
 Serwis Informacyjny          nr 39(246) 29 września 2011 
Dział Informacji KK 

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

www.solidarnosc.org.pl 

   Serwis Informacyjny nr 39(246) 29 września 2011  

 

Dokumenty i film z Komisji Krajowej 

na www.solidarnosc.org.pl    

Stanowisko przeciwko prywatyzacji Polskich Kolei Lino-

wych, przygotowania do dużej kampanii społecznej promu-

jącej zatrudnienie na czas nieokreślony oraz konkurs sko-

ków narciarskich – to główne wydarzenia w Zakopanem. 

 

   – W przypadku tak szczególnego przedsiębiorstwa, jakim są 

Polskie Koleje Linowe, powinno się brać pod uwagę przede 

wszystkim dobro społeczności lokalnej i opinie środowisk pra-

cowniczych – napisali w dokumencie członkowie Komisji Krajo-

wej. Związkowcy opowiedzieli się za pozostawieniem pakietu 

kontrolnego akcji PKL w rękach podmiotu publicznego. - Daje to 

rękojmię zachowania miejsc pracy dla pracowników zatrudnio-

nych w PKL, a także zachowanie ich społecznej misji – zazna-

czono w stanowisku.  

 

   Sporą część obrad zajęła dyskusja na temat tzw. umów śmie-

ciowych. W przyjętym stanowisku związkowcy uznali to za 

„jeden z najistotniejszych problemów dzisiejszego rynku pracy i 

jest największym zagrożeniem dla osób utrzymujących się z 

pracy. NSZZ „Solidarność” przygotowuje się do dużej kampanii 

społecznej zwalczającej to zjawisko i promującej zatrudnienie 

na czas nieokreślony. - To będzie jeden z priorytetów dla na-

szego związku na najbliższe miesiące – oświadczył w Zakopa-

nem przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. 

 

   Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko w sprawie wypowie-

dzenia od 1 lipca przez Związek Pracodawców Kolejowych Po-

nadzakładowego Okładu Zbiorowego Pracy. Zdaniem członków 

KK takie postępowanie ma „znamiona konfrontacji, prowadzącej 

do sprowokowania niepokojów społecznych na kolei”. Związ-

kowcy zaapelowali do ZPK oraz rządu o wycofanie się z tej de-

cyzji. - Będzie to dowodem powrotu na drogę dialogu z partne-

rami społecznymi i uwiarygodni planowane procesy zmian wła-

snościowych w spółkach kolejowych. W przypadku niewycofa-

nia się pracodawców z wypowiedzenia Ponadzakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy „Solidarność” podejmie działania statutowe, do straj-

ku włącznie - podkreślono w stanowisku.  

 

   Komisja Krajowa omówiła również przebieg organizowanego 

przez „Solidarność” konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracowni-

kom”. Do V edycji zgłosiło się 24 firm, uhonorowano 12 przed-

siębiorstw. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 

prawdopodobnie 18 października w Kancelarii Prezydenta RP – 

Bronisław Komorowski objął oficjalny patronat nad konkursem. - 

Już dziś mogę zapewnić, że ta ważna inicjatywa w kolejnych 

latach będzie kontynuowana – zapowiedział Piotr Duda.  

 

   Związkowcy wrócili też do przebiegu sobotniej euromanifesta-

cji we Wrocławiu, a także XXIX Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Zajęli 

się też omówieniem I czytania w Sejmie obywatelskiego projek-

tu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za płacę. Związek pro-

wadził akcję zbierania podpisów pod projektem. Poparło go ok. 

350 tys. osób.  

     24 września Rafał Śliż wygrał w Zakopanem oba konkursy w 

skokach narciarskich na igielicie o Puchar "Solidarności". Patro-

nat nad zawodami objęli Izabela i Adam Małyszowie.  

 

   Pod nieobecność większości kadrowiczów najlepszym skocz-

kiem obu konkursów był  zawodnik  KS Wisła Ustronianka . W 

piątek  skoczył 126 i 133 metry. O prawie 15 punktów wyprze-

dził Marcina Bachledę z TS Wisły Zakopane (121 i 130 m) oraz 

Jana Ziobro z WKS Zakopane (122 i 126,5 m).  

 

   Również w sobotę Śliż nie miał konkurencji. Skoczył 119 i 121 

m. Ponownie wyprzedził Marcina Bachledę (117,5 i 120,5 m). 

Trzeci był Andrzej Zapotoczny (AZS Zakopane), który skoczył 

116,5 i 119,5  m. 

 

   Rafał Śliż jako najlepszy skoczek piątej edycji zawodów otrzy-

mał puchar imienia zmarłego w ubiegłym roku Lecha Nadarkie-

wicza. - Nie tylko sportowca, trenera, ale także wielkiego przyja-

ciela „Solidarności”, który od początku wspierał nasze zawody – 

podkreśla Wojciech Grzeszek, szef małopolskiej „Solidarności”. 

   Jak zaznacza przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda, związek musi ze swym przesłaniem 

wychodzić poza zakłady pracy i tradycyjne  akcje protestacyjne.  

- Sport jest znakomitym sposobem na promocje „Solidarności” i 

naszego programu. To najlepszy sposób na dotarcie do ludzi 

młodych. Dlatego będziemy wspierać imprezy takie jak ta – za-

powiada Piotr Duda 
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Zakończyła się IV edycja ogólnopolskiej Akcji Certyfikacyj-

nej „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Wyróżnienie 

przyznano dwunastu firmom spośród kilkudziesięciu zgło-

szonych do konkursu.  
   Zdobywcy certyfikatów to firmy przestrzegające prawa pracy i 

realizujące w praktyce idee dialogu społecznego. Organizato-

rem konkursu jest NSZZ “Solidarność” a honorowy patronat nad 

akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Ko-

morowski.  

   Celem akcji jest promowanie dobrych praktyk w zakładach 

pracy w Polsce. Zgłoszeń do konkursu dokonywały zakładowe 

organizacja NSZZ „S”. Swoją kandydaturę, przy poparciu orga-

nizacji związkowej, mógł też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa.  

   Do konkursu zostały zgłoszone firmy, których codzienne prak-

tyki zbieżne są z wartościami propagowanymi przez NSZZ 

"Solidarność". – Kryteriami, jakie braliśmy pod uwagę, jest pre-

ferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa 

i standardów pracy. Ważne też, by  pracownicy mieli nieskrępo-

waną możliwość tworzenia w zakładzie związków zawodowych 

– wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz KK NSZZ “Solidarność”.  

   To już czwarta edycja Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca Przy-

jazny Pracownikom”.  Do poprzednich trzech zgłosiło się 95 

firm. Nagrodzono 45 przedsiębiorców. – Dla nich otrzymanie 

tytułu Pracodawca Przyjazny Pracownikom było ważnym ele-

mentem budowania reputacji. Do dobrej jakości usług i produk-

tów czy atrakcyjnych cen na rynku dodawali kolejny – inwesto-

wanie w pracownika i w jego rozwój oraz szacunek dla dialogu 

społecznego – podkreśla Piotr Duda.    

    Wyróżniony certyfikatem ma prawo posługiwania się nim 

przez okres trzech lat. - W tym czasie nie może ponownie wy-

startować w konkursie. Może też stracić certyfikat w przypadku, 

gdy w jego firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady 

dialogu społecznego – zaznacza Ewa Zydorek. 
 

Pracodawca przyjazny pracownikom, 2011 
 
 

Kruszgeo S.A., Rzeszów 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Oddział 

Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Lublin 

Śląski Ogród Zoologiczny, Chorzów 

Volkswagen Poznań Sp.z o.o., Poznań 

TP EmiTel Sp. z o.o., Kraków 

Odlewnie Polskie S.A., Starachowice 

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 

HUHTAMAKI Foodservice Polska Sp. z o.o., Czeladź 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Bytom 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Grudziądz 

"Piastowska – Med" Sp. z o.o., Częstochowa  

Isuzu Motors Polska Sp.z o.o., Tychy 

Rozmowa z Piotrem Dudą, przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
 
 
 

 

– Panie przewodniczący, ostatnie dni były pracowite dla 
„Solidarności”... 
 

– Tak, to prawda, mieliśmy pierwsze czytanie solidarnościowe-
go projektu ustawy o płacy minimalnej w Sejmie, następnego 
dnia euromanifestację we Wrocławiu i kolejnego następnego 
dnia Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. A w kolejnych 
dniach obrady Komisji Krajowej w Zakopanem. 
 
 

 
 

– Dzień po dniu tak istotne wydarzenia. Czy jest Pan zado-
wolony z ich przebiegu?   

 

 

– Euromanifestacja we Wrocławiu 17 września pokazała, że 
jesteśmy solidarni. Jesteśmy silni. Chcemy rozmawiać. Chcemy 
rozwoju Europy. Ale jeśli rozmowy nie przynoszą rezultatu, trze-
ba wychodzić na ulice. Urzędnicy ministerialni widzą tylko jeden 
sposób walki z kryzysem - duszenie kosztów. A przecież nie 
może być tak, że walka z kryzysem jest pretekstem do walki z 
człowiekiem i pracownikiem. Na to zgody ze strony związków 
zawodowych nie ma i nie będzie!  

 

 
 

Pięćdziesięciotysięczny tłum demonstrantów w pokojowej at-
mosferze przemaszerował ulicami Wrocławia. Liczba manife-
stantów zgromadzonych pod sztandarami i znakami 
„Solidarności” była ogromna. Pokazaliśmy, że jesteśmy zdeter-
minowani, ale pokojowo nastawieni. Dziękuję wszystkim zwiaz-
kowcom, którzy byli we Wrocławiu z nami. To robiło wrażenie. 
Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować kolegom z 
Regionu Dolny Śląsk za zaangażowanie w organizację całego 
przedsięwzięcia, profesjonalizm, czuwanie nad godnym prze-
biegiem manifestacji  i po prostu świetnie wykonaną robotę.  
 

– Z Wrocławia związkowcy wyruszyli do Częstochowy... 
 

– Tak, bo w ostatnią niedzielę września "Solidarność" od lat 
organizuje Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. W tym roku 
pielgrzymka zgromadziła największą ilość uczestników w po-
równaniu do kilku ostatnich lat. To imponujące. 
Abp Głódź w homilii powiedział, że przybyliśmy do Częstochowy 
nie po to, by narzekać na obecną sytuację, ale by "we wspólno-
cie ludzi Kościoła i Ojczyzny modlić się o lepszą winnicę". To 
ważne słowa. Sposób przygotowania całej pielgrzymki zdecydo-
wanie potwierdzał tę myśl. W sposób szczególny dziękuję prze-
orowi Jasnej Góry za gościnę, abp. Głódziowi za słowa wypo-
wiedziane w homilii i wszystkim kapłanom za posługę, za Apel 
Jasnogórski, za drogę krzyżową. I oczywiście koniecznie dzię-
kuję związkowcom z Zarządu Regionu Mazowsze za organiza-
cję całej pielgrzymki. 
 

– Co dalej przed nami? Czym Komisja Krajowa będzie się 
zajmowała w najbliższym czasie? 
 

– Jak zwykle - masa pracy. Przed nami ciągle mnóstwo wy-
zwań. Podniesienie płacy minimalnej, śmieciowe umowy o pra-
cę, walka o zmianę zapisów pakietu klimatycznego, upadający 
dialog społeczny. Ale przede wszystkim - wybory parlamentar-
ne. Przypominam, że Komisja Krajowa w sierpniu wystosowała 
apel do swoich członków i sympatyków, w którym nawołuje do 
udziału w wyborach parlamentarnych.  Wybierzmy ludzi, którzy 
chcą budować Polskę solidarną, prawdziwie równych szans, 
opartą na tradycji chrześcijańskiej. Kolejnym ważnym dla Związ-
ku wydarzeniem będzie spotkanie 19 października przy grobie 
bł. ks. Popiełuszki w 27. rocznicę Jego męczeńskiej śmierci. 
Nauki księdza Jerzego do dzisiaj aktualne są ważnym drogo-
wskazem dla Związku i dla mnie samego. "Solidarności" nie 
może tam zabraknąć. 


