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Gorzka satysfakcja...

Przypomnijmy: Bielkon swymi korzeniami siêga³
roku 1920, gdy w Bielsku powsta³ zak³ad o nazwie
„Bielski Przemys³ Konfekcyjny Rosen i Spó³ka”. Za-
k³ady Przemys³u Odzie¿owego Bielkon w latach œwiet-
noœci zatrudnia³y 600 osób. W 1989 roku w zak³adzie
pojawi³ siê niemiecki udzia³owiec. Po kilku kolejnych

zmianach w³asnoœciowych Bielkon zosta³ w ca³oœci
przejêty przez niemiecki koncern Ahlers. W bielskim
zak³adzie szyte by³y ubrania dla renomowanych firm -
miêdzy innymi z metkami Jupiter, Pioneer, Torrente,
Otto Kern i Pierre Cardin.  W po³owie listopada 2008
roku 288 pracowników spó³ki Bielkon dowiedzia³o siê,
¿e niemiecki w³aœciciel postawi³ zak³ad w stan likwi-
dacji. - Nigdy nie mieliœmy sygna³ów, ¿e pogarsza siê
kondycja naszej firmy. GroŸby zamkniêcia zak³adu nie
pojawi³y siê w trakcie wczeœniejszych negocjacji p³a-
cowych, a po wprowadzeniu podwy¿ek zarobków ani
razu nie by³o opóŸnieñ z wyp³atami - mówi³a wówczas
Beata Góra, szefowa zak³adowej „Solidarnoœci”.

Przedstawiciele w³aœciciela twierdzili z uporem, ¿e
decyzja o zamkniêciu bielskiego zak³adu jest skutkiem
zbyt du¿ych podwy¿ek p³ac. - Ju¿ wówczas wiedzieli-
œmy, ¿e to k³amstwo. Ahlers du¿o wczeœniej planowa³
wyprowadzenie produkcji z Polski, szuka³ tylko pre-
tekstu. Zosta³o to ostatnio potwierdzone przed s¹dem,
gdy przedstawiciele koncernu Ahlers jasno stwierdzi-
li, ¿e ju¿ du¿o wczeœniej szykowali likwidacjê wszyst-
kich swoich zak³adów w Polsce - mówi Marcin Tyrna,
szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.  Przypomina, ¿e
w tamtym dramatycznym czasie walki o ocalenie Biel-
konu jego za³oga gotowa by³a nawet wyraziæ zgodê
na uszczuplenie swoich wynagrodzeñ, ale w³aœcicieli
to nie interesowa³o.

- Czuliœmy siê oszukani i dlatego, gdy los naszego
zak³adu by³ ju¿ przes¹dzony, postanowiliœmy walczyæ
o ka¿d¹ nale¿n¹ nam z³otówkê - opowiada Beata Góra.
W po³owie stycznia 2009 roku, gdy wypowiedzenia
by³y ju¿ rozdane, ponad dwieœcie osób, pracuj¹cych
akordowo na produkcji, wyst¹pi³o do s¹du o pieni¹dze
za przys³uguj¹ce im p³atne przerwy w pracy. Wczeœniej
tê sprawê bada³a Pañstwowa Inspekcja Pracy i potwier-

Choć bielska spółka odzieżowa Bielkon zakończyła swą działalność dokładnie rok
temu, to w najbliższych dniach ponad dwustu byłych pracowników dostanie ostat−
nie pieniądze od właściciela tej firmy.

Postanowiła walczyć o swoje. Korzystając ze wsparcia „Solidarności” pozwała do sądu
firmę, w której jeszcze niedawno pracowała. Wydawało się, że porywa się z motyką na
słońce, gdyż była to spółka, zajmująca się sprzedażą piwa, należąca do Grupy Żywiec SA,
a więc pośrednio − do światowego giganta, jakim jest koncern Heineken. A jednak wygrała!

Nie ma darmowych nadgodzin !

Pani Urszula (imiê zmienione) przez dwa lata praco-
wa³a jako przedstawiciel handlowy w tak zwanym zada-
niowym systemie czasu pracy. Mia³a obs³ugiwaæ co naj-
mniej 120 punktów sprzeda¿y detalicznej. Oznacza³o to,
¿e w ramach swych obowi¹zków œrednio
ka¿dego dnia powinna odwiedzaæ 24 takie
punkty, zgodnie z wytyczonymi trasami.
Podpisa³a nawet pisemne zobowi¹zanie do
przestrzegania tych wymogów. Szybko
przekona³a siê, ¿e nie ma szans wype³niæ
swych obowi¹zków w przewidzianym przez
pracodawcê czasie pracy. U jednego sprze-
dawcy spêdza³a, co prawda, kilka minut, u
innego kilkanaœcie, ale byli te¿ tacy, któ-
rym musia³a poœwiêcaæ nawet dwie godzi-
ny. Do tego dochodzi³a praca biurowa, przy
komputerze, gdy ju¿ zjecha³a z trasy. Do-
datkowo harmonogram jej zajêæ by³ czêsto
zak³ócany przez zebrania, organizowane
przez kierownictwo spó³ki.

Niewiele lepiej by³o, gdy zosta³a prze-
niesiona do obs³ugi lokali gastronomicz-
nych. By³a bardzo skrupulatna i odnotowy-
wa³a wszystkie wizyty i czas pracy. Wy-
sz³o jej, ¿e ka¿dego dnia, aby wykonaæ powierzone jej
zadania, musia³a pracowaæ od pó³tora do dwóch godzin
ponad swój oœmiogodzinny dzieñ pracy. P³acone mia³a,
oczywiœcie, jedynie za osiem godzin.

Wielokrotnie zg³asza³a swe zastrze¿enia co do wy-
œrubowanych norm. Bez skutku. W koñcu, gdy po dwóch
latach kierownictwo spó³ki nie przed³u¿y³o jej umowy
o pracê, postanowi³a walczyæ o pieni¹dze za nadgodzi-

- Ta sprawa mo¿e po-
móc poprawiæ warunki
pracy innym pracowni-
kom - mówi Andrzej Bie-
gun, przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w Grupie
¯ywiec SA.

ny. Jej starania poparli zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”.
- Wielokrotnie mieliœmy sygna³y, nie tylko od przedsta-
wicieli handlowych, o koniecznoœci pracy w ponadnor-
matywnym czasie z powodu zbyt wielu na³o¿onych za-

dañ. Wsparliœmy roszczenia tej pracowni-
cy, bo uznaliœmy, ¿e s¹ one s³uszne, a spra-
wa ta, jako precedensowa, mo¿e pomóc
poprawiæ warunki pracy innym pracow-
nikom - t³umaczy Andrzej Biegun, prze-
wodnicz¹cy Miêdzyzak³adowej Komisji
Zwi¹zkowej NSZZ „Solidarnoœæ” w Gru-
pie ¯ywiec SA.

Sprawa przed ¿ywieckim S¹dem Pra-
cy toczy³a siê ca³e trzy lata. Dokumenta-
cjê, dotycz¹c¹ pracy pani Urszuli, w tym
zakres jej obowi¹zków, dwukrotnie bada-
li biegli s¹dowi. W koñcu kobieta wygra-
³a. S¹d uzna³, ¿e spó³ka na³o¿y³a na ni¹
zadania niemo¿liwe do wykonania w nor-
malnym czasie pracy i w zwi¹zku z tym
nale¿y siê jej wynagrodzenie za udowod-
nione przepracowane godziny nadliczbo-
we. Na mocy werdyktu s¹du kobieta otrzy-
ma teraz - razem  z odsetkami - 23 tysi¹ce

z³otych! - Ta sprawa kosztowa³a sporo czasu i energii,
ale warto by³o, bo pokazaliœmy, ¿e nie nale¿y baæ siê
pracodawcy, choæby by³ potê¿ny. Nikomu nie wolno bez-
karnie ³amaæ praw pracowniczych lub przymuszaæ do
darmowej pracy w godzinach nadliczbowych - twierdzi
Ewa Krajewska-Dziedzic, radca prawny podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”, która reprezentowa³a pani¹ Urszulê
przed ¿ywieckim S¹dem Pracy.

- Byliœmy gotowi zre-
zygnowaæ z tych wszyst-
kich odszkodowañ, byle
tylko ocaliæ nasz zak³ad -
mówi z gorycz¹ w g³osie
Beata Góra.

dzi³a przypuszczenia zwi¹zkowców, ¿e za³odze, tak¿e
tej pracuj¹cej w akordzie, nale¿a³o siê  wynagrodzenie
za dwudziestominutowe przerwy w pracy. Proceder
oszczêdzania na tych przerwach trwa³ trzy lata, wiêc
nazbiera³o siê trochê zaleg³ych pieniêdzy.

Pe³nomocnikiem pracowników przed  bielskim S¹-
dem Pracy zosta³a Beata Góra. Cierpliwie, korzysta-
j¹c ze wsparcia regionalnej „Solidarnoœci”, uczestni-
czy³a w kolejnych rozprawach. Sprawa ci¹gnê³a siê
ponad rok. Renomowana kancelaria prawna, reprezen-
tuj¹ca w³aœcicieli likwidowanego Bielkonu, próbowa³a
wykazaæ, ¿e pracownicy nie maj¹ racji. Podwa¿a³a te¿
jednoznaczne ustalenia bieg³ego s¹dowego, twierdz¹c,
¿e jest on pod przemo¿nym wp³ywem... „Solidarno-
œci”. Wszelkie te wybiegi na nic siê zda³y. - Wiedzie-
liœmy, ¿e s¹ na straconej pozycji. W koñcu oni te¿ to
zrozumieli i zaproponowali ugodê - mówi reprezentu-
j¹ca za³ogê Ewa Krajewska-Dziedzic, radca prawny
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Na odszkodowania dla by³ych 210 pracowników
spó³ki Bielkon w³aœciciel tej firmy bêdzie musia³
wydaæ oko³o pó³ miliona z³otych. Oznacza to, ¿e
jeszcze przed œwiêtami
ka¿dy z nich dostanie
oko³o 2,5 tys. z³otych.
- Prawdê mówi¹c ma³o
kto wierzy³, ¿e coœ jesz-
cze wywalczy i dostanie
jakieœ pieni¹dze. Te od-
szkodowania ka¿demu siê
przydadz¹, ale nie one s¹
tu najwa¿niejsze. W s¹dzie
walczy³am o nasz honor,
o udowodnienie praco-
dawcy, ¿e to my mieliœmy
racjê. Mamy satysfakcjê,
choæ jest ona bardzo gorz-
ka - powiedzia³a Beata
Góra komentuj¹c ugodê z
by³ym pracodawc¹.

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przy-
jêliœmy wiadomoœæ, ¿e 30 stycznia 2010
roku w Norrköping (Szwecja) w wieku
65 lat po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie
zmar³ zas³u¿ony zwi¹zkowy dzia³acz,
nasz kolega i przyjaciel, Antoni Bobow-
ski. We wrzeœniu 1980 roku Antek by³
wspó³organizatorem „Solidarnoœci” w
Bielskim Przedsiêbiorstwie Instalacji
Sanitarnych, a od listopada 1980 roku wiceprzewodnicz¹-
cym Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” w tym za-
k³adzie. Od maja 1981 roku by³ cz³onkiem Zarz¹du Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnoœæ”, a od listopada 1981
roku cz³onkiem Prezydium ZR.

Po 13 grudnia 1981 roku ukrywa³ siê w Bielsku-Bia³ej,
spotykaj¹c z innymi dzia³aczami NSZZ „Solidarnoœæ”, organi-
zuj¹c akcje ulotkowe i pomoc dla internowanych. 27 grudnia
1981 roku zosta³ aresztowany, a ju¿ 16 stycznia 1982 roku w
trybie doraŸnym skazany na piêæ lat pozbawienia wolnoœci.
Przebywa³ w Zak³adach Karnych w Raciborzu i Wroc³awiu.

Od grudnia 1982 roku mia³ orzeczon¹ warunkow¹ prze-
rwê w odbywaniu kary ze wzglêdów zdrowotnych. W tym
czasie zajmowa³ siê miêdzy innymi kolporta¿em wydaw-
nictw niezale¿nych z regionu Podbeskidzia, Ma³opolski,
Dolnego Œl¹ska i Mazowsza. W 1994 roku by³ w gronie za-
³o¿ycieli Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Bia³ej. W
maju 1984 roku zosta³ ponownie aresztowany i osadzony w
Areszcie Œledczym na Montelupich w Krakowie. Ze wzglê-
du na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia zosta³ zwolniony 6 sierp-
nia 1984 roku. Kontynuowa³ wspó³pracê z podziemnymi
strukturami NSZZ „Solidarnoœæ” na Podbeskidziu. Nie mo-
g¹c znaleŸæ pracy w lipcu 1985 roku z ¿on¹ i dwoma syna-
mi wyemigrowa³ do Szwecji. Na emigracji by³ aktywnym
cz³onkiem Kongresu Polaków w Szwecji, nios¹cym pomoc
dla rodaków w kraju. Dzia³a³ te¿ w Zwi¹zku WiêŸniów Po-
litycznych Okresu Stanu Wojennego.

Odszed³ od nas dobry, prawy cz³owiek.
Rodzinie, przyjacio³om i wszystkim, których dotknê³a ta

œmieræ, przekazujemy wyrazy wspó³czucia i solidarnoœci w bólu.
Kole¿anki i koledzy

z podbeskidzkiej „Solidarnoœci”

Znakomit¹ wiêkszoœæ za³ogi Bielkonu stanowi³y ko-
biety. Ostatnie z nich opuœci³y zak³ad pod koniec marca
ubieg³ego roku.


