IV ✽ SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

1. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
uważa, że zapewnienie godnej pracy powinno być priorytetem polityki społeczno-gospodarczej państwa - zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego odwołującą
się do idei równości, sprawiedliwości społecznej i solidarności. Godna praca to praca bezpieczna, godziwie
wynagradzana, wykonywana na podstawie umowy o
pracę na czas nieokreślony, z prawem do wypoczynku,
doskonalenia zawodowego, a w przyszłości - do godnej
emerytury.
2. KZD negatywnie ocenia brak działań rządu i parlamentu na rzecz stworzenia warunków do godnej pracy. Obietnice składane w trakcie kampanii wyborczej
nie są realizowane. Hasło „taniego państwa” sprowadza
się do przerzucania kosztów na obywateli, którzy - płacąc podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne - muszą dodatkowo finansować ochronę zdrowia i edukację.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się:
● rosnącemu rozwarstwieniu dochodów (stale zwiększa się rozpiętość między powiększającą się grupą
zarabiającą najmniej i grupą, która zarabia najwięcej; coraz więcej jest osób, które zarabiają poniżej
średniej krajowej; rośnie też liczba rodzin, które mimo pracy - muszą korzystać z pomocy społecznej);
● społecznie szkodliwym reformom, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć dostępność do ochrony zdrowia, edukacji i nauki;
● rządowemu projektowi ustawy o tzw. emeryturach
pomostowych nieuzgodnionemu z reprezentatywnymi związkami zawodowymi;
● niewystarczającemu wzrostowi wynagrodzeń (w tym
w sferze budżetowej i parabudżetowej), który nie rekompensuje wzrostu kosztów utrzymania;
● łamaniu praw pracowniczych i związkowych, które
prowadzi do głębokiego kryzysu dialogu społecznego.
3. Godna praca to praca godziwie wynagradzana, ale
wyższego wzrostu płac potrzebuje też Polska gospodarka w celu utrwalenia wysokiego tempa wzrostu opartego przede wszystkim na popycie wewnętrznym. Dziś,
w czasie wielkiego kryzysu globalnych finansów, okazuje się, że liberalna „niewidzialna ręka rynku” nie załatwi wszystkiego, że polityka niskich płac przy jednoczesnym zachęcaniu obywateli do zadłużania się prowadzi do katastrofy. Obecnie mimo pewnego wzrostu
inflacji podstawowym zagrożeniem jest spowolnienie
wzrostu gospodarczego. NSZZ „Solidarność” przestrzega przed próbami przeniesienia kosztów tego spowolnienia na najuboższych. Właśnie teraz należy inwestować w dobrej jakości miejsca pracy. Inwestycje w pracownika są długoterminową gwarancją zrównoważonego rozwoju.
4. KZD uznaje za konieczne kontynuowanie kampanii „Godna praca - godna emerytura” i wzywa rząd i
organizacje pracodawców do rzeczywistego dialogu na
wymienione wcześniej, fundamentalne tematy. Są one
szczególnie istotne wobec zapowiedzi wprowadzenia w
Polsce euro, co przy obecnej różnicy w poziomie wynagrodzeń, płacy minimalnej i systemie osłon socjalnych,
a także wysokości emerytur zepchnie kolejne grupy obywateli poniżej granicy ubóstwa i pogłębi istniejące problemy. Należy doprowadzić do takiego wzrostu płac,
aby Polska pod tym względem, jak i pod względem rozwoju gospodarczego dorównała średniej w Unii Europejskiej.
To są problemy wszystkich pracowników. Jeżeli ich
wspólnie nie rozwiążemy, Polska stanie się krajem wielu biednych i niewielu bogatych. KZD zobowiązuje Komisję Krajową do ogłoszenia dni protestów pracowniczych pod hasłami „Godnej pracy i godnej emerytury”.
KZD zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych związku o włączenie się w kampanię oraz podjęcie działań wspierających. KZD oczekuje od członków
związku aktywnego udziału w tej kampanii.
Od naszego zaangażowania dziś zależy przyszłość
polskich rodzin.
(Uchwała nr 8 XXII Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie godnej pracy)

Podstawowym celem działania NSZZ „Solidarność” jest poprawa jakości życia, warunków pracy,
zwiększenie przychodów i bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników. Nabiera to szczególnego znaczenia
dziś, gdy zagrożone są obowiązujące regulacje w kodeksie pracy, rośnie rozwarstwienie społeczne, łamane są prawa pracowników.
Tylko pracownicy zrzeszeni w silnym i dobrze zorganizowanym związku są w stanie skutecznie przeciwstawić się tym niekorzystnym dla świata pracy tendencjom. Tylko silny związek jest w stanie prowadzić, a
jeśli trzeba - wymusić - rzeczywisty dialog społeczny,
konieczny dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego kraju.
Naszym celem powinno być zorganizowanie w
NSZZ „Solidarność” w najbliższych latach miliona pracowników.
Działania bezpośrednie obejmują prace na rzecz
zwiększenia liczby członków w organizacjach już istniejących oraz prace organizatorów związkowych na
rzecz powstania nowych organizacji zakładowych. Na
rozwój związku wpływa sprawna organizacja, pełen
przepływ informacji między wszystkimi strukturami,
szkolenia, stałe konsultacje z członkami oraz wizerunek związku na zewnątrz.
Realizując wszystkie te elementy związek staje się
atrakcyjny dla nowych ludzi. Jest w stanie wykorzystać swój potencjał, działając na rzecz i w imieniu
swoich członków, i współpracując na arenie międzynarodowej w budowie wolnego ruchu związkowego.
Możemy tego dokonać poprzez przekonanie pracowników, że poprawa warunków ich pracy może się dokonać tylko wtedy, jeśli będą licznie zorganizowani i
gotowi do działania. Potrzebujemy do tego wzmocnienia działań wspierających pracę organizatorów

związkowych, lepszej informacji, pomocy eksperckiej, szkoleń.
W związku z tym należy:
1. zwiększyć zaangażowanie na rzecz powstania nowych organizacji zakładowych i międzyzakładowych
i pozyskanie nowych członków w organizacjach już
istniejących;
2. zbudować zaplecze badawczo-eksperckie związku, które będzie prowadziło własne badania poziomu
życia, opiniowało i przygotowywało akty prawne, inicjowało debaty dotyczące kierunków rozwoju naszego kraju (Związkowy Instytut Naukowo-Badawczy,
Związkowe Centrum Szkolenia Kadr) oraz rozwinąć
systemowe szkolenia liderów związkowych;
3. rozwijać system informacji wewnętrznej opartej
przede wszystkim na możliwościach Internetu, ale również działać na rzecz możliwie szerokiego dotarcia z
argumentami związku do społeczeństwa poprzez kampanie społeczne i akcje związkowe oraz systematyczną akcję informacyjno-promocyjną o działaniach
związku w mediach;
4. usprawnić organizację i komunikację m.in. poprzez utworzenie centralnego rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych oraz członków
związku.
KZD zobowiązuje wszystkie struktury związku do
realizacji wyżej wymienionych założeń w ramach swoich planów działania z uwzględnieniem odpowiednich
środków budżetowych.
KZD zobowiązuje Komisję Krajową do przyjęcia
w ciągu 3 miesięcy szczegółowego planu realizacji tego
celu i uwzględnienia go w planach budżetowych na
rok 2009.
(Uchwała nr 10 XXII Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków rozwoju Związku)

