SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA ✽ III

Zorganizowani mają lepiej…

Strażacki protest trwa

NOWE ORGANIZACJE FLAGI NA
ZAKŁADOWE
REMIZACH

W ostatnim czasie na Podbeskidziu powstało kilka nowych zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” - między innymi w żywieckim Centrum Dializ Fresenius, w
bielskiej spółce Trelleborg oraz w Domu Pomocy Społecznej w Komorowicach. Piotr Gołąb, kierujący regionalnym Działem Rozwoju Związku, zapowiada, że to nie koniec…
- Widzimy rosnące zainteresowanie zakładaniem zakładowych organizacji związkowych, zarówno w dużych jak i małych firmach czy instytucjach. Pracownicy chcą się organizować, bo chcą być traktowani przez pracodawców jak partner
do rozmów - mówi Piotr Gołąb, szef Działu Rozwoju Związku.
Podkreśla, że ludzie chcą mieć związek zawodowy w obronie
przed zakusami pracodawcy, co nie oznacza, że chcą walczyć
z dyrekcją czy zarządem swej firmy. Chcą przestać być bezbronni, bo w zakładach, gdzie nie działają związki zawodowe, pracownicy praktycznie skazani są na łaskę lub niełaskę
pracodawcy. Nie dotyczy to tylko wynagrodzeń, bo związkowcy negocjują układy zbiorowe, rozmawiają w sprawach
poprawy organizacji i warunków pracy, kwestiach zatrudnienia i wielu innych, które są w obszarze zainteresowania
związków zawodowych. - Dlatego tak ważne jest, by w zakładzie działał sprawny i silny liczebnie związek. W takiej sytuacji pracownicy mają reprezentanta, który może być silnym
partnerem w rozmowach z pracodawcą - mówi Piotr Gołąb.
Kierowany przez niego podbeskidzki Dział Rozwoju Związku służy informacją i wszelką pomocą w organizacji zakładowych komisji „Solidarności”. Przeprowadza też specjalne
akcje informacyjno-ulotkowe wśród załóg zakładów pracy,
w których nie działają jeszcze związki zawodowe.
Dodatkowe informacje jak się organizować można znaleźć na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”
(www. solidarnosc.org.pl/bbial) w zakładce „Dział Rozwoju
Związku” lub bezpośrednio u Piotra Gołąba (tel. 530 760 060)
- gwarantowana nie tylko życzliwość i pomoc, ale - jeśli trzeba - także dyskrecja.

- Nasze postulaty są ignorowane. Wciąż nie mamy pewności, że w przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na
rewaloryzację budżetów komend oraz funduszy wynagrodzeń i wypłatę dodatków za wysługę lat - informuje Roman
Marekwica, przewodniczący Sztabu Protestacyjnego KZ
NSZZ ”Solidarność” przy bielskiej komendzie PSP. Bielscy strażacy wielokrotnie wspierali ogólnopolskie akcje
Krajowej Sekcji Pożarnictwa, m.in. uczestnicząc w pikietach i manifestacjach, organizowanych w obronie praw
pracowniczych strażaków.

SZKOLENIA
ZWIĄZKOWE

Poszerzanie znajomości
przepisów związkowych i podnoszenie kwalifikacji to jedno z
podstawowych zadań dla działaczy związkowych wszystkich
szczebli, począwszy od organizacji zakładowych. Dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami działacze związkowi mogą w pełni wykonywać swe statutowe obowiązki
odpowiednio kierując pracami
związku, a przy tym będąc partnerem dla pracodawców.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na wniosek regionalnego Działu Szkoleń ZR przyjął harmonogram szkoleń związkowych na najbliższe miesiące. Warto zapoznać
się z tą ofertą.
- 15-16 września - szkolenie ogólnozwiązkowe (wyjazdowe), prowadzi Andrzej Madyda;
- 6-7 października - szkolenie „Negocjator doskonały” cz. 1
(wyjazdowe), prowadzą Ewa Szpejna i Arkadiusz Kawecki;
- 12 października - szkolenie „Kodeks Pracy część 2: regulamin pracy, regulamin wynagradzania, porozumienia zbiorowe” (stacjonarne), prowadzi Wioletta Gawron;
- 3 listopada - szkolenie „Zakładowe fundusze świadczeń

Związkowcy z „Solidarności” Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej przystąpili do ogólnopolskiego
protestu strażaków. Na początek na budynkach straży wywieszone zostały związkowe
flagi, a Komisja Zakładowa przekształciła się
w Sztab Protestacyjny.

socjalnych oraz kasy zapomogowo-pożyczkowe” (stacjonarne).
- 9 listopada - szkolenie ogólnozwiązkowe (stacjonarne), prowadzi Andrzej Madyda;
- 16 listopada - szkolenie „Kodeks Pracy część 3: czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy” (stacjonarne), prowadzi Wioletta Gawron.
W listopadzie (dokładny termin jest właśnie ustalany) odbędą się także następujące szkolenia:
- „Rewolucyjne zmiany w rachunkowości i rozliczaniu funduszu związkowego ( prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej związku, tworzenie, rozliczanie i wydatkowanie funduszu związkowego)” prowadzone przez Przemysława Karwowskiego;
- Szkolenie społecznych inspektorów pracy prowadzone
przez Piotra Górnego i inspektorów PIP.
Więcej informacji na temat szkoleń, organizowanych
przez podbeskidzką „Solidarność”, znaleźć można na internetowej stronie Zarządu Regionu (zakładka „Dział Szkoleń”). - Znajdziemy tam harmonogram planowanych szkoleń, ale pragnę przypomnieć, że przyjmujemy też informacje
o zainteresowaniu związkowców innymi tematami zajęć. Będziemy je organizować w miarę potrzeb i naszych możliwości, także w podregionach - mówi wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław Sołtysik, odpowiedzialny za związkowe szkolenia.

ZAPRASZAMY
NA RAJD

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego NSZZ „Solidarność”, którego trasy znów prowadzić będą po szlakach Królowej Beskidów - Babiej Góry. Rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, ale termin
zgłoszeń upływa już 31 sierpnia. Więcej szczegółów (regulamin rajdu, karta zgłoszenia, telefony kontaktowe itp.) znaleźć można na internetowej stronie podbeskidzkiej „Solidarności”. Dodatkowe informacje można też uzyskać u głównego koordynatora rajdu - przewodniczącego „Solidarności” Oddział Sucha Beskidzka Krzysztofa Chudzika (tel. 691 729 560).

Przypomnijmy, że od sierpnia 2013 roku Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” składała na ręce kolejnych ministrów postulaty i wnioski o rewaloryzację funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz o podniesienia stawki rekompensaty
za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 procent stawki
godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100 procent stawki godzinowej strażaka.
- Bez dodatkowego wsparcia finansowego wiele komend powiatowych i miejskich oprze swoje funkcjonowanie na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków - tłumaczy Robert
Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ ”Solidarność”. Z kolei brak rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008 - 2014 w komendach powiatowych i miejskich będzie skutkowało koniecznością zamrażania przyjęć do PSP lub redukcją zatrudnienia. - Już
teraz brakuje 2500 etatów do prawidłowego funkcjonowania - podkreśla szef sekcji i dodaje, że dalsza redukcja
będzie katastrofą dla sprawnego funkcjonowania systemu
bezpieczeństwa państwa.
W marcu Rada Sekcji zdecydowała o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, na początek w województwach lubuskim, opolskim, podkarpackim i zachodnio-pomorskim. Z dniem 1 czerwca do akcji przyłączyły się kolejne - dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie. Teraz protest rozszerzony został na wszystkie jednostki PSP w kraju…

DZIEJE JEDNEGO
BIULETYNU

W ramach obchodów XXXV rocznicy podpisania Porozumień Gdańskich w poniedziałek, 31 sierpnia, o 17.00 w
Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego
17 a) w ramach comiesięcznych „Bielskich spotkań z historią najnowszą” zaprezentowany zostanie wykład zatytułowany „»Solidarność Podbeskidzia« - dzieje jednego biuletynu”.
O burzliwej historii tego najważniejszego pisma podbeskidzkich związkowców opowiadać będzie Artur Kasprzykowski.
Serdecznie zapraszamy!

