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● (22.07.2014) W rankingu opracowanym przez Fundusz Ludno-
ściowy ONZ i organizację HelpAge International porównano po-
ziom życia seniorów w 91 krajach. Polska zajęła 61 miejsce, ostat-
nie wśród krajów UE - podał tygodnik „Wprost”.

Najlepiej żyje się seniorom w Norwegii, Szwecji i Niemczech. 
Najgorzej w Afganistanie. Polsce staruszkowie mają gorzej niż ich 
równieśnicy m.in z Białorusi. W badaniu brano pod uwagę docho-
dy, opiekę zdrowotna, edukację, zatrudnienie i środowisko sprzy-
jające ludziom starszym. W kategorii dochody nie było bardzo źle, 
bo zajęliśmy 20 miejsce. Ale w edukacji i zatrudnieniu juz tylko 54 
miejsce. Opieka zdrowotna pociagnęła nas zupełnie na dno, dając 
nam 4 miejsce od tyłu.  Według prognozy GUS, w 2035 roku w 
Polsce będzie ponad 9,5 miliona obywateli w wieku ponad 60 lat.
● (24.07.2014) Dwa miesiące temu, odpowiadając na skargę „Soli-
darności” Trybunał Konstytucyjny orzekł, że podwyższenie wieku 
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 67 lat jest zgodne z Kon-
stytucją RP. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. „Soli-
darność” z rozczarowaniem przyjęła ten werdykt. Tymczasem  TK 
w wydanym postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 17 lipca br. , 
skierowanym do Sejmu zaznaczył, że podwyższenie wieku emery-
talnego jako środek naprawczy powinno być jednym z wielu, a nie 
jedynym środkiem łagodzącym skutki kryzysu funduszu ubezpie-
czeń społecznych. Działania naprawcze powinny obejmować róż-
ne dziedziny życia i wzajemnie się uzupełniać. Zmiana, której do-
konał Sejm powinna być wsparta „co najmniej efektywną polity-
ką zatrudniania oraz polityką rodzinną”. 

 „Solidarność” od początku sprzeciwiała się reformowaniu 
systemu emerytalnego  wyłącznie poprzez podniesienie wieku 
uprawniającego do przejścia na emeryturę. Związek domagał się 
poddania planowanych zmian pod głosowanie w drodze referen-
dum ogólnokrajowego. 
● (25.07.2014) Trzy największe centrale związkowe negatywnie 
oceniły Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015. Doku-
ment z roku na rok staje się coraz bardziej ogólnikowy, co w od-
czuciu związków zawodowych bardzo utrudnia prowadzenie kon-
struktywnego dialogu. W projekcie zabrakło informacji o przewi-
dywanej wysokości dochodów, w tym dochodów podatkowych 
oraz prognozy wydatków i wysokości defi cytu budżetu państwa. 

Organizacje związkowe negatywnie oceniają zamrożenie na 
kolejny rok progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałto-
wanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej 
podatek, ponieważ faktycznie oznacza to zwiększenie obciążeń 
podatkowych. 

Niepokój „Solidarności”, OPZZ oraz FZZ budzi brak odnie-
sień do bardzo niepokojącej sytuacji demografi cznej w kraju. Re-
prezentatywne centrale związkowe podtrzymują ustalone pod ko-
niec maja propozycje dotyczące wzrostu w 2015 r. wynagrodzenia 
minimalnego (wzrost nie mniej niż 7 procent), waloryzacji eme-
rytur i rent (wzrost nie mniej niż średnioroczny wzrost cen towa-
rów i usług w 2014 r. zwiększony o 50 procent realnego wzrostu 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2014) oraz wzrostu 
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (wzrost nie mniej 
niż 9 procent).
● (25.07.2014) Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicz-
nych: cena przestanie być najważniejszym kryterium rozstrzyga-
nia przetargów publicznych, a wykonawcy zamówienia będą mieli 
obowiązek zatrudniania pracowników na umowy o pracę.

Związek od dawna krytykował obwiązujące w zamówieniach 
publicznych kryterium ceny, zaznaczając, że stosowanie niemal 
wyłącznie kryterium najniżej ceny prowadzi do patologicznych sy-
tuacji. „Solidarność” protestowała również z powodu zatrudniania 
pracowników na podstawie umów śmieciowych przez fi rmy reali-
zujące publiczne zlecenia.

- Pracodawcy zmuszeni są do maksymalnego ograniczania 
kosztów, co przede wszystkim rzutuje na jakości oraz powoduje 
łamanie przepisów prawa pracy oraz BHP. Pracownicy zatrudnia-
ni są na śmieciowych umowach z wynagrodzeniami poniżej mini-
malnego, zmuszani są do pracy ponad normę w niebezpiecznych 
warunkach. Wszystko to za pieniądze publiczne, za które otrzy-
mujemy niskie jakościowo efekty osiągane przy nagminnym nie-
przestrzeganiu prawa - tłumaczy Sylwia Szczepańska z Działu 
Eksperckiego KK. 
● (29.07.2014) W ubiegłym roku wzrósł zasięg nędzy wśród naj-
młodszych, który od ośmiu lat udawało się ograniczać. 36 procent 
dzieci w Polsce rodzi się w biedzie lub nędzy, czyli w rodzinach, 
gdzie dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł. To nie są argu-
menty opozycji, ale dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, które przytacza „Rzeczpospolita”.

W zestawieniu MPiPS, które poznała „Rzeczpospolita”, resort 
wyliczył, że na 372 tysięcy dzieci urodzonych w 2013 roku - 133,2 
tysiące otrzymało specjalny dodatek po urodzeniu w wysokości 
1 tysiąca zł. Jest on wypłacany jedynie tym rodzinom, które osią-
gają bardzo niski dochód. Kryterium dochodowe, czyli owe 539 zł, 
jest bliskie tzw. minimum egzystencji, a więc kwocie pozwalającej 
zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby biologiczne.

Ze świadczeń rodzinnych korzysta 1,06 miliona rodzin. Aż 735 
tysięcy z nich, czyli 69 procent, ma dochód netto na osobę w wy-
sokości nie większej niż 400 złotych miesięcznie, czyli nie osią-
gają nawet wspomnianej kwoty 539 złotych.
● (01.08.2014) W 2013 roku inspektorzy PIP w toku kontroli ujaw-
nili 88,6 tysięcy wykroczeń przeciwko prawom pracownika. W 
związku z tym nałożyli na sprawców wykroczeń 18954 grzywny 
w drodze mandatów karnych (w 2012 r. - 18 906), w 3767 przy-
padkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu (w 2012 r. - 3843), 
a w 16115 - zastosowali środki oddziaływania wychowawczego 
(w 2012 r. - 15 261). Ujawnione wykroczenia polegały najczęściej 
na naruszaniu przepisów dot. przygotowania pracowników do pra-

- Takiego Zarządu Regio-
nu jeszcze nie mieliśmy. W 
składzie mamy przedstawicie-
li bardzo różnych branż, zawo-
dów i zakładów, są wśród nas 
zarówno doświadczeni działa-
cze, jak też młodzi związkow-
cy. Wierzę w owocną współ-
pracę przez najbliższe cztery 
lata - stwierdził przewodni-
czący Zarządu Regionu, Ma-
rek Bogusz, witając zebra-
nych. Na jego wniosek Zarząd 
Regionu postanowił, że Prezy-
dium ZR będzie liczyło - wraz 
z przewodniczącym - 8 osób. W wyniku tajnego głosowania 
w skład Prezydium ZR weszły następujące osoby:
● I wiceprzewodniczący Andrzej Madyda (Podregion Żywiec); 
● II wiceprzewodnicząca/sekretarz ZR Krystyna Pysz (Tau-
ron Dystrybucja Bielsko-Biała); ● skarbnik ZR Stanisław Soł-
tysik (Belos Bielsko-Biała); ● członek Prezydium ZR, Cze-
sław Chrapek (Skotan Skoczów); ● członek Prezydium ZR, 
Krzysztof Chudzik (Podhalanka Maków Podh.) ● członek Pre-
zydium ZR, Jacek Gębołyś (Samorząd Oświęcim); ● członek 
Prezydium ZR, Leszek Kłaptocz (PKP Cargo Czechowice-Dz.). 

Inauguracyjne posiedzenie ZR

NOWE PREZYDIUM

W poniedziałek, 21 lipca, odbyło się drugie w tej kaden-
cji zebranie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”. Większość punktów, omówionych w trakcie obrad, a 
także większość podjętych tam decyzji dotyczyła spraw or-
ganizacyjnych.

- To początek kadencji, więc musimy przebrnąć przez spra-
wy proceduralne, organizacyjne, byśmy przez najbliższe cztery 
lata mogli działać sprawnie i z jak największym pożytkiem dla 
członków naszego związku - tłumaczy przewodniczący ZR, 
Marek Bogusz. Stąd też wynikła konieczność zatwierdzenia 
między innymi schematu organizacyjnego Zarządu Regionu 
Podbeskidzie oraz regulaminów pracy ZR i jego Prezydium. 
Członkowie Zarządu Regionu podjęli także decyzję o opra-
cowaniu swoistego „bilansu otwarcia” nowych władz pod-
beskidzkiej „Solidarności” - przeprowadzenia audytu w Za-
rządzie Regionu przez wyspecjalizowaną fi rmę zewnętrzną. 

W porządku obrad znalazły się także stałe punkty, zna-
ne z posiedzeń Zarządu w poprzedniej kadencji. Tak więc na 
początku zebrania poseł Stanisław Szwed przedstawił naj-
ważniejsze sprawy, jakimi ostatnio zajmował się Sejm RP. Z 
kolei Marcin Tyrna i Andrzej Biegun złożyli sprawozdanie 
z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się 
8 lipca w Warszawie. Omówiono także bieżącą sytuację w 
zakładowych organizacjach związkowych. Odrębnym punk-
tem obrad było omówienie najważniejszych wniosków z bie-

Drugie posiedzenie ZR

BILANS OTWARCIA
żącej analizy wpływów składek członkowskich w regionie. 
Członkowie ZR byli zgodni, że takie analizy powinny być 
prowadzone na bieżąco, a ich wyniki co pewien czas winny 
być omawiane na zebraniach Zarządu.  

W trakcie posiedzenia omówiono pierwsze przygotowa-
nia „Solidarności” do jesiennych wyborów samorządowych. 
Już dziś wiadomo, że wśród kandydatów znajdą się też człon-
kowie „Solidarności”, wspierani i promowani przez związek. 
Zaprezentowano także stan przygotowań do najważniejszych 
imprez i uroczystości, które są organizowane przez podbe-
skidzką „Solidarność”, a więc m.in. Ogólnopolskiego Rajdu 
Górskiego „Solidarności” na Groń Jana Pawła II (6 września) 
i rocznicowej Mszy św. na szczycie Matyski w Beskidzie Ży-
wieckim, która odprawiona zostanie w sobotę, 13 września. 
Szczegóły, dotyczące tych imprez, znaleźć można na interne-
towej stronie Zarządu Regionu. Przypomniano także, że ty-
dzień później, 20 i 21 września, dobędzie się tradycyjna Piel-
grzymka Świata Pracy na Jasną Górę. Najprawdopodobniej 
Zarząd Regionu, w zależności od potrzeb, będzie wspoma-
gał organizację  indywidualnych i zbiorowych wyjazdów na 
te uroczystości w Częstochowie. 

Poinformowano także o stanie przygotowań organizacyj-
nych do największego przedsięwzięcia - sprawozdawczo-wy-
borczego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, 
który odbędzie się w październiku w Bielsku-Białej. 

W czwartek, 26 czerwca, ukonstytuowały się władze Regionalnej Komisji Rewi-
zyjnej NSZZ „Solidarność”, której członkowie zostali wybrani na ostatnim wyborczym 
zjeździe podbeskidzkiej „Solidarności”. Przewodniczącą RKR wybrana została Mał-
gorzata Dudys (na zdjęciu) z „Solidarności” bielskiego MOPS-u, a jej zastępcami zo-
stali Ryszard Anus (Fiat Auto Poland) i Mirosław Biernot (Lotos Czechowice-Dzie-
dzice). Na sekretarza RKR wybrana została Mirosława Pierko (Synthos Oświęcim). 

REGIONALNI 
REWIZORZY

Na pierwszym - po wyborczym zjeździe - zebraniu spotkali się w czwartek, 26 czerwca, 
członkowie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, wybrani na związkową 
kadencję 2014-18. Jednym z głównych punktów obrad był wybór członków Prezydium ZR 
oraz ustalenie składu regionalnych rad i zespołów problemowych.

Członkowie Zarządu Re-
gionu wybrali też zespoły pro-
blemowe i rady, w których 
będą pracować przez najbliż-
sze cztery lata. Było w czym 
wybierać, gdyż do obsadze-
nia były następujące rady i 
zespoły:
● Regionalna Rada Edukacji 
Związkowej, ● Regionalna 
Rada Funduszu Strajkowego,
● Rada Funduszu Pomocy 
Szykanowanym Członkom 
Związku, ● Zespół do spraw 
Pozyskiwania Nowych Człon-

ków Związku, ● Zespół do spraw Informacji Wewnątrzzwiąz-
kowej, ● Zespół Doradczy do spraw Rozwiązywania Kon-
fl iktów i Sporów Zbiorowych. 

Dokonano także wyboru Regionalnej Komisji Wyborczej 
(jej przewodniczącym został I wiceprzewodniczący ZR An-
drzej Madyda), a także członków Zespołu Organizacyjnego 
Krajowego Zjazdu Delegatów.

W trakcie zebrania omówiono także bieżące sprawy we-
wnątrzzwiązkowe oraz sytuację w poszczególnych zakładach 
pracy Podbeskidzia. 

Stanisław SołtysikMarek Bogusz Andrzej Madyda Krystyna Pysz  


