
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

SKONTAKTUJ SIÊ 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
Koordynator – Joanna Czerwik, 
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
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związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

ZWI¥ZKOWCY U PREZYDENTA
Zapadła decyzja, by pierwsze w 2020 r. 

posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, które odbędzie się 29 stycznia, zor-
ganizować w… Pałacu Prezydenckim. Jest to 
odpowiedź związkowców na zaproszenie, wy-
stosowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
– Chcę wyrazić radość, że posiedzenie Komisji 
Krajowej odbędzie się z udziałem Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy. Będzie to inauguracja 
obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidar-
ność” i odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 
– w tym samym miejscu, gdzie powoływano 
Układ Warszawski i gdzie odbywały się obrady 
okrągłego stołu. To nadaje tej uroczystości sym-
boliczny wymiar – podkreśla przewodniczący 
KK Piotr Duda.

Związkowcy nie ukrywają, że spotkanie 
będzie nie tylko okazją do podziękowania 
Prezydentowi za pomoc w realizacji wielu 
postulatów „Solidarności”, ale też do przypo-
mnienia o wciąż niezałatwionych sprawach. 
– Tu niezmiennie na pierwszym miejscu jest 
sprawa wprowadzenia kryterium stażowe-
go uprawniającego do przejścia na emery-
turę bez względu na wiek. O to będziemy 
się z uporem upominać, bo ważne jest, by 
ludzie pracujący w trudnych warunkach i ma-
jący przepracowaną określoną ilość lat mogli 
przejść na wcześniejsze emerytury – mówi 
szef podbeskidzkiej „Solidarności” Marek 
Bogusz, który także będzie uczestniczył 
w tym spotkaniu.

ZBLI¯A SIÊ JUBILEUSZ „SOLIDARNOŒCI”

URODZINY NA  NARODOWYM
Powstanie Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność”, któ-
ry stał się zwieńczeniem polskiej drogi do 
wolności, to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w najnowszej historii 
Polski, Europy i świata. W tym roku będzie-
my obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia. 
W połowie stycznia w Warszawie odbyła się 
uroczystość podpisania listu intencyjnego 
w sprawie organizacji koncertu na 40-le-
cie powstania „S”. Dokument ten podpisali 
wiceminister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Jarosław Sellin, prezes TVP Jacek 
Kurski oraz przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda.

– W sobotę 29 sierpnia na Stadionie Naro-
dowym odbędzie się wielkie przedstawienie, 
wielki koncert. Chcemy być w tym dniu ra-
zem, rozpoczniemy przemarsz na placu Pił-
sudskiego, będziemy wspólnie z rodzinami, 
by pokazać te prawdziwe wartości, o które 
walczyli robotnicy. Bardzo się cieszę, że to 
wielkie wydarzenie, o którym chcemy mó-
wić nie tylko w naszym kraju, ale chcemy 
to przekazać całemu światu, bo doskonale 
o tym wiemy, że to nie aksamitna rewolucja 
w Czechosłowacji, nie Mur Berliński, ale tutaj 
w Polsce rozpoczął się demontaż komunizmu. 

Dlatego cieszymy się że wspólnie z rządem, 
wspólnie z Telewizją Publiczną, która ma 
misję do zrealizowania, możemy w tym dniu 
wspólnie przeżywać to wydarzenie – powie-
dział przewodniczący Piotr Duda po podpisa-
niu listu intencyjnego.

Podbeskidzka „Solidarność” podjęła już 
decyzję o pomocy w organizacji wyjazdu 
członków i sympatyków naszego związku na 
urodzinowy koncert do Warszawy. Choć jest 
jeszcze sporo czasu, to już dziś warto się tym 
zainteresować i przede wszystkim zarezerwować 
sobie czas w ostatnią sobotę sierpnia. – Oso-
by zainteresowane udziałem w tym wydarze-
niu proszone są o kontakt z przewodniczącymi 
organizacji związkowych w swoich zakładach 
pracy lub bezpośrednio z Zarządem Regionu – 
informuje szef podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marek Bogusz.

SZEF „TRZECIEGO SZEREGU” Z KRZY¯EM 
Jerzy Binkowski – wywodzący się 

z bielskiej Fabryki Samochodów Ma-
łolitrażowych założyciel i pierwszy 
szef podziemnej Regionalnej Komisji 
Wykonawczej „Trzeci Szereg” NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, 
więzień polityczny i emigrant – został 
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Uroczy-
stość wręczenia tego odznaczenia, 
nadanego przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę, odbyła się 17 grudnia 
2019 r. w Konsulacie Polskim w Chi-
cago. Panu Jerzemu serdecznie gra-
tulujemy! Dodajmy, że już wcześniej 
Jerzy Binkowski za swą działalność 
został odznaczony Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

TRWA KONKURS PLASTYCZNY
SOLIDARNOŒÆ W OCZACH M£ODZIE¯Y

Przypominamy o II edycji Regionalne-
go Konkursu Plastycznego „Solidarność 
w oczach młodzieży”, organizowanego 
przez Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” oraz Sekcję Regionalną Oświa-
ty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regio-
nu Podbeskidzie.

Konkurs adresowany jest do młodzieży pod-
 beskidzkich szkół ponadpodstawowych. Temat 

tegorocznej edycji to 40. rocznica powstania 
NSZZ „Solidarność”. Prace konkursowe mogą 
być wykonane dowolną techniką, w formacie nie 
mniejszym niż A3 i nawiązywać do historii NSZZ 
„Solidarność”. Uwaga: czasu jest już bardzo nie-
wiele – prace należy dostarczyć do siedziby orga-
nizatora w terminie do 30 stycznia 2020 r.

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

 WYWALCZONE PRZEZ „SOLIDARNOŒÆ”

PODWY¯KI DLA MILIONÓW!
Od nowego roku pensje kilku milionów pra-
cowników mogą znacząco wzrosnąć, niektó-
rym nawet grubo ponad 1000 zł. Niemożliwe? 
A jednak…

Policzmy. Wzrost płacy minimalnej o 350 
zł, wyłączenie dodatku stażowego z wymiaru 
płacy minimalnej, dającej wielu zatrudnionym 
nawet kilkaset złotych więcej, oraz o blisko 300 
zł większy w przeliczeniu na jednego pracow-
nika odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych – to solidne podwyżki wynagrodzeń 
wywalczone przez „Solidarność” dla milionów 
polskich pracowników. Jeśli dołożyć do tego 
pracowników sfery budżetowej, którym po raz 
pierwszy od lat odmrożono wskaźnik wzrostu 
wynagrodzeń znacząco powyżej inflacji, pensja 
najniżej uposażonych może razem wzrosnąć po-
nad 1000 zł. I choć to nie rekompensuje wielolet-
niego mrożenia wynagrodzeń przez PO-PSL, to 
i tak jest to wielki sukces „Solidarności”.

Najważniejszym elementem decydującym 
o podwyżkach jest podniesienie o 350 zł pła-
cy minimalnej, którą pobiera ponad 1,5 mln 
pracowników. Do 17 zł rośnie też godzinowa 
stawka minimalna. Kolejnych kilka milionów 
pracowników otrzyma wyższe pensje dzięki wy-
łączonemu z płacy minimalnej dodatkowi stażo-

wemu. To nawet 300 zł więcej w miesięcznym 
budżecie. Tak na marginesie warto przypomnieć, 
że wcześniej dzięki „Solidarności” udało się 
wyłączyć z płacy minimalnej dodatki za pracę 
w porze nocnej, co dla pracujących w tym try-
bie oznaczało nawet 30-procentową podwyżkę.

Ponadsześcioprocentowy wzrost wskaźnika 
wynagrodzeń dla sfery budżetowej, to pierw-
szy od 2008 roku poziom podwyżek znacząco 
przekraczający inflację. Co prawda w zesta-
wieniu z zaległościami z powodu zamrożenia 
przez PO-PSL wskaźnika od 2008 r. wydaje się 
niewystarczające, ale i tak wywalczony przez 
„Solidarność” wskaźnik należy uznać za duży 
sukces. Tym bardziej, że „Solidarność” uznaje to 
za początek nadrabiania wieloletnich zaniedbań.

Znacząco rośnie również odpis na Zakła-
dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który 
w tym roku w przeliczeniu na jednego pracow-
nika wzrośnie o blisko 300 zł rocznie. 

– Podwyżki nie pojawiły się same, bo ktoś 
tam miał dobry humor. To efekt ciężkiej pra-
cy i żmudnych negocjacji „Solidarności” z rzą-
dem, często wspieranej akcjami protestacyjnymi 
– podsumował szef „Solidarności” Piotr Duda 
efekty działań Związku na niedawnym spotka-
niu opłatkowym z przedstawicielami branż. (SIS)

 Naszemu Koledze

BOGDANOWI SZOŹDZIE
przewodniczącemu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”

prezesowi Stowarzyszenia Podbeskidzie Wspólna Pamięć
w związku ze śmiercią

OJCA
przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…
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