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Manifestanci pod has³ami: „Wasza chciwoœæ, nasz kry-
zys” domagali siê nowej polityki spo³ecznej w Unii Euro-
pejskiej, zdecydowanej walki z rosn¹cym w ca³ej Europie
bezrobociem oraz niedopuszczenia do powrotu finansowe-
go kapitalizmu, odpowiedzialnego za kryzys. Podczas wy-
st¹pienia w Pradze przewodnicz¹cy „Solidarnoœci” Janusz
Œniadek pozdrowi³ wszystkich uczestników manifestacji,
a szczególnie przedstawicieli „Solidarnoœci”, którzy z ró¿-
nych regionów Polski przyjechali do stolicy Czech. - Pra-
cownicy ca³ej Europy walcz¹ solidarnie w obronie zatrud-
nienia, o wiêcej miejsc pracy, o godn¹ pracê. Domagamy
siê, aby ciê¿ary kryzysu by³y solidarnie dŸwigane przez
wszystkich. Solidarnie - to znaczy, ¿e musi w tym braæ udzia³
pañstwo i pracodawcy. Nie godzimy siê na przerzucanie
wszystkich ciê¿arów na pracowników - mówi³ Janusz Œnia-
dek.

Na ulicach Berlina demonstrowa³o prawie 300 zwi¹z-
kowców z „S”. Przewodniczy³ polskiej delegacji zastêpca
przewodnicz¹cego KK NSZZ „S” Maciej Jankowski.

- „Solidarnoœæ” zawsze walczy³a o cywilizowane nie
tylko warunki, ale i stosunki pracy. Promujemy praco-
dawców, którzy oprócz zysku dbaj¹ te¿ o pracowników i
lokalne spo³ecznoœci - mówi szef podbeskidzkiej „Soli-
darnoœci” Marcin Tyrna. - Dlatego z satysfakcj¹ przyjêli-
œmy projekt kolegów z regionu œl¹sko-d¹browskiego, bo
widzimy w nim szansê na nowy impuls dla kulej¹cego
wci¹¿ dialogu spo³ecznego w naszym województwie, rów-
nie¿ na poziomie poszczególnych przedsiêbiorstw.

Bielska konferencja jest czêœci¹ realizowanego przez
„Solidarnoœæ” unijnego projektu promuj¹cego biznes spo-
³ecznie odpowiedzialny (CSR - Corporate Social Respon-
siblity). - Koncepcja ta zak³ada, ¿e przedsiêbiorca w swo-
jej dzia³alnoœci oprócz zysku uwzglêdnia równie¿ aspekty
spo³eczne, etyczne i ekologiczne - wyjaœnia Agnieszka Le-
nartowicz-£ysik z Biura Szkoleñ œl¹sko-d¹browskiej „So-

„Solidarnoœæ” na ulicach Pragi

Europejskie zwi¹zki za-
wodowe domagaj¹ siê no-
wego ³adu spo³ecznego,
który daje pierwszeñstwo
sprawiedliwoœci spo³ecznej,
solidarnoœci i wiêkszej licz-
by lepszych miejsc pracy.
Ochrona socjalna musi byæ
wzmocniona w celu unik-
niêcia wykluczenia spo³ecz-
nego. Zwi¹zkowcy powie-
dzieli „nie” dla nadu¿yæ fi-
nansowych kapitalizmu,
które prowadz¹ do rosn¹cej
spo³ecznej niesprawiedliwoœci i nierównoœci.

Europejska Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych k³a-
dzie nacisk na koniecznoœæ zabezpieczenia nowego ³adu
dla pracowników, przy jednoczesnej publicznej kontroli
towarzysz¹cej dotacjom publicznym dla banków. Domaga

siê zwiêkszenia œrodków finansowych na szczeblu euro-
pejskim i krajowym na tworzenie pakietów ratunkowych
dla pracowników. Sytuacja na europejskim rynku pracy
wymaga tworzenia takich pakietów, uwzglêdniaj¹cych
ochronê miejsc pracy oraz zwiêkszenie zakresu szkoleñ.

lidarnoœci”, organizatorka projektu. - Chodzi o osi¹gniê-
cie równowagi miêdzy dochodowoœci¹ a interesem spo-
³ecznym. To element polityki zrównowa¿onego rozwoju.

W ramach projektu „Promocja spo³ecznej odpowiedzial-
noœci biznesu w województwie œl¹skim” organizowanych
jest jedna regionalna i 10 lokalnych konferencji z udzia³em
przedsiêbiorców, przedstawicieli zwi¹zków zawodowych,
samorz¹dowców i organizacji pozarz¹dowych. - Chcemy
wœród goœci tych spotkañ utwierdziæ przekonanie, ¿e spo-
³eczna odpowiedzialnoœæ mo¿e byæ Ÿród³em sukcesu w biz-
nesie - mówi Agnieszka Lenartowicz-£ysik. - St¹d te¿ do-
bór tematyki konferencji. Omawiamy miêdzy innymi rolê
CSR w strategii prawid³owego kszta³towania wizerunku fir-
my, mo¿liwoœci uzyskania przewagi konkurencyjnej, a tak-
¿e zwi¹zki pomiêdzy CSR a procesami restrukturyzacyjny-
mi. Prezentujemy te¿ dobre praktyki w tym zakresie.

Jedna z takich konferencji odby³a siê 26 maja w Biel-
sku-Bia³ej. Jej uczestnicy mogli zapoznaæ siê z genez¹ i
ewolucj¹ pojêcia spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu,
typami takiej dzia³alnoœci oraz sposobami jej wykorzy-
stania do promocji w³asnej organizacji czy firmy. Otrzy-
mali te¿ folder poœwiêcony spo³ecznej odpowiedzialno-
œci biznesu (do pobrania równie¿ ze strony www.solidar-
nosc-kat.pl lub www.csrnaslasku.pl).

Elementem realizowanego przez „Solidarnoœæ” pro-
jektu s¹ te¿ dzia³ania promocyjne i reklamowe. Idea CSR
jest promowana miêdzy innymi na billboardach, w spo-
tach radiowych, reklamie prasowej i mailowej. Powsta³
te¿ folder oraz publikacja z materia³ami konferencyjny-
mi.

★ ★ ★
Projekt „Promocja spo³ecznej odpowiedzialnoœci biz-

nesu w województwie œl¹skim” realizowany bêdzie do
lipca 2009 roku. Partnerem wiod¹cym projektu jest œl¹-
sko-d¹browska „Solidarnoœæ”. W dzia³ania zaanga¿owa-
na jest te¿ Izba Rzemieœlnicza oraz Ma³ej i Œredniej Przed-
siêbiorczoœci w Katowicach. Projekt realizowany jest pod
nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach
(www.wup-katowice.pl).

Porozmawiajmy o biznesie

Firmy uwzględniające w swojej strategii społeczną odpowiedzialność, mają większe szanse
na wyjście obronną ręką z kryzysu, a idea społecznej odpowiedzialności biznesu będzie
w Polsce zyskiwać na znaczeniu − to tylko niektóre z wniosków z zorganizowanej 26 maja
w Bielsku−Białej konferencji ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu
w województwie śląskim”.

Prawie 350 tysięcy pracowników wzięło udział w protestach, zor−
ganizowanych 16 maja w Madrycie, Brukseli, Berlinie i Pradze w
ramach Europejskich Dni Akcji ogłoszonych przez Europejską
Konfederację Związków Zawodowych. „Solidarność” poparła tę
akcję, uczestnicząc w manifestacjach w Pradze i Berlinie.  Na
ulicach stolicy Czech wśród blisko 1500 uczestników manifesta−
cji było pięćdziesięciu reprezentantów regionu Podbeskidzie.


