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Radosnego i owocnego przeżycia 
Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom 

oraz sympatykom „Solidarności” 
 życzy

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”

przewodniczący ZR Marek Bogusz

WIELKANOCNA REFLEKSJA

PAN ZMARTWYCHWSTA£!
Nadchodzi kolejny czas Triduum Pas-

chalnego, a w tym dzień Wielkiego Czwart-
ku. Tradycja Kościoła uznaje czwartek przed 
Wielkanocą za uroczystość Wieczerzy Pań-
skiej. Apostołowie otrzymali od Jezusa we-
zwanie do odpowiedzi na Jego polecenie: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę”.

Pierwsza Pascha otworzyła Żydom nowy roz-
dział w ich życiu. Był to czas poświęcony wy-
łącznie Bogu we wspólnym świętowaniu, a nie 
w samotności. Czas, w któr ym ludzie intereso-
wali się swoimi sąsiadami w potrzebie, czas, gdy 
nikt nie czuł się lepszy z powodu swojej władzy, 
pozycji lub roli społecznej. Był to czas, kiedy 
wszyscy byli jednością, wszyscy postępowali 
zgodnie z tymi samymi regułami i jedli ten sam 
posiłek. W końcu nadszedł czas, aby polegać na 
Bożej mocy i potędze. Obchody te miały umoc-
nić ich jako jeden naród i wzmocnić ich wiarę 
w obecność Boga, który miał ich wyzwolić.

Tę rzeczywistość uobecnia Eucharystia. Ko-
ściół czerpie swoje życie z Eucharystii. Kościół 
to my – ochrzczeni siostry i bracia w Chrystusie. 
Ewangelia mówi o szczególnym przygotowaniu, 

które Jezus polecił swoim uczniom. Ci, którzy 
chcą dotrzeć do stołu Pana, muszą się wpierw 
oczyścić. Mamy świadomość podziałów wśród 
nas, dlatego konieczność oczyszczenia umy-
słu, by niwelować podziały między nami. Musi 
to nastąpić, bo w Eucharystii Chrystus oddaje 
się w ofierze dla Ojca ze względu na nas. Nasz 
więc udział nie może zakładać „połowicznego 
w niej uczestnictwa”.

W naszych czasach ludzie tak łatwo unikają 
sakramentu pojednania, stając się zatem jedy-
nie powierzchownymi uczestnikami Eucharystii. 
Eucharystia musi mieć głęboki wpływ na nasze 
życie. Musi ona emanować na nasze codzienne 
życie, w aktach dobroci, życzliwości i szczerości.

W Wielkanoc dawajmy świadectwo, że Pan 
żyje – zmartwychwstał. Doświadczajmy Jego 
obecności w sakramentach świętych, szczegól-
nie Eucharystii, kiedy przyjmujemy Go żywego 
i prawdziwego. Życzę, abyśmy przeżywali nasze 
chrześcijaństwo jako bycie w Chrystusie, Panu 
naszym Zmartwychwstałym. Alleluja!

KS. PRAŁAT ZBIGNIEW POWADA
Kapelan NSZZ „Solidarność”

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku 
zawodowego lub mające problemy w swoich zakła-
dach pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regio-
nu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub terenowymi 
oddziałami naszego związku. 

ZARZĄD REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat
tel. 33 812-67-90
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Rozwoju Związku
tel. 530 760 060
tel. 33 812-67-90
e-mail: drz.bbial@solidarnosc.org.pl
Dział Szkoleń
tel. 33 812-67-52
e-mail: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

Dział Prawny
tel. 33 812-67-53
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW:
Cieszyn, ul. Głęboka 58
Koordynator – Michał Marek, 
tel. 609 436 566
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Przewodniczący – Jacek Gębołyś, 
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek, 
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Przewodniczący – Krzysztof Chudzik, 
tel. 691 729 560
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

ZACZYNAMY!
Dziś po raz pierwszy na łamach „Gazety 

Beskidzkiej” mogą państwo znaleźć specjal-
ny dodatek – „Solidarność Podbeskidzia”, re-
dagowaną przez związkowców stronę, mającą 
przybliżyć zadania i codzienną działalność 
związków zawodowych.

Tytuł „Solidarność Podbeskidzia” ma 
bardzo długą, burzliwą historię. Pierwszy 
biuletyn z takim tytułem ukazał się w Biel-
sku-Białej w grudniu 1980 roku. Do wprowa-
dzenia stanu wojennego ukazało się blisko 30 
numerów tego związk owego pisma. Później 
„Solidarność Podbeskidzia” wydawana była 

w podziemiu, a za jej redagowanie, drukowa-
nie i kolportaż nasze koleżanki i nasi koledzy 
byli represjonowani: zwalniani z pracy, wię-
zieni, karani grzywnami.

Po relegalizacji naszego związku w 1989 
roku na krótko „Solidarność Podbeskidzia” za-
gościła na łamach tygodnika „Gazeta Prowincjo-
nalna”, by później przez kilka kolejnych lat być 
wydawana znowu jako samodzielny biuletyn. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych na blisko 
20 lat „Solidarność Podbeskidzia” była wkładką 
w regionalnym tygodniku „Kronika Beskidzka”. 
Teraz zaczyna kolejny etap swego życia – jako 
samodzielna kolumna w „Gazecie Beskidzkiej”. 
„Solidarność Podbeskidzia” można też, jak do-
tąd, znaleźć na internetowej stronie Zarządu Re-
gionu. Zapraszamy do lektury!

ZORGANIZOWANI  MAJ¥ LEPIEJ!
Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? 
Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie? 
Pracujesz na umowie „śmieciowej”? Jesteś 
nadmiernie obciążony pracą? Organizując 
się w Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy „Solidarność” masz wpływ na to, 
w jakich warunkach i za ile pracujesz! Dołącz 
do nas! Skontaktuj się z przedstawicielem 
NSZZ „Solidarność”!

Dlaczego warto zorganizować się w zwią-
zek zawodowy?

Ponieważ razem łatwiej bronić swoich praw, 
a tam gdzie działają związki zawodowe:

• bardziej respektowane są prawa pra-
cownicze

• istnieje większa możliwość wynego-
cjowania wyższych wynagrodzeń i są 
one wypłacane regularnie

• pracownicy za pracę w nadgodzinach 
otrzymują należne wynagrodzenie

• regularnie odprowadzane są składki na 
ubezpieczenie społeczne

• można wynegocjować korzystne poro-
zumienia dotyczące warunków pracy.

Pracodawcy szybciej przychylą się do po-
trzeb pracowników, jeśli Ci będą zorganizowani 
i będą mówić jednym, silnym głosem.

Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” jest największą w Pol-
sce organizacją pracowników. Mamy wiedzę 
i doświadczenie, które pomagają pracowni-
kom w relacjach z pracodawcą. Jako członek 
NSZZ „Solidarność” otrzymujesz bezpłatną 
pomoc ekspertów związkowych (np. praw-
ników) i dostęp do bezpłatnych profesjonal-
nych szkoleń.

KATECHIZM PRAW I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

JAKI BÊDZIE KODEKS PRACY?
Coraz częściej w środkach masowego prze-
kazu ukazują się informacje na temat prac 
komisji kodyfikacyjnej, która przygotowu-
je nowe przepisy prawa pracy. Niestety, są 
one niepokojące i wzbudzające duże emocje, 
a także nierzadko uzasadniony sprzeciw.

Komisja kodyfikacyjna prawa pracy została 
powołana 15 września 2016 r. przy Ministrze Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do zadań ko-
misji należy opracowanie w okresie wynoszącym 
nie więcej niż 18 miesięcy projektu ustaw Ko-
deks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Komisja ma obowiązek przedłożyć wypraco-
wane projekty ministrowi właściwemu do spraw 
pracy, który zdecyduje, w jakim kształcie i czy 
w ogóle propozycje przedstawione przez komisję 
kodyfikacyjną będą podstawą do dalszych prac, 
a ustawowym obowiązkiem strony rządowej jest 
skonsultowanie ich z partnerami społecznymi.

– Trzeba podkreślić, że komisja kodyfikacyj-
na nie posiada żadnych uprawnień legislacyj-
nych, czy ustawodawczych, więc musi dziwić 
tak duża aktywność medialna niektórych człon-
ków komisji. Różnego rodzaju „przecieki”, które 
docierają do związkowców, budzą niepotrzebnie 
emocje, a nawet obawy – mówi przewodniczący 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz. 
Podkreśla on, że „Solidarność” dokonując oce-
ny przedstawionych przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej propozycji zmian 
w prawie pracy w szczególności będzie doma-
gać się rozwiązań, które zapewnią ochronę praw 
i interesów pracowniczych – zawodowych oraz 
socjalnych – poprzez m.in. zabezpieczenie praw 
pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy 

zawodowej, czasu pracy, wypoczynku, wyna-
grodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wciąż aktualny, w szczególności wobec pro-
pozycji w zbiorowym prawie pracy, pozostaje 
postulat NSZZ „Solidarność” wprowadzenia 
rozwiązań prawnych, które umożliwią rozwój 
ruchu związkowego oraz bezpieczne zrzeszanie 
się w związki zawodowe osobom wykonujących 
i świadczących pracę zarobkową. – Gwarancje 
funkcjonowania organizacji związków zawo-
dowych oraz bezpieczeństwo prawne dla osób 
tworzących związki zawodowe muszą mieć, 
zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Pol-
skiej, realny wymiar i posiadać oparcie w sys-
temie prawnym – mówi Marek Bogusz.

Rozwiązania zawarte w projektowanej zmia-
nie ustawy o związkach zawodowych będą sta-
nowić podstawę zbiorowych stosunków pracy. 
Nie dziwi więc, że  krajowe władze NSZZ „So-
lidarność” przestrzegły niedawno, że wszelkie 
pomysły naruszenia funkcjonowania i organi-
zacji związków zawodowych, zastępowania ich 
innymi przedstawicielstwami pracowniczymi, 
spotkają się z natychmiastową i adekwatną re-
akcją związkowców.


