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Dla związkowców za darmo...

Co mi da związek zawodowy ?
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W ostatnim czasie na Podbeskidziu powstało kilka nowych zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”. Jest wśród nich także komisja „Solidarności” w cieszyńskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

- 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 Michał Marek, koordynator cieszyńskiego oddziału „Solidarności” i współpracownik regionalnego Działu Rozwoju Związku (na zdjęciu). Podkreśla, że ludzie chcą mieć związek zawodowy w obronie
przed zakusami pracodawcy, co nie oznacza, że będą 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 Michał Marek.
Najnowsza organizacja „Solidarności” na terenie powiatu powstała w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Cieszynie. - Krążą różne pomysły i pogłoski na temat przyszłości naszego ośrodka. Chcemy, jako załoga, mieć prawo
głosu w tej dyskusji o ewentualnych zmianach. Jako związek zawodowy możemy reprezentować pracowników i mamy
gwarancję udziału w takiej debacie. Są też sprawy bieżące,
które chcemy omówić z pracodawcą i wspólnie rozwiązać.
Wiemy, że zorganizowani w „Solidarności” mamy zagwarantowaną pomoc prawną i organizacyjną - mówi Maciej
Turek, szef „Solidarności” w MOSiR.
Cieszyński i skoczowski oddziały NSZZ „Solidarność” - we współpracy z regionalnym Działem Rozwoju Związku - służą informacją i wszelką pomocą w organizacji zakładowych komisji „Solidarności”. Dodatkowe informacje o tym, jak się organizować, można
znaleźć na stronie internetowej podbeskidzkiej „Solidarności” (www. solidarnosc.org.pl/bbial) w zakładce
„Dział Rozwoju Związku” lub bezpośrednio w oddziałach związku - gwarantowana jest nie tylko życzliwość
i pomoc, ale - jeśli trzeba - także dyskrecja.

Zorganizowani mają lepiej...

GOŁYSZ URATOWANY !

To jeden z sukcesów „Solidarności”. Polska Akademia
Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Stawowej w Gołyszu - bo pod taką nazwą działa obecnie jednostka naukowo-badawcza w Gołyszu - miała być w znaczącej części do
końca 2015 roku rozprzedana prywatnym właścicielom. Likwidacja miejsc pracy była tylko kwestią czasu...
Dzięki zaangażowaniu się w obronę tego podmiotu zarówno pracowników jak i związkowców z „Solidarności”
sprzedaż została wstrzymana, a zakład ma szanse wrócić
do dawnej świetności. Związki zawodowe podpisały porozumienie gwarantujące pracownikom stabilność zatrudnienia i wynagrodzeń. Placówka w Gołyszu zachowała też
wszystkie atrybuty (zaplecze oraz doświadczonych i oddanych pracowników), by zaistnieć w rządowym programie
wicepremiera Mateusza Morawieckiego w obszarze innowacyjności gospodarki.
Podobne porozumienie i z podobnym skutkiem zostało podpisane w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Teraz „Solidarność” bacznie obserwuje sytuację w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Reumatologii w Ustroniu oraz
Ośrodku Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich.
Związkowcy nie godzą się z planami sprzedaży obu tych
placówek przez marszałka województwa śląskiego. Obawiają się, że zmiana właściciela może skutkować zwolnieniami pracowników i utratą doskonałej opinii, jaką cieszą
się te placówki wśród pacjentów.
Związki zawodowe są strażnikiem praw pracowniczych
w zakładach, w których funkcjonują, co jednoznacznie potwierdza zarówno statut „Solidarności”, jak i raporty Państwowej Inspekcji Pracy. Głównym zadaniem związków
zawodowych jest pilnowanie przestrzegania prawa pracy
przez pracodawców i prowadzenie negocjacji płacowych.
Związki decydują też o tworzeniu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i uczestniczą w jego podziale.
Pracownicy zakładów, w których nie funkcjonują związki zawodowe, wielokrotnie zwracają się do działaczy związkowych sygnalizując naruszanie praw pracowniczych i prosząc o pomoc prawną. Ze względów proceduralnych nie

Co pewien czas w środkach masowego przekazu pojawiają się informacje o bezpłatnych poradach prawnych, oferowanych przez różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia
czy nawet partie polityczne. Dział prawny podbeskidzkiej
„Solidarności” stosuje tę praktykę od dawna - praktycznie
„od zawsze” udziela bezpłatnych porad prawnych, sporządza pisma, a nawet podejmuje się reprezentacji w sądach.
Warunek jest tylko jeden - to oferta, skierowana wyłącznie
do członków „Solidarności”.
Dział prawny jest z pewnością najbardziej obleganym biurem podbeskidzkiej „Solidarności”. Nic dziwnego - można tu zdobyć wyczerpujące porady i informacje,
dostać wzór pisma do sądu, a nawet ustanowić swego pełnomocnika. Nie dotyczy to wyłącznie spraw pracowniczych, toczących się w sądach pracy. - Ludzie przychodzą
z najróżniejszymi problemami, często bardzo osobistymi.
Staramy się nikomu nie odmawiać pomocy, bo dla wielu
takich osób jesteśmy jedyną pomocą i wsparciem - mówi
przewodniczący podbeskidzkie „Solidarności” Marek Bogusz. Podkreśla, że zapotrzebowanie na takie porady jest
coraz większe i dlatego właśnie dział prawny jest coraz
bardziej rozbudowywany i wzmacniany, zarówno merytorycznie jak i osobowo.
Warunek zdobycia bezpłatnej, wyczerpującej porady
jest praktycznie jeden - szukająca wsparcia osoba musi być
członkiem związku. Inaczej nie może być, gdyż wszystkie
biura i agendy „Solidarności” utrzymywane są wyłącznie
ze składek związkowych, a więc opłacane bezpośrednio
przez związkowców. - Wierutnym kłamstwem jest mówienie
o tym, że związki zawodowe są obciążeniem dla państwa.
To partie polityczne mają wielomilionowe subwencje z budżetu państwa, my nie. Ani jednej złotówki nie dostajemy
od państwa, z podatków obywateli. Wszystko, czym dysponujemy, pochodzi ze składek członkowskich i dlatego każdą
złotówkę wielokrotnie obracamy, zanim ją wydamy. Z tego
też powodu jesteśmy obowiązani świadczyć wszelkie usługi, wszelkie wsparcie właśnie naszym członkom - tłumaczy
Marek Bogusz. Dodaje, że związkowi prawnicy bardzo często pracują „w terenie”, udzielając porad w komisjach zakładowych lub stanowiąc prawne wsparcie przy negocjacjach z pracodawcą. Trzeba też przypomnieć, że prawnicy
„Solidarności” są zawsze obecni na comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, które odbywają się w siedzibach skoczowskiego i
cieszyńskiego oddziału „Solidarności”.

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Osoby zainteresowane przynależnością do
NSZZ „Solidarność” lub mające problemy w
swoich zakładach pracy proszone są o kontakt z oddziałami „Solidarności”, działającymi na terenie powiatu.

Czesław Chrapek, przewodniczący Oddziału NSZZ
„Solidarność” w Skoczowie

zawsze możemy im pomóc, gdyż nie znamy regulaminów
pracy i wynagradzania w ich zakładach pracy. Rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste: wystarczy zgłosić się
do najbliższego oddziału NSZZ „Solidarność” w Skoczowie lub Cieszynie i wypełnić deklarację członkowską - zakład automatycznie zostanie objęty działaniem Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. W przypadku,
gdy uzbiera się deklaracje ponad dziesięciu pracowników,
można utworzyć organizację zakładową. Warto to uczynić - zorganizowani mają lepiej!
CZESŁAW CHRAPEK

ODDZIAŁ CIESZYN
ul. Głęboka 58, tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Koordynator - Michał Marek
Godziny pracy: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00.
Comiesięczne spotkania informacyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych odbywają się
w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 15.30 w siedzibie Oddziału.
ODDZIAŁ SKOCZÓW
ul. Bielska 18, tel. 696 600 333,
e-mail: chrapek@solidarnosc.org.pl
Przewodniczący - Czesław Chrapek
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek godz. 8.00
- 16.00 (spotkania prosimy uzgadniać telefonicznie).
Comiesięczne spotkania informacyjne dla przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych odbywają się w
siedzibie Oddziału w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.00.
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