
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Z ¯A£OBNEJ KARTY
W ostatnich tygodniach odeszło od nas do wieczności trzech naszych Kolegów. Chcemy 
choć kilkoma zdaniami wspomnienia upamiętnić ich życie i działalność w „Solidarności”. 
Rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy szczerego 
współczucia i solidarności w bólu.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

STANISŁAW STOLARSKI (1952-2021)
W ostatnich dniach dotarła do nas jeszcze jedna tragiczna wiadomość: 

22 stycznia 2021 r. w Żywcu zmarł nasz kolega śp. Stanisław Stolarski. 
Miał 68 lat.

Stanisław Stolarski w latach 1989-2002 był przewodniczącym Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Śrub w Żywcu. Jego 
związkowa praca przypadła na niezwykle ciężki czas transformacji 
ustrojowej w Polsce i przekształceń własnościowych zakładu. Od listo-

pada 1992 r. pełnił funkcję członka Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, 
a od marca 1992 do czerwca 1998 r. przewodniczącego Podregionu Żywiec i członka 
Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie.

JAN WILCZAK (1939-2021)
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 13 stycznia 2021 roku 

odszedł od nas do wieczności śp. Jan Wilczak, członek Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Tydzień wcześniej ukończył 82 lata.

Jan Wilczak był członkiem „Solidarności” od 1980 roku. Jego 
macierzystą organizacją związkową była komisja w Bielskiej Fabryce 
Maszyn Włókienniczych „Befama”. Od 1998 roku pełnił funkcję 
przewodniczącego Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność” Regionu Podbeskidzie, a od 2002 roku także członka Prezydium Krajowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów. Od 2014 roku był członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność”. Zapamiętamy Go jako dobrego, życzliwego człowieka.

Pogrzeb śp. Jana Wilczaka odbył się 16 stycznia w Wilkowicach.

CZESŁAW ŁYSIEŃ  (1943-2021)
10 stycznia 2021 r. w Bielsku-Białej zmarł nasz kolega śp. Czesław 

Łysień. Miał 77 lat.
W latach 1980-81 był członkiem „Solidarności” w Bielskiej Fabryce 

Maszyn Włókienniczych „Befama”. Po wprowadzeniu stanu wojenne-
go został internowany. W obozie w Jastrzębiu-Szerokiej był więziony 
do końca kwietnia 1982 r. W następnych latach przebywał na emigracji 
w Niemczech. Był aktywnym członkiem bielskiego stowarzyszenia „Pod-

beskidzie Wspólna Pamięć”. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy-
znał mu status osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w ostatnim czasie Instytut 
Pamięci Narodowej wszczął procedurę, by uhonorować go Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pogrzeb śp. Czesława Łysienia odbył się 14 stycznia na cmentarzu parafii Narodzenia NMP 
w Bielsku-Białej Lipniku.

SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI
Osoby zainteresowane przynależnością do związ-
ku zawodowego lub mające problemy w swoich 
zakładach pracy proszone są o kontakt z Zarzą-
dem Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
lub terenowymi oddziałami naszego związku. 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną pro-
simy korzystać z kontaktu telefonicznego lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

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. 530 760 060, tel. 33 812 67 90
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 (szczegółowe telefony na 
stronie internetowej)
e-mail: prawnicy.bbial@solidarnosc.org.pl

SIEDZIBY ODDZIAŁÓW

Cieszyn, ul. Głęboka 58
Przewodniczący – Michał Marek 
tel. 609 436 566, 
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik  
tel. 506 194 984, 
e-mail: j.czerwik.bbial@solidarnosc.org.pl

Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek 
tel. 696 600 333, 
e-mail: czeslawchrapek@gmail.com

Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul 
tel. 668 973 092, e-mail: b.mazul.bbial@
solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

„Solidarność Podbeskidzia” nr 1 (468) z 27 stycznia 2021 r. – comiesięczny dodatek związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”, 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

PRACOWNICY FIATA ¯¥DAJ¥ PODWY¯EK
– Płace mają odpowiadać zaangażowaniu 

i wysiłkowi pracowników – podkreślają związ-
kowcy z Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność”, którzy 21 stycznia 
wystąpili o podwyżki wynagrodzeń w dwóch 
największych fiatowskich spółkach: FCA Poland 
i FCA Powertrain Poland.

Związkowcy z fiatowskiej „Solidarności” re-
gularnie od listopada 2019 (!) roku występują do 
dyrekcji o podwyżki płac w tyskim FCA Poland 
oraz bielskim FCA Powertrain. Mimo kolejnych 
pism i wezwań, wciąż brak jest merytorycznej 
odpowiedzi, czyli podjęcia rozmów, których 
efektem byłby należyty wzrost wynagrodzeń 
pracowników obu spółek.

W tej sytuacji „Solidarność” FCA Poland 
wystąpiła w czwartek 21 stycznia 2021 r. z żą-
daniami płacowymi w trybie sporu zbiorowego. 
W przypadku obu spółek związkowcy żądają 
takiej samej podwyżki płac – zwiększenia 
stawek wynagrodzenia zasadniczego każdego 
pracownika o 5 zł na godzinę ze skutkiem od 
września 2020 r. Nieuwzględnienie tych żądań 
w terminie siedmiu dni, zgodnie z prawem, bę-
dzie równoznaczne z wszczęciem sporu zbio-
rowego, a tym samym – jak stanowi ustawa 
– z obowiązkiem niezwłocznego rozpoczęcia 
przez pracodawcę rokowań z reprezentującą 
pracowników MOZ NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy podkreślają, że ich żądanie jest 
zwykłym dążeniem do zapewnienia wszystkim 
pracownikom „sprawiedliwego wynagrodzenia 

odpowiadającego ich zaangażowaniu i wkładowi 
pracy, jak również podstawowej stabilizacji eko-
nomicznej”.

Tłumaczą oni jednocześnie, że pracownicy 
obu spółek są nieustannie obciążani nowymi, 
rosnącymi zadaniami, wymaga się od nich sta-
łego wzrostu wydajności i efektywności pracy. 
Z drugiej strony rosnące koszty utrzymania oraz 
inflacja prowadzą do realnego spadku wynagro-
dzeń. „Wszystkim pracownikom należy zapew-
nić godne wynagrodzenia odpowiadające ich 
wysiłkowi, zaangażowaniu, najwyższej wydaj-
ności i jakości pracy” – podkreślają związkowcy 
z „Solidarności” przypominając pracodawcy, że 
do odniesienia sukcesu na globalnych rynkach 
niezbędna jest inwestycja w ludzi, którzy za-
pewniają wysoką jakość i wydajność produkcji.

Równocześnie związkowcy przestrzegają, że 
w przypadku zignorowania ich żądania „podej-
mą wszelkie możliwe akcje protestacyjne i inne 
działania zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, do ogłoszenia strajku włącznie”.

PORTAL „TWARZE 
SOLIDARNOŒCI”

Z okazji 40. rocznicy powstania „Solidar-
ności” Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach we współpracy z „Gościem 
Niedzielnym” przygotował serwis interne-
towy „Twarze Solidarności”. Teraz zostanie 
on uzupełniony o zakładkę „Podbeskidzki 
strajk generalny”.

Wstęp do portalu „Twarze Solidarności” na-
pisał Prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej 
Duda. – Walka podjęta przez nas, Polaków, 
latem 1980 roku była pierwszym krokiem na 
drodze do obalenia systemu komunistyczne-
go. Stało się tak dzięki odwadze i determinacji 
strajkujących; dzięki wielomilionowej wspól-

nocie, złączonej patriotyzmem i wyznawanymi 
wartościami w oporze przeciwko reżimowi; 
dzięki powszechnemu odrzuceniu fałszerstw 
propagandy i konsekwentnemu żądaniu posza-
nowania ludzkich praw, swobód obywatelskich 
i godności każdego człowieka – czytamy we 
wstępie Prezydenta RP.

Teraz z inicjatywy dr. Andrzeja Grajewskiego, 
historyka i redaktora „Gościa Niedzielnego”, przy 
wsparciu IPN oraz podbeskidzkiej „Solidarno-
ści”, portal ten zostanie wzbogacony o zakładkę, 
poświęconą strajkowi na Podbeskidziu w 1981 
r. Znajdą się w niej kalendarium tamtego prote-
stu, relacje, liczne zdjęcia (w tym także dotąd 
niepublikowane) oraz strajkowe plakaty i doku-
menty. Inauguracja tej części portalu odbędzie 
się 5 lutego z udziałem m.in. przewodniczącego 
podbeskidzkiej „Solidarności” Marka Bogusza 
(zaplanowana jest transmisja internetowa).

Zachęcamy do odwiedzenia tej strony – jej ad-
res to: https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/. Można 
tam trafić także poprzez zakładkę na internetowej 
stronie głównej podbeskidzkiej „Solidarności”: 
http://www.solidarnosc.org.pl/bbial/.

OD STYCZNIA POSZ£Y W GÓRÊ…

P£ACA MINIMALNA I DODATKI NOCNE
Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodze-

nie za pracę wynosi 2800 zł brutto, czyli o 200 zł 
więcej niż w minionym roku. Minimalna stawka 
godzinowa dla określonych umów cywilnopraw-
nych wzrasta z 17 do 18,30 zł brutto. Płaca mini-
malna będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego 
na 2021 rok przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej. W stosunku do 2020 r. jest 
wyższa o 7,7 proc.

Od 1 stycznia wzrasta też automatycznie 
dodatek za pracę w porze nocnej. To efekt pod-
wyższenia płacy minimalnej, na podstawie której 
obliczana jest wysokość dodatku za pracę w go-
dzinach nocnych. W styczniu ten dodatek wyniesie 
3,68 zł brutto. W kolejnych miesiącach jego wyso-
kość będzie się wahała od 3,04 zł brutto do 3,5 zł 

brutto. Dla porównania w 2020 roku były to kwoty 
wynoszące od 2,83 zł brutto do 3,25 zł brutto.

Przypomnijmy, że wszyscy pracownicy zatrud-
nieni u danego pracodawcy otrzymują dodatek za 
pracę w porze nocnej w jednakowej wysokości, 
bez względu na to, na jakich stawkach zostali za-
trudnieni. Trzeba jednak pamiętać, że wyżej po-
dana wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 
stanowi kodeksowe minimum, które pracownik 
musi otrzymać. W wielu firmach, w których dzia-
łają związki zawodowe, dodatek za pracę w porze 
nocnej jest ustalany na wyższym poziomie. Sto-
sowne regulacje dotyczące wielkości tego dodatku 
mogą się znaleźć w regulaminie pracy, regulaminie 
wynagradzania lub w zakładowym układzie zbio-
rowym pracy.
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