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Podbeskidzie i Częstochowa razem

ZARZĄD W ZEBRZYDOWICACH

DEBATA
Z WICEMINISTREM

SZKOLENIA 
ZWIĄZKOWE 

Stanowisko
Zarządów Regionów Częstochowskiego i Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 

w sprawie płacy minimalnej 
Członkowie Zarządów Regionów Częstochowskiego i 

Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zebrani na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 25 lutego 2016 roku w Zebrzydowicach po-
stulują, aby w trybie pilnym dokonać zmian w zasadach sto-
sowania najniższej płacy krajowej.

Zebrani uznają, że płaca minimalna powinna określać 
wyłącznie kwotę wynagrodzenia zasadniczego (w tym roku 
1850 zł brutto), a wszystkie pozostałe składniki - premie, na-
grody, dodatki stażowe, funkcyjne i inne - powinny być trak-

towane jako fakultatywne i w żaden sposób nie powinny być 
zaliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dotychczasowa praktyka powoduje brak przejrzystości w 
tworzeniu czytelnych systemów płacowych, a często ogra-
nicza jego motywacyjny charakter, co wyraża się w tym, że 
pracownicy młodsi stażem bez dodatku np. stażowego roz-
poczynają swoje zatrudnienie na korzystniejszych warun-
kach płacowych. W związku z powyższym wnosimy o jak 
najszybsze uregulowanie tej kwestii.

W dniach 25 i 26 lutego w Zebrzydowicach koło Cieszyna odbyło się wyjazdowe, wspól-
ne posiedzenie Zarządów Regionów Podbeskidzie i Częstochowa.  Po raz pierwszy w hi-
storii „Solidarności” zorganizowane zostało takie połączone zebranie. Po raz pierwszy też 
regionalne władze związku zebrały się na terenie powiatu cieszyńskiego.

- Współpracujemy z Częstochową od daw-
na, a to spotkanie było okazją, by jeszcze le-
piej się poznać, wymienić doświadczeniami i 
spostrzeżeniami z codziennej pracy związko-
wej - mówi szef podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz. Osobą współprowadzącą po-
łączone posiedzenie obu zarządów był Jacek 
Strączyński, przewodniczący Regionu Często-
chowskiego, a wśród gości tego niecodzienne-
go zebrania byli m.in. wywodzący się z Pod-
beskidzia szefowie sekretariatów - motoryza-
cji Bogdan Szozda oraz górnictwa i energety-
ki Kazimierz Grajcarek, a także senator An-
drzej Kamiński oraz Maksymilian Pryga, dy-
rektor bielskiego biura wiceministra rodziny 
Stanisława Szweda.

Jednym z owoców zebrzydowickiego ze-
brania jest wspólne stanowisko związkow-
ców z regionów Częstochowa i Podbeski-
dzie skierowane do rządu oraz klubu parla-
mentarnego PiS, a domagające się pełnej re-
alizacji zapisów przedwyborczej umowy pro-
gramowej, zawartej z NSZZ „Solidarność” 
(czytaj poniżej). 

W trakcie związkowego zebrania w Zebrzydowicach - od lewej: 
przewodniczący Regionu Częstochowskiego Jacek Strączyński, szef 
Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz, przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek oraz  szef Sekretariatu 
Motoryzacji Bogdan Szozda.

Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, 
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa  

pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, 
zapala w sercach wierzących 

nadzieję i radość.
(Jan Paweł II)

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych 
w oparciu o głębię treści, jakie niosą krzyż Chrystusa 

i Jego pusty grób, 
wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”, 

sympatykom oraz współpracownikom  

życzy
Przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie 

NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz

W piątek, 4 marca, gościliśmy w Cieszynie Stanisława 
Szweda, naszego związkowego kolegę i posła Prawa i Spra-
wiedliwości, pełniącego od kilku miesięcy funkcję wicemini-
stra rodziny, pracy i polityki społecznej. Spotkanie odbyło się 
w siedzibie Starostwa Powiatowego z udziałem około siedem-
dziesięciu osób - przedstawicieli organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” z całego powiatu cieszyńskiego, przed-
stawicieli władz samorządowych oraz zaproszonych gości.

Spotkanie prowadził starosta Janusz Król, a uczestniczyli 
w nim także burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, burmistrz 
Skoczowa Mirosław Sitko oraz przewodniczący Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marek Bogusz.

W trakcie spotkania wiceminister omówił najważniejsze 
prace legislacyjne, związane z wprowadzaniem zmian w Ko-
deksie pracy. Są to przede wszystkim następujące zagadnienia:

- eliminowanie tak zwanych umów śmieciowych oraz syn-
dromu pierwszej dniówki,

- ustanowienie płacy minimalnej w wysokości 12 zł za go-
dzinę w przypadku umów-zleceń.
Został także zaprezentowany sztandarowy program rządo-

wy „Rodzina 500+”, który będzie realizowany od 1 kwietnia 
bieżącego roku.

W swym wystąpieniu Stanisław Szwed podkreślił, że pod-
noszona przez „Solidarność” kwestia obniżenia wieku eme-
rytalnego, czyli powrót do 60 lat dla kobiet i 65 w przypad-
ku mężczyzn, będzie prawdopodobnie realna w 2017 roku.

W drugiej części spotkania uczestnicy zadawali pytania, 
odnoszące się między innymi do problematyki funkcjono-
wania agencji pracy tymczasowej, stażu pracy powiązanego 
z możliwością przejścia na emeryturę, spraw związanych z 
funkcjonowaniem miejskich spółek komunalnych w perspek-
tywie wejścia od 2017 roku nowych przepisów.

Dziękuję za pomoc w organizacji spotkania dyrektorowi 
bielskiego biura wiceministra Maksymilianowi Prydze oraz 
staroście Januszowi Królowi, a także składam podziękowa-
nie za zaangażowanie i liczny udział przedstawicieli NSZZ 
„Solidarność”.

MICHAŁ MAREK

Podnoszenie kwalifi kacji i umiejętności 
negocjacyjnych oraz poszerzanie znajomo-
ści przepisów związkowych - to jedno z pod-
stawowych zadań dla działaczy związkowych 
wszystkich szczebli, począwszy od organi-
zacji zakładowych, na władzach krajowych 
skończywszy. Związkowcy dysponujący od-

powiednią wiedzą i umiejętnościami mogą z powodzeniem 
wykonywać swe statutowe obowiązki odpowiednio kierując 
pracami związku, a przy tym będąc równorzędnym partne-
rem dla pracodawców.

Mając powyższe na uwadze, Dział Szkoleń ZR przygoto-
wał nową ofertę edukacyjną na pierwsze półrocze bieżącego 
roku i zachęca do uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach. 
W dniach 12 i 13 kwietnia odbędzie się szkolenie dotyczące 
rozwoju związku. Prowadzić je będzie Janusz Zabiega z Ko-
misji Krajowej NSZZ „S”. W czwartek, 28 kwietnia, w siedzi-
bie podbeskidzkiej „Solidarności” w Bielsku-Białej odbędzie 
się doroczne seminarium poświęcone bezpieczeństwu i higie-
nie pracy, zorganizowane z okazji Dnia Pamięci Ofi ar Wypad-
ków przy Pracy i Chorób Zawodowych, na które zapraszamy 
szczególnie społecznych inspektorów pracy (bez konieczno-
ści wcześniejszego zgłaszania swego udziału). Natomiast 9 i 
10 maja planowane jest szkolenie ogólnozwiązkowe, prowa-
dzone przez naszych trenerów związkowych Andrzeja Mady-
dę i Michała Marka. Ostatnim przed wakacjami szkoleniem 
będą czerwcowe zajęcia pt. „Analiza sprawozdania fi nanso-
wego - wyzwanie dla menedżera”. Dokładny termin wkrót-
ce zostanie podany na internetowej stronie Zarządu Regionu 
(zakładka „Dział Szkoleń”). Znajdziemy tam też szczegółowy 
harmonogram planowanych szkoleń. - Pragnę przypomnieć, 
że przyjmujemy też informacje o zainteresowaniu związkow-
ców innymi tematami zajęć. Będziemy je organizować w miarę 
potrzeb i naszych możliwości, także w oddziałach „Solidarno-
ści” - mówi wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Stanisław 
Sołtysik, odpowiedzialny za związkowe szkolenia. Przypomi-
na on, że warunkiem udziału w szkoleniach jest wcześniejsze 
pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa.

Nie tylko o kodeksie...


