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Rz¹d skierowa³ do Sejmu swoj¹ wersjê pakietu an-
tykryzysowego, która absolutnie nie odzwierciedla usta-
leñ strony spo³ecznej - zwi¹zków zawodowych i praco-
dawców. Uzgodniony w wyniku kompromisu i ustêpstw
strony spo³ecznej trzynastopunktowy pakiet antykryzy-
sowy zak³ada³, i¿ stanowi on niepodzieln¹ ca³oœæ. Czyli
wszystko, albo nic.

Ju¿ 19 marca w stanowisku Prezydium Zarz¹du Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” mo¿na by³o
przeczytaæ, i¿ „trzeba pamiêtaæ o przyk³adach oszuki-
wania partnerów spo³ecznych w negocjacjach, cynizmu
urzêdników rz¹dowych i bezwzglêdnoœci parlamentu”.
Przestrzegaliœmy przed niebezpieczeñstwem firmowa-
nia przez „Solidarnoœæ” norm prawnych, które w efek-
cie ogranicz¹ i tak s³abe pozycje pracowników. Uwa¿a-
liœmy, ¿e patrzenie na kryzys przez pryzmat krótko-
wzrocznych oszczêdnoœci bud¿etowych jest nie do przy-
jêcia.

Fakt z³o¿enia w Sejmie kad³ubowej wersji pakietu
antykryzysowego stanowi potwierdzenie, i¿ mieliœmy
racjê - projekt rz¹dowy nie eliminuje patologicznych roz-

Kad³ubowy projekt ³amie ustalenia

wi¹zañ, lecz je utwierdza i stwarza mo¿liwoœæ do kolej-
nych nadu¿yæ. Dobitnym tego przyk³adem jest wpro-
wadzenie dwunastomiesiêcznego okresu rozliczeniowe-
go czasu pracy dla wszystkich przedsiêbiorców, nieza-
le¿nie od ich sytuacji finansowej. Wprowadzenie takiej
zmiany oznacza w praktyce wyd³u¿enie czasu pracy, li-
kwidacjê dodatków za nadgodziny i tym samym znacz-
ne wykorzystanie has³a „kryzys” dla antypracowniczych
rozwi¹zañ. Wzywamy Komisjê Krajow¹ NSZZ „Soli-
darnoœæ” do natychmiastowego zanegowania tego pro-
jektu, gdy¿ ca³kowicie niweczy on kompromis, wypra-
cowany w sprawie tak zwanego pakietu antykryzyso-
wego. Intencje tego dokumentu zosta³y ca³kowicie wy-
paczone.

Brak konsultacji w powy¿szej sprawie i sposób wpro-
wadzenia niekorzystnych ustaw jest zaprzeczeniem idei
dialogu spo³ecznego i obna¿a intencje rz¹du, pos³ugu-
j¹cego siê w swym dzia³aniu zawoalowan¹ arogancj¹ i
oszustwem.

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarnoœæ”

Jeœli parlament nie przyjmie poprawek postulowanych
przez NSZZ „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek po uzgodnieniu z
innymi centralami zwi¹zkowymi rozwa¿y zawieszenie
udzia³u swoich przedstawicieli w Wojewódzkich Komi-
sjach Dialogu Spo³ecznego i Trójstronnej Komisji ds.
Spo³eczno-Gospodarczych i jej zespo³ów bran¿owych.
Przes³ana do Sejmu ustawa antykryzysowa, chocia¿ daje
nadziejê na ochronê miejsc pracy, ignoruje osi¹gniêty trzy
miesi¹ce temu kompromis pomiêdzy pracodawcami a
zwi¹zkami zawodowymi. Pakiet rozszerza mo¿liwoœæ
uelastycznienia czasu pracy na wszystkie przedsiêbior-
stwa, nie tylko te dotkniête kryzysem i pomija niektóre
punkty pakietu.

W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami w Parlamencie
NSZZ „Solidarnoœæ” postuluje:

● ograniczenie mo¿liwoœci stosowania 12-miesiêcz-
nego okresu rozliczeniowego do przedsiêbiorstw dotkniê-
tych kryzysem;

● uregulowanie ograniczenia stosowania umów na
czas okreœlony w oddzielnej ustawie w sposób uzgod-
niony miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a pracodawcami;

● wprowadzenie gwarancji wsparcia finansowego z
bud¿etu pañstwa dla funduszy zwi¹zanych z rynkiem pra-
cy;

● zagwarantowanie œwiadczenia za pracê w obni¿o-
nym wymiarze czasu pracy na poziomie p³acy minimal-
nej.

Przes³ana do Sejmu ustawa ignoruje kompromis za-
warty miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a pracodawcami
poniewa¿:

● rz¹d nie proponuje wszystkich rozwi¹zañ z pakie-
tu np. brakuje programów pomocowych dla pracowni-
ków dotkniêtych skutkami kryzysu;

● forsuje mo¿liwoœæ wprowadzenia 12-miesiêczne-
go okresu rozliczeniowego czasu pracy dla wszystkich
firm, nie tylko dla dotkniêtych kryzysem;

● przepisy dotycz¹ce stabilizacji zatrudnienia wbrew
intencjom wnioskodawców nie ograniczaj¹ stosowania
umów na czas okreœlony i jeszcze bardziej pogarszaj¹
sytuacjê pracowników bez sta³ego zatrudnienia;

● nie gwarantuj¹ Ÿróde³ finansowania obs³uguj¹cych
rynek pracy: Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Szczególnie niebezpieczne dla pracowników jest
umo¿liwienie stosowania 12-miesiêcznego okresu rozli-
czeniowego czasu pracy dla wszystkich przedsiêbiorców
niezale¿nie od ich sytuacji finansowej. W ten sposób
wszystkim pracodawcom umo¿liwia siê wyd³u¿enie cza-
su pracy (w skrajnych wypadkach do 72 godzin tygodnio-
wo, dziœ w kodeksie pracy - 40 godz.), likwidacjê p³at-
nych dodatków za nadgodziny, a tym samym znaczne
obni¿enie wynagrodzeñ.

Postêpowanie takie nale¿y uznaæ za cyniczne wy-
korzystanie kryzysu i rosn¹cego poczucia zagro¿enia
wœród pracowników dla kolejnej próby deregulacji
kodeksu pracy i przeforsowania antypracowniczego
rozwi¹zania. Mo¿liwoœæ wprowadzenia rozwi¹zañ ude-
rzaj¹cych w pracowników dla firm niedotkniêtych skut-
kami kryzysu stawia pod znakiem zapytania trudny
kompromis osi¹gniêty w sprawie pakietu antykryzy-
sowego pomiêdzy pracodawcami i zwi¹zkami zawo-
dowymi 3 miesi¹ce temu - podkreœla Janusz Œniadek
przewodnicz¹cy KK NSZZ Solidarnoœæ. 13 marca br.
zwi¹zkowcy i pracodawcy ustalili, ¿e nadzwyczajne
rozwi¹zania maj¹ dotyczyæ zak³adów dotkniêtych zja-
wiskami kryzysowymi, a pakiet stanowi jedn¹ ca³oœæ
bez mo¿liwoœci wprowadzania tylko wybranych roz-
wi¹zañ. Wbrew deklaracji rz¹du w proponowanym pro-
jekcie ustawy zosta³a zawarta czêœæ punktów z pakie-
tu antykryzysowego przygotowanego przez zwi¹zki
zawodowe i organizacje pracodawców reprezentowa-
ne w Komisji Trójstronnej.

Czwartego czerwca w Bielsku−Białej odsło−
nięta została tablica, upamiętniająca wybo−
ry parlamentarne sprzed dwudziestu lat.

Wybory wolne
w 35 procentach

Zosta³a ods³oniêta na frontonie budynku przy ul. 3 Maja 5.
- W czasie, gdy by³a tu siedziba Wojewódzkiego Komitetu
Obywatelskiego, ulicy tej patronowa³ Lenin - wspomnia³ ktoœ
podczas uroczystoœci. Tablicê ods³onili zwyciêzcy z wybo-
rów w 1989 roku - dawni pos³owie Gra¿yna Staniszewska,
Andrzej Sikora i Janusz Okrzesik oraz senator Senatu I kan-
dencji, Maciej Krzanowski. Jej poœwiêcenia dokona³ ks. pra-
³at Zbigniew Powada, proboszcz parafii katedralnej i dusz-
pasterz ludzi pracy. W uroczystoœci wziê³o udzia³ kilkudzie-
siêciu dzia³aczy dawnych Komitetów Obywatelskich „Soli-
darnoœci” z ca³ego Podbeskidzia, a tak¿e przedstawiciele
Zarz¹du Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”.

W ramach obchodów dwudziestej rocznicy wyborów z
1989 roku w Ksi¹¿nicy Beskidzkiej otwarta zosta³a wy-
stawa „Trzydzieœci piêæ procent wolnoœci”, na której za-
prezentowane zosta³y fotografie, plakaty, ulotki i gazety z
czasów tamtej kampanii wyborczej, pochodz¹ce ze zbio-
rów prywatnych osób. - Chcielibyœmy, aby tê wystawê obej-
rza³a przede wszystkim m³odzie¿, dla której tamte wyda-
rzenia, jedne z najwa¿niejszych w najnowszej historii Pol-
ski, s¹ zamierzch³¹ przesz³oœci¹ - powiedzia³ podczas
otwarcia wystawy jej pomys³odawca, Andrzej Kabat, któ-
ry w 1989 roku by³ sekretarzem Wojewódzkiego Komite-
tu Obywatelskiego „Solidarnoœci” w Bielsku-Bia³ej. Eks-
pozycja w Ksi¹¿nicy zosta³a przygotowana wspólnie z ka-
towickim oddzia³em Instytutu Pamiêci Narodowej.

★★★
Zwi¹zkowcy z podbeskidzkiej „Solidarnoœci” roczni-

cê czêœciowo wolnych wyborów z 1989 roku uczcili udzia-
³em w manifestacji, zorganizowanej na ulicach Katowic.
W kilkutysiêcznym t³umie zwi¹zkowców, demonstruj¹cych
pod has³em „Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci”, by³o bli-
sko 500 manifestantów z Podbeskidzia. - Czwarty czerw-
ca jest wa¿n¹ dat¹ w historii naszego kraju, ale naszym
obowi¹zkiem jest wskazywaæ rz¹dz¹cym, jak obecna rze-
czywistoœæ rozmija siê z naszymi marzeniami sprzed dwu-
dziestu lat. Mamy wolnoœæ, ale te¿ bezrobocie, biedê, ogra-
niczanie praw pracowniczych - mówi przewodnicz¹cy pod-
beskidzkiej „Solidarnoœci”, Marcin Tyrna.

Reprezentantów Bielska-Bia³ej nie zabrak³o te¿ na cen-
tralnych uroczystoœciach rocznicowych, zorganizowanych
4 czerwca pod Pomnikiem Poleg³ych Stoczniowców w
Gdañsku. Stawi³y siê tam poczty sztandarowe Zarz¹du Re-
gionu, bielskiego PSS Spo³em i ¿ywieckiego Browaru.

Patrz te¿ str. IV

Tablica zosta³a ufundowana przez cz³onków Woje-
wódzkiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœci”, który
w 1989 roku pe³ni³ funkcjê podbeskidzkiego sztabu wy-
borczego opozycyjnych kandydatów do Sejmu i Senatu.


