
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

PODWY¯KI DLA ZA£OGI EATON
„Solidarność” w bielskiej spółce Eaton Auto-

motive Systems zakończyła rozmowy płacowe. 
W efekcie każdy pracownik tej firmy otrzyma pod-
wyżkę wynagrodzenia na poziomie ok. 4,5 procent.

Spółka Eaton Automotive Systems zajmuje 
się – najogólniej mówiąc – produkcją części do 
silników samochodowych, głównie zaworów. 
Firma ta zatrudnia w Bielsku-Białej blisko tysiąc 
osób. Końcem stycznia zakładowa „Solidarność” 
rozpoczęła negocjacje na temat wzrostu płac. 11 
lutego – po czterech rundach rozmów – podpi-
sane zostało porozumienie, na mocy którego od 
1 kwietnia płace pracowników wzrosną o około 
4,5 procent.

– Początkowo żądaliśmy 6-procentowego 
wzrostu płac, ale ostatecznie stanęło na kompro-
misowym poziomie około 4,5 procent. Trzeba do-
dać, że poprzednie podwyżki wynegocjowaliśmy 
dokładnie rok temu. Wtedy były one właśnie na 
poziomie około sześciu procent. Tak więc w su-
mie płace naszych pracowników wzrosły o po-

nad 10 procent, co nie jest chyba złym wynikiem, 
zwłaszcza uwzględniając obecny trudny czas dla 
całej gospodarki – mówi Jerzy Chomczyński, 
przewodniczący „Solidarności” w spółce Eaton 
Automotive Systems.

Trzeba dodać, że w Eaton współpraca związ-
kowców z dyrekcją tej spółki od dłuższego czasu 
układa się co najmniej poprawnie. – Dyskutujemy, 
spieramy się, ale zawsze udaje się nam wypra-
cować kompromisowe rozwiązania. To dowód 
nie tylko skuteczności naszego związku, ale także 
otwartości i woli dialogu ze strony dyrekcji – pod-
kreśla Jerzy Chomczyński.

Dowodem na takie partnerskie relacje w biel-
skiej spółce Eaton Automotive Systems jest fakt, 
że niedawno dyrekcja tej firmy znalazła się 
w elitarnym gronie zwycięzców XIII edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”. Wcześniej zdobyła ona też 
– w podobnym ogólnopolskim konkursie – tytuł 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

NEGOCJACJE 
P£ACOWE 
W SPÓ£KACH FIATA
Na żądanie „Solidarności” FCA Poland roz-
poczęły się dawno postulowane rozmowy 
płacowe dotyczące pracowników dwóch naj-
większych fiatowskich spółek – FCA Poland 
oraz FCA Powertrain. Pierwsza runda odbyła 
się 9 lutego, druga – i jak na razie ostatnia 
(stan na niedzielę 21 lutego) – 13 lutego.

Podczas pierwszych rozmów płacowych, 
wspólnych dla FCA Poland oraz FCA Powertrain 
– prowadzonych zdalnie w formie telekonferencji 
– pracodawcy zaproponowali podwyżkę wyna-
grodzeń miesięcznych (łącznie z wliczoną w to 
premią regulaminową) o 350 zł. Podczas drugiego 
spotkania przedstawiciele zarządów obu spółek 
zmodyfikowali swą propozycję: podwyżka wyna-
grodzeń (wraz z premią) o 450 zł z wyrównaniem 
od 1 października 2020 r. Ze względu na różnice 
w wysokości premii oznacza to – po odliczeniu 
premii – w tyskim FCA Poland wzrost stawek 
o 2,38 zł na godzinę, natomiast w bielskim FCA 
Powertrain o 2,28 zł na godzinę.

MOZ NSZZ „Solidarność” FCA Poland po-
czątkowo żądał podwyżki wynagrodzeń zasadni-
czych każdego pracownika obu spółek FCA o 5 
zł na godzinę. W trakcie negocjacji związkowcy 
zmodyfikowali swe żądania. Teraz domagają się 
dla każdego pracownika z obu spółek podwyżki 
o 3 zł za godzinę ze skutkiem od 1 września 2020 
roku i o kolejne 1 zł od 1 lipca 2021 r.

– Ograniczając nasze jak najbardziej uzasad-
nione żądania chcemy wykazać naszą dobrą wolę 
i chęć osiągnięcia kompromisu. Niestety, mimo 
zapowiedzi nie doszło do dalszych rozmów, 
a tym samym do ustosunkowania się pracodawcy 
do naszej kompromisowej propozycji – mówiła 
w piątek 19 lutego przewodnicząca MOZ NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland Wanda Stróżyk. Tego 
właśnie dnia związkowcy opracowali i przesłali 
do zarządów obu spółek protokół rozbieżności, 
w którym stwierdzono zakończenie rokowań bez 
podpisania porozumienia i wystąpiono o wyzna-
czenie mediatora.


Przypomnijmy: związkowcy z fiatowskiej „So-

lidarności” regularnie od listopada 2019 (!) roku 
występują do dyrekcji o podwyżki płac w tyskim 
FCA Poland oraz bielskim FCA Powertrain. Związ-
kowcy podkreślają, że ich żądanie jest zwykłym 
dążeniem od zapewnienia wszystkim pracownikom 
sprawiedliwego wynagrodzenia, odpowiadającego 
ich zaangażowaniu i wkładowi pracy, jak również 
podstawowej stabilizacji ekonomicznej.

Tłumaczą oni jednocześnie, że pracownicy obu 
spółek są nieustannie obciążani nowymi, rosnącymi 
zadaniami, wymaga się od nich stałego wzrostu 
wydajności i efektywności pracy. W trakcie roko-
wań związkowcy podkreślali, że podwyżka obej-
muje dwa lata, zaś od maja 2019 do grudnia 2020 
– zgodnie z danymi GUS – średnia płaca w sekto-
rze przedsiębiorstw wzrosła w Polsce o ponad 900 
zł miesięcznie (dokładnie z 5.057 zł do 5.973 zł). 
Z drugiej strony rosnące koszty utrzymania oraz in-
flacja prowadzą do realnego spadku wynagrodzeń.

„Wszystkim pracownikom należy zapewnić 
godne wynagrodzenia odpowiadające ich wysił-
kowi, zaangażowaniu, najwyższej wydajności 
i jakości pracy” – podkreślają związkowcy z „So-
lidarności”, przypominając pracodawcy, że do od-
niesienia sukcesu na globalnych rynkach niezbędna 
jest inwestycja w ludzi, którzy zapewniają wysoką 
jakość i wydajność produkcji.

Przy okazji: dzięki negocjacjom, prowadzonym 
m.in. przez „Solidarność” FCA Poland, w bielskiej 
spółce Avio Polska płace zasadnicze wszystkich 
pracowników wzrosły o 336 zł miesięcznie z wy-
równaniem od 1 stycznia br. Z kolei wynagrodze-
nia zasadnicze pracowników spółki ASK Poland 
od 1 stycznia wzrosły o 250 zł – tam jednak już 
w ub.roku wywalczono wzrost premii o 250 zł, 
a więc łączny wzrost wynagrodzeń każdego pra-
cownika w tej spółce to 500 zł!

JEDEN PROCENT NA DOBRY CEL
Przed nami rozliczenia z fisku-

sem, a tym samym także okazja do 
przekazania jednego procenta swego 
podatku na rzecz którejś z organiza-
cji pożytku publicznego. Przy podej-
mowaniu decyzji prosimy wziąć pod 
uwagę współpracujące z podbeskidzką 
„Solidarnością” Stowarzyszenie „Pod-
beskidzie Wspólna Pamięć” (nr KRS 
0000625337), które w swych statuto-
wych zadaniach ma m.in. kultywowanie pamięci 
o naszej niedalekiej przeszłości (w tym zwłasz-
cza historii podbeskidzkiej „Solidarności”) 
oraz otaczanie pomocą materialną i medyczną 
dawnych działaczy opozycji antykomunistycz-

nej, którzy dziś chorują lub cierpią 
niedostatek. W 2020 roku staraniem 
tego stowarzyszenia ukazał się „Spa-
cerownik Bielski” – przewodnik po 
miejscach związanych z burzliwymi 
dziejami „Solidarności” w Bielsku-
-Białej.

Dziękuję serdecznie tym, którzy 
jednym procentem od swych po-
datków zechcą wesprzeć statutową 

działalność naszego stowarzyszenia. To bar-
dzo proste – wystarczy w odpowiedniej ru-
bryce zeznania podatkowego wpisać numer 
KRS 0000625337.

Prezes Stowarzyszenia PWP Bogdan Szozda

FINA£ AKCJI DLA GRZEGORZA

SOLIDARNA POMOC 
Strażacka „Solidarność”, wspierana między 

innymi przez Region Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”, zainaugurowały pod koniec ubiegłego 
roku zbiórkę środków na pomoc dla 36-letniego 
Grzegorza Pająka, strażaka z bielskiej komendy 
Państwowej Straży Pożarnej. Na skutek wybu-
chu gazu, który miał miejsce 16 października 
w Kobiernicach koło Bielska-Białej, zginęła jego 
Mama, a on sam i pozostali członkowie rodzi-
ny trafili do szpitala. Pod gruzami doszczętnie 
zniszczonego domu stracili cały dorobek życia.

Akcję zbiórki pieniędzy na pomoc w odbudo-
wie domu zainicjowała jego macierzysta komi-
sja NSZZ „Solidarność” w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 
Inicjatywę  wsparły organizacyjnie Krajowa 
Sekcja Pożarnictwa i Krajowa Sekcja Służby 
Więziennej NSZZ „Solidarność” oraz między-
związkowa Fundacja „Solidarni”. Ta ostatnia 
udostępniła specjalne subkonto, na które wpła-
cane były pieniądze na pomoc dla Grzegorza.

Niedawno fundacja „Solidarni” przedstawi-
ła inicjatorom akcji szczegółowe rozliczenie, 
a Grzegorzowi przekazała wszystkie zebra-
ne środki.

– Efekty akcji przerosły nasze oczekiwania. 
Widać, że solidarność to nie tylko nazwa nasze-
go związku, ale także motyw naszego postępo-
wania, zwłaszcza wobec tych, których dotknęło 
nieszczęście. Dziękujemy wszystkim, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel – mówi Roman 
Marekwica, szef „Solidarności w Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Biel-
sku-Białej, a równocześnie inicjator zbiórki 
pieniędzy dla Grzegorza i jego rodziny. Pod-
kreśla, że wśród darczyńców były organizacje 
zakładowe „Solidarności”, działające przy ko-
mendach Państwowej Straży Pożarnej z całej 
Polski, a także Krajowa Sekcja Pożarnictwa. 
Środki przekazały także m.in. Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” Zarządy Regionu Podbe-
skidzie i Podkarpacie, a także szereg zakłado-
wych organizacji związkowych.

Swe podziękowania, za naszym pośred-
nictwem, pragną przekazać także obdarowani 
– Aneta i Grzegorz Pająkowie. – Jesteśmy 
ogromnie wdzięczni „Solidarności”, a także 
wszystkim osobom, organizacjom i instytu-
cjom, które okazały nam serce i wszelką po-
moc. Dziękujemy za każdy gest współczucia 
i solidarności, za każde dobre słowo i różno-
rodne wsparcie. W tych niezwykle trudnych 
dla nas chwilach mogliśmy się przekonać, że 
ludzi dobrej woli jest więcej – mówią wzru-
szeni małżonkowie.

Z ¯A£OBNEJ KARTY
JÓZEF GOLONKA 
(1950-2021)

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość, że 
4 lutego 2021 roku zmarł 

nasz kolega, śp. Józef Golonka, wieloletni przewodni-
czący NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metali Lekkich 
Kęty (późn. Grupie Kęty SA).

Józef Golonka urodził się 19 lipca 1950 roku w No-
wym Sączu. W latach 1968-1970 był pracownikiem 
Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemy-
słowego, a od 1970 r. pracował w Zakładach Metali 
Lekkich Kęty. We wrześniu 1980 był współorganiza-
torem „Solidarności” w ZML i członkiem Międzyza-
kładowego Komitetu Założycielskiego „S” Regionu 
Podbeskidzie, od października 1980 r. pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w ZML. 
Od maja 1981 roku był członkiem Zarządu Regionu 
Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował 
w podziemiu działalność związkową (kolportaż prasy, 
zbieranie składek, pomoc dla represjonowanych).

W 1989 roku reaktywował „Solidarność” w ZML-u, 
został przewodniczącym Komisji Zakładowej oraz 

członkiem Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”. Był także działaczem samorządowym – rad-
nym gminy Kęty, a później Powiatu Oświęcimskiego.

W 2014 roku Józef Golonka został uhonorowany 
tytułem „Zasłużony dla podbeskidzkiej Solidarności”, 
a w 2017 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności 
nadany przez Prezydenta RP. Zmarł po wielu latach 
zmagania się z ciężką chorobą. Jego pogrzeb odbył 
się 7 lutego w Bulowicach koło Andrychowa.

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie…

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom 
śp. Józefa Golonki składamy wyrazy naszego 

współczucia i solidarności w bólu.

W styczniu 2017 roku prezes IPN Jarosław Szarek od-

znaczył Józefa Golonkę Krzyżem Wolności i Solidarności, 

nadanym mu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
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