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Efektem wielogodzinnych obrad w trakcie sesji spra-
wozdawczej X Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie jest 10 dokumentów.
Jeden z nich, apel w sprawie udziału w pikiecie protesta-
cyjnej, organizowanej 20 listopada w Warszawie, jest już
nieaktualny. Wszystkie pozostałe stanowiska i uchwały
publikujemy poniżej w ich pełnym brzmieniu.

STANOWISKO
X Walnego Zebrania Delegatów

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
z 14 listopada 2008 roku

w sprawie sytuacji społeczno-politycznej kraju
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-

gionu Podbeskidzie wyraża oburzenie w związku z ak-
tualną sytuacją społeczno-polityczną w naszym kraju.
Obrazem dnia codziennego kraju jest wszechobecna aro-
gancja władzy, praktyki pozorowania dialogu społecz-
nego i całkowita manipulacja w środkach masowego
przekazu, polegająca na promowaniu działań wyłącz-
nie rządu i pracodawców przy jednoczesnym dezinfor-
mowaniu społeczeństwa na temat inicjatyw naszego
Związku, Platforma Obywatelska, stojąca na czele ko-
alicji rządzącej, dąży do pełnego zawłaszczenia wszel-
kich dziedzin życia społeczno-politycznego, stara się
spełnić oczekiwania wspierających ją grup finansowych,
ułatwić im przejęcie majątku narodowego, a na pierw-
szy ogień idą szpitale i telewizja publiczna. Rząd ze
szczególną konsekwencją próbuje przerzucić wszelkie
koszty na obywateli, co przy stale zwiększającej się roz-
piętości płac jest działaniem haniebnym, gdyż jeszcze
bardziej zwiększa te dysproporcje.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „So-
lidarność” Regionu Podbeskidzie stanowczo protestują
przeciwko takim działaniom. Nie może być również
aprobaty dla reform, które spowodują, że dostępność
do ochrony zdrowia, edukacji i nauki stanie się luksu-
sem i przywilejem zastrzeżonym dla bogatych elit. Dla-
tego, na tym coraz bardziej patologicznym tle, musimy
po raz kolejny przypomnieć, iż strategiczną sprawą dla
ludzi pracy w Polsce jest godziwa płaca za dobrą pracę.
Oczekujemy podjęcia przez rząd i parlament następują-
cych działań:

● rzeczywistego dialogu społecznego, który jest ko-
nieczny dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego,

● rezygnacji z niekorzystnych dla pracowników
zmian w Kodeksie Pracy,

● uzgodnienia z partnerami społecznymi optymal-
nych rozwiązań, dotyczących systemu zabezpieczeń
społecznych, emerytur pomostowych oraz emerytur ka-
pitałowych,

● wprowadzenia ustawowych rozwiązań, gwaran-
tujących dostępność do ochrony zdrowia, edukacji i
nauki,

● ustawowego określenia zasad obliczania płacy mi-
nimalnej w relacji do średniej płacy w kraju,

● ustawowego określenia zasad rzetelnego badania
wzrostu kosztów utrzymania,

● określenia minimum socjalnego i minimum eg-
zystencji w powiązaniu ze wzrostem kosztów utrzy-
mania,

● zwiększenia stopnia waloryzacji rent i emerytur,
● rzetelnego informowania obywateli o wszyst-

kich sprawach dotyczących tematyki społeczno-po-
litycznej,

● zdecydowanego stanowiska, zabezpieczającego
interesy Polski w UE,

● ustalenia z władzami NSZZ „Solidarność” termi-
nów i sposobów osiągnięcia tych celów.

Domagamy się uczciwego dialogu społecznego, w
którym będą uwzględniane racje i argumenty strony spo-
łecznej. Delegaci WZDR stwierdzają, że nasz Związek
użyje wszelkich środków, aby wypełnić statutowe obo-
wiązki - zapewnić bezpieczne miejsca pracy, godziwe
płace i godne życie rodzin.

STANOWISKO X WZDR
w sprawie emerytur pomostowych

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Podbeskidzie wyraża swoje głębokie oburzenie
decyzją Sejmu RP w sprawie ustawy o emeryturach po-
mostowych.

Nie zgadzamy się, aby emerytury pomostowe były
świadczeniami wygasającymi, aby 1999 rok był rokiem
granicznym - czyli jeśli ktoś przed tym rokiem podjął
pracę w warunkach szkodliwych lub w szczególnym

Po X Walnym Zebraniu Delegatów Regionu


