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– Państwowa Inspekcja Pracy to jeden z naszych najważ-

niejszych sojuszników w walce z łamaniem praw pracow-

niczych – podkreślał szef „Solidarności” Piotr Duda po 

rozmowie z Główną Inspektor Pracy Anną Tomczyk. 

   – Zwalczanie szykanowania związków zawodowych, nie-

wypłacania wynagrodzeń, starania o przestrzeganie przepisów 

bhp – to wszystko są obszary, w których Państwowa Inspekcja 

Pracy i NSZZ „Solidarność” powinny i będą współpracować – 

mówi Piotr Duda.  
 

   – Podczas naszego spotkania Główna Inspektor Pracy Anna 

Tomczyk zadeklarowała pełną otwartość na te problemy. To 

nie są obce dla niej kwestie. Przecież jeszcze jako zastępca 

GIP była odpowiedzialna m.in. za zwalczanie patologii nie-

wypłacania wynagrodzeń – dodaje przewodniczący związku  

 

   Podczas rozmów omawiano też kwestie relacji okręgowych 

inspektoratów pracy z poszczególnymi regionami 

„Solidarności”. Główna Inspektor Pracy potwierdziła chęć 

dobrej współpracy również w tym zakresie. 

  

   Do spotkania doszło 2 sierpnia w siedzibie Komisji Krajo-

wej NSZZ „Solidarność” z inicjatywy Piotra Dudy. Uczestni-

czyła w nim również zastępca GIP Małgorzata Kwiatkowska.  

NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia przygotowane 

przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie wysoko-

ści płacy minimalnej w 2012 roku.  
 

   W przesłanej do ministerstwa finansów decyzji, prezydium 

zauważa iż opiniowanie rozporządzenia jest bezprzedmioto-

we.   

   – Naszym zdaniem to pozorowanie negocjacji i dialogu. Co 

z tego, że otrzymaliśmy projekt rozporządzenia, skoro rząd 

podjął już decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu i nie 

ma zamiaru do tego wracać? – pyta Henryk Nakonieczny, 

członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.   

– 5 maja rząd przyjął projekt budżetu państwa na przyszły 

rok. Natomiast podczas spotkania Komisji Trójstronnej, 11 

lipca strona rządowa jednoznacznie stwierdziła, że nie będzie    

ponownie rozpatrywać ustawy budżetowej.  

   Przesłane do Związku rozporządzenie zakłada wzrost płacy 

minimalnej w przyszłym roku do 1500 zł. Zdaniem 

„Solidarności” to poziom niewystarczający,  biorąc pod uwa-

gę wzrost kosztów utrzymania osób o niskich dochodach, któ-

ry w pierwszych pięciu miesiącach 2011 roku wyniósł już 

około 7 proc. Prezydium Komisji Krajowej podkreśla, że roz-

porządzenie podobnie jak cały przyszłoroczny budżet oparte 

jest na  nierealnych wskaźnikach.  

 

 

– Podobnie jak w ubiegłym roku, minister finansów celowo 

zakłada niski poziom inflacji, aby ograniczyć wydatki na poli-

tykę społeczną – dodaje Nakonieczny.  

   Przypominamy, że NSZZ „Solidarność” prowadzi kampanię 

na rzecz podwyższenia płacy minimalnej do poziomu 50 proc. 

średniego wynagrodzenia. 18 lipca przewodniczący Komisji 

Krajowej Piotr Duda przekazał Marszałkowi Sejmu Grzego-

rzowi Schetynie 300 tys. podpisów pod obywatelskim projek-

tem ustawy, która uniezależniłaby wysokość płacy minimalnej 

od decyzji rządu.  

 

  

Piotr Duda i Anna Tomczyk  
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Każdego roku w przedostatnią niedzielę września na Jasną 

Górę pielgrzymują pracownicy. Dwudniowa pielgrzymka 

gromadzi kilkadziesiąt tysięcy członków NSZZ 

„Solidarność”.  

   W tym roku pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę 17 wrze-

śnia po południu. O godz. 21. odbędzie się Apel Jasnogórski i 

droga krzyżowa. W programie jest również nocne czuwanie. 

Głównym punktem uroczystości jest msza św. na szczycie, 

która rozpocznie się o godz. 11. Przewodzić jej będzie i homilię 

wygłosi abp Sławoj Leszek Głódź. Wcześniej pielgrzymów 

przywita Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. 

   Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę zapoczątkował ks. 

Jerzy Popiełuszko. We wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorgani-

zował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną 

Górę. Za rok do Częstochowy pielgrzymowali już robotnicy     

z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w 

coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę 

w trzecią niedzielę września. 
 

 

 

Program Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy na 

Jasną Górę znajduje się na www.solidarnosc.org.pl. 
 

Pogotowie strajkowe w zakładach zbrojeniowych ogłosił      

1 sierpnia Krajowy Komitet Protestacyjny Zakładów Prze-

mysłu Zbrojeniowego. 

   Związkowców niepokoi brak reakcji rządu na zgłaszane przez 

nich problemy. To przede wszystkim nierealizowanie Progra-

mu Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Polskiego Potencjału 

Obronnego i wchodząca w życie unijna dyrektywa, która 

umożliwi zagranicznym koncernom uczestnictwo w przetar-

gach na dostawy dla polskiej armii. 

   Ogłoszone pogotowie strajkowe polegać będzie na oflagowa-

niu wszystkich zakładów zbrojeniowych, akcji informacyjnej 

oraz przygotowaniach do podjęcia ewentualnych następnych 

etapów protestu. – Do 19 sierpnia czekamy na propozycję roz-

mów. Po tym terminie podejmiemy decyzje o zaostrzeniu form 

protestu – zapowiada Stanisław Głowacki, przewodniczący 

Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „S”. 

   W lipcu Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ 

„S” i Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Elektroma-

szynowego powołały wspólny komitet protestacyjny. Jak infor-

mują związkowcy, przyjęty w 2007 r. program Konsolidacji      

i Wspierania Rozwoju Polskiego Potencjału Obronnego, spo-

wodował likwidację niektórych zakładów produkcyjnych i utra-

tę zatrudnienia przez około 5 tys. pracowników. Niestety tylko 

założenia związane z restrukturyzacją przemysłu zbrojeniowe-

go zostały zrealizowane. – Program zawiera również zobowią-

zania rządu do podejmowania działań, które mają chronić         

i rozwijać polski przemysł zbrojeniowy, np. promocję na ryn-

kach zagranicznych, wieloletnie zamówienia czy środki na pra-

ce badawczo-rozwojowe. Niestety realizacji tych punktów pro-

gramu nie możemy się doczekać – mówi Stanisław Głowacki. 

5-14 sierpnia Słupsk bę-

dzie gościł uczestników 

Międzynarodowego Festi-

walu Brydża Sportowego. 

Będzie to juz 21. edycja 

tej wielkiej, międzynaro-

dowej imprezy.  

 

   Festiwal w okresie minio-

nych lat stał się jedną z 

większych i bardzo dobrze 

zorganizowanych imprez 

brydża sportowego w Europie. Przez te lata uzyskał uznanie 

obserwatorów i licznych uczestników z kraju i zagranicy.       

W Festiwalu każdego roku bierze udział około 800 uczestni-

ków. Są to najlepsi brydżyści polscy i czołowi reprezentanci 

wielu innych państw.  

 

    

   Festiwal powstał pod egidą Zarządu Regionu Słupskiego 

NSZZ „Solidarność” oraz znanych brydżystów. Pierwsze roz-

grywki odbyły się latem 1991. Od 1996 festiwal poświęcony 

jest pamięci arcymistrza Henryka Wolnego. Obecnie organiza-

torem rozgrywek jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Festi-

wal Brydża Sportowego „Solidarność”.  

 

 

   W ramach tegorocznej imprezy brydżowej przeprowadzone 

zostaną, wzorem lat ubiegłych, Mistrzostwa Polski Niezależne-

go Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.  Ogól-

na pula nagród w tym roku to 250 tys. zł.  
 
 

   – To duża radość, że Festiwal odbywa się pod patronatem i 

flagami NSZZ „Solidarność”. Życzę wszystkim wielkich emo-

cji i satysfakcji płynącej z tej wyjątkowej gry. Zawodnikom 

sukcesów i zwycięstw w imprezie – mówi Piotr Duda, prze-

wodniczący KK NSZZ „Solidarność”. 


