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Szanuj¹c indywidualne pogl¹dy cz³onków naszego
Zwi¹zku, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ” uwa¿a, ¿e
wybór Pana Jaros³awa Kaczyñskiego na Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej daje najwiêksz¹ gwarancjê kontynu-
acji programu Solidarnej Polski, realizowanego przez  Le-
cha Kaczyñskiego. Nasz Zwi¹zek popar³ ten program 5 lat
temu. Przez te lata mogliœmy liczyæ na wsparcie Prezydenta
Lecha Kaczyñskiego zarówno w sferze spo³ecznej, jak i w
dzia³aniu na rzecz prawdy historycznej i pamiêci o ludziach
NSZZ „Solidarnoœæ”, którym zawdziêczamy nasz¹ wolnoœæ.

Dlatego apelujemy do cz³onków i sympatyków NSZZ
„Solidarnoœæ” o poparcie w wyborach prezydenckich kandy-
datury Jaros³awa Kaczyñskiego. Komisja Krajowa nikomu
nie odmawia prawa do powo³ywania siê na solidarnoœciowy
rodowód. Przypominamy i podkreœlamy jednak, ¿e Sierpieñ
1980 roku obok donios³ego przes³ania wolnoœci, mia³ równie
wa¿ny wymiar sprawiedliwoœci spo³ecznej. Dzisiaj jednak
niektórzy, powo³uj¹c siê na ten rodowód, prowadz¹ dzia³ania
pog³êbiaj¹ce  rozwarstwienie p³acowe i spo³eczne.

Niesprawiedliwy podzia³ dochodu narodowego i brak
poszanowania dla godnoœci pracowników rodz¹ zjawiska
mog¹ce zagroziæ rozwojowi kraju. Potrzebujemy prezyden-
ta, który oprócz godnego reprezentowania Rzeczypospolitej
i jej interesów na forum miêdzynarodowym, bêdzie sojuszni-
kiem pracowników, ludzi prostych i tych najs³abszych. Przy-
pominamy równie¿, ¿e w Sierpniu 1980 roku robotnicy upo-
mnieli siê o krzy¿, o obecnoœæ wiary w ¿yciu publicznym.
Dziœ wolna Polska zas³uguje na prezydenta wiernego war-
toœciom i idea³om Sierpnia.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”

/Stanowisko KK NSZZ „Solidarnoœæ” z 29 kwietnia 2010
roku w sprawie wyborów prezydenckich/

„Solidarnoœæ” stawia
na Kaczyñskiego

Znaczn¹ czêœæ naszego regionu dotknê³a katastrofa po-
wodzi. ¯ywio³ spustoszy³ uprawy, zniszczy³ domy i bu-
dynki gospodarcze. Straty s¹ ogromne, wielu ludzi straci-
³o dorobek ca³ego ¿ycia. Wœród poszkodowanych s¹ te¿
cz³onkowie naszego zwi¹zku.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
apeluje do wszystkich struktur i cz³onków NSZZ „Soli-
darnoœæ” o solidarn¹ pomoc wszystkim poszkodowanym.
Ju¿ teraz wiele organizacji zak³adowych, zw³aszcza na te-
renach, gdzie powódŸ uczyni³a szczególne spustoszenia,
wyszukuje osoby poszkodowane i organizuje im ró¿no-
rodn¹ pomoc. Apelujemy, by wesprzeæ je w tych wysi³-
kach. Niech nikt poszkodowany nie pozostanie sam. Rów-

noczeœnie zwracamy siê do wszystkich zak³adowych or-
ganizacji NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie o
przeprowadzenie wœród swoich cz³onków zbiórek pieniê-
dzy na pomoc poszkodowanym i przekazanie ich na konto
Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”: PKO
BP SA 70 1020 1390 0000 6302 0146 1128 z dopiskiem
„PowódŸ”.

Na to samo konto przekazane zostan¹ œrodki, zebrane
wœród cz³onków Zarz¹du Regionu Podbeskidzie i Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej.
Zarz¹d Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
/Apel Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”
z 24 maja 2010 roku w sprawie pomocy dla ofiar powodzi/

Pomó¿my poszkodowanym przez ¿ywio³

W pi¹tek, 18 czerwca, odbêdzie siê XI Walne Zebranie
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie. De-
legaci wys³uchaj¹ sprawozdania z dzia³alnoœci podbeskidz-
kiej „Solidarnoœci” w latach 2006-2010 i wybior¹ regionalne
w³adze zwi¹zku na now¹ kadencjê, która potrwa do 2014 roku.

W zjeŸdzie wezm¹ udzia³ delegaci, wybrani w trakcie
zakoñczonych niedawno wyborów w zak³adowych organi-
zacjach zwi¹zkowych. - Muszê powiedzieæ, ¿e wybory te
przebieg³y bardzo sprawnie i z pe³nym poszanowaniem na-
szych zwi¹zkowych przepisów. Przedstawiciele Regional-
nej Komisji Wyborczej uczestniczyli we wszystkich zebra-
niach sprawozdawczo-wyborczych i zgodnie podkreœlaj¹,
¿e by³y one bardzo dobrze przygotowane przez zak³adowe
organizacje „Solidarnoœci”. Wszystkim zaanga¿owanym w
te zebrania zwi¹zkowcom nale¿¹ siê du¿e podziêkowania -
mówi Jan Polak, przewodnicz¹cy RKW.

Podkreœla on, ¿e dziêki zakoñczonym wyborom w pod-
stawowych organizacjach zwi¹zkowych mo¿na by³o zwe-

ryfikowaæ rejestr komisji, wykreœlaj¹c z niego „martwe du-
sze”. Tak wiêc obecnie w Regionie Podbeskidzie skupio-
nych jest 166 komisji zak³adowych, skupiaj¹cych nieco
ponad 17 tysiêcy zwi¹zkowców. - To stan niemal iden-
tyczny z tym, jaki mieliœmy cztery lata temu, na pocz¹tku
kadencji - podkreœla Jan Polak. W wyniku wyborów do-
sz³o do zmiany przewodnicz¹cych w co trzeciej komisji
zak³adowej. Jeszcze bardziej odmieniony zosta³ zestaw
delegatów na regionalny zjazd. Spoœród 156 osób, upraw-
nionych do udzia³u w WZDR, a¿ 75, czyli blisko po³owa,
zdoby³a mandat delegata po raz pierwszy. Walne Zebra-
nie Delegatów, zgodnie ze statutem, jest najwy¿sz¹ w³adz¹
zwi¹zkow¹ w regionie. Zadaniem delegatów bêdzie zarów-
no ocena dzia³alnoœci regionalnych w³adz w minionej ka-
dencji, jak równie¿ wybór przewodnicz¹cego Zarz¹du
Regionu Podbeskidzie,  cz³onków ZR i Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd NSZZ
„Solidarnoœæ”.

Regionalny zjazd tu¿, tu¿...

W ramach dzia³añ na rzecz poprawy warunków zatrud-
nienia pracowników, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”
we wspó³pracy z Kancelari¹ Prezydenta RP przeprowadzi³a
ju¿ trzeci¹ edycjê konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom”, w którym przyznawano certyfikaty dla zak³adów
pracy przestrzegaj¹cych przepisów prawa pracy, w szcze-
gólnoœci - prawa do zrzeszania siê w zwi¹zki zawodowe.
Do konkursu mog³y byæ zg³oszone wszystkie zak³ady pra-
cy, które swoimi dzia³aniami wpisuj¹ siê w wartoœci propa-
gowane przez NSZZ „Solidarnoœæ”. Chodzi g³ównie o sto-
sowanie sta³ego zatrudnienia, przestrzeganie prawa i stan-
dardów pracy oraz zapewnianie pracownikom mo¿liwoœci
reprezentacji w³asnych interesów. Zak³ad pracy wyró¿nio-
ny certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma
prawo pos³ugiwania siê nim przez okres trzech lat.

Zg³oszeñ do akcji certyfikacyjnej dokonywa³y organi-
zacje zak³adowe NSZZ „Solidarnoœæ” dzia³aj¹ce w zak³a-
dzie pracy. Wszystkie zg³oszenia zosta³y rozpatrzone przez
Komisjê Certyfikacyjn¹, w której sk³ad weszli przedstawi-
ciele Kancelarii Prezydenta RP, Rady Ochrony Pracy przy
Sejmie RP oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”.

W tegorocznej edycji wœród szesnastu laureatów znala-
z³a siê jedna firma z regionu Podbeskidzie. To Bielskie Za-
k³ady Obuwia Befado. Gratulujemy!

Prezes Befado, Andrzej Rasiñski (pierwszy z lewej)
odebra³ dyplom „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
z r¹k przewodnicz¹cego Komisji Krajowej Janusza
Œniadka i minister Bo¿eny Borys-Szopy z Kancelarii
Prezydenta RP.

NSZZ „Solidarnoœæ” – CFDT

Wspó³praca podbeskidzkiej „Solidarnoœci” z francuski-
mi zwi¹zkami CFDT regionu Franche-Comté trwa ju¿ po-
nad 20 lat. Ostatnio dopisaliœmy kolejny jej rozdzia³.

Na zaproszenie francuskiej Sekcji Metalowców zwi¹zku
zawodowego CFDT przez szeœæ majowych dni oœmioosobo-
wa grupa zwi¹zkowców z „Solidarnoœci” Regionu Podbeski-
dzie przebywa³a w Besancon, stolicy regionu Franche-Comté.

W ramach wizyty strona polska spotka³a siê z Alainem
Mischlerem, przewodnicz¹cym CFDT Regionu Franche-
Comte, który przedstawi³ strukturê i organizacjê swojego
zwi¹zku. By³y te¿ rozmowy ze zwi¹zkowcami, reprezentu-
j¹cymi s³u¿bê zdrowia, oœwiatê i s³u¿by administracyjne.
Odby³o siê te¿ spotkanie z ekspertami do spraw ekonomicz-
nych. Omawiano sprawy, zwi¹zane z minimum socjalnym
oraz œrednimi kosztami utrzymania rodziny francuskiej w
powi¹zaniu z procentowym udzia³em w tych kosztach wy-
datków na energiê, wy¿ywienie, us³ugi i czynsz.

Wyjazd do Besancon zakoñczy³ siê podpisaniem dekla-
racji o kontynuowaniu wspó³pracy obu zwi¹zków w opar-
ciu o umowê z 1993 roku. Dokument ten podpisali prze-
wodnicz¹ca regionalnych struktur CFDT Marie-Claire Bud-
na oraz Marcin Tyrna, przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

W drodze powrotnej do Polski delegacja z Podbeskidzia
wraz ze zwi¹zkowcami francuskimi pojecha³a do Strasburga
na spotkanie z Jerzym Buzkiem, przewodnicz¹cym Parlamen-
tu Europejskiego. W trakcie spotkania w gmachu parlamentu
Marcin Tyrna wrêczy³ Jerzemu Buzkowi symboliczn¹ statu-
etkê pelikana, przekazywan¹ osobom szczególnie zas³u¿onym
dla naszego zwi¹zku oraz ksi¹¿kê o historii „Solidarnoœci”
na Podbeskidziu. Na zakoñczenie spotkania zwi¹zkowcy z
Podbeskidzia zaprosili przewodnicz¹cego Parlamentu Euro-
pejskiego na regionalne obchody trzydziestolecia „Solidar-
noœci”. W uroczystoœciach tych swój udzia³ ju¿ zapowiedzie-
li zwi¹zkowcy z CFDT regionu Franche-Comté.


