatę do poziomu nie mniejszego niż 5 procent PKB.

UCHWAŁA X WZDR
w sprawie kwoty wolnej od podatku

dla emerytów i rencistów
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-

gionu Podbeskidzie wnioskuje do Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” o wdrożenie procedur obywatel-
skiej inicjatywy ustawodawczej, która zwalniałaby z
płacenia podatku od osób fizycznych emerytów i renci-
stów, których świadczenie nie przekracza minimalnego
wynagrodzenia.

UCHWAŁA X WZDR
w sprawie nadania tytułów

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

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

- śp. Michał CAPUTA
- Andrzej DZIĘDZIEL
- Adam GWIŻDŻ
- Karol FAJKIS
- Franciszek KŁÓSKO
- Zofia LULEK
- Zbigniew MATLAKIEWICZ
- Andrzej SIKORA
- Teresa SZAFRAŃSKA
- Ewa SZOSTAKOWSKA-KOLMER


