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Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regio-
nu Podbeskidzie z g³êbokim niepokojem stwierdza drama-
tyczne pogarszanie siê sytuacji spo³eczno-politycznej w kra-
ju. Wszystkie deklaracje obecnej koalicji rz¹dz¹cej leg³y w
gruzach. Stwierdzamy zapaœæ systemu ochrony zdrowia,
która skutkuje ograniczaniem pracy szpitali i innych placó-
wek w stopniu bezpoœrednio zagra¿aj¹cym zdrowiu i ¿yciu
pacjentów.

Jedynym przejawem programu „Przyjazne Pañstwo” jest
arogancja w³adzy i naruszanie praw obywatelskich. W miej-
sce deklaracji walki z korupcj¹ mamy kolejne afery, w któ-
re zamieszani s¹ najwy¿si urzêdnicy pañstwa. Równocze-
œnie premier Donald Tusk pospiesznie, z naruszeniem pra-
wa dymisjonuje szefa Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, który odkry³ kryminogenne powi¹zania biznesu z poli-
tykami Platformy Obywatelskiej.

Delegaci stwierdzaj¹, ¿e nagminn¹ staje siê praktyka ³ama-
nia praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Szczególnie ra¿¹ce
s¹ liczne przyk³ady szykanowania i bezprawnego zwalniania z
pracy dzia³aczy zwi¹zkowych. Wci¹¿ mamy te¿ do czynienia
z patologicznym zjawiskiem niewyp³acania przez pracodaw-
ców wynagrodzeñ za wykonan¹ pracê. Uwa¿amy, ¿e sytuacja

Zwi¹zkowa diagnoza

ta jest konsekwencj¹ liberalnego klimatu, lansowanego przez
elity polityczne od 1989 roku, którego apogeum mamy dziœ, za
rz¹dów Platformy Obywatelskiej. Wielu pracodawców widzi
w tym przyzwolenie dla karygodnych praktyk naruszania czy
wrêcz ³amania praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Co gor-
sze, sytuacja ta w wielu przypadkach tolerowana jest przez
przedstawicieli instytucji i s³u¿b, maj¹cych staæ na stra¿y pra-
wa, w tym Pañstwowej Inspekcji Pracy, Prokuratury i S¹dów.
Polityka pañstwa, przyjazna wy³¹cznie dla biznesu, nie zachê-
ca do podejmowania dzia³añ kontrolnych czy te¿ interwencji
w przypadku ³amania prawa pracy.

NSZZ „Solidarnoœæ” ¿¹da od wszystkich instytucji i
s³u¿b, maj¹cych strzec przestrzegania prawa, w tym prawa
pracy i ustawy o zwi¹zkach zawodowych, do rzetelnego
wype³niania swych obowi¹zków.

Apelujemy do krajowych w³adz NSZZ „Solidarnoœæ”,
by w odpowiedzi na obecn¹, dramatyczn¹ sytuacjê w kraju
przedstawi³y nowy program zdecydowanych dzia³añ, bêd¹-
cych odpowiedzi¹ na aktualne wyzwania i zagro¿enia.

/Stanowisko X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie w sprawie aktualnej sytu-
acji spo³eczno-politycznej w kraju/

Ostatnie zebranie w tej kadencji

Diagnozê obecnej sytuacji w kraju delegaci przedstawi-
li w specjalnym stanowisku (patrz wy¿ej). Zwi¹zkowcy za-
protestowali te¿ przeciwko nagminnemu ³amaniu praw
zwi¹zkowych w zak³adach pracy, a tak¿e przeciwko lanso-
wanej przez obecny rz¹d polityce ekspresowej i chaotycz-
nej wyprzeda¿y maj¹tku narodowego. Pospieszna, szeroka
prywatyzacja w obecnej niekorzystnej sytuacji rynkowej jest
przejawem skrajnej nieodpowiedzialnoœci. Decyzje o sprze-
da¿y powinny byæ podejmowane z du¿¹ odpowiedzialnoœci¹,
z zabezpieczeniem interesów naszego kraju - przestrzegaj¹
zwi¹zkowcy.

W odrêbnym stanowisku podbeskidzka „Solidarnoœæ”
wyrazi³a poparcie dla planów przejêcia KWK Silesia w Cze-
chowicach-Dziedzicach przez spó³kê, utworzon¹ przez 550
pracowników tej kopalni.

PaŸdziernikowe obrady by³y ju¿ ostatnim zebraniem
delegatów, wybranych w 2006 roku. Za rok na jedenastym,
wyborczym zjeŸdzie spotkaj¹ siê osoby, które zostan¹ wy-
brane podczas zbli¿aj¹cych siê wyborów na kadencjê 2010-
2014.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regio-
nu Podbeskidzie protestuje przeciwko coraz bardziej po-
wszechnemu ³amaniu konstytucyjnego prawa obywateli do
ochrony zdrowia i równego dostêpu do œwiadczeñ zdrowot-
nych. Stan opieki zdrowotnej coraz czêœciej bezpoœrednio
zagra¿a zdrowiu i ¿yciu osób, potrzebuj¹cych medycznej
pomocy. Odpowiedzialnoœæ za tê skandaliczn¹ sytuacjê po-
nosi rz¹d premiera Donalda Tuska.

System polskiej opieki zdrowotnej jest niewydolny, a
przede wszystkim niedofinansowany. Bez znacz¹cego
zwiêkszenia nak³adów na opiekê zdrowotn¹ i zmian syste-
mowych nie ma co liczyæ na poprawê sytuacji. Bez tego
wszelkie dotychczasowe próby reformowania systemu opieki
zdrowotnej koñczy³y siê pora¿k¹ i pogorszeniem sytuacji.
Sytuacja ta sta³a siê dramatyczna obecnie, w okresie rz¹-
dów gabinetu Donalda Tuska. ¯adna z rz¹dowych decyzji
nie przynios³a minimalnej choæby poprawy sytuacji.

Pomys³ na prywatyzacjê polskich szpitali, z uporem lan-
sowany przez ekipê rz¹dz¹c¹, jest niebezpieczny dla stanu
polskiej opieki zdrowotnej i nie mo¿e byæ dla niego spo-
³ecznego przyzwolenia. Z kolei przerzucanie odpowiedzial-
noœci za kondycjê finansow¹ i bie¿¹ce funkcjonowanie pla-
cówek s³u¿by zdrowia na ich dyrekcje oraz samorz¹dy lo-
kalne bez przekazywania odpowiednich œrodków na ich dzia-
³alnoœæ jest nieudoln¹ prób¹ ucieczki od narastaj¹cych pro-
blemów. Zbyt ma³e limity umów na œwiadczenia medyczne,
odmowa p³acenia za tak zwane nadwykonania - to wszyst-
ko tylko zwiêksza chaos i zamêt oraz zad³u¿enie placówek,
a wœród pacjentów potêguje poczucie niepewnoœci i lêku.

Przestrzegamy rz¹dz¹cych przed igraniem z ludzkim
zdrowiem i ¿yciem. Pod spo³eczny os¹d poddajemy obecn¹
sytuacjê w systemie opieki zdrowotnej i osoby odpowiedzial-
ne za jej katastrofalny stan. ¯¹damy natychmiastowych fi-
nansowych i organizacyjnych decyzji, które zmieni¹ tê sy-
tuacjê.

/Stanowisko nr 2 X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie w sprawie za³amania
systemu opieki zdrowotnej w Polsce/

Kilka tysiêcy osób z ca³ej Polski, w tym te¿ reprezen-
tanci regionu Podbeskidzie, wziê³o udzia³ w ogólnopolskiej
manifestacji, zorganizowanej 23 paŸdziernika w Poznaniu
w obronie pracowników H. Cegielski-Poznañ SA i ratowa-
nia zak³adu, który po 160 latach istnienia znalaz³ siê w g³ê-
bokiej zapaœci spowodowanej upadkiem przemys³u stocz-
niowego.

Sztandarowym produktem Cegielskiego by³y silniki
okrêtowe. Brak zamówieñ ze stoczni poci¹gn¹³ za sob¹ zwol-
nienia grupowe blisko 500 pracowników. Dwie ostatnie wy-
p³aty by³y na raty, brakuje te¿ pieniêdzy na odprawy dla
zwalnianych.

Przewodnicz¹cy NSZZ „Solidarnoœæ” Janusz Œniadek za-
powiedzia³, ¿e „Solidarnoœæ” nie pozwoli na to, by polskie
zak³ady upada³y w ciszy. Zarzuci³ rz¹dz¹cym niekompeten-
cjê w sprawie prywatyzacji polskich stoczni. - „Afera stocz-
niowa” to g³ównie popis niekompetencji urzêdników pañ-
stwowych. Teraz zamiast wyjaœniaæ sprawê, politycy wyko-
rzystuj¹ j¹ do rozgrywek politycznych. Domagamy siê od
polskiego parlamentu, od polskich polityków, ¿eby przestali
zajmowaæ siê sob¹. ¯eby przestali ratowaæ swoje sto³ki w
rz¹dzie i w sejmie, a zaczêli zajmowaæ siê ratowaniem miejsc
pracy dla Polaków - mówi³ do zwi¹zkowców zebranych
przed Urzêdem Wojewódzkim.

★★★
Delegacja regionu Podbeskidzie uczestniczy³a równie¿

w innej, solidarnoœciowej akcji - 2 paŸdziernika w Radomiu
„Solidarnoœæ” protestowa³a przeciwko bezprawnemu zwol-
nieniu z pracy przewodnicz¹cego organizacji zwi¹zkowej
w spó³ce ZTE Radom.

przypomnia³ o manifestacjach i protestach, organizowanych
przez zwi¹zek w ostatnich miesi¹cach. Jego zdaniem wina
za ten wzrost napiêcia spada na rz¹d premiera Donalda Tu-
ska. - W naszym regionie nigdy nie mieliœmy z³udzeñ co do
intencji ekipy rz¹dz¹cej, która raz po raz pokazuje, ¿e racje
i argumenty strony zwi¹zkowej s¹ ca³kowicie ignorowane.
Tak by³o przy wprowadzeniu ustawy o emeryturach pomo-
stowych, tak samo odby³o siê to przy uchwalaniu ostatecz-
nej wersji ustawy antykryzysowej. Zosta³a tak okrojona, ¿e
w rzeczywistoœci ogranicza i tak s³abe ju¿ pozycje pracow-
ników. Rz¹dowa wersja ustawy antykryzysowej nie eliminu-
je patologicznych rozwi¹zañ, lecz je utwierdza i stwarza mo¿-
liwoœæ do kolejnych nadu¿yæ - mówi³ w swym wyst¹pieniu
Marcin Tyrna.

Blisko stu delegatów z zakładowych organizacji „Solidarności” z całego Podbeskidzia uczest−
niczyło w sesji sprawozdawczej X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”, która
odbyła się 30 października w ośrodku konferencyjnym ZIAD w Bielsku−Białej.

Podstawowym zadaniem delegatów by³a ocena dzia³añ
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, podejmowanych w ostatnim
roku. Sprawozdanie z tej dzia³alnoœci z³o¿y³ przewodnicz¹-
cy Zarz¹du Regionu, Marcin Tyrna. W swym wyst¹pieniu


