
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

ZwiąZkowa demonstracja w katowicach

W czwartek 4 kwietnia przed gmachami 
Urzędów Wojewódzkich w całej Polsce 
odbyły się pikiety protestacyjne, zorgani-
zowane przez NSZZ „Solidarność”. Tego 
dnia w Katowicach przed Śląskim Urzędem 
Wojewódzkim demonstrowało ponad trzy 
tysiące osób, w tym ponad dwustu związ-
kowców z Regionu Podbeskidzie.

W trakcie katowickiej pikiety, podobnie 
jak w innych miastach wojewódzkich, NSZZ 
„Solidarność” domagała się m.in. podwyżek 
wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, 

wprowadzenia kryterium stażowego uprawnia-
jącego do przejścia na emeryturę bez wzglę-
du na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem 
cen energii i wprowadzenia zasad funkcjono-
wania przedsiębiorstw energochłonnych, nie-
wliczania do minimalnego wynagrodzenia 
dodatków za wysługę lat. Te postulaty są od 
dawna podnoszone przez „Solidarność”.

Podczas katowickiej pikiety delegacja prze-
wodniczących Zarządów Regionów NSZZ „So-
lidarność” w składzie: Dominik Kolorz (Region 
Śląsko-Dąbrowski), Marek Bogusz (Podbe-
skidzie) i Jacek Strączyński (Częstochowski) 
została przyjęta przez wojewodę śląskiego Ja-
rosława Wieczorka oraz jego zastępców – Jana 
Chrząszcza i Roberta Magdziarza, a także dy-
rektora generalnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach Adama Ostaleckiego. Przewod-
niczący przekazali wojewodzie postulaty strony 
związkowej, omówiono zagrożenia wynikające 
ze wzrostu energii elektrycznej oraz wymienio-
no poglądy dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
w sferze okołobudżetowej.

– Serdecznie dziękuję wszystkim związkow-
com z Podbeskidzia, którzy odpowiedzieli na 
apel Sztabu Protestacyjno-Związkowego „Soli-
darności” i wzięli udział w tej pikiecie. To jest 
nasza wspólna sprawa, bo postulaty dotyczą 
wszystkich nas – powiedział po zakończeniu 
akcji szef podbeskidzkiej „Solidarności” Ma-
rek Bogusz.

Wesoły nam dzień dziś nastał, którego każdy z nas żądał...

Radosnego przeżycia Świąt Wielkanocnych, 

w oparciu o głębię treści, 

jakie niosą krzyż Chrystusa i Jego pusty grób, 

wszystkim członkom sympatykom 

oraz współpracownikom NSZZ „Solidarność”

w imieniu Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

życzy przewodniczący ZR Marek Bogusz

Po manifestacjach NSZZ „Solidarność” przed 16 urzędami wojewódzkimi strona rządowa powróciła do rozmów. 
Rozmowy odbywają się w powołanych jeszcze w lutym związkowo-rządowych zespołach roboczych. W kilku 
punktach nastąpił postęp w rozmowach, ale trudno mówić dzisiaj o przełomie.
Członkowie obradującego 10 kwietnia w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” 
ocenili efekty manifestacji przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi, które związek przeprowadził 4 kwietnia. W każdym 
z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy związkowców z „Solidarności” – przedstawicieli różnych grup 
zawodowych, w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych.
Informujemy, że w związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSZZ „Solidarność” pozostając w formule sztabu 
protestacyjno-strajkowego, będzie kontynuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano podzespoły, 
m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz Służby Ochrony Kolei.

Pikieta PrZed Fca Powertrain
W czwartek 11 kwietnia przed bramą spółki 
FCA Powertrain w Bielsku-Białej odbyła się 
dwugodzinna pikieta protestacyjna pracowni-
ków. Zebrani domagali się podwyżki stawek 
płacy zasadniczej o 5 złotych na godzinę dla 
wszystkich pracowników spółek FCA.

Była to już kolejna akcja pracowników 
spółek Fiata domagających się podwyżek płac. 
Wcześniejsze pikiety organizowane były przed 
bramami FCA w Tychach. W Bielsku-Białej 
pracownicy nie ograniczyli się do pikietowa-
nia bram zakładu, ale także przez kilkadziesiąt 
minut blokowali ruch samochodów na prowa-
dzącej z Bielska-Białej do Katowic ulicy War-
szawskiej.

– W bielskim FCA Powertrain od ośmiu lat 
nie było zbiorowej podwyżki wynagrodzeń za-
sadniczych. Tymczasem tylko płaca minimal-
na wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie 
– przypomina Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” FCA Po-
land. – Dlatego wystąpiliśmy z żądaniem wzrostu 
stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co mie-
sięcznie razem z 13-procentową premią oznacza 
wzrost płac o 950 zł dla każdego pracownika.

Takie żądanie płacowe wszystkie związki 
zawodowe działające w bielskim FCA Power-
train złożyły wspólnie 4 marca 2019 r. w try-
bie sporu zbiorowego. – Pracownikom należy 
się godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ich 
ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – pod-
kreśla Wanda Stróżyk.

Dyrekcja FCA Powertrain proponuje wzrost 
wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 zł brut-
to miesięcznie, co oznaczałoby podwyżkę sta-

wek zasadniczych o 221,24 zł brutto, czyli na 
rękę jakieś sto pięćdziesiąt złotych. Związkow-
cy wyliczają – biorąc pod uwagę, że będzie to 
pierwsza podwyżka od ośmiu lat – że wychodzi 
to średnio niespełna trzydzieści złotych na rok 
lub, jak kto woli, dwa pięćdziesiąt na miesiąc. 
I to brutto, gdyż netto byłoby to niespełna dwa 
złote. – Czy to adekwatna kwota podwyżki dla 
załogi wypracowującej co roku milionowe zy-
ski? – pyta Wanda Stróżyk.

To właśnie wieloletni brak podwyżek płac 
zasadniczych, których nie uzyskano – mimo sys-
tematycznie zgłaszanych przez NSZZ „Solidar-
ność” żądań zbiorowej podwyżki płac – przy 
negocjacyjnym stole sprawił, że w czwartek 11 
kwietnia pracownicy FCA Powertrain domagali 
się na ulicy godnych płac. Jeśli ich żądania nadal 
będą ignorowane to sięgną po kolejne środki, by 
wywalczyć godne podwyżki.

Więcej o walce związkowców z „Solidar-
ności” FCA czytaj na stronie www.solidarno-
scfiat.pl.

w środę 24 kwietnia…

seminariUm BhP
Po raz 27. podbeskidzka „Solidarność” orga-

nizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 
Tradycyjnie będzie to seminarium, poświęcone 
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każdego roku uczestniczą w nim zakładowi 
i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz 
przedstawiciele służb bhp z przedsiębiorstw na 
terenie Regionu Podbeskidzie, a jako prelegen-
ci występują między innymi przedstawiciele 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz „Solidarności”. 

Problemem wiodącym tegorocznego semina-
rium będzie temat „Przejmij kontrolę – usuń 
niebezpieczne substancje z miejsca pracy”. Pa-
tronat nad tym wydarzeniem objął wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed. Obok niego wśród gości seminarium 
będzie przewodniczący KK Piotr Duda.

Seminarium odbędzie się w środę 24 kwietnia 
o godz. 11.00 w sali sesyjnej bielskiej delegatury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Bielsko-Biała 
ul. Piastowska 40, wejście od ul. Asnyka).

Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.
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LiceaLiści  
w koLeBce „soLidarności”
Trzydziestu uczniów z Podbeskidzia wraz ze 
swymi nauczycielami wzięło udział w trzydnio-
wym wyjeździe edukacyjnym do Gdańska. Była 
to nagroda za zajęcie czołowych lokat w dwóch 
konkursach, poświęconych „Solidarności”.

Młodzież reprezentowała łącznie 13 szkół 
ponadpodstawowych z Bielska-Białej, Cieszy-
na, Czechowic-Dziedzic, Kóz i Żywca. Na po-
czątku tego roku uczniowie ci z powodzeniem 
wzięli udział w IX Podbeskidzkim Konkursie 
Historycznym „Solidarni” oraz I Konkursie 
Plastycznym „Solidarność w oczach młodzie-
ży”. Wyjazd do Gdańska był dla nich dodatko-
wą nagrodą, ufundowaną przez podbeskidzką 
„Solidarność”.

Wycieczka, której głównym organizatorem 
był wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołty-

sik, odbyła się od 4 do 6 kwietnia. W drodze do 
Gdańska młodzież zatrzymała się we Włocław-
ku, gdzie złożono kwiaty pod krzyżem przy ta-
mie na Wiśle, w miejscu męczeńskiej śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, dzi-
siejszego patrona NSZZ „Solidarność”.

W Gdańsku młodzież oddała hołd stocz-
niowcom poległym w grudniu 1970 roku, 
składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Trzech Krzyży. Później był czas na zwiedze-
nie historycznej Sali BHP w Stoczni Gdań-
skiej – w miejscu podpisania Porozumień 
Sierpniowych, a także bazyliki św. Brygidy, 
po której zakątkach oprowadzał młodzież 
proboszcz tej parafii ks. kan. Ludwik Ko-
walski.

Na drugi dzień uczestnicy wyjazdu zosta-
li przyjęci przez Piotra Dudę, przewodniczą-

cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
oraz jego zastępcę Bogdana Bisia. Spotkanie 
to odbyło się w siedzibie KK – w sali konfe-
rencyjnej Akwen oraz w gabinecie szefa „So-
lidarności”. Później był czas na zwiedzenie 
ekspozycji w Europejskim Centrum Solidarno-
ści oraz Muzeum II Wojny Światowej, a także 
oddanie hołdu bohaterskim obrońcom Poczty 
Polskiej, poległym w pierwszych godzinach II 
Wojny Światowej. W ostatni dzień, już w dro-

dze powrotnej na Podbeskidzie, była jeszcze 
okazja do zwiedzenia zamku w Malborku.

W zgodnej opinii uczniów i ich opieku-
nów, wśród których dominowali nauczyciele 
historii, był to niezwykle udany i bardzo in-
tensywny czas poznawania najnowszej histo-
rii Polski, w tym przede wszystkim dziejów 
„Solidarności”.

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

skontaktUj się Z nami
Osoby zainteresowane przynależnością do związku zawodowego lub mające problemy w swoich zakładach pracy pro-
szone 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. 33 812-67-90, 530 760 060 
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 
Przewodniczący – 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
Koordynator – Beata Mażul,  
tel. 668 973 092 
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda,  
tel. 603 769 965

Z gośćmi z Podbeskidzia spotkał się przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

więksZość PostULatów BędZie ZreaLiZowana

Po PoroZUmieniU w oświacie
W związku z licznymi pytaniami 

i panującą dezinformacją medialną 
Krajowa Sekcja Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność” apeluje 
do członków naszego związku o nie-
uleganie presji i tendencyjnym infor-
macjom.

Przypominamy: rząd zrealizował 
większość postulatów, o które walczyli-
śmy:
1. nauczyciele otrzymają 15-procentową wa-

loryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, 

który ma obowiązywać już w 2020 roku 
(według propozycji „Solidarności” pensje 
nauczycieli mają być powiązane z przecięt-
nym wynagrodzeniem w gospodarce na-
rodowej);

3. wracamy do przepisów dotyczących oce-
ny pracy nauczyciela sprzed września 
2018 roku;

4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodo-
wego (będzie tak, jak przed zmianą prze-
pisów w tym zakresie);

5. nastąpi określenie minimalnej wysokości 
dodatku za wychowawstwo, który ma wy-
nosić 300 zł;

6. przyznane zostaną tzw. godzi-
ny do dyspozycji dyrektora, aby 
w praktyce wyeliminować godziny 
„karciane”.

Takie porozumienie z rządem jest 
dla nauczycieli bardzo korzystne. Za-

znaczamy i dementujemy plotki, że pen-
sum nauczycielskie zostanie zmienione. 

Nie było na to od początku naszej zgody 
i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.

Apelujemy do naszych nauczycieli-związ-
kowców o nieprzyłączanie się do akcji straj-
kowej prowadzonej przez inne centrale 
związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalen-
darium działań, mamy własną strategię, którą 
konsekwentnie realizujemy.

Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia 
nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidar-
ność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie 
akcji strajkowej. Od samego początku naszym 
zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której 
w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. 
W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na 
murach placówek oświatowych.

RYSZARD PROKSA
Przewodniczący  

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Młodzież z Podbeskidzia przy tamie na Wiśle we Włocławku – miejscu męczeńskiej śmierci błogosławionego  
ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”.

Pomnik Poległych Stoczniowców i Stocznia Gdańska z historyczną Salą BHP były obowiązkowymi punktami wizyty 
młodzieży w Gdańsku.

DLAcZEGO WARtO NALEżEĆ DO ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO?

Pięć powodów, dla których warto jest zorganizować 
się w związek zawodowy i przyłączyć do NSZZ „Soli-
darność”:
 Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy
 Większa możliwość wynegocjowania lepszych 
warunków pracy, bądź podwyżki
 Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też 
niesprawiedliwego traktowania
 Możliwość pomocy innym pracownikom
 Możliwość skorzystania z porad ekspertów 
działających w związku, a także prawników

DLAcZEGO WARtO WYBRAĆ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”?

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność” jest największą w Polsce organizacją pra-
cowników

 Jako największy związek zawodowy w naszym 
kraju organizujemy pracowników różnych zawodów, 
którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i 
wyższe płace
 Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że 
jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-
branżowej
 NSZZ „Solidarność” ma bardzo długą historię 
– rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli 
walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich 
poglądów o wolność
 Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają 
pracownikom w relacjach z pracodawcą
 Jako członek NSZZ „Solidarność” otrzymujesz 
bezpłatną pomoc ekspertów związkowych (np. 
prawników) i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych 
szkoleń


