IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

By nie było wypadków przy pracy...

SEMINARIUM BHP

Ciąg dalszy ze str. III

na dni od 8 do 11 maja. Jeśli sejm przegłosuje wydłużenie
pracy do 67 lat, „Solidarność” nie wyklucza zorganizowania strajku powszechnego. - Nie zakończymy naszych akcji dopóki ta ustawa nie zniknie z powierzchni ziemi! Ludzie muszą widzieć, że „Solidarność” żyje i staje w obronie
pracowników. Dlatego nie zakończymy naszych akcji nawet
jeśli ustawa emerytalna zostanie przez sejm przegłosowana - zapowiedział Piotr Duda.
● (27.04.) W przeddzień Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, związkowcy, inspektorzy pracy, specjaliści od zagadnień związanych
z bhp spotkali się we Wrocławiu. W konferencji poświęconej realizowanej przez Polskę strategii wyznaczonej przez
Unię Europejską na lata 2007-2012, wzięli udział członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z jej przewodniczącym Piotrem Dudą, a także Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk oraz wojewoda dolnośląski Aleksander
Marek Skorupa.
● (08.05.) W spokojnej atmosferze odbyło się spotkanie
delegacji NSZZ „Solidarność” z premierem Donaldem Tuskiem. Związkowcy przekazali premierowi przygotowane
przez NSZZ „Solidarność” projekty ustaw. Dotyczą one patologii przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz
uzależnienie wysokości płaconych do ZUS składek od rzeczywistych dochodów.
● (10.05.) Obradująca w emerytalnym miasteczku przed
Sejmem, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wezwała rząd do wycofania się z forsowanych zmian, wydłużających ustawowy wiek uprawniający do przejścia na emeryturę. Związkowcy zaapelowali
również do posłów o zawieszenie prac nad przedłożonym
przez rząd projektem w tej sprawie.
Po spotkaniu Komisji Krajowej odbyła się ekspercka debata, w której wzięli udział m.in. prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Ryszard Bugaj, prof. Józefina Hrynkiewicz i
prof. Mieczysław Kabaj. Dyskutowali o tym, co powinna
uwzględniać prawdziwa reforma emerytalna. Debatę poprowadził Andrzej Urbański.
● (11.05.) Sejm zdecydował o podwyższeniu wieku
emerytalnego. Za rządowym projektem zagłosowało 268
posłów, przeciw 185 a wstrzymało się 2. - To polityczna
śmierć tych, którzy podnieśli rękę za podniesieniem wieku emerytalnego - powiedział do zgromadzonych przed
Sejmem związkowców przewodniczący Piotr Duda. Po
południu posłowie przyjęli również zmiany w systemie
emerytalnym służb mundurowych. W odpowiedzi związkowcy zablokowali na kilka godzin wszystkie wyjścia z
budynku Sejmu.
● (22.05.2012) Już 38 proc. respondentów (wzrost o 3
proc.) pozytywnie ocenia działania „Solidarności” - pokazują najnowsze badania CBOS - „Ocena wybranych instytucji publicznych”. Również o 3 proc. zmniejszyła się liczba ocen negatywnych. Od początku roku notowania „S”
wzrosły o 16 proc.
Zdaniem CBOS główną przyczyną wzrostu notowań największej polskiej centrali związkowej są wystąpienia i protesty związane z ustawą emerytalną. To najlepszy wynik
„Solidarności” w badaniach tej pracowni od lipca 2010 r. W
tym samym zestawieniu oceny OPZZ wynoszą odpowiednio 24 proc. pozytywnych i 26 negatywnych.
● (23.05.2012) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy o likwidacji IPN autorstwa SLD. Zdaniem związkowców
likwidacja Instytutu oznaczać będzie zlikwidowanie lustracji, utrudnienie dostępu do akt organów bezpieczeństwa oraz
praktyczne ograniczenie ścigania przestępstw przeciw narodowi polskiemu. Również przeniesienie archiwów IPN-u do
Archiwum Państwowego - co zakłada projekt ustawy - czyli instytucji mającej znikomą liczbę miejsc udostępniania
archiwaliów sprawi, że dostęp zainteresowanych do materiałów będzie iluzoryczny.
„Solidarność” sprzeciwia się przeniesieniu działalności
edukacyjnej Instytutu do ministra spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego. To w opinii Prezydium spowoduje minimalizację tej ważnej sfery działalności.
● (24.05.2012) Senat przyjął bez poprawek ustawę wydłużającą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku
życia. Za głosowało 63 senatorów, przeciw było 31. Senatorowie przyjęli również zmiany w systemie emerytalnym
służb mundurowych. Wcześniej marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz postanowił nie wpuścić na posiedzenie Senatu
przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. - My broni nie składamy. Jest prezydent, jest Trybunał Konstytucyjny. Na pewno nie damy zapomnieć wyborcom, kto podejmuje antyspołeczne decyzje - mówi Piotr Duda.

Dokładnie od dwudziestu lat podbeskidzka „Solidarność”
w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych organizuje seminaria, poświęcone kwestiom bezpieczeństwa i higieny pracy.
W tym roku seminarium to odbyło się w piątek, 27 kwietnia, w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: „Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
w świetle realizowanych przez Polskę strategii Unii Europejskiej na
lata 2007 - 2012”.
W seminarium uczestniczyło
blisko 40 osób, głównie zakładowi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele służb
bhp oraz związkowcy z przedsiębiorstw na terenie Regionu Podbeskidzie. Jako prelegenci wystąpili między innymi przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy Janusz Grygierczyk
i Andrzej Prus, inspektor Maria Żyłka z bielskiego Sanepidu
oraz koordynator bhp NSZZ „Solidarność” Piotr Górny. Seminarium tradycyjnie rozpoczęło się od złożenia kwiatów i
zapalenia zniczy przy tablicy, upamiętniającej ofiary wypadków przy pracy, w tym szczególnie działaczy „Solidarności”:
Jana Frączka, Aleksandrę Polak i Stanisława Olejaka. Znaj-

duje się ona przy wejściu do siedziby Zarządu regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
- Najlepszym dowodem pamięci o ofiarach wypadków
przy pracy jest ich zapobieganie i prewencja, bo samym narzekaniem nie uzdrowimy sytuacji, niczego nie zmienimy.
Dlatego organizujemy te seminaria - mówił przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Marcin Tyrna, otwierając spotkanie.
Wyraził wdzięczność i uznanie dla
wszystkich zakładowych inspektorów pracy za ich niewdzięczną ale też niezmiernie ważną pracę. Symbolicznym dopełnieniem
tych słów było wręczenie - po raz
kolejny - statuetek „Zasłużonego
dla poprawy bezpieczeństwa pracy”. W tym roku otrzymali je Mirosław Wawak z PGE Energia Odnawialna oddział Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka Żar oraz
Jan Polak (na zdjęciu poniżej), sekretarz Zarządu Regionu i
równocześnie przewodniczący Klubu Społecznych Inspektorów Pracy, działającego od blisko czterech lat przy podbeskidzkiej „Solidarności”. Z kolei w konkursie fotograficznym „Moje bezpieczne miejsce pracy” nagrodzono zdjęcia
Andrzeja Krokera ze spółki TRW Sterring Systems Poland
w Czechowicach-Dziedzicach.

Turniej o puchar przewodniczącego ZR

ZWYCIĘSTWO NEMAKU
W sobotę, 12 maja, odbył się kolejny solidarnościowy turniej piłki nożnej. Drużyny walczyły o puchar przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.
Tak, jak to miało miejsce w roku ubiegłym, zawody
odbyły się na stadionie „Orlik” w Bielsku-Białej przy ul.
Piastowskiej. Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn z organizacji związkowych z terenu Bielska-Białej i Żywca: Redor, Hutchinson, Bulten, Grammer, Nemak, Paged - Meble,
MZK Bielsko-Biała, Cooper, Fiat Auto Poland i Oświata Bielsko-Biała. Łącznie
w zawodach uczestniczyło 132 zawodników.
Zwycięzcą tegorocznego turnieju piłkarskiego
została drużyna ze spółki Nemak. Drugie miejsce zajęła drużyna z Hutchinsona, a trzecie miejsce piłkarze z Redoru, którzy wygrali mecz z bielską Oświatą. Najlepszym
strzelcem turnieju został

Mariusz Cupriak, a najlepszym bramkarzem Przemysław
Ponc (obaj reprezentowali drużynę spółki Nemak).
W tym roku aż trzy drużyny po raz pierwszy wzięły udział
w rozgrywkach (Redor, Hutchinson, Oświata z Bielska-Białej), co cieszy organizatorów, bo dowodzi, że ta inicjatywa
Zarządu Regionu jest trafiona.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” składa serdeczne podziękowania posłowi Stanisławowi Szwedowi,
który, jak co roku, ufundował nagrody dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.
Podziękowania składamy również dyrektorowi
Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Grzegorzowi Jani, który udostępnił nam obiekt,
na którym rozgrywaliśmy
zawody, jak również Bankowi Pocztowemu, który
jest sponsorem różnych naszych imprez, organizowanych w tym roku.

Zwycięska drużyna, reprezentująca „Solidarność”
spółki Nemak.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników piłkarskiego turnieju „Solidarności”.
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