
II  ✽  SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA

STANOWISKO nr 1
XI Walnego Zebrania Delegatów 

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
z 25 października 2013 roku

w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce
Od wielu lat jesteśmy świadkami antyspołecznej i an-

typracowniczej polityki rządu koalicji PO-PSL. Mamy 
do czynienia z ograniczaniem praw pracowniczych i 
związkowych, z ignorowaniem postulatów społecznych, 
wspartych milionami podpisów obywateli, z jawną po-
gardą dla ludzi pracy, a do tego z całkowitym skompro-
mitowaniem instytucji dialogu społecznego, zastąpionej 
dyktatem koalicji rządzącej. To premier Donald Tusk i 
minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz są osobi-
ście odpowiedzialni za brak dialogu. Wyraźnie widać, 
że obecny rząd, prowadzący konsekwentny demontaż 
państwa, nie zmieni swojego sposobu działania. Jedy-
ną szansą na realizację naszych postulatów jest zmiana 
układu politycznego.

Wrześniowe Ogólnopolskie Dni Protestu, a zwłaszcza 
wielka manifestacja społecznego niezadowolenia, zorgani-
zowana 14 września 2013 roku z inicjatywy NSZZ „Soli-
darność”, z udziałem blisko 200 tysięcy osób z całej Polski 
były dobitnym dowodem, że nie ma przyzwolenia na taką 
politykę obecnej władzy. Był to też dowód na powszechne 
poparcie dla związkowych postulatów i żądań.

Podtrzymujemy nasze żądania, w tym 
przede wszystkim:

1. Rezygnacji z wydłużenia wieku 
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych.

3. Wycofania niekorzystnych dla pra-
cowników zmian w Kodeksie Pracy.

4. Dofinansowania systemu ochro-
ny zdrowia.

5. Zaprzestania likwidacji szkół i za-
przestania przerzucania finansowania 
szkolnictwa publicznego na samorządy.

6. Podwyższenia wysokości płacy mi-
nimalnej zgodnie z projektem złożonym 
przez NSZZ „Solidarność”.

7. Zmiany prawa o referendach ogól-
nokrajowych tak, by o ich przeprowadze-
niu decydowało społeczeństwo, a nie par-
lamentarzyści.

Uczestnicy XI WZD NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Podbeskidzie uważają, że Ogólnopolskie 
Dni Protestu były znaczącym, lecz nie ostatnim etapem 
walki o zmianę antyspołecznej i antypracowniczej polity-
ki władz. Masowość tej akcji była dowodem siły i deter-
minacji ludzi pracy. Wzywamy Komisję Krajową NSZZ 
„Solidarność”, aby podjęła kolejne zdecydowane działa-
nia - do ogólnopolskiego strajku generalnego włącznie, 
za którym opowiedziała się znakomita większość uczest-
ników związkowego referendum - w celu doprowadzenia 
do realizacji naszych żądań i postulatów.

STANOWISKO nr 2
w  sprawie  sytuacji w oświacie

Delegaci Walnego Zebrania NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie stwierdzają narastający demontaż pań-
stwa polskiego przez obecną koalicję rządzącą PO-PSL.

Uważamy, że obecna dramatyczna sytuacja w polskiej 
oświacie jest efektem nowelizacji ustawy o systemie oświa-
ty, dokonanej z inicjatywy rządu przez parlament RP. Zmia-
na ustawy i wynikające z niej rozporządzenia MEN już za-
owocowały masową likwidacją szkół i placówek oświato-
wych, a dalsze ich wprowadzanie grozi:

- obniżeniem jakości kształcenia,
- segregacją edukacyjną i społeczną uczniów, wynika-

jącą z prywatyzacji szkół,
- dyskredytacją prestiżu zawodu nauczyciela.
Pomysły kolejnych ministrów edukacji narodowej są 

demontowaniem całego systemu oświaty w Polsce. 
My, delegaci Walnego Zebrania Delegatów, nie zgadza-

my się na pseudoreformy proponowane przez MEN doty-
czące:

Pokłosie XI Walnego Zebrania Delegatów

ZJAZDOWE DOKUMENTY
Poniżej publikujemy stanowiska, przyjęte 25 października 2013 roku przez uczestników sesji sprawozdawczej XI Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie. Dwa z nich, pierwsze i piąte, zostały zaproponowane przez Komisję Uchwał i 
Wniosków WZD, pracującą w składzie: Krzysztof Chudzik, Andrzej Gacek, Edward Kubas i Stanisław Szwed. Stanowisko numer dwa 
zostało przygotowane przez przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Jadwigę Utecht-Nolbrzak 
i przewodniczącego ZR Marcina Tyrnę. Trzecie stanowisko zgłosili wspólnie Marcin Tyrna i szef Regionalnej Sekcji Ochrony Zdro-
wia NSZZ „S” Piotr Gołąb. Stanowisko czwarte, dotyczące przygotowań do strajku generalnego, zgłosili delegaci należący do Re-
gionalnej Sekcji Metalowców. 

- wprowadzenia obowiązku szkolnego od szóstego 
roku życia,

-szkodliwej reformy przedszkoli,
- łączenia klas szkolnych (zwiększanie ilości uczniów 

w klasach),
- zmniejszania świadomości patriotycznej i historycz-

nej poprzez ograniczanie lekcji historii i eliminowanie tra-
dycyjnych lektur szkolnych.

Oświata jest dobrem całego narodu i nie wolno jej 
traktować wyłącznie jako wydatek budżetowy, ale jako 
ważną i niezbędną inwestycję w przyszłość młodego 
pokolenia.

Nie możemy pozwolić, aby krótkowzroczne i nieprze-
myślane zmiany doprowadziły do dalszego obniżenia ja-
kości kształcenia pokoleń Polaków.

STANOWISKO nr 3
w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia

Zdrowie obywateli i jego ochrona winny być bez-
względnym priorytetem strategii rządzenia w Polsce. 
Niestety na naszych oczach rozkrada się resztki majątku 
narodowego. Przy biernej postawie, a wręcz za aproba-
tą rządu PO-PSL dokonuje się planowego uwłaszcze-
nia wąskiej  grupy medycznego biznesu w ramach rzą-
dowego programu komercjalizacji. Obecny stan służby 
zdrowia to niedoszacowana składka na publiczną ochro-

nę zdrowia, scentralizowany i skorumpowany system 
dystrybucji publicznych pieniędzy, uwłaczający stosu-
nek do pacjenta i degradacja zawodów medycznych.

Stwierdzamy „sobiepaństwo” Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie dystrybu-
cji środków na ochronę zdrowia i ich marnotrawstwo, 
brak określonego „koszyka” gwarantowanych świad-
czeń zdrowotnych. Niedopuszczalne jest przerzucanie 
odpowiedzialności na samorządy i pacjentów pono-
szących coraz wyższe koszty leczenia w prywatnych 
placówkach medycznych. Już dzisiaj Polacy płacą do-
datkowo z własnych kieszeni ponad 30 mld zł rocznie. 
Obowiązkowa składka odprowadzana do Narodowego 
Funduszu Zdrowia wynosi 65 mld zł. 

Delegaci Walnego Zebrania Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” wzywają  rządzących do opamię-
tania się. Zobowiązujemy wszystkie struktury związ-
kowe - Zarząd Regionu Podbeskidzie oraz Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” - do zintensyfikowania 
działań z zakresu ochrony zdrowia w ramach ogól-
nopolskiego protestu „Dość lekceważenia społeczeń-
stwa”. Ochrona zdrowia Polaków to nie jest tylko spra-
wa służby zdrowia, to konstytucyjne prawo wszystkich 
obywateli naszego kraju, a przede wszystkim obowią-
zek rządzących. Apelujemy do członków i sympaty-
ków Platformy Obywatelskiej - jeśli nie chcecie uwia-
rygodniać obecnego układu władzy i jego decyzji zre-
zygnujcie z wspierania tego rządu. Tego wymaga Wa-
sza obywatelska odpowiedzialność. Nie igrajcie z na-
rodem - to się źle skończy.

STANOWISKO nr 4
w sprawie elastycznego czasu pracy

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie uważa, że należy użyć wszelkich do-
stępnych środków nacisku, aby spowodować wycofanie się 
koalicji rządzącej ze zmian w Kodeksie Pracy, które wpro-
wadziły tak zwany elastyczny czas pracy. 

W związku z powyższym zwracamy się do Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań w celu 
przygotowania związku do przeprowadzenia strajku gene-
ralnego w całym kraju.

STANOWISKO nr 5
w sprawie sytuacji politycznej w kraju

Cechą charakterystyczną działań obecnej ekipy rządzą-
cej premiera Donalda Tuska jest brak dialogu oraz antypra-
cownicza, antyspołeczna i antyzwiązkowa polityka. Wizy-
tówką rządu premiera Donalda Tuska są nie tylko rozliczne 
afery, ale też wzrost podatków, rozrost armii urzędników, 
wzrost bezrobocia, wzrost zadłużenia Polski, podwyższe-
nie wieku emerytalnego, wprowadzenie rocznego okre-
su rozliczeniowego czasu pracy. Rozszerza się krąg ubó-
stwa, rośnie armia bezrobotnych i tych, którzy pracy szu-
kają poza granicami naszego kraju. Polska dotkliwie od-
czuwa brak rządowego wsparcia dla rozwoju przemysłu i 
nauki. Nieudolność tej władzy obserwujemy nie tylko w 

działaniach w kraju, ale też w polityce zagra-
nicznej. Ten rząd obciąża między innymi przy-
zwolenie na fatalne dla Polski zmiany w Pakie-
cie Klimatyczno-Energetycznym. 

Jesteśmy świadomi, że ten układ polityczny 
objął pełnię władzy w Polsce w wyniku demo-
kratycznych wyborów, ale przy użyciu kłamli-
wych obietnic i manipulując opinią publiczną, 
wykorzystując nieświadomość i w dużej mie-
rze także bierność wyborców. Skutki rządów 
koalicji PO-PSL są opłakane. 

Ten układ polityczny nie tylko wyczerpał się, 
ale stał się szkodliwy dla Polski i Polaków. Pod-
czas fi nału Ogólnopolskich Dni Protestu, 14 wrze-
śnia na placu Zamkowym ogłosiliśmy, że będzie-
my zbierać podpisy pod petycją o skrócenie ka-
dencji Sejmu. Petycja z formalnego punktu wi-
dzenia nie jest dla posłów wiążąca, ale jeśli uda 
się nam zebrać znaczącą liczbę podpisów, polity-
cy nie będą mogli zignorować tego głosu. Dlatego 
warto zaangażować się w to przedsięwzięcie, bo 
będzie to ważny środek nacisku na władzę, która 

prędzej czy później musi zacząć słuchać swoich obywate-
li. Zwracamy się do wszystkich struktur naszego Związku, 
naszych sympatyków, do organizacji, stowarzyszeń, inicja-
tyw obywatelskich oraz do wszystkich, którzy chcą zmia-
ny obecnej władzy, o poparcie naszej akcji. 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że zbliżają się wybory 
samorządowe. Dla NSZZ „Solidarności” nie może być 
obojętnym, kto będzie rządził naszymi gminami, powiata-
mi i województwami. To na tych szczeblach zapada wiele 
decyzji, które żywotnie dotyczą nas wszystkich. Już teraz 
należy podjąć działania, by znaleźć grupy wyborcze, sto-
warzyszenia czy partie polityczne, które będą gwaranto-
wać rzeczywistą współpracę ze związkami zawodowymi i 
realizację słusznych postulatów społecznych. Trzeba tak-
że podjąć działania, które zapewnią obecność ludzi „Soli-
darności” na listach wyborczych w wyborach samorządo-
wych, a w przyszłości także parlamentarnych. Wiemy do-
brze, że nieobecni nie mają racji - odczuliśmy to boleśnie 
w minionych latach, gdy mieliśmy we władzach wszyst-
kich szczebli minimalną lub wręcz żadną reprezentację...

Mając powyższe na uwadze Walne Zebranie Delega-
tów Regionu oczekuje od struktur związkowych w Regio-
nie Podbeskidzie na czele z Zarządem Regionu podjęcia 
takich działań, które zaowocują podjęciem przedwybor-
czej, a następnie także samorządowej współpracy z wia-
rygodnymi i silnymi ugrupowaniami, dającymi gwaran-
cję realizacji naszych oczekiwań i postulatów. 

XI Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Regionu Podbeskidzie
Bielsko-Biała, 25 października 2013 roku


