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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Trzy filary „S”
Został zakończony przedostatni etap w długiej proce-

durze wyborczej w NSZZ Solidarność – wybrano władze 
33 regionów i branż. W październiku w Bielsku-Białej 
czeka nas zjazd krajowy związku. Ale już teraz w wyniku 
tej żmudnej procedury demokratycznej związek będzie 
mógł się dokładnie policzyć; na zebraniach ukonstytu-
owały się władze w regionach i branżach na nową ka-
dencję 2014–2018. W uchwałach i stanowiskach przyję-
to wiele ważnych i znaczących zadań do wykonania, co 
było wynikiem aktualnej diagnozy społecznej w kraju, 
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku pra-
cy. W „Tygodniku Solidarność” zamieściliśmy relacje ze 
wszystkich zebrań regionalnych. Na ich podstawie moż-
na wyciągnąć pierwsze, ogólne wnioski. W zdecydowa-
nej większość delegaci dobrze ocenili pracę dotychcza-
sowych przewodniczących, wybierając ich ponownie, 
czasem przeważającą większością głosów. To świad-
czy, że na czele związku w regionach i branżach stoją 
sprawdzeni liderzy. Wielu z nich sprawuje swoje funkcje 
już wielokrotnie. Ale z dotychczasowych analiz wyni-

ka też, że wśród działaczy pojawiło się 
około 30 procent nowych aktywistów, 
często młodszych związkowców, z no-
wymi doświadczeniami w relacji pra-
codawca–pracownik. Na wielu zebra-
niach w podjętych uchwałach zachęca 
się związkowców do wysuwania swoich 
kandydatur w wyborach samorządowych, bo to właśnie 
władze samorządowe decydują o losie wielu zakładów 
pracy i de facto pracowników. Warto też zaznaczyć, że 
regionalne zebrania miały uroczysty charakter i były 
poprzedzane mszą świętą lub modlitwą hierarchów Ko-
ścioła. Tak było na przykład w Koszalinie, gdzie biskup 
Krzysztof Zadarko, przypomniał ważne słowa św. Jana 
Pawła II stanowiące najkrótszy program, jaki papież sfor-
mułował dla Solidarności. Według Ojca Świętego, Soli-
darność powinna opierać się na trzech filarach: obronie 
wartości chrześcijańskich, kultywowaniu tradycji na-
rodowych oraz poszanowaniu dla świata pracy. Biskup 
Zadarko przypomniał także, iż Solidarność to nie tylko 
związek zawodowy, ale przede wszystkim ruch moral-
nego odrodzenia narodu.  n

Wystartowali na Piotrkowskiej
2 lipca 120 kolarzy z 19 międzynarodowych teamów wystartowało w 25 Jubi-

leuszowym Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. 
W Łodzi na ulicy Piotrkowskiej przed urzędem miasta odbyła się oficjalna ceremo-
nia otwarcia z udziałem przedstawicieli władz Łodzi i województwa, a następnie 
odbył się start honorowy wyścigu na odnowionej głównej ulicy Łodzi – Piotrkow-
skiej. 25 wyścig ma długość 734,7 km i prowadzi przez pięć województw: łódz-
kie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Pierwszy etap do Sule-
jowa miał 115 km. Jeszcze tego samego dnia kolumna wyścigu przemieściła się 
do Zduńskiej Woli. Tam rozpoczął się etap drugi o długości 82 km, wiodący do 
Sieradza. 3 lipca zawodnicy wystartowali w Przedborzu i pokonali 162-km trasę 
do Kielc. 4 etap, 4 lipca, z Nowego Sącza do Krosna, był najdłuższą i najtrudniej-
szą częścią zawodów. Na trasie liczącej 206 km rozegranych zostało aż sześć gór-
skich premii. Finisz wyścigu na etapie ze Strzyżowa do Jarosławia (144 km), a na 
trasie cztery górskie premie.  n

Komen t ar z  t ygodn ia

Jerzy Kłosiński
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Wybory na szczeblu regionów „S” zakończone
Odbyły się Walne Zebrania Delegatów we wszystkich 33 regionach NSZZ Solidarność. Zdajemy relację z ostatnich już ze-

brań, pierwsze odbyły się jeszcze w połowie maja br. Teraz przyjdzie czas na podsumowanie, jakie zaszły  zmiany we  wła-
dzach regionów, jakie podjęto uchwały w sprawie działalności związku w nowej kadencji 2014–2018.
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Oskubiemy ich,  
prawo pozwala
Właściciel Kopalni Węgla 
Brunatnego Konin – ZE PAK, 
którego większościowym 
udziałowcem są firmy należące do 
Zygmunta Solorza-Żaka – przenosi 
ponad 1/3 załogi do spółek- 
-wnuczek. Dzięki temu za rok 
będzie mógł wypowiedzieć 
pracownikom warunki zakładowego 
układu zbiorowego pracy i obniżyć 
płace. 
 

Toczyły się dwa procesy  
– jeden na sali,  
drugi poza salą

– Zawsze twierdziłem, że toczyły się dwa procesy. Jeden na sali, 
drugi poza salą procesową, gdzie miały miejsce różnego rodzaju 
zachowania, o których nie będę mówił. Jestem lojalny wobec pro-
kuratury. Minęły lata od czasu, kiedy dotykały mnie i moją rodzi-
nę różnego rodzaju „ciekawe” zdarzenia. Nie chcę do tego wra-
cać. Powiem tylko, że w ostatnich dziewięciu latach był spokój 
wokół tej sprawy – mówi na łamach TS Bogdan Szegda, oskarży-
ciel w procesie Grudnia ’70, prokurator Prokuratury Apelacyjnej 
w Gdańsku po uniewinniającym wyroku sądu w sprawie Stani-
sława Kociołka. W wywiadzie wyjaśnia dlaczego ten wyrok jest 
niesprawiedliwy.

Stały felietonista „Tygodnika Solidarność” 
Stanisław Żaryn w felietonie pt. „Wist 
Kaczyńskiego” pisze:

Środowiska konserwatywne mówią od daw-
na o potrzebie zjednoczenia polskich partii 
prawicowych. W ślad za tymi oczekiwaniami 
idzie inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, któ-

re przygotowując się do wyborów parlamentarnych w 2015 roku, 
podjęło próbę zintegrowania ugrupowań prawicowych. Wydaje 
się, że tę grę warto prowadzić. Nie oznacza to bynajmniej, że nie 
wiąże się z tym ryzyko.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
oceny okresowe pracowników samorządowych, plan urlopu, jedziesz na urlop – dokładnie 
przejrzyj umowę 
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St a łe  f e l i e tony  z amies zc z a ją: 

Ryszard Bugaj

Jan  
Pietrzak

Mieczysław GilJerzy Kłosiński

Marek Jan  
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Minister zajmie się problemami Pomorza Zachodniego
 W ciągu dwóch tygodni minister Włodzimierz Karpiński zbada sytuację w Stoczni Remontowej „Gryfia” i odwiedzi Ze-

spół Elektrowni Dolna Odra – to efekt spotkania zorganizowanego na wniosek NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego. 

Ich eleMENtarz,  
nasz cmentarz 

Przygotowany i zrealizowany w dużym pośpiechu pomysł jedne-
go, darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów spowodował, że 
w Wydawnictwie Szkolnym i Pedagogicznym prawie sto osób stra-
ciło pracę. A mogło być ich więcej, bo szefowie wydawnictwa pla-
nowali zwolnić znacznie większą grupę osób. Jednak dwa związki 
zawodowe działające w WSiP wymusiły zwolnienie o jedną czwar-
tą mniejsze. To, że przyczyną zwolnień był pomysł (i jego realiza-
cja) jednego, darmowego podręcznika dla wszystkich pierwszokla-
sistów, jest oczywiste. Tak też napisano w uzasadnieniu decyzji 
szefów WSiP o zwolnieniach grupowych. 

Awantura o Radka
Prof. Marek Chodakiewicz w bardzo ważnym 

tekście na łamach TS pisze dlaczego Polska jest 
ważna dla USA: Rola Polski jest kluczowa w Inter-
marium: to właściwie najbardziej stabilny, homo-
geniczny, zaludniony, demokratyczny i zamożny 
kraj w regionie. Jeśli USA porzuci Polskę i wycofa 
się z regionu, Pax Americana zostanie zagrożony 
na całym europejskim kontynencie. Niemcy zwią-
żą się sojuszem z Rosją, co wpłynie negatywnie 
na pokój światowy i inne amerykańskie interesy, 
w tym gospodarcze.

Cień Gibraltaru
Prof. Przemysław Waingertner  przypomina w tek-

ście na łmach TS okoliczności katastrofy na Gibralta-
rze: Początek lata 1943 r. był wyjątkowo dramatyczny 
w wojennych dziejach Polski i Polaków. 30 czerw-
ca gestapo aresztowało w Warszawie Komendanta 
Głównego Armii Krajowej, generała Stefana Grota-
-Roweckiego (został zamordowany w obozie koncen-
tracyjnym w Sachsenhausen po wybuchu Powstania 
Warszawskiego). Natomiast 4 lipca w katastrofie lot-
niczej na Gibraltarze w niewyjaśnionych do dziś oko-
licznościach zginął premier i Wódz Naczelny, generał 
Władysław Sikorski.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Ruszył 25. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Solidarności i Olimpijczyków
Prawie 700 km będzie liczyła trasa 25. Jubileuszowego Mię-
dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpij-
czyków. Wczoraj 120 kolarzy wystartowało w Łodzi. Impre-
za zakończy się 5 lipca w Jarosławiu. 

 W tegorocznym wyścigu 
bierze udział 19 zespołów pol-
skich i zagranicznych m.in. 
z Czech, Rosji, Belgii, Ukra-
iny i Włoch, wśród nich ubie-
głoroczny zwycięzca – ukra-
iński kolarz Witalij Popkow 
z ekipy ISD.  Wśród Polaków 
m.in. Kamil Zieliński (Mexl-
ler), który w ubiegłym roku 
zajął czwarte miejsce, a tak-

że mistrz kraju w kolarskim 
wyścigu ze startu wspólne-
go Bartłomiej Matysiak re-
prezentujący CCC Polsat Pol- 
kowice, Kamil Gradka (BDC 
MarcPol) czy Łukasz Bodnar 
(ActiveJet). 

Trasę wyścigu podzielono 
na pięć etapów. 

1. etap, Łódź–Sulejów (115,5 
km)

2. etap, Zduńska Wola–Sie-
radz (82,3 km)

3. etap, Przedbórz–Kielce 
(160,3 km)

4. etap, Nowy Sącz–Krosno 
(193,5 km)

5. etap, Strzyżów–Jarosław 
(144,0 km)

Decydujący dla losów wy-
ścigu będzie czwarty królew-
ski etap –  podkreślają organi-
zatorzy.  Na mecie w Krośnie 
zawodników przywita Piotr 
Duda, przewodniczący NSZZ 
Solidarność.

 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Solidarności i Olim-
pijczyków jest zaliczany do 
polskiego cyklu wyścigowe-
go ProLiga i kontynentalne-
go cyklu wyścigowego UCI 
Europe Tour. Posiada kate-
gorię UCI 2.1. Organizato-
rem wyścigu jest NSZZ So-
lidarność Regionu Łódzkiego 
przy współpracy z Towarzy-
stwem Olimpijczyków Pol-
skich oraz władzami miast, 
przez które przejeżdża wy-
ścig. Wyścig odbywa się pod 
patronatem Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego.

 
hd

Szef Solidarności odznaczony za promowanie idei SKOK
Piotr Duda został laureatem 
Nagrody Feniksa – najwyższe-
go odznaczenia ruchu SKOK 
w kategorii „Promotor idei 
SKOK”.

W Sopocie w weekend od-
była się XXII Krajowa Kon-
ferencja Spółdzielczych Kas 
Oszczednościowo-Kredyto-
wych „Budujemy lepszą Pol-
skę”. Konferencja, jak co roku, 
stanowi okazję do podsumo-
wań i planów na kolejne lata 
działalności. Zaproszeni go-
ście rozmawiali nie tylko 
o instytucjach, które repre-
zentowali, ale komplekso-

wo o sytuacji gospodarczej 
w Polsce.

–  Gdy Prawo i Sprawie-
dliwość dojdzie do władzy 
ustawa o Spółdzielczych Ka-

sach Oszczędnościowo-Kre-
dytowych będzie pierwszą, 
którą zmienimy – zapowie-
dział podczas sesji plenarnej 
zaproszony na konferencję 

Maciej Łopiński, szef Gabi-
netu Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego.

– Niestety będę musiał 
sprostować mojego przed-
mówcę – odniósł się do tej 
wypowiedzi Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ Solidarność. 
– Ustawa o SKOK będzie jedną 
z pierwszych zmienionych po 
wygranych przez PiS wybo-
rach. Pierwszą będzie ustawa 
o wieku emerytalnym.

Za tą zapowiedź przewodni-
czący zebrał gromkie brawa.

hd

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK
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Szkolnictwo zawodowe będzie priorytetem
Nadchodzący rok szkolny ma być „Rokiem szkoły zawodowców” 
– zapowiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. 

Informacja o ogłoszeniu „Roku 
szkoły zawodowców” pojawiła 
się na stronie internetowej MEN 
wraz z informacją o czterech pod-
stawowych kierunkach realiza-
cji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2014/2015. 

Zgodnie z ustawą, minister 
edukacji narodowej ma obowią-
zek co roku, na podstawie prze-
pisów ustawy o systemie oświa-
ty (art. 35 ust. 2 pkt 1), ustalać 
podstawowe kierunki realiza-
cji polityki oświatowej państwa 
w danym roku szkolnym.

Jak zapowiada Kluzik-Rost-
kowska, priorytetem działań ma 
być szkolnictwo zawodowe. – 
Z kierunków realizacji polityki 
oświatowej państwa wynikają 
zadania dla organów nadzoru 

pedagogicznego i placówek do-
skonalenia nauczycieli – tłuma-
czy minister edukacji narodowej. 
– Dla mnie jako ministra oraz dla 
całego resortu przyszły rok bę-
dzie rokiem szkolnictwa zawodo-
wego. Nasze hasło to: Rok Szkoły 

Zawodowców – dodaje. W nad-
chodzącym roku szkolnym in-
nym ważnym kierunkiem dzia-
łania będzie wspieranie rozwoju 
dziecka młodszego na pierw-
szym etapie edukacyjnym (czy-
li w klasach I–III szkół podsta-
wowych) i na kolejnych etapach 
w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego. 
Ministerstwo skupi się również 
na podniesieniu jakości kształce-
nia ponadgimnazjalnego w za-
kresie umiejętności określonych 
w podstawie programowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności w zakresie mate-
matyki. MEN skupi się też na 
profilaktyce agresji i przemocy 
w szkołach i edukacji włączają-
cej uczniów niepełnosprawnych.

Od kilku lat MEN nadaje hasła 
latom szkolnym zgodnie ze swo-
im priorytetowym działaniem. 
Rok szkolny 2008/2009 był „Ro-
kiem przedszkolaka”; 2009/2010 
– „Rokiem historii najnowszej”; 
2010/2011 – „Rokiem odkrywa-
nia talentów”; 2011/2012 – „Ro-
kiem szkoły z pasją”, 2012/2013 
– „Rokiem bezpiecznej szkoły”, 
a 2013/2014 – „Rokiem szkoły 
w ruchu”. 

 aja

Dramatyczny apel na metce sukienki
„Jesteśmy zmuszani do pracy w nieludzkich godzinach” – prze-
czytała na metce kupionej w sklepie PRIMARK sukienki Re-
becca Gallagher z walijskiego Gowerton. Tekst znajdował się 
w sąsiedztwie adresu Primarku w Hiszpanii i Irlandii oraz in-
strukcji dotyczących prania.

Metka została znaleziona po-
nad rok po zawaleniu się ośmio-
piętrowego budynku w specjalnej 
strefie ekonomicznej w Sava-
rze koło Dhaki w Bangladeszu, 
w którym mieściło się pięć fabryk 
produkujących ubrania dla Pri-
marku i innych marek odzieżo-
wych. W wyniku katastrofy ży-
cie straciło 1129 osób. Niemal 
dwa razy więcej zostało rannych. 
Informacje o groźbie katastrofy 
i szokujących warunkach pracy 
zignorowano. 

Bangladesz, gdzie Primark 
szyje swoje ubrania, to drugi 
po Chinach największy ekspor-
ter odzieży. Stanowi ona aż 76 

proc. całego krajowego ekspor-
tu. Przemysł odzieżowy w tym 
kraju zatrudnia 4 mln osób i za-
pewnia 7 proc. PKB kraju. Płaca 
minimalna wynosi tu nieco po-
wyżej 28 euro, przy czym we-
dług Asia Floor Wage minimal-
na godna płaca powinna wynosić 
ponad osiem razy więcej – 243 
euro. Jak informuje koalicja Cle-
an Clothes Polska, aby zarobić 
na przeżycie, pracownicy fabryk 
w Bangladeszu muszą niekiedy 
wyrabiać nawet 100 nadgodzin 
w miesiącu. Szanse na podwyżki 
dla szwaczy są znikome, w Ban-
gladeszu związki zawodowe są 
bowiem tępione, przedsiębiorcy 

są chciwi i nieludzcy, a biznes 
jest mocno powiązany z polityką.

Gdy sprawa trafiła do mediów, 
inna klientka Primarku poinor-
mowała, że znalazła podobną 
metkę z informacją o „poniżają-
cych warunkach pracy” wszytą 
w sukienkę. Pod koniec kwiet-
nia klientka domu handlowego 
Saks Fifth Avenue w Nowym Jor-
ku znalazła w nowo zakupionej 

torebce również apel o pomoc: 
„Wszyscy jesteśmy traktowani 
jak niewolnicy, pracujemy po 
13 godzin na dobę, produkując 
takie torby w więziennych fa-
brykach”. List kończył się sło-
wami: „Dziękuję i przepraszam 
za kłopot”.

 Problem znany jest już od lat, 
a o wykorzystywanie pracowni-
ków oskarżano już niejedną zna-
ną sieć odzieżową. 

 hd
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Wiem co jest naszym 
najważniejszym 
zadaniem

Tadeusz Majchrowicz 
przewodniczący  
ZR Podkarpacie

Priorytety są niezmienne. 
Profesjonalizm działań, rozwój 
Związku – to wszystko po to, by 
podnieść skuteczność Solidar-
ności. Jestem szefem regionu 
od lat. To moja piąta kadencja. 
Niezależnie od tego, co mówią 
politycy czy pracodawcy, wiem 
co jest naszym najważniejszym 
zadaniem. To obrona interesów 
pracowniczych, godności ludzi 
pracy, miejsc pracy. Podkarpacie 
to biedny region. Nie mamy du-
żych miast, nie mamy przemy-
słu. Ale protestujemy przeciw 
temu co mówią przedsiębiorcy 
– że u nas wystarczy płacić lu-
dziom minimalne wynagrodze-
nie i tyle. Rzeczywiście mamy 
poważny problem z agencjami 
pracy tymczasowej, ze śmie-
ciowymi umowami o pracę. Na 
dodatek 2 duże firmy są w upa-
dłości. Tak więc jesteśmy cią-
gle gotowi do działania, żeby 
ludzie nie zostali bez pracy. Ko-
lejną ważną dla nas sprawą jest 
rozwój związku. W tej kadencji 
po raz pierwszy rozszerzymy 
prezydium o kolejnego człon-
ka, który zajmie się rozwojem. 
Jeśli okaże się, że to naprawdę 
działa, zatrudnimy organizatora 
związkowego. Jest u nas sporo 
niewielkich firm, w których nie 

ma żadnego związku zawodo-
wego. Chcemy to zmienić. Jako 
pierwszy region w Polsce wpro-
wadziliśmy infolinię Centrum 
Pomocy Prawnej. Pod specjalnie 
uruchomionym numerem czu-
wają prawnicy, adwokaci i do-
radcy, którzy w każdej chwili 
mogą służyć pomocą człon-
kom związku od poniedział-
ku do piatku od godz. 8 do 20. 
Nie tylko w kwestii prawa pra-
cy, ale również innych spraw 
takich jak np. prawo rodzinne, 
spadkowe, postępowanie cy-
wilne, prawo karne itp. Na po-
czątek 1000 naszych członków 
dysponuje kartą uprawniającą 
do korzystania w usług infoli-
nii. To ważna i dobra inicjaty-
wa, ponieważ w każdej chwili 
można zadzwonić i dowiedzieć 
się, jakie są możliwości prawne 
w momencie np. negocjacji albo 
innych trudnych rozmów. Pla-
nuję umocować przy prezydium 
ZR przewodniczącego Regional-
nej Sekcji Emerytów i Rencistów 
jako koordynatora warty przy 
grobie bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Pełniliśmy już warty blisko 
40 razy, dla naszych członków 
jest to bardzo ważne wydarze-
nie. Kolejną ważną sprawą jest 
komunikacja. Nowoczesne środ-
ki komunikacji takie jak facebo-
ok, mejle, komórki muszą nam 
pomóc w dobrej i skutecznej ko-
munikacji. Każdemu członko-
wi ZR zostały przypisane kon-
kretne organizacje zakładowe, 
z którymi będzie utrzymywał 
kontakt. Ma to ułatwić szybki 
przepływ informacji między 
regionem i zakładami pracy. 
Jestem bardzo dumny z fak-
tu, że udało nam się zrealizo-
wać uchwałę  WZD sprzed 4 lat 
i staliśmy się właścicielem ko-
lejnego budynku – tym razem 
w Jaśle. Dzięki temu nie tylko 

region ma wreszcie swoją sie-
dzibę, ale również wszystkie 
nasze oddziały. Na dodatek MK 
Oświaty i Wychowania, która 
dotychczas tułała się z miejsca 
na miejsce, znajdzie u nas też 
miejsce dla siebie.

 
Zaniedbania elity 
rządzącej widać na 
każdym kroku
Maria Ochman 

przewodnicząca Krajowego 
Sekretariatu Służby Zdrowia

Najważniejsza sprawa jaka 
przed nami to dalszy ciąg bi-
twy o utrzymanie szpitali pu-
blicznych, protest przeciw pry-
watyzacji szpitali. Przecież to 
nie wynik ekonomiczny po-
winien świadczyć o jakości 
placówki, tylko sposób lecze-
nia pacjentów. Kolejnym bar-
dzo poważnym problemem 
w służbie zdrowia jest plaga 
umów śmieciowych i outsor-
cing. Wyprowadzanie na ze-
wnątrz coraz większej ilości 
świadczeń i usług pogarsza ich 
jakość, jest więc działaniem 
na szkodę pacjentów. A prze-
cież o ich dobro chodzi nam 
najbardziej. Będziemy się do-
magać zwiększenia nakładów 
na leczenie i uczynienia syste-
mu aby stał się przyjazny dla 
ludzi chorych. Bardzo zależy 
nam na pozyskiwaniu nowych 
członków, niestety w naszej 
branży poważną przeszkodą 
są  wszechobecne kontrakty. 

W służbie zdrowia pracowni-
cy powinni ciągle się szkolić, 
ponieważ rozwój medycyny 
sprawia, że łatwo można zostać 
w tyle. Problemem jest jednak 
to, że coraz częściej pracowni-
cy muszą sią kształcić na wła-
sny kosz  z niewielkich prze-
cież dochodów. Zaniedbania 
elity rządzącej widać na każ-
dym kroku. Jednym z najpo-
ważniejszych błędów są zanie-
dbania w obszarze opieki nad 
ludźmi starszymi. Społeczeń-
stwo nam się starzeje. A opie-
ka geriatryczna, hospitaliza-
cyjna, warunki w domach 
opieki społecznej wymagają 
poprawy, większych nakła-
dów, specjalnego kształcenia 
personelu. Będziemy się o to 
wszystko bardzo mocno upo-
minać. Nasz sprzeciw budzą 
destrukcyjne zmiany w Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, zależy 
nam, aby przywrócić jej wła-
ściwy status i misję. Tak więc 
wyzwań jest naprawdę wiele.

Potrzebna jest 
silna i zjednoczona 
organizacja związkowa

Zbigniew Bogusławski 
przewodniczący  
ZR Piotrkowskiego

Wszyscy doskonale wiemy, 
że o sile związku świadczy 
nie tylko jego liczebność, ale 
także skuteczność działa-
nia, a to wszystko w bardzo ▼
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dużej mierze dzięki szkole-
niom. Nasz Region nie na-
leży do dużych, dlatego nie 
mamy etatowych trenerów, 
mimo to od 7 lat dzięki po-
mocy i ścisłej współpracy 
z Działem Szkoleń komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
organizujemy szkolenia dla 
członków naszych komisji. 
Cieszą się one bardzo du-
żym powodzeniem i uważa-
ne są za jedną z najskutecz-
niejszych form wspierania 
przez Region i Komisję Kra-
jową działalności organiza-
cji zakładowych. Wszyscy 
zgodnie podkreślają, że dzię-
ki merytorycznemu przygo-
towaniu członków szkolenia 
przynoszą konkretne rezul-
taty m.in. w postaci poprawy 
skuteczności negocjacji pro-
wadzonych z pracodawcami. 
Dlatego w obecnej kaden-
cji będziemy kontynuować 
program szkoleń. Jednym 
z priorytetów naszego Regio-
nu jest również wzmocnienie 
roli związku, który musi być 
częściej doceniany i właści-
wie widziany. Najważniej-
szymi zadaniami w obec-
nej kadencji będzie walka 
o sprawiedliwe płace, posza-
nowanie praw pracowniczych 
i praw związkowych, obronę 
miejsc pracy. Aby sprostać 
tym zadaniom i zapewnić 
godne życie pracownikom 
i ich rodzinom potrzebna 
jest silna i zjednoczona or-
ganizacja związkowa, toteż 
i rozwój Związku pozostaje 
jednym z naszych priory-
tetów. Wiele uwagi będzie 
wymagać kwestia posza-
nowania godności pracow-
nika i braku poszanowania 
dla jego pracy przez praco-
dawców.

Emeryci są bardzo 
cenni, bo nie boją się 
już pracodawców

Dariusz Kucharski 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Emerytów  
i Rencistów

W tej kadencji chcemy zajmo-
wać się sprawami, które są na-
dal bardzo aktualne dla naszej 
grupy społecznej. Chodzi nam 
o walkę z ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. Do tego 
dochodzi nowy element – wal-
ka z dyskryminacją ze względu 
na wiek. To jest nowe zjawisko, 
ale bardzo się nasilające – urzę-
dy, służba zdrowia, opieka spo-
łecza – te instytuacje coraz czę-
ściej źle traktują ludzi z powodu 
podeszłego wieku. Jest to nie-
dopuszczalne i tym patologiom 
zamierzamy sie sprzeciwiać. Ko-
lejna sprawa to nowi członkowie. 
Mamy ogromny obszar do za-
gospodarowania. W Polsce żyje 
ponad 7 mln emerytów. To na-
prawdę wielka rzesza ludzi. Są 
bardzo cenni dla Solidarności, 
mogą się angażować w prze-
różne akcje, bowiem nie boją 
się już pracodawców. Na doda-
tek dysponują czasem wolnym. 
Tak jak i byli działacze związku, 
którzy po przejściu na emerytu-
rę jeszcze chetnie by sie angażo-
wali w działalność związkową. 
Bardzo mi zależy, aby liderzy 
związkowi w zakładach pracy 
przestali traktować emerytów 
jak piąte koło u wozu, co to tylko 

jak jest opłatek albo pielgrzym-
ka to trzeba ich zaprosić. Czas, 
żeby zaczęli się od nich uczyć, 
czerpać z ich doświadczenia. 
Przecież społeczeństwo oby-
watelskie, do którego dążymy, 
opiera się na integracji młodych 
i starych. 

 
Trudna, ale bardzo 
ważna kadencja

Jerzy Wielgus 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Służb Publicznych 

W kolejnej kadencji zamierzam 
skupić się na poprawie sytuacji 
pracowniczej we wszystkich struk-
turach, które tworzą Sekretariat 
Służb Publicznych. Chciałbym po-
walczyć o wynagrodzenia w sferze 
budżetowej, w której od 6 lat nie 
było podwyżek. Priorytetem jest 
również zwiększenie liczby człon-
ków zarówno w Sekcjach jak i w 
Sekretariacie. Kolejnym ważnym 
postulatem jest powstanie Zespo-
łu do Służb Publicznych. Mam też 
nadzieję, że uda się zrealizować 
postulat Komisji Krajowej, aby pra-
cownicy administracji publicznej 
i samorządowej mogli prowadzić 
akcje protestacyjne. Kolejna ka-
dencja będzie na pewno trudna, 
ale też bardzo ważna. Wciąż mu-
simy zmagać się z nieprzychylną 
postawą wobec związku zarów-
no ze strony pracodawców jak i ze 
strony ekipy rządzącej. Dlatego 
tak ważne jest zaangażowanie 
wszystkich członków w nadcho-
dzące wybory.

Bez przemysłu nie będzie 
Solidarności

Bogdan Szozda 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Metalowców

Mamy zamiar kontynuować 
działania na rzecz rozwoju prze-
mysłu w kraju. W Polsce brak rzą-
dowej polityki przemysłowej. Ko-
misja Krajowa powołała w zeszłym 
zespół ds. Rozwoju Przemysłu, 
w pracach którego Sekretariat 
będzie uczestniczył. Trzeba nam 
odważnego promowania polskie-
go przemysłu po 20 latach okresu 
transformacji. Chodzi o wspólne 
wypracowywanie dokumentów, 
tak aby nasz głos był istotny. Bez 
przemysłu nie będzie Solidarności. 
Wszyscy mamy tego świadomość. 
Jednocześnie chcemy poszukiwać 
partnerów zewnętrznych, tj. praco-
dawców, którzy mogą być partne-
rami do zawierania układów zbioro-
wych pracy w każdej branży. Dzisiaj 
jest z tym problem, pracodawcy nie 
są zorganizowani i nie ma z kim 
negocjować. Bardzo ważnym ele-
mentów naszej pracy jest również 
działalność na arenie międzynaro-
dowej. Większość branż z naszego 
sekretariatu jest sprywatyzowana, 
mamy u siebie koncerny zagranicz-
ne, chcemy bronić naszych miejsc 
pracy, w tym może nam pomóc 
obecność w Europejskiej i Świato-
wej Federacji Przemysłowej. W po-
szczególnych komitetach mamy 
naszych przedstawicieli, jesteśmy 
więc przygotowani na różne trud-
ne sytuacje. n

▼
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