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SKONTAKTUJ SIĘ 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 – Janusz Gołdynia,  
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18 
Przewodniczący – Czesław Chrapek,  
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1 
Przewodniczący – Maciej Mażul
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

ZorganiZowani mają lepiej!

POSTAW NA „SOLIDARNOŚĆ” 
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy 
z wieloletnim doświadczeniem, oferuje pro-
fesjonalną obsługę pracowników, służy po-
radnictwem, angażuje się w bieżącą obronę 
godności, praw i interesów osób zrzeszonych 
w naszym związku. Warto być członkiem 
NSZZ „Solidarność”!

„Solidarność” została powołana w efekcie 
protestów robotniczych na podstawie zawartego 
porozumienia 31 sierpnia 1980 roku w Gdań-
sku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem 
Strajkowym a Komisja Rządową.

Każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” 
nie jest sam wobec pracodawcy. Staje się 
członkiem dobrze zorganizowanej wspólnoty 
działającej na poziomie zakładów, powiatów, 
regionów, branż i kraju. Ma zagwarantowane 
prawo do korzystania z pomocy związkowej 
w obronie praw pracowniczych i obywatel-
skich. Jest uprawniony do uzyskania pomocy 
związku w sytuacjach losowych. W sytuacjach 
konfliktu z pracodawcą ma możliwość korzy-
stania z pomocy prawników i innych ekspertów 
zatrudnionych w regionach i Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność”. Związkowcy po-
mogą w komisjach pojednawczych, jeśli tam 
zostanie skierowana sprawa. W przypadkach 
zagrożenia zwolnieniem z pracy, wypowiedze-
niem warunków umowy o pracę, pracownik ma 
obronę związkową, realizowaną już od chwili 
zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji przez 
pracodawcę. Może otrzymywać pomoc, w tym 
finansową, w okresie pozostawania bez pracy 
ze względu na prowadzoną działalność związ-
kową.

W zakładach, gdzie nie ma organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność”, warto pod-
jąć wysiłek, by ją założyć. Nie jest to trudne. 
W przypadku wątpliwości wystarczy telefon 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” lub najbliższego oddziału naszego 
związku (adresy i telefony podajemy poniżej). 
Nie ma problemu z rejestracją, szkoleniami 
i kompleksową obsługą prawną. Dla pracow-
ników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie jest 
już „Solidarność”, wystarczy nawiązać kontakt 
z przewodniczącym. Wypełnienie i przyjęcie de-
klaracji związkowej zajmuje chwilę i finalizuje 
przynależność związkową.

INAUgURAcyJNe POSIeDZeNIe 
ZARZąDU RegIONU

W piątek 29 czerwca odbyło się posiedzenie 
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność” – pierwsze w nowej kadencji, rozpoczę-
tej wyborczym zjazdem 15 czerwca. W trakcie 
zebrania związkowcy wybrali członków Prezy-
dium ZR oraz podjęli szereg uchwał organiza-
cyjnych, które będą ułatwiać im pracę w całej 
czteroletniej kadencji.

Na wniosek przewodniczącego ZR Marka 
Bogusza zebrani w głosowaniu tajnym za-
akceptowali przedstawione przez niego kan-
dydatury członków prezydium. Zostali nimi: 
Andrzej Madyda (wiceprzewodniczący i se-
kretarz), Stanisław Sołtysik (wiceprzewod-
niczący i skarbnik) oraz odpowiedzialny za 
rozwój związku Piotr Gołąb. Zarząd Regio-
nu uzupełnił także składy związkowych rad 
i zespołów, czyli Regionalnej Rady Eduka-
cji Związkowej, Regionalnej Rady Funduszu 
Strajkowego, Rady Funduszu Pomocy Szy-
kanowanym Członkom Związku, Rady Fun-
duszu „Solidarni w potrzebie”, Zespołu ds. 
pozyskiwania członków i promocji Związku, 
Zespołu ds. informacji wewnątrzzwiązkowej 

oraz Zespołu doradczego ds. rozwiązywania 
konfliktów i sporów.

Związkowcy ustalili też terminy zebrań ZR 
w II półroczu – odbędą się one w poniedziałki 
27 sierpnia, 24 września, 29 października, 26 
listopada i 17 grudnia.

W trakcie posiedzenia tradycyjnie przedsta-
wione zostały informacje z prac Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność” oraz omówiono 
sytuację w zakładach pracy Podbeskidzia.

ZMARł  
MIROSłAW BIeRNOT
Z głębokim smutkiem i bólem przyjęliśmy 
wiadomość, że 12 lipca br. zmarł nagle nasz 
kolega Mirosław Biernot, działacz „Solidar-
ności” spółki Lotos Terminale w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Miał zaledwie 49 lat…

Mirosław Biernot był przewodniczącym Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” czechowickiej spółki Lotos Ter-
minale w trudnych czasach przekształceń spółek 
Grupy Lotos i związanych z tym zawirowań. Był 
także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyj-
nej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018, 
w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego RKR. W czerwcu br. w trakcie zjazdu 
podbeskidzkiej „Solidarności” został wybrany 
do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność”. Także w tym roku został przewodni-
czącym Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego 
NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczącym 
Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ 
„Solidarność”. 

– Mirek był dobrym, uczynnym, zawsze po-
godnym człowiekiem, realizującym na co dzień 
w praktyce przykazanie miłości Boga i bliźniego 
– mówi przewodniczący podbeskidzkiej „Soli-
darności” Marek Bogusz. – Jako związkowiec 
był pełnym energii człowiekiem dialogu, dba-
jącym o swoją firmę i – przede wszystkim – 
każdego jej pracownika. Był pełen pomysłów, 
zarówno w trakcie restrukturyzacji firmy, jak 
i teraz, szukając kierunków jej rozwoju. Nie-
spełna miesiąc przed śmiercią mówił o tym 
w Czechowicach ministrowi energii Krzyszto-
fowi Tchórzewskiemu. A prywatnie był dumnym 
i szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem – do-
daje Marek Bogusz i podkreśla, że „Solidarność” 
straciła doskonałego związkowca i wspaniałego 

kolegę. – Mirka naprawdę ciężko będzie zastą-
pić.

Pogrzeb śp. Mirosława Biernota odbył się 
16 lipca w Czechowicach-Dziedzicach. W uro-
czystościach żałobnych wzięły udział tłumy 
przyjaciół, znajomych i współpracowników 
Zmarłego. Byli wśród nich wiceminister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, 
wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, parlamenta-
rzyści, a przede wszystkim tłumy związkowców, 
przybyłych na tę smutną uroczystość nie tylko 
z wszystkich zakątków Podbeskidzia, ale także 
z innych regionów oraz z zakładów przemysłu 
chemicznego i naftowego oraz spółek paliwo-
wych. Krajowe władze związku reprezentował 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Bogdan 
Biś. Obecni byli niemal wszyscy członkowie Za-
rządu Regionu Podbeskidzie, a także reprezenta-
cja zaprzyjaźnionego regionu częstochowskiego 
z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim. 
Wokół trumny Mirosława stanęły liczne pocz-
ty sztandarowe „Solidarności”, a żałobną Mszę 
św. wraz z gospodarzem parafii św. Katarzyny, 
ks. Piotrem Pietrasiną sprawował diecezjalny 
duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko.

O tym, że Mirek Biernot był lubianym i sza-
nowanym człowiekiem oraz oddanym ludziom 
związkowcem, świadczyły nie tylko tłumy na 
Jego pogrzebie i stosy kwiatów, które przykryły 
jego grób, ale także blisko sto intencji mszalnych 
zamówionych w Jego intencji.

Rodzinie, wszystkim przyjaciołom i współ-
pracownikom śp. Mirosława Biernota 
składamy wyrazy szczerego współczucia 
i solidarności w bólu.

Zd
ję

cia
: m

at
er

. Z
r N

SZ
Z S

ol
id

ar
No

ść
 Po

db
eS

ki
dZ

ia

JAKA BĘDZIe PłAcA 
MINIMALNA?
Płaca minimalna na poziomie 2278 zł, 12-pro-
centowy wzrost wynagrodzeń w budżetówce 
i o 300 zł więcej na fundusz socjalny – takie są 
główne postulaty „Solidarności” wobec nowej 
ustawy budżetowej.

Postulaty te określiła obradująca 19 i 20 
czerwca w Zakopanem Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”, a podtrzymało Prezy-
dium KK wydając negatywną opinię doty-
czącą założeń projektu budżetu państwa na 
2019 r. Związkowcy zaprezentowali swe żą-
dania w trakcie lipcowego spotkania Rady 

Dialogu Społecznego. Na razie nie ma jesz-
cze rozstrzygnięć, ale związkowcy nie wy-
kluczają ulicznych protestów w przypadku 
zignorowania ich postulatów. Członkowie Ko-
misji Krajowej upoważnili Prezydium KK do 
opracowania scenariuszy ewentualnych przy-
szłych działań.

Przypomnijmy, że zaproponowana przez 
stronę rządową wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2019 roku to kwota 2220 
zł. Z kolei w założeniach przyszłorocznego 
budżetu nie przewidziano – już dziewiąty rok 
z rzędu – podwyżek wynagrodzeń dla pracow-
ników państwowej sfery budżetowej.

Więcej na stronie: 
 www.solidarnosc.org.pl/bbial.


