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Tegorocznemu seminarium towarzyszy³o has³o „Zdro-
we miejsce pracy - wp³yw zwi¹zków zawodowych na
kszta³towanie bezpiecznych warunków pracy”. - To jest
taki szczególny dzieñ w roku, w którym chcemy wyraziæ
nasz¹ wdziêcznoœæ tym wszystkim, którzy w zak³adach
pe³ni¹ niewdziêczn¹, ale te¿ niezbêdn¹ funkcjê spo³ecz-
nych inspektorów pracy. Ich rola jest nie do przecenie-
nia, zw³aszcza w czasach, gdy liczy siê tylko zysk i wynik
ekonomiczny, a gdzieœ ginie cz³owiek i jego prawa. Tym-
czasem naszym obowi¹zkiem jest walka o godn¹ i bez-
pieczn¹ pracê - stwierdzi³ szef podbeskidzkiej „Solidar-
noœci” Marcin Tyrna otwieraj¹c seminarium.

Przed rozpoczêciem seminarium jego uczestnicy z³o-
¿yli kwiaty pod tablic¹, upamiêtniaj¹c¹ podbeskidzkich
zwi¹zkowców, którzy zginêli lub zmarli w wyniku wy-
padków przy pracy: Aleksandrê Polak, Jana Fr¹czka i
Stanis³awa Olejaka. W trakcie spotkania referaty przed-
stawili miêdzy innymi przedstawiciele Pañstwowej In-

spekcji Pracy z Katowic i Bielska-Bia³ej, Zbigniew La-
tacz, Janusz Grygierczyk i Andrzej Prus, a tak¿e Maria
¯y³ka z bielskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
oraz koordynator do spraw bhp Sekretariatu Metalow-
ców NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Górny.

Tradycyjnie w trakcie bielskiego seminarium wrê-
czona zosta³a statuetka „Zas³u¿onego spo³ecznego in-
spektora pracy”. W tym roku uhonorowano ni¹ Alek-
sandra Rosnera, spo³ecznego inspektora z bielskiej
spó³ki Cooper Standard Automotive. - To jeden z naj-
bardziej wyró¿niaj¹cych siê inspektorów pracy. W swej
firmie rozwin¹³ dzia³alnoœæ spo³ecznych inspektorów
pracy i - co najwa¿niejsze - s¹ ju¿ widoczne efekty tej
aktywnoœci - powiedzia³ w trakcie seminarium jego
g³ówny organizator, Jan Polak, sekretarz Zarz¹du Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ” i równocze-
œnie szef dzia³aj¹cego przy ZR Klubu Spo³ecznych In-
spektorów Pracy.

Zwi¹zkowe seminarium bhp

Statuetkê „Zas³u¿onego spo³ecznego inspektora pra-
cy” odbiera Aleksander Rosner (na zdjêciu poœrodku) ze
spó³ki Cooper Standard Automotive.

Sprawnie przebiega akcja zbierania podpisów
pod solidarnoœciowym projektem ustawy o podnie-
sieniu p³acy minimalnej. Dokument ten popar³o ju¿
kilkadziesi¹t tysiêcy osób. Podpisy zbierane bêd¹
co najmniej do koñca czerwca. 

W regionie Podbeskidzie dotychczas uda³o siê
zebraæ blisko trzy tysi¹ce podpisów poparcia pod
zwi¹zkowym projektem. Czêœæ z nich zebrano 25
maja w trakcie bielskiej pikiety przeciwko biedzie i
marginalizowaniu obywateli znajduj¹cych siê w
trudnej sytuacji bytowej. Znakomita wiêkszoœæ po-
chodzi jednak z zak³adowych organizacji zwi¹zko-
wych. Podpisy bêd¹ zbierane co najmniej do koñca
czerwca. Mo¿na je sk³adaæ tak¿e w siedzibie Za-
rz¹du Regionu.

Pe³nomocnikiem Komitetu Obywatelskiej Ini-
cjatywy Ustawodawczej jest szef zwi¹zku Piotr
Duda. - P³aca minimalna wynosi dziœ 1386 z³ i pra-
codawcy czêsto nie chc¹ nawet s³yszeæ o podwy¿kach.
Nie jest to godna kwota, nie oszukujmy siê. Za takie
pieni¹dze czêsto musz¹ ¿yæ rodziny wielodzietne, dla
których liczy siê ka¿dy grosz. My o tym nie zapomi-
namy - mówi przewodnicz¹cy „Solidarnoœci”.

Zasady ustalania wysokoœci p³acy minimalnej w
Polsce okreœla ustawa z 10 paŸdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za pracê. Teoretycznie
o jej wysokoœci powinny decydowaæ wspólnie:

su w sprawie p³acy minimalnej. W konsekwen-
cji  rz¹d sam decydowa³ o tym, jakie bêdzie mi-
nimum p³acowe.

Celem proponowanego przez zwi¹zek projektu
ustawy jest stopniowe podwy¿szanie minimalnego
wynagrodzenia - do wysokoœci piêædziesiêciu pro-
cent przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej, w tempie zgodnym z tempem wzrostu go-
spodarczego. - P³aca minimalna nie mo¿e byæ za-
le¿na od widzimisiê polityków, ona musi byæ w re-
alnym zwi¹zku ze wzrostem wielkoœci¹ PKB - pod-
kreœla Piotr Duda.

Marsza³ek Sejmu RP przyj¹³ zawiadomienie o
utworzeniu Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy
Ustawodawczej 20 kwietnia br. Od tej daty s¹ trzy
miesi¹ce na zebranie wymaganych ustaw¹ 100 tys.
podpisów. Ostateczny termin wypada 20 lipca, w
samym œrodku wakacji - dlatego organi-
zatorzy akcji nie zamierzaj¹
zwalniaæ tempa. Zak³adaj¹, ¿e
sto tysiêcy podpisów powinno
byæ gotowe do koñca czerwca.

Trwa zbieranie podpisów

Podpisy pod projektem ustawy o podniesieniu p³acy mini-
malnej by³y zbierane tak¿e w trakcie bielskiej pikiety „Soli-
darnoœci”.

zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodaw-
ców i rz¹d - w ramach dzia³añ Komisji Trój-
stronnej. Jednak partnerzy spo³eczni i rz¹d
w ostatnich latach nie osi¹gnêli kompromi-

Ponad dwustu gimnazjalistów wziê³o udzia³ w II Miê-
dzynarodowym Turnieju Pi³ki Siatkowej, który po raz drugi
odby³ siê w Bielsku-Bia³ej. M³odzi sportowcy walczyli miê-
dzy innymi o Puchar Przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”.

Turniejowi patronuje Stefan Zuber, zmar³y pó³tora roku
temu znany bielski spo³ecznik i animator sportu, a tak¿e
wieloletni dzia³acz „Solidarnoœci” w przêdzalni Weldoro.
To on zapocz¹tkowa³ organizowanie w Bielsku-Bia³ej ka-
meralnych turniejów siatkówki dla m³odzie¿y z Polski i Li-
twy. Potem doszli jeszcze Czesi i S³owacy.

W tegorocznych rozgrywkach wziê³o udzia³ 18 dru¿yn,
w tym dwie z Wilna i jedna z czeskiego Frydka-Mistka. Resztê
stanowi³y szkolne i parafialne kluby sportowe z Buczkowic,
Cieszyna, Czechowic-Dziedzic, Gilowic i Bielska-Bia³ej.

Wœród dziewcz¹t bezkonkurencyjne okaza³y siê za-
wodniczki z VC Victoria MOSiR Cieszyn. Z kolei po-
œród ch³opców pierwsze miejsce wywalczyli zawodnicy
z Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach graj¹cy
w klubie MTS Winner.

Szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci” Marcin Tyrna
wrêcza okaza³y puchar, g³ówne trofeum turnieju, przed-
stawicielce VC Victoria MOSiR Cieszyn.

Turniej im. Stefana Zubera

W seminarium uczestniczy³o ponad 50 osób - spo-
³eczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele zak³ado-
wych organizacji zwi¹zkowych.

W ramach obchodów dorocznego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób
Zawodowych w czwartek, 28 kwietnia, w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” w Bielsku−Białej odbyło się seminarium, poświęcone sprawom bezpieczeń−
stwa i higieny pracy. Uczestniczyli w nim społeczni zakładowi inspektorzy pracy oraz
przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.


