
Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” w fabryce firanek ADO 
ogłosiła pogotowie strajkowe. 
Jeśli niemiecki właściciel nie 
siądzie do rozmów ze związ-
kowcami, za pięć dni zakład 
stanie.

Sytuacja w fabryce działającej 
na terenie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej robi się coraz 
bardziej napięta. Przed świętami 
władze spółki zwolniły dyscypli-
narnie jedną ze szwaczek, za to, że 
wywiesiła na bramie wjazdowej 
do zakładu flagę „Solidarności”.

Prezesom ADO nie przeszko-
dził nawet fakt, że kobieta jest 
członkiem Komisji Zakładowej 
związku  i jest pod prawną ochro-
ną. Szwaczkę wspiera Zarząd  Re-
gionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”, który zapowiedział 
już, że pozwie niemieckiego pra-
codawcę do sądu.

Tymczasem Komisja Zakła-
dowa „Solidarności” zrzeszająca 
ponad połowę ze 190-osobowej 
załogi, a prawie wszystkich 
pracowników produkcyjnych, 
ogłosiła w poniedziałek pogo-
towie strajkowe.

Związek zawodowy od 
dłuższego czasu jest w spo-
rze zbiorowym z pracodawcą. 
– Domagamy się podwyżek 
wynagrodzeń, których nie 
mieliśmy od dziesięciu lat! 
W czerwcu ubiegłego roku 

władze firmy zlikwidowały 
fundusz socjalny. Wtedy po-
stanowiłyśmy założyć związek 
zawodowy – mówi Przybyła.

Szwaczki zrzeszone w związ-
ku domagają się również na-

tychmiastowego przywrócenia 
swojej koleżanki do pracy.

W poniedziałek z prezesem 
ADO spotkał się Bogdan Orłow-
ski, przewodniczący Zarządu 
Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. – Chciałem 
załagodzić spór między zarzą-
dem spółki a związkiem. Mam 
wrażenie, że prezesi ADO nie 
zdają sobie sprawy z tego, że 
zwalniając naszego związkow-
ca, złamali prawo. Otrzymałem 
zapewnienie, że finansowe 
postulaty „Solidarności” prze-
myślą. Tak samo jak pochopną 
decyzję o dyscyplinarce – mówi 
Orłowski.                                     •

< Więcej na www.solidarnosc.
org.pl/legnica
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Walczą o koleżankę

Nie chcemy odpowiadać za wasze błędy 
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Pod takim hasłem odbyła się 
pikieta przed siedzibą Minister-
stwa Zdrowia, zorganizowana 
przez Sekretariat Ochrony 
Zdrowia NSZZ „Solidarność”. 

Kilkuset pracowników służ-
by zdrowia: ratownictwa me-
dycznego, inspekcji sanitarnej 
oraz instytutów i szpitali kli-
nicznych przyszło powiedzieć 

„NIE!” degradacji polskiej 
medycyny.

Manifestujący przynieśli sy-
reny i gwizdki. Trzymali plaka-
ty z hasłami: "Uczciwa praca, 
hańbiąca płaca", „Zapamiętaj 
Bartku, my jeszcze żyjemy. My 
Cię z tego stołka za łeb wycią-
gniemy!”, "Wołamy dość gło-
dowym pensjom pracowników 
inspekcji sanitarnej".

Skandowali: "Mówimy NIE 
prywatyzacji, mówimy NIE 
przerzucaniu winy i kosztów 
na pacjentów i pracowników, 
mówimy NIE degradacji pol-
skiej służby zdrowia, mówimy 
DOŚĆ tragedii pacjentów i bez-
silności pracowników służby 
zdrowia w odhumanizowanym 
systemie".                                •

Zobacz galerię zdjęć z pikiety

  – Czekamy pięć dni 
na podjęcie z nami 

rozmów. 
Jeśli do nich nie 

dojdzie, rozpoczniemy 
strajk - informuje 

Agnieszka Przybyła, 
przewodnicząca  

„Solidarności” w ADO

„Powszechność zastępowania 
umów o pracę umowami cywil-
noprawnymi, tzw. śmieciówkami, 
nie tylko wpływa negatywnie 
na realizację konstytucyjnych 
uprawnień obywateli i zakłóca 
uczciwą konkurencję, ale także 
pozwala na uszczuplanie do-
chodów ZUS”! Kto twierdzi? 
„Solidarność”? - też. Ale tym 
razem uważają tak posłowie 
z sejmowej Komisji do Spraw 
Kontroli Państwowej.

Ale dalej jest jeszcze ciekawiej: 
„W aktualnym stanie prawnym 
niemożliwe jest ograniczenie i 
skuteczne wyeliminowanie za 
pomocą przysługujących PIP 
środków prawnych praktyki 
zastępowania umów o pracę 
umowami cywilnoprawnymi... 
Komisja uważa, iż konieczne 
jest dokonanie zmian w sferze 
legislacyjnej, dotyczących mię-
dzy innymi zawierania umów o 
pracę oraz zgłaszania osób wyko-
nujących pracę do ubezpieczenia 
społecznego”. 

No proszę! W zeszłym roku, 
prowadząc kampanię „Syf-Syzyf”, 
przeciwko patologii nadużywa-
nia umów śmieciowych byliśmy 
raczej krytykowani za te same 
tezy, które dzisiaj członkowie 
poselskiej komisji jednogłośnie 
przyjęli jako swoje. Duża w tym 
zasługa Janusza Śniadka. Parę ty-
godni temu rząd przyjął projekt 
zmierzający do oskładkowania 
wszystkich umów zleceń. To jeden 
z naszych koronnych postulatów, 
które zawarliśmy w dwóch pro-
jektach ustaw złożonych blisko 
rok temu u premiera. 

Jak mówił Piotr Duda – czeka 
nas długi marsz, ale i tak wygra-
my! I wygrywamy! Powoli, bo 
powoli, ale konsekwentnie.       •

http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/strona_glowna.html
http://www.solidarnosc.org.pl/legnica/strona_glowna.html
http://www.solidarnosc.org.pl/galeria-64.html
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Obchody rocznicy tragedii Smoleńskiej    
– To chwila smutna. Chwila 
pełna refleksji i zadumy nad 
tym co było i nad tym co przed 
nami – powiedział Piotr Duda 
podczas uroczystości roczni-
cowych w Gdańsku.

10 kwietnia 2010 roku około 
godziny 8:41 samolot, lecący z de-
legacją do Katynia na uroczystości 
obchodów 70. rocznicy zbrodni 
katyńskiej, rozbił się w okolicy 
wojskowego lotniska Smoleńsk-
-Siewiernyj. W katastrofie zginę-
ło 96 osób: prezydent RP Lech 
Kaczyński z małżonką, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, wicemar-
szałkowie Sejmu i Senatu, grupa 
parlamentarzystów, dowódcy 
wszystkich rodzajów Sił Zbroj-
nych RP, pracownicy Kancelarii 

Prezydenta, szefowie instytucji 
państwowych, duchowni, przed-
stawiciele ministerstw, organizacji 
kombatanckich i społecznych 
oraz osoby towarzyszące i za-
łoga samolotu.  

Była to największa 
pod względem licz-
by ofiar katastrofa 
w dziejach Sił Po-
wietrznych RP. Nikt 
nie przeżył.

Para prezydencka 
została pochowana 
18 kwietnia na Wa-
welu, w podziemiach 
bazyliki Mariackiej w 
Krakowie, w krypcie 
pod Wieżą Srebrnych 
Dzwonów.

Rano 10 kwietnia 
br. przewodniczący 
KK złożył kwiaty na 
grobach ś.p. Anny 
Walentynowicz oraz 
ś.p. Arama Rybic-
kiego. O godz.18 w 
bazylice św. Brygidy 
ks. kanonik Ludwik 
Kowalski odprawił 
mszę św. w intencji 
ofiar. Wśród zgro-

madzonych byli obecni związ-
kowcy z „Solidarności”, tym 
razem jednak bez sztandarów 
i flag. Obecni byli m.in. prze-
wodniczący KK Piotr Duda, wi-
ceprzewodniczący KK Bogdan 
Biś, Jacek Rybicki z prezydium 
Regionu Gdańskiego. Po mszy 
ulicami Gdańska przeszedł 
Marsz Milczenia, zorganizo-
wany przez Ruch Społeczny 
im. Prezydenta RP im. Lecha 
Kaczyńskiego. Gdański marsz 
odbył się niemal w całkowi-
tej ciszy, bez skandowanych 

politycznych haseł. Zgodnie 
z wolą organizatorów pod-
czas marszu obecny był tylko 
jeden transparent: WSZYSCY 
POTRZEBUJEMY PRAWDY I 

DIALOGU. Uczestnicy marszu 
złożyli kwiaty i zapalili znicze 
przy pomniku ofiar katastrofy 
z 10 kwietnia 2010 w bazylice 
Mariackiej.

W Krakowie o godz. 17.30 w 
Archikatedrze Wawelskiej została 
odprawiona msza 
święta w intencji śp. 
pary prezydenckiej 
oraz wszystkich 
ofiar. Mszę świętą 
zamówił Krakowski 
Klub Gazety Pol-
skiej im. Janusza 
Kurtyki. Następnie 
pod Krzyżem Pa-
mięci Narodowej 
(Krzyżem Katyń-
ski) złożono kwiaty. 

W Warszawie delegacja pre-
zydium ZR Mazowsze NSZZ 
"Solidarność" odwiedziła Cmen-
tarz Wojskowy na Powązkach, 
aby pomodlić się na grobach 

ofiar katastrofy smoleńskiej. 
Związkowcy złożyli wiązanki 
i zapalili znicze przy Pomni-
ku Pamięci Ofiar Katastrofy 
oraz grobach ś.p. Grażyny 
Gęsickiej i ś.p. Przemysława 
Gosiewskiego.                      •
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MKPS zaprasza premieraRozwój    
„Solidarności”
jest celem nr 1

Od 8 marca w siedzibie Ko-
misji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” w Gdańsku można 
oglądać wystawę zatytuło-
waną „Solidarnościowe Kartki 
Wielkanocne”. 

Ekspozycja to reprodukcje 
niemal 100 kartek świątecz-

nych tworzonych w podzie-
miu, które zostały umieszczo-
ne na kilkunastu planszach 
i opatrzone komentarzem. 
Okraszone humorem świątecz-
ne motywy na pocztówkach 
były w latach osiemdziesią-
tych ironicznym komentarzem 
do polskiej rzeczywistości 

stanu wojennego.Malowanie 
"solidarnościowych zającz-
ków" wspomina Ewa Zydo-
rek (obecnie sekretarz KK), 
która wraz z mężem rów-
nież tworzyła takie kartki. 
– Kartki były czasami bardzo 
śmieszne, ale trzeba pamię-
tać, że wtedy groziło za nie 
więzienie – opowiada. – To 
wcale nie były wesołe czasy 
– dodaje.

Kartki, które znalazły się 
na wystawie, pochodzą ze 
zbiorów „Solidarności” oraz 
od kilku prywatnych ko-
lekcjonerów.  Ekspozycję 
przygotowali Marzena Flis 
i Stanisław Flis z Archiwum 
Historycznego KK, a projekt 
graficzny stworzył Robert 
Kwiatek – związany z „S” 
fotograf. 

Wystawę można oglądać 
do 15 maja w holu na drugim 
piętrze budynku KK.           •

Zobacz galerię wybranych kartek 

Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy za-
prasza premiera Donalda Tuska 
na Śląsk. – Komentując akcję 
strajkową 26 marca, zaznaczył 
Pan, iż „nie można lekceważyć 
nikogo wtedy, kiedy zgłasza 
pretensje pod adresem wła-
dzy”. Trzymamy Pana ze słowo 
– napisali w liście do premiera 
reprezentanci MKPS.

 Członkowie komitetu na-
wiązali też do innych frag-
mentów komentarza, które 
premier Tusk wygłosił w dniu 
solidarnościowego strajku ge-
neralnego na Górnym Śląsku i 
w Zagłębiu Dąbrowskim. Pre-
mier stwierdził wówczas, że 
postulaty MKPS są dla niego 
niejasne i niezrozumiałe. W 
liście przypominają, że po-
stulaty zostały skierowane do 
rządu jesienią ubiegłego roku i 
że były przedmiotem rozmów 
z oficjalną delegacją rządową. 
Nad zgłoszonymi przez MKPS 
postulatami pracowało pięć 
zespołów roboczych, w skład 

których obok związ-
kowców i praco-
dawców wchodzili 
też przedstawiciele 
rządu. – Dlatego je-
steśmy zaskoczeni, 
że nie dotarła do 
Pana Premiera pre-
cyzyjna informacja 
na temat sensu i 
wagi postulatów 
wysuniętych przez 
MKPS. Wobec tego 
zapraszamy Pana 
Premiera wraz z 
przedstawicielami 
resortów gospodar-
ki, finansów, pracy, zdrowia i 
edukacji do bezpośredniego 
spotkania z delegacją MKPS 
na Śląsku. Jesteśmy gotowi 
wyjaśnić Panu Premierowi i 
przedstawicielom resortów 
wszelkie nurtujące Was wąt-
pliwości dotyczące naszych 
postulatów – zadeklarowali 
w liście reprezentanci MKPS.

 – Mamy nadzieję, że nie 
obawia się Pan spotkania z 
ludźmi, którzy „zgłaszają pre-

tensje pod adresem władzy”. 
Nie ma się czego bać. Jesteśmy 
takimi samymi obywatelami 
tego kraju jak Pan i liczymy, 
że Panu, tak samo mocno jak 
nam, zależy na przyszłości, 
rozwoju i dobru naszej Ojczy-
zny – podkreślili związkowcy 
w liście do szefa rządu.          •
 

Więcej na 
 < www.solidarnosckatowice.pl 

Wielkanoc w stanie wojennym     

30 osób z Regionu Podlaskiego 
NSZZ „Solidarność” podczas 
dwudniowego szkolenia wy-
pracowało plany działań na 
rzecz rozwoju Związku.

Zakończone warsztaty to 
następstwo przeprowadzone-
go wcześniej seminarium dla 
Zarządu Regionu. Oba wyda-
rzenia przygotowali eksperci z 
Działu Szkoleń i Działu Rozwo-
ju Związku Komisji Krajowej.

 – Środków finansowych 
na rozwój region nie będzie 
żałować. Rozwój jest celem 
numer 1 – podkreślił podczas 
spotkania przewodniczący ZR 
Podlaskiego Józef Mozolewski. 
Zainteresowanie szkoleniem z 
rozwoju Związku było na tyle 
duże wśród liderów organiza-
cji zakładowych i zespołu ZR 
Podlaskiego, że koniecznym 
było przeprowadzenie zajęć 
równolegle dla dwóch grup. 
Uczestnicy nabyli szereg umie-
jętności. Skuteczne przeprowa-
dzenie kampanii organizowania 
pracowników w związek zawo-
dowy wymaga kompetencji 
komunikacyjnych, zdolności 
do planowania i zarządzania.

 – Specjaliści z KK przekazali 
nam bardzo wiele cennych in-
formacji – podsumował prze-
wodniczący regionu. Mozolewski 
wychodzi z nową inicjatywą - 
Na terenie regionu proponuję 
wdrożyć pilotażowy projekt, 
którego celem miałoby być 
pozyskanie nowych członków 
Związku, przede wszystkim w 
dużych nieuzwiązkowionych 
zakładach pracy, ale i w organi-
zacjach już działających. Propo-
nuję, aby 2-3 doświadczonych 
pracowników Działu Rozwoju 
Związku KK uczestniczyło w 
realizacji tego projektu – po-
wiedział.                                   •

http://www.solidarnosc.org.pl/galeria-63.html
http://www.solidarnosckatowice.pl
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Światowy Dzień Walki z Bezrobociem  
11 kwietn ia to Światowy 
Dzień Walki z Bezrobociem. 
Walka ta jest szczególnie 
ważna w sytuacji, gdy na-
rasta l iczba osób mają-
cych długotrwały problem 
ze znalezieniem pracy w 
Polsce. Dlatego eksperci 
Work Service przygotowali 
zestawienie kilku propozycji, 
wskazujących drogę w walce 
z tym ważnym problemem 
społecznym. 

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego w Polsce wynosi obec-
nie 13,5 proc. Dane opubli-
kowane przez Główny Urząd 
Statystyczny wskazują na 
wzrost liczby bezrobotnych 
i stopy bezrobocia w lutym 
bieżącego roku, zarówno w 
stosunku do poprzedniego 
miesiąca, jak i do analogicz-
nego okresu 2011 roku. 

Wysoka jest również liczba 
bezrobotnych nowo zareje-
strowanych, która wyniosła 
w lutym 2,168 mln osób (z 
przewagą kobiet, które sta-
nowiły ok. 52 proc. ogółu za-

rejestrowanych). Najwyższa 
stopa bezrobocia odnotowana 
została w województwach: 
warmińsko-mazurskim (21,3 
proc.), zachodniopomorskim 
(18,8 proc.) oraz kujawsko-
-pomorskim (18,0 proc.). Naj-
niższą charakteryzowały się 
województwa: wielkopolskie 
(10,1 proc.), mazowieckie (10,6 
proc.) i śląskie (11,1 proc.). 

– Problem bezrobocia w 
Polsce dotyka już ponad 2 
milionów ludzi, z czego bez 
prawa do zasiłku pozostaje 
obecnie 82,7 proc. wszyst-
kich zarejestrowanych bezro-
botnych. Te liczby napawają 
dużym niepokojem, szczegól-
nie w dniu Światowej Walki 
z Bezrobociem. Dlatego w 
Work Service stworzyliśmy 
l istę kilku rekomendacji , 
które mogą przyczynić się 
do poprawy sytuacji polskich 
bezrobotnych – komentuje 
Tomasz Hanczarek, prezes 
zarządu Work Service SA.

Ostatnie prognozy Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecz-
nej wskazują, że z przyczyn 

sezonowych będziemy mieli 
do czynienia w najbliższych 
miesiącach ze spadkiem po-
ziomu bezrobocia. Na marzec 
stopa bezrobocia szacowana 
jest na poziomie 13,3 proc. 

– W najbliższych miesiącach 
czynniki sezonowe powinny 
być wsparte dodatkowymi 
działaniami, skierowanymi 
na stymulowanie rynku pracy, 

które pozwolą efektywniej 
walczyć z problemem bezro-
bocia w Polsce. W ostatnim 
czasie mieliśmy do czynienia 
ze zwiększaniem kosztów 
zatrudnienia, a jednocześnie 
borykamy się z problemem 
zapewnienia pracy dla osób 
biernych zawodowo i w wieku 
55+. Te obciążenia dla rynku 
pracy należałoby w najbliż-
szych miesiącach zniwelować, 
a także zapewnić dodatkowe 
zachęty dla pracodawców, 
które przekładałyby się na 
zwiększanie zatrudnienia 
w firmach – dodaje Krzysz-
tof Inglot, Dyrektor Działu 
Rozwoju Rynków w Work 
Service S.A.

– W Polsce poważnym pro-
blemem jest brak polityki 
przemysłowej – uważa Piotr 
Duda, przewodniczący KK. – 
Jeśli chcemy cały rynek pracy 
opierać na usługach, to jest 
to droga donikąd. Poza tym, 
elastyczne formy zatrudnie-
nia, do których tak przeko-
nuje minister Kosiniak-Ka-
mysz, wcale nie gwarantują 
poprawy sytuacji – najlepsze 
przykłady to borykająca się z 
trudnościami Hiszpania oraz 
Włochy, gdzie liczba bezro-
botnych jest teraz rekordowa 
– komentuje Duda.               •

http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.facebook.com/solidarnosc

