
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

DO TRZECH RAZY SZTUKA…

SOLIDARNOŒÆ W BIELSKIM HUTCHINSONIE
– Od dawna mówiło się w zakładzie, że źle 
się dzieje, że trzeba coś zrobić, coś zmienić. 
W końcu postanowiłem zająć się tą sprawą 
– mówi Mieczysław Bienias, 34-letni magazy-
nier z bielskiego zakładu spółki Hutchinson 
Poland. Sprawą zajął się skutecznie – dwa 
miesiące temu w jego zakładzie powstała 
„Solidarność”. Dziś należy do niej ponad 
350 pracowników!

Mietek Bienias pracuje w bielskim Hutchin-
sonie od czterech lat. Doskonale wie, co trzeba 
poprawić, by przestało „źle się dziać”. – Przede 
wszystkim zarobki, które balansują na pozio-
mie płacy minimalnej. Jeśli to się znacząco nie 
poprawi, to nadal ludzie będą uciekać, bo nie 
ma problemu, by znaleźć lepiej płatną i lżejszą 
pracę. Druga sprawa to organizacja pracy, która 
w wielu przypadkach szwankuje. Do tego do-
chodzą warunki bhp. Ludzie narzekają, odcho-
dzą. W zakładzie coraz więcej jest pracowników 
ze Wschodu, trafiających tu głównie z agen-
cji pracy tymczasowej – opowiada. Dodaje, że 
w przeszłości już dwukrotnie były podejmo-
wane próby założenia związków zawodowych 
– obie zduszone w zarodku. – Do trzech razy 
sztuka – uśmiecha się Bienias.

Znalazł kilku kolegów, którzy też postano-
wili pociągnąć ten temat. Wystawili się, ale 
uznali, że nie mają nic do stracenia. Równo-
cześnie Mietek zaczął przeglądać internet. Wy-
szukał kontakty na podbeskidzką „Solidarność”. 
Dlaczego akurat ten związek? – Dla mnie to 
było oczywiste. „Solidarność” to marka sama 
w sobie: największy, najsprawniejszy związek 
z piękną historią i perspektywami na przyszłość 
– wymienia Bienias. Poczytał trochę w interne-
cie, potem wybrał się do siedziby związku na 
ulicy Asnyka. Trafił na przewodniczącego Re-
gionu Marka Bogusza. Dowiedział się wszyst-
kiego, co potrzeba… 

Wkrótce w zakładzie powstała 13-osobowa 
grupa założycielska. Pod koniec lipca odbyło 
się zebranie założycielskie, na którym wybrano 
władze Komisji Zakładowej. Mietek został prze-
wodniczącym, a  jego zastępcami Marcin Rolski 
(będący jednocześnie sekretarzem KZ) i Arka-

diusz Horecki (pełniący też funkcję skarbnika). 
Tego samego dnia poinformowali dyrekcję za-
kładu o powstaniu „Solidarności”. Równocze-
śnie poszła po zakładzie szeptana, powtarzana 
wszędzie informacja, że powstały związki za-
wodowe, że wreszcie załoga ma szansę mieć 
swego reprezentanta do rozmów z pracodawcą. 
Niemal natychmiast mieli pierwszych dwieście 
deklaracji. Do dzisiaj mają ich już ponad 350. 
To najlepiej świadczy o tym, że pracownicy cze-
kali na swą reprezentację, że potrzebują związ-
ku zawodowego.

Młodzi związkowcy są już po pierwszych 
roboczych spotkaniach z przedstawicielami 
pracodawcy. Na razie organizują strukturę 
w zakładzie – czekają na przyznanie tablicy 
ogłoszeń i pomieszczenia na biuro, bo na razie 
są bezdomni. Chcą też wybrać delegatów z po-
szczególnych wydziałów, by sprawniej działać 
i mieć lepszy kontakt z załogą. Przymierzają 
się też do wyboru swego społecznego inspek-
tora pracy. Już zapowiadają, że ten będzie miał 
sporo pracy. Nawiązali też kontakty z innymi 
zakładami Hutchinsona w Polsce – w Żywcu, 
Łodzi, Dębicy. Liczą na wymianę doświad-
czeń, a równocześnie na stworzenie wspólnej 
płaszczyzny do przyszłych działań i wystąpień 
do pracodawcy.

– Mamy nadzieję, że już wkrótce załoga dostrzeże 

pierwsze efekty naszych działań – mówi Mieczysław 

Bienias, przewodniczący „Solidarności” w bielskim 

Hutchinsonie.

ROCZNICA 
ŒMIERCI 
KSIÊDZA 
JERZEGO

W S£U¯BACH MUNDUROWYCH

KONIEC MONOPOLU ZWI¥ZKOWEGO 
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 lip-
ca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy 
o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie 
Więziennej. Już w październiku funkcjona-
riusze będą mogli dowolnie wybierać, do ja-
kiego związku zawodowego chcą należeć.

Z punktu widzenia praw i wolności związ-
kowych członków tych formacji najistotniejszą 
zmianą wprowadzaną w trzech nowelizowanych 
ustawach jest odejście od narzuconego odgór-
nie monizmu związkowego na rzecz swobody 
w zakładaniu i przystępowaniu do związków 
zawodowych funkcjonariuszom Policji, Straży 
Granicznej oraz Służby Więziennej.

Do związków zawodowych działających 
w tych formacjach zastosowanie znajdą general-
ne zasady wynikające z przepisów prawa pracy, 
w tym w szczególności ustawy o związkach za-
wodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, jednakże z pewnymi modyfikacjami.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
1) określone w przepisach prawa uprawnie-

nia w sprawach indywidualnych przysługują 

zakładowej organizacji związkowej, jeżeli jej 
członkiem jest co najmniej jeden funkcjona-
riusz odpowiedniej formacji inny niż ten, któ-
rego w danej sprawie reprezentuje zakładowa 
organizacja związkowa;

2) uprawnienie, o którym mowa w art. 19 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za-
wodowych, przysługuje związkowi zawodo-
wemu, którego terytorialny zakres działania 
obejmuje co najmniej obszar terytorialnego dzia-
łania odpowiednio komendanta wojewódzkiego 
Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej 
lub dyrektora okręgowego Służby Więziennej;

3) funkcjonariusz może być członkiem mię-
dzyzakładowej organizacji związkowej, której 
zakresem działania objęte są wyłącznie jednostki 
organizacyjne danej służby.

Nowelizacja przewiduje także zakaz łączenia 
funkcji związkowych z określonymi stanowiska-
mi w służbach (np. takich, które obsadzane są 
w drodze powołania, czy też dyrektora komórki 
organizacyjnej, jego zastępcy albo naczelnika).

Utrzymany został zakaz strajku funkcjona-
riuszy w każdej z formacji.

KANDYDACI PIERWSZEGO WYBORU… 

PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE

W trakcie ostatniego posiedzenia podbe-
skidzkiego Zarządu Regionu, które odbyło się 
30 września, gośćmi związkowców byli kandy-
daci Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych 
wyborach parlamentarnych: poseł i wiceminister 
rodziny Stanisław Szwed, senator Andrzej Ka-
miński oraz obecny wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bielska-Białej Przemysław Drabek.

W trakcie spotkania kandydaci podsumowali 
mijającą kadencję parlamentarną, mówiąc  o rzą-
dowych decyzjach realizujących postulaty „So-
lidarności” oraz o programie wyborczym PiS. 
Odpowiadali też na pytania związkowców, do-
tyczące tych żądań, które do tej pory nie docze-
kały się załatwienia. To między innymi sprawa 
powiązania wieku emerytalnego ze stażem pracy 
oraz kwestia wskaźnika naliczania zakładowego 
funduszu socjalnego.

– Nie podjęliśmy żadnego stanowiska czy 
przedwyborczego apelu, ale jest oczywiste, że 
kandydaci PiS są dla członków „Solidarno-
ści” kandydatami, że tak to określę, pierwsze-

go wyboru. Ich program jest nam najbliższy, 
a dotychczasowe działania, w tym trudny, ale 
rzeczywisty dialog o naszych żądaniach, napa-
wają nadzieją na przyszłość – powiedział po 
spotkaniu szef podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.

Podsumowując ostatnie cztery lata rządów 
Prawa i Sprawiedliwości przypomniał m.in. 
przywrócenie wieku emerytalnego na pozio-
mie 60 i 65 lat, radykalne ograniczenie stoso-
wania umów śmieciowych, stałe podnoszenie 
płacy minimalnej, likwidację tzw. syndromu 
pierwszej dniówki, stopniową likwidację han-
dlu w niedziele, a także wprowadzanie progra-
mów społecznych i prorodzinnych. – W ciągu 
poprzednich dwóch kadencji trwała nieustan-
na szarpanina z rządem PO-PSL i stopniowe 
ograniczanie praw i uprawnień pracowniczych, 
czego najbardziej drastycznym dowodem było 
podniesienie wieku emerytalnego. Naprawdę 
nie mamy zbytniego wyboru – podkreśla Ma-
rek Bogusz.

Podczas spotkania związkowców z kandydatami PiS – od lewej: Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący ZR 

Andrzej Madyda, Andrzej Kamiński, Stanisław Szwed i szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek Bogusz.

W sobotę 19 październi-
ka 2019 roku, w 35. rocz-
nicę śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, Patrona „Soli-
darności”, Zarząd Regionu 
Podbeskidzie organizuje wy-
jazd na uroczystości w ko-
ściele św. Stanisława Kostki 
na warszawskim Żoliborzu. 
Serdecznie zapraszamy 
związkowców oraz członków 
ich rodzin! Zapisy już się 
kończą – ilość miejsc ogra-
niczona.

 W tym samym dniu uro-
czystości ku czci bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki odbędą się 
w kościele Niepokalanego 
Serca NMP w Wieprzu koło 
Żywca. Początek o godz. 
17.00.
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