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Wœród dokumentów przyjêtych przez Krajowy Zjazd De-
legatów s¹, m.in. uchwa³a w sprawie akcji „Zorganizowani maj¹
lepiej”; realizacji spo³ecznej gospodarki rynkowej i bezpiecz-
nej pracy. Delegaci uznali, ¿e obowi¹zkiem cz³onków „Soli-
darnoœci” jest przekonanie pracowników, którzy do Zwi¹zku
nie nale¿¹, dlaczego warto byæ zwi¹zkowcem. Pracownikom
potrzebne s¹ zwi¹zki zawodowe, bo to najskuteczniejsza forma
ochrony, to narzêdzie, dziêki któremu mo¿emy czuæ siê bez-
pieczniej. Poprawa warunków pracy mo¿e siê dokonaæ tylko
wtedy, jeœli pracownicy bêd¹ licznie zorganizowani i gotowi
do dzia³ania - czytamy w uchwale KZD. Delegaci zobowi¹zali
Komisjê Krajow¹ do kontynuowania w 2010 roku akcji „Zor-
ganizowani maj¹ lepiej” i opracowaniu programu akcji.

Jednym z tematów Zjazdu by³o bezpieczeñstwo pracy.
Delegaci domagaj¹ siê od rz¹du, m.in. przyjêcia strategii na
rzecz bezpieczeñstwa pracy, nowelizacji ustawy o swobo-
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dzie dzia³alnoœci gospodarczej, zapewniaj¹cej dostêp kon-
troli PIP bez ¿adnych ograniczeñ czasowych i bez wcze-
œniejszego ostrzegania oraz odpolitycznienia inspekcji pra-
cy. Delegaci zobowi¹zali struktury Zwi¹zku do zg³aszania
do Komisji Krajowej przypadków naruszania przepisów bhp.
W oparciu o te informacje Komisja Krajowa przygotuje
„czarn¹ listê” pracodawców.

Delegaci dyskutowali równie¿ na temat praktycznej re-
alizacji zapisanych w Konstytucji RP zasad spo³ecznej go-
spodarki rynkowej, które w Polsce nie s¹ realizowane. Za-
przeczeniem konstytucyjnych zasad s¹ szczególnie: brak
zdefiniowanej polityki spo³ecznej i gospodarczej; rosn¹ce
rozwarstwienie p³acowe; niski poziom finansowania zabez-
pieczeñ spo³ecznych; niski i nieskuteczny poziom finanso-
wania aktywnych form walki z bezrobociem; prywatyzacja
us³ug publicznych; ograniczenie równego dostêpu do us³ug

W trakcie dwudniowych obrad w Bia³ymstoku delega-
ci przyjêli ponad 30 zjazdowych dokumentów. By³y wœród
nich uchwa³y, dotycz¹ce zmian w statucie NSZZ „Soli-
darnoœæ” czy odnosz¹ce siê do sytuacji w poszczególnych
bran¿ach czy nawet zak³adach. Poni¿ej publikujemy tylko
dwa dokumenty XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów.
Wszystkie znaleŸæ mo¿na na internetowych stronach Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” (www.solidar-
nosc.org.pl).

O BEZPIECZNĄ PRACĘ
Praca w Polsce nie jest bezpieczna. Roœnie liczba wy-

padków przy pracy, w tym wypadków œmiertelnych. Praca,
wbrew konstytucyjnym zapisom i konwencjom miêdzyna-
rodowym, traktowana jest przede wszystkim jak „towar na
sprzeda¿”, a zasada zysku za wszelk¹ cenê dominuje w wie-
lu przedsiêbiorstwach. Blisko 60% poszkodowanych w wy-
padkach przy pracy to m³odzi pracownicy, ulegaj¹cy tym
wypadkom w pierwszym roku pracy, co œwiadczy o lekce-
wa¿eniu szkoleñ i profilaktyki, o oszczêdzaniu przez praco-
dawców na bezpieczeñstwie.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” podkre-
œla, ¿e kontrola przestrzegania bezpieczeñstwa pracy jest
jednym z najwa¿niejszych celów dzia³alnoœci naszego
Zwi¹zku. Dlatego Krajowy Zjazd Delegatów domaga siê od
rz¹du RP:

● przyjêcia strategii na rzecz bezpieczeñstwa pracy,
uwzglêdniaj¹cej odpowiednie œrodki bud¿etowe na profi-
laktykê; z ca³¹ moc¹ przypominamy fundamentaln¹ zasadê,
¿e dzia³ania prewencyjne mog¹ ocaliæ zdrowie i ¿ycie tysiê-
cy pracowników, a ponadto s¹ zawsze tañsze od leczenia
skutków zaniedbañ;

● nowelizacji ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, zapewniaj¹cej dostêp kontroli Pañstwowej Inspek-
cji Pracy bez ¿adnych ograniczeñ czasowych i bez wcze-
œniejszego ostrzegania;

● odpolitycznienia pañstwowej inspekcji pracy np. po-
przez wy³anianie G³ównego Inspektora Pracy w drodze po-
rozumienia reprezentatywnych organizacji zwi¹zkowych.

Krajowy Zjazd Delegatów uwa¿a, ¿e organy kontrolne
podleg³e obecnie rz¹dowi powinny podlegaæ sejmowi RP.
KZD oczekuje od Pañstwowej Inspekcji Pracy intensyfika-
cji dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia wypadków przy
pracy, w tym skutecznych reakcji wobec pracodawców lek-
cewa¿¹cych warunki BHP i œcis³ej wspó³pracy z organiza-
cjami zwi¹zkowymi. Pracodawcy ³ami¹cy przepisy prawa
pracy s¹ bezkarni. Potrzeba tragedii, aby zwróciæ uwagê na
powa¿ny problem bezpieczeñstwa i warunków pracy. Dla-
tego Krajowy Zjazd Delegatów domaga siê od prokuratury
i s¹dów skutecznego egzekwowania prawa pracy wobec
³ami¹cych je pracodawców. Zg³oszenia naruszania przepi-
sów prawa pracy zarówno przez PIP, jak i zwi¹zki zawodo-
we, pob³a¿liwie traktowane przez s¹dy i prokuraturê dopro-
wadzaj¹ w konsekwencji do dramatycznych zdarzeñ, któ-
rych ofiarami zostaj¹ pracownicy.

Dlatego zobowi¹zujemy wszystkie struktury NSZZ „So-
lidarnoœæ” do zg³aszania do Komisji Krajowej wszelkich
sytuacji œwiadcz¹cych o naruszaniu przepisów BHP. Komi-
sja Krajowa przygotuje w oparciu o te informacje „czarn¹
listê pracodawców” publikowan¹ na stronie internetowej.
Zwracamy siê te¿ do organizacji zwi¹zkowych o aktywne
uczestnictwo i wsparcie dzia³añ spo³ecznej inspekcji pracy.

Musimy wszyscy rzuciæ wyzwanie tym, którzy dla zy-
sku szafuj¹ czêsto ludzkim ¿yciem i zdrowiem.
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WOBEC DYSKRYMINACJI
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” wyra¿a

zdecydowany sprzeciw wobec pojawiaj¹cych siê coraz czê-
œciej przypadków dyskryminacji cz³onków zwi¹zków zawo-
dowych oraz naruszania zbiorowych i indywidualnych praw
zwi¹zkowych. Delegaci sprzeciwiaj¹ siê tak¿e rosn¹cej ten-
dencji eliminowania zwi¹zków zawodowych jako partne-
rów spo³ecznych. Olbrzymie zaniepokojenie wywo³uj¹ tak-
¿e informacje o niekorzystnych dla pracowników zmianach
w kodeksie pracy przygotowanych przez obecny rz¹d.

Opieraj¹c siê na konstytucyjnych gwarancjach wolno-
œci organizowania siê oraz na ratyfikowanych przez Polskê

konwencjach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, doma-
gamy siê:

1. Ustawowego zaostrzenia sankcji za naruszanie praw
zwi¹zkowych, szczególnie za niezgodne z polskim prawem
utrudnianie i blokowanie powstawania nowych organizacji
zwi¹zkowych i bezprawne zwalnianie osób zak³adaj¹cych
organizacje zwi¹zkowe,

2. wprowadzenia rozwi¹zañ zawartych w europejskich
porozumieniach ramowych na rzecz likwidacji dyskrymi-
nacji, lobbingu, przemocy i ograniczania stresu w pracy.

Stoj¹c na stanowisku, i¿ dialog spo³eczny jest istotnym
gwarantem spokoju, harmonijnego rozwoju i budowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego domagamy siê:

1. Bezwzglêdnego przestrzegania ustawowych gwaran-
cji konsultacji z partnerami projektów ustaw oraz pisemne-
go uzasadniania przez organy administracji pañstwowej
powodów odrzucania uwag Zwi¹zku do opiniowanych do-
kumentów,

2. wzmocnienia reprezentatywnoœci partnerów spo³ecz-
nych, w tym zwi¹zków zawodowych poprzez:

a. wzmocnienie dialogu spo³ecznego na poziomie kra-
jowym, bran¿owym, wojewódzkim i powiatowym, zw³asz-
cza przez wzmocnienie roli Wojewódzkich Komisji Dialo-
gu Spo³ecznego, utworzenie Powiatowych Komisji Dialogu
Spo³ecznego oraz podjêcie dialogu w ramach zespo³ów bran-
¿owych funkcjonuj¹cych przy Trójstronnej Komisji do spraw
Spo³eczno-Gospodarczych,

b. przestrzeganie podpisanych umów i porozumieñ oraz
wprowadzenie sankcji za ich ³amanie,

c. zmianê ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno-
Gospodarczych, aby jej dzia³alnoœæ skutecznie realizowa³a
idee dialogu spo³ecznego i przynosi³a wymierne efekty,

d. powo³anie Rzecznika Dialogu Spo³ecznego w celu
skuteczniejszego rozwi¹zywania konfliktów i unikania d³u-
gotrwa³ych i kosztownych postêpowañ s¹dowych,

e. poparcie dla stosowania dobrych praktyk i zasad spo-
³ecznych w biznesie oraz uwzglêdnianie ich w ustawie o
zamówieniach publicznych.
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W Białymstoku odbył się XXIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Obrady
trwały 15 i 16 października. Wśród blisko trzystu delegatów uczestniczących w obradach
była ośmioosobowa grupa związkowców z Podbeskidzia. Nasz region reprezentowali:
Andrzej Biegun, Krzysztof Chudzik, Piotr Gołąb, Piotr Górny, Edward Kubas, Stanisław
Szwed, Marcin Tyrna i Kazimierz Grajcarek. W obradach uczestniczył też, jako obserwa−
tor, dziewiąty bielszczanin, Bogdan Szozda.

publicznych; s³aboœæ trójstronnego dialogu spo³ecznego;
ograniczenie mo¿liwoœci zawierania ponadzak³adowych
uk³adów zbiorowych; system podatkowy, który obci¹¿a
przede wszystkim osoby ma³o zarabiaj¹ce i wielodzietne;
brak w programie edukacji podstawowej wiedzy o pracy,
gospodarce i polityce spo³ecznej. Delegaci zobowi¹zali Ko-
misjê Krajow¹ do przeprowadzenia odpowiednich analiz
prawnych i przygotowania wniosku do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego w sprawie realizacji przez w³adze zasad spo³ecz-
nej gospodarki rynkowej i praw socjalnych.

Krajowy Zjazd Delegatów wezwa³ równie¿ do powo³a-
nia sejmowej komisji œledczej do wyjaœnienia procesów pry-
watyzacyjnych w sektorze stoczniowym. Delegaci zajêli tak-
¿e stanowiska m.in. w sprawie dyskryminacji zwi¹zkowców,
sytuacji w s³u¿bie zdrowia, ratowania zak³adów Cegielskiego
w Poznaniu czy sytuacji w energetyce. XXIII KZD NSZZ
„Solidarnoœæ” wyrazi³ równie¿ nadziejê, ¿e podpisane zo-
stanie porozumienie pomiêdzy centralami zwi¹zkowymi
szczebla europejskiego i krajowego w sprawie warunków
wdra¿ania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przed roz-
poczêciem jego realizacji. Ze wzglêdu na przypadaj¹c¹ w
przysz³ym roku 30. rocznicê powstania NSZZ „Solidarnoœæ”
delegaci zdecydowali równie¿ o og³oszeniu roku 2010 -
Rokiem NSZZ „Solidarnoœæ”.


