
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

PODPISY JU¯ W SEJMIE
W czwartek 30 września przedstawiciele 

„Solidarności” złożyli w Sejmie podpisy zebra-
ne pod projektem ustawy o emeryturach stażo-
wych. Łącznie to 235 tysięcy podpisów, w tym 
ponad 8 tysięcy zebranych na terenie Podbeski-
dzia – w zakładach, biurach związkowych i na 
ulicach. Ta akcja się nie kończy…

– Solidarność jako związek zawodowy 
nie boi się trudnych wyzwań. A dla nas było 
to trudne wyzwanie z powodu pandemii ko-
ronawirusa. Z kolei, jeśli chodzi o zebranie 
odpowiedniej liczby podpisów, to do tego 
nie mieliśmy żadnych obaw. Ta inicjatywa 
jest bardzo ważna dla polskich pracowników, 
którzy ciężko pracują, którzy od początku 
swojej kariery zawodowej opłacają składki na 

fundusz ubez-
p ieczeń  spo -
łecznych i mają 
uzbierany kapi-
tał emerytalny. 
To dla nas bar-
dzo ważne, dlatego z satysfakcją mogę dziś 
powiedzieć, że przywozimy do Sejmu 235 tys. 
podpisów. Podpisy są nadal zbierane w całej 
Polsce, ale dziś mija termin na złożenie wyma-
ganej liczby w Sejmie. Zgodnie z wymogami 
formalnymi wystarczyło zebrać 100 tys., ale 
nas to nie zadowalało. Dlatego chcemy zbierać 
dalej. Złożone dziś podpisy pozwalają nam na 
to, żeby procedura w Sejmie mogła się rozpo-
cząć – powiedział Piotr Duda na konferencji 

prasowej przed budynkiem 
Sejmu RP.

Podpisy poparcia dla 
solidarnościowego projek-
tu ustawy o emeryturach 
stażowych nadal można 
składać w zakładowych or-
ganizacjach związkowych 
oraz w siedzibie Zarządu 
Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” i te-
renowych biurach nasze-
go związku.

Na Podbeskidziu podpisy popierające projekt ustawy o emeryturach stażowych 
zbierane były m.in. na ulicach miast.

PREZYDENT MEDIATOREM?

SPÓR „SOLIDARNOŒCI” OŒWIATY Z RZ¥DEM
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” za-

żądała natychmiastowej realizacji porozumienia 
zawartego 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy Rządem 
RP a naszym Związkiem.

W stanowisku przyjętym 6 października br., 
dotyczącym tej bulwersującej sprawy, czytamy 
m.in.: „Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od 
wypełnienia przyjętego zobowiązania o wpro-
wadzeniu nowego systemu wynagradzania 
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wy-
nagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zlekce-
ważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy 
społecznej jest dla wszystkich polskich pracow-
ników bardzo negatywnym sygnałem. Brak za-
ufania obywateli do państwa może skutkować 
niepokojami społecznymi i niechęcią do roz-
wiązywania konfliktów społecznych na drodze 
porozumienia i kompromisu.”

Kilka dni później szef „Solidarności” Piotr 
Duda zwrócił się do Prezydenta RP o mediację 
pomiędzy oświatową „Solidarnością” a Pre-
mierem. Zdaniem lidera „Solidarności” nie-
wywiązanie się przez rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego z porozumienia zawartego po-
nad dwa lata temu pomiędzy Krajową Sekcją 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
oraz wicepremierem ds. dialogu społecznego 
Beatą Szydło, ministrem edukacji narodowej 

Anną Zalewską, ministrem rodziny, pracy 
i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, sze-
fem kancelarii premiera ministrem Michałem 
Dworczykiem oraz wiceministrem finansów 
Tomaszem Robaczyńskim – to wyjątkowo 
bulwersująca sprawa.

– Przekazuję Panu Prezydentowi kopię 
samego porozumienia, dotyczącego przede 
wszystkim zmian w systemie wynagradzania 
nauczycieli. Pragnę też przypomnieć, że zo-
stało ono zawarte 7 kwietnia 2019 r. w bardzo 
trudnym dla polskiej edukacji czasie, a NSZZ 
„Solidarność” nie ulegając presji wykazał się 
daleko idącą rozwagą i odpowiedzialnością – 
napisał przewodniczący.

Obecną postawę gabinetu Morawieckiego 
Piotr Duda nazywa „nieustającą biernością rzą-
du” i przypomina, że 6 października Rada Sek-
cji powołała sztab protestacyjny. – Szanowny 
Panie Prezydencie. Zwracam się do Pana jako 
patrona dialogu społecznego, aby Pan włączył 
się w mediacje pomiędzy oświatową „Solidar-
nością” a Premierem. Realizacja powyższego 
porozumienia to elementarna powinność Rządu. 
Tu chodzi przede wszystkim o wiarygodność 
polskich władz i wiarygodność Zjednoczonej 
Prawicy, której rządy tym się charakteryzowały 
przez ostatnie lata – zakończył list Piotr Duda.

ZAPRASZAMY DO KRÊGIELNI
Podbeskidzka „Solidarność” organizuje 

kolejne zawody w kręgle. Rozgrywki odbędą 
się w sobotę 20 listopada w Bielsku-Białej. 
Mogą w nich uczestniczyć 4-osobowe drużyny 
zgłaszane przez przewodniczących organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność” z całego re-

gionu. Zgłoszenia przyjmowane są w Zarządzie 
Regionu Podbeskidzie do 15 listopada.

Regulamin rozgrywek i inne szczegóły zna-
leźć można na stronie internetowej podbeskidz-
kiej „Solidarności” – www.solidarnosc.org.pl/
bbial .

W ROCZNICÊ ŒMIERCI KSIÊDZA JERZEGO

PAMIÊÆ O NIEZ£OMNYCH DUCHOWNYCH
W rocznicę porwania ks. Jerzego Popiełuszki 

obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchow-
nych Niezłomnych. Został on uchwalony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku.

Dzień ten obchodzony jest 19 października 
jako święto państwowe ustanowione – jak pod-
kreśla ustawa – w hołdzie „bohaterom, niezłom-
nym obrońcom wiary i niepodległej Polski”. 
Tego dnia oddajemy cześć wszystkim osobom 
duchownym żyjącym w różnych epokach, które 
poświęciły życie Bogu i ojczyźnie.

Na datę ich upamiętnienia wybrano dzień, 
kiedy to w 1984 r. funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa uprowadzili ks. Jerzego Po-
piełuszkę, którego później okrutnie torturowali 
i zamordowali.

  
W uroczystościach w 37. rocznicę śmierci bł. 

ks. Jerzego Popiełuszki, Patrona NSZZ „Solidar-
ność”, które odbyły się w kościele św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu, wzięli udział 
przedstawiciele rodziny ks. Popiełuszki, repre-
zentanci instytucji rządowych i samorządowych 
oraz poczty sztandarowe regionów i zakładów 
NSZZ „Solidarność” z całej Polski. Tradycyjnie 
nie zabrakło też przedstawicieli podbeskidzkiej 
„Solidarności”. Uroczystej mszy świętej z modli-
twą o kanonizację bł. księdza Jerzego Popiełuszki 
przewodniczył bp Tadeusz Pikus.

SZKOLENIE INSPEKTORÓW
Podbeskidzka „Solidarność” była organiza-

torem kolejnego szkolenia społecznych inspek-
torów pracy, które trwało od 27 września do 1 
października w Ustroniu.

– Podstawowym zadaniem takich cyklicz-
nych szkoleń jest pogłębienie wiedzy inspek-
torów, zapoznanie ich ze zmieniającymi się 
wciąż przepisami, a także nawiązanie przez nich 
współpracy z kolegami z innych zakładów pracy 
oraz z przedstawicielami Państwowej Inspek-
cji Pracy. To wszystko sprawia, że mogą lepiej 
wypełniać swoje obowiązki oraz skuteczniej 
dbać o przestrzeganie przepisów z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy – mówi Stanisław 
Sołtysik, wiceprzewodniczący podbeskidzkiej 
„Solidarności” i główny organizator szkoleń 
w naszym regionie.

W szkoleniu społecznych inspektorów pracy 
wzięło udział 47 związkowców z 14 zakłado-
wych organizacji „Solidarności”. Zajęcia prowa-
dzili przedstawiciele PIP z Katowic i oddziału 

w Bielsku-Białej, a także dyrektor bielskiego 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ratow-
nik medyczny. Uczestnicy szkolenia – obok za-
jęć – mieli możliwość zwiedzenia elektrowni 
wodnej Porąbka-Żar.

Na zakończenie szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzy-
mali stosowne certyfi katy.

GDY GAŒNIE PAMIÊÆ…
Z inicjatywy Śląskiego Kuratorium Oświaty 

w szkołach województwa śląskiego – zarówno 
podstawowych, jak i ponadpodstawowych – realizo-
wany jest projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej 
mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!”.

Adresowany jest on do uczniów i nauczy-
cieli. Jego głównym celem jest przygotowanie 
dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 
40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wo-
jennego. Partnerami projektu są m.in. Instytut 

Pamięci Narodowej i „Solidarność” – także 
z Regionu Podbeskidzie.

W regionie chęć uczestnictwa w tym projek-
cie zgłosiło ponad 160 (!) szkół. W większości 
z nich zostały już przygotowane kąciki histo-
ryczne, a nauczyciele z tych placówek wzięli 
udział w specjalnych wykładach i spotkaniach 
– między innymi ze świadkami historii. Szcze-
góły tego projektu znaleźć można na stronie 
internetowej pamiec81.pl.

W Bielsku-Białej w spotkaniu nauczycieli ze świadkami historii uczestniczyli (na zdjęciu od prawej): Mirosław 
Styczeń, Władysława Bobowska, Wiesław Pyzio, Andrzej Sikora i Jarosław Szarek.
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