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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

Koordynator – Andrzej Madyda 
tel. 603 769 965, 
e-mail: sekr.bbial@solidarnosc.org.pl

Żywiec, Al. Piłsudskiego 56

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

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 jego terenowymi oddziałami. 

CO Z EMERYTURAMI STA¯OWYMI?
Niedawne stanowcze wypo-

wiedzi Piotra Dudy na temat 
emerytur stażowych sprawiły, że 
zamrożony w sejmie obywatel-
ski projekt znów stał się przed-
miotem debaty publicznej.

– Tu nikt nikomu nie robi 
łaski! – powiedział Piotr Duda 
w reakcji na wypowiedź Jaro-
sława Kaczyńskiego podczas 
spotkania z wyborcami w Koninie. Prezes PiS 
zapytany wówczas o emerytury stażowe odpo-
wiedział: – Ja rozumiem, że jest zniecierpli-
wienie, ale w tej sprawie będzie trzeba jeszcze 
trochę poczekać.

„Jako inicjator obywatelskiego projektu 
ustawy o «Emeryturach stażowych», którego 
pierwsze czytanie odbyło się 14 grudnia 2021 
r., wyrażam oburzenie z powodu mrożenia prac 
nad tą niezwykle ważną społecznie ustawą” – 
napisał niedługo później Piotr Duda do marsza-
łek Sejmu Elżbiety Witek.

Zamrożenie projektu zniecierpliwiło ostatnio 
nie tylko inicjatorów projektu z NSZZ „Solidar-
ność”. Już 6 lipca podczas posiedzenia sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o jego 

losy zapytał poseł Rafał Adam-
czyk z Lewicy. – Wszyscy pyta-
ją o emerytury stażowe. Bardzo 
proszę o uzbrojenie się w cier-
pliwość, również z szacunku do 
seniorów – opowiadała wówczas 
przewodnicząca Komisji Urszu-
la Rusecka (PiS), nie dając jed-
nak odpowiedzi, kiedy projekt 
będzie rozpatrywany. Odpowie-

działa jedynie, że członkowie komisji dowiedzą 
się o tym w konstytucyjnym terminie. Dodała 
też: – Bardzo cieszy mnie dbałość o seniorów 
i o emerytury stażowe. Proszę wierzyć, że nam 
wszystkim zależy na wsparciu dla seniorów. 
Rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 r. – czyli 
od momentu, kiedy objął zarządzanie państwem 
– wspiera seniorów.

Przypomnijmy, pod obywatelskim projektem 
o emeryturach stażowych zebrano 235 tys. pod-
pisów. Przewiduje on, że prawo do emerytury 
stażowej miałyby kobiety po przepracowaniu 
35 lat okresów składkowych i nieskładkowych, 
a mężczyźni po 40 latach, pod warunkiem, że 
jej wysokość nie byłaby niższa od minimalnej 
emerytury. (www.tysol.pl)

PIELGRZYMKA 
LUDZI PRACY

Zbliża się 40. Ogólnopolska Pielgrzym-
ka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Jak zawsze 
w trzecią sobotę i niedzielę września spotka-
my się w Częstochowie, aby modlić się u tro-
nu Jasnogórskiej Pani, dziękując za opiekę 
i prosząc o wsparcie. Jak zawsze przybędzie-
my tam z naszymi sztandarami, manifestując 
swoje przywiązanie do wiary i Kościoła. Swe 
zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu 
przesłał nam przewodniczący NSZZ „Soli-
darność”. Oto jego fragmenty:

Drodzy Przyjaciele!
Pielgrzymka ludzi pracy to duchowy 

testament naszego Patrona błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, który zapoczątkował 
wrześniowe pielgrzymowanie w najczarniejszym 
okresie naszej historii, dając w zniewoleniu 
nadzieję i wewnętrzną wolność. Stąd hasło 
tegorocznej pielgrzymki: „Księże Jerzy – 
jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament”.

Serdecznie zapraszam w imieniu Komisji 
Krajowej do udziału w 40. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę, która 

odbędzie się w dniach 17-18 września. Stańmy 
razem do wspólnej modlitwy, w której udział 
weźmie również Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda.

Szczęść Boże „Solidarności”

Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” organizuje wyjazd na niedzielną, 
główną część Pielgrzymki Ludzi Pracy na Ja-
sną Górę. Zapisy przyjmuje Andrzej Mady-
da pod tel. 506 194 978 do 9 września. Ilość 
miejsc ograniczona.

Przewodniczącemu „Solidarności” Regionu Podbeskidzie

MARKOWI BOGUSZOWI
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY
wraz z zapewnieniem o modlitewnej pamięci

składają
przyjaciele z podbeskidzkiej „Solidarności”

W ROCZNICÊ SIERPNIA
Zbliża się 42. Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidar-

ność”. Z tej okazji zapraszamy przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych NSZZ 
„Solidarność” z Regionu Podbeskidzie oraz członków i sympatyków naszego związku do udziału 
w uroczystej mszy św. w intencji „Solidarności” i świata pracy. Zostanie ona odprawiona w nie-
dzielę 28 sierpnia o godz. 18.00 w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej (ul. Sobieskiego 10).

HANDEL W NIEDZIELE?

DOMAGAMY SIÊ 
KONTROLI PIP 

Handlowa „Solidarność” zwróciła się do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy o zwiększenie liczby 
kontroli w sklepach w zakresie przestrzegania 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. To 
reakcja na doniesienia o tym, że jedna z naj-
większych działających w Polsce sieci handlo-
wych chce otwierać w ten dzień część swoich 
sklepów. W ocenie związkowców taka sytuacja 
to rażące naruszenie prawa.

W wystąpieniu skierowanym do Głównej In-
spektor Pracy handlowa „Solidarność” zgłosiła 
również postulat, aby kontrole w poszczegól-
nych placówkach handlowych były przeprowa-
dzane wielokrotnie, w każdą kolejną niedzielę.

– Jednorazowe złamanie zapisów ustawy re-
gulującej handel w niedziele stanowi wykrocze-
nie. Jeżeli sytuacja się powtarza i prawo jest 
łamane w sposób uporczywy, mamy już do czy-
nienia z przestępstwem, za które grożą znacz-
nie bardziej dotkliwe kary finansowe, sięgające 
nawet 1 mln zł – tłumaczy Alfred Bujara, szef 
Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ „Solidarność”. – Gdy kontrola 
jest jednorazowa, to właścicielowi sklepu po 

prostu opłaca się zapłacić 1-2 tys. zł kary i na-
dal łamać prawo.

Do niedawna wiele sieci handlowych otwie-
rało swoje sklepy w niedziele, powołując się na 
wyjątek w ustawie dotyczący placówek poczto-
wych. Sklepy oferowały swoim klientom usłu-
gę nadawania i odbioru przesyłek i pod tym 
pretekstem prowadziły działalność handlową 
w niedziele. W lutym zaczęła obowiązywać no-
welizacja przepisów, która ukróciła tę praktykę. 
Sklepy, które próbują handlować w niedziele, 
wykorzystują artykuł ustawy, który wyłącza 
spod zakazu handlu właśnie „placówki han-
dlowe w zakładach prowadzących działalność 
w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki 
i wypoczynku”. Takie przypadki mieliśmy też 
na naszym terenie.

OGÓLNOPOLSKI RAJD „SOLIDARNOŒCI”
Przypominamy, że w sobotę 3 września 
odbędzie się kolejna edycja Ogólnopol-
skiego Rajdu Górskiego „Solidarności”. 
Tym razem będziemy wędrować na Stożek 
w Beskidzie Śląskim. Do schroniska, któ-
re znajduje się na granicy polsko-czeskiej, 
można dojść z Ustronia, Wisły czy Istebnej.

Na górze spotkamy się o godz. 12.00 i roz-
poczniemy mszą św. dla związkowców i ich ro-
dzin. Po mszy będzie można zjeść obiad, a rajd 
zakończymy quizem dotyczącym miejsca naszej 
tegorocznej wędrówki.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ufundo-
wała specjalny puchar dla organizacji związkowej 
najliczniej reprezentowanej podczas rajdu. Nato-
miast Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” przyzna puchar osobie, która zdobędzie 
pierwsze miejsce w konkursie wiedzy turystycznej. 
Ponadto każdy uczestnik otrzyma specjalną odzna-
kę rajdową. Czasu jest niewiele: zapisy i wpłaty 
na rajd przyjmujemy do 29 sierpnia.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
u przewodniczących organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” lub w Zarządzie Regio-
nu Podbeskidzie.
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