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ZŁE PROPOZYCJE ZMIAN
W NADZORZE WŁAŚCICIELSKIM

KOMUNIKACJA 
BEZ BARIER 
– także w sądach – Odebranie załodze prawa do powoływa-– Odebranie załodze prawa do powoływa-

nia swoich przedstawicieli do zarządów i 
rad nadzorczych komercjalizowanych 
przedsiębiorstw grozi załamaniem w Pol-
sce systemu partycypacji pracowniczej 
– alarmuje Solidarność i apeluje do posłów 
o niewprowadzanie nowych przepisów.

Chodzi o zapisy projektu ustawy o zasadach 
wykonywania niektórych uprawnień Skar-
bu Państwa. Prace nad nią od kilku tygodni 
trwają w parlamencie. Ustawa m.in. pozbawia 
pracowników prawa do powoływania swoich 
przedstawicieli do zarządów i rad nadzorczych 
komercjalizowanych przedsiębiorstw. 

– Zgodnie z Konstytucją w naszym kraju 
realizowany jest model społecznej gospodarki 
rynkowej, której kluczowym elementem jest 
szeroko rozumiany współudział pracowników 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Nowe roz-
wiązania łamią te zapisy Konstytucji. – mówi 
Henryk Nakonieczny, członek prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidarność.

O konieczności utrzymania dotychczaso-
wych rozwiązań są też przekonani członko-
wie rad nadzorczych zasiadających w nich z 
rekomendacji pracowników. – Nikt inny jak 
przedstawiciele załogi, czyli ci którzy pracują 
w danym przedsiębiorstwie, nie zna przedsię-
biorstwa lepiej – uważa Adam Partyka, czło-
nek rady nadzorczej z ramienia pracowników 
w Bogdance Lubelskim Węglu SA. 

Roman Gałęzewski, członek rady nadzorczej 
z ramienia pracowników w Stoczni Gdańskiej 
uważa, że obecność przedstawiciela pracowni-
ków w radzie nadzorczej można porównać do 
szczepionki, która ma zapobiec popełnieniu 
pewnych błędów przez zarząd firmy, a które są 
dostrzegane przez stronę społeczną. 

Zaniepokojony dążeniem do ograniczenia 
partycypacji pracowniczej jest też Zdzisław Przy-
datek z rady nadzorczej Południowego Koncernu 
Energetycznego. – Moim zdaniem za takimi dzia-
łaniami stoi Skarb Państwa, który wykorzystuje 
różne sposoby, żeby pozbawić pracowników 
prawa do posiadania swoich przedstawicieli w 
radach nadzorczych. To zamach na uprawnienia 
pracownicze – uważa Przydatek.

Tymczasem w wielu krajach Unii Euro-
pejskiej rozwiązania uwzględniające szeroką 
partycypację pracowniczą spełniają istotną 
rolę. Jak mówi Andrzej Matla z Biura Zagra-
nicznego Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność, zapisy te są często znacznie bardziej 
propracownicze niż w naszym kraju. 

– Partycypacja pracowników w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem jest niezwykle ważna. Daje 
przedstawicielom załóg wgląd w strategiczne 
informacje o spółce. Pozwala łatwiej przejść 
przez czasy restrukturyzacji. Załoga uczestni-
czy w procesie decyzyjnym, z mniejszymi opo-
rami przyjmuje zmiany. Dlatego Solidarność 
jest zdecydowanie przeciwna zapisom nowej 
ustawy. To złe rozwiązania dla całej gospodarki 
– uważa Henryk Nakonieczny.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda 
wystosował w tej sprawie list do wszystkich 
klubów poselskich, w którym przekonywał do 
racji Solidarności. Sprawa będzie też porusza-
na na Komisji Trójstronnej.                       

Osoby niesłyszące powinny mieć pra-Osoby niesłyszące powinny mieć pra-
wo do tłumacza podczas postępowania 
sądowego – uważa prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność.

W opinii do założeń ustawy o języku mi-
gowym i innych środkach wspierania komu-
nikowania się, przedstawiciele Solidarności 
zauważają, że wśród proponowanych regulacji 
brakuje wsparcia osób niesłyszących podczas 
postępowania sądowego. Tymczasem celem 
ustawy jest ułatwienie funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie szcze-
gólnie w kontaktach z instytucjami publiczny-
mi, a do takich należy zaliczyć również sądy.

„W polskim prawie brakuje regulacji zo-
bowiązującej sąd do ustanowienia tłumacza 
języka migowego dla stron z niepełnospraw-
nością narządu słuchu, aby poza jej własnym 
przesłuchaniem rozumiała, co się dzieje pod-
czas rozprawy” – czytamy w opinii wydanej 
przez prezydium Komisji Krajowej.

Ustawa o języku migowym i innych środ-
kach wspierania komunikowania się, miałaby 
wejść w życie w 2012 r. Projektowana regulacja 
ma umożliwić osobom niesłyszącym pokona-
nie barier w komunikowaniu się w instytucjach 
publicznych poprzez m.in. stworzenie prawa do 
skorzystania z pomocy tłumacza bądź pracow-
nika posługującego się jednym z systemów ko-
munikowania się osób niesłyszących, swobodny 
dostęp do nauki wybranej przez siebie metody 
komunikowania się. Osoby niepełnosprawne 
z powodu choroby narządu słuchu stanowią 
w Polsce 8,3 proc. wszystkich niepełnospraw-
nych.                                                           

Solidarność została patronem filmu 
„Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski 
padł.” To największa i najbardziej 
oczekiwana polska produkcja filmo-
wych ostatnich lat.

Antoni Krauze przypomina jedną z naj-
mroczniejszych kart z historii PRL – masakrę 
robotników na Wybrzeżu, podczas której 
zginęło kilkadziesiąt osób, a ponad tysiąc zo-
stało rannych. Atutami filmu jest widowisko-
wa akcja i rozmach inscenizacyjny. Występu-

ją w nim znakomici polscy aktorzy, m. in. 
Piotr Fronczewski jako Zenon Kliszko oraz 
Wojciech Pszoniak jako Władysław Gomuł-
ka. „Balladę o Janku Wiśniewskim” – po-
rywający motyw przewodni do „Czarnego 
czwartku” – zaśpiewał Kazik Staszewski. 

Jednym z patronów filmu jest „Solidar-
ność”. Do wszystkich regionów związku 
już wkrótce trafią plakaty i ulotki promu-
jące film. Logo „Solidarności” pojawi się 
na wszystkich materiałach promocyjnych 
„Czarnego czwartku”, również w ogłosze-
niach prasowych i na billboardach.

Premiera filmu odbędzie się 25 lutego.

Więcej na temat filmu na 
www.solidarnosc.org.pl



PO PIERWSZE 
SPRAWY PŁACOWE
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Z logo Solidarności na kevlarze

GROŹNY 
SCENARIUSZ 
DLA REGIONU

Szef Solidarności wziął udział w Karczmie 
Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Szef Solidarności wziął udział w Karczmie 
Piwnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Szef Solidarności wziął udział w Karczmie 

Przewodniczący Komisji Krajowej otrzy-
mał hetmańską buławę ufundowaną przez Za-
rząd Regionu, która ma wskazywać właściwy 
kierunek działań związku i „prowadzić Soli-
darność do kolejnych zwycięstw”. – To, gdzie 
jestem, zawdzięczam właśnie wam, bez was 
nie byłoby mnie tutaj – dziękował członkom 
związku Piotr Duda.

Organizowana pod koniec stycznia przez 
Śląsko-Dąbrowską Solidarność karczma koń-

Organizowana pod koniec stycznia przez 
Śląsko-Dąbrowską Solidarność karczma koń-

Organizowana pod koniec stycznia przez 

czy cykl karczm piwnych w tym regionie. Jest 
podziękowaniem dla związkowców z Solidar-
ności z różnych zakładów, którzy w minionym 
roku wspomagali organizowane w regionie 
akcje protestacyjne.

  

Żużlowiec Adam Skórnicki, były Żużlowiec Adam Skórnicki, były 
indywidualny mistrz Polski, dru-
żynowy mistrz Wielkiej Brytanii, 
będzie promował Solidarność! 
W Poznaniu podpisano umowę 
w tej sprawie.

Zgodnie z nią przez cały sezon na 
prawym rękawie kevlara, czyli żuż-
lowego kombinezonu Skórnickiego, 
będzie widniało logo wielkopolskiej 
Solidarności. Ponadto zawodnik Unii 
Leszno będzie uczestniczyć w impre-
zach organizowanych przez Region 
Wielkopolska.

– Dla mnie Solidarność zawsze 
wiązała się z nadzieją, jaką związek 
tchnął w nasz naród – podkreśla Adam 
Skórnicki.

Autorem pomysłu współpracy z żużlow-
cem jest szef oddziału leszczyńskiego ZR Ka-
rol Pabisiak, który zna Skórnickiego od daw-
na. – Gdy w latach 90. Sekretariat Rolnictwa 
organizował kolonie dla dzieci z obszarów 
popegeerowskich, zwróciliśmy się z apelem 
do sportowców, aby swoją obecnością umilili 
im wakacyjny wypoczynek. Adam odpowie-
dział na nasz apel i odtąd zawsze mogliśmy 
na niego liczyć.

– Chcielibyśmy pokazać nieco inne obli-
cze Solidarności, niż to widziane na co dzień. 
Wykraczające poza sferę czysto związkową. 
Chcielibyśmy, aby była kojarzona również 
z działaniami propagującymi zagospodaro-

wanie czasu wolnego. Jedną z takich możli-
wości jest sport – podkreśla Jarosław Lange, 
przewodniczący wielkopolskiej „S”. 

Skórnicki to nie jedyny znany sportowiec 
promujący nasz związek. Od kilku lat z logo 
Solidarności na plecach walczy Damian Jo-
nak, bokserski mistrz świata federacji WBC 
i IBC. W zeszłym roku 30. rocznicę powsta-
nia Solidarności promowali piłkarze Lechii 
Gdańsk. Związek jest też organizatorem 
znanych sportowych imprez, m. in. turnieju 
skoków narciarskich w Zakopanem o puchar 
Solidarności czy kolarskiego Wyścigu Soli-
darności i Olimpijczyków.  

       

1 maja w Rzymie odbędą się uroczy-
stości beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak 
podczas pogrzebu Ojca Świętego tak 
stości beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak 
podczas pogrzebu Ojca Świętego tak 
stości beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak 

i tego dnia na placu św. Piotra nie może 
zabraknąć Solidarności.

Solidarność przygotowuje się do uroczy-
stości beatyfikacji Jana Pawła II. Jest możli-
wość zorganizowania wspólnych wyjazdów. 
Skorzystaj z oferty przygotowanej specjal-
nie dla członków NSZZ Solidarność przez 
SolTUR, Mediterraneum i IMPERIĘ. 

– Skala likwidacji ważnych jednostek go-
spodarczych i z zakresu służb publicz-
nych grozi konsekwencjami dla życia 
gospodarczego i społecznego regionu – 
alarmuje świętokrzyska „Solidarność”.

W przyjętym stanowisku związkowcy 
przypominają, że w ostatnich latach w woj. 
świętokrzyskim ograniczono samodzielność 
wielu firm i instytucji finansowych. Region 
jest pomijany przy istotnych konsolidacjach. 
Wciąż trwają dyskusje nad „wyprowadze-
niem” z województwa świętokrzyskiego ko-
lejnych ważnych podmiotów.

W stanowisku podkreślono, że kontynuacja 
tego scenariusza „doprowadzi do degradacji 
cywilizacyjnej województwa świętokrzyskie-
go, ze szkodą dla jego rozwoju i perspektyw 
dla mieszkańców regionu”. Związkowcy ape-
lują do władz państwowych i samorządowych 
o tworzenie skutecznego, merytorycznego 
lobbingu na rzecz rozwoju województwa.
Tygodnik

  

Solidarność na beatyfikacji 

 – To dla Związku bardzo ważna chwila. 
Na ile jest to możliwe chcemy pomóc w zor-
ganizowaniu wyjazdów do Rzymu, żeby jak 
najwięcej naszych członków mogło uczest-
niczyć w uroczystościach w Rzymie – mówi 
Piotr Duda przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

Wyjazdy od 4 do 8 dni, już od 860 zł. 
Szczegóły ofert sprawdź na www.solidar-
nosc.org.pl lub zapytaj w swoim regionie. 

  

HETMAN 
PIOTR DUDA


