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Jedną z najważniejszych spraw, jakimi zajęli się człon-
kowie Zarządu Regionu Podbeskidzie na posiedzeniu 24 li-
stopada br. były zmiany w Prezydium ZR.

Zmiany te zostały wymuszone przez tragiczne wydarze-
nie, jakim była śmierć Krystyny Pysz, wiceprzewodniczącej 
i sekretarz Zarządu Regionu. Na wniosek przewodniczącego 
ZR Marka Bogusza członkowie Zarządu Regionu postanowi-
li, że skład Prezydium nie będzie uzupełniony o nową osobę, 
a więc będzie działał w siedmioosobowym składzie. Jedno-
cześnie w tajnym głosowaniu związkowcy zdecydowali, że 
wiceprzewodniczący Andrzej Madyda będzie równocześnie 
pełnił funkcję sekretarza, a na drugiego, równorzędnego wi-
ceprzewodniczącego powołali także skarbnika ZR, Stanisła-
wa Sołtysika. Uaktualnione i uzupełnione zostały także skła-
dy zespołów problemowych i doradczych Zarządu Regionu.

W związku ze zbliżającą się  33. rocznicą wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce serdecznie zapraszamy na uroczy-
stą Mszę św. w intencji Ojczyzny i tych, którzy dla Niej cier-
pieli, która odprawiona zostanie w sobotę, 13 XII 2014 r.  o 
18.00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Po 
Mszy św. odmówimy modlitwę i złożymy kwiaty pod tablicą, 
upamiętniającą osoby represjonowane w stanie wojennym.

Zapraszamy także do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-
Białej w piątek, 12 grudnia 2014 r. o 17.00  na spotkanie, za-
tytułowane „Stan Wojenny - pierwsze godziny, dni, tygodnie 
na Podbeskidziu” oraz w niedzielę, 14 grudnia 2014 roku o 
17.00 do bielskiej katedry pw. św. Mikołaja na comiesięcz-
ną Mszę św. za Ojczyznę, w trakcie której także będziemy 
się modlili za tych, którzy za wolną, solidarną Polskę wal-
czyli i cierpieli. 

Z kolei Instytut Pamięci Narodowej w rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego organizuje kampanię społeczną „Za-
pal światło wolności”, upamiętniającą jego ofiary. Symbo-
liczne światło wolności ma być hołdem złożonym wszystkim 
ofiarom stanu wojennego i manifestacją przywiązania do idei 
wolności, demokracji i prawdy niezależnie od czasu i warun-
ków politycznych. W akcji będzie mógł wziąć udział każdy, 
zapalając 13 grudnia o 19.30 w oknie świeczkę. 

Pod koniec listopada gościliśmy Jerzego Jaworskiego, 
wiceprzewodniczącego i skarbnika Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. Podstawowym celem jego wizyty było rozli-
czenie wszystkich kosztów organizacji przez podbeskidzką 
„Solidarność” październikowego XXVII Krajowego Zjazdu 
Delegatów, który odbył się w Bielsku-Białej.

Po spotkaniu z władzami Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”, w trakcie krótkiego spotkania z wszyst-
kimi członkami ZR, skarbnik Komisji Krajowej nie krył, że 
zorganizowany przez nasz region Krajowy Zjazd Delegatów 
był przedsięwzięciem niezwykle udanym. - Pragnę przeka-
zać wam wielkie podziękowania za to wszystko, co się tu wy-
darzyło, za wasze zaangażowanie i profesjonalizm, za wszyst-
kie dobre emocje, jakich tu doświadczyliśmy podczas obrad 
zjazdu. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem, obserwu-
jąc organizację i przebieg tego zjazdu. Wszystko było tak, jak 
tylko mogliśmy sobie wymarzyć. Pokazaliście, że także mniej-
sze regiony mogą robić wielkie rzeczy - mówił Jerzy Jawor-
ski, dziękując wszystkim organizatorom KZD i wolontariu-
szom, zaangażowanym w to przedsięwzięcie. 

Radosnych, spędzonych w rodzinnym gronie
Świąt Narodzenia Pańskiego
oraz Bożego błogosławieństwa 

i daru nadziei, pokoju, miłości oraz solidarności 
na każdy dzień 2015 roku 

życzy
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Gdy patrzymy na dzisiejszy świat, bez problemu może-
my dostrzec sytuacje, które powodują utratę wrażliwości na 
Boga, utratę czujności na dobro bliźniego. Względne sta-
je się pojęcie prawdy, kłamstwa, dobra, zła, śmierci, życia. 
Taki stan rodzi wiele cierpienia i pustkę, którą szybko wy-
pełnia to, co powoduje utratę czujności i prowadzi na błędne 
drogi życia duchowego.

Dotyk miłości wlewa w nasze serca taką radość, której nikt 
i nic nie  jest w stanie nam zabrać. Ten dotyk miłości Jezu-
sa przynosi nam również pokój, dzięki któremu nasza życio-
wa droga, choć może czasem niełatwa, jednak ma sens, gdyż 
jest wędrówką z Tym, który stał się człowiekiem po to, aby 
nas do Boga doprowadzić. Abyśmy dzięki Jego łasce mogli 
stać się do Niego podobni. Skoro Bóg dał nam swego Umi-
łowanego Syna, skoro posłał Go na ziemię, aby nas zbawił, 
aby odkupił nasze winy i sam stał się pewną drogą do Jego 
wiecznego domu, to znaczy, że chce nas wszystkich bez wy-
jątku mieć u siebie.

Syn Człowieczy przyszedł na ziemię po to, aby każdy z 
nas miał bezpo średni przystęp do Ojca, aby każdy z nas nie 
tylko odnalazł, ale i wytrwał na drodze zbawienia do końca. 
Tak często w życiu brakuje nam miłości, tak trudno nam do-
rastać do miłości dojrzałej i czystej, aby ją posiąść i podzie-
lić się nią z tymi, z którymi mieszkamy pod jednym dachem. 
Na szczęście Bóg, którego poznaliśmy, który obja wił się nam 
w swoim Synu, jest pełnią tej miłości, za którą tak bardzo 
tęsknimy, której tak bardzo pragniemy. Jest miłością, która 
nieustannie tęskni za spotkaniem z nami. On kocha każde-

go z nas miłością nieodwołalną, bo każdy z nas jest dla Nie-
go najważniejszy.

Adwent, jako czas nawrócenia i powrotu do Boga, jest 
nam potrzebny, abyśmy uwierzyli, że schylając się po Bożą 
miłość, którą przynosi nam Jezus, możemy cały czas nasze 
życie przeżywać twórczo, możemy dora stać do człowieczeń-
stwa, z którego będziemy dumni, które będzie naszym szczę-
ściem. Czyniąc bowiem miłość Chrystusa naszą, możemy sta-
wać się najpiękniejszym darem dla tych, których kochamy i 
za których Bóg, tu na ziemi, uczynił nas odpowiedzialnymi. 
Jeżeli tylko uda nam się podjąć to zadanie, jeżeli tylko z wia-
rą odważymy się otworzyć nasze serca Chrystu sowi, jeżeli 
Mu zaufamy, jeżeli pomimo licznych trudności wytrwamy na 
Jego drodze, zachowamy i rozniecimy w sobie światło wia-
ry i ogień Jego miłości, to może nam się przydarzyć, że Bóg 
będzie się rodził w naszym życiu każdego dnia.

Niech Nowonarodzone Dziecię - Bóg, który stał się Czło-
wiekiem z miłości do człowieka - da wam z wielką radością 
przeżywać kolejną rocznicę jego narodzin. Niech Jezus Chry-
stus błogosławi was, wasze rodziny, waszych bliskich: niech 
obficie obdarzy swoją łaską i pokojem, który przyniósł z nie-
ba wszystkim „ludziom dobrej woli”. 

Życzeniami świątecznymi i modlitwą otaczam wszyst-
kie rodziny, dzieci, młodzież, ludzi chorych, samotnych, star-
szych i prze bywających w szpitalach, poszukujących pracy, 
tu w Ojczyźnie i na obczyźnie. 

Ks. ZBIGNIEW POWADA

CZUWAJCIE !Przedświąteczne
zamyślenie

Wiele zakładowych organizacji związkowych próbuje 
obecnie, pod koniec roku, wywalczyć podwyżki płac. Tak jest 
między innymi w żywieckim Hutchinsonie, Miejskim Zakła-
dzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej czy spółce Synthos w 
Oświęcimiu. Czasem o wzrost 
płac trzeba toczyć spory zbio-
rowe, a nawet akcje protesta-
cyjne (jak na przykład w cie-
szyńskim Polifarbie czy spół-
kach Fiata Auto Poland). W 
sprawie podwyżek płac dla na-
uczycieli swój protest szyku-
je oświatowa „Solidarność”. Z 
kolei o negocjacyjnym sukce-
sie mogą mówić związkowcy 
z żywieckiej Śrubeny, gdzie 
udało się wywalczyć 4-procentowe podwyżki płac i korzystne 
dla załogi zasady przyznawania nagród kwartalnych.

Podwyżki płac przekładają się zarówno na zaangażo-
wanie, jak też lojalność pracowników. Według badań TNS 
70 procent Polaków zapewnia, że przyznana wyższa płaca 
świetnie motywuje i zwiększa energię do działania. Praco-
dawcy często jednak wolą krótkowzrocznie ograniczać fun-
dusz płac, by móc się pochwalić większymi zyskami. Z ko-
lei związkowcy w trakcie negocjacji płacowych próbują ich 
przekonać, że korzystniejsze jest docenienie wysiłku pracow-
ników i ich zaangażowania poprzez zwiększenie zarobków. 
To jest też, mówiąc wprost, po prostu uczciwe, by podzielić 
się zyskiem z tymi, którzy go wytworzyli.

O płacowych negocjacjach w przykładowych dwóch fir-
mach piszemy na str. II.

Czas płacowych 
negocjacji

ZMIANY W
PREZYDIUM ZR

33. rocznica stanu wojennego 

PAMIĘTAMY ! 

Skarbnik KK na Podbeskidziu

PODZIĘKOWANIE ZA ZJAZD

Skarbnik KK Jerzy Jaworski (w środku) wraz z prze-
wodniczącym podbeskidzkiej „Solidarności” Markiem 
Boguszem (z prawej) oraz wiceprzewodniczącym An-
drzejem Madydą.

Czuwajcie! Oto słowo, które jest przewodnikiem trwającego Adwentu. Jedno słowo, jedno 
wezwanie, a staje się dla nas najbardziej mobilizującym impulsem, który powinien zmienić 
nasze nastawienia. Bez czuwania Chrystus nie jest w stanie dotrzeć do nas ze swoją łaską, 
dlatego kocha i czuwa nad nami. Człowiek bez czuwania nie może zobaczyć Boga, który 
przychodzi w najmniej oczekiwanych momentach życia. Czuwajmy, by wartości takie jak wia-
ra, miłość, życie były nie tylko pusto rzucanymi hasłami, ale miały głęboki wpływ na życie.
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Ciąg dalszy na str. III

W bielskim MZK pracuje 480 osób. W 2010 roku zało-
ga - po długotrwałym proteście i pikietach przed zakładem 
- wywalczyła podniesienie płac. Wszyscy dostali wówczas 
140 złotych podwyżki. Wiązało się to jednak z niekorzyst-
nymi zmianami w zakładowym układzie zbiorowym. Potem 
były jedynie  kosmetyczne regulacje wynagrodzeń, najpierw 
po 50, a potem po 80 złotych. Teraz związkowcy chcą dla 
wszystkich po trzysta złotych podwyżki. Podkreślają, że to 
wcale nie jest wygórowane żądanie. - To nie jest wiele, zwłasz-
cza dla kierowców, którzy w niełatwych warunkach wykonu-
ją bardzo odpowiedzialną pracę - tłumaczy szef zakładowej 
„Solidarności”, Piotr Łukowski.

Rozmowy rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Pod ko-
niec października załoga weszła w spór zbiorowy, wysuwa-
jąc cztery postulaty. Główne żądanie to podwyżki, na które 
dyrekcja w żaden sposób nie chce się zgodzić, choćby na-
wet tylko w jakiejś części. Nieco lepiej poszło z pozostały-
mi postulatami, dotyczącymi zapewnienia przyzwoitych wa-
runków socjalnych dla kierowców na końcowych przystan-
kach autobusowych, zmian w ewidencjonowaniu czasu pra-
cy kierowców oraz umożliwienia korzystania z wewnątrzza-
kładowego parkingu. - Mamy nadzieję, że wcześniej czy póź-
niej w tych kwestiach dojdziemy do porozumienia, bo przy-
najmniej tu dyrekcja deklaruje chęć rozwiązania tych proble-
mów - mówi Piotr Łukowski. Dużo gorzej jest z podwyżkami.

Z powodu nieprzejednanego stanowiska pracodawcy pod 
koniec listopada rokowania zakończyły się podpisaniem pro-
tokołu rozbieżności. Teraz obie strony czekają na rozpoczę-
cie pracy przez mediatora. 

l (12.11.2014)  W Polsce jednym z głównych czynników prowa-
dzących do zgonów jest stres w pracy. Z powodu chorób układu krą-
żenia - zawałów i udarów mózgu - Polacy umierają 10 razy częściej 
niż Francuzi. O tym alarmowano podczas X Forum Akademickiego 
„Solidarności”, które poświęcone było zagadnieniom bhp i wpływo-
wi stresu w pracy na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników 
oraz negocjacjom zbiorowy w UE i Polsce.
Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 22 procent 
zaburzeń stanu zdrowia w Unii Europejskiej (i 60 procent zwolnień 
chorobowych) było skutkiem stresu zawodowego, zaś koszty stąd 
wynikające to ponad 20 miliardów euro rocznie. Z badań „S” wyni-
ka, że tylko u 12 procent pracowników stres podnosi jakość pracy, 
natomiast u 87 procent ją obniża. 
l (13.11.2014)  Z badania TNS Polska wynika, że ponad połowa 
Polaków (69 procent) przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku pra-
cowała w sobotę, najczęściej w zamian za wynagrodzenie (27 pro-
cent) albo dzień wolny (19 procent) - informuje portal gazetapraca.pl. 
Prawie 70 procent respondentów dopuszczało możliwość pracy w 
sobotę, głównie z powodu dodatkowych pieniędzy (34 procent). Jed-
na piąta badanych (22 procent) dopuszcza pracę w sobotę tylko w 
szczególnych sytuacjach ze względu na nagłą potrzebę pracodawcy. 
Posłowie proponują, aby pracownik na etacie sam mógł wybrać for-
mę rekompensaty za pracę w sobotę. W chwili obecnej należy się 
za to dzień wolny - badania pokazują jednak, że Polacy pracują-
cy w sobotę otrzymują za to dodatkowe pieniądze, choć jest to nie-
zgodne z prawem.
l (18.11.2014) Koszty pracy w Polsce spadają, a wzrost wynagro-
dzeń jest tylko symboliczny. Firmy mogłyby w bezpieczny spo-
sób dawać podwyżki pracownikom, ale tego nie robią, bo  nie są 
do tego zmuszone - takie wnioski płyną z analizy, którą przeprowa-
dził „Puls Biznesu”.
Koszty pracy są najniższe od lat, na co duży wpływ ma wzrost wy-
dajności. Rośnie ona znacznie szybciej niż wynagrodzenia dla pra-
cowników - od 2000 roku wydajność wzrosła o 108 procent, pensje 
nominalnie tylko o 80 procent.
Zdaniem ekspertów polskie firmy mają największą od wielu lat prze-
strzeń do podnoszenia płac. Najczęściej z niej jednak nie korzysta-
ją, a podwyżek nie ma lub są symboliczne.
- Główną barierą, która powstrzymuje wzrost płac w Polsce, jest w 
ostatnim czasie niechęć firm do dawania podwyżek, a nie ich słabe 
możliwości finansowe. Firmy mogłyby w bezpieczny dla siebie spo-
sób podnosić pensje, ale w obliczu wysokiego bezrobocia nie są do 
tego zmuszone - tłumaczy „Pulsowi Biznesu” Adam Czerniak, głów-
ny ekonomista Polityki Insight.
Jak łatwo się domyślić taki stan rzeczy sprawia, że coraz mniejsza 
część obrotów trafia do załogi w formie płac, a coraz większa zo-
staje w kieszeni przedsiębiorcy.
-  Wydajność rośnie nie dlatego, że pracownicy są bardziej zmoty-
wowani, tylko po prostu rośnie zaawansowanie technologiczne pol-
skiej gospodarki. Wiadomo, że człowiek z młotkiem będzie mniej wy-
dajny niż człowiek z całą skomplikowaną maszyną do produkcji me-
bli - tłumaczy Czerniak.
l (20.11.2014) Co trzecia osoba zarejestrowana w urzędzie pracy 
potrzebuje pomocy psychologicznej lub socjalnej - wynika z rapor-
tu Ministerstwa Pracy dotyczącego reformy urzędów pracy. Oka-
zuje się, że około 600 tys. bezrobotnych zarejestrowanych w urzę-
dach potrzebuje nie tyle pomocy, ile socjalnego i psychologicznego 
wsparcia w podjęciu aktywności. 
Nowe przepisy wprowadziły tzw. profilowanie bezrobotnych.  Profil I 
oznacza, że bezrobotny poradzi sobie niemal samodzielnie, II - musi 
otrzymać solidną pomoc, ale wróci na rynek, III - bardziej potrzebu-
je integracji ze społeczeństwem niż aktywizacji. Z 1,5 mln osób za-
rejestrowanych w urzędach pracy 356,9 tys. osób trafiło do trzeciej 
grupy. To aż 27,7 proc. bezrobotnych. Do I grupy zakwalifikowało 
się tylko 90,6 tys. najwięcej do grupy II - 1,05 mln. bezrobotnych.
l (24.11.2014) Większość Polaków uważa za słuszne wprowa-
dzenie obowiązkowego odprowadzania składek do ZUS od umów 
cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) na takich sa-
mych zasadach, jak w przypadku umów o pracę - wynika z badania 
CBOS.  Ponad połowa respondentów popiera takie rozwiązania, w 
tym 30 procent jest zdecydowanie na tak. Sprzeciw wobec oskład-
kowania umów wyraziło 28 proc. respondentów.
l (25.11.2014) 33 procent Polaków za najlepszą motywację do pra-
cy uważa stabilną i regularną pensję, a 32 procent - podwyżkę za-
sadniczego wynagrodzenia. Trzecie miejsce w rankingu motywacji 
zajmuje premia. Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Ba-
dań Rynkowych i Społecznych Homo Homini wynika, że siedmiu 
na dziesięciu pracujących Polaków nie odczuwa braku motywacji 
do pracy. Trzy czwarte z pracujących uważa czynniki finansowe za 
kluczowe w budowaniu swego zaangażowania w pracę.
Według danych Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ śred-
nia pensja brutto wynosi w Polsce 865 euro. Dla porównania prze-
ciętne wynagrodzenie w Niemczech wynosi prawie 3 tys. euro, w 
Hiszpanii -  około 2,2 tys. euro, a w Luksemburgu i Danii przekra-
cza ono 4,5 tys. euro, czyli ok. 19 tys. zł. Za nami plasują się Rumu-
nia, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Węgry. W tych krajach pensje oscylu-
ją między 409 a 845 euro.
l (25.11.2014) W Polsce dzieci i młodzież to blisko 30 procent 
ogólnej liczby osób skrajnie ubogich. 1,7 miliona dzieci znajduje 
się poniżej granicy ubóstwa. Gorzej spośród krajów UE jest tyl-
ko w Rumunii i Bułgarii. - Ponad pół miliona dzieci w Polsce jest 
głodnych lub niedożywionych - ogłosił Polski Czerwony Krzyż. 
W Światowym Dniu Walki z Głodem Główny Urząd Statystycz-
ny dodał kilka przerażających faktów. Codziennie do szkół przy-
chodzi 120 tysięcy głodnych dzieci, a 170 tysięcy ponosi skutki 
niedożywienia. Ponad 260 tysięcy dzieci wychodzi do szkoły bez 
śniadania. W przypadku 70 tysięcy z nich chodzi nie tylko o peł-
nowartościową dietę, ale o brak jakiejkolwiek żywności! W die-
cie co piątego polskiego dziecka nie ma wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych.
l (25.11.2014) Z okazji Dnia Kolejarza Piotr Duda w imieniu NSZZ 
„Solidarność” złożył wszystkim kolejarzom i pracownikom kolei naj-

Związkowcy zapowiadają, że nie zrezygnują z walki o 
lepsze płace dla załogi. Już teraz oflagowali zakład i pod-
kreślają, że gotowi są na podjęcie kolejnych przewidzianych 
prawem kroków. W przeszłości wielokrotnie pokazywali, że 
zdeterminowani potrafią być konsekwentni, nieustępliwi i 
skuteczni w dążeniu do celu… 

Protest w bielskim MZK

FLAGI NA ZAJEZDNI

Odbyły się trzy tury negocjacji płacowych. Związkowcy niezmiennie żądali 
5-procentowych podwyżek dla wszystkich pracowników, uzasadniając je bardzo 
dobrą sytuacją finansową firmy. Pracodawca początkowo proponował jedynie dwa 
procent, potem zgodził się na trzy procenty, dokładając jeszcze utrzymanie wpro-
wadzonego w tym roku systemu nagród z zysku wypracowanego ponad plan. - To 
bardzo korzystny system nagród, dzięki któremu pracownicy w drugim kwartale do-
stali jednorazowo na rękę po osiemset złotych, a w trzecim po sześćset. Zależało 
nam na utrzymaniu tego systemu, ale chcieliśmy też większych podwyżek płac za-
sadniczych - mówi Krzysztof Schmeichel. W końcu udało się: 20 listopada w Śru-
benie podpisano porozumienie, na mocy którego od najbliższego stycznia płace za-
łogi wzrosną o cztery procenty, a ponadto utrzymane zostaną kwartalne nagrody z 
ponadplanowego zysku.

- Sądzę, że pracownicy mogą być w pełni usatysfakcjonowani. Wynegocjowali-
śmy tyle, ile tylko się dało. Ponadto pracodawca ze swej strony zadeklarował zwięk-
szenie odpisu na fundusz socjalny, co również odczuje nasza załoga. To wszystko 
dowodzi, że pracodawca docenia naszą dobrą, wydajną pracę. Dziś taka postawa 
nieczęsto się zdarza - podsumowuje szef „Solidarności” w Śrubenie. 

Przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” za swą 
działalność zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami 
95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce.

Podczas spotkania w siedzibie Okręgowego Inspektora-
tu Pracy w Katowicach przedstawiciele kierownictwa OIP, 
okręgowy inspektor pracy Beata Marynowska, jej zastęp-
ca Waldemar Batugowski oraz kierownik oddziału w Biel-
sku-Białej Janusz Grygierczyk spotkali się z reprezentacją 
podbeskidzkiej „Solidarności”: przewodniczącym Zarządu 
Regionu Markiem Boguszem, jego poprzednikiem Marci-
nem Tyrną oraz regionalnym koordynatorem ds. bhp Pio-
trem Górnym. Spotkanie było okazją do podsumowania do-

tychczasowej, owoc-
nej współpracy mię-
dzy PIP i „Solidarno-
ścią” oraz omówienia 
wspólnych planów i 
przedsięwzięć na naj-
bliższą przyszłość. Na 
zakończenie Marek Bogusz odebrał w imieniu całego Za-
rządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” pamiąt-
kowy medal „95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy”. Taki-
mi samymi medalami uhonorowani też zostali Piotr Gór-
ny i Marcin Tyrna. 

MEDALE
DLA ZWIĄZKOWCÓW

Po trzech turach negocjacji

PODWYŻKI W ŚRUBENIE

„Solidarność” w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej żąda podwyżek 
płac. Rozmowy z pracodawcą nie przyniosły żadnego skutku. Teraz obie strony sporu 
czekają na mediatora. Związkowcy oflagowali zajezdnię i zapowiadają, że nie zamierzają 
zrezygnować ze swych roszczeń…

Na początku października w żywieckiej spółce Śrubena Unia rozpoczęły się długotrwałe nego-
cjacje płacowe, które miały objąć całą, blisko 400-osobową załogę tej firmy. - Obawialiśmy się 
tych rozmów, ale wiedzieliśmy, że jak sami nie wywalczymy podwyżek, to nikt inny nam ich 
nie da. Łatwo nie było, ale w końcu doszliśmy do porozumienia, które może satysfakcjonować 
naszą załogę - relacjonuje Krzysztof Schmeichel, szef „Solidarności w Śrubenie (na zdjęciu). 

- Nie zrezygnujemy z żądania podwyżek płac dla całej 
załogi - przestrzega Piotr Łukowski, szef „Solidarności” 
w bielskim MZK.
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Ciąg dalszy ze str. II

Widziane od œrodka

CUDA NAD URNĄ
szczersze życzenia. - Przede wszystkim życzę bezpiecznej, spokojnej 
pracy i przezwyciężenia problemów, które piętrzą się przed polskimi 
kolejami /…/. Jestem absolutnie przekonany, że gdyby nie „Solidar-
ność” i inne kolejarskie związki zawodowe, polskich kolei już daw-
no by nie było. Tylko dzięki Waszej roztropności, ale i stanowczej 
postawie udaje się chronić je przed całkowitym upadkiem - podkre-
ślił w swych życzeniach przewodniczący KK.
l (26.11.2014) Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” wobec braku pozytywnej odpowiedzi ze strony rządu 
RP na postulat 9-procentowej podwyżki dla pracowników oświaty 
oraz sfery budżetowej w roku 2015 postanowiła kontynuować akcję 
protestacyjną środowiska oświatowego. KSOiW przypomina, że Pol-
ska jest w pierwszej dziesiątce krajów, w których nauczyciele pracu-
ją największą liczbę godzin lekcyjnych, a nauczyciele polscy nale-
żą do najbardziej wykształconych, ale najsłabiej opłacanych w UE. 
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w oświacie na-
leżą do najniższych w kraju. Związkowcy podkreślają, że brak pod-
wyżek spowoduje realny spadek wartości wynagrodzenia nauczy-
cieli do poziomu z roku 2007.
l (26.11.2014) Z badania CBOS „O szansach młodych w III RP” 
wynika, że sytuacja młodzieży urodzonej po 1989 roku z roku na 
rok się pogarsza. Podobny obraz dawało badania CBOS, dotyczące 
absolwentów szkół średnich „Młodzież 2013”. Niskie płace, nie-
stabilność zatrudnienia oraz konieczność podejmowania pracy po-
niżej kwalifikacji wpływa na zmniejszenie szans młodych ludzi na 
rynku pracy. Tylko 17 procent respondentów uważa, że w naszym 
kraju wszyscy mają mniej więcej równe szanse na sukces. Ponad 
90 procent respondentów jest przekonana, że rozbudowana sieć 
kontaktów ma bardzo duży lub duży wpływ na zdobycie wysokiej 
pozycji w naszym kraju. Ponad połowa Polaków uważa, że znajo-
mości mają bardzo duży wpływ na możliwość osiągnięcia wyso-
kiej pozycji społecznej, a kolejne 37 procent, że mają duży wpływ. 
Mniejsze znaczenie mają m.in. kwalifikacje zawodowe, miejsce za-
mieszkania, dobrze wykonywana praca, czy wykształcenie.
l (27.11.2014) Źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pra-
cy to najczęstsze nieprawidłowości  w agencjach pracy tymczaso-
wej. Państwowo Inspekcja Pracy przedstawiła raport z kontroli, w 
którym wykazano tego typu nieprawidłowości aż w 64 procentach  
przypadków. Według PIP najczęstszą praktyką w agencjach pra-
cy tymczasowej są uchybienia w zakresie sporządzania na piśmie 
uzgodnień między agencją a pracodawcą użytkownikiem, dotyczą-
cych warunków pracy tymczasowej. W 27 procent przypadków pod-
mioty nie ustaliły warunków pracy tymczasowej oraz zakresu obo-
wiązków pracowników tymczasowych. Wśród odnotowanych nie-
prawidłowości uwagę zwracają przypadki nieuzgodnienia rodzaju 
prac, kwalifikacji koniecznych do wykonywania pracy tymczasowej 
oraz długości okresu świadczenia pracy przez pracowników tymcza-
sowych, a także zamieszczania w umowie zapisów ograniczających 
możliwość bezpośredniego zatrudnienia pracownika tymczasowego 
przez pracodawcę użytkownika.
l (28.11.2014) Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wska-
zują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż 
są alarmujące. Aż 67 procent zatrudnionych Polaków stwierdza, że 
charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla zdro-
wia lub życia ludzkiego, a 9 procent badanych uważa, że jest to za-
grożenie poważne. 
Liczba wypadków przy pracy nieznacznie spada - w pierwszym 
półroczu 2014 r. doszło do 38 428 wypadków, w tym 114 śmiertel-
nych i 216 ciężkich. 
l (2.12.2014) Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
pozytywnie zaopiniowało poselski projekt Klubu Parlamentarne-
go Prawa i Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  „Solidar-
ność” stoi na stanowisku, że w Polsce nie zostały spełnione wa-
runki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65 roku ży-
cia. Twórcy ustawy nowelizacyjnej dotyczącej podwyższenia wie-
ku emerytalnego i zrównania go dla kobiet i mężczyzn na pozio-
mie 67 lat nie wykazali na podstawie badań i statystyk, iż w Pol-
sce wystąpiły przesłanki pozwalające na podniesienie wieku eme-
rytalnego powyżej granicy 65 lat, określonej konwencją Między-
narodowej Organizacji Pracy. 
l (4.12.2014) Nie ma i dla węgla jeszcze długo nie będzie alternaty-
wy. Dlatego działania uderzające polskie górnictwo, to tak napraw-
dę uderzenie w polską rację stanu, przed którym trzeba się bronić. 
Nie dla interesu kopalń i zakładów górniczych, ale dla całego spo-
łeczeństwa i polskiej gospodarki. To walka, której nie możemy prze-
grać. I jej nie przegramy! Życzę Wam siły i determinacji, abyście 
byli w stanie powstrzymać to energetyczne samobójstwo. W tej wal-
ce możecie liczyć na cały Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” - napisał Piotr Duda w życzeniach dla wszyst-
kich górników z okazji ich święta, dnia św. Barbary.
l (5.12.2014) Jak wynika z ankiety internetowej Deloite przecięt-
na rodzina zamierza wydać na nadchodzące Boże Narodzenie 1160 
zł. To o około 3 procent więcej niż deklarowaliśmy w 2013 r. i o 13 
proc. więcej od tego, ile ostatecznie wydaliśmy w ubiegłym roku.  
W rankingu świątecznych wydatków Polacy plasują się w ogonie 
Europy, gdzie od kilku lat zapowiadane świąteczne koszty to ok. 
1,8-1,9 tys. zł. 
l (5.12.2014) Jak co roku NSZZ „Solidarność” apeluje do pracodaw-
ców z branży handlowej o skrócenie czasu pracy w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” od dawna przypomina, że przedłużanie godzin pracy sklepów 
w Wigilię do godz. 16.00 czy nawet 18.00 nie ma ekonomicznego 
uzasadnienia. Natomiast dla rodzin ma swoje negatywne skutki, a 
w wielu przypadkach wręcz uniemożliwia pracownikom spędzenie 
tego wyjątkowego czasu wspólnie z najbliższymi. 
Z roku na rok nasz apel spotyka się z coraz większą przychylnością 
z Państwa strony. Coraz więcej placówek kończy pracę już o godz. 
14.00. W imieniu pracowników, ich rodzin, a szczególnie wypatrują-
cych pierwszej gwiazdki dzieci - serdecznie Państwu za to dziękuję!
Podtrzymując ten dobry obyczaj, jak co roku apeluję, aby i w tym 
roku Państwa sklepy zamknąć najpóźniej do godz. 14.00 - czytamy 
w apelu, podpisanym przez przewodniczącego KK, Piotra Dudę.

Proponowane przez resort pracy zmiany w Kodeksie pra-
cy to wynik skargi, złożonej przez „Solidarność” do Komisji 
Europejskiej, dotyczącej nadmiernego wykorzystywania ter-
minowych umów o pracę w Polsce.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” pozy-
tywnie oceniło kierunek proponowanych zmian w przepisach 
kodeksu pracy, które mają ograniczyć nadmierne wykorzysty-
wanie terminowych umów o pracę. Jednak maksymalny okres 
zatrudnienia na podstawie takiej umowy, wynoszący 33 mie-
siące, jest zbyt długi, ponieważ łącznie z okresem umowy o 
pracę na okres próbny, czas zatrudnienia pracownika na pod-
stawie umów terminowych wynosiłby trzy lata. Związkowcy 
uważają, że taki okres nie powinien przekraczać 24 miesięcy 
łącznie z okresem zatrudnienia na okres próbny. 

Na pozytywną ocenę zasługuje postulowany przez „Soli-
darność” łączny limit liczby umów o pracę na czas określony.

Związek ocenia negatywnie wprowadzenie otwartego ka-
talogu umów o pracę na czas określony, do których nie będzie 
miała zastosowania ani zasada maksymalnego łącznego cza-
su zatrudnienia na czas określony ani zasada maksymalnego 
limitu odnowień. Na dodatek zmiana ta może stać w sprzecz-
ności z unijną dyrektywą dotyczącą zatrudnienia na czas okre-

ZMIANY W DOBRYM KIERUNKU 
ślony, która wymaga zastosowania skutecznych metod ograni-
czania zatrudnienia terminowego w praktyce.

W nowych przepisach dopuszcza się wypowiadanie umów 
na czas określony. NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że  isto-
tą umowy terminowej jest jej realizacja przez cały okres, któ-
ry strony wspólnie ustaliły. Tym samym odejście od mode-
lu obecnie obowiązującego, w świetle którego wypowiadanie 
umowy na czas określony jest wyjątkiem (oczywiście prakty-
ka realizacji tej zasady pozostawia wiele do życzenia), budzi 
poważne wątpliwości. 

Prezydium KK przypomina również, że Komisja Europej-
ska w odpowiedzi na skargę „Solidarności” wskazuje, że pra-
wodawstwo polskie niesłusznie wyklucza przyuczanie do za-
wodu lub stosunki pracy zawarte w ramach szczególnego pu-
blicznego lub wspieranego przez władze publiczne programu 
szkolenia, integracji lub przekwalifikowania zawodowego z 
zakresu ochrony przed zawieraniem nadmiernej liczby nastę-
pujących po sobie umów na czas określony.

Wątpliwości związku budzi również propozycja jedno-
stronnego decydowania przez pracodawcę o zwolnieniu pra-
cownika z obowiązku świadczenia pracy. Pracownik powinien 
mieć prawo wyrażenia na to swej zgody. (sis)

W artykule zatytułowanym „Egzamin z demokracji”, opublikowanym na 
tych łamach przed miesiącem, zachęcałem Państwa do uczestnictwa w 
wyborach samorządowych. Pisałem, że Polska potrzebuje dobrych go-
spodarzy, zakorzenionych w lokalnych społecznościach, którzy będą 
gotowi brać odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość. Dziś ży-
czę nowo wybranym radnym, wójtom, burmistrzom oraz prezydentom 
miast realizacji swoich programów, a także wsłuchiwania się w głosy 
mieszkańców dla naszego wspólnego dobra. W momencie, kiedy zgiełk 

kampanii już opadł, a radni w trakcie inauguracyjnych sesji rad gmin, powiatów i sejmików 
wojewódzkich wybierają swoje zarządy, nasuwa się jeszcze kilka spostrzeżeń i refleksji. 

W pierwszej kolejności dziękuję wyborcom, którzy poszli 
do urn 16 i 30 listopada. Dziękuję Wam, że daliście świadec-
two społecznej odpowiedzialności wybierając swoich lokal-
nych przedstawicieli. 

W sposób szczególny dziękuję wyborcom Prawa i Spra-
wiedliwości. Bez waszych głosów nie udałoby się osiągnąć 
tak dobrych wyników w naszym regionie. Przypomnę, że  w 
wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego wywalczyli-
śmy trzy mandaty: Andrzej Kamiński zdobył prawie 23 ty-
siące głosów, Jan Kawulok prawie 9 tysięcy a Kazimierz Ma-
tuszny ponad 8 tysięcy. Mamy dziesięciu radnych w Biel-
sku-Białej - to dokładnie sto procent  więcej niż cztery lata 
temu, a Przemysław Drabek, nasz kandydat na prezydenta 
miasta, uzyskał ponad 21 procent głosów i niewiele zabrakło, 
by przeszedł do drugiej tury.  W powiecie cieszyńskim uzy-
skaliśmy 12 mandatów i wygraliśmy wybory - to duży suk-
ces naszych kandydatów i czytelny sygnał mieszkańców, że 
okres wieloletnich rządów PO na tym terenie właśnie dobie-
ga końca. W powiecie żywieckim analogiczna sytuacja - wy-
branych 12 radnych, duża przewaga nad innymi komitetami 
wyborczymi i nasz starosta Andrzej Kalata. W powiecie biel-
skim sześciu radnych i współudział w zarządzaniu - Grze-
gorz Szetyński będzie przez kolejną kadencję pełnił funkcję 
wicestarosty. W powiecie pszczyńskim dziewięciu radnych 
i też najlepszy wynik. Jestem przekonany, że nasi radni będą 
podejmować zgodne i merytoryczne decyzje oraz kierować 
się troską o dobro wspólne.

Dziękuję wszystkim kandydatom, którzy byli na listach 
Prawa i Sprawiedliwości (prawie 500 osób!). Wasze zaanga-
żowanie to wyraz społecznej aktywności i odpowiedzialności 
za losy naszych małych ojczyzn. W  wielu przypadkach był 
to też wyraz dużej odwagi szczególnie tam, gdzie można było 
stracić pracę za startowanie przeciw urzędującym włodarzom 
naszych miast czy gmin, gdzie nasi kandydaci spotykali się z 
obstrukcją czy wrogością, gdzie wykorzystywano w kampa-
nii instytucje czy organizacje społeczne współpracujące z sa-
morządami. Wielu z nich zapomniało, że solą demokracji są 
wolne wybory. 

Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie miesiące an-
gażowali się w kampanię wyborczą. Cieszę się z indywidu-
alnych sukcesów wszystkich  kandydatów popieranych przez 
PiS. Przed Wami wiele nowych i odpowiedzialnych wyzwań 
podejmowanych w imieniu całej społeczności lokalnej.  

Wybory są świętem demokracji, niestety skandaliczne oko-
liczności, które im towarzyszyły, zepsuły to święto. Niestety, 
nie sposób dziś mówić i pisać o wyborach pomijając Państwo-
wą Komisję Wyborczą. Jeszcze w sobotę, 22 listopada, czyli 
sześć dni po wyborach PKW miała poważne problemy z po-
daniem ostatecznych wyników procentowych w wyborach do 
sejmików wojewódzkich. Ostatecznie skończyło się dymisjami 
zarówno sędziów PKW jak i pracowników Krajowego Biura 
Wyborczego. Smutne, że zarówno Prezydent RP jak i polity-

Prezydium KK ocenia projekt ustawy

cy PO-PSL nie widzieli nic złego w fatalnym przygotowaniu 
i przeprowadzeniu wyborów, tylko skupili się na atakowaniu 
opozycji za podważanie wyników.

Zaskakuje niezwykle duża różnica w wynikach wyborów 
do sejmików województw pomiędzy badaniami przeprowa-
dzonymi przez IPSOS, a tymi podanymi wreszcie przez PKW. 
Komunikat IPSOS dawał PiS 31,5 procent  poparcia i zwycię-
stwo, dla PO 27,3 procent głosów, PSL 17 procent  i SLD 8,8 
procent. Tymczasem PKW ogłaszając ostateczne wyniki dało 
dla PiS 26,86 procent poparcia - różnica z IPSOS aż 4,65 punk-
tów procentowych na minus! Nigdy wcześniej różnica w po-
dobnych badaniach nie występowała aż w takim stopniu. Dla 
porównania, według PKW PO zdobyła 26,36 procent głosów 
(różnica 0,54 procent ), PSL 23,68 procent (różnica aż 6,68 
punktów procentowych na plus!) i SLD 8,78 procent (czyli 
prawie dokładnie jak w badaniu IPSOS).

Zatrważający był zwłaszcza procent głosów nieważnych. 
Najwyższy, blisko 18-procentowy  udział głosów nieważnych, 
miał miejsce w wyborach do sejmików województw (w wie-
lu województwach przekraczał on nawet 20 procent). Wybor-
cy oddali blisko 2,2 miliona nieważnych głosów (na ponad 
12 milionów oddanych).  W przeliczeniu na wszystkich gło-
sujących oznacza to, że co piąty wyborca, który wziął udział 
w wyborach, oddał nieważny głos, co trudno dziś w jakikol-
wiek sposób realnie wytłumaczyć. Jedną z przyczyn jest za-
pewne błędne informowanie wyborców, że na każdej karcie 
można postawić jeden krzyżyk. Nie można również wyklu-
czyć, że PSL-owi pomógł fakt, że lista tej partii z numerem 1 
znalazła się na okładce książeczki do głosowania. To mogło 
przyczynić się do tego, że wyborcy nieświadomie oddawa-
li głos na tę listę. Patrząc na skalę protestów, nie można rów-
nież wykluczyć fałszerstw.

Zdaniem rządzących wszyscy ci, którzy zgłaszają wątpli-
wości niszczą fundamenty demokracji, bo podpalają Polskę. 
Tak mówił zarówno prezydent Bronisław Komorowski jak i 
premier Ewa Kopacz, których ochoczo wspierały zaprzyjaź-
nione media. Nie możemy pozwolić, żeby władza dalej nisz-
czyła nasze państwo i jego instytucje, manipulowała, ograni-
czała wolność słowa i prawa opozycji, aresztowała dziennika-
rzy, godziła w podstawy demokracji. Nadchodzi czas na zmia-
nę. Weźmy udział w obywatelskim proteście 13 grudnia 2014 
roku w Warszawie, aby wyrazić swój sprzeciw. Chętnych na 
wyjazd zapraszam do mojego biura poselskiego, zapewniamy 
bezpłatny przewóz. Polacy muszą odzyskać wiarę w to, że do-
bra zmiana jest możliwa. 

Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia życzę wszystkim członkom i sympatykom 
NSZZ „Solidarność” dużo zdrowia, radości oraz wszelkiej 
pomyślności. Niech wstawiennictwo naszego patrona, bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, rozjaśnia nasze dro-
gi na każdy nowy dzień życia. 

STANISŁAW SZWED
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