
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

MARsZ GOdNOści ZAwiEsZONY
Komisja Krajowa Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność” na 
swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 
listopada 2022 roku podjęła decyzję o zawie-
szeniu planowanej na następny dzień ogólno-
polskiej akcji protestacyjnej, organizowanej 
pod hasłem „Marsz Godności”. Miało to bez-
pośredni związek z tragedią, jaka wydarzyła 
się we wtorek 15 listopada w Przewodowie, 
gdzie eksplodowała wojskowa rakieta.

„W obecnej sytuacji wszystkie siły i uwaga 
powinny być skupione na zagrożeniu, w jakim 
znalazła się Polska, dlatego planowany protest 
zostanie przeprowadzony w innym terminie” – 
czytamy w specjalnym komunikacie krajowych 
władz NSZZ „Solidarność”. „Komisja Krajowa 
składa wyrazy współczucia rodzinom i bliskim 
ofiar tragedii w Przewodowie. W tej dramatycz-
nej chwili jesteśmy razem z Wami. Bez względu 
na ostateczny wynik śledztwa winę ponosi Ro-
sja, która dokonała agresji na Ukrainę”.

W dalszej części specjalnego komunikatu 
czytamy: „NSZZ »Solidarność« stanowczo pod-
kreśla, że postulaty, które stały się powodem 
zorganizowania »Marszu Godności«, są nadal 
aktualne i »Solidarność« nie zrezygnuje z wal-
ki o ich realizację. Stąd apel do rządu RP, aby 
kierując się taką samą odpowiedzialnością jak 
»Solidarność«, podjął natychmiastowe rozmowy 

w sprawie po-
stulatów.

N i e z a l e ż -
nie od powyż-
szego, Komisja 
Krajowa kieru-
je do członków 
Związku i wszystkich struktur zaangażowanych 
w organizację protestu słowa podziękowania 
za pełną mobilizację i liczne zaangażowanie. 
Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość. Nigdy 
w historii Związku nie musieliśmy podejmować 
tak trudnej decyzji. Jednak nasza Ojczyzna, któ-
rą »Solidarność« nie tylko ma na sztandarach, 
ale i w swoich sercach, wymaga odpowiedzial-
ności i rozwagi”.

Przypomnijmy, że „Solidarność” organizując 
manifestację w Warszawie wysunęła trzy po-
stulaty:

– systemowego powstrzymania wysokich 
cen energii,

– podwyżek dla pracowników szeroko rozu-
mianej sfery finansów publicznych,

– przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych.
Następnego dnia po decyzji o zawieszeniu 

„Marszu Godności” w Warszawie odbyło się 
nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli rządu 
i „Solidarności”. Tematem rozmów były wy-
mienione wyżej żądania związkowców (czytaj 
poniżej). 

ROZpOcZęŁY się ROZMOwY O pOsTulATAch „sOlidARNOści”

pOwRóT dO diAlOGu
W czwartek 17 listopada w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie 
premiera Mateusza Morawieckiego i przed-
stawicieli Rządu z przedstawicielami „Soli-
darności”. Rozmowy dotyczyły postulatów 
wcześniej wysuniętych przez „Solidarność”.

Odpowiadając na apel Komisji Krajowej 
NSZZ „S” o dialog z rządem i w związku z de-
cyzją KK NSZZ „S” o zawieszeniu Marszu 
Godności, premier Mateusz Morawiecki zapro-
sił przedstawicieli Solidarności do rozmów przy 
stole. – Zgodziliśmy się, że nie jesteśmy w stanie 
przez półtorej godziny rozwiązać tych proble-
mów, o których mówimy od kilku lat. Przecież 
tu chodzi nie tylko o regulacje płacowe i pod-
wyżki w sferze finansów publicznych, ale przede 
wszystkim o rozwiązania systemowe – powie-
dział po spotkaniu z premierem Mateuszem Mo-
rawieckim przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Dodał, że na-
stąpiło zbliżenie, jeśli chodzi o możliwość od-
mrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych na rok 2023.

– Jeśli chodzi o pierwszy postulat powstrzy-
mania cen energii, dotyczący głównie zakładów 
energochłonnych, bo odbiorcy indywidualni są 
w miarę zaopatrzeni, rząd realizuje postulaty do-
tyczące rozwiązań systemowych i zamrożenia cen 
energii na pewnym pułapie dla indywidualnych 
odbiorców, dziś po rozmowie z Panem Premie-
rem jest zgoda i wstępne porozumienie, aby roz-
szerzyć katalog tych zakładów energochłonnych. 
Tu oprócz przyjęcia ustawy musi być notyfikacja 
w Komisji Europejskiej. I tu jest zgoda i zrozu-
mienie ze strony rządu – powiedział Piotr Duda.

Co do kolejnych postulatów zgodziliśmy się, 
że nie jesteśmy w stanie przez półtorej godziny 
rozwiązać tych problemów, o których mówimy 
od kilku lat. Przecież tu chodzi nie tylko o re-
gulacje płacowe i podwyżki w sferze finansów 
publicznych, ale przede wszystkim rozwiązania 
systemowe, czyli wynegocjowanie swoistego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników sfe-
ry finansów publicznych, czyli tzw. budżetówki – 
przekonywał po spotkaniu przewodniczący Duda.

– Pan Premier zobowiązał się w ciągu półtora 
tygodnia, a nawet tygodnia, do powołania zespołu 
roboczego Solidarność – Rząd. Na czele strony 
rządowej stanie najprawdopodobniej szef Kance-
larii Premiera, pan minister Kuchciński, z naszej 
strony pan przewodniczący Nakonieczny. I roz-
poczynamy pilne rozmowy dotyczące postulatów 
płacowych i dotyczące trzeciego postulatu – eme-
rytur stażowych. My będziemy przygotowywać 
pilnie nasze analizy i postulować odmrożenie pro-
jektów na Komisji Sejmowej – stwierdził prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”.

– Wygrywa dialog i rozmowy. (…) Nastą-
piło zbliżenie i chyba to będzie sprawa najła-
twiejsza – odmrożenie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych na rok 2023, czyli obli-
czanie tego funduszu nie będzie na podstawie 
ostatniego półrocza 2019 roku, tylko na podsta-
wie ostatniego półrocza 2022 roku. Wreszcie 
historyczna data, jeżeli to się uda, że Fundusz 
Socjalny będzie obliczany już na bieżąco, a nie 
z poślizgiem, tak jak to było za czasów Platfor-
my Obywatelskiej i PSL-u, że Fundusz na rok 
2016 był obliczany z ostatniego półrocza 2010 
roku. To był dla nas wielki skandal i nieporozu-
mienie – podkreślił Piotr Duda. (tysol.pl)

JERZy KRoNHolD 
(1946-2022)

13 listopada 2022 roku 
zmarł Jerzy Kronhold, poeta, 
dyplomata, społecznik, dzia-
łacz opozycji antykomuni-
stycznej. Miał 76 lat.

Jerzy Kronhold urodził się 
w Cieszynie 24 stycznia 1946 
r. Studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, gdzie brał czyn-
ny udział w wystąpieniach 
studenckich w marcu 1968 r. 
Absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. A. 
Zelwerowicza w Warszawie 
na wydziale reżyserii drama-
tu (1984). Debiutował w roku 
1965 w almanachu Łódzkiej 
Wiosny Poetów. Należał 
do krakowskiej grupy po-

etyckiej „Teraz”. W latach 
osiemdziesiątych prowadził 
w Cieszynie antykwariat im. 
Juliana Przybosia.

W 1989 roku działacz Ko-
mitetu Obywatelskiego „Soli-
darność”, członek-założyciel 
Solidarności Polsko-Cze-
sko-Słowackiej, organiza-
tor niezależnych protestów 
przeciwko budowie koksow-
ni w Stonawie, pomysłodaw-

ca Festiwalu Teatralnego „Na 
Granicy” w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie. Dwukrotnie 
konsul generalny RP w Ostra-
wie (w latach 1991–1996 
i 2007–2011), a także dyrek-
tor Instytutu Polskiego w Bra-
tysławie (2000–2006). Autor 
tomów poezji: „Samopale-
nie”, „Epitafium dla Lucy”, 
„Szlak jedwabny” „Adres 
w ciemnościach”, „Pali się 
moja panienko”.

Odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi (2005), Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2008), Złotym Laurem 
Umiejętności i Kompetencji 
(2010), Krzyżem Wolności 
i Solidarności (2015).

Wieczne odpoczywanie 
racz Mu dać Panie…

spOŁEcZNi iNspEKTORZY pRZEsZKOlENi
W piątek 18 listopada 
w jednym z ośrodków 
szkoleniowo-wypoczynko-
wych w Wiśle zakończyło 
się pięciodniowe szkolenie 
dla społecznych inspekto-
rów pracy, zorganizowa-
ne przez Dział Szkoleń 
podbeskidzkiej „Solidar-
ności” i działający przy 
Zarządzie Regionu Klub 
Społecznych Inspekto-
rów Pracy.

W szkoleniu wzięło udział 54 społecznych 
inspektorów pracy z regionu Podbeskidzie, 
a także goście z innych części kraju. Kurs 
obejmował 40 godzin wykładowych. Uczest-
nicy mieli okazję zapoznać się między innymi 
z zakresem zadań i uprawnień społecznych 
inspektorów pracy, z metodyką kontroli 
bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy, z nowelizacją prawa pracy, 
a także zasadami udzielania pomocy przed-
lekarskiej. W ramach szkolenia inspektorzy 
odwiedzili firmę Lotos w Czechowicach-Dzie-
dzicach, gdzie mogli się zapoznać z profesjo-
nalnymi zabezpieczeniami bhp i sposobami 
reagowania na zagrożenia, a także bielską 
jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, gdzie 
zaprezentowany został sprzęt gaśniczy oraz 
sposoby gaszenia materiałów niebezpiecz-
nych.

Zajęcia prowadzili m.in. inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy, ratownik me-
dyczny, koordynator BHP przy Zarządzie 
Regionu oraz szef regionalnego Klubu SIP. 
– Uczestnikami tego szkolenia byli zarówno 
doświadczeni społeczni inspektorzy pracy 
z wieloletnim stażem, jak i osoby początku-
jące w tej służbie. Tego typu zajęcia skiero-
wane są zarówno do jednych, jak i drugich, 
gdyż wszyscy musimy podnosić nasze kwa-
lifikacje i uzupełniać wiedzę, tym bardziej, 
że przepisy wciąż się zmieniają – powiedział 
po zakończeniu szkolenia Krzysztof Talaga, 
szef podbeskidzkiego Klubu SIP. Wraz z nim 
certyfikaty ukończenia szkolenia wręczali 
przewodniczący podbeskidzkiej „Solidar-
ności” Marek Bogusz, kierownik Oddziału 
PIP w Bielsku-Białej Karol Pietrasina i nad-
inspektor z tego Oddziału Damian Borak.


