
NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie

 NAJLEPSZY KANDYDAT
Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ „Solidarność” z 26 lutego 2020 roku 
w sprawie poparcia Andrzeja Dudy w wybo-
rach prezydenckich.

Mijające pięć lat prezydentury Andrzeja 
Dudy były czasem dobrym dla Polski i dla „So-
lidarności”. W tym czasie Prezydent Andrzej 
Duda zrealizował znakomitą większość związ-
kowych postulatów, zapisanych w przedwybor-
czej Umowie Programowej, był też gwarantem 
skutecznego wprowadzania w życie zmian, prze-
prowadzanych przez parlamentarną większość. 
Ludzie pracy doczekali się realizacji postulatów, 
które przez lata bez skutku zgłaszali poprzedniej 
ekipie rządowej. W trakcie swej kadencji Pre-
zydent Andrzej Duda był nie tylko rzecznikiem 
interesów ludzi pracy, ale także orędownikiem 
autentycznego dialogu społecznego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność” wyraża przekonanie, że Andrzej Duda 
jest najlepszym kandydatem w nadchodzących 
wyborach prezydenckich, kandydatem gwaran-

tującym kontynuację działań dobrych dla na-
szej Ojczyzny i dla ludzi pracy. Apelujemy do 
członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” 
o poparcie tej kandydatury.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „So-
lidarność” zwraca się do Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” o podpisanie z Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą przedwyborczej Umo-
wy Programowej oraz o wystosowanie apelu do 
członków naszego związku o poparcie tej kan-
dydatury.

STRAJK OSTRZEGAWCZY W ASK
W piątek 6 marca 2020 
roku w zakładach spółki 
ASK Poland w Bielsku-
-Białej i Wilkowicach 
doszło do dwugodzinnego 
strajku ostrzegawczego. 
Akcję poparła znakomita 
większość załogi, a przed 
bramami bielskiego 
zakładu solidaryzowa-
li się z nią związkowcy 
z innych zakładów pracy 
Podbeskidzia, którzy za-
blokowali także pobli-
skie skrzyżowanie.

– To ogromny sukces. Załoga ASK maso-
wo skorzystała z przysługującego jej prawa 
do zamanifestowania swego niezadowolenia 
z powodu impasu w negocjacjach płacowych. 
Ta firma ma spore zyski, wypracowane przez 
załogę. Żądamy, by pracodawca wreszcie 
zainwestował w ludzi, bo płace zasadnicze 
w tej spółce są już niewiele większe od obec-
nej płacy minimalnej. Mamy nadzieję, że za-
rząd spółki zaakceptuje nasze postulaty i nie 
dojdzie do eskalacji protestu – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 
spółek FCA Poland, obejmującej swym dzia-
łaniem także oba zakłady spółki ASK Poland, 
zatrudniające łącznie ponad 900 osób, w więk-
szości kobiet.

Przypomnijmy pokrótce dotychczasowy 
przebieg walki o godne płace w tej spółce. 
Spór zbiorowy w ASK Poland rozpoczął się 
16 stycznia. Wcześniejsze rozmowy, doty-
czące wzrostu wynagrodzeń w tej spółce, nie 
przyniosły żadnych efektów. – Niestety, tak-
że negocjacje prowadzone w ramach sporu 
zbiorowego nie dały żadnego rezultatu. Praco-
dawca okopał się przy swoich propozycjach, 
które są nie do przyjęcia dla załogi – tłuma-
czy Wanda Stróżyk. Żądania „Solidarności” 
to podniesienie od 1 stycznia 2020 r. stawek 
wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pra-
cowników ASK Poland o 350 zł miesięcznie 
oraz podniesienia dodatku stażowego o 100 
zł miesięcznie. Z kolei pracodawca upiera się 
przy podwyżkach wynagrodzeń o 120 zł mie-
sięcznie (71 groszy za godzinę) i podniesieniu 
dyscyplinującej pracowników premii absen-
cyjnej o 50 zł/ mies.

– Niestety, pracodawca nie był zaintere-
sowany kompromisem ani porozumieniem. 
Pomimo naszych rzeczowych uwag i meryto-
rycznych argumentów, ani o jotę nie zmienił 
swoich wcześniejszych propozycji płacowych 
– mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność” FCA Poland. – Nie było ze stro-
ny zarządu ASK żadnego zrozumienia dla 
słusznych oczekiwań pracowników, żadnego 
gestu dobrej woli, nie mówiąc już o ustęp-
stwach i zapewnieniu godnych podwyżek za-
łodze, której zaangażowanie i doświadczenie 
są podstawowym źródłem zysków spółki – do-
daje.

To w konsekwencji doprowadziło do podpi-
sania kończącego rokowania protokołu rozbież-
ności. Rezultatu nie przyniosły także pierwsze 
rozmowy płacowe prowadzone z udziałem me-
diatora wskazanego przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

 

GRUPA ¯YWIEC SA LAUREATEM

PRZYJAZNY PRACODAWCA

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie od-
była się gala finałowa XII edycji konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Wśród 
laureatów znalazła się Grupa Żywiec SA.

Konkurs promuje pracodawców, którzy wy-
różniają się w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność 
zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Organizowany jest przez 
NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem 
Prezydenta RP. To jedyny taki konkurs, w którym 
kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracow-
nicy zrzeszeni w związku zawodowym „Soli-
darność”. Pierwszą edycję konkursu patronatem 
honorowym objął śp. Prezydent Prof. Lech Ka-
czyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa 
się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP, 
a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce 
w Pałacu Prezydenckim. Galę otworzyło przemó-
wienie prezydenta Andrzeja Dudy.

– Najbardziej cenną częścią tego konkursu 
jest fakt, że wniosek konkursowy pochodzi od 
pracowników. To pracownicy danego zakła-
du decydują o tym, czy ich pracodawca będzie 
mógł ubiegać się o nagrodę. To nagroda poka-
zująca nowoczesną stronę polskiej gospodarki. 
To przedsiębiorstwa, w których przestrzegane są 

zasady prawa pracy, gdzie umowy w absolutnej 
większości są umowami na czas nieokreślony 
– mówił prezydent Andrzej Duda gratulując 
wszystkim laureatom.

Z kolei przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda zwrócił uwagę, że nagrodzeni przed-
siębiorcy mogą być wzorem dla firm, w których 
dialog między pracodawcą a związkiem zawo-
dowym układa się bardzo źle. – To naprawdę 
ważna nagroda, to pracownicy wynagradzają 
pracodawcę ponad normalne standardy za to, że 
strategią w zakładzie pracy jest zatrudnienie na 
czas nieokreślony, funkcjonowanie związków 
zawodowych, dobry dialog ze związkami zawo-
dowymi, komisja i higiena pracy, bardzo dobre 
funkcjonowanie społecznej inspekcji pracy i to, 
o co zabiegał śp. Lech Kaczyński – zakładowe 
układy zbiorowe pracy. To najbardziej punk-
towane w komisji certyfikacyjnej – podkreślił 
przewodniczący „Solidarności”.

Wśród siedemnastu laureatów tegorocznej 
edycji znalazła się Grupa Żywiec SA, zgłoszona 
przez zakładową organizację NSZZ „Solidar-
ność”, a  wyróżniona „za konsekwentne dbanie 
o wysokie standardy pracy, rozwój pracowni-
ków i ich rodzin, za troskę o bezpieczeństwo 
w oparciu o ciągły dialog ze związkami zawo-
dowymi”.

Wyróżnienie z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy odebrał dyrektor ds. 

personalnych Grupy Żywiec SA Andrzej Borczyk.  

OGRANICZENIA W PRACY 
ZARZ¥DU REGIONU

W związku z sytuacją panującą w kraju 
i zagrożeniem koronawirusem Zarząd Re-
gionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” od 
poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania 
prowadzi swoją działalność za pośrednictwem 
telefonów i korespondencji elektronicznej.

Dotyczy to wszystkich oddziałów wcho-
dzących w skład Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, jak również wszystkich biur 
Zarządu Regionu w Bielsku-Białej.

Wszelka pomoc prawna i księgowa będzie 
udzielana na bieżąco drogą telefoniczną i e-
-mailową.

W wyjątkowych przypadkach, prosimy 
o kontakt telefoniczny w celu umówienia się 
na spotkanie.

Zawieszamy do odwołania spotkania 
z przewodniczącymi organizacji związko-
wych we wszystkich oddziałach, jak również 
te, które były zaplanowane przez sekcje re-
gionalne.

Ponadto odwołane zostały szkolenia 
związkowe, które miały odbyć się w marcu 
i kwietniu. Nowe terminy zostaną ustalone 
i podane do wiadomości w późniejszym ter-
minie.

Przesunięciu ulegają też zawody strzelec-
kie, które miały odbyć się 21 marca.

Przewodniczący 
ZRP NSZZ „Solidarność”

Marek Bogusz
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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.

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. 33 812-67-90, 530 760 060
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
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 21
Koordynator – Joanna Czerwik, 
tel. 33 842-57-67
Skoczów, ul. Bielska 18
Przewodniczący – Czesław Chrapek, 
tel. 696 600 333
Sucha Beskidzka, ul. Semika 1
Koordynator – Beata Mażul, 
tel. 668 973 092
Żywiec, Al. Piłsudskiego 56
Przewodniczący – Andrzej Madyda, 
tel. 603 769 965

„Solidarność Podbeskidzia” nr 3 (458) z 18 marca 2020 r. – comiesięczny dodatek 
związkowy do „Gazety Beskidzkiej”. Redakcja: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19, tel. 33 812 67 90, 
e-mail: bbial@solidarnosc.org.pl, więcej informacji: www.solidarnosc.org.pl/bbial

PODARUJ JEDEN PROCENT
Od czterech lat działa Stowarzyszenie „Pod-

beskidzie Wspólna Pamięć”, które stawia sobie 
za zadanie kultywowanie pamięci o wydarze-
niach z dziejów podbeskidzkiej „Solidarności”, 
a także niesienie różnego rodzaju pomocy daw-
nym działaczom opozycji niepodległościowej. 
Nasze stowarzyszenie w 2019 r. uzyskało sta-
tus organizacji pożytku publicznego. Oznacza 
to, że możemy pozyskiwać środki finansowe 
z jednego procenta naszego podatku rozlicza-

nego za 2019 r. Zwracam się do Was wszyst-
kich z uprzejmą prośbą o przekazanie, jeśli taka 
będzie Wasza wola, 1 procent swojego podatku 
na nasze Stowarzyszenie.
Nasz numer KRS: 0000625337

W imieniu członków i podopiecznych nasze-
go stowarzyszenia wszystkim bardzo serdecznie 
dziękuję za wykazany gest dobrej woli.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Bogdan Szozda

ODZNACZENIA DLA SOLIDARNYCH
 W poniedziałek 24 lutego w Katowicach od-

była się uroczystość uhonorowania działaczy 
opozycji antykomunistycznej Krzyżami Wol-
ności i Solidarności. Wśród odznaczonych nie 
zabrakło przedstawicieli Regionu Podbeskidzie.

Wśród osób, którym prezes Instytutu Pamię-
ci Narodowej Jarosław Szarek wręczył Krzyże 
Wolności i Solidarności, byli m.in. Małgorzata 
Kawulak-Staszko (w 1982 r. jako pracownica 
cieszyńskiego Polifarbu została skazana na 2 lata 
więzienia za kolportaż ulotek), Andrzej Kabat 
(podziemny redaktor i drukarz pism „Bibuła” 
i „Solidarność Podbeskidzia”), Mirosław Kie-
repka (działacz „Solidarności” w Bielskiej Fa-
bryce Obuwia Domowego Befado), Władysław 
Mędrzak (działacz podziemnej „Solidarności” 
w FSM), Leszek Frydel (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Budownictwa Prze-
mysłowego aresztowany w stanie wojennym 
za kontynuowanie działalności związkowej), 

a także działacze podziemnej „Solidarności” 
z Wadowic: Krystyna Curzydło i Włodzimierz 
Ochman. Wśród osób, którym Prezydent RP 
przyznał pośmiertnie Krzyże Wolności i Soli-
darności, znaleźli się także działacze z naszego 

regionu: Antoni Bobowski (działacz „S” w Biel-
skim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych 
BPIS), Andrzej Baścik (jeden z czołowych dzia-
łaczy podziemnego „Trzeciego Szeregu”), Ka-
zimierz Jabłoński (działacz jawnej i podziemnej 
„Solidarności” w FSM), Maria Wiktor („Soli-
darność” Wadowic) i Jan Matlak („Solidarność” 
PZPS Chełmek).


Z kolei 6 marca w gmachu Delegatury Ślą-

skiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Bia-
łej odbyła się uroczystość odznaczenia dwóch 
działaczy podbeskidzkiej „Solidarności”, Jerze-
go Hilbrychta z Żywca i bielszczanina Edwarda 
Śliwy, Medalami Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości.

Dokładnie miesiąc wcześniej, 6 lutego, 
w Bielskim Centrum Kultury podczas obchodów 
39. rocznicy zakończenia strajku generalnego na 
Podbeskidziu odbyła się ceremonia odznaczenia 

blisko dwudziestu dawnych i obecnych związ-
kowców z naszego regionu Medalami Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości nadanymi przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę. Nie wszyscy mo-
gli uczestniczyć w tamtej uroczystości i dlatego 
6 marca wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
zaprosił do bielskiej Delegatury ŚlUW Jerzego 
Hilbrychta i Edwarda Śliwę. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz podbeskidz-
kiej „Solidarności” z przewodniczącym ZR Mar-
kiem Boguszem na czele.

Wraz z działaczami związkowymi odznaczo-
ny został także Augustyn Bartoszek z Między-
rzecza k. Bielska-Białej, 99-letni żołnierz Armii 
Krajowej. – To bardzo wymowne i symbolicz-
ne, że odznaczamy dziś Medalami Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości przedstawicieli dwóch 
różnych pokoleń, walczących w różnych mo-
mentach naszych dziejów o niepodległą Polskę. 
Dziękujemy tym samym zarówno żołnierzom 
podziemia z drugiej wojny, jak też aktywnym 
członkom „Solidarności”, walczącym o wolną 
Ojczyznę w latach osiemdziesiątych i represjo-
nowanym w czasie stanu wojennego – podkre-
ślił wicewojewoda Jan Chrząszcz.

Edward Śliwa (z lewej) i Jerzy Hilbrycht po ceremonii 

odznaczenia Medalami Stulecia Odzyskanej Niepod-

ległości.

Pamiątkowe zdjęcie osób, odznaczonych 24 lutego w Katowicach Krzyżami Wolności i Solidarności.

POMIESZCZENIA BIUROWE DO WYNAJĘCIA

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” oferuje 
do wynajęcia na dogodnych warunkach dwa pomieszczenia 
biurowe w budynku przy ul. Adama Asnyka 19 w Bielsku-Białej. 

Atuty: dogodna lokalizacja, własny parking, całodobowy 
monitoring. Szczegółowych informacji udziela 

wiceprzewodniczący ZR Stanisław Sołtysik (tel. 603 321 939). 

ZMAR£ KAZIMIERZ PODSTAWA
Z głębokim 

smutkiem przy-
j ę l i śm y  w i a -
domość, że 16 
lutego w wieku 
81 lat zmarł nasz 
ko lega  Kaz i -
mierz Podstawa.

Był zasłużo-
nym działaczem 
w a d o w i c k i e j 
„Solidarności”, 
pracował też w Zarządzie Regionu Podbeski-
dzie jako radca prawny, w latach 1989-1992 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidar-
ność”. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem 
Wolności i Solidarności.

Żonie Barbarze, dzieciom, wszystkim 
przyjaciołom i znajomym Zmarłego składa-
my wyrazy szczerego współczucia i solidar-
ności w bólu.

 Przy tej smutnej okazji przypomnijmy choć 
w skrócie biogram śp. Kazimierza Podstawy. 
Urodził się 16 maja 1938 r. w Klimontowie. 
W 1967 r. ukończył Wydział Prawa Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W latach 1968-1978 
pracował w Sądzie Rejonowym w Wadowi-
cach, a w latach 1978-1996 był radcą praw-
nym w zakładach pracy na terenie Wadowic 
i okolicy, w latach 1980-81 był współorga-
nizatorem komitetów założycielskich „Soli-
darności” w zakładach tego rejonu, w 1981 r. 
był społecznym doradcą i współpracownikiem 
działu interwencji ZR Podbeskidzie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego był kil-
kakrotnie przesłuchiwany, został też pozba-

wiony możliwości pracy w kilku zakładach 
za wspieranie represjonowanych działaczy. 
Od 1985 r. był współredaktorem, kolporterem 
i drukarzem podziemnego pisma „Solidarno-
ści” Kęt, Andrychowa i Wadowic pt. „Solidar-
ny”. Był też kolporterem prasy podziemnej na 
terenie Wadowic, m.in. „Solidarności Podbe-
skidzia”, „Kroniki Małopolskiej”, „Hutnika”.

W 1989 r. był współorganizatorem Komisji 
Organizacyjnych „Solidarności” w zakładach 
w Wadowicach, doradcą prawnym Regionalnej 
Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeski-
dzie, a w latach 1989-1995 delegatem na kolej-
ne WZD Regionu. W latach 1989-1992 pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regio-
nu Podbeskidzie ds. organizacyjno-prawnych, 
szefa Biura Radców Prawnych oraz przewod-
niczącego Podregionu „Solidarności” w Wado-
wicach. Od 1996 r. przebywał na emeryturze. 
Decyzją Prezydenta RP w 2015 r. został uho-
norowany Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Pogrzeb śp. Kazimierza Podstawy odbył się 24 
lutego w Kleczy k. Wadowic.

Kazimierz Podstawa (pośrodku) podczas regionalnego 

zjazdu podbeskidzkiej „Solidarności” w 1992 roku. Na 

zdjęciu z lewej Marcin Tyrna, z prawej Henryk Kenig.
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