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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Zarządzanie  
przez histerię

Polska premier zarządza krajem po-
przez histerię – to nie moje stwierdze-
nie, tylko wielu komentatorów. Taka 
formuła rządzenia też jest metodą, ale 
całkiem inną od metody Tuska, zobojętniałego cyni-
ka. Po 7 latach bezwzględnego i chytrego gracza, ja-
kim był Tusk, mamy energetyczną, kontaktową, po-
święcającą się dla kraju panią premier. Tylko że to 
wszystko ściema, która ukrywa słabość i nieskutecz-
ność nowej premier. Pierwszym istotnym sprawdzia-
nem skuteczności Kopacz był szczyt unijny w sprawie 
pakietu klimatycznego. Premier zgodziła się na pod-
niesienie do 40 procent  redukcji emisji dwutlenku 
węgla, co oznacza  dla naszego kraju także trzykrotny 
wzrost hurtowych cen energii, ubóstwo energetycz-
ne dla setek tysięcy polskich rodzin oraz utratę nawet 
miliona miejsc pracy i trwałe obniżenie konkurencyj-
ności polskiej gospodarki. Ale tę klęskę na szczycie 
w Brukseli premier Kopacz przekuwa w sukces, taka 
metoda na krótką metę daje pozytywne efekty, tym 
bardziej że sprawdzenie jej rzekomego sukcesu nastą-
pi wtedy, kiedy już dawno nikt nie będzie pamiętał 
o premier Kopacz. Czarno widzę kolejne kroki nowe-
go rządu, będziemy z pewnością świadkami kolejnych 
„sukcesów”, pustych działań lub wręcz działań szko-
dliwych. Przekuwanie ostatniej porażki w sukces źle 
wróży na przyszłość.  n

Rzecz o wydajności 
i produktywności

Polscy pracownicy nie mogą zarabiać tyle co 
niemieccy, francuscy czy włoscy, bo wydajność 
polskiego pracownika jest dużo mniejsza. Tak 
przynajmniej twierdzą pracodawcy i wielu eko-

nomistów. Tyle że to nieprawda. Pracodawcom i ekonomistom myli 
się wydajność z produktywnością. Ale o tym już nie mówią, bo sła-
ba produktywność to wina pracodawcy.

Wydajność polskiego pracownika jest jedną z najwyższych w Euro-
pie, czego dowodzą oni sami, gdy tylko wyjadą za granicę. Tamtejsi 
przedsiębiorcy nie mogą się nas nachwalić – jacy jesteśmy solidni, kre-
atywni, wydajni. A u nas ile byśmy nie zrobili, ciągle mało, mało, mało. 

A przecież pracownik oddaje się do dyspozycji pracodawcy, a ten 
ma mu tak zorganizować pracę, aby była jak najbardziej wydajna. 
Mówiąc wprost, aby przyniosła jak największe korzyści – najlepiej 
obu stronom. 

To gdzie tu problem? Dobrze to ujął Henryk Nakonieczny w de-
bacie trójstronnej: w Polsce pracownik dostaje do ręki łopatę, a w 
Niemczech koparkę. Nigdy nie dogonimy Niemca łopatą. Dajcie nam 
koparkę, a wyprodukujemy więcej!

Tu warto przywołać przypadek tyskiego Fiata. Ta sama linia pro-
dukcyjna co we Włoszech, ten sam model samochodu, a w Polsce 
jest robiony szybciej, lepiej i taniej. A i tak włoski pracownik zara-
biał 3 razy więcej niż polski. 

Tylko że we Włoszech są silne związki zawodowe. Polska nato-
miast to kraj indywidualistów, którzy indywidualnie dają się wy-
korzystywać. A wystarczy się zorganizować i tak jak Włosi bronić 
swoich praw. n

Koszty pakietu klimatycznego 
Trzykrotny wzrost cen hurtowych energii elektrycznej i ciepła, ubóstwo energe-

tyczne, spadek konkurencyjności polskich firm, ich ucieczka z Polski poza granice 

UE, wreszcie ok. miliona nowych bezrobotnych – to, zdaniem ekspertów, przyniesie 

Polsce nowy pakiet klimatyczny UE.  Czy ten czarny scenariusz się spełni?   

Szczyt Rady Europejskiej uzgodnił nowe zasady emisji CO2 w UE po 2020 roku. 

Pakiet klimatyczny obowiązujący do 2020 r. nakazuje redukcję gazów cieplarnia-

nych, przede wszystkim CO2, o 20 proc. w stosunku do roku 1990. Teraz UE przy-

spiesza – chce redukcji o 40 proc. do końca 2030 roku, przy czym udział energii ze 

źródeł odnawialnych ma wynosić w całej UE 27 proc. 

Premier Kopacz nie zawetowała nowego pakietu klimatycznego. Co to oznacza dla 

polskiego przemysłu. W numerze ustalenia szczytu oceniają liderzy górniczej „S”. n

Komen t ar z  t ygodn ia

Marek Lewandowski
Jerzy Kłosiński
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Uroczystości obchodów 30 rocznicy 
śmierci ks. Jerzego 

Preludium centralnych uroczystości związanych z 30 rocznicą tragicznej 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki stanowiła modlitwa na włocławskiej tamie 
18 października. W procesji z relikwią i mszy polowej wzięli udział biskupi, 
księża, działacze Komisji Krajowej „S” z Piotrem Dudą oraz posłowie PiS z Ja-
rosławem Kaczyńskim na czele, dziesiątki pocztów sztandarowych Solidar-
ności, członkowie związku, a także wielu wiernych z Włocławka. Natomiast 
19 października br. w sanktuarium błogosławionego ks. Jerzego Popiełusz-
ki przy parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyły się 
centalne uroczystości liturgiczne. Przedtem jednak przedstawiciele Solidar-
ności – w obecności pocztów sztandarowych – złożyli kwiaty na grobie swo-
jego patrona. Kwiaty złożyli m.in. przewodniczący „S” Piotr Duda, członko-
wie prezydium KK oraz przewodniczący regionów i sekretariatów związku. 

PiS złożył projekt ustawy 
przywracający poprzedni wiek 
emerytalny

– Brak wystarczająco mocnych słów dla barbarzyństwa podniesienia 
wieku emerytalnego w taki sposób, w jaki zrobiła to Platforma. Prezes 
Kaczyński wielokrotnie deklarował, że przepisy tej ustawy muszą zostać 
cofnięte – mówi poseł PiS Janusz Śniadek w wywiadzie dla Tygodnika.

Państwa nie ma 
– Dobre państwo chroni przed egoizmem silnych. I stale szuka równowagi między przed-

siębiorcą a pracownikiem, by zapewnić normalne funkcjonowanie systemu pracy. W Pol-
sce te proporcje zostały zatracone. Nie dlatego, że tacy źli są przedsiębiorcy. Dlatego, że nie 
działa państwo we wszystkich jego funkcjach – od tworzenia prawa i wymiar sprawiedli-
wości, po bezpieczeństwo w każdym wymiarze – mówi prof. Józefa Hrynkiewicz w wywia-
dzie dla Tygodnika. 

Kto robi frajerów z polskich sadowników 
Sprawa odszkodowań dla polskich sadowni-

ków jasno pokazuje, czym, bo nawet nie kim, są 
rolnicy dla PSL-u i rządu Ewy Kopacz. To fra-
jerzy, którzy nie zostali biznesmenami. A PSL 
lubi biznesmenów i wielu z nich, w rodzaju 
posła Burego, ma w swoich szeregach. Spra-
wa odszkodowań pokazuje również „wspól-
notową solidarność” Komisji Europejskiej.
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
należności za podróże służbowe w obecnym stanie prawnym, szczególna ochrona stosunku pracy  
w organizacji międzyzakładowej, prawa konsumenta: poznaj nowe regulacje  
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Sezon wilka
Profesor Michael Szporer wykładowca politologii i dzienni-

karstwa na University of Maryland, który zna od lat Radosława 
Sikorskiego komentuje ostatnią aferę polityczną z nim związa-
ną: „Chyba jednak coś się Radkowi pokiełbasiło w głowie, sko-
ro sprokurował taką gafę. Słyszałem o ofercie Putina dla Tuska 
z innego bardzo mu bliskiego źródła, że to miało być na... molo 
w Sopocie w trakcie wizyty z okazji rocznicy wybuchu II wojny”.

Matura z historii Polski
21 października odbył się finał ogólnopol-

skiego egzaminu z dziejów narodu i państwa 
polskiego zorganizowanego przez Towarzy-
stwo Patriotyczne. Przed komisją historyków 
w składzie: prof. Andrzej Nowak, mgr Jaro-
sław Schabieński, dr A. Wroński, prof. Jan Ża-
ryn stanęło 13 finalistów, autorów najlepszych 
prac pisemnych. 

O Zbigniewie Herbercie 
w 90 rocznicę urodzin

90 lat temu, 29 października 1924 roku, urodził się we Lwowie Zbi-
gniew Herbert, poeta, eseista, człowiek wszechstronnie wykształco-
ny. Kandydował do Nagrody Nobla. Nie dostał jej, jak wielu innych:  
Proust, Apollinaire, Leśmian, Staff, Żeromski. 

Przeciw światu
– „Contra Mundum” znaczy: „przeciw światu”. My staje-

my tylko – i aż – przeciwko zapomnieniu – mówi Norbert 
„Smoła” Smoliński, wokalista grupy Contra Mundum, za-
raz po premierowym wykonaniu programu „Nas nauczono. 
Trzeba zapomnieć”, zaprezentowanym w Gdyni w ramach 
festiwalu „Niepokorni, niezłomni, wyklęci”. Grali rocka do 
tekstów Słowackiego, Norwida, Baczyńskiego, Gajcego czy 
Herberta. Publiczność oszalała z zachwytu, co zadaje kłam 
tezie o tym, że patriotyzm jest niemodny, a może i nawet 
niepotrzebny.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Agencje pracy wiecznie tymczasowej – apel Solidarności

NSZZ Solidarność apeluje do premier Ewy Kopacz o pilne 
zmiany prawa dotyczącego agencji pracy tymczasowej, zwra-
cając uwagę na poważne nadużycia w ich funkcjonowaniu.

„Od lat zwracamy uwagę na 
patologie związane z funkcjo-
nowaniem agencji pracy tym-
czasowej w Polsce” – czytamy 
w liście otwartym.

Zdaniem związku agen-
cje utrzymują pracowników 

przez wiele lat na tzw. wiecz-
nej tymczasowości, korzysta-
jąc z luk w przepisach ustawy 
o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych.

Wielokrotnie zwracaliśmy 
uwagę, że agencje obchodzą 

art. 20 ustawy, która ogra-
nicza w czasie zatrudnienie 
za pośrednictwem agencji – 
czytamy dalej.

Chodzi o proceder kierowa-
nia pracownika do tego sa-
mego pracodawcy użytkowni-
ka przez różne agencje pracy 
tymczasowej, często zakłada-
ne przez tego samego wła-
ściciela. W ten sposób praca 
tymczasowa może trwać na-
wet kilka lat.

Wraz z listem NSZZ Soli-
darność przesłała również 
projekt ustawy, który został 
złożony 8 maja 2012 r. pre-
mierowi Donaldowi Tuskowi.

Co ważne, projekt ten jest 
zgodny z rekomendacjami 
Państwowej Inspekcji Pra-
cy, która 8 października br. 
zaprezentowała swój raport 
podczas posiedzenia sejmowej 
komisji ds. kontroli państwo-
wej. Raport w dużej mierze 

potwierdza zarzuty Solidar-
ności.

Czytamy w nim: agencje 
pracy tymczasowej, jak i przed-
siębiorcy korzystający z pracy 
pracowników tymczasowych 
jako pracodawcy użytkowni-
cy stosują różne – nie zawsze 
zgodne z prawem – rozwiąza-
nia, które nie sprzyjają stałe-
mu zatrudnieniu osób wyko-
nujących pracę tymczasową.

Sprawa dot. ponad pół mi-
liona osób zatrudnianych 
przez agencje. Ogromną grupę 
z nich stanowią kobiety 50+, 
których sytuacja na rynku 
pracy jest szczególnie trud-
na. Zdaniem związku to wy-
jątkowo bulwersujące i wy-
maga szybkiej reakcji.

Pełną wersję listu można 
przeczytać tutaj, projekt no-
welizacji ustawy o agencjach 
pracy tymczasowej tutaj.
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Sejm oskładkował zlecenia. 
„Syzyf” działa!
Posłowie przegłosowali oskładkowanie umów-zleceń i umów 
członków rad nadzorczych. To drobny krok w dobrym kie-
runku, ale niewystarczający – ocenia Solidarność – nasze 
kampanie zaczynają przynosić efekty.

Zgodnie z dzisiejszą noweli-
zacją od stycznia 2016 r. oso-
bom zatrudnionym na umo-
wy-zlecenia oraz członkom 
rad nadzorczych będą potrą-
cane składki na ZUS. Jednak 
składki będą naliczane tyl-
ko do poziomu minimalnego 
wynagrodzenia. To efekt pro-
wadzonych przez Solidarność 
kampanii przeciwko umowom 
śmieciowym, z których naj-
większa „Syf – Syzyf” pro-
wadzona była jesienią 2012 r.

– To drobny kroczek w do-
brym kierunku, ale niewy-
starczający. Szkoda, że 
tylko od umów zleceń 
i rad nadzorczych, i tyl-
ko do poziomu minimal-
nego wynagrodzenia – ko-
mentuje szef Solidarności 
Piotr Duda.

Związek domaga się 
oskładkowania od peł-
nych dochodów nie tyl-
ko zleceń i rad nadzor-
czych, ale również umów 

o dzieło. – Taki projekt usta-
wy złożyłem na ręce ów-
czesnego premiera w maju 
2012 r. wraz z projektem 
o agencjach pracy tymcza-
sowej i nadal będziemy się 
tego domagać – podsumo-
wał przewodniczący.

Związkowcy krytycznie oce-
niają również czas wprowa-

dzenia ustawy w życie, czyli 
styczeń 2016 r. To ich zdaniem 
pokazuje jak powszechne jest 
stosowanie tych umów, sko-
ro pracodawcy nie są w sta-
nie już w 2015 r. płacić skła-
dek na ZUS od zatrudnianych 
w ten sposób pracowników.
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Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/Pismo_do_E_Kopacz.pdf
http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/praca_tymczasowa_NSZZ_S_projekt.pdf
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Solidarność przeciw 
drugiemu pakietowi 
klimatycznemu
NSZZ Solidarność podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu 
Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych głosowała przeciw wspólnej uchwale popierającej 
wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Komisję 
Europejską. Podobnie zachowały się pozostałe polskie cen-
trale: Forum ZZ i OPZZ oraz austriackie związki zawodowe. 
Pozostałe organizacje, w tym szczególnie skandynawskie 
związki zawodowe głosowały za. Niemcy się wstrzymały.

– Nie mogliśmy zablokować 
ani zawetować tej decyzji, ale 
nasz przedstawiciel głosował 
przeciw i zażądał wpisania 
tego do protokołu – powiedział 
Piotr Duda, szef Solidarności. 
– To przykład dla pani premier 
jak powinna się zachować na 
nadchodzącym szczycie unij-
nym – dodał.

Zdaniem związku propono-
wane przez KE ograniczenie 

doprowadzi do zmniejszenia 
konkurencyjności europejskiej 
i polskiej gospodarki, gdyż 
emisje z krajów UE, to tylko 
14 proc. światowej emisji CO2. 
Nałożenie 40 proc. redukcji, 
choć technicznie możliwe, bę-
dzie się wiązać z gigantycz-
nymi kosztami, co z kolei spo-
woduje wzrost cen i kosztów 
wytwarzania energii, co musi 
doprowadzić do spadku licz-

by miejsc pracy i zmniejsze-
nia konkurencyjności.

– Wiele firm wyprowadzi 
produkcję tam, gdzie tych 
ograniczeń nie ma, a ponie-
waż będą chcieli ciąć kosz-
ty, to prawdopodobnie będą 
jeszcze bardziej truć, niż trują 
w Europie – uważają związ-
kowcy. Coś co ma zmniejszyć 
emisję gazów cieplarnianych 
na świecie, w konsekwencji 

ją zwiększy. To jakaś totalna 
schizofrenia i przeciw takim 
rozwiązaniom Solidarność bę-
dzie protestować – dodają.

Nowa polityka energetycz-
no-klimatyczna Unii zakła-
da nowy cel redukcji emisji 
CO2 w wysokości 40 proc. do 
2030 r. (względem 1990 r.). 
Obowiązujący obecnie cel re-
dukcji, to 20 proc. do 2020 r.
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Protest w Solino.  
Trzeci dzień głodówki
Natychmiastowego odwołania członków zarządu Solino S.A., 
zaprzestania zastraszania, przywrócenia do pracy zwolnione-
go pracownika oraz przywrócenia i przestrzegania zakłado-
wego układu zbiorowego pracy żądają głodujący od wtorku 
górnicy Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino.

 Do strajku głodowego przy-
stąpiło 8 związkowców z So-
lidarności, Solidarności 80 

oraz Związku Zawodowego 
Górników, w tym przewodni-
czący zakładowej Solidarno-

ści i Solidarności 80. Zarzuca-
ją pracodawcy brak realizacji 
porozumień i postanowień pa-
kietu socjalnego, jednostron-
ne i bezprawne wypowiedze-
nie przez zarząd spółki układu 
zbiorowego pracy oraz działa-
nia mobbingowe. W tej chwili 
głoduje 11 górników, a 10 chce 
do niego przystąpić. Popiera 
ich 90 proc. załogi. 

 W maju zarząd spółki wy-
powiedział układ zbiorowy 
pracy i zaproponował nieko-
rzystne dla górników warun-
ki. W tej chwili pracownicy 
firmy otrzymują do podpisa-
nia porozumienia zmieniające 
warunki pracy i płacy. Odrzu-
cenie propozycji pracodawcy 
będzie równoznaczne z utra-
tą pracy. 

 Związkowcy zapewniają, 

że zdecydowali się na zor-
ganizowanie protestu, gdyż 
naciskali ich pracownicy. Od 
dłuższego czasu współpraca 
między związkowcami a za-
rządem źle się układała. Pro-
test zostanie przerwany, jeśli 
zostaną spełnione postulaty, 
czyli mi.in zostanie odwołany 
zarząd spółki, do pracy zosta-
nie przywrócona Iwona Sta-
chel, która została zwolniona 
za dopominanie się o prawa 
pracownicze i równe trakto-
wanie w spółce oraz zosta-
nie powołana niezależna od 
PKN Orlen (właściciel Soli-
no) rządowa komisja do oce-
ny sprawności stanu układu 
logistycznego magazynów 
ropy i paliw.
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Będziemy strajkować aż do skutku
Rozmowa z JERZym GAWędą, przewodniczącym Solidar-
ności w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A.

– Panie przewodniczący, co 
się dzieje w firmie, że zdecy-
dowaliście się na strajk gło-
dowy?

– W spółce od bardzo daw-
na źle się dzieje. Od strajku 
głodowego, który podjęliśmy 
w 2007 roku w kwestii nie-
sprawnego funkcjonowania 
podziemnego systemu maga-
zynowania paliw nie zosta-
ły podjęte żadne działania, 
mimo wskazanych przez NIK 
zagrożeń. Jak widać zagro-
żenie bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju nie zrobiło 
na nikim wrażenia! Pisali-
śmy w tej sprawie do Mini-
sterstwa Skarbu Państwa, 
do Premiera RP, do Prezy-
denta. Bez skutku. Na doda-
tek od tamtego czasu zarząd 
coraz bardziej ograniczał na-
sze prawa. Zaczęło się zastra-
szanie pracowników, podda-
wanie ich mobbingowi. Na 
związki zawodowe zaczęto 
wywierać presję, żeby moż-

na było przyjmować nieko-
rzystne dla firmy rozwiąza-
nia. W końcu wypowiedziano 
nam układ zbiorowy pracy. 

Mimo że nie rozpoczęliśmy 
prawdziwych negocjacji na 
nowym, zaczęto łamać po-
stanowienia funkcjonujące-
go jeszcze przecież układu. 
Pracownicy dostali umowy 
zmieniające, bardzo nieko-
rzystne. Niezgoda na nowe 
warunki oznacza zwolnie-
nie z pracy. 

– Ile związków zawodo-
wych działających w firmie 
zdecydowało się na tę formę 
protestu?

– Trzy związki uczestni-
czą w głodówce. Tylko jeden 
związek w niej nie uczestni-

czy. Jest z nami Solidarność 
80 i Związek Zawodowy Gór-
ników. W tej chwili głoduje 
11 osób, 10 kolejnych zgłosi-
ło chęć udziału, ale na razie 
nie bierzemy nikogo więcej. 
Mam poparcie 90 proc. zało-
gi. Zresztą gdyby nie naciski 
pracowników, to może byśmy 
tego strajku nie podjęli. Ludzie 

są zdeterminowani, chcą się 
bronić przed tym co się dzie-
je w firmie.

– Czy ktoś już rozmawiał 
z wami na temat postulatów?

– Wczoraj zgłosili się ludzie 
od wojewody. Zapraszali nas na 
rozmowę z panią wojewodą do 
urzędu. Zdecydowaliśmy, że bę-
dziemy rozmawiać, ale u nas, 
na miejscu. Oni się wycofali. 
Czekamy na dalsze ruchy.

– Jakie są wasze najważ-
niejsze postulaty?

– Przywrócenie do pra-
cy zwolnionej za dopomina-
nie się o prawa pracownicze 
Iwony Stachel. Natychmiasto-
we odwołanie zarządu Solino 
S.A. Zaprzestanie zastrasza-
nia pracowników. Przywró-
cenie i przestrzeganie zakła-
dowego układu zbiorowego 
pracy. Powołanie niezależnej 
od PKN Orlen (właściciel Soli-
no) rządowej komisji do oceny 
sprawności stanu układu logi-
stycznego magazynów ropy 
i paliw. Uprzedziliśmy premier 
Kopacz, że przerwanie strajku 
uzależniamy od realizacji na-
szych postulatów. Będziemy 
strajkowali aż do skutku. n

Kombatanci przekazali 
zbiory do Archiwum KK
Unikalne fotografie, w tym zdjęcia do kroniki ks. Jerzego 
Popiełuszki, opaska, proporczyki, korespondencja – to tyl-
ko niektóre ze zbiorów, które do Archiwum Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność przekazał Zarząd Główny w Gdań-
sku Związku Solidarności Polskich Kombatantów.

 Od lipca do sierpnia oraz 
w październiku bieżącego 
roku pod kierunkiem nowe-
go prezesa Pana Jerzego Po-
sorskiego członkowie Związku 
Solidarności Polskich Komba-
tantów uporządkowali i spi-

sali akta swojego Związku. 
Systematycznie przekazy-
wali je archiwistom Archi-
wum Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność śp. Stanisławo-
wi Flisowi oraz Łukaszowi 
Grochowskiemu. Zauważyć 

było można duże zaangażo-
wanie w prowadzonych pra-
cach. Kombatanci stale kon-
sultowali swoje poczynania, 

aby ich akta w jak najlepszy 
i najpełniejszy sposób trafiły 
do rąk archiwistów, a następ-
nie do badaczy zajmujących ▼

fot. Piotr Machnica 
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Brońmy polskich rolników 
i zakłady przetwórcze
Produkty rolne, najważniejsza gałąź polskiego eksportu, po-
winny być otoczone szczególną pieczą rządu. Tym bardziej, 
że retorsje moskwy wobec sankcji nałożonych przez Unię 
Europejską na Federację Rosyjską uderzają w polski prze-
mysł mleczarski i sadowników.

Walne Zebranie Delegatów 
Krajowej Sekcji Przemysłu 
Mleczarskiego, Spirytusowego 
i Koncentratów Spożywczych  
NSZZ Solidarność  podczas ob-
rad w Jastrzębiej Górze przy-

jęło w piątek 17 październi-
ka br. stanowisko, w którym 
związkowcy domagają się od 
rządu podjęcia zdecydowa-
nych działań polegających na 
udzieleniu skutecznej pomo-

cy przetwórcom mleka. Pismo 
w tej sprawie zostało przesła-
ne do premier Ewy Kopacz.

Pomoc państwa, zdaniem 
związkowców, powinna objąć:

– Interwencyjny skup nad-
wyżek wyprodukowanych to-
warów nabiałowych dokonany 
przez Agencję Rynku Rolnego.

– Zwiększenie dopłat za 
magazynowanie nadwyżek 
produkcyjnych produktów 
mleczarskich. Stosowanie 
monitoringu cen produktów 
mleczarskich sprowadzanych 

do Polski z innych krajów pod 
kątem stosowania cen dum-
pingowych.

– Ograniczenie złych prak-
tyk handlowych stosowanych 
przez handel w stosunku do 
przetwórców mleka.

– Wykorzystanie wszel-
kich możliwości działań róż-
nych instytucji państwowych 
w celu pozyskania nowych 
rynków zbytu dla polskich 
produktów mleczarskich.

– Delegaci uważają, że 
należy niezwłocznie podjąć 
wszystkie możliwe działa-
nia, które pozwolą ochronić 
polskie firmy i miejsca pracy. 
Dlatego też Rada Krajowa Sek-
cji Przemysłu Mleczarskiego, 
Spirytusowego i Koncentra-
tów Spożywczych NSZZ Soli-
darność zwróciła się do pre-
mier Ewy Kopacz i Mateusza 
Szczurka, ministra finansów 
z wnioskiem, o natychmia-
stowe obniżenie stawki ak-
cyzy na wyroby spirytusowe 
o 20 proc.  

 Więcej na  
www.solidarnosc.gda.pl

się historią NSZZ Solidarność. 
Marzeniem Prezesa Komba-
tantów jest to, aby w nieda-
lekiej przyszłości na bazie 
przekazanych materiałów po-
wstały prace dyplomowe: li-
cencjackie, magisterskie czy 
też rozprawy doktorskie. Ta-
kie możliwości daje przejęta 
do archiwum Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność doku-
mentacja.

 W dokumentacji, o któ-
rej mowa znalazły się m.in.: 
Statut Związku Solidarności 
Polskich Kombatantów, pro-
tokoły, instrukcje, regula-
miny oraz przepisy dotyczą-

ce Kombatantów. Ogromną 
ilość materiałów archiwal-
nych stanowi korespondencja 
Związku, w tym i korespon-
dencja wojskowa. Członko-
wie Związku Kombatantów 
przekazali wydawane i gro-
madzone przez siebie pisma, 
wśród których przewijają się 
takie tytuły jak: „Biuletyn 
Solidarności Polskich Kom-
batantów”, „Pobudka. Pi-
smo Solidarności Polskich 
Kombatantów”, „Kombatant. 
Biuletyn Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych” czy „Biuletyn 
Porozumienia Niepodległo-

ściowych Związków Kom-
batanckich” w Gdańsku. Do 
archiwum trafiła także ewi-
dencja członków Związku, 
dokumenty dotyczące awan-
sów oraz wręczania medali 
Kombatantom, dokumentacja 
prezesów oraz Kół Związku 
z całej Polski. Zgromadzona 
dokumentacja obrazuje także 
wydarzenia II Wojny Świa-
towej czy osób poszkodowa-
nych z 1970 roku. Przekazane 
materiały to nie tylko doku-
mentacja aktowa, lecz tak-
że fotografie, w tym zdjęcia 
do kroniki ks. Jerzego Po-
piełuszki, opaska, propor-

czyki i plakaty Solidarności 
Polskich Kombatantów oraz 
kasety VHS i płyty CD z na-
graniami ze spotkań Solidar-
ności Polskich Kombatantów. 

 Opisane materiały zostały 
wpisane do ewidencji zbiorów 
Archiwum Historycznego Ko-
misji Krajowej NSZZ Solidar-
ność pod numerem zespołu 
akt 166, który obecnie jest 
opracowywany i przygoto-
wywany do udostępniania 
badaczom w czytelni Archi-
wum Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. 

 
Łukasz Grochowski

▼
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