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Łódź kreuje SYF

Referendum na Śląsku

Mr. Barack Obama
President of United States 
of America
White House
1600 Pennsylvania Ave. NW
Washington D.C. 20500 USA

Panie Prezydencie,

W imieniu NSZZ "Solidar-
ność" pragnę pogratulować 
Panu ponownego wyboru 
na stanowisko Prezydenta 
USA na drugą kadencję w 
Białym Domu.

Pańskie zwycięstwo pokazuje 
determinację narodu ame-
rykańskiego w dążeniu do 
przezwyciężenia problemów 
gospodarczych. Cieszymy się 
również, że wizyta P. Romneya 
w Polsce w czasie kampanii 
wyborczej okazała się jego 
porażką w przedstawianiu się 
jako przyjaciel świata pracy.

Życzymy Panu również po-
wodzenia w kampanii dot. 
Ustawy o Wolnym Wyborze 
Pracownika i mamy nadzie-
ję, że uda się Panu pokonać 
opór Izby Reprezentantów.
 
Piotr Duda
Przewodniczący Komisji 
Krajowej 
NSZZ "Solidarność"

List gratulacyjny Piotra Dudy, 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
do Prezydenta USA Baracka 
Obamy

dla Obamy 

21 listopada w hutnictwie, w 
zakładach przemysłu metalo-
wego oraz w koksowni Zabrze 
ruszają pierwsze referenda 
strajkowe związane z przy-
gotowaniami do generalnego 
solidarnościowego strajku w 
Regionie Śląsko-Dąbrowskim. 

Do przemysłu ciężkiego, 26 
listopada dołączą kolejarze. W 
zakładach są kolportowane 
specjalne biuletyny Między-
związkowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego, które w 
syntetyczny sposób informują o 
powodach protestu, o zagroże-
niach, jakie stoją przed polskim 
hutnictwem i branżą metalową, 
wyjaśniają, dlaczego protest ma 
formułę strajku solidarnościo-
wego i zachęcają do poparcia 
akcji. BUM, czyli Biuletyn Ulotny 

Międzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego.  

Związkowców niepokoi wy-
sokie bezrobocie, zapowiedzi 
pracodawców dotyczące pla-
nowanych zwolnień. jest już 
prawie 200 tys. bezrobotnych.  
Z powodu unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
ceny prądu w Polsce 2013 roku 
wzrosną o 30 proc., w kolejnych 
latach o 60 proc. W najbliższych 
latach Polska może stracić nawet 
200 tys. miejsc pracy w hutnic-
twie i firmach okołohutniczych, 
jeśli rząd nie wprowadzi dzia-
łań ochronnych dla tej gałęzi 
przemysłu.

Komitet Protestacyjny domaga 
się m.in. stworzenia osłonowe-
go systemu regulacji finanso-
wych oraz ulg podatkowych dla 
przedsiębiorstw utrzymujących 

zatrudnienie w okresie niezawi-
nionego przestoju produkcyjne-
go, wprowadzenie rekompensat 
dla przedsiębiorstw objętych 
skutkami pakietu klimatyczno-
-energetycznego.                        •

W internecie coraz większą 
popularność zyskuje obrazek 
z wyklejonym billboardem pod 
hasłem ,,Łódź kreuje SYF” (na 
zdjęciu). To kontrowersyjne 
zestawienie, bardzo korzyst-
ne dla „Solidarności”, a mniej 
dla miasta Łodzi, to typowy 
reklamowy „viral”, czyli naj-
lepsza samoistnie stworzona i 
rozpowszechniona przez ludzi 
reklama.

Jak to się mówi potocznie – kam-
pania stworzyła virala, krążą-
cego po sieci i w prasie. Sam 
tylko kwejk.pl i demotywatory.
pl zaliczył ponad 6 mln odsłon 
obrazka „Łódź kreuje syf”. Na 
Kwejku obrazek ten zyskał 1600 
„polubień” i 1550 udostępnień. 
To bardzo przyzwoity wynik. 
Wyszukiwarka Google zwraca 
aż 7600 wyników z ,,Łódź kreuje 
SYF”. Wyniki kierują do serwisów 
lokalnych lub społecznościowych.
Na półmetku telewizyjna część 
kampanii osiągnęła zasięg 8 531 
352 osób. To znacznie wyższa efek-
tywność od założonych parame-
trów. W okresie od 26 października 
do 13 listopada kampania kinowa 
osiągnęła zasięg 719 856 osób, co 
również znacznie przekracza za-
łożone w kampanii parametry. 
„Syzyf” cieszy się dużym zain-
teresowaniem mediów. Już od 

pierwszego dnia wyklejania te-
asera (czyli zagadki reklamowej w 
postaci czystego billboardu „Syf”) 
do dostawców rozdzwaniały się 
telefony po informacje. W ciągu 
pierwszych 5 dni odsłony ukazało 
się aż 55 publikacji w mediach.
Kampania skierowana była do 10 
mln ludzi w przedziale 18-35 lat i 
miała dwa cele. Pierwszy, aby była 
zauważona i aby nasi odbiorcy 
skojarzyli umowy śmieciowe z 
czymś niedobrym. Połączenie 
Syzyfa i syfa miało takie sko-
jarzenie spowodować, a zasięg 
kampanii miał to ugruntować. 
Stąd czas trwania 1,5 miesiąca i 
4 kanały przekazu: billboardy i 

citilighty (łącznie z teaserem Syf), 
kina, telewizje tematyczne oraz 
oczywiście Internet. Na półmetku 
kampanii mamy nadspodziewa-
nie dobre efekty. 
Trudność w ocenie skuteczności 
tej kampanii polega na tym, że 
to nie jest sprzedaż przysłowio-
wej „margaryny”. Czyli coś co 
trudno jest policzyć. To typo-
wa kampania promująca idee. 
Trochę wizerunkowa, mająca 
zmieniać mentalność, eduko-
wać. Do tej wiedzy z pewnością 
przybliży nas profesjonalne ba-
danie sondażowe, które prze-
prowadzimy po zakończeniu 
kampanii.                                  •
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Niestety bezrobocie rośnie!
Rozmowa z Waldemarem Bartoszem, przewodniczącym Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

21 listopada w 
Kielcach roz-
poczyna się 26 
Krajowy Zjazd 
Delegatów. Bę-
dzie to pierwszy 
Krajowy Zjazd 
po wyborach 
nowych władz 
Związku. 

Delegaci będą 
obradować  w 
nowoczesnym 
Centrum Kon-
gresowym Tar-
gów Kielce. Or-
ganiza torem 
Zjazdu w tym 
roku jest Ko-
misja Krajowa 
i Region Świę-
tokrzyski. Zjazd 
poprzedzi posie-
dzenie Komisji 

Krajowej, która m.in. podejmie 
decyzję o skierowaniu wniosku 
do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie nowelizacji ustawy o 
zgromadzeniach publicznych.  

22 listopada obrady Zjazdu 
poprzedzi msza św. w Bazyli-
ce Katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny. Na-
stępnie delegaci złożą kwiaty 
pod pomnikiem ks. Jerzego Po-
piełuszki. Rejestracja delegatów 
rozpocznie się od godz. 11.00. 
Podczas oficjalnego otwarcia 
obrad wystąpi Iwona Hickie-
wicz, Główna Inspektor Pracy. 
Pierwszego dnia Zjazdu delega-
ci wysłuchają i przedyskutują 
sprawozdanie przewodniczącego 
Komisji Krajowej, Piotra Dudy. 

Delegaci uzupełnią również 
skład Komisji Krajowej z powo-
du wakatów, jakie powstały w 

ciągu dwóch lat bieżącej kadencji.  
Jedną z planowanych uchwał 
jest nadanie tytułu Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność” m.in. 
dla ś. p. prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego.

Drugiego dnia Krajowego 
Zjazdu (23 listopada) zaplano-
wana jest dyskusja z udziałem 
ekspertów prof. Ryszarda Bugaja 
oraz prof. Stephane Portet  na 
temat polityki przemysłowej i 
polityki społecznej. 

Natomiast po południu od-
będzie się spotkanie laureatów 
rankingu dialogu społecznego. 
Wybranym pracodawcom z 
branży ochrony i handlu zo-
staną wręczone specjalne Znaki 
Jakości Dialogu Społecznego. 

Zakończenie 26 KZD plano-
wane jest na godzinę 17.00.      •

Kielce czekają na delegatów

Panie  p r zewodn i c zący, 
dlaczego zależało Panu, żeby 
Krajowy Zjazd Delegatów 
odbył się właśnie w Kielcach?

- W naszym regionie, tak jak 
w soczewce skupiają się pro-
blemy z całego kraju. Mamy 
bardzo wysokie bezrobocie. 
Umowy śmieciowe nas zalewają. 
Gdzie lepiej obradować o pro-
blemach świata pracy, jeśli nie 
w miejscu, gdzie wszystkie te 
trudności są zwielokrotnione?

Jest aż tak źle? 

- Niestety, tak! Bezrobocie 
rośnie. Mamy jedno z najwyż-
szych w kraju. Niechlubne 
wyróżnienie. W powiatach po-
łudniowych jest jeszcze jakoś 
znośnie, ale w północnych 
bezrobocie wynosi ponad 20 
proc. Zakłady pozbywają się 
ludzi. Star Starachowice na 

przykład. Przez ostatnie kilka 
lat już zwalniano tam ludzi, 
jednak w tym roku zwolniono 
około 300 osób! Kieleckie Ko-
palnie Surowców Mineralnych 
rok temu sprywatyzowane. 
Wiosną sąd ogłosił upadłość 
restrukturyzacyjną. Okazuje 
się, że właściciel wypompował 
z firmy grube pieniądze. PKS 
Kielce w likwidacji po kilku 
nieudanych próbach prywaty-
zacyjnych. Od wczoraj protest 
w SHL Production...

No właśnie, jaka jest sytu-
acja w SHL?

- Związkowcy zdecydowali 
o przystąpieniu do sporu zbio-
rowego. SHL to firma włoska, 
obecny dyrektor jest z Czech. 
Część produkcji miałaby zo-
stać przeniesiona do Czech. 
Za tym poszłyby oczywiście 
zwolnienia. Oprócz tego pra-

cownicy domagają wypłaty 
premii świątecznej. Na razie 
zakład oflagowano. Najpraw-
dopodobniej jutro odbędzie 
się pierwsze spotkanie ne-
gocjacyjne. Jestem jednak 
dobrej myśli. Może nie uda 
się wszystkiego załatwić, ale 
jestem pewien, że coś zwoju-
jemy... Teraz zresztą jest dobry 
moment na takie negocjacje, 
bo przed KZD jest głośniej o 
naszych problemach.

A jak same przygotowania do 
Krajowego Zjazdu Delegatów?

- Nieskromnie powiem, że 
będzie to najlepszy ze wszyst-
kich dotychczasowych zjazdów 
krajowych /śmiech/. Zjazd od-
będzie się w Centrum Kongre-
sowym Targów Kielce. Jest to 
bardzo nowoczesny kompleks, 
jak dla mnie to nawet zbyt no-

woczesny /śmiech/. Same ob-
rady będą się odbywały w hali 
„E” dostosowanej do potrzeb 
konferencyjnych. Współpraca 
świetnie się układa i jestem 
przekonany, że delegaci będą 
bardzo zadowoleni.                •

http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=centrum_kongresowe
http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=centrum_kongresowe
http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=centrum_kongresowe
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Zbiory Solidarności w dobre ręce 

Poszukiwani kandydaci na mediatorów 
dialog

Od stycznia przyszłego roku 
rozpoczynają się szkolenia 
mediatorów związkowych w 
ramach projektu „Konstruk-
tywny dialog II – mediacje 
i negocjacje dla członków 
NSZZ Solidarność”. 

Celem tego szkolenia jest 
profesjonalne przygotowanie 
100 mediatorów i mediatorek 
NSZZ „Solidarność”, którzy 
tworzyć będą Krajową Sieć 
Mediatorów i Mediatorek 
Związkowych. Przewodniczący 
regionów i branż mogą wyty-
pować maksymalnie trzech 
kandydatów do udziału w 
szkoleniu cechujących się od-
powiednimi kompetencjami.

- Wybór  kandydatów na 
szkolenie ma duże znaczenie i 
wymaga rozwagi. Dlatego też 
w procesie rekrutacji niebaga-
telne znaczenie będzie odgry-
wać opinia szefów regionów i 
sekretariatów – mówi Elżbieta 
Wielg, kierownik Działu Pro-
gramów Europejskich Komisji 
Krajowej. 

Po przesłaniu takiej informa-
cji do Działu Programów Euro-
pejskich KK zgłoszone osoby 
otrzymają formularz zgłosze-
niowy  do udziału w projekcie. 
Wszyscy, którzy nadeślą wy-
pełnione formularze zostaną 
zaproszeni do wzięcia udziału 
w Teście Kompetencyjnym z 
informacją, iż w przypadku 
gdy liczba zgłoszeń przekro-
czy liczbę możliwych miejsc, 
wynik punktowy uzyskany z 
testu będzie decydował o ko-
lejności przyjęć na szkolenie. 
Zostanie też stworzona lista 
rezerwowa, z której w miarę 
możliwości będą rekrutowa-
ni uczestnicy. Każdy zostanie 
poinformowany o uzyskanych 
wynikach rekrutacji.

Szkolenie będzie trwać  10 
dni w cyklu dwumiesięcznym 

(2x5dni). Program szkolenia 
został przygotowany przez 
Uczelnię Łazarskiego z War-
szawy na podstawie podstawy 
programowej  wypracowanej 
przez Zespół Ekspertów KK.

W ten sposób Komisja Kra-
jowa NSZZ „Solidarność” chce 
rozpocząć budowanie sieci 
mediatorów wspierających 
organizacje związkowe w roz-
wiązywaniu sporów w zakła-
dach pracy. 

Projekt pod nazwą „Kon-
struktywny dialog II – media-
cje i negocjacje dla członków 
NSZZ „Solidarność” jest współ-
finansowany z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach środków 
EFS POKL V w ramach działa-
nia 5, poddziałania 2.              •

Do przejmowania historycznych 
dokumentów „Solidarności” naj-
bardziej uprawnione jest Archi-
wum Komisji Krajowej, uważa 
dr hab. Władysław Stępniak, 
Naczelny Dyrektor Archiwów 
Państwowych.

Ta ważna deklaracja padła 
podczas seminarium w Pałacu 
Prezydenckim, zorganizowane-
go w ramach projektu „Archiwa 
Przełomu 1989-1991”. II Semi-
narium „Archiwa przełomu”, 
miało podsumować dotych-
czasowe działania uczestników 
projektu. W programie semi-
narium zorganizowano panel 
dyskusyjny przeznaczony dla 
archiwów uczestniczących w 
projekcie. Do udziału panelu 
poprowadzonego przez prof. dr 
hab. Andrzeja Friszke zaproszo-
no przedstawicieli: Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie, 
Archiwum KK NSZZ „Solidar-
ność”, Ośrodka „Karta”, IPN, 
Archiwum Państwowego w 
Białymstoku, Stowarzyszenia 
Archiwum  „Solidarności” oraz 
Europejskiego Centrum Solidar-
ności.  – Prezentacja naszego 

Archiwum wzbudziła 
duże zainteresowa-
nie, ponieważ zbio-
ry Archiwum KK, są 
raczej w środowisku 
naukowym mało 
znane. Natomiast 
dyskusję zdomino-
wały sprawy przej-
mowania przez różne 
archiwa (w tym ar-
chiwa państwowe) 
dokumentacji NSZZ  
„Solidarność” – mówi 
Stanisław Flis, z Ar-
chiwum KK. 

W jednej z wy-
powiedzi Naczelny 
Dyrektor Archiwów 
Państwowych dr hab. 
Władysław Stępniak zaznaczył, 
że najbardziej uprawnionym do 
przejmowania zbiorów „Solidar-
ności” (regionów oraz komisji 
zakładowych) jest Archiwum KK 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 
W rozmowach kuluarowych 
podkreślano duże zaintere-
sowanie zbiorami Archiwum 
Komisji Krajowej, jako  bardzo 
cennymi, ale mało znanymi 

w środowisku naukowym. 
Zmianie tej sytuacji ma służyć 
wprowadzenie informacji o 
historycznych zbiorach Archi-
wum Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” do narodowego 
systemu informacji archiwalnej 
(pisaliśmy o tym w SIS nr 44) 

Projekt  „Archiwa Przełomu” 
rozpoczął się dwa lata temu. 

Jego inicjatorem była Kancelaria 
Senatu RP. Celem projektu jest 
utworzenie wielkiej biblioteki 
cyfrowej dotyczącej procesu 
polskiej transformacji w latach 
1989-1991.  W projekcie uczestni-
czy około 90 archiwów z całego 
kraju w tym Archiwum Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Ostatnie seminarium odbyło 
się 15 października br.                •
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Trzy skargi będą rozpatrywane razem 

Przeciwko jednostronnej polityce oszczędności    
W ramach ogłoszonego przez 
Europejską Konfederację Związ-
ków Zawodowych „Dnia Dzia-
łania i Solidarności”, szefowie 
dwóch największych central 
związkowych w Polsce Piotr 
Duda i Jan Guz przekazali do 
publicznej wiadomości dekla-
rację „Na rzecz europejskiego 
paktu socjalnego”. 

Dokument został odczytany 
podczas uroczystej konferencji 
organizowanej przez ministra 
pracy i polityki społecznej z 
okazji 20 lecia powstania Wo-
jewódzkich Komisji Dialogu 
Społecznego, która odbywa 
się w tym dniu w Warszawie.

- Kryzys prowadzi do nie-
dopuszczalnych obciążeń dla 

pracowników – czytamy w de-
klaracji. To oni przejmują ciężar 
kryzysu, którego nie spowodo-
wali. Autorzy deklaracji zwracają 
uwagę, że na kryzys potrzeb-
ny jest europejski program na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, w 
przeciwnym razie sytuacja w 
poszczególnych krajach będzie 
się zaostrzać. - Dotychczasowa 
polityka w ogóle nie przyczy-
niła się do rozwiązania kryzysu 
– podsumowują.

Deklaracja wskazuje, że od-
powiedzią na kryzys musi być 
dialog społeczny, który jest drogą 
do znalezienia sprawiedliwych 
i efektywnych rozwiązań. Aby 
to było możliwe należy wzmac-
niać związki zawodowe i rady 
zakładowe.

Potępiając inge-
rencję tzw. trojki 
i poszczególnych 
rządów w autonomię 
zawierania układów 
zbiorowych, związ-
kowcy wzywają do 
przestrzegania Euro-
pejskiej Karty Praw 
Podstawowych we 
wszystkich krajach 
UE, także w Polsce i 
Czechach.

O „Kontrakt socjalny dla 
Europy” zaapelowali w czerw-
cu br. liderzy związków zawo-
dowych skupionych w EKZZ. 
Wypracowany przez partne-
rów społecznych na forum 
Unii Europejskiej dokument 
byłby gwarancją utrzymania 

europejskiego modelu spo-
łecznego. W październiku 
komitet wykonawczy Europej-
skiej Konfederacji Związków 
Zawodowych zaapelował o 
podjęcie wspólnych akcji na 
rzecz wsparcia Kontraktu So-
cjalnego.                              •

Wnioski do TK kwestionujące 
konstytucyjność wydłużenia 
i zrównania wieku emerytal-
nego kobiet i mężczyzn do 
67 roku życia złożone przez 

„Solidarność”, PiS oraz OPZZ 
będą rozpatrywane łącznie. 

Prezes Trybunału Konstytucyj-
nego prof. Andrzej Rzepliński w 

piśmie kierowanym do naszego 
Związku poinformował o do-
łączeniu wniosków grupy po-
słów PiS oraz OPZZ do wniosku 
„Solidarności” i podjął decyzję 
o wspólnym ich rozpatrywa-
niu z uwagi – jak to ujął – na 
tożsamość sprawy. Połączone 
wnioski będą rozpatrywane 
w pełnym składzie Trybunału 
pod sygn. akt. K43/12. TK nie 
wyznaczył jeszcze daty, kiedy 
zajmie się sprawą.

„Solidarność” złożyła skargę 
29 sierpnia br. Dokument za-
wiera trzy zarzuty. Pierwszy 
wskazujący jako niezgodne z 
Konstytucją samo zrównanie 
wieku emerytalnego kobiet i 
mężczyzn co stoi w sprzecz-
ności z orzeczeniem TK z 2010, 
drugi zrównując wiek uznaje za 
niekonstytucyjne  zróżnicowa-

nie warunków nabycia prawa 
do tzw. emerytur częściowych 
w zależności od płci, oraz jako 
trzeci nieprzestrzeganie przyję-
tej w Polsce konwencji Między-
narodowej Organizacji Pracy 
w sprawie minimalnych norm 
zabezpieczenia społecznego.

W maju 2012 Sejm przyjął 
ustawę o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecz-
nych, któremu „Solidarność 
zdecydowanie się sprzeciwia. 
Zakłada ona stopniowe podwyż-
szanie wieku uprawniającego 
do emerytury dla kolejnych 
grup ubezpieczonych i jego 
zrównanie dla kobiet urodzo-
nych po dniu 30 września 1973 
r. oraz mężczyzn urodzonych 
po dniu 30 września 1953 r. na 
poziomie 67 lat.                         •
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http://www.solidarnosc.org.pl
http://www.facebook.com/solidarnosc

