
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

REGION W CZASIE PANDEMII
Przypominamy, że w związku z trwającym 

wciąż zagrożeniem epidemicznym wszystkie 
biura Zarządu Regionu Podbeskidzie oraz te-
renowych Oddziałów naszego związku aż do 
odwołania funkcjonują w zaostrzonym reżi-
mie sanitarnym. Do Nowego Roku w bielskiej 
centrali „Solidarności” pełnione są dyżury lub 
odbywa się praca zdalna, ale w sytuacjach nie 
cierpiących zwłoki jest możliwość kontaktu 
telefonicznego (33 812 67 52, 33 812 67 90).

Także w styczniu 2021 roku będą ogra-
niczone wizyty i spotkania zarówno w sie-
dzibie Zarządu Regionu, jak i w terenowych 

oddziałach naszego związku. Zachęcamy 
przede wszystkim do kontaktu telefonicznego 
i mailowego. Również Dział Prawny aż do od-
wołania pracuje wyłącznie w trybie zdalnym 
(szczegółowe informacje ws. kontaktu z praw-
nikami znaleźć można na stronie internetowej 
Zarządu Regionu).

W związku z obecną sytuacją epidemiczną 
comiesięczne zebranie przewodniczących zakła-
dowych organizacji związkowych z terenu Biel-
ska-Białej i Czechowic-Dziedzic odbędzie się 
w poniedziałek 4 stycznia o godz. 11.00 w trybie 
zdalnym – jako wideokonferencja.

ZATRZYMAJMY SIÊ PRZED DZIECI¥TKIEM
„Naród kroczący 

w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką: nad 
mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło świa-
tło...” (Iz 9, 1). Tym 
świat łem jest Jezus 
Chrystus, który zachę-
ca nas, abyśmy szli za 
Nim. On przyszedł, aby 
wyzwolić ludzi z ciem-
ności. Potrzeba kon-
templacji tej tajemnicy; 
potrzeba ciągłego zbli-
żania się do Tego, który 
jest światłością świata.

Niech świętowanie tajemnicy Narodzenia 
Pańskiego niesie wiele okazji, aby zatrzymać 
się przed Dzieciątkiem, kontemplować Jego 
Oblicze, przyjąć i żyć Jego Ewangelią.

Święty Paweł, który pod Damaszkiem został 
dotknięty światłością Chrystusa, w liście do 
swojego ucznia Tytusa daje radę – myślę, że 
bardzo aktualną na nasze czasy: „Ukazała się 
łaska Boga...i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy 
się bezbożności i żądz światowych rozumnie 
i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świe-
cie...” (Tt 2,11).

Życzę całemu Niezależnemu Samorząd-
nemu Związkowi Zawodowemu „Solidar-
ność”, członkom tego związku, ich rodzinom 
i wszystkim tym, którym są bliskie ideały 
Solidarności, aby w życiu codziennym do-

świadczali bliskości Chrystusa. Niech On daje 
pokój serca, wlewa miłość, otwiera oczy i su-
mienia na to co dobre, szlachetne i piękne. 
Dziś także potrzebna jest mocna nadzieja, że 
zwycięsko przejdziemy przez mroki i ciemno-
ści współczesnego świata oraz zagrożeń, które 
dla życia osobistego, społecznego i gospodar-
ki niesie pandemia koronawirusa. Wszystkim 
życzę potrzebnego zdrowia.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, 

błogosław Ojczyznę miłą.

W dobrych radach, w dobrym bycie, 

wspieraj jej siłę swą siłą...”

ks. prałat Józef Oleszko
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

SOLIDARNI Z PRACOWNIKAMI SKLEPÓW
W ramach „Tygodnia szacunku dla pracow-

ników handlu” (14-20 grudnia)  „Solidarność” 
w całym kraju zbierała podpisy pod petycją 
w obronie pracowników sklepów. Poniżej pu-
blikujemy jej treść.

Pracownicy handlu od wybuchu pandemii 
COVID-19 pracują w niezwykle trudnych wa-
runkach. Są jedną z grup zawodowych najbar-
dziej narażonych na zakażenie koronawirusem. 
Każdego dnia towarzyszy im strach o zdrowie 
swoje i swoich rodzin. W ostatnich miesią-
cach, w związku z wzrostem liczby zakażeń 
i wprowadzonymi z tego powodu dodatkowy-
mi restrykcjami, ich sytuacja uległa dalszemu, 
drastycznemu pogorszeniu.

Wiele sieci handlowych i centrów logistycz-
nych zajmujących się sprzedażą internetową 
wydłużyło godziny pracy. Niektóre placówki 
działają dziś w systemie całodobowym. Zbyt 
mała liczba pracowników w dyskontach i skle-
pach wielkopowierzchniowych, która już przed 
pandemią była jednym z największych proble-
mów w tej branży, dzisiaj jest wielokrotnie bar-
dziej odczuwalna. Znacząco wzrosły absencje 
chorobowe. Wielu pracowników choruje na 
COVID-19 lub przebywa na kwarantannie. 
Ogromne niedobory kadrowe sprawiają, że ci, 
którzy pozostali w sklepach wypełniają dzisiaj 
obowiązki 2-3 osób. Ich przemęczenie i prze-
ciążenie pracą sięga dzisiaj punktu krytycznego.

Pracy zarówno w handlu tradycyjnym i e-
-handlu nie da się wykonywać zdalnie, a jedno-
cześnie jest ona niezbędna dla funkcjonowania 
społeczeństwa. Sklepów nie można zamknąć 
z powodu pandemii. Można za to zrobić wiele, 
żeby poprawić warunki pracy w handlu w czasie 
pandemii i sprawić, aby była ona bezpieczniejsza.

DLATEGO APELUJEMY DO RZ¥DU O:
1. Jak najszybsze opracowanie w drodze uzgodnień 

ze związkami zawodowymi i pracodawcami, a na-
stępnie wprowadzenie w formie rozporządzenia 
jednolitych procedur sanitarnych obowiązujących 

w placówkach handlowych i centrach logistycznych.
2. Wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy dla 

pracowników na umycie i dezynfekcje rąk.
3. Przyjęcie urealnionych norm wydajności pracy w pla-

cówkach handlowych i magazynach wysyłkowych. 
Zbyt mała liczba pracowników w sklepach i centrach 
logistycznych, powoduje, że pracują oni ponad siły. W 
krajach zachodniej Europy tę samą pracę wykonuje 
dwukrotnie więcej pracowników.

4. Poszanowania prawa pracowników do niedzieli wol-
nej od pracy. Rozszerzenia zapisów ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele na pracowników e-handlu.

5. Wprowadzenie ograniczenia dobowego czasu pracy 
pracowników bez możliwości jego przedłużenia do 
12 godzin dziennie.

DO PRACODAWCÓW Z SEKTORA
HANDLU APELUJEMY O:

1. Przyznanie pracownikom dodatku za pracę w trud-
nych warunkach w trakcie pandemii COVID-19.

2. Rozpoczęcie rzeczywistego i konstruktywnego 
dialogu z organizacjami związkowymi w celu po-
prawy warunków pracy i poziomu bezpieczeństwa 
w placówkach handlowych w okresie pandemii.

3. Dokonywanie rzetelnej weryfi kacji limitu klientów 
w sklepach zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.

4. Nieodbieranie pracownikom składników premii za 
nieobecność związaną z zachorowaniem na COVID-19 
i przebywaniem na kwarantannie lub izolacji do-
mowej.

W OBRONIE PAMIÊCI O JANIE PAWLE II 
Od wielu lat jesteśmy świadkami ataków róż-

nych środowisk na osobę świętego Jana Paw-
ła II. Do dewastacji Jego pomników dochodziło 
już wielokrotnie w przeszłości. Jednak w ostat-
nim czasie fala nienawiści wobec osoby Papieża 
Polaka uległa wielkiemu nasileniu.

Pojawiły się nawoływania do likwidacji 
pomników, zmian nazw ulic, placów, a nawet 
usuwania Jego imienia z publikacji. Działania te 
mają doprowadzić do zmiany wizerunku czło-
wieka godnego najwyższego szacunku, w kogoś 
współwinnego odrażających przestępstw. Zarzu-
ty stawiane przez środowiska lewackie oparte są 
na manipulacji i rozpowszechnianiu kłamstw.

W Polsce i na całym świecie jesteśmy świad-
kami próby przeprowadzenia rewolucji obycza-
jowej. Celem tej rewolucji jest „wyzwolenie” 
człowieka z wszelkich norm kulturowych, 
obyczajowych, godnościowych – zrównanie 
praw związków homoseksualnych z prawami 
małżeńskimi, w tym prawa do adopcji dzieci, 
prawa do aborcji na życzenie (a w przyszłości 
z pewnością eutanazji) czy edukacji seksualnej 
już w wieku wczesnoprzedszkolnym.

Przeszkodą na drodze do stworzenia „mo-
delu nowego człowieka” jest tradycyjna ro-
dzina oparta na wartościach chrześcijańskich, 
która swoje oparcie ma przede wszystkim 
w Kościele katolickim. Stąd próba zniszcze-
nia Kościoła, a nie da się tego w Polsce zrobić 
bez zniszczenia świętości Jana Pawła II. Prze-
widział to już kardynał Stefan Wyszyński, 
który przestrzegał: „Jeśli przyjdą zniszczyć 
ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół 
jest siłą tego Narodu”.

Bez Jana Pawła II nie byłaby możliwa „So-
lidarność”, której papież patronował od samego 
początku. W robotniczych protestach roku 1980 
widział nie tylko bunt przeciwko władzy w celu 
poprawy warunków życia. W „Solidarności” 
dostrzegał symbol przemian, które miały zmie-
nić – i zmieniły – „oblicze tej ziemi”; przemian 
dokonanych metodami pokojowymi z poszano-
waniem godności każdego człowieka. Ideały, 
na których zbudowana została „Solidarność”, 
zawsze były bliskie Jego sercu.

Apelujemy do członków i sympatyków na-
szego Związku o odważną i cierpliwą postawę 
w obronie pamięci i świętości naszego Papieża. 
To Jego pontyfikat obudził w nas „Solidarność”, 
która wywalczyła Polakom niepodległą i demo-
kratyczną Ojczyznę.

Apel Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” z 26 listopada 2020 r.

Pomódlmy się w Noc Betlejemską, w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało, węzły, konflikty, powikłania…

    ks. Jan Twardowski

Niech Święta Narodzenia Jezusa Chrystusa

upłyną w rodzinnym gronie w zdrowiu, pokoju, 

radości i miłości, a ich przesłanie rozciągnie się 

na wszystkie dni 2021 roku.

Życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkiej 

pomyślności w imieniu podbeskidzkiej 

„Solidarności”

składa
Przewodniczący Zarządu 

Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz
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