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Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”  
na posiedzeniu 27 czerwca 2016 roku przyjął szereg sta-
nowisk, odnoszących się do bieżących problemów i ak-
tualnej sytuacji w kraju i regionie. Związkowcy między 
innymi podtrzymali swe dotychczasowe żądanie przy-
wrócenia wieku emerytalnego z jednoczesnym stworze-
niem możliwości przechodzenia na emeryturę po uzy-
skaniu odpowiedniego stażu pracy. Poniżej publikuje-
my wszystkie dokumenty, przyjęte przez podbeskidz-
ki Zarząd Regionu.

W sprawie przywrócenia                              
wieku emerytalnego

Postulat obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 
sprzed ostatniej reformy i powiązania go ze stażem pracy 
był i pozostaje najważniejszym żądaniem NSZZ „Solidar-
ność”, zbieżnym z oczekiwaniami milionów Polaków.  Re-
gion Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oczekuje jak naj-
szybszej, pełnej realizacji tego postulatu, a więc obniżenia 
wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn oraz umożliwienia przejścia na emeryturę oso-
bom, legitymującym się 35-letnim (dla kobiet) lub 40-let-
nim stażem pracy (dla mężczyzn).  Zrealizowanie tego po-
stulatu będzie sprawdzianem społecznej wrażliwości i do-
brej woli rządu oraz parlamentarnej większości, jaką sta-
nowią posłowie i senatorowie PiS.

W sprawie zagrożeń związanych                       
z umową TTIP

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
zdecydowanie sprzeciwia się przygotowywanym zapisom 
umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Part-
nership -  Transatlantyckie Partnerstw o w dziedzinie Han-
dlu i Inwestycji).  Umowa ta, mająca zliberalizować zasa-
dy handlu i współpracy gospodarczej między Unią Euro-
pejską i Stanami Zjednoczonymi, jest opracowywana w 
tajemnicy przed opinią publiczną krajów UE. Zapisy tej 
umowy mają radykalnie zwiększyć uprawnienia między-
narodowych korporacji, a ograniczyć prawa pracownicze, 
konsumenckie i obywatelskie naruszając suwerenność po-
szczególnych państw Unii Europejskiej w dziedzinie sta-
nowienia prawa. Wprowadzenie umowy TTIP w obecnie 
przygotowywanej formule oznaczać będzie zalegalizowa-
nie nieograniczonego niczym dyktatu wielkich korporacji, 
a tym samym  grozić będzie ograniczeniem praw pracow-
niczych, pogorszeniem warunków pracy i płacy oraz utra-
tą setek tysięcy miejsc pracy. Zarząd Regionu Podbeski-
dzie apeluje do krajowych władz NSZZ „Solidarność” oraz 
do rządu i Parlamentu, a także do wszystkich przedstawi-
cieli Polski w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszel-
kich działań, które uniemożliwią podpisanie umowy TTIP 
w obecnej formule. 

W sprawie sprzedaży uzdrowisk 
Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”  

wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych 
przez Zarząd Województwa Śląskiego, których celem jest 
zbycie udziałów placówek ochrony zdrowia należących 
do samorządu śląskiego. Wnioski dotyczące wstrzyma-
nia przekształceń własnościowych prowadzonych wobec 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Gór-
kach Wielkich, Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdro-
wiskowym w Rabce Zdroju oraz Uzdrowiska Goczałkowi-
ce Zdrój były kilkakrotnie  składane przez związki zawo-
dowe oraz przez inne podmioty życia społecznego. Dzi-
wi nas i jednocześnie budzi niepokój pośpiech, z jakim 
Państwo dążycie do sprzedaży (pozbycia się) społeczne-
go mienia, zwłaszcza w kontekście negatywnych skutków 
jakie przyniesie prywatyzacja w wymiarze ekonomicznym 
i społecznym. Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” ponownie wzywa do zaprzestania działań pry-
watyzacyjnych w wymienionych w piśmie placówkach 
ochrony zdrowia.

W sprawie  ponadzakładowych                 
układów zbiorowych pracy

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z 
wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu 
wprowadzenia przy nowelizacji Kodeksu Pracy dla wszyst-
kich przedsiębiorstw zatrudniających pracowników zapi-
sów dotyczących obligatoryjnych ponadzakładowych ukła-
dów zbiorowych, które zawierałyby regulacje prawa pra-
cy obowiązujące na poziomach regionu, branż lub ogól-
nokrajowym.
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Ciąg dalszy na str. II

Sprawozdanie z dwuletniej pracy Zarządu Regionu 
przedstawił przewodniczący Marek Bogusz. Dokonania 
skonfrontował z zapowiedziami i obietnicami, złożony-
mi dwa lata temu podczas wyborów nowych władz podbe-
skidzkiej „Solidarności”. Za najważniejsze przeprowadzone 
sprawy uznał reorganizację 
pracy biur Zarządu Regionu 
na czele z wzmocnieniem i 
usprawnieniem pracy Biura 
Prawnego ZR, wzmocnie-
nie oddziałów terenowych 
związku, wszechstronną po-
moc zakładowym organiza-
cjom związkowym, uspraw-
nienie przepływu informacji 
i zmianę strony interneto-
wej Regionu, wzmocnienie 
działań promocyjnych i pro-
rozwojowych. - Dziś mamy 
region sprawny, stabilny fi-
nansowo, z rosnącą ilością 
członków związku - mówił 
Marek Bogusz. Przypomniał 
też sprawną organizację przez Podbeskidzie obrad Krajo-
wego Zjazdu Delegatów w 2014 roku oraz liczny udział 
związkowców naszego regionu w ogólnopolskich i bran-
żowych akcjach „Solidarności”. Z kolei szefowa Regio-
nalnej Komisji Rewizyjnej Małgorzata Dudys przedstawi-
ła zebranym efekty dwuletniej pracy kontrolnej kierowa-
nej przez siebie komisji. Oba sprawozdania zostały w gło-
sowaniu zaakceptowane przez delegatów.

W trakcie obrad było też miejsce na wystąpienia za-
proszonych gości. Byli wśród nich wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchro-
wicz oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Stanisław Szwed. 

Podczas WZD dokona-
no wyborów uzupełniają-
cych. W skład Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie za zmar-
łą Krystynę Pysz i za Marcina 
Tyrnę, który złożył rezygna-
cję, wybrani zostali Piotr Łu-
kowski z MZK Bielsko-Bia-
ła i Piotr Przybyła z bielskiej 
spółki Enersys. Z kolei wa-
kujący mandat dla przedsta-
wiciela Czechowic-Dziedzic 
w Zarządzie Regionu zdobył 
Krzysztof Kwaśny z PG Si-
lesia. Natomiast przewodni-
czący „Solidarności” z tego 
samego przedsiębiorstwa, 
Dariusz Dudek, został wy-

brany reprezentantem Podbeskidzia na Krajowy Zjazd „So-
lidarności” w miejsce Stanisława Szweda, który z racji pra-
cy w rządzie musiał zrezygnować z tego mandatu.

Przed zakończeniem obrad wiceprzewodniczący Sekre-
tariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Broni-
sław Skoczek za dotychczasową działalność uhonorował 
krzyżami „Semper Fidelis” dwóch podbeskidzkich delega-
tów: Bogdana Szozdę i Kazimierza Grajcarka.

Sesja sprawozdawcza zjazdu

NA PÓŁMETKU KADENCJI
Blisko stu delegatów oceniło dwuletnią działalność władz podbeskidzkiej „Solidarności” 
oraz dokonało wyborów uzupełniających członków ZR i delegata na zjazd krajowy związ-
ku. Stało się to w trakcie sprawozdawczej sesji XII Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Podbeskidzie, które odbyło się 17 czerwca w Bielsku-Białej. 

Uczestnicy demonstracji domagali się wstrzymania dzia-
łań zmierzających do zbycia udziałów samorządu wojewódz-
kiego w tych placówkach. Stanowisko w tej samej sprawie 
zajął też podbeskidzki Zarząd Regionu (patrz obok). 

Zdaniem związkowców sprzedaż uzdrowisk może 
oznaczać likwidację miejsc pracy i utrudnienie miesz-
kańcom województwa śląskiego dostępu do leczenia sa-
natoryjnego oraz pogorszenie jakości usług medycz-
nych. Uczestnicy pikiety podkreślali, że w parlamencie za-
kończono już prace nad nowelizacją ustawy o działalno-
ści leczniczej, która uniemożliwia między innymi zbycie 
100 procent udziałów samorządu w placówkach medycz-

Przeciwko prywatyzacji uzdrowisk

PIKIETA ZWIĄZKOWCÓW
nych. W tej chwili nowela czeka na podpis Prezydenta RP. 
Po zakończeniu pikiety związkowcy weszli do gmachu Sej-
mu Śląskiego, aby przysłuchiwać się obradom Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. Niestety, większością głosów Sejmik 
zdecydował o zbyciu udziałów samorządu wojewódzkie-
go we wszystkich trzech uzdrowiskach. Przeciwni byli tyl-
ko radni PiS.

Związkowcy już zapowiedzieli, że zwrócą się do woje-
wody śląskiego o unieważnienie tej uchwały. Jedną z pod-
staw unieważnienia jest ich zdaniem niedopełnienie wymo-
gów formalnych związanych z przeprowadzeniem konsulta-
cji społecznych przed podjęciem uchwały. 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oferuje do wynajęcia w swej siedzibie przy ulicy Adama Asny-
ka 19 w Bielsku-Białej dużą salę, mieszczącą do 50 osób, na konferencje, seminaria, spotkania okolicznościowe itp. 
W sali zamontowane jest profesjonalne nagłośnienie, rzutnik oraz ekran do wyświetlania prezentacji multimedialnych. 

Szczegółowych informacji udziela wiceprzewodniczący Zarządu Regionu, Stanisław Sołtysik (tel. 33 812 67 90). 

Na konferencje i spotkania…

SALA DO WYNAJĘCIA 

Ponad sto osób wzięło udział w pikiecie przeciwko komercjalizacji uzdrowisk w Rabce-Zdroju, 
Goczałkowicach-Zdroju i w Górkach Wielkich, zorganizowanej 27 czerwca przed gmachem 
Sejmu Śląskiego. Była wśród nich 20-osobowa grupa związkowców z podbeskidzkiej „So-
lidarności” na czele z szefem regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, Piotrem Gołąbem.
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Poprzyjmy tę inicjatywę !

ODZYSKAJMY NIEDZIELE
W sprawie finansowania działalności

Wojewódzkich Rad Dialogu                          
Społecznego

NSZZ „Solidarność” wiąże wielkie nadzieje z funkcjo-
nowaniem Rad Dialogu Społecznego zarówno na szczeblu 
ogólnopolskim, jak i w poszczególnych województwach. In-
stytucja ta jest szansą na odbudowę autentycznego dialogu 
społecznego, zniszczonego w czasie rządów koalicji PO-PSL. 
Rady Dialogu Społecznego mogą być płaszczyzną nie tylko 
negocjacji ale też realizacji wielu postulatów społecznych.  
Obecny poziom finansowania działalności Wojewódzkich 
Rad Dialogu Społecznego może skutecznie zniweczyć te na-
dzieje i uniemożliwić realizację ustawowych zadać WRDS, a 
tym samym zagrozić dalszemu funkcjonowaniu tej tak waż-
nej roli społecznego dialogu. Region Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” zwraca się do Prezydium Rady Dialogu Spo-
łecznego o podjęcie działań, które zmienią obecną sytuację 
poprzez zmianę sposobu i poziomu finansowania działalno-
ści Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego tak by mogły 
one bez przeszkód i w pełnym zakresie spełniać swe zadania. 

W sprawie  przywrócenia uprawnień 
emerytalnych

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwra-
ca  się do Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność” z wnio-
skiem o podjęcie działań w kierunku nowelizacji Ustawy o 
emeryturach pomostowych w celu przywrócenia możliwości 
odejść na wcześniejsze emerytury pracownikom zatrudnio-
nym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze 
zatrudnionych we wszystkich branżach, którzy te uprawnie-
nia utracili a szkodliwość pracy na tych stanowiskach w wa-
runkach szczególnych i o szczególnym charakterze nie budzą 
wątpliwości. Wykazy tych stanowisk szkodliwych występu-
jących we wszystkich branżach powinny być uzgodnione z  
Sekretariatami Branżowymi NSZZ „Solidarność”. Uważa-
my, że zmiany dokonane przez Rządy Platformy Obywatel-
skiej zostały wprowadzone bez konsultacji społecznej i przy 
ostrym sprzeciwie związków zawodowych, dlatego też nale-
ży ponownie dokonać analizy znowelizowanej ustawy i do-
konać weryfikacji zasad odejść na wcześniejsze emerytury.

W sprawie likwidacji miejsc pracy              
Grupie Kapitałowej Tauron

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” sta-
nowczo sprzeciwia się likwidacji miejsc pracy w energe-
tyce zawodowej. Przedstawiony przez Zarząd Tauron Pol-
ska Energia SA „Program Poprawy Efektywności w Gru-
pie Kapitałowej Tauron Polska Energia” powoduje  likwi-
dację miejsc pracy w naszym  regionie. 

Ciąg dalszy ze str. I

Projekt ustawy można poprzeć w siedzibie Zarządu Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, w biurach tere-
nowych oddziałów naszego związku i w za-
kładowych organizacjach „S”. Kartę do zbie-
rania podpisów można też pobrać z interneto-
wej strony podbeskidzkiej „Solidarności”, a 
potem dostarczyć do Zarządu Regionu.

W skład komitetu oprócz NSZZ „Soli-
darność”, który jest inicjatorem przedsię-
wzięcia, weszli przedstawiciele Federacji 
Handlu OPZZ, przedstawiciele pracodaw-
ców z branży handlowej oraz organizacje 
społeczne i pozarządowe. Przewodniczym 
komitetu jest pomysłodawca i inicjator akcji Alfred 
Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu 

Od wielu lat regularnie, w każdą drugą niedzielę mie-
siąca, w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja sprawowana 
jest Msza św. w intencji Ojczyzny. Jej inicjatorem i najczę-
ściej głównym celebransem jest ks. prałat Zbigniew Powa-
da, proboszcz parafii katedralnej, a równocześnie duszpa-
sterz świata pracy i kapelan podbeskidzkiej „Solidarności”.

Ostatnia Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona 12 
czerwca, miała wyjątkowy charakter. Była to ostatnia Msza 
przed przerwą wakacyjną, a wiemy już, że po wakacjach ks. 
prałat Zbigniew Powada nie będzie już proboszczem parafii 
katedralnej, gdyż za zgodą ordynariusza diecezji bielsko-ży-
wieckiej przechodzi na emeryturę. Była to więc okazja do 
złożenia mu podziękowań za wieloletnią posługę duszpa-
sterską oraz życzeń, by po wakacyjnej przerwie kontynu-
ował swe dotychczasowe obowiązki jako kapelan „Solidar-
ności” i duszpasterz świata pracy. Nie było to więc poże-
gnanie, a jedynie zamknięcie pewnego rozdziału. W imie-
niu podbeskidzkiej „Solidarności” podziękowania i życzenia 
Księdzu Zbigniewowi złożyła przewodnicząca „Solidarno-
ści” Fiata Wanda Stróżyk (na zdjęciu). Swe słowa podzię-
kowania dołączyli współzałożyciele w 1984 roku Duszpa-
sterstwa Świata Pracy, Henryk Urban i Mirosław Styczeń.  

W sobotę, 25 czerwca na boiskach MOSiR Pod Wałką 
w Cieszynie odbył się tradycyjny, doroczny turniej piłkar-
ski zorganizowany przez „Solidarność” Regionu Podbeski-
dzie. Upał był potężny, a emocje nie mniejsze niż na boisku 
w Saint-Étienne, gdzie tego samego dnia Polacy walczyli ze 
Szwajcarami.

W cieszyńskim turnieju wzięło udział ponad dwustu pił-
karzy skupionych w dziewiętnastu drużynach, wystawionych 
przez zakładowe komisje „Solidarności” z różnych stron Pod-
beskidzia. W półfinale, gdy na placu boju zostały już tylko 
cztery drużyny, reprezentanci Browaru pokonali zespół Po-
lifarbu 3:1, a zmagania drużyn dwóch bielskich spółek, Alu-

Piłkarze z PPG Polifarb w Cieszynie tym razem wywal-
czyli trzecie miejsce. 

Podziękowania dla naszego kapelana

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

Z kolei słowa uznania dla wszystkich uczestników comie-
sięcznej modlitwy za Ojczyznę przekazał zgromadzonym 
ks. prałat Stanisław Puchała, który akurat prowadził w 
bielskiej katedrze Misje Święte. To było niezaplanowane 
przez nikogo zrządzenie Opatrzności: na co dzień ks. Pu-
chała jest… kapelanem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”!

Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” powstał komitet obywatelski, który zbiera podpisy pod 
projektem ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zakaz handlu w niedziele miałby 
objąć nie tylko półtora miliona pracowników tej branży, ale także kilkaset tysięcy zlece-
niodawców. Pod wnioskiem potrzeba zebrać minimum sto tysięcy podpisów.

i Usług NSZZ „Solidarność”. „Nasza inicjatywa ma na 
celu przede wszystkim poprawienie losu polskich pra-

cowników pracujących w handlu” - mówi 
Alfred Bujara.

Autorem projektu ustawy jest natomiast 
Mateusz Warchał, który podkreśla, że nie 
jest to zakaz handlu, ale ograniczenie, któ-
re w Europie nie jest niczym szczególnym. 
Ustawa zakłada liczne wyłączenia dopusz-
czające handel w niedziele, na przykład na 
stacjach benzynowych, w kioskach, skle-
pach na dworcach autobusowych, kolejo-
wych, portach lotniczych, strefach wolno-

cłowych, piekarniach, obiektach infrastruktury kryzyso-
wej, szpitalach, szkołach.

Turniej piłkarski „S”

BROWARNICY NAJLEPSI !
prof i Grammer, zakończyły się wynikiem 1:0. W finale cie-
szyńscy browarnicy pokonali zespół z Aluprofu 3:0. Z kolei 
Polifarb wywalczył, po serii rzutów karnych, trzecie miej-
sce. Golkiper tej drużyny, Sebastian Ganiek, zdobył puchar 
dla najlepszego bramkarza turnieju. 

Puchary dla zwycięzców wręczali przewodniczący Za-
rządu Regionu, Marek Bogusz, szef cieszyńskiego oddzia-
łu „S” (i równocześnie główny organizator rozgrywek) Mi-
chał Marek oraz pełnomocnik burmistrza Cieszyna ds. kul-
tury fizycznej, sportu i rekreacji Cezary Cieńciała. Cieszyń-
ski turniej został zorganizowany przy finansowym wsparciu 
Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia z Czechowic-Dziedzic.

Pamiątkowe zdjęcie zwycięskiego zespołu z cieszyń-
skiego browaru.

Drugie miejsce w turnieju zajęła reprezentacja bielskiej 
spółki Aluprof.
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