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W piątek, 28 kwietnia podbeskidzka „Solidarność” zorga-
nizowała po raz 25. obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. - Byliśmy w 
skali całego kraju  prekursorami obchodów tego dnia - przy-
pomniał w trakcie okolicznościowego seminarium Stanisław 
Szwed, dziś wiceminister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej, a niegdyś społeczny inspektor pracy i jeden ze współ-
organizatorów tego dnia pamięci, a później przewodniczący 
sejmowej Rady Ochrony Pracy.

Głównym punktem obchodów Światowego Dnia Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 
w Bielsku-Białej było seminarium, poświęcone sprawom 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zorganizowane w budynku 
bielskiej delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. - To 
też jest nasza podbeskidzka tradycja, by w ten dzień w spo-
sób szczególny pochylić się nad warunkami pracy, nad pro-
blemami bhp - powiedział przed rozpoczęciem seminarium 
jego główny organizator, Piotr Górny, kierujący na Podbeski-
dziu związkowym Klubem Społecznych Inspektorów Pracy.

W tym roku w seminarium uczestniczyli, obok wicemini-
stra  Stanisława Szweda, przedstawiciele Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy z Katowic 
i Bielska-Białej oraz bielskiego Sanepidu. Obecni byli tak-
że pracownicy służb bhp, społeczni inspektorzy pracy oraz 
przedstawiciele zakładowych organizacji „Solidarności” z ca-
łego Podbeskidzia, w tym spora reprezentacja z terenu po-
wiatu cieszyńskiego. 

To już druga taka pikieta przed bramami Teksidu w 
ostatnim czasie. Pierwsza odbyła się 9 marca tego roku. 
- Walka o poprawę płac w naszej spółce trwa od lat. Każ-
de podwyżki, choć są bardzo skromne, zawsze są poprze-
dzone szarpaniną i niepewnością. Doszło do tego, że za-
robki w naszej spółce są niewiele więk-
sze od płac minimalnych, choć warun-
ki pracy są u nas bardzo ciężkie. W 
okolicznych spółkach płace są dużo 
bardziej atrakcyjne, więc grozi nam 
odpływ najlepszych, ale kiepsko na-
gradzanych pracowników - tłumaczył 
wówczas Ryszard Dziasek, szef „So-
lidarności” w spółce Teksid Iron Po-
land. Podkreślał, że spółka cieszy się 
dobrą renomą w świecie, rośnie sprze-
daż i wyniki finansowe, ale to wszyst-
ko nie przekłada się na wynagrodzenia 
pracowników, dzięki którym skoczow-
ski Teksid jest w dobrej kondycji. - Ro-
śnie frustracja pracowników. Pracują 
bardzo dobrze w niezwykle ciężkich 
warunkach i za to chcą szacunku oraz 
docenienia ich trudu - mówił wówczas 
szef „Solidarności”.

Efektem tamtej pikiety było podję-
cie rozmów przez przedstawicieli za-
rządu spółki na temat płac. Niestety, 
nie przyniosły one żadnych efektów. - Propozycje, jakie 
usłyszeliśmy, w żaden sposób nie zaspokajają oczekiwań 
załogi. Jesteśmy otwarci na negocjacje, ale oferta podwy-
żek rzędu 130 złotych jest nie do przyjęcia. Domagamy się 
10-procentowych podwyżek, czyli poprawy wynagrodzeń o 
kwotę rzędu 500-600 złotych. Jak widać, rozbieżność jest 
kolosalna, ale wierzę, że wreszcie dojdziemy do porozu-
mienia - mówi Ryszard Dziasek. 

Pikietę związkowców z Teksidu wsparli członkowie 
„Solidarności” z innych zakładów pracy, nie tylko z tere-
nu powiatu cieszyńskiego. Byli wśród nich między inny-
mi członkowie Zarządu Regionu na czele z przewodniczą-
cym Markiem Boguszem oraz szefami oddziałów „Soli-
darności” w Skoczowie i Cieszynie, Czesławem Chrap-

kiem i Michałem Markiem, a także spora reprezentacja 
związkowców z podbeskidzkich zakładów koncernu Fiata. 

Na zakończenie pikiety szefowie związków zawodo-
wych przekazali przedstawicielom zarządu spółki Teksid 
Iron Poland petycję, w której po raz kolejny zaapelowali 

o podjęcie rzeczowych i konstruktywnych rozmów płaco-
wych. „Przedłużające się negocjacje powodują coraz więk-
sze niezadowolenie i frustrację wśród załogi, która pracu-
je rzetelnie i dobrze mimo braku motywacji ze strony pra-
codawcy (...). Jak długo będziemy czekać na godziwe pod-
wyżki w Teksid Iron Poland w Skoczowie?” - czytamy w 
tym dokumencie.

Od tej ostatniej pikiety minęły ponad dwa tygodnie. Szef 
„Solidarności” twierdzi, że przedstawi-
ciele zarządu wciąż nie ustosunkowali 
się rzeczowo do propozycji związkow-
ców. Co więcej: zdaje się, że usztywni-
li swe stanowisko jeśli chodzi o poziom 
podwyżek… - Nie chcemy jałmużny, ale 
odczuwalnego podniesienia naszych za-
robków. Wiemy,  że sytuacja finanso-
wa naszej firmy jest dobra, jest wydaj-
na praca i w efekcie są też zyski. Jeste-
śmy przekonani, że Teksid stać na doce-
nienie naszej pracy i na takie podwyżki 
płac. Ostatnio, jako dowód naszej dobrej 
woli, zgodziliśmy sie nawet, by zostały 
one rozłożone w czasie: pięć procent w 
tym roku i pięć w następnym - mówi Ry-
szard Dziasek. Nie wyklucza jednak, że 
w przypadku braku efektów negocjacji 
związkowcy, naciskani przez coraz bar-
dziej zdesperowaną załogę, sięgną po 
kolejne, bardziej radykalne środki na-
cisku. - Widzę, że wśród załogi narasta 

napięcie, zwłaszcza na produkcji, gdzie warunki pracy są 
najtrudniejsze. Nie chcę krakać, ale wkrótce to może wy-
buchnąć - przestrzega szef „Solidarności”. 

Trudno przewidzieć, co dalej będzie się działo w sko-
czowskim Teksidzie. Kolejne rozmowy zaplanowane zo-
stały na piątek, 26 maja...

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęła kampanię 
społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wie-
ku emerytalnego”. W Bielsku-Białej spotkanie poświęcone 
temu zagadnieniu odbędzie się w poniedziałek, 5 czerwca, 
o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Regionu.

Od pierwszego paź-
dziernika 2017 roku 
wchodzi w życie przy-
wrócony wiek emery-
talny. To finał pięciolet-
niej batalii „Solidarno-
ści”, która po podwyż-
szeniu wieku emerytal-
nego w maju 2012 roku 

przez PO-PSL zapowiedziała, że doprowadzi do cofnięcia 
tej fatalnej decyzji. Dzięki naszej determinacji od 1 paź-
dziernika każdy uprawniony będzie miał możliwość pod-
jęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę. 
To istota nowych rozwiązań, wokół których nawarstwiło się 
wiele fałszywych informacji. Temu właśnie poświęcone bę-
dzie spotkanie, zorganizowane dla związkowców przez pod-
beskidzką „Solidarność” wspólnie z Ministerstwem Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które odbędzie się w 
poniedziałek, 5 czerwca, o godz. 9.00 w siedzibie Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” (Bielsko-Biała, 
ul. Asnyka 19). Wezmą w nim udział reprezentująca Kan-
celarię Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, wi-
ceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed oraz dyrektor ZUS w Bielsku-Białej Marek Magie-
ra. Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!

Kolejna pikieta przed Teksidem

ROŚNIE NAPIĘCIE

O wieku emerytalnym

GODNY WYBÓR

SEMINARIUM BHP

W środę, 10 maja, przed siedzibą odlewni żeliwa Teksid Iron Poland w Skoczowie odby-
ła się kolejna pikieta protestacyjna, zorganizowana wspólnie przez zakładową „Solidar-
ność” i NZZ Odlewników. Związkowcy domagają się 10-procentowych podwyżek płac dla 
całej, liczącej 530 osób, załogi.
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Blisko pięćdziesięciu zawodników wzięło udział w za-
wodach strzeleckich, zorganizowanych przez podbeskidzką 
„Solidarność” w sobotę, 20 maja, na strzelnicy w Goleszo-
wie. Zawodnicy, walcząc o zdobycie pucharów, konkurowali 
w strzelaniu z pistoletu CZ 75 i z karabinku beryl.

Wśród zawodników byli przedstawiciele kilkunastu ko-
misji zakładowych „Solidarności” z całego Podbeskidzia, 
między innymi z terenu Cieszyna - Celmy, Polifarbu, Stra-
ży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Organizacji Terenowej „Solidarności”, a tak-
że z Kuźni Skoczów.

W strzelaniu z pistoletu najlepsi okazali się Łukasz 
Handzlik ze spółki Nemak, Daniel Handzlik z Aluprofu oraz 
Artur Pietyra z Tauronu Ciepło. Ze strzelaniem z karabin-
ku beryl najlepiej poradzili sobie Józef Pietyra (Tauron Cie-
pło), Artur Pietyra (także Tauron Ciepło) oraz Paweł Gro-
chal z ZGK Cieszyn.

Głównym organizatorem strzeleckiego turnieju w Gole-
szowie był Piotr Gołąb z podbeskidzkiego Działu Rozwoju 
Związku. Organizację zawodów finansowo wsparła spółka 
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic.  

Strzelanie
w Goleszowie

Zakład powstał w połowie 
2012 roku w budynkach daw-
nej ustrońskiej kuźni. Począt-
kowo nosił nazwę Hanil E-
Hwa Automotive, potem po-
czątkowy człon tej trudnej na-
zwy zmienił się na Seoyon. 

W Ustroniu                     
i Bażanowicach
Był to pierwszy w Polsce 

zakład tego koncernu, koope-
rującego głównie z fabrykami 
Kia i Huyndai. Jego produk-
cja to, oględnie mówiąc, ele-
menty wewnętrznego wypo-
sażenia samochodów. Kore-
ańczycy chyba byli zadowo-
leni z pracy załogi ustrońskie-
go zakładu, bo w ubiegłym 
roku otworzyli drugi jego od-
dział - w wybudowanych od 
podstaw halach w niedalekich 
Bażanowicach. Dziś cała zało-
ga Seoyon E-Hwa Automotive 
to około 400 osób. Sporo pra-
cowników, a tym samym tak-
że sporo problemów. Szyb-
ko okazało się, że na te ostatnie najlepszym lekarstwem 
jest… „Solidarność”.

Organizacji związku w koreańskiej spółce podjął się 
Karol Rudecki, 33-letni informatyk, od samego począt-
ku związany z tą ustrońską firmą. Przez pierwsze lata był 
tak zwanym przedstawicielem załogi, wybranym do kon-
taktów z zarządem spółki. - To była taka proteza związku 
zawodowego. Zarząd mógł ze mną rozmawiać, ale wcale 
nie musiał. Nie miałem praktycznie żadnego wpływu na 
podejmowane decyzje, nie mówiąc już o wglądzie do do-

„Solidarność” u Koreańczyków

ZWIĄZKOWE
POCZĄTKI

Pod numerem 712 w rejestrze zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Podbeskidzie została zarejestrowana Komisja Zakładowa, działająca w 
spółce Seoyon E-Hwa Automotive w Ustroniu. Tak jak trudna do wymówienia jest na-
zwa tej firmy, tak samo niełatwe są początki związkowej działalności w tej należącej do 
Koreańczyków spółki.

- Działalność związku zawodowego w firmie jest 
korzystna nie tylko dla pracowników, ale też pra-
codawcy. Chcemy działać dla dobra naszej spółki 
i dla dobra wszystkich jej pracowników - mówi Ka-
rol Rudecki, szef „Solidarności” w spółce Seoyon E-
Hwa Automotive.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

Osoby zainteresowane przynależnością do NSZZ „So-
lidarność” lub mające problemy w swoich zakładach pracy 
proszone są o kontakt z oddziałami „Solidarności”, dzia-
łającymi na terenie powiatu. 

ODDZIAŁ CIESZYN 
ul. Głęboka 58, tel. 609 436 566,

e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
Koordynator - Michał Marek

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00

Comiesięczne spotkania informacyjne dla przedstawi-
cieli wszystkich organizacji związkowych odbywają się 
w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 15.30 w siedzi-
bie 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 przedstawi-
cieli wszystkich organizacji związkowych odbywają się 
w siedzibie Oddziału w każdy pierwszy czwartek mie-
siąca o godz. 16.00.

kumentów, dotyczących zało-
gi. Byłem bardziej takim list-
kiem figowym czy parawa-
nem dla pracodawcy, a nie au-
tentycznym, prawnie umoco-
wanym reprezentantem zało-
gi. Wszystko zależało od do-
brej woli pracodawcy, a zdanie 
załogi było gdzieś na dalekim 
planie. Postanowiłem to zmie-
nić - opowiada Karol Rudecki. 

Wybrali                      
„Solidarność”

Wiedział, że jest sporo rze-
czy, które trzeba spróbować 
zmienić w drodze rozmów z za-
rządem spółki. To między inny-
mi kwestia stabilności zatrud-
nienia czy organizacji pracy, a 
przede wszystkim problem na-
der skromnych podwyżek płac. 
Czuł wsparcie załogi, znaleź-
li się też ludzie, którzy pomo-
gli mu w organizacji związku. 
Tu wymienia przede wszyst-
kim Edytę Pancer, która dziś 
jest jego zastępczynią w Ko-

misji Zakładowej. Wybierając związek zawodowy, nie wa-
hali się ani chwili. - „Solidarność” jest największym, najsil-
niejszym związkiem, z najlepszym zapleczem eksperckim, 
a przy tym może chlubić się wspaniałymi tradycjami. Skon-
taktowałem się z Michałem Markiem z cieszyńskiego od-
działu tego związku i od razu wszystko nabrało tempa. Na 
początku kwietnia zawiązała się trzynastoosobowa komi-
sja założycielska, a pod koniec tego samego miesiąca byli-
śmy już po wyborach - relacjonuje Karol Rudecki, dziś już 
oficjalny przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” w spółce Seoyon E-Hwa Automotive. 

- Z podziwem i uznaniem patrzyłem na determinację 
Karola i kilkorga jego współpracowników. Nie chcieli być 
bezbronnymi w kontaktach z pracodawcą i - mimo prze-
szkód - dopięli swego. Teraz załoga ma swą autentyczną 
reprezentację do rozmów z zarządem spółki. Dzisiaj każ-
dy może wstąpić do związku i uzyskać pomoc, reprezenta-
cję czy ochronę prawną. Od samych pracowników zależy, 
jak mocny będzie ich związek zawodowy, a tym samym jak 
skutecznie będzie mógł walczyć o prawa pracownicze. My 
ze swej strony udostępnimy tej komisji całe nasze zaplecze 
eksperckie, w tym prawników i ekonomistów - mówi Michał 
Marek, szef cieszyńskiego oddziału „Solidarności” i członek 
Zarządu Regionu Podbeskidzie tego związku zawodowego. 

Piłka po stronie pracodawcy
Michał Marek próbował spotkać się z przedstawiciela-

mi zarządu spółki Seoyon E-Hwa Automotive, by się przed-
stawić, poznać, a nade wszystko zaprezentować uprawnie-
nia związków zawodowych w polskim prawodawstwie. Na 
razie bez skutku. Na merytoryczne spotkanie z pracodaw-
cą czekają także związkowcy z ustrońskiej spółki. - Chce-
my przedstawić nasze oczekiwania, ale przede wszystkim 
chcemy wyjaśnić zarządowi, że działalność związku zawo-
dowego w firmie jest korzystna nie tylko dla pracowników, 
ale też pracodawcy. Chcemy działać na rzecz naszej spółki 
i na rzecz wszystkich jej pracowników. Jestem przekonany, 
że dojdziemy do porozumienia - mówi Karol Rudecki. Do-
daje, że już teraz, nagłaśniając kilka problemów, udało się 
znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. To całkiem niezły po-
czątek - teraz kolejny ruch należy do pracodawcy. Związ-
kowcy czekają na pierwsze spotkanie…


