
Serwis Informacyjny 
Dział Informacji KK 

sis@solidarnosc.org.pl
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24

nr 34(241) 26 sierpnia 2011

Serwis Informacyjny nr 34(241) 26 sierpnia 2011

Nieuczciwi 
pracodawcy 
zapłacą odsetki

KOMISJA KRAJOWA ZGODNIE O WYBORACH I ROCZNICY
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przez 
dwa dni obradowała w Gdańsku. Jednym 
z ważniejszych tematów obrad były nad-
chodzące wybory parlamentarne. 

Efektem debaty jest przyjęty przy zaledwie 
3 głosach przeciwnych apel w sprawie wybo-
rów. – W 31. rocznicę podpisania Porozumień 
Sierpniowych i powstania naszego Związku – 
wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania 
wolności, ale były też walką o godność ludzi 
pracy – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
apeluje do wszystkich członków i sympatyków 
Związku o korzystanie z wywalczonych z ta-
kim trudem praw obywatelskich poprzez udział 
w zbliżających się wyborach parlamentarnych 
– głosi treść apelu. Podkreślono w nim, że 
udział w wyborach jest „nie tylko prawem, 
ale nade wszystko obowiązkiem. Tylko w ten 
sposób możemy właściwie zagospodarować 
naszą wolność”. – Apelujemy o wybór osób, 
które swoją dotychczasową postawą gwaran-
tującą uczciwą służbę publiczną i deklarują 
działanie na rzecz realizacji praw pracowni-
czych (…). Polskę dla wszystkich, a nie tylko 
dla wybranych – głosi treść apelu (obok pełna 
treść apelu).

Związkowcy zapoznali się dziś również ze 
stanem przygotowań do zaplanowanej na 17 
września euromanifestacji we Wrocławiu. To 

zumień Sierpniowych. Piotr Duda raz jeszcze 
wyjaśnił przyjęty klucz zaproszeń. Zaapelo-
wał o zakończenie niepotrzebnych i dzielą-
cych związek kłótni w tej sprawie. Członko-
wie Komisji Krajowej przyjęli to wezwanie, 
sprawa została uznana za zamkniętą.

Przewodniczący Regionu Gdańskiego 
Krzysztof Dośla poinformował o inicjatywie 
dotyczącej budowy w Gdańsku pomnika ks. 
Henryka Jankowskiego. Wezwał do wsparcia 
finansowego Społecznego Komitetu Budowy
Pomnika. – By jeszcze w tym roku poświęcić 
pomnik i odsłonić go – powiedział.

Tematem obrad była również sytuacja w 
branżach. Szef kolejarskiej „Solidarności” 
Henryk Grymel poinformował o przebiegu 
strajku w Przewozach Regionalnych i za-
planowanych na środę 24 sierpnia kolejnych 
negocjacjach. Szef handlowej „Solidarności” 
Alfred Bujara przybliżył członkom KK szcze-

góły projektu hiperwyzysk.pl. Przewodnicząca 
„Solidarności” służby zdrowia Maria Ochman 
omówiła sytuację w służbie zdrowia.

Podczas obrad dyskutowano też o prowa-
dzonej przez związek akcji zbierania podpi-
sów pod obywatelskim projektem ustawy o 
podniesieniu płacy minimalnej. – Zebraliśmy 
ostatecznie 306 tys. podpisów. Tyle ile potrzeba 
– powiedział Piotr Duda, pełnomocnik Komi-
tetu. – Jesteśmy po spotkaniach z klubami par-
lamentarnymi. – Większość: PiS, SLD i PSL, 
chce przyjęcia naszego projektu. PO chce nad 
projektem pracować. Pierwsze czytanie projek-
tu odbędzie się 15 lub 16 września – dodał. 

Związkowcy rozmawiali też o organizowa-
ny przez związek konkurs Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom. Patronat nad nim objął pre-
zydent Bronisław Komorowski. Do konkursu 
zgłoszono ostatecznie 24 firmy. 5 września
zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

APEL nr 12/11 ws. wyborów parlamentarnych
W 31. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania naszego Związku 

– wydarzeń, które przyczyniły się do odzyskania wolności, ale były też walką o godność 
ludzi pracy – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków i 
sympatyków Związku o korzystanie z wywalczonych z takim trudem praw obywatelskich 
poprzez udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. 

Udział w nich jest nie tylko naszym prawem, ale nade wszystko – obowiązkiem. Tylko 
w ten sposób możemy właściwie zagospodarować naszą wolność.

Apelujemy o wybór osób, które swoją dotychczasową postawą gwarantującą uczci-
wą służbę publiczną i deklarują działanie na rzecz realizacji praw pracowniczych, bez-
piecznej i godziwie wynagradzanej pracy, stałego zatrudnienia, rzeczywistego dialogu 
społecznego. Wybierzmy ugrupowania i ludzi, którzy chcą budować Polskę solidarną, 
opartą na chrześcijańskiej tradycji, prawdziwie równych szans,

Polskę dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. 
Gdańsk, 24 sierpnia 2011 r. 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

Obrady odbywały się w historycznej Sali 
BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, a nie 
jak zwykle w Gdańsku – w siedzibie Ko-
misji Krajowej. W ten sposób członko-
wie Komisji Krajowej uczcili 31. rocznicę 
podpisania Porozumień Sierpniowych, 
które zostały zawarte m.in. 31 sierpnia 
właśnie w Sali BHP. Członkowie KK 
upamiętnili to wydarzenie również skła-
dając kwiaty pod Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. 

akcja Europejskiej Konfederacji Związków Za-
wodowych, jej organizacją zajmuje się NSZZ 
„Solidarność”. Do stolicy Dolnego Śląska przy-
jedzie wtedy kilka tysięcy związkowców z całej 
Europy. Wielotysięczną reprezentację wystawią 
NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związ-
ków Zawodowych. Swój udział zapowiedziała 
też Solidarność Rolników Indywidualnych. 
– Zbiórka wyznaczona jest na godz. 13. na Sta-
dionie Olimpijskim – poinformował Jarosław 
Krauze, skarbnik dolnośląskiej „S”, odpowie-
dzialny za organizację akcji. – Stamtąd przej-
dziemy na wrocławski Rynek, po drodze mijając 
m.in. Halę Stulecia, gdzie właśnie wtedy obra-
dować będą unijni ministrowie finansów.

Komisja Krajowa zakończyła ostatecznie 
dyskusję na temat zaproszeń na obchody Poro-

http:/www.solidarnosc.org.pl/rozwoj
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Ruszył HiperWyzysk.pl Z „SOLIDARNOŚCIĄ” 

PRZEWOZY REGIONALNE
nie będa strajkować

Piąty puchar „Solidarności” w Skokach 
Narciarskich na Igielicie odbędzie się pod 
koniec września w Zakopanem. Patronat 
nad imprezą objęli Izabela i Adam Ma-
łyszowie.

Organizatorzy – Zarząd Regionu Małopolska 
starają się, aby 23 i 24 września w Zakopanem 
mogli pojawić się najlepsi polscy zawodnicy, 
ale nie tylko. – Wprawdzie za wcześnie mówić 
o grupach zagranicznych, ale są pewne plany 
zgrupowań ekip narodowych w Zakopanem 
przed finałowymi zawodami Letniej Grand
Prix. Jeśli zostaną potwierdzone to jest szansa, 
że kilku zawodników ze światowej czołówki 
pojawi się w Zakopanem – mówi Andrzej Bac, 
przewodniczący Sekcji Kultury Fizycznej, Spor-
tu i Turystyki NSZZ „Solidarność” i organizator 
zawodów. To czy Adam Małysz będzie obecny 
na razie jest tajemnicą. Pewne jest, że w tym 
roku Małysz po raz pierwszy nie wystąpi w za-
wodach, jako zawodnik.

Nasz mistrz w skokach narciarskich wspól-
nie z małżonką od początku patronują zawo-
dom i wspierają ich organizację. To jedne z nie-
liczych zawodów „open”, w których młodzi, 
często kilkunastoletni sportowcy mają szansę i 
okazję startowania z doświadczonymi mistrza-
mi, jakim przez wiele lat był Adam Małysz a 
obecnie jest Kamil Stoch. – „Solidarność” po-
trafiła poprzez organizację tych zawodów po-
łączyć wysiłki różnych organizacji sportowych 
i podmiotów. Konkurs cały czas się rozwija. 
Jego dalszy los, zasięg i charakter imprez towa-
rzyszących zależy od pozyskiwanych środków 
na organizację. Z każdym rokiem jest lepiej i 
wierzę, że w przyszłości będą to duże między-
narodowe zawody – mówi Bac.

W poprzednim roku w związku z remon-
tem Wielkiej Krokwi ograniczono ilość udo-
stępnionych miejsc. Remont już się zakończył, 
więc w tym roku miejsc dla kibiciów będzie 
zdecydowanie więcej. – Warto w tych dniach 
przyjechać do Zakopanego wraz z rodzinami 
i przyjaciółmi, by przeżyć duże emocje spor-
towe – zachęca organizator.

W tych samych dniach w Zakopanem od-
będzie się również posiedzenie Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

Rezerwację i sprzedaż biletów pro-
wadzi sekretariat Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność”  
i pani Bożena Musiał (tel. 12 421-60-
-54 – przyp red.). Można już dokony-
wać rezerwacji. Ceny są takie same 
jak w latach poprzednich. Na zawody 
dwudniowe bilety normalne kosztują 
15 PLN, ulgowe 10 PLN, na poszcze-
gólne dni bilety są po 10 PLN  
a ulgowe po 5 PLN.

Zapowiadany na 26 i 27 sierpnia strajk w 
Przewozach Regionalnych został odwo-
łany. W środę 24 sierpnia późnym wie-
czorem związki zawodowe porozumiały 
się z zarządem spółki. 

– Nie ma wygranych, nie ma przegranych. 
Wygrali pasażerowie – komentuje Henryk 
Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ „S”. Pracownicy spółki 
– oprócz podwyżki w wysokości średnio 120 
zł, którą dostali w sierpniu br., dostaną jesz-
cze średnio o 130 zł więcej od lipca 2012 r. 
i o 30 zł więcej od początku 2013 r. Oprócz 
porozumienia w sprawie podwyżek związ-
kowcy i zarząd PR uzgodnili również, że 
do połowy września minister infrastruktury 
zwoła „szczyt kolejowy”, podczas którego 

Od 22 sierpnia działa internetowy serwis 
HiperWyzysk.pl (www.hiperwyzysk.pl) – 
specjalna platforma NSZZ „Solidarność”, 
przez którą pracownicy sieci handlowych 
i firm ochrony mogą zgłaszać swoje pro-
blemy z pracodawcami. 

Zdaniem przedstawicieli Sekcji Krajowej 
Handlu NSZZ „S” sytuacja pracowników han-
dlu pogarsza się z roku na rok. – Niskie płace, 
umowy na czas określony, powszechne korzy-
stanie z agencji pracy tymczasowej, obciążanie 
pracowników ponad ich możliwości, mobbing 
– to tylko niektóre z problemów, o których mó-
wią nam pracownicy – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Handlu.

– Mimo, że handel ma rekordowe zyski, pra-
cownicy nie korzystają na tym. Paradoksalnie 
jest coraz gorzej. Pracodawcy oszczędzają, w 
sklepach pracowników jest coraz mniej ale pra-
cy jest ciągle tyle samo. Tracą na tym również 
klienci, którzy mogą czuć się źle obsługiwani 
– stwierdził Sebastian Barański z Sekcji Krajo-
wej Handlu. O pogarszających się warunkach 
pracy w centrach dystrybucyjnych mówiła rów-
nież Maria Bem, która pomaga pracowników or-
ganizować się w związek zawodowy. – Normy 

narzucane pracownikom centrów dystrybucyj-
nych są coraz wyższe. Ciężary jakie dzwigają 
pracownicy powodują, że często biorą oni zwol-
nienia lekarskie – stwierdziła.

Na stronach serwisu pracownicy lub 
klienci firm mogą anonimowo zgłaszać pro-
blemy, które dotyczą sytuacji pracowników 
branży handlowej lub firmy ochrony wraz z
ew. propozycją ich rozwiązania. Zgłoszenia 
są umieszczane na specjalnej, interaktywnej 
mapie dostępnej dla każdego odwiedzające-
go. Pod adresem www.hiperwyzysk.pl jest też 
dostępne forum, dzięki któremu użytkownicy 
mogą wziąć udział w dyskusji, podzielić się 
swoimi uwagami ze znajomymi na portalach 
społecznościowych. Przez platformę pracow-
nicy mogą również kontaktować się z przed-
stawicielami NSZZ „Solidarność”. 

Serwis HiperWyzysk.pl jest jednym z 
elementów kampanii realizowanej w ramach 
projektu „Wsparcie dialogu społecznego w 
firmach ochrony oraz sieciach super– i hiper-
marketów” przygotowanego przez NSZZ „So-
lidarność” i współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki.                                      

omówione zostaną najistotniejsze problemy 
polskiego kolejnictwa w sferze przewozów 
pasażerskich. Zarząd PR zrezygnował także 
z planowanych zwolnień w oddziale śląskim 
oraz wstrzymania dzierżawy składów dla re-
gionalnej spółki Koleje Śląskie. 

W ubiegłą środę – po fiasku negocjacji z
zarządem – związkowcy zorganizowali 24-
-godzinny strajk – na trasy nie wyjechały 
niemal wszystkie pociągi PR. Zgodnie z za-
powiedziami strajk miał być wznowiony 26 
sierpnia, ale już na dwie doby. 

Przewozy Regionalne – należące do samo-
rządów wojewódzkich – uruchamiają dziennie 
ok. 2,7 tys. połączeń, z których korzysta śred-
nio ok. 300 tys. pasażerów.
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