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Bez wartości nie ma Solidarności

W 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, nakazujące producentom energii
zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
W związku z tym Polaków czeka drastyczna
podwyżka cen prądu, a polska gospodarka
w ciągu siedmiu lat może stracić nawet pół
miliona miejsc pracy.

WRÓĆMY DO KORZENI

Z inicjatywy Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, wspartej przez Instytut Teologiczny im. św. Jana
Kantego w Bielsku-Białej oraz Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej w piątek, 8 lutego 2013 roku, o 16.00 w Instytucie Teologicznym przy ul. Żeromskiego 5-7 w Bielsku-Białej odbędzie się druga konferencja z cyklu „Bez
wartości nie ma Solidarności”.
- Ten cykl rozpoczęliśmy dokładnie rok temu, w trzydziestą pierwszą rocznicę podpisania zwycięskiego porozumienia, kończącego podbeskidzki strajk generalny. Pragniemy,
aby te nasze spotkania były okazją do refleksji nad etosem
„Solidarności”, nad społeczną nauką Kościoła oraz nad
wartościami, z których wyrósł nasz związek i którym nadal
winien być wierny. Warto czasem przystanąć i zastanowić

się, w jakim miejscu jesteśmy, czym kierujemy się w naszym
działaniu, jakie są nasze priorytety - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Marcin Tyrna, pomysłodawca tego cyklu konferencji. W ubiegłym roku prelegentami byli dyrektor Instytutu Teologicznego ks. prof. Tadeusz Borutka oraz dr Tomasz Wójcik z Wrocławia.
W tym roku w trakcie konferencji wykłady zaprezentują:
- ks. prof. Janusz Mastalski, dziekan Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie:
„(Nie)wygodne wychowanie do odpowiedzialności”;
- prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie:
„Idea solidarności a współczesny relatywizm europejski”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tej konferencji - wstęp wolny!

Zarząd Regionu i Komisja Krajowa

W OBRONIE ZAŁOGI FIATA

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z
wielkim uznaniem obserwuje i wspiera walkę Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Fiat Auto Poland o godność i podmiotowość pracowników
w koncernie Fiat. W tych trudnych działaniach związku
zawodowego „Solidarność” byliśmy zawsze razem, czego nie można powiedzieć o innych organizacjach związkowych działających w spółce FAP. Zarząd Regionu Podbeskidzie dziękuje za wspólną, solidarną drogę w roku 2012.
Ostatnie drastyczne decyzje dyrekcji FAP potwierdzają
nasze najgorsze prognozy. Mamy świadomość, że proponowane zwolnienie 1500 osób to zepchnięcie potężnej grupy
polskich pracowników i ich rodzin na skraj biedy .
Po raz kolejny my, obywatele Rzeczpospolitej, przekonujemy się, że dla Rządu RP praca nie ma znaczenia. Obywatel pozostaje sam wobec nastawionych wyłącznie na zysk
międzynarodowych koncernów. Sprawdza się liberalna doktryna o bierności i arogancji oraz braku polityki przemysłowej w Polsce.
Należy przypomnieć, że to NSZZ „Solidarność” wywalczył Specjalną Strefę Ekonomiczną w Bielsku-Białej i Tychach , zapewniając spółce Fiata korzystne warunki finansowe. Także w okresie kryzysu załoga Fiat Auto Poland ratowała wyniki finansowe całego koncernu Fiata. W dniu 8 marca
2012 roku po raz kolejny informowaliśmy Ministra Gospodarki Rządu RP o sytuacji w polskim zakładzie Fiata - niestety bezskutecznie.
W związku z powyższym Zarząd Regionu Podbeskidzie uważa, że deklaracje w mediach o pomocy państwa
w tym zakresie to kolejny wybieg, nastawiony na dezinformację opinii publicznej. Prawda jest taka, że w Polsce
- w tym także na Śląsku - brak jest miejsc pracy. Zarząd
Regionu Podbeskidzie wyraża nadzieję, że polska opinia

publiczna nie da się zmanipulować pokrętnymi oświadczeniami koalicji rządzącej /.../
Zwracamy się po raz kolejny do pracowników Fiat Auto
Poland o uczciwą ocenę i rozliczenie działań związków zawodowych oraz o większą aktywność organizacyjną. Pasywna postawa staje się „wodą na młyn” w obecnej sytuacji w spółce Fiata i przekłada się bezpośrednio na działania zarządu spółki.
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w tej
dramatycznej sytuacji spółki FAP i przemysłu motoryzacyjnego udziela pełnego poparcia Międzyzakładowej Organizacji Związkowej FAP /…/.
★★★
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża swoją dezaprobatę wobec planowania zwolnień pracowników w Fiat Auto Poland w 2013 roku, tym bardziej, że
oprócz spadku sprzedaży na rynku europejskim do chwili obecnej nie ma żadnych informacji, co do rzeczywistych powodów tych zwolnień. Przypominamy, że Spółka
w ostatnich latach zwolniła już ponad tysiąc pracowników.
Komisja Krajowa uważa, że priorytetem powinno być zachowanie dotychczasowej liczby miejsc pracy, a jakikolwiek
plan dalszych redukcji zatrudnienia musi być uzasadniony i
uzgodniony z partnerami społecznymi. W tych działaniach
Komisja Krajowa popiera postulaty Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland.
Domagamy się od polskiego rządu przedstawienia konkretnych propozycji chroniących miejsca pracy w przemyśle,
w tym motoryzacyjnym, należącym do czołowych eksporterów, przynoszących znaczące wpływy do budżetu - nawet poprzez subsydiowanie miejsc pracy środkami z Funduszu Pracy.
Komisja Krajowa oczekuje od przedsiębiorców pełnej partycypacji w wynikających z redukcji zatrudnienia kosztach społecznych oraz finansowych wobec
zwalnianych pracowników, a nie
transferu zysków pochodzących z
działalności gospodarczej.
Fiat Auto Poland jest jednym z największych zakładów
produkcji samochodów w Polsce, kooperującym z dziesiątkami większych i mniejszych poddostawców oraz podwykonawców. Ograniczenie produkcji i
zatrudnienia w spółce pociągnie
za sobą zwolnienia w otoczeniu
firmy, a co za tym idzie znaczący wzrost bezrobocia w regionie.
Bezrobocie kosztuje - i budżet, i
podatników.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland
★★★
wielokrotnie organizowała pikiety i manifestacje w obronie miejsc pracy, w walce o O sytuacji załogi Fiata Auto Pogodne płace, o przestrzeganie praw pracowniczych i związkowych.
land czytaj na str. II

Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy
się obronić. W celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu, możemy skorzystać
z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelska. Taki pomysł wsparli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, a także reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. W skład ogólnoeuropejskiego Komitetu Obywatelskiego obok przedstawicieli Polski weszli reprezentanci sześciu krajów Unii: Austrii,
Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Swój akces do inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.
Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu, trzeba zebrać
co najmniej milion podpisów obywateli domagających się
zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej siedmiu krajach UE. W sierpniu ubiegłego roku
Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.
Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem
klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów jak Chiny, USA i Indie.
Główne cele to:
- zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania
klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego
- zatrzymanie „carbon leakage” - eksportu miejsc pracy i
przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie
istnieją regulacje klimatyczne
- obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia
i zmniejszenie „nędzy energetycznej”, co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne.
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez
umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych.
- W naszym regionie już od kilku tygodni trwa akcja zbierania podpisów. Można je składać na specjalnych formularzach deklaracji poparcia zarówno w Zarządzie Regionu, jak też w wielu zakładowych organizacjach związkowych. Zachęcamy wszystkich do poparcia tej inicjatywy,
bo jest o co walczyć! - mówi Jan Polak, sekretarz ZR i regionalny koordynator tej akcji.
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