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STANOWISKO nr 1
XI Walnego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie
w sprawie aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej

w kraju
Dramatycznie pogarsza siê sytuacja spo³eczno-politycz-

na w naszym kraju. Neoliberalne rz¹dy koalicji PO-PSL
kolejn¹ kadencjê konsekwentnie realizuj¹ plan zaw³asz-
czania wszystkich obszarów spo³ecznych i gospodarczych.
Polska staje siê krajem, w którym bogata, w¹ska grupa
uprzywilejowanych marginalizuje g³os i racje ca³ej rze-
szy obywateli. Ignorowane s¹ regu³y dialogu spo³eczne-
go, ³amane s¹ zasady wolnoœci s³owa i wypowiedzi. Czy-
nione s¹ próby oœmieszania postaw patriotycznych i po-
czucia to¿samoœci narodowej. Podejmowane s¹ dzia³ania
na rzecz ograniczania nauki historii i religii w polskich
szko³ach. W powszechnej manipulacji spo³eczeñstwem do-
bitn¹ rolê odgrywaj¹ us³u¿ne media oraz tak zwane „au-
torytety”. Metoda k³amstwa wyborczego, za-
stosowana przez koalicjê PO-PSL, zwiod³a
miliony wyborców.

Wszechobecne umowy œmieciowe, ro-
sn¹ce bezrobocie i zarobkowa emigracja Po-
laków sta³y siê norm¹. Reformê systemu
emerytalnego zastêpuje siê automatycznym
przesuniêciem wieku emerytalnego i przy-
musem pracy a¿ do œmierci. Platforma Oby-
watelska nie dzia³a na rzecz polskich oby-
wateli, lecz na zamówienie biznesowych elit
w zgodzie z zachodnimi, liberalnymi tren-
dami, ca³kowicie nieprzystaj¹cymi do pol-
skiej rzeczywistoœci! Te dzia³ania s¹ odbie-
rane przez wiele œrodowisk biznesowych
jako przyzwolenie na ograniczanie praw pra-
cowniczych czy otwart¹ walkê ze zwi¹zka-
mi zawodowymi, tak¿e przy pomocy proce-
sów cywilnych. Do takiej sytuacji dosz³o
ostatnio w spó³ce Fiat Auto Poland, gdzie
pracodawca grozi przewodnicz¹cej NSZZ
„Solidarnoœæ” wytoczeniem procesu s¹do-
wego.

Dzia³ania koalicji rz¹dz¹cej dowodz¹, ¿e
ta w³adza oderwa³a siê od spo³eczeñstwa i
nale¿y j¹ zmieniæ. Wokó³ tego zadania win-
ny siê skupiæ wszystkie si³y spo³eczno-polityczne, którym
le¿y na sercu dobro Polski i jej obywateli.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie po raz kolejny stwierdza, ¿e zwi¹zek
zawodowy musi mieæ sw¹ reprezentacjê w gremiach de-
cyzyjnych, w tym przede wszystkim w Parlamencie, gdzie
tworzone jest prawo. Przyk³adem mo¿e byæ Region Pod-
beskidzie, gdzie „Solidarnoœæ” od lat ma swego reprezen-
tanta w Sejmie RP i na bie¿¹co z nim wspó³pracuje.

Nic o nas bez nas!
STANOWISKO nr 2

w sprawie zmian w ustawie emerytalnej
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” sk³a-

da wyrazy uznania i podziêkowania zak³adowym organi-
zacjom NSZZ „Solidarnoœæ” i wszystkim zwi¹zkowcom
z Regionu Podbeskidzie, którzy zaanga¿owali siê w ogól-
nopolsk¹ akcjê walki ze zmianami wieku emerytalnego -
zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum emerytal-
ne, uczestniczyli w pikietach i manifestacjach, organizo-
wanych zarówno w Bielsku-Bia³ej jak i Warszawie. Iloœæ
zebranych podpisów i uczestników kolejnych demonstra-
cji œwiadcz¹, ¿e na podbeskidzkich zwi¹zkowców zawsze
mo¿na liczyæ.

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie dobitnie stwierdza, ¿e odrzucenie
wniosku w sprawie referendum emerytalnego, a nastêp-
nie skandaliczny tryb „konsultowania” oraz uchwalenia
ustawy przed³u¿aj¹cej wiek emerytalny dowodz¹ rosn¹-
cej arogancji w³adzy, która przedk³ada dyktat nad spo-
³eczny dialog w najwa¿niejszych dla Polski i Polaków
sprawach.

Walne Zebranie Delegatów zobowi¹zuje Zarz¹d Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” do podejmowa-
nia dalszych aktywnych dzia³añ na rzecz zniesienia obec-
nej ustawy emerytalnej i zast¹pienia jej autentyczn¹ re-
form¹ systemu emerytalnego, opartego na Narodowej Stra-
tegii Demograficznej, uwzglêdniaj¹cego sytuacjê na ryn-
ku pracy w Polsce.  Niezbêdne jest te¿ kontynuowanie
akcji informowania mieszkañców naszego Regionu o po-
stawie tych pos³ów i senatorów, którzy zlekcewa¿yli g³o-
sy milionów obywateli i na polityczne polecenie odrzucili
wniosek referendalny, a nastêpnie g³osowali za zmianami
wieku emerytalnego. Nie zapomnimy im tej antyspo³ecz-
nej postawy!

STANOWISKO nr 3
w sprawie sytuacji w polskiej oœwiacie

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie krytycznie ocenia sytuacjê w polskiej
oœwiacie. Obserwujemy pozorowany dialog ze œrodowi-

skiem oœwiatowym - Ministerstwo Edukacji Narodowej
nie uwzglêdnia merytorycznych opinii i uwag kierowa-
nych do projektów aktów prawnych, lecz podejmuje kon-
trowersyjne i szkodliwe decyzje.

Od kilku lat nasilaj¹ siê systematyczne dzia³ania rz¹-
du PO-PSL prowadz¹ce do destrukcji systemu edukacji
w naszym kraju. Wobec permanentnego niedofinanso-
wania oœwiaty powszechne staje siê przerzucanie odpo-
wiedzialnoœci i zobowi¹zañ finansowych na samorz¹dy.
Ten mechanizm coraz czêœciej skutkuje procedur¹ ³¹cze-
nia szkó³ lub ich czêœciow¹, a nawet ca³kowit¹ likwi-
dacj¹.

Nadgorliwoœæ i chêæ wywi¹zania siê z planów bud¿e-
towych powoduj¹, ¿e samorz¹dy ratuj¹c swoje finanse czy-
ni¹ to kosztem uczniów, rodziców i wszystkich pracow-
ników szkó³! W tym roku dotknê³o to przesz³o 2,5 tysi¹ca
placówek oœwiatowych. Niestety, dotyczy to równie¿ sa-
morz¹dów naszego Regionu.

Nie zgadzamy siê na kolejne próby zmian w Karcie
nauczyciela, które coraz bardziej degraduj¹ rolê pracow-
ników oœwiaty, zabieraj¹c ju¿ nabyte prawa. Protestuje-
my równie¿ przeciwko dzia³aniom samorz¹dów, które -
aby omin¹æ Kartê Nauczyciela - tworz¹ spó³ki komunal-
ne lub naprêdce zmieniaj¹ statuty ju¿ istniej¹cych spó³ek,
by mog³y prowadziæ szko³y!

Jednoczeœnie Walne Zebranie Delegatów NSZZ „So-
lidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie wyra¿a swoje uznanie
wszystkim œrodowiskom obywatelskim, które w ostat-
nim czasie podejmowa³y dzia³ania w obronie polskiej
edukacji. Polacy maj¹ prawo do nauki historii i religii.
Próby ograniczania godzin nauki historii i wyprowadza-

nia religii ze szkó³ stanowi¹ zagro¿enie dla naszego na-
rodu.

Domagamy siê powstrzymania dalszego niszczenia
systemu edukacji w naszym kraju. Oœwiata jest dobrem
wspólnym, gwarancj¹ naszej to¿samoœci i systematycz-
nego rozwoju. Konstytucyjn¹ odpowiedzialnoœæ za jej stan
ponosi rz¹d RP.

STANOWISKO nr 4
w sprawie sytuacji w s³u¿bie zdrowia

województwa œl¹skiego
Finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych w naszym kra-

ju od kilku lat jest na bardzo niskim poziomie w stosunku
do jego potrzeb. W szczególnoœci mo¿na to zauwa¿yæ w
województwie œl¹skim, gdzie publiczne placówki ochro-
ny zdrowia wprowadzaj¹ powa¿ne ograniczenia  w lecze-
niu pacjentów, zarówno pod wzglêdem iloœci przyjêæ jak
równie¿ w jakoœci ich leczenia, czyli ograniczeñ w stoso-
waniu nowoczesnych leków i diagnostyki. Województwo

œl¹skie co roku otrzymuje mniej pieniêdzy
na leczenie o oko³o 500 milionów z³. Algo-
rytm podzia³u œrodków miêdzy wojewódz-
twami, jaki przyj¹³ minister zdrowia, jest dla
nas niezrozumia³y i bardzo krzywdz¹cy - tym
bardziej ¿e mieszkañcy naszego wojewódz-
twa wp³acaj¹ do bud¿etu pañstwa na opiekê
zdrowotn¹ 500 mln z³ wiêcej ni¿ wynosi bu-
d¿et NFZ w Katowicach!!!

Gdyby te pieni¹dze trafia³y do naszego
województwa, problem kolejek zosta³by w
zdecydowanej wiêkszoœci przypadków roz-
wi¹zany. Gdzie trafiaj¹ te pieni¹dze? Dla-
czego pacjenci naszego województwa s¹
traktowani jak obywatele drugiej kategorii?
Oczekujemy od ministra odpowiedzi na te
pytania.

Domagamy siê od Ministerstwa Zdrowia
natychmiastowej zmiany planu finansowe-
go, wyrównania zaleg³ych zobowi¹zañ wo-
bec placówek ochrony zdrowia, które powo-
duj¹ poza ograniczeniem dostêpu do lecze-
nia naszych pacjentów coraz gorsz¹ sytuacjê
finansow¹ szpitali publicznych.

Brak reakcji ministra w tym zakresie spo-
woduje totaln¹ zapaœæ „systemu” opieki

zdrowotnej na Œl¹sku, co mo¿e mieæ dramatyczne skutki
przede wszystkim dla jego mieszkañców.

Rz¹d siê wy¿ywi, Rz¹d siê wyleczy!
STANOWISKO nr 5

w sprawie dyskryminacji katolickich mediów
w Polsce

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-
gionu Podbeskidzie domaga siê poszanowania konsty-
tucyjnego prawa do wolnoœci s³owa i pluralizmu w œrod-
kach masowego przekazu oraz zaprzestania dyskrymi-
nacji katolickich mediów w Polsce. Ignorowanie g³osu
milionów Polaków jest naruszeniem prawa do wolnoœci
przekonañ œwiatopogl¹dowych i religijnych. Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji jako organ konstytucyjny
ma obowi¹zek respektowania g³osu spo³eczeñstwa, do-
magaj¹cego siê miejsca na multipleksie dla katolickiej
Telewizji Trwam.

Delegaci dziêkuj¹ wszystkim, którzy poprzez uczest-
nictwo w marszach i zbieraniu podpisów w sposób czyn-
ny uczestnicz¹ w sprzeciwie przeciwko ³amaniu prawa do-
stêpu do wolnych mediów. Bêdziemy nadal walczyæ o wol-
noœæ w mediach - ten postulat z 1980 roku nadal jest aktu-
alny.

STANOWISKO nr 6
w sprawie przywrócenia ustawy o negocjacyjnym

systemie wynagrodzeñ
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Re-

gionu Podbeskidzie w wyniku negatywnych doœwiadczeñ
zwraca siê do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” o
podjêcie dzia³añ w celu przywrócenia zlikwidowanego


