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Nie czekamy biernie…

CZAS NA DOBRE ZMIANY
„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. 

Cieszą informacje wiceministra Stanisława Szweda o ry-
chłej likwidacji tak zwanego syndromu pierwszej dniówki 
(obowiązek podpisywania umów o pracę przed podjęciem 
zatrudnienia), o walce z patologiami na rynku zatrudnienia, 
które wiążą się z pracą tymczasową, umowami śmieciowy-
mi czy skandalicznie niskimi stawkami godzinowymi. O tym 
wszystkim pisze Stanisław Szwed (patrz strona obok). Zwią-
zek nie jest tylko biernym obserwatorem tych zmian - wska-
zujemy na luki prawne, usterki czy zwykłe błędy, jakie zda-
rzają się ustawodawcy. Tak było, przypomnę, ze sprawą ogra-
niczenia wysokości 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. Czekamy też na decyzje w 
sprawie obniżenia wieku emerytalnego. To jest sprawa prio-
rytetowa, której „Solidarność” na pewno nie odpuści. Na-
sze żądanie jest niezmienne: obniżenie wieku emerytalnego 
do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, z równoczesnym 

wprowadzeniem bardzo ważnego zapisu, że nabycie prawa 
do emerytury w przypadku kobiet byłoby możliwe po osią-
gnięciu 35 lat okresów składkowych, a w przypadku męż-
czyzn - 40 lat. Przyjęcie tego rozwiązania będzie oznaczać, 
że osoby te będą mogły odejść na emeryturę wcześniej niż 
w wieku 60 lub 65 lat. 

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 sukce-
sami. To walka o każde miejsce pracy, prowadzona zarów-
no w zakładach jak i sądach. To organizowanie się pracow-
ników w celu skuteczniejszej obrony ich praw. To także czas 
na działalność charytatywną, a także… dobrą zabawę – jak 
w przypadku zbliżającego się związkowego festynu rodzin-
nego. O tym wszystkim piszemy w dzisiejszej „Solidarno-
ści Podbeskidzia”.

MAREK BOGUSZ

- Pilnujemy, by każdego roku były podwyżki płac. Wy-
chodzimy z założenia, że lepiej, by płace rosły systematycz-
nie, niż mamy raz na kilka lat walczyć o jednorazowy skok 
wynagrodzeń. Małymi krokami, ale zawsze do przodu - tłu-
maczy Władysław Krzempek, szef „Solidarności” w spółce 
Celma Indukta. Wspólnie z Ewą Płonką, kierującą związ-
kiem w bielskiej części tej spółki, relacjonuje efekty ostat-
nich negocjacji płacowych. Dzięki podpisanemu porozu-
mieniu od maja płace w obu częściach spółki wzrosną śred-
nio o około 80 złotych. Związkowcy podkreślają, że będą to 

już drugie podwyżki w tym roku. - Są dobre wyniki finan-
sowe, więc pilnujemy, by przekładało się to na lepsze wy-
nagrodzenia. Oczywiście, oczekiwania załogi są większe, 
ale mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wynego-
cjować kolejną podwyżkę. Wszystko zależy jednak od sytu-
acji finansowej naszej firmy. Jeśli tylko sprzedaż będzie na 
dobrym poziomie, to będziemy mieli podstawę, by znowu 
upomnieć się o płace pracowników. To obowiązek każdego 
związku zawodowego - podkreślają zgodnie Ewa Płonka i 
Władysław Krzempek. 

Solidarność spóki Celma Indukta

JEST ZWIĄZEK, SĄ PODWYŻKI !
Już w najbliższą sobotę, 21 maja, na tere-

nie Browaru Zamkowego w Cieszynie odbędzie 
się tradycyjny Podbeskidzki Festyn Rodzinny 
NSZZ „Solidarność” z mnóstwem atrakcji. Po-
czątek o godzinie 14, koniec późną nocą… 

W programie festynu znalazło się wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych - między innymi 
gry, konkursy, zabawy. Będą ściany wspinacz-
kowe, zjeżdżalnie, tory przeszkód, klaun, bań-
ki mydlane, słodycze… Organizatorzy zapew-
niają też dobrą muzykę oraz pyszne jedzenie. 
Będzie również możliwość zwiedzania Browa-
ru Zamkowego. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich związ-
kowców wraz z rodzinami, a także mieszkań-
ców ziemi cieszyńskiej - wstęp wolny!

Festyn współfinansowany jest przez Miasto Cie-
szyn, a organizowany pod honorowym patronatem 
burmistrza Ryszarda Macury. Partnerem przedsię-
wzięcia jest Powiat Cieszyński, a patronat prasowy 
sprawuje „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Sponsorami fe-
stynu i nagród są między innymi parlamentarzyści 
Stanisław Szwed i Andrzej Kamiński, europosłan-
ka Jadwiga Wiśniewska, a także Przedsiębiorstwo 
Górnicze Silesia sp. z o.o., SKOK Stefczyka, Twoja 
Kasa, Centrum Kształcenia Kierowców „7 BIEG” 
w Cieszynie, Paged Meble S.A. w Jasienicy, Nadwi-
ślańska Agencja Turystyczna - Hotel ZIEMOWIT w 
Ustroniu oraz Beskid Trans w Żywcu. 

Wstęp wolny!

ZWIĄZKOWY 
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 porady 
i informacje, dostać wzór pisma do sądu, a nawet ustano-
wić 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 wspar-
ciem - mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” Marek Bogusz. 

Wioletta Gawron podkreśla, że prawnicy podbeskidz-
kiej „Solidarności” mogą się pochwalić wieloma sukcesa-
mi, w tym wygranymi sprawami sądowymi. Ostatnio była 
to zwycięska batalia o przywrócenie do pracy dwóch gór-
ników z czechowickiej Silesii. Pracodawca wręczając im 
wypowiedzenia nie dopełnił obowiązku wskazania kryte-
riów doboru osób przeznaczonych do zwolnienia. Tę kwe-
stię podnieśli właśnie związkowi prawnicy i… wygrali. 

Z ostatnich prowadzonych przez siebie spraw wymienia 
też sądową batalię o wypłatę nagrody jubileuszowej należ-
nej jednemu z nauczycieli. Batalię, dodajmy, zwycięską…

Warunek zdobycia bezpłatnej, wyczerpującej porady w 
związkowym Dziale Prawnym jest praktycznie jeden - oso-
ba szukająca wsparcia musi być członkiem związku. Ina-
czej nie może być, gdyż wszystkie biura i agendy „Soli-
darności” utrzymywane są wyłącznie ze składek związko-
wych, a więc opłacane bezpośrednio przez związkowców. 

Związkowi prawnicy bardzo często pracują „w terenie”, 
udzielając porad w komisjach zakładowych lub stanowiąc 
prawne wsparcie przy negocjacjach z pracodawcą. Trzeba 
też przypomnieć, że są oni także zawsze obecni na comie-
sięcznych spotkaniach z przedstawicielami zakładowych 
organizacji związkowych, które odbywają się w siedzibach 
skoczowskiego i cieszyńskiego oddziału „Solidarności”. 

Związkowy dział prawny

TYSIĄcE 
POraD I SPraW

Członkowie podbeskidzkiej Sekcji Młodych NSZZ „So-
lidarność” - we współpracy ze skoczowskim oddziałem na-
szego związku - zorganizowali przed świętami wielkanocny-
mi kiermasz charytatywny. Cały dochód został przeznaczo-
ny 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 przez 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 dużym zainteresowaniem i przy-
niósł spory dochód. Dla nas najważniejsze jest, że wyszliśmy 
z naszym pomysłem na zewnątrz, zdobyliśmy nowe doświad-
czenie i w bardzo konkretny sposób pomogliśmy podopiecznym 
żywieckiego Domu Dziecka - mówi Roman Kołder, przewod-
niczący podbeskidzkiej Sekcji Młodych dziękując wszystkim, 

SKOcZOWSKI KIErmaSZ

którzy pomogli zrealizować tę inicjatywę, w tym szefowi sko-
czowskiego oddziału „Solidarności” Czesławowi Chrapkowi 
za wsparcie i wszechstronną pomoc organizacyjną. 

Od kilku lat cieszyńska spółka Maszyny Elektryczne Celma działa w połączeniu z biel-
ską Fabryką Maszyn Elektrycznych Indukta. Również „Solidarność” obu tych spółek 
działa wspólnie, między innymi walcząc o lepsze płace dla całej załogi, liczącej obec-
nie ponad 700 osób. Ostatnie negocjacje  zakończyły się sukcesem - najbliższe wypła-
ty wynagrodzeń będą już uwzględniały najnowsze podwyżki.


