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W Sejmie rozpatrywany jest obywatelski projekt zmian w
ustawie emerytalnej. Proponowana nowelizacja ma umo¿liwiæ
dobrowolne przechodzenie na emeryturê kobietom po 35 la-
tach pracy, a mê¿czyznom po 40 latach pracy - bez wzglêdu na
wiek. „Solidarnoœæ” od dawna podkreœla³a, ¿e obecny system
emerytalny jest z³y i krzywdz¹cy, zw³aszcza wobec osób za-
trudnionych w warunkach szczególnych b¹dŸ uci¹¿liwych oraz
legitymuj¹cych siê najd³u¿szym sta¿em pracy. Uwa¿amy, ¿e
nowelizacja przepisów emerytalnych, zaproponowana w oby-
watelskim projekcie, by³aby korzystna dla takich osób.

Apelujemy do parlamentarzystów o poparcie tej inicjatywy.
Ze szczególn¹ uwag¹ bêdziemy œledziæ g³osowania w tej spra-
wie pos³ów z Podbeskidzia. Chcemy wierzyæ, ¿e swymi g³osami
popr¹ ten projekt. Do³o¿ymy wszelkich starañ, by mieszkañcy
Podbeskidzia dowiedzieli siê, jakie stanowisko w tej wa¿nej spra-
wie zajêli pos³owie, reprezentuj¹cy ich w Sejmie RP.
(Stanowisko Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ” z 29 lipca 2010 roku w sprawie obywatelskie-
go projektu zmian w ustawie emerytalnej)

Obie s¹ doskonale znane wiêkszoœci zwi¹zkowych dzia³a-
czy z zak³adowych organizacji „Solidarnoœci” regionu Podbe-
skidzie. Zawsze kompetentne i ¿yczliwe, zawsze gotowe do po-
mocy. W siedzibie Zarz¹du Regionu odby³o siê po¿egnanie od-
chodz¹cej na emeryturê Marii Koniecznej i przechodz¹cej na
rentê Haliny Tomasik.

- Dobrze nam siê wspó³pracowa³o i dobrze bêdziemy was
wspominaæ. Odpocznijcie, bo w pe³ni na to zas³u¿y³yœcie, ale nie
zapominajcie o nas - powiedzia³ przewodnicz¹cy podbeskidz-
kiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna, ¿egnaj¹c wraz z innymi pra-
cownikami ZR obie panie. Przypomnia³ ich pracê dla „Solidar-
noœci”. Halina Tomasik przysz³a do Zarz¹du Regionu w 1989
roku. Od samego pocz¹tku zajmowa³a siê ksiêgowoœci¹ zwi¹z-
ku. - Dziêki Halince zawsze  mieliœmy porz¹dek w kasie - pod-
kreœli³ Tyrna. Z kolei Maria Konieczna pojawi³a siê w Zarz¹dzie
Regionu w 1992 roku. Wczeœniej dzia³a³a w „Solidarnoœci” Be-
famy i ju¿ tam wspó³pracowa³a z Marcinem Tyrn¹. W ZR praco-
wa³a w najbardziej obleganym przez zwi¹zkowców dziale - Sek-
cji Interwencji. Przez piêæ kadencji (!) by³a te¿ cz³onkiem Re-
gionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarnoœæ”, z czego przez
cztery kadencje pe³ni³a funkcjê sekretarza RKR.

Nadmierny optymizm i krótkowzrocznoœæ - to g³ówne
zarzuty NSZZ „Solidarnoœæ” do rz¹dowych za³o¿eñ do bu-
d¿etu pañstwa na 2011 rok.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” za-
opiniowa³o za³o¿enia do przysz³orocznego bud¿etu pañ-
stwa. Zwi¹zkowcy negatywnie oceniaj¹ zamro¿enie p³ac
w pañstwowej sferze bud¿etowej, nierealne prognozy do-
tycz¹ce spadku bezrobocia oraz propozycje podwy¿ki po-
datku VAT. NSZZ „S” podtrzymuje równie¿ swoje postu-
laty dotycz¹ce wzrostu wynagrodzeñ w pañstwowej sfe-
rze bud¿etowej oraz p³acy minimalnej.

Zdaniem NSZZ „Solidarnoœæ” za³o¿enia: 3,5 procent
wzrostu PKB, 2,3 procent inflacji oraz 9,9 procent stopy
bezrobocia s¹ bardzo optymistyczne. Zwi¹zkowcy obawiaj¹
siê, ¿e niedoszacowanie inflacji przy jednoczesnym wpro-
wadzaniu regu³y wydatkowej spowoduje na przyk³ad nie-
wystarczaj¹cy wzrost wydatków bud¿etowych na politykê
spo³eczn¹ pañstwa.

NSZZ „Solidarnoœæ” krytycznie ocenia równie¿ pro-
pozycjê podwy¿ki podatku VAT. Zdaniem zwi¹zkowców
podwy¿ka spowoduje impuls inflacyjny, co z kolei przy-
czyni siê do wzrostu kosztów utrzymania osób najmniej
zarabiaj¹cych. „Solidarnoœæ” nie wyra¿a równie¿ zgody na
zamro¿enie wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿eto-
wej. Jego konsekwencj¹ bêdzie spadek - w kolejnym ju¿

W siedzibie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darnoœæ” pojawili siê niezwykli goœcie - wspó³pracuj¹cy przed
laty z Podbeskidziem Jean-Pierre Stobiecki z ¿on¹. Wizyta
by³a okazj¹ do wspomnieñ, a tak¿e przekazania goœciowi cze-
kaj¹cego na niego od piêciu lat dyplomu „Zas³u¿onego dla
Solidarnoœci Podbeskidzia”. Francuski zwi¹zkowiec zosta³
uhonorowany tym tytu³em za dzia³ania z pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych, gdy pe³ni³ funkcjê sekretarza CFDT regio-
nu Nord Pas de Calaise w Lille. Podj¹³ wówczas wspó³pracê
z „Solidarnoœci¹” Regionu Podbeskidzie dziêki kontaktom z
ówczesnym szefem „S” w FSM Janem Fr¹czkiem. Najbar-
dziej donios³ym owocem tej wspó³pracy by³o uruchomienie
w Bielsku-Bia³ej (przy wspó³pracy filii Politechniki £ódzkiej)
europejskiego programu edukacyjnego „Tempus”. W kilku
wielomiesiêcznych cyklach zajêæ wziê³o udzia³ ponad sto
osób, g³ównie podbeskidzkich zwi¹zkowców.

- To by³ wspania³y czas solidarnej wspó³pracy, okres
zawi¹zywania siê przyjaŸni, które przetrwa³y lata - podkre-
œli³ wzruszony Stobiecki. Przyzna³, ¿e zamierza opracowaæ

Czas wakacji nie zawsze oznacza okresu wypoczynku.
Na pewno nie odpoczywaj¹ zwi¹zkowcy z ¿ywieckiej fir-
my Œrubena Unia i z cieszyñskiego Polifarbu. W sierpniu
pracownicy z obu tych zak³adów, zorganizowani przez „So-
lidarnoœæ”, g³oœno upomnieli siê o podwy¿ki p³ac.

W ¿ywieckiej Œrubenie niespokojnie jest od wielu mie-
siêcy. Najpierw by³a walka o utrzymanie miejsc pracy, póŸ-
niej zaczê³y siê ¿mudne, lecz - niestety - bezowocne rozmo-
wy na temat podwy¿ek. - Prowadzone przez ostatnie mie-
si¹ce negocjacje p³acowe pokaza³y niechêæ zarz¹du spó³ki
do zawarcia kompromisu ze stron¹ zwi¹zkow¹ i to pomimo
starañ mediatora, który uzna³ argumentacjê strony zwi¹z-
kowej. W ten sposób zarz¹d spó³ki Œrubena Unia doprowa-
dzi³ do obecnego impasu i akcji strajkowej - podkreœla An-
drzej Madyda, przewodnicz¹cy ¿ywieckiego podregionu
„Solidarnoœci”. Z kolei zarz¹d spó³ki utrzymuje, ¿e firma
nie ma finansowych mo¿liwoœci spe³nienia ¿¹dañ zwi¹zkow-
ców.

Gdy ju¿ mediator zakoñczy³ sw¹ pracê i spisany zosta³
protokó³ rozbie¿noœci, zak³adowa „Solidarnoœæ” zdecydo-
wa³a siê siêgn¹æ po najgroŸniejsz¹ pracownicz¹ broñ - strajk.
Na pocz¹tek by³ to dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Prze-
prowadzony zosta³ 5 sierpnia. - Wci¹¿ wierzymy, ¿e mo¿emy
siê porozumieæ i znaleŸæ kompromisowe rozwi¹zanie. Ocze-
kujemy, ¿e zarz¹d spó³ki zdecyduje siê wreszcie na rozpo-
czêcie rzeczywistych negocjacji - mówi Krzysztof Schmeil-
chel, przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Œrubenie.

Obywatelska inicjatywa

Przez wiele miesiêcy koalicja rz¹dz¹ca PO-PSL z samozado-
woleniem przekonywa³a spo³eczeñstwo o swej nieomylnoœci, cze-
go dowodem mia³a byæ doskona³a kondycja polskiej gospodarki i
finansów pañstwa. Byliœmy przekonywani, ¿e Polska jest zielon¹
wysp¹ na mapie pogr¹¿onej w kryzysie Europy. Teraz dowiaduje-
my siê, ¿e sytuacja ekonomiczna Polski jest du¿o gorsza. Ostatnio
rz¹d premiera Donalda Tuska podj¹³ decyzjê o podniesieniu sta-
wek podatku VAT. Hipokryzj¹ jest przy tym mówienie, ¿e decy-
zja ta nie wp³ynie na sytuacjê materialn¹ Polaków.

Po raz kolejny koszty b³êdów ekonomicznych rz¹du ponie-
sie spo³eczeñstwo, a zw³aszcza najubo¿sza jego czêœæ. Prezy-
dium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” ka-
tegorycznie protestuje przeciwko takim dzia³aniom. Oczekuje-
my przedstawienia pod os¹d spo³eczny rzeczywistego stanu fi-
nansów pañstwa oraz rozpoczêcia autentycznej debaty na te-
mat wyjœcia z obecnej sytuacji.
(Stanowisko Prezydium Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarnoœæ” z 16 sierpnia 2010 roku w sprawie podniesie-
nia przez rz¹d stawek podatku VAT)

roku - realnych wynagrodzeñ, co mo¿e ograniczyæ wp³yw
spo¿ycia indywidualnego na wzrost PKB. Zwi¹zkowcy
przypominaj¹, ¿e niedoszacowanie inflacji w poprzednich
latach spowodowa³ spadek p³ac realnych w pañstwowej
sferze bud¿etowej. NSZZ „Solidarnoœæ” przypomina, ¿e ak-
tualne s¹ postulaty Zwi¹zku w sprawie wzrostu wynagrodzeñ
w przysz³ym roku. Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê wzrostu wskaŸ-
nika wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej do po-
ziomu 5,3 procent oraz wzrostu p³acy minimalnej do 1500 z³
(44 procent planowanego wzrostu przeciêtnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej). NSZZ „Solidarnoœæ” przypo-
mina, ¿e czêœci¹ pakietu antykryzysowego mia³o byæ przed-
stawienie przez rz¹d mechanizmów wzrostu minimalnego
wynagrodzenia do poziomu 50 procent przeciêtnego wyna-
grodzenia.

Za nierealny NSZZ „Solidarnoœæ” uznaje przewidywa-
ny spadek bezrobocia do 9,9 procent na koniec 2011 roku.
Niepokoj¹ce jest opieranie spadku poziomu bezrobocia na
czynnikach demograficznych. Oznacza to brak pomys³u na
stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W opinii do za³o¿eñ bud¿etowych, zwi¹zkowcy wyra-
¿aj¹ równie¿ zaniepokojenie zapowiadanym przyspiesze-
niem tempa prywatyzacji przedsiêbiorstw z udzia³em Skar-
bu Pañstwa, co mo¿e prowadziæ do sprzeda¿y spó³ek po-
ni¿ej ich wartoœci rynkowej. (sis)

„Solidarnoœæ” opiniuje bud¿et

Po¿egnanie pracownic ZR

Czas po¿egnania - poœrodku z kwiatami Halina To-
masik (na zdjêciu z lewej) i Maria Konieczna.

Niespokojnie jest tak¿e w cieszyñskiej spó³ce Polifarb.
Tam zwi¹zkowcy nie godz¹ siê ze sposobem podzia³u pod-
wy¿ek p³ac wœród za³ogi. Po wielomiesiêcznych negocja-
cjach zarz¹d spó³ki zdecydowa³ podnieœæ wynagrodzenia
pracowników, ale - zdaniem „Solidarnoœci” - w sposób
krzywdz¹cy znakomit¹ wiêkszoœæ za³ogi. Protestuj¹c prze-
ciwko takiemu dzieleniu pracowników zwi¹zkowcy zorga-
nizowali 10 sierpnia pikietê przed biurowcem Polifarbu.

W Œrubenie i Polifarbie

Protestuj¹cy zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci” ¿ywieckiej
spó³ki Œrubena Unia przed bram¹ swego zak³adu.

i opublikowaæ swe wspomnienia, dotycz¹ce polsko-francu-
skiej wspó³pracy zwi¹zkowej. Na pewno znajdzie siê tam
te¿ miejsce na opisanie kontaktów z Podbeskidziem.

Pañstwo Stobieccy pasowani na beskidzkich górali...

Dyplom czeka³ piêæ lat...

Jean−Pierre Stobiecki, działacz francuskich związków zawodowych CFDT, odebrał w Bielsku−Bia−
łej dyplom „Zasłużonego dla Solidarności Podbeskidzia”, przyznany mu w... 2005 roku.


