PIKIETA PRACOWNIKÓW
HANDLU
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie
W SPRAWIE WYNAGRODZEÑ NAUCZYCIELI

DIALOG W PA£ACU PREZYDENCKIM
W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy 15 listopada prezydent Andrzej Duda
rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami rządu i oświatowej „Solidarności”
na temat realizacji porozumienia z 7 kwietnia
2019 r. dotyczącego m.in. zmian w systemie
wynagradzania i poprawy warunków pracy nauczycieli.
W spotkaniu stronę rządową reprezentował
premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji
i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister
MEN Dariusz Piontkowski, a stronę związkową
szef KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz
przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.
Strony zgodnie oceniły, że porozumienie
w większości punktów zostało zrealizowane,
zwłaszcza odnośnie podwyżek płac nauczycieli. Pozostał punkt VI porozumienia, którego re-

alizacja będzie przedmiotem dalszych rozmów
z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP – patrona tego dialogu.
Przypomnijmy, że oświatowa „Solidarność”,
wspierana przez krajowe władze związku, domaga się pełnej realizacji porozumienia z 2019
roku. W stanowisku przyjętym 6 października,
dotyczącym tej bulwersującej sprawy, czytamy
m.in.: „Od ponad dwóch lat Rząd uchyla się od
wypełnienia przyjętego zobowiązania o wprowadzeniu nowego systemu wynagradzania
nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Zlekceważenie zawartej z NSZZ „Solidarność” umowy
społecznej jest dla wszystkich polskich pracowników bardzo negatywnym sygnałem. Brak zaufania obywateli do państwa może skutkować
niepokojami społecznymi i niechęcią do rozwiązywania konfliktów społecznych na drodze
porozumienia i kompromisu.”

¯¥DAJ¥ 12-PROCENTOWEJ PODWY¯KI
Przed gmachem Ministerstwa Finansów
w Warszawie odbyła się manifestacja pracowników budżetówki. Wśród uczestników
znaleźli się pracownicy sądów, prokuratury,
urzędów wojewódzkich, celnicy, funkcjonariusze służby więziennej, pracownicy urzędów skarbowych, muzealnicy, pracownicy
cywilni MON.
Manifestacja ta była współorganizowana
przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, a głównym postulatem
demonstrantów była kwestia odmrożenia płac
w sferze budżetowej i 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń.
W demonstracji wzięło udział około 2 000
osób z całego kraju. W grupie manifestantów

przed gmachem Ministerstwa Finansów, a następnie Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nie
zabrakło liczącej blisko 50 osób grupy związkowców „Solidarności” z Podbeskidzia (na
zdjęciu), reprezentujących urzędy skarbowe
z Bielska-Białej i Cieszyna.

TADEUSZ MENDREK
(1950-2021)
30 października 2021 roku po
długiej chorobie zmarł w Brennej
nasz kolega śp. Tadeusz Mendrek,
wieloletni działacz „Solidarności”
w Odlewni Żeliwa (późniejszej
spółce Teksid Iron Poland) w Skoczowie. Miał 71 lat.
Tadeusz Mendrek urodził się 11 lutego 1950 roku w Brennej. W 1969
roku rozpoczął pracę w Odlewni
Żeliwa Skoczów (od 1972 Fabryka
Samochodów Małolitrażowych Zakład nr 5 Odlewnia Żeliwa, od

„Nie możemy dłużej zgadzać się na
przeciążenie pracą, na niskie wynagrodzenia, na pracę po kilkanaście godzin
dziennie siedem dni w tygodniu (…).
Złe warunki pracy i niskie wynagrodzenia to problem nas wszystkich, bez
względu na to czy pracujemy w Carrefourze, Biedronce, Auchan, czy Kauflandzie” – czytamy w komunikacie
Sekcji Krajowej Pracowników Handlu
NSZZ „Solidarność”. W demonstracji wzięło udział kilkaset osób. Byli to
pracownicy różnych sieci handlowych,
którzy zostali wsparci przez związkowców
z „Solidarności” z innych branż. Uczestnicy
akcji protestacyjnej przynieśli ze sobą transparenty: „Nie chcecie nas szanować, to będziemy
protestować”, „Ciężka praca, marna płaca” czy
„Stop wyzyskowi”.
Pracownicy handlu domagają się przede
wszystkim podwyżek oraz zwiększenia zatrudnienia w sklepach. Jak tłumaczą związkowcy,
w marketach i dyskontach pracownicy są coraz
bardziej przeciążeni, a pandemia jeszcze pogłębiła ten problem. Ich najważniejsze postulaty,
sformułowane przez Sekcję Krajową Pracowników Handlu, to:
1. Podwyżki wynagrodzeń. Pracownikom
handlu ciągle dokładane są nowe obowiązki. Tymczasem wynagrodzenia od lat stoją
w miejscu lub rosną bardzo powoli. Dlatego
domagamy się prawdziwych podwyżek. Takich, które odczujemy w naszych portfelach.
Wyższe wynagrodzenia to jedyny sposób,
aby zatrzymać w sklepach doświadczonych
pracowników i zachęcić nowe osoby do pracy w handlu.

2. Zwiększenie liczby pracowników w sklepach. Z roku na rok pracowników jest coraz
mniej, a pracy coraz więcej. Obowiązkom,
które kiedyś wykonywały 2-3 osoby, dzisiaj
musi sprostać 1 pracownik. Dodatkowo godziny otwarcia sklepów są coraz dłuższe.
Mamy już dość pracy ponad siły! Pracowników jest za mało i pracodawcy wreszcie muszą sobie to uświadomić!
3. Niedziele wolne od pracy w handlu. Trzy
lata temu „Solidarności” udało się wprowadzić
ograniczenia handlu w niedziele. Żadnemu pracownikowi handlu nie trzeba tłumaczyć, jak
ważna jest to sprawa. Niestety, w ostatnich miesiącach kolejne sieci zaczęły obchodzić prawo
i ponownie otworzyły sklepy w niedziele. W wyniku interwencji „Solidarności” Sejm uszczelnił
ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, ale
nowe przepisy wejdą w życie dopiero w styczniu
lub lutym przyszłego roku. Domagamy się, aby
sieci handlowe już dziś przestały omijać prawo
i przywróciły pracownikom prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

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.

Z ¯A£OBNEJ KARTY
1992 Teksid Iron Poland Sp. z o.o.).
W dniach od 4 do 6 września 1980
r. uczestniczył w strajku w Odlewni Żeliwa, był współorganizatorem
Komitetu Założycielskiego NSZZ
„Solidarność” w tym zakładzie,
od listopada 1980 r. pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w Odlewni Żeliwa.
13 XII 1981 r. był organizatorem
strajku w zakładzie, następnie
współorganizatorem zakładowej
akcji pomocy dla osób represjonowanych, organizatorem kolportażu i
kolporterem podziemnych pism„Solidarności” z Regionów: Podbeskidzie, Śląsko-Dąbrowskiego i Mazowsza na terenie Śląska Cieszyńskiego
(m.in. „Solidarność Podbeskidzia”,
„Tygodnik Mazowsze”, „KOS”).
W październiku 1988 r. był organizatorem jawnej Komisji Organizacyjnej „S” w Odlewni Żeliwa,

Na początku listopada w Warszawie
odbyła się demonstracja pracowników
handlu skupionych w NSZZ „Solidarność”. Powód to niskie wynagrodzenia i zbyt mała liczba pracowników
zatrudnionych w sklepach wielkich
sieci handlowych.

w latach 1989-1990 był przewodniczącym Komisji Zakładowej, w
1989 członkiem Prezydium Regionalnej Komisji Organizacyjnej
Regionu Podbeskidzie.
W latach 1990-1994 Tadeusz był
radnym gminy Brenna z listy Komitetu Obywatelskiego „S”, a w latach
1990-2006 wójtem gminy Brenna.
Od 2014 r. sprawował mandat radnego powiatu cieszyńskiego.
Za swą związkową i niepodległościową działalność w 2010 roku
Tadeusz Mendrek został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia”, a w 2014
r. Krzyżem Wolności i Solidarności.
Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy współczucia i solidarności w bólu.
Wieczne odpoczywanie
racz Mu dać Panie…

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
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
Koordynator – Michał Marek
tel. 609 436 566,
e-mail: michal.bbial@solidarnosc.org.pl
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

