Szkolenie inspektorów

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Dziękuję za głosy na „Solidarność”
Za nami wybory samorządowe, w których wybieraliśmy naszych przedstawicieli do rad
gmin, miast, powiatów i województw. Przed głosowaniem, zachęcając Państwa do udziału
w tym wydarzeniu, podkreślałem wielokrotnie, że lokalne samorządy współtworzą kształt
naszych małych ojczyzn – gmin, miast, powiatów czy województw, a tym samym kształtują
naszą rzeczywistość, mają wpływ na życie każdej i każdego z nas.
Serdecznie dziękuję za udział w wyborach i za każdy głos oddany na kandydatów rekomendowanych przez „Solidarność”. Cieszę się, że wielu z nich – dzięki Państwu! – zdobyło
mandaty radnych. Wierzę, że teraz będą reprezentować nasze sprawy w samorządach.

W piątek 9 listopada w Ośrodku „Zagroń”
w Szczyrku odbyło się uroczyste podsumowanie pięciodniowego kursu, jaki podbeskidzka
„Solidarność” zorganizowała dla społecznych
inspektorów pracy oraz reprezentantów związku
w zakładowych komisjach BHP.
W szkoleniu wzięło udział 67 osób z ponad
dwudziestu zakładowych organizacji związkowych z całego Podbeskidzia, a także m.in.
z Katowic, Kłodzka i Elbląga. – Kursy takie
organizujemy nieprzerwanie od 2004 roku, mi-

Przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”
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ZJAZD ZA NAMI
W Częstochowie odbył się krajowy
zjazd „Solidarności”. Głównym zadaniem
delegatów był wybór władz związku na nową,
pięcioletnią kadencję, a także uchwalenie programu działania związku na najbliższe lata.
Przypomnijmy, że poprzedni wyborczy
zjazd „Solidarności” odbył się cztery lata temu
w Bielsku-Białej. W częstochowskich obradach
uczestniczyło blisko trzystu delegatów z całej Polski, w tym ośmiu reprezentantów podbeskidzkiej „Solidarności”. Byli to: Andrzej
Biegun (Browar Żywiec), Marek Bogusz (przewodniczący Regionu Podbeskidzie), Mirosław

Reprezentacja Regionu Podbeskidzie podczas obrad
krajowego zjazdu „Solidarności” w Częstochowie.

Brzuśnian (Tauron Dystrybucja Bielsko-Biała),
Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dziedzice), Piotr Górny (Bulten Shiloh Bielsko-Biała), Krzysztof Jaworski (Grupa Kęty),
Paweł Łabuz (Sews Cabind Żywiec) i Rafał
Tyrała (Proseat Bielsko-Biała). Delegatem był
też członek fiatowskiej „Solidarności” Bogdan
Szozda jako przewodniczący Sekretariatu Metalowców.
Gośćmi zjazdu byli między innymi prezydent
RP Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło,
minister rodziny Elżbieta Rafalska i jej zastępca
Stanisław Szwed, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.
W wyniku wyborów przewodniczącym „Solidarności” na kolejną kadencję został Piotr
Duda, a w składzie Komisji Krajowej znaleźli
się Marek Bogusz i Andrzej Biegun. Z kolei
Mirosław Brzuśnian został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”.
– Przyjęliśmy też szereg dokumentów, dotyczących obecnej sytuacji w Polsce, a przede wszystkim
program „Solidarności”, który wyznacza kierunki
naszych działań na najbliższe lata. Teraz bierzemy
się do pracy, by ten program realizować – powiedział po zakończeniu zjazdu Marek Bogusz.

Obszerne relacje i fotoreportaż ze zjazdu znaleźć można
na naszej stronie internetowej.

Od Solidarności do wolności
Tuż przed dniem Święta Odzyskania Niepodległości podczas uroczystej gali w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyło się podsumowanie IV
Powiatowego Konkursu Historycznego, odbywającego się w tym roku pod hasłem „Od Solidarności do wolności”. Organizatorem tego konkursu
jest oświęcimskie Starostwo Powiatowe oraz
MDK, a patronat nad tym przedsięwzięciem objęły oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Krakowie oraz zarządy „Solidarności”
regionów Podbeskidzie i Małopolska.
W finale spotkało się 28 uczniów z siedmiu
szkół średnich Oświęcimia i Kęt. Najlepiej
z konkursowymi pytaniami poradził sobie Kamil Malec z oświęcimskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego. Tuż

Konkursy, konkursy
Podbeskidzka „Solidarność” zachęca
uczniów do udziału w dwóch konkursach, organizowanych przez nasz związek. Pierwszy
z nich to organizowany od 2010 roku w Bielsku-Białej (ale dla licealistów z całego regionu)
Podbeskidzki Konkurs Historyczny „Solidarni”, przeprowadzany wspólnie przez „Solidarność” i Instytut Pamięci Narodowej. Drugi

za nim uplasowały się Aleksandra Wiśniowska
i Katarzyna Chrząszcz – obie reprezentujące Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Wyspiańskiego w Kętach.
Podczas gali w OCK odbyło się nie tylko
ogłoszenie wyników tego konkursu (a także innych, również organizowanych przez MDK),
ale też wręczenie nagród dla zwycięzców. Jednym z ich fundatorów była podbeskidzka „Solidarność”, a wśród osób, które pogratulowały
zwycięzcom, był członek prezydium ZR Podbeskidzia Piotr Gołąb.
Na zakończenie spotkania przed zebranymi
wystąpili licealiści z Kęt i Oświęcimia, którzy
zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

konkurs to nowość – Regionalny Konkurs
Plastyczny „Solidarność w oczach młodzieży”, nad którym patronat objął Śląski Kurator
Oświaty. Laureaci obu tych konkursów mogą
liczyć na atrakcyjne nagrody.
Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się
z regulaminami obu konkursów i zachęcenia
młodzieży do udziału w tych przedsięwzięciach.
Wszystkie szczegóły znaleźć można na stronie
internetowej podbeskidzkiej „Solidarności”.

Spotkanie
z dyrektorem NFZ
30 października w Bielsku-Białej odbyło się
spotkanie Rady Regionalnej Sekcji Ochrony
Zdrowia NSZZ „Solidarność” z dyrektorem
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzym Szafranowiczem. Tematem spotkania było omówienie
finansowania przez NFZ placówek ochrony
zdrowia na terenie Podbeskidzia. Przedstawiciele naszej sekcji przedstawili problemy
związane z finansowaniem świadczeń, które

POSTAW
NA „SOLIDARNOŚĆ”
NSZZ „Solidarność” – związek zawodowy
z wieloletnim doświadczeniem – oferuje profesjonalną obsługę pracowników, służy poradnictwem
prawnym, bezpłatnym dla swoich członków, angażuje się w bieżącą obronę godności, praw i interesów osób zrzeszonych w naszym związku.
Wedle statutu każdy zrzeszony w NSZZ „Solidarność” nie jest sam wobec pracodawcy. Staje się
częścią dobrze zorganizowanej wspólnoty działającej na poziomie zakładów, powiatów, regionów,
branż i kraju. Ma zagwarantowane prawo do korzystania z pomocy związkowej w obronie praw
pracowniczych. Jest uprawniony także do bezpłatnej pomocy związku w sytuacjach losowych.
W sytuacjach konfliktu z pracodawcą ma możliwość korzystania z pomocy prawników i innych
ekspertów, zatrudnionych w naszym regionie,

nimum jeden raz w roku. Wciąż rośnie liczba
uczestników, co najlepiej świadczy o poziomie
i popularności naszych szkoleń – mówi główny
organizator tych kursów Piotr Górny, członek
Zarządu Regionu Podbeskidzie, regionalny koordynator ds. bhp, a jednocześnie specjalista ds.
bhp w spółce Bulten Polska.
Wraz z nim zajęcia prowadzili zastępca
okręgowego inspektora pracy w Katowicach
nadinspektor Janusz Grygierczyk, nadinspektor
Andrzej Prus z bielskiego biura PIP, dr Wiesława Horst z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
w Poznaniu, młodszy kapitan pożarnictwa Janusz Krzak z bielskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownik med. Przemysław Guzioł
z katowickiego Pogotowia Ratunkowego.
Na zakończenie kursu wszyscy jego uczestnicy po zdaniu egzaminu otrzymali zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia. W tym końcowym spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” Stanisław Sołtysik.

są zbyt nisko wycenione, co powoduje spore
problemy tych placówek z utrzymaniem płynności finansowej.
Dyrektor NFZ przedstawił sytuację finansową Funduszu i zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zmiany ceny świadczeń.
Warto przypomnieć, iż wycena świadczeń różni się w niektórych zakresach i na przykład
w Warszawie procedury są wyceniane wyżej
niż na Śląsku. „Solidarność” dąży cały czas do
ujednolicenia cen świadczeń w całym kraju, bo
przecież są one równie dobrze wykonywane
u nas, jak i w Warszawie.
jak i w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W przypadkach zagrożenia zwolnieniem z pracy,
wypowiedzeniem warunków umowy o pracę, pracownik ma obronę związkową, realizowaną już
od chwili zamiaru podjęcia tego rodzaju decyzji
przez pracodawcę. Może otrzymywać różnorodną
pomoc, w tym finansową, w okresie pozostawania bez pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową.
Jak zostać naszym członkiem? Dla pracowników zatrudnionych u pracodawcy, gdzie
jest NSZZ „Solidarność”, wystarczy nawiązać kontakt z przewodniczącym. Wypełnienie
i przyjęcie deklaracji związkowej finalizuje
przynależność związkową. W zakładach, gdzie
nie ma organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”, warto podjąć działania w celu jej założenia. Nie jest to trudne. W przypadku wątpliwości
wystarczy telefon do Zarządu Regionu lub najbliższego oddziału naszego związku (adresy i telefony podajemy poniżej).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach
pracy proszone są o kontakt z Zarządem Regionu 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
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