
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Po strajku w oświacie

Bez „solidarności”  
nauczyciele zostaliBy z niczym!

– Przykro mi, że przez działania ZNP na-
uczyciele z tego strajku wyszli poobijani i czują 
się teraz przegrani. Całe szczęście, że „Solidar-
ność” podpisała porozumienie, bo nauczyciele 
zostaliby z niczym – stwierdził przewodniczący 
Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darność” Ryszard Proksa po ogłoszeniu przez 
ZNP zawieszenia strajku nauczycielskiego. 
W rozmowie z portalem Tysol.pl przypomniał 
on, że przed rozpoczęciem strajku, organizo-
wanego przez ZNP i FZZ, „Solidarność” pod-
pisała z rządem porozumienie, które zakładało 
podwyżki dla nauczycieli o 9,6 proc. od wrze-
śnia 2019 r.

Rządowe propozycje dla nauczycieli to 
w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 
r. (9,6 proc. we wrześniu plus wypłacona już 

5-procentowa podwyżka od stycznia). Oprócz 
tego w porozumieniu z „Solidarnością” ustalo-
no skrócenie stażu, kwotę dodatku za wycho-
wawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 
zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli 
i zmniejszenie biurokracji.

 – Teraz się okazuje, że podpisaliśmy poro-
zumienie, które dało nauczycielom konkretne 
korzyści. Warto podkreślić, że nigdy do tej pory 
żadnej branży nie udało się wynegocjować tak 
dużej jednorazowej podwyżki, jak w oświacie. 
Mimo tego próbowano pokazać nasze działa-
nia jako klęskę i mamić nauczycieli, że moż-
na dostać dwa razy więcej. W realiach państwa 
i budżetu jest to jednak mało prawdopodobne. 
Szkoda, że nauczyciele dali się zwieść obietni-
com ZNP – stwierdził Ryszard Proksa.

wicePremier ze związkowcami
W ostatnim dniu kwietnia wicepremier i mini-

ster kultury Piotr Gliński spotkał się w siedzibie 
podbeskidzkiej „Solidarności” ze związkowcami 
z placówek kultury Bielska-Białej.

Kameralne spotkanie, w którym uczestniczył 
także wiceminister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Stanisław Szwed, odbyło się z inicjaty-
wy wicepremiera. W Bielsku-Białej brał udział 
m.in. w otwarciu wyremontowanego Bielskiego 
Centrum Kultury. Wykorzystał tę okazję, by po-

rozmawiać z bielskimi związkowcami o sytuacji 
miejskich placówek kultury i ich problemach.

– To była wyjątkowa okazja, by porozma-
wiać o sytuacji w polskiej kulturze, a przede 
wszystkim o sytuacji bielskich placówek, z oso-
bą najbardziej kompetentną i najlepiej poinfor-
mowaną. Cieszy, że pan premier zażyczył sobie, 
by zgłaszane problemy przekazać mu także na 
piśmie. To daje nadzieję, że będzie jakiś ciąg 
dalszy naszej dzisiejszej rozmowy – powiedział 

po spotkaniu szef podbeskidz-
kiej „Solidarności” Marek Bo-
gusz.

Wśród tematów, poruszo-
nych podczas tego spotkania, 
były problemy Książnicy 
Beskidzkiej z pozyskaniem 
centralnych dotacji, stara-
nia bielskiego Teatru Lalek 
„Banialuka” o pozyskanie 
ministerialnego wsparcia, 
a także plany uruchomienia 
w Bielsku-Białej bajkowe-
go centrum animacji „Bolek 
i Lolek”.

deBata o BezPiecznej Pracy
Od złożenia kwiatów przy tablicy, upamięt-

niającej podbeskidzkich związkowców, którzy 
zmarli lub zginęli w trakcie wykonywania obo-
wiązków służbowych – Jana Frączka, Aleksan-
dry Polak i Stanisława Olejaka – rozpoczęły się 
w środę 24 kwietnia podbeskidzkie obchody 
Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Głównym punktem obchodów było semi-
narium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zorganizowane w budynku 
bielskiej delegatury Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. – To jest nasza podbeskidzka tra-
dycja, by w ten dzień w sposób szczególny 
pochylić się nad warunkami pracy, nad pro-
blemami bhp – powiedział przed rozpoczęciem 

seminarium jego główny organizator, Piotr 
Górny, kierujący na Podbeskidziu związko-
wym Klubem Społecznych Inspektorów Pracy.

W tym roku w seminarium uczestniczy-
li przedstawiciele Centralnego Instytutu 
Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pra-
cy z Katowic i Bielska-Białej oraz bielskie-
go Sanepidu i – po raz pierwszy – Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Obecni byli także 
pracownicy służb bhp, społeczni inspekto-
rzy pracy oraz przedstawiciele zakładowych 
organizacji „Solidarności” z całego Podbe-
skidzia. Specjalnymi gośćmi spotkania byli 
wiceprzewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
i senator RP Andrzej Kamiński.

stanowisko komisji krajowej

Podsumowanie Protestu  
nauczycieli
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” do-
konując oceny stanu realizacji postulatów 
naszego Związku zawartych w Stanowisku 
KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospo-
darczej oraz stanu dialogu w Polsce z dnia 
11.12.2018 r, a także prowadzonych działań 
protestacyjnych stwierdza:

Porozumienie w sprawie podwyżek dla 
nauczycieli, podpisane przez przedstawicieli 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, w istotnej części jest realizacją 
stanowiska ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu 
Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trak-
cie prowadzonego sporu zbiorowego. Dzięki 
temu porozumieniu nauczyciele otrzymają pod-
wyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od stycznia i 9,6 
proc. od września bieżącego roku, dodatek za 
wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 
300 zł. Odstąpiono również od niekorzystnych 
zmian w karcie nauczyciela. To duży sukces 
oświatowej „Soli-
darności”.

W wysoce nie-
zadowalającym 
stopniu realizo-
wany jest postulat 
wzrostu wynagro-
dzeń dla wszyst-
kich pozostałych 
grup zawodowych, 
z a t r u d n i o n y c h 
w sferze finansów 
publicznych. „So-
lidarność” repre-
zentuje wszystkie 
grupy zawodowe, 
a większość z nich 
nie miała walory-
zowanych wyna-
grodzeń od 2010 
roku. Dlatego po-
rozumienie zawarte 
dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym 
z etapów naszych działań.

Domagamy się od rządu stworzenia syste-
mowego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń 
w sferze finansów publicznych, związanego 

bezpośrednio ze stanem gospodarki i wzro-
stem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfi-
kowania negocjacji prowadzonych w zespołach 
roboczych, których celem jest wypracowanie 
porozumień dla realizacji postulatów Związ-
ku, nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.

Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania wzrostu wy-

nagrodzeń dla wszystkich pracowników 
sfery finansów publicznych,

2. Wprowadzenia kryterium stażowego 
uprawniającego do przejścia na emery-
turę bez względu na wiek,

3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych,

4. Systemowego rozwiązania stabilizujące-
go ceny energii oraz wsparcia dla prze-
mysłu energochłonnego,

5. Wyłączenia z minimalnego wynagrodze-
nia dodatku za wysługę lat.

Odnosząc się do za-
wieszonego przez ZNP 
i FZZ strajku w oświacie, 
nie wolno nam pominąć 
faktu nieodpowiedzialnie 
prowadzonej akcji straj-
kowej o nierealne rosz-
czenia. Podzielono w ten 
sposób środowisko pra-
cowników oświaty i roz-
budzono wygórowane 
oczekiwania finanso-
we, co doprowadziło 
do odwrócenia sympatii 
społecznych od nauczy-
cieli i obniżenia ich pre-
stiżu zawodowego.

NSZZ „Solidarność” 
jest związkiem odpowie-
dzialnym, konsekwentnie 
realizującym swoje cele 

i oczekiwania członków. Nie możemy się zgo-
dzić na wykorzystywanie do celów politycz-
nych nauczycieli i pracowników oświaty, czego 
przykładem są działania ZNP, FZZ i części sa-
morządów.

NSZZ „Solidarność” 
jest związkiem 
odpowiedzialnym, 
konsekwentnie realizującym 
swoje cele i oczekiwania 
członków. Nie możemy się 
zgodzić na wykorzystywanie 
do celów politycznych 
nauczycieli i pracowników 
oświaty, czego przykładem 
są działania ZNP, FZZ i 
części samorządów…

komisja krajowa w szczyrku
Ostatnie posiedzenie Ko-

misji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” zorganizowane 
zostało 25 i 26 kwietnia 
w Szczyrku. 

Modlitwę na początku 
obrad poprowadził ks. prałat 
Zbigniew Powada, wielolet-
ni kapelan „Solidarności” na 
Podbeskidziu. Życzył związ-
kowcom światła Ducha 
Świętego w obradach i przy 
podejmowaniu najważniej-
szych decyzji. Wszystkich 
członków Komisji Krajowej 
– łącznie jest to ponad stu 
związkowców – powitał szef 
podbeskidzkiej „Solidarno-
ści” Marek Bogusz (na zdjęciu).

– Dziękuję, że jako „Solidarność” trzymacie 
linię, że nie ulegacie presji otoczenia – powie-
dział gość spotkania Marcin Tyrna, były wie-
loletni szef Regionu Podbeskidzie, który przez 
ponad dwie dekady był członkiem KK. Zwra-
cając się do przybyłych z całej Polski związ-

kowców dodał: – Bardzo się cieszę, że po latach 
miałem możliwość się z Wami spotkać.

Głównym tematem dwudniowych obrad 
było omówienie sytuacji w branżach i regio-
nach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązko-
wych. Najważniejszym efektem tej debaty jest 
stanowisko, które publikujemy poniżej.
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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. 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

Porozumienie Płacowe w Fca
Po przeprowadzeniu konsultacji z pracow-

nikami w środę 8 maja Międzyzakładowa Or-
ganizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 
FCA Poland podpisała porozumienia, wpro-
wadzające podwyżki zbiorowe w FCA Po-
land oraz FCA Powertrain. W obu spółkach 
wynagrodzenia miesięczne (wraz z premią) 
wzrastają o ponad 450 zł z wyrównaniem od 
1 kwietnia br.

Od wielu miesięcy w spółkach Fiata trwał 
spór o płace. Z tego powodu „Solidarność” 
m.in. organizowała pikiety pracownicze przed 
bramami zakładów w Tychach i Bielsku-Bia-
łej. – Ludzie mają godnie zarabiać za pracę 
przez pięć dni i 40 godzin na tydzień, a nie 
być zmuszani do stałych nadgodzin, rujnują-

cych życie i zdrowie rodzinne – podkreślała 
nieustannie Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
NSZZ „Solidarność” FCA Poland.

Porozumienie płacowe choć w części reali-
zuje oczekiwania załogi. NSZZ „Solidarność” 
cały czas podtrzymuje jednak swe żądanie 
niezwłocznego podniesienia wynagrodzeń za 
nominalny czas pracy (czyli bez nadgodzin) 
do oczekiwanego przez załogę poziomu mini-
mum 3.500 zł netto („na rękę”) w przypadku 
pracowników produkcyjnych, zwiększenie 
dodatku produkcyjnego do poziomu 200 zł 
miesięcznie oraz podwyższenie kwoty dodat-
ku zmianowego.

Więcej szczegółów porozumienia: www.
solidarnoscfiat.pl.

zmarł zdzisław GreFFlinG

W sobotę 3 maja zmarł w Bielsku-Białej 
Zdzisław Greffling, współzałożyciel i pierw-
szy prezes Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Bielsku-Białej, działacz związków kom-
batanckich i podbeskidzkiej „Solidarności”. 
Miał 91 lat.

Zdzisław Greffling w latach 1955-1993 
pracował w Zakładach Przemysłu Wełnia-
nego im. Małgorzaty Fornalskiej w Bielsku-
-Białej (od 1964 ZPW „Bewelana”). W 1980 
r. był jednym z założycieli „Solidarności” 

w swym zakładzie pracy. W kwietniu 1981 
r. był współzałożycielem i pierwszym preze-
sem Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-
-Białej, a następnie także w Kętach i Żywcu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego aż 
do kwietnia 1989 r. był współorganizato-
rem i przewodniczącym Biskupiego Komi-
tetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym 
w Bielsku-Białej, działającego przy koście-
le Opatrzności Bożej w Białej, od 1984 r. 
współorganizował tam – we współpracy z pro-
boszczem tej parafii ks. Józefem Sanakiem – 
comiesięczne msze św. za Ojczyznę.

W latach 1989-1992 był przewodniczącym 
„Solidarności” w swej „Bewelanie”. Od 1989 
r. był członkiem Światowego Związku Żołnie-
rzy AK, a także wielu innych stowarzyszeń 
kombatanckich i społecznych.

Za swą wierną, wytrwałą służbę Bogu i Oj-
czyźnie został awansowany do stopnia majora. 
Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, 
a później także Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, papieskim medalem „Pro 
Ecclesia et Pontifice”. Był też wpisany do 
Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

w ParaFii niePokalaneGo serca nmP w wiePrzu

relikwie Patrona
W środę 1 maja w uroczystość 

św. Józefa Robotnika w koście-
le Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w podżywieckim 
Wieprzu odbyło się uroczyste wpro-
wadzenie relikwii patrona „Solidar-
ności”, bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Zostały one umieszczone w poświę-
conym tego samego dnia ołtarzu 
„Solidarności”.

W uroczystości, której przewodni-
czył biskup bielsko-żywiecki Roman 
Pindel, uczestniczyło rodzeństwo Księ-
dza Jerzego, Teresa i Józef, a także przedstawiciele 
władz „Solidarności” na czele z przewodniczą-
cym Komisji Krajowej Piotrem Dudą oraz sze-
fem Regionu Podbeskidzie Markiem Boguszem. 
Obecny był także przewodniczący podlaskiej „So-
lidarności” Józef Mozolewski, który przywiózł na 
Podbeskidzie rodzeństwo Księdza Jerzego i Jego 
relikwie. W uroczystości wzięli udział także wi-
ceminister rodziny Stanisław Szwed, parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz samorządowych 
oraz liczna rzesza wiernych z Wieprza i okolicz-
nych parafii.

Bezpośrednio przed mszą św. przewodniczący 
Komisji Krajowej w rozmowie z dziennikarzami 
podkreślił, że „Solidarność” jest jedynym związ-
kiem zawodowym w Polsce, który ma wpisane 

do swego statutu wartości chrześcijańskie i tymi 
wartościami kieruje się w codziennym działaniu. 
– Mamy też swego błogosławionego patrona, któ-
ry przypomina nam o tych wartościach. Cieszę 
się, że w coraz większej liczbie kościołów są re-
likwie Księdza Jerzego, bo dzięki temu rozszerza 
się kult tego męczennika „Solidarności” – pod-
kreślił Piotr Duda.

Pomysłodawcą instalacji relikwii bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki w kościele w Wieprzu był 
jeden z parafian – Andrzej Biegun, będący 
równocześnie szefem „Solidarności” Grupy 
Żywiec SA. Fundatorami ołtarza „Solidarno-
ści” zostały z kolei komisje „Solidarności” 
z żywieckiego oddziału tego związku zawo-
dowego.

turnieje – z wĘdką i Piłką

zaPraszamy!
Już w najbliższą sobotę 25 maja w Pruch-

nej odbędą się zawody wędkarskie dla związ-
kowców z „Solidarności” i ich rodzin. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie inter-
netowej podbeskidzkiej „S”. Zapisy – tel.: 
696 600 333.

Z kolei w sobotę 15 czerwca na boisku „Pod 
Wałką” w Cieszynie odbędzie się tradycyjny 
turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego 
Zarządu Regionu. Uczestniczyć w nim mogą 
drużyny, zgłoszone przez zakładowe organiza-
cje NSZZ „Solidarność” z całego Podbeskidzia. 
Dodatkowych informacji udziela główny organi-
zator turnieju, Michał Marek (tel.: 609 436 566). 
U niego także można zgłaszać drużyny chętne 
do udziału w tych rozgrywkach.


