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Ciąg dalszy ze str. II

d) pomoc dla pracowników w upadaj¹cych, likwidowanych
lub zmniejszaj¹cych zatrudnienie zak³adach pracy,
e) dzia³anie na rzecz sta³ego zatrudnienia jako podstawy
bezpieczeñstwa pracownika.
D¹¿enie do godnego wynagradzania za pracê
a) Wykonanie przez Komisjê Krajow¹ NSZZ „S” Uchwa-
³y nr 11 XXI K Z D dotycz¹cej ratyfikowania artyku³u 4
pkt 1 Europejskiej Karty Spo³ecznej (mówi¹cym o prawie
do godziwego wynagrodzenia za pracê),
 b) wspieranie akcji zwi¹zkowych w zak³adach pracy, zmie-
rzaj¹cych do systematycznego wzrostu wynagrodzeñ,
szczególnie w powi¹zaniu ze wzrostem gospodarczym oraz
z dobrymi wynikami zak³adu,
c) analiza rozpiêtoœci p³ac w zak³adach pracy regionu, na-
g³aœnianie nieprawid³owoœci.
Uczestniczenie w tworzeniu bezpiecznej i godnej pracy
(poszukiwanie sojuszników)
a) wspó³praca z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy - monitoro-
wanie nieprawid³owoœci zwi¹zanych z przestrzeganiem
prawa pracy i warunków jej wykonywania ,
b) nag³aœnianie przypadków ³amania praw pracowniczych,
c) organizowanie:
- szkoleñ spo³ecznych inspektorów pracy,
- seminariów  BHP,
- aktywizacja klubu SIP,
d) wp³ywanie na ustawodawstwo w zakresie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy.
Priorytetem „Solidarnoœci” jest obrona prawa ka¿dego pra-
cownika do godziwej p³acy za pracê wykonywan¹ w bez-
piecznych warunkach, w okreœlonym ustawowo czasie z
uwzglêdnieniem prawa do wypoczynku, szczególnie w nie-
dziele i œwiêta.
Walka o miejsca pracy
a) pomoc cz³onkom pozostaj¹cym bez pracy,
b) domaganie siê od w³adz pañstwowych i samorz¹dów
terytorialnych a przede wszystkim od pracodawców two-
rzenia nowych, jak i ochrony istniej¹cych miejsc pracy,
c) wystêpowanie do w³adz o okreœlenie minimum socjal-
nego,
d) pomoc socjalna dla cz³onków Zwi¹zku i ich rodzin,
e) propagowanie zwi¹zkowego poœrednictwa pracy,
f) monitowanie do organów administracji pañstwowej, sa-
morz¹du terytorialnego i instytucji spo³ecznych o ochronê
rodzin najubo¿szych.
„Solidarnoœæ” zabiegaæ bêdzie o to, aby pañstwo otacza³o
szczególn¹ opiek¹ ludzi niepe³nosprawnych oraz tych, któ-
rzy po procesach transformacji ustrojowej nie potrafi¹ siê
odnaleŸæ w nowej rzeczywistoœci.
Dostêp do us³ug u¿ytecznoœci publicznej, maj¹cych
wp³yw na jakoœæ ¿ycia
 a) domaganie siê od w³adz pañstwowych oraz samorz¹-
dów lokalnych lepszego dostêpu do us³ug medycznych,
oœwiaty i kultury,
b) promowanie wykszta³cenia jako najlepszej inwestycji
we w³asn¹ przysz³oœæ,
c) propagowanie patriotycznego wychowania w szkole, sza-
cunku do tradycji i ojczystej ziemi,
d) us³ugi publiczne s¹ elementem kluczowym dla spo³ecz-
nej, ekonomicznej i regionalnej spójnoœci w Europie. Dzia-
³ania na rzecz wysokiej jakoœci us³ug publicznych zaini-
cjowane przez EKZZ znalaz³y uznanie i wsparcie wœród
cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ”,
e)  domaganie siê partnerskiej rozmowy o równy dostêp
Polaków, w tym NSZZ „Solidarnoœæ”, do mediów.
Rozwój,  promocja i us³ugowoœæ zwi¹zku
a) rozwijanie programu rabatowego, ofert ubezpieczenio-
wych, œwiadczeñ statutowych oraz innych atrakcyjnych
form ubezpieczenia,
b) komunikacja z organizacjami zwi¹zkowymi i cz³onka-
mi Zwi¹zku poprzez e-mail i SMS,
c) wykorzystanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i
sportowych do promocji marki NSZZ „Solidarnoœæ” ,
d) szkolenia zwi¹zkowców w zakresie pozyskiwania no-
wych cz³onków,
e) pozyskiwanie œrodków z Funduszy Europejskich,
f) dotarcie do zak³adów, w których nie dzia³a zwi¹zek.
Profesjonalne szkolenia cz³onków zwi¹zku
a) obowi¹zkowe szkolenia dla funkcyjnych zwi¹zkowców,
b) szkolenia prowadzone przez profesjonaln¹ kadrê instruk-
torów i ekspertów zwi¹zkowych,
c) przygotowanie d³ugofalowego planu szkoleñ, opraco-
wanego przez Regionaln¹ Radê Edukacji Zwi¹zkowej.
Realizuj¹c te wytyczne swoistej mapy drogowej w XXI
wiek,  bêdziemy mogli:
- zapewniæ profesjonalne zaplecze do rozmów z pracodaw-
cami,
- uczestniczyæ w tworzeniu bezpiecznej i godnej pracy,
- skutecznie siê broniæ, szczególnie w chwilach zagro¿e-
nia, a dziêki poczuciu bezpieczeñstwa i wspólnoty - zmie-
niaæ nasz¹ Ojczyznê tak, by sta³a siê dla pracowników i
obywateli krajem przyjaznym i bezpiecznym.

STANOWISKO nr 4
w sprawie: przywrócenia ustawy

o negocjacyjnym kszta³towaniu wynagrodzeñ
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-

lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie zwracaj¹ siê do Kra-
jowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” z wnio-
skiem o zmianê decyzji w sprawie przywrócenia zlikwi-
dowanego aktu prawnego o negocjacyjnym systemie
kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ w
sektorze przedsiêbiorstw.

Likwidacja w/w aktu prawnego w praktyce pozba-
wi³a mniejsze organizacje zak³adowe, dzia³aj¹ce zarów-
no w sektorze przedsiêbiorstw prywatnych, jak i pañ-
stwowych, prawnego narzêdzia, które nak³ada³oby na
pracodawcê obowi¹zek przyst¹pienia do negocjacji p³a-
cowych ze zwi¹zkami zawodowymi, dzia³aj¹cymi w
przedsiêbiorstwie.

STANOWISKO nr 5
w sprawie: opodatkowania sk³adek cz³onkowskich

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie ponownie zwracaj¹ siê
do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” z wnioskiem

o podjêcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowa-
dzi³aby do zwolnienia statutowych wydatków zwi¹zko-
wych z obowi¹zku powtórnego opodatkowania.

Uzasadniaj¹c w/w uchwa³ê wskazujemy na fakt, ¿e
sk³adka jest pobierana z wynagrodzeñ cz³onków zwi¹z-
ku, które ju¿ raz zosta³y opodatkowane.

STANOWISKO nr 6
w sprawie zak³adania rachunków ROR

 przez komisje zak³adowe „Solidarnoœci”
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Soli-

darnoœæ” Regionu Podbeskidzie zwracaj¹ siê do Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o podjêcie dzia³añ w spra-
wie zmian w przepisach prawa, które umo¿liwi³yby ko-
misjom zak³adowym zak³adanie rachunków ROR w Spó³-
dzielczych Kasach Oszczêdnoœciowo-Kredytowych.

UCHWA£A nr 1
w sprawie przyjêcia sprawozdania ZR

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie przyjmuj¹ sprawoz-

danie Zarz¹du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
noœæ” z dzia³alnoœci w kadencji 2006-2010 i udzielaj¹
absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom Regionu.

UCHWA£A nr 2
w sprawie przyjêcia sprawozdania RKR

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie przyjmuj¹ sprawoz-
danie Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidar-
noœæ” Regionu Podbeskidzie z dzia³alnoœci w kadencji
2006-2010.
Uwaga: Uchwa³y 3-8, podjête na WZD,  to tak zwane
uchwa³y porz¹dkowe, ustalaj¹ce miêdzy innymi liczeb-
noœæ Zarz¹du Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyj-
nej, iloœæ tur g³osowania podczas wyboru w³adz zwi¹z-
kowych, czêstotliwoœæ sesji sprawozdawczych WZD. S¹
one do wgl¹du w siedzibie Zarz¹du Regionu, a tak¿e
zosta³y opublikowane w broszurze, zawieraj¹cej wszyst-
kie zjazdowe dokumenty.

UCHWA£A nr 9
w sprawie nadania tytu³u

„Zas³u¿onego dla Solidarnoœci Podbeskidzia”
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-

lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie postana-
wiaj¹ nadaæ honorowy tytu³ „Zas³u¿onego
dla Solidarnoœci Podbeskidzia” za dotych-
czasow¹ dzia³alnoœæ i szczególne zas³ugi
dla naszego Zwi¹zku i Regionu nastêpuj¹-
cym osobom:

1. Jaros³aw Kolmer, Bielsko-Bia³a,
2. Alfred Holisz, Cieszyn,
3. Tadeusz Mêdrek, Skoczów,
4. Wies³awa Jakubiec, Bielsko-Bia³a,
5. Ludwik Ogiñski, Bielsko-Bia³a,
6. Stefan Mizera, ¯ywiec,
7. œp. Stefan Zuber, Bielsko-Bia³a,
8. œp. Antoni Bobowski, Bielsko-Bia³a.

UCHWA£A nr 10
w sprawie zasad rejestracji

regionalnych sekcji bran¿owych
Delegaci Walnego Zebrania Delega-

tów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Pod-
beskidzie na podstawie uchwa³y nr 4 XIX
KZD okreœlaj¹ warunki rejestracji  przez

Zarz¹d Regionu Podbeskidzie regionalnych sekcji
bran¿owych:

- sekcja zrzesza ponad po³owê organizacji danej bran-
¿y zarejestrowanych w Regionie Podbeskidzie;

- minimalna iloœæ cz³onków reprezentuj¹ca organi-
zacje w sekcji wynosi 600 osób.

UCHWA£A nr 11
w sprawie zwo³ania statutowego

Krajowego Zjazdu Delegatów
Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-

lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie zwracaj¹ siê do Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o zwo³anie statu-
towego Krajowego Zjazdu Delegatów do koñca 2011
roku. Jednoczeœnie zobowi¹zujemy naszych delegatów
na zjazd krajowy do z³o¿enia niniejszej uchwa³y w trak-
cie obrad KZD i g³osowania za jej przyjêciem.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
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czy jesteœmy wierni idea³om „Solidarnoœci”, czy wierni naucza-
niu ks. Jerzego staramy siê „zmieniaæ œwiat na lepsze”.

Nie mówi¹ prawdy o „Solidarnoœci” ci, którzy docenia-
j¹c wielki dar wolnoœci naszej Ojczyzny, przemilczaj¹ wy-
miar spo³eczny sierpnia. To zak³amywanie tego, czym by³a
i jest „Solidarnoœæ”.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II uczy³ nas, ¿e wolnoœci nie
mo¿na tylko posiadaæ, ¿e trzeba j¹ stale zdobywaæ, robi¹c z
niej dobry u¿ytek. Kierowa³ do nas pytanie: czy kiedy pra-
codawcy nie p³ac¹ za pracê, odmawiaj¹ prawa do wypoczyn-
ku lub opieki zdrowotnej, a nawet do macierzyñstwa - nie
oznacza to ograniczania wolnoœci, o któr¹ walczy³a „Soli-
darnoœæ”?

Polska, jako zielona wyspa rozwoju na morzu recesji, to
zwyk³a pó³prawda. Polska jest tak¿e czarn¹ wysp¹ w Europie:

* wysp¹ ubóstwa i niedo¿ywienia dzieci,
* wysp¹ rozwarstwienia dochodów (10 proc. najlepiej

wynagradzanych zarabia œrednio ponad 13 razy wiêcej od
10 proc. zarabiaj¹cych najmniej) najgorszy wskaŸnik w
Europie,

* rekordzistk¹ w uciekaniu od stosunku pracy, od za-
trudniania na etat!

Pracownikom odbiera siê poczucie bezpieczeñstwa, ko-
nieczne nam wszystkim, zw³aszcza do za³o¿enia rodziny.
Nie ma  naukowej prawdy, która by usprawiedliwia³a takie
zjawiska.

Ks. Jerzy uczy³, ¿e milczenie, gdy dzieje siê krzywda, to
przyzwolenie na z³o! Ludzie „Solidarnoœci”, ludzie sumie-
nia w dzisiejszej Polsce, wierni nauczaniu naszego patrona
musz¹ stawaæ w obronie prawdy, godnoœci cz³owieka, re-
agowaæ na k³amstwo, na biedê i niesprawiedliwoœæ. Zwy-
ciê¿aæ dobrem, to zachowaæ wiernoœæ prawdzie. Dochowuj-
my wiernoœci prawdzie.

Ci, którzy zamykaj¹ oczy na tê czarn¹ czêœæ polskiej
rzeczywistoœci, którzy udaj¹ - ¿e jej nie ma - niech nie po-
wo³uj¹ siê na solidarnoœciowy rodowód.

Niech naszego g³osu nie zabraknie nigdzie, gdzie dzieje
siê krzywda. Dla obrony prawdy musimy byæ silni! Musimy
byæ razem!

Silni wiar¹ w Boga, silni mi³oœci¹ Ojczyzny budujmy
pracownicz¹ wspólnotê. Potrzebna jest „Solidarnoœæ”! Zor-
ganizowani maj¹ lepiej !!!

Szczêœæ Bo¿e Wam wszystkim, Szczêœæ Bo¿e „Solidar-
noœci”, Szczêœæ Bo¿e Polsce.

      Ze zwi¹zkowym pozdrowieniem
JANUSZ ŒNIADEK

Przewodnicz¹cy KK NSZZ „Solidarnoœæ”


