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Cieszą informacje wiceministra Stanisława Szweda o ry-
chłej likwidacji tak zwanego syndromu pierwszej dniówki 
(obowiązek podpisywania umów o pracę przed podjęciem za-
trudnienia), o walce z patologiami na rynku zatrudnienia, któ-
re wiążą się z pracą tymczasową, umowami śmieciowymi czy 
skandalicznie niskimi stawkami godzinowymi. O tym wszyst-
kim pisze Stanisław Szwed (patrz strona obok). Związek nie 
jest tylko biernym obserwatorem tych zmian - wskazujemy na 
luki prawne, usterki czy zwykłe błędy, jakie zdarzają się usta-
wodawcy. Tak było, przypomnę, ze sprawą ograniczenia wy-
sokości odpraw, która dotknęła także zwykłych pracowników 
korzystających z programów dobrowolnych odejść. Tak jest też 
z przepisami o płacy minimalnej, które nie zawsze spełniają 
swoją rolę - tę kwestie podjęliśmy na niedawnym wspólnym 
posiedzeniu Zarządów Regionów Podbeskidzie i Częstochow-
skiego (apel w tej sprawie publikujemy poniżej). Czekamy też 
na decyzje w sprawie obniżenia wieku emerytalnego. To jest 
sprawa priorytetowa, której „Solidarność” na pewno nie od-
puści. Niedawno Rada Dialogu Społecznego zaproponowała 

kompromisowe rozwiązanie, które wydaje się być do przyję-
cia: obniżenie wieku emerytalnego do 61 lat dla kobiet i 66 lat 
dla mężczyzn, z równoczesnym wprowadzeniem bardzo waż-
nego zapisu, że nabycie prawa do emerytury w przypadku ko-
biet byłoby możliwe po osiągnięciu 35 lat okresów składko-
wych, a w przypadku mężczyzn - 40 lat. Przyjęcie tego roz-
wiązania będzie oznaczać, że osoby te będą mogły odejść na 
emeryturę wcześniej niż w wieku 61 lub 66 lat. Teraz czeka-
my na decyzje w tej sprawę rządu i parlamentu. 

Nie jesteśmy tylko obserwatorami - na co dzień na wła-
snym podwórku wywalczamy dobre zmiany i wprowadzamy 
je w życie. Ten czas to między innymi negocjacje płacowe w 
wielu zakładach pracy, częściowo już zakończone sukcesa-
mi. To walka o każde miejsce pracy, prowadzona zarówno w 
zakładach jak i sądach. To organizowanie się pracowników i 
tworzenie przez nich nowych komisji „Solidarności” w celu 
skuteczniejszej obrony ich praw. O tym wszystkim piszemy 
w dzisiejszej „Solidarności Podbeskidzia”. 

MAREK BOGUSZ

Nie czekamy biernie…

CZAS NA DOBRE ZMIANY

Już po raz dwudziesty piąty podbeskidzka „Solidarność” 
w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy i Chorób Zawodowych organizuje semina-
rium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Każdego roku uczestniczą w nim zakładowi i oddziałowi 
społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele służb bhp z 
przedsiębiorstw na terenie Regionu Podbeskidzie, a jako pre-
legenci występują między innymi przedstawiciele „Solidarno-
ści”, Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidu. Temat wiodący 
tegorocznego seminarium to „Czas pracy a pozakodeksowe for-
my zatrudnienia - stan aktualny i perspektywy na przyszłość”. 
Seminarium odbędzie się w czwartek, 28 kwietnia, o 11.00 
w siedzibie Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

W czwartek, 28 kwietnia…

SEMINARIUM BHP

Dokładnie za miesiąc, w sobotę, 21 maja, odbędzie 
się tradycyjny Podbeskidzki Festyn Rodzinny NSZZ 
„Solidarność” z mnóstwem atrakcji. Tym razem zosta-
nie on zorganizowany w Cieszynie na terenie Browaru 
Zamkowego (!). Początek o 14.00, koniec późną nocą… 

Więcej informacji będzie można już wkrótce uzy-
skać w komisjach zakładowych „Solidarności” oraz w 
siedzibie Zarządu Regionu, ale już teraz warto zare-
zerwować sobie czas w tę majową sobotę!

Zarezerwuj czas na zabawę!

FESTYN RODZINNY

Dział Prawny jest z pewnością najbardziej obleganym 
biurem podbeskidzkiej „Solidarności”. - W ubiegłym roku 
udzieliliśmy blisko 1600 porad prawnych, a w pierwszym 
kwartale tego roku mamy ich już 560. W tej liczbie są za-
równo porady jednorazowe, często nawet tylko telefonicz-
ne, jak i długotrwałe negocjacje czy ciągnące się czasem 
miesiącami zastępstwa procesowe - mówi Wioletta Gaw-
ron z Działu Prawnego. Popularność tego biura wciąż ro-
śnie i to nie dziwi: można tu zdobyć wyczerpujące pora-
dy i informacje, dostać wzór pisma do sądu, a nawet usta-
nowić swego pełnomocnika. Nie dotyczy to wyłącznie 
spraw pracowniczych, toczących się w sądach pracy. - Lu-
dzie przychodzą z najróżniejszymi problemami, często bar-
dzo osobistymi. Staramy się nikomu nie odmawiać pomocy, 
bo dla wielu takich osób jesteśmy jedyną pomocą i wspar-
ciem - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” Marek Bogusz. 

Wioletta Gawron podkreśla, że prawnicy podbeskidzkiej 
„Solidarności” mogą się pochwalić wieloma sukcesami, w tym 
wygranymi sprawami sądowymi. Ostatnio była to zwycięska 
batalia o przywrócenie do pracy dwóch górników z czechowic-
kiej Silesii. Pracodawca wręczając im wypowiedzenia nie do-
pełnił obowiązku wskazania kryteriów doboru osób przezna-
czonych do zwolnienia. Tę kwestię podnieśli właśnie związko-
wi prawnicy i… wygrali. 

Z ostatnich prowadzonych przez siebie spraw wymienia też 
sądową batalię o wypłatę nagrody jubileuszowej należnej jed-
nemu z bielskich nauczycieli. Batalię, dodajmy, zwycięską…

Warunek zdobycia bezpłatnej, wyczerpującej porady w 
związkowym Dziale Prawnym jest praktycznie jeden - szu-
kająca 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. 

Związkowy dział prawny

Tysiące porad, 
SETkI SPRAw…

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracow-
ników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej  zarejestrowa-
ła kolejne koło związkowe - powstało ono w Pedagogicznej Bi-
bliotece Wojewódzkiej. - Utworzyliśmy związek zawodowy, bo 
chcemy reprezentować pracowników między innymi w dyskusji 
na temat dalszego funkcjonowania naszej placówki, jej finan-
sowania i działalności. Jestem przekonana, że razem, skupieni 
w „Solidarności”, możemy osiągnąć więcej - mówi Katarzyna 
Urbaniec, inicjatorka powstania koła „Solidarności” w PBW. W 
tej chwili liczy ono już dwudziestu członków. - Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z przedstawicielami naszego nowego koła i jeśli 
będzie taka potrzeba udzielimy jej członkom wszelkiej pomocy 
- deklaruje przewodnicząca bielskiej MK NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania Jadwiga Utecht-Nolbrzak. 

Nowa organizacja „Solidarności” powstała także w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Cieszynie. - Krążą różne 
pomysły i pogłoski na temat przyszłości naszego ośrodka. Chce-
my, jako załoga, mieć prawo głosu w tej dyskusji o ewentual-
nych zmianach. Jako związek zawodowy możemy reprezento-
wać pracowników i mamy gwarancję udziału w takiej deba-
cie. Są też sprawy bieżące, które chcemy omówić z pracodaw-
cą i wspólnie rozwiązać. Wiemy, że zorganizowani w „Soli-
darności” mamy zagwarantowaną pomoc prawną i organi-
zacyjną - mówi Maciej Turek, szef „Solidarności” w MOSiR.

Nowe organizacje 
związkowe

Przed świętami wielkanocnymi członkowie podbeskidz-
kiej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” zorganizowali cha-
rytatywny kiermasz świąteczny. Cały dochód został przezna-
czony na rzecz Domu Dziecka w Żywcu.

Świąteczne stoisko pojawiło się na Rynku w Skoczowie. 
Młodzi związkowcy sprzedawali własne wypieki oraz świą-
teczne stroiki i ozdoby wykonane przed wychowanków Domu 
Dziecka. Była to realizacja zapowiadanego przez członków 
Sekcji Młodych pomysłu włączania się w akcje społeczne i cha-
rytatywne. - To pierwsza, ale na pewno nie ostatnia taka ini-
cjatywa. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem i przy-
niósł spory dochód. Dla nas najważniejsze jest, że wyszliśmy z 
naszym pomysłem na zewnątrz, zdobyliśmy nowe doświadcze-
nie i w bardzo konkretny sposób pomogliśmy podopiecznym ży-
wieckiego Domu Dziecka - mówi Roman Kołder, przewodni-
czący podbeskidzkiej Sekcji Młodych dziękując wszystkim, 
którzy wsparli tę inicjatywę i pomogli ją zrealizować.

Członkowie Zarządów Regionów Częstochowskiego i 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” postulują, aby w trybie pil-
nym dokonać zmian w zasadach stosowania płacy minimalnej.

Zebrani uznają, że płaca minimalna powinna określać 
wyłącznie kwotę wynagrodzenia zasadniczego, a wszyst-
kie pozostałe składniki - premie, nagrody, dodatki stażo-
we, funkcyjne i inne - powinny być traktowane jako fakul-
tatywne i nie powinny być zaliczane do kwoty minimalne-
go wynagrodzenia.

Dotychczasowa praktyka powoduje brak przejrzystości 
w tworzeniu czytelnych systemów płacowych, a często ogra-
nicza ich motywacyjny charakter, co wyraża się między in-
nymi tym, że pracownicy młodsi stażem rozpoczynają swo-
je zatrudnienie na korzystniejszych warunkach płacowych.

W związku z powyższym wnosimy do Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”, Rady Dialogu Społecznego oraz 
Rządu RP o jak najszybsze, w trybie pilnym,  uregulowa-
nie tej kwestii.

Wspólny apel Podbeskidzia i Częstochowy

W spraWie pŁacy MiNiMaLNeJ  

Świąteczny kiermasz

„Solidarność”, która ma walczyć o prawa ludzi do stabilnej pra-
cy i godnej płacy, z uwagą obserwuje działania rządu i parla-
mentu - zwłaszcza te decyzje i plany, które bezpośrednio doty-
kają pracowników. Wiele z nich zostało zapisanych w przedwy-
borczych umowach z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą 
i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.  
Oczekujemy realizacji tych umów. 


