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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. W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy ko-
rzystać 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

PO RAZ DRUGI BEZ SEMINARIUM

NIEZWYK£Y DZIEÑ PAMIÊCI
Co roku 28 kwietnia obchodzimy Świato-

wy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pra-
cy i Chorób Zawodowych. W tym roku już po 
raz drugi pandemia przekreśliła wszelkie plany 
upamiętnienia tego dnia. Po raz drugi też nie 
będzie tradycyjnego seminarium bhp, mającego 
ponaddwudziestoletnią tradycję.

Warto przy tej okazji przypomnieć, jakie 
były początki tego niezwykłego przedsięwzię-
cia. – Podbeskidzkie seminaria, poświęcone 
sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy, 
organizowane w ramach obchodów Dnia Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy, swymi 
początkami sięgają 1992 roku, kiedy to jako 
pierwszy region w Polsce zorganizowaliśmy 
takie sympozjum dla przedstawicieli zakła-
dowych służb bhp i społecznych inspektorów 
pracy. Wziął w nim udział m.in. ówczesny 
przewodniczący „Solidarności” Marian 
Krzaklewski. Co roku w naszym seminarium 
uczestniczyło nawet do dwustu osób. Tradycją 
było też coroczne wyłanianie i honorowanie 
najbardziej aktywnych społecznych inspek-
torów pracy – relacjonuje Edward Borak, 
pomysłodawca i pierwszy organizator pod-
beskidzkich seminariów bhp.

W tamtym czasie był on przewodniczącym 
„Solidarności” w żywieckiej Spółdzielni Trans-
portu Wiejskiego (zakładał 
tam „Solidarność” w 1980 
roku i wznawiał jej dzia-
łalność  w roku 1989), 
a równocześnie społecznym 
inspektorem pracy. Do Za-
rządu Regionu trafił w 1991 
roku. Miał wówczas 47 lat. 
– Zostałem pracownikiem 
związkowego Biura Ochro-
ny Pracy, odpowiedzial-
nym za sprawy bhp, w tym 
zwłaszcza szkolenia inspek-
torów pracy. Rok później 
zorganizowałem pierwsze 
seminarium z okazji dnia 
pamięci ofiar wypadków 
przy pracy. Od początku 
partnerami w ich organiza-
cji były takie instytucje, jak 
Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, 
Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu, a także 
służby Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy 
– wspomina Edward Borak.

Podkreśla, że od samego początku przy-
świecał mu jeden cel: najlepiej uczcimy pamięć 
o ofiarach wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych przeciwdziałając takim wypadkom czy 
chorobom, eliminując wszelkie realnie lub po-

tencjalne zagrożenia. A to można osiągnąć mię-
dzy innymi poprzez nieustanną edukację osób, 
zajmujących się tą problematyką. – Niestety, za-
grożenia były, są i będą. Zmieniają się, ale wciąż 
nam zagrażają. Na początku naszych semina-
riów największym problemem było omijanie 

lub wręcz całkowite ignorowanie 
przepisów bhp w czasie transfor-
macji ustrojowej i upadku wielu 
zakładów. Ludzie bali się o swe 
miejsca pracy i często godzili się 
na łamanie tych przepisów. Dziś 
jest lepiej, choć wciąż są poku-
sy niektórych pracodawców, by 
oszczędzać na bezpieczeństwie 
pracy. Są też nowe zagrożenia, 
a wraz z nimi nowe normy i prze-
pisy. Cały czas musimy się tego 
uczyć, by być na bieżąco. Dobrze 
więc, że nasze seminaria wciąż 
trwają, że działa regionalny Klub 
Społecznych Inspektorów Pracy 
– kończy Edward Borak.

Organizacją seminariów zaj-
mował się do 2005 roku. Po nim 
działalność tę przejął Jan Polak, 

a od wielu już lat głównym organizatorem pod-
beskidzkich seminariów bhp i przewodniczącym 
wspomnianego Klubu SIP jest Piotr Górny. Wy-
pada tylko wyrazić nadzieję, że po dwuletniej 
przerwie – wymuszonej sytuacją epidemiczną 
– w przyszłym roku znowu będziemy mogli 
zaprosić do udziału w podbeskidzkim semina-
rium, poświęconym sprawom bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Piotr Górny (z prawej) i Edward Borak podczas podbeskidzkiego seminarium bhp w 2019 roku.

W środę 28 kwietnia – w Światowy 
Dzień Pamięci Ofi ar Wypadków przy 
Pracy i Chorób Zawodowych – przed-
stawiciele podbeskidzkiej „Solidar-
ności”, Państwowej Inspekcji Pracy i 
Klubu Społecznych Inspektorów Pracy 
złożą kwiaty pod tablicą, upamiętnia-
jącą Jana Frączka, Stanisława Olejaka 
i Aleksandrę Polak – związkowców, 
którzy zmarli lub zginęli w trakcie wy-
konywania obowiązków służbowych. 
Później odbędzie się okolicznościowe, 
wirtualne spotkanie związkowców i 
inspektorów pracy, poświęcone m.in. 
omówieniu ubiegłorocznych podbe-
skidzkich statystyk, dotyczących wy-
padków przy pracy.

ZORGANIZOWANI MAJ¥ LEPIEJ!

Masz problemy w pracy? Za mało zarabiasz? Nie wolno 
Ci iść na zwolnienie lekarskie? Pracujesz na umowie 
„śmieciowej”? Jesteś nadmiernie obciążony pracą?
Organizując się w Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” masz wpływ na to, w jakich 
warunkach i za ile pracujesz! Dołącz do nas! Skontaktuj 
się z przedstawicielem NSZZ „Solidarność”!
Dlaczego warto należeć do związku zawodowego?
Pięć powodów, dla których warto jest zorganizować się 
w związek zawodowy i przyłączyć do NSZZ „Solidarność”:
    1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
    2. Większa możliwość wynegocjowania lepszych wa-

runków pracy, bądź podwyżki.
    3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy czy też 

niesprawiedliwego traktowania.
    4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
    5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działa-

jących w związku, a także prawników.

Dlaczego warto wybrać NSZZ „Solidarność”?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” jest największą w Polsce organizacją pracowni-
ków z wspaniałą, czterdziestoletnią historią.

    • Jako największy związek zawodowy w naszym kra-
ju organizujemy pracowników różnych zawodów, 
którzy wspólnie walczą o godne warunki pracy i 
wyższe płace.

    • Działamy na terenie całej Polski dzięki temu, że 
jesteśmy zorganizowani na zasadzie terytorialno-
-branżowej.

    • NSZZ „Solidarność” ma bardzo długą historię – 
rozpoczęła się w 1980 r., kiedy robotnicy podjęli 
walkę o godne życie, o prawo do wyrażania swoich 
poglądów o wolność.

    • Mamy wiedzę i doświadczenie, które pomagają 
pracownikom w relacjach z pracodawcą.

    • Jako członek NSZZ „Solidarność” otrzymujesz bezpłat-
ną pomoc ekspertów związkowych (np. prawników) 
i dostęp do bezpłatnych profesjonalnych szkoleń.
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