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EUROMANIFESTACJA W BUDAPESZCIE  już w sobotę

Nieuczciwi 
pracodawcy 
zapłacą odsetki

ROCZNICA TRAGEDII POD SMOLEŃSKIEM
W niedzielę 10 kwietnia 
mija rok od katastrofy smo-
leńskiej – jednej z najwięk-
szych tragedii w powojen-
nej Polsce, w wyniku której 
zginęło 96 osób, w tym 
prezydent Lech Kaczyński. 
Członkowie NSZZ „Solidar-
ność” przygotowują się 
do obchodów tej smutnej 
rocznicy.

W niedzielnej mszy świętej 
na Wawelu, sprawowanej przez 
metropolitę krakowskiego kard. 
Stanisława Dziwisza w intencji 
wszystkich, którzy zginęli pod 
Smoleńskiem, weźmie udział 
przewodniczący Komisji Kra-
jowej Piotr Duda, członkowie 
prezydium KK oraz przedstawiciele regionów z 
całej Polski. Władze i członków „Solidarności” 
do udziału w krakowskim nabożeństwie zaprosił 
kilka tygodni temu kardynał Dziwisz. – Metro-
polita krakowski ma nadzieję na liczny udział 
członków naszego związku w tej wyjątkowej 
mszy – podkreśla przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” Piotr Duda. 

Członków „Solidarności” nie zabraknie też 
podczas rocznicowych nabożeństw i uroczy-
stości w wielu miastach Polski. Już 3 kwietnia 
po mszy w kościele św. Joachima w Sosnow-

cu została odsłonięta tablica w hołdzie ofia-
rom katastrofy, ufundowana przez tamtejsze 
organizacje związkowe. 10 kwietnia podobna 
uroczystość odbędzie się kościele „na górce” 
w Jastrzębiu Zdroju. 4 kwietnia w Gdańsku 
członkowie „Solidarności” ustawili pod po-
mnikiem Trzech Krzyży 96 zniczy.

8 kwietnia w Krośnie członkowie tamtej-
szej „Solidarności” wezmą udział w odsłonię-
ciu tablicy upamiętniająca ofiary katastrofy.
W Poznaniu 10 kwietnia po uroczystej mszy 

św. w kościele pw. Naj-
świętszego Zbawiciela 
jej uczestnicy przejdą pod 
pomnik Ofiar Katynia 
i Sybiru, gdzie nastąpi 
odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy upamiętniającej 
ofiary katastrofy pod Smo-
leńskiem. Jej ufundowanie 
współfinansowały wielko-
polskie komisje zakłado-
we „Solidarności”. 

W Łodzi 10 kwietnia po 
uroczystej mszy św. związ-
kowcy złożą kwiaty pod 
Pomnikiem Ofiar Katyń-
skich. W Olsztynie 9 kwiet-
nia odbędzie się przemarsz 
związkowców przez miasto, 

po którym nastąpi modlitwa ekumeniczna, a 10 
kwietnia w miejscowości Bałdy zostanie odsło-
nięty obelisk poświęcony jednej z ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem – biskupowi Tadeuszowi Pło-
skiemu.

 – 10 kwietnia pod Smoleńskiem zginęli wspa-
niali Polacy, śmierć poniosło tam wielu przyjaciół 
NSZZ „Solidarność”. W tych dniach mamy ich 
wszystkich w pamięci. Odwiedzamy ich groby, 
zapalamy znicze, składamy kwiaty. Przekazujemy 
też wyrazy solidarności i wsparcia rodzinom ofiar
– mówi Piotr Duda.                                       

Cięcia wydatków publicznych i wyna-
grodzeń oraz dalsza deregulacja rynku 
pracy zwiększają rozwarstwienie spo-
łeczne – ostrzegają europejskie związki 
zawodowe. 9 kwietnia w Budapeszcie 
związkowcy powiedzą głośne „NIE” po-
stępującej degradacji europejskiego mo-
delu społecznego. W eurodemonstracji 
weźmie również udział kilkuset przed-
stawicieli NSZZ „Solidarność”.

Do stolicy Węgier z całej Europy przyjadą 
przedstawiciele organizacji związkowych afi-
liowanych w Europejskiej Konfederacji Związ-
ków Zawodowych zaprotestować przeciwko 
polityce obciążania za kryzys pracowników. 
„To nie my wywołaliśmy kryzys” – to jedno  
z haseł kwietniowej manifestacji. Tego samego 
dnia o sposobach walki z kryzysem będą dys-
kutować ministrowie finansów krajów UE.

 Kryzys finansowy, który uderzył w realną
ekonomię wpędził Europę w poważne kłopo-
ty. Ponad 23 miliony bezrobotnych, wysokie 

bezrobocie wśród młodych ludzi, brak stabili-
zacji i niepewność jutra – to wszystko powo-
duje coraz większe napięcie społeczne. Tym-
czasem polityka, którą europejskie instytucje 
i rządy krajów unijnych wdrażają po kryzysie 
finansowym, skupia się na cięciach wydatków
publicznych. – To pogłębia rozwarstwienie 
społeczne i narusza spójność społeczną, co 
było podstawą europejskiego modelu społecz-
nego – ostrzegają związkowcy. 

W Budapeszcie związkowcy zaprotestują 
przeciwko cięciom publicznych wydatków, 
ograniczaniu dostępu do usług publicznych, 
niekorzystnej dla pracowników ingerencji 
w układy zbiorowe pracy czy postępującej 
deregulacji rynku pracy. EKZZ domaga się 
polityki przemysłowej, która tworzy wysokiej 
jakości i stabilne miejsca pracy. Związkowcy 
upomną się również o ochronę siły nabyw-
czej wynagrodzeń, dostępnych dla wszystkich 
usług publicznych oraz wprowadzenia podat-
ku od transakcji finansowych.

Na Węgry pojadą również przedstawiciele 
„Solidarności”, która od 1995 r. jest człon-
kiem Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych. Związek reprezentował będzie 
zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 
Tadeusz Majchrowicz. 

EKZZ powstała w 1973 r. Obecnie zrzesza 
83 organizacje związkowe z 36 krajów oraz 
12 organizacji branżowych. EKZZ reprezen-
tuje 60 mln pracowników na forum Unii Eu-
ropejskiej.
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ŚLĄSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

KONKURS POPRAWY 
WARUNKÓW PRACY

Koszyk gwarantowanych świadczeń: pi-
jawki i pokrzywy wręczyli związkowcy 
minister zdrowia, Ewie Kopacz.

Około 1 tys. związkowców protestowało  
w środę 6 kwietnia przed Ministerstwem Zdro-
wia przeciwko przeforsowanym w parlamencie 
przepisom, a szczególnie możliwość przekształ-
cenia zakładów opieki zdrowotnej w spółki pra-
wa handlowego. – Minister zdrowia zostawia 
nam na koniec bombe z opóźnionym zapłonem 
– mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekre-
tariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S”.

Związkowcy ostrzegają, że zmiany wpro-
wadzone przez minister Kopacz dotkną naj-
słabszych i spowodują, że szpitale nie będą 
kierować się misją niesienia pomocy, ale tak, 
jak spółki – zyskiem. Przedstawiciele prote-

stujących wręczyli 
urzędnikom minister-
stwa zdrowia koszyk 
gwaran towanych 
świadczeń medycz-
nych z pijawkami  
i pokrzywami.

–  J e ż e l i  n a m 
wszystko sprywatyzu-
ją, to będziemy leczyć 
pijawkami i kocią 
skórką – mówiła do 
protestujących prze-
wodnicząca Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność” 
Maria Ochman. Do-

dała, że rządowe reformy mogą przyczynić się 
do wyzysku pracowników służby zdrowia i ob-
niżyć jakość świadczeń zdrowotnych.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz 
powiedział, że „Solidarność” musi za wszel-
ką cenę bronić publicznej służby zdrowia. 
– Będziemy sprzeciwiać się prywatyzacji, bez 
względu na to w jak zakamuflowany sposób
jest wprowadzana – zapowiedział.

W proteście uczestniczyli przedstawiciele 
„Solidarności” m.in. z Szczecina, Lublina, 
Radomia, Przemyśla, Siedlec, Częstochowy, 
Stalowej Woli oraz ze Śląska. Na pikiecie 
obecni byli także m.in. satyryk Jan Pietrzak, 
przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów 
„Primum non nocere” Adam Sandauer.     

Na przełomie kwietnia i maja ma zostać 
podpisany list intencyjny w sprawie utwo-
rzenia Śląskiego Centrum Solidarności.

Takie ustalenia zapadły podczas spotkania  
z udziałem przedstawicieli Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S”, władz Katowic, samorządu 
wojewódzkiego, Katowickiego Holdingu Węglo-
wego, Społecznego Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek oraz wojewody śląskiego. 

Śląskie Centrum Solidarności ma powstać 
w oparciu o istniejące już Muzeum – Izbę 
Pamięci KWK Wujek. Ma być instytucją  
o charakterze muzealno-edukacyjnym. 
– Chcemy, by powstało tam interaktywne 

Zaskarżenie do Trybunału Konstytucyj-
nego ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej zapowiedział podczas wizyty  
w Regionie Ziemia Przemyska przewod-
niczący Komisji Krajowej Piotr Duda.

 – Walka NSZZ „S” o lepsze warunki pracy 
i płacy w służbie zdrowia to nie tylko walka  
o pracowników, ale też o pacjenta. Dyrektorzy 
wykorzystują niejednolitość środowisk me-
dycznych i prowadzą negocjacje z poszcze-
gólnymi grupami zawodowymi, co jest nie do 
przyjęcia dla „S” – powiedział Duda podczas 
spotkania z przedstawicielami służby zdrowia 
Ziemi Przemyskiej.

 Podczas spotkania z konwentem przewod-
niczących organizacji zakładowych Ziemi 
Przemyskiej, szef Komisji Krajowej poin-
formował o zbliżających się wydarzeniach, 
m.in. zbieraniu podpisów pod inicjatywą 
podwyższenia płacy minimalnej, planowa-
nych akcjach protestacyjnych oraz działaniach 
Związku związanych ze zwiększeniem sku-
tecznej ochrony pracowników, np. wspólnych 
działaniach z Prokuratorem Generalnym czy 
Państwową Inspekcją Pracy.

 – Zapowiedzi działań Związku przedsta-
wione przez przewodniczącego Komisji Kra-
jowej zostały dobrze przyjęte przez członków 
„S” w naszym regionie. Pozytywnie oceniamy 
otwartość na ludzi i ich problemy oraz wolę 
pomocy w rozwiązywaniu problemów związ-

NA ZDROWIE pijawki i kocia skórka

O planach Związku w Przemyślu

Wszyscy, którzy opracowali lub stosu-
ją nowatorskie rozwiązania dotyczące 
poprawy warunków pracy i bezpieczeń-
stwa pracowników, mogą zgłosić je do 
ogólnopolskiego konkursu. 

Już po raz 39 Centralny Instytut Ochro-
ny Pracy organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Poprawy Warunków Pracy. Wśród współor-
ganizatorów przedsięwzięcia jest m.in. NSZZ 
„Solidarność”, OPZZ, Państwowa Inspekcja 
Pracy, Wyższy Urząd Górniczy i Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. W pracach Sądu 
Konkursowego NSZZ „S” będzie reprezen-
tował Kazimierz Kimso, przewodniczący 
dolnośląskiej „S”. 

Celem konkursu jest inspirowanie i upo-
wszechnianie prac naukowo-badawczych oraz 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
prowadzących do poprawy warunków pracy, 
w jak największej liczbie zakładów i dla jak 
największej liczby pracowników. 

Do konkursu można zgłosić opracowanie 
z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy 
w dwóch kategoriach: rozwiązania techniczne 
i organizacyjne oraz prace naukowo-badaw-
cze. Zgodnie z regulaminem opracowania 
konkursowe powinny uwzględniać takie za-
gadnienia, jak np. ograniczenie lub likwidacja 
zagrożeń powodujących wypadki przy pracy, 
ograniczenie lub likwidacja zagrożeń powo-
dowanych szkodliwymi dla zdrowia zanie-
czyszczeniami powietrza, udoskonalenie lub 
opracowanie nowych środków ochrony indy-
widualnej o wysokich walorach ochronnych 
i użytkowych. 

Prace z zakresu rozwiązań technicznych  
i organizacyjnych można zgłaszać do 31 maja  
do Rad Terenowych NOT a prace naukowo-
-badawcze do sekretariatu konkursu w CIOP 
do 30 czerwca. Ocena prac zgłoszonych na 
Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi 
w terminie do 15 grudnia 2011 r. 

Informacje na temat Konkursu można 
uzyskać w Sekretariacie Sądu Konkursowego 
– Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, 
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64 
e-mail: oinip@ciop.pl 

kowych i pracowniczych – mówi Andrzej Bu-
czek, szef Regionu Ziemia Przemyska.

 Szczególny charakter miało spotkanie 
z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem, Honoro-
wym Członkiem NSZZ „S”. Przewodniczący 
Komisji Krajowej, dziękując księdzu arcybi-
skupowi za opiekę i pomoc „Solidarności”  
w czasie stanu wojennego, wręczył mu me-
dal XXX-lecia NSZZ „Solidarność” i złożył 
gratulacje z okazji 93 urodzin oraz 68 rocz-
nicy święceń kapłańskich i 45 rocznicy sakry 
biskupiej.

 

muzem, które będzie nie tylko dokumento-
wać wydarzenia w kopalni Wujek, ale całą 
historię Solidarności w naszym regionie. 
Zamierzamy gromadzić tam pamiątki, doku-
menty, zdjęcia i inne eksponaty dotyczące 
początków związku, Porozumienia Jastrzęb-
skiego, Porozumienia Katowickiego, wyda-
rzeń w kopalni Manifest Lipcowy, w kopalni 
Ziemowit czy w kopalni Piast, gdzie Soli-
darność przeprowadziła najdłuższy w stanie 
wojennym strajk podziemny – podkreśla 
wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” Ryszard Drabek. 
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