
                                                                                                   

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

zawarte w dniu 24 września 2018 roku w Bielsku-Białej, pomiędzy: 

I) Zarządem Okręgowym PiS  w Bielsku-Białej z siedzibą przy placu Ratuszowym 4 43-300 Bielsko-

Biała 

reprezentowanym przez: 

1) Prezesa Zarządu Okręgowego Stanisława Szweda 

a 

II) Regionem Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z siedzibą przy ul. Asnyka 19, 43-300 Bielsko-Biała, 

reprezentowanym przez: 

1) Przewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marka Bogusza 

2) Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Andrzeja Madyde 

zwanym dalej NSZZ „Solidarność”, 

zwani łącznie dalej Stronami. 

 

Działając w oparciu o ustawę o związkach zawodowych, Statut NSZZ „Solidarność” oraz w trosce 

o przyszłość naszego miasta oraz dobro jego społeczności, mając na względzie sprawność 

i rzetelność działania władz publicznych zawiera się niniejsze porozumienie. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1) NSZZ „Solidarność” oraz PiS deklaruje współdziałanie na rzecz i dla dobra mieszkańców 

Bielska-Białej oraz budowanie pozytywnego wizerunku Stron. 

2) Niniejszym porozumieniem określa się zasady bieżącej współpracy ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu wyborów samorządowych. 

3) NSZZ „Solidarność” akceptuje oraz popiera kandydata na Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

na lata 2018-2023 p. Przemysława Drabka. 

4) Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do współpracy w Radzie Miejskiej 

w Bielsku-Białej w okresie 2018-2023, dążąc do realizacji postanowień niniejszego 

porozumienia. 

 

 



 

ZASADY BIEŻĄCEJ WSPÓŁPRACY 

§ 2 

1) Strony dbają o wzajemne relacje, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców oraz są otwarci na nowe propozycje partnerów. Te jednak nie 

mogą naruszać obowiązującego programu wyborczego PiS oraz prawa 

wewnątrzzwiązkowego NSZZ „Solidarność”. 

2) Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” lub Przewodniczący PiS 

w Bielsku-Białej inicjują jeden raz na kwartał spotkania z NSZZ „Solidarność” podczas 

którego omawiane będą bieżące inicjatywy oraz planowane działania PiS, a także 

dyskutowane problemy z możliwością zasięgnięcia opinii NSZZ „Solidarność” lub też 

przedstawienia jego stanowiska w sprawach będących w zakresie jej zainteresowań. 

3) W sytuacjach nieprzewidzianych, nadzwyczajnych Strony zobowiązują się 

do zorganizowania dodatkowego spotkania, którego inicjatorem może być PiS lub NSZZ 

„Solidarność”. 

4) W przypadku pojawienia się sytuacji spornych, Strony deklarują, iż powołają wspólny 

zespół w skład którego wchodzić będą reprezentanci każdej ze Stron. 

ZASADY WSPÓŁPRACY PRZY WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 

§ 3 

1) Strony deklarują wolę współpracy przy tegorocznych wyborach samorządowych. 

2) NSZZ „Solidarność” zobowiązuje się do poparcia w wyborach do Rad Miejskich, Rad 

Powiatowych oraz  do Sejmiku Województwa Śląskiego,  kandydatów z list PiS. 

3) PIS zobowiązuje się do przedstawienia i przedyskutowania z NSZZ „Solidarność” programu 

wyborczego na lata 2018-2023 i rozpatrzenia ewentualnych uwag. 

4) Strony porozumienia zobowiązują się do niepodejmowania działań na szkodę drugiej 

Strony, w tym zobowiązują się do utrzymania pozytywnego wizerunku współpracy zarówno 

w mieście, jak i poza jego granicami. 

ZASADY WSPÓŁPRACY PREZYDENTA MIASTA BIELSKA BIAŁEJ  Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

§ 4 

1) W sytuacji wygranych wyborów na Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Strony porozumienia 

ustalą termin cyklicznych spotkań Prezydenta i NSZZ „Solidarność”, służących wymianie 

spostrzeżeń nt. bieżącej sytuacji w mieście, przedstawiania stanowisk i ewentualnego 

wypracowania wspólnych działań na polach istotnych dla związków zawodowych, w tym 

m.in. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, transportu zbiorowego, gospodarki wodno-

kanalizacyjnej etc. 

2) Strony ustalają, że w zakresie zainteresowań związków zawodowych znajdują się przede 

wszystkim zadania dotyczące polityki zatrudnienia i bezrobocia, warunków i poziomu życia 

mieszkańców Bielska-Białej, oświata, kultura i wychowanie, opieka zdrowotna, ochrona 

środowiska i działalność spółek miejskich w zakresie uprawnień właścicielskich oraz 

projekt budżetu miasta. 



3) Prezydent i NSZZ „Solidarność” zobowiązują się wspólnie działać na rzecz aktywnego 

zwalczania bezrobocia, a w szczególności poprzez współdziałanie w opracowywaniu 

i realizowaniu programu przekwalifikowania bezrobotnych. 

4) Strony podejmą działania mające na celu propagowanie i rozwój budżetów obywatelskich. 

5) Prezydent corocznie, w terminie do 30 listopada przedstawi NSZZ „Solidarność” projekt 

uchwały budżetowej na kolejny rok, oraz odbędzie się dyskusja nad tą uchwałą. 

6) Corocznie, przed przyjęciem projektu uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Bielska-Białej 

spotka się z delegowanymi przez Region Podbeskidzie przedstawicielami NSZZ 

„Solidarność” w celu omówienia i przyjęcia w budżecie ewentualnych, planowanych 

podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz zakładu budżetowego. 

ZASADY WSPÓŁPRACY RADNYCH MIASTA BIELSKA BIAŁEJ Z NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

§ 5 

1) PiS deklaruje wolę współpracy z NSZZ „Solidarność” w Radzie Miejskiej Bielska-Białej. 

2) PiS będzie rekomendował radnym Rady Miejskiej Bielska-Białej - radnym PiS opiniowanie 

oraz prezentowanie na sesji Rady Miejskiej stanowisk wypracowanych przez NSZZ 

„Solidarność” w sprawach będących przedmiotem jej zainteresowań, uznanych przez Strony 

za ważne z punktu widzenia interesów miasta i społeczności lokalnej. 

3) Zapisy ust. 1 i 2 nie wykluczają prawa NSZZ „Solidarność” do publicznego wyrażania opinii 

i stanowisk w środkach masowego przekazu w sprawach dotyczących tych obszarów, 

zarządzania miastem, które leżą w gestii zainteresowania NSZZ „Solidarność”.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1) Każda ze Stron zobowiązuje się dążyć do realizacji celów niniejszego porozumienia, w tym 

podejmowania opisanych w nim działań w granicach swoich prawnych i faktycznych 

możliwości. 

2) Zmiany lub uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają uzgodnienia między Stronami 

i wprowadzane będą aneksami, które są integralną częścią porozumienia. 

3) Porozumienie zawarto na czas kadencji 2018-2023 i może być wypowiedziane przez każdą 

ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

4) Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezes Zarządu Okręgowego        Kandydat na Prezydenta Miasta Przewodniczący Zarządu  

                                                                           Bielska –Białej                                 Regionu Podbeskidzie  

                                                                                                                                             NSZZ Solidarność 

        Stanisław Szwed                               Przemysław Drabek                                Marek Bogusz 
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