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JESTEŚMY W GOTOWOŚCI PROTESTACYJNEJ

W piątek (18 marca) w Katowicach od-
będzie się demonstracja górników ze 
wszystkich spółek węglowych. 

Wśród przyczyn protestu związkowcy 
wymieniają m.in. próby pospiesznej prywa-
tyzacji górnictwa i związane z nimi zmiany 
ustawy o nadzorze Skarbu Państwa, przekazu-
jąca m.in. nadzór właścicielski nad spółkami 
węglowymi z resortu gospodarki do resortu 
skarbu, a także negatywne zmiany w prawie 
górniczo-geologicznym, które mogą dopro-
wadzić do upadłości kopalń. – Dodatkowo 
bardzo napiętą sytuację mamy w Katowickim 
Holdingu Węglowym, która związana jest z 
dramatycznym stanem finansowym tej spółki. 
Na to wszystko nakładają się bardzo trudne 
negocjacje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
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Podczas obrad w Łodzi Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła stan gotowości protestacyjnej. Po-
wodem tej decyzji jest drastyczny wzrost cen i dramatycznie pogarszająca się sytuacja polskich rodzin.

Szukamy przyjaznych 
pracodawców

Członkowie Komisji Krajowej dyskutowa-
li też o kolejnej edycji Akcji Certyfikacyjnej 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Zwią-
zek wystosował do prezydenta Bronisława 
Komorowskiego prośbę o patronat nad kon-
kursem. „Solidarność” czeka teraz na jego 
odpowiedź.

Przyjęto stanowisko w sprawie Ustawy 
o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyż-

szym, ustawy o stopniach i tytule naukowym 
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” 
uchwalonej przez Sejm 4 lutego. Zdaniem 
związkowców uchwalony projekt ustawy 
wprowadza rozwiązania, które są szkodliwe 
dla polskiej nauki, szkolnictwa wyższego 
i środowiska akademickiego.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
przyjęła również sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2010 rok oraz projekt budżetu na 
rok 2011.



W przyjętej 16 marca uchwale członkowie 
KK podkreślili, że rząd nie realizuje w sposób 
wystarczający konstytucyjnego obowiązku 
ochrony osób najuboższych. W dokumencie 
związkowcy wezwali rząd m.in. do czasowe-
go obniżenia podatku akcyzowego na paliwo, 
skierowania dodatkowych środków na walkę 
z bezrobociem i podwyższenia kryteriów do-
chodowych upoważniających do świadczeń 
z pomocy społecznej oraz ich wzrostu.

Członkowie Komisji Krajowej zdecydo-
wali o przeprowadzeniu, najprawdopodob-
niej w maju, 16 dużych manifestacji przed 
urzędami wojewódzkimi. Protesty odbędą 
się w tym samym dniu. Niewykluczona jest 
też ogólnopolska manifestacja w Warszawie. 
O szczegółach działań zdecyduje prezydium 
Komisji Krajowej.

Związkowe grupy interwencyjne
Ważnym tematem obrad Komisji Krajowej 

były też częste w ostatnich miesiącach przy-
padki łamania praw związkowych i szykano-
wania członków „Solidarności”. Członkowie 
KK podkreślali, że w kilku przypadkach 
związek z sukcesem obronił swoich człon-
ków. Tak było m.in. w przypadku zwolnień 
związkowców w gorzowskim Teleskopie czy 
cieszyńskim Polifarbie. Pojawiają się jednak 
kolejne przypadki ataków na „Solidarność”. 
Dlatego Piotr Duda zapowiedział powstanie 
związkowych grup interwencyjnych. – Będą 
się składać z doświadczonych związkowych 
negocjatorów, prawników, specjalistów od 
mediów. To muszą być merytorycznie przy-
gotowane osoby, gotowe w każdej chwili 
udać się na drugi koniec Polski, by bronić 
tam bezprawnie zwalnianych związkowców 
czy szykanowane komisje zakładowe. Roz-
poczynamy nabór do tych grup – oświadczył 
szef związku.

Podczas obrad członkowie Komisji Krajo-
wej omówili sytuację w poszczególnych bran-
żach i regionach. Jak poinformowała Maria 
Ochman, Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ 
„Solidarność” będzie zabiegał o spotkanie 
z prezydentem Bronisławem Komorowskim 
w sprawie zaprezentowanego niedawno pa-
kietu ustaw zdrowotnych. Szef Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki Kazimierz Grajcarek 
przypomniał o trwających sporach zbioro-
wych w energetyce. – Nie cofniemy się. Jeśli 
trzeba będzie ogłosić strajki i wyłączyć prąd, 
to to zrobimy – zapowiedział.

i w Kompanii Węglowej związane z podwyż-
kami płac – tłumaczy Dominik Kolorz, szef 
górniczej Solidarności. 

Demonstracja rozpocznie się o godz. 10.00 
pod katowickim Spodkiem, skąd górnicy 
przemaszerują pod Urząd Wojewódzki. Tam 
związkowcy zamierzają przekazać wojewodzie 
śląskiemu petycję do premiera. Organizatorzy 
przewidują, że weźmie w niej udział co najmniej 
5 tys. górników. – Ale wszystko wskazuje na to, 
że będzie więcej. Demonstracja będzie dosadna 
i głośna, ale jednocześnie bardzo zdyscyplino-
wana. Ten protest ma być ostatnim ostrzeżeniem 
dla rządu i pracodawców, aby w końcu zaczęli 
traktować nas poważnie. My nie jesteśmy stocz-
niowcami i nie damy się podzielić – podkreśla 
szef górniczej „S”.                                      



STAN WOJENNY 
NIEKONSTYTUCYJNY
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RAZEM 
DO RZYMU

POCZTOWCY PROTESTUJĄ
Protest prze-
ciwko zwol-
n i e n i o m 
g r u p o w y m 
w Poczcie Pol-
skiej S.A. i li-
kwidacji czę-
ści urzędów 
pocztowych 
zorganizowa-
l i  16 marca 
w Warszawie, 
pocztowcy. 

P o w o d e m 
p r o t e s t u  s ą 
plany zarządu 
Poczty Polskiej, 
które zakładają 
że pracę w spół-
ce może stracić 
ok. 8 tys. osób. 
Nawet 5 tys. 
z  n ich  może 
być objęte zwolnieniami grupowymi. Firma 
chce też zastąpić około 3 tys. placówek pocz-
towych agencjami. W miejsce jednego likwi-
dowanego urzędu mają powstać 2-3 agencje. 
Zdaniem związkowców będzie to duży pro-
blem dla mieszkańców małych miejscowości 
i wsi, gdzie nie wszędzie powstaną agencje. 
– Będą oni pozbawieni usług, do których 
świadczenia Poczta została powołana – mówi 
Bogumił Nowicki, szef NSZZ „Solidarność” 
w Poczcie Polskiej. 

„Łapy precz od Poczty Polskiej” m.in. 
takie transparenty nieśli ze sobą pocztowcy. 
Pod Kancelarię Premiera przynieśli trumnę, 
symbolizującą śmierć Poczty Polskiej z na-

Trybunał Konstytucyjny orzekł 16 marca, 
że dekrety grudniowe, na mocy których 
w 1981 roku został wprowadzony stan 
wojenny, były niezgodne z Konstytucją.

– To bardzo ważny wyrok – komentu-
je przewodniczący NSZZ “Solidarność” 
Piotr Duda. – Mam nadzieję, że ostatecznie 
zakończy dyskusję, czy stan wojenny był 
mniejszym złem. Był złem, był niezgodny 
z prawem. Pozbawił Polskę szans na rozwój 
na wiele lat, opóźnił demokratyzację, zmu-
sił ludzi do emigracji, doprowadził do wielu 
ludzkich dramatów. Dlatego dla działaczy 
“Solidarności” z tamtych czasów dzisiejszy 
wyrok niesie moralną satysfakcję. Ważne 
też, że dla osób poszkodowanych w czasie 
stanu wojennego otwiera się teraz droga do 
uzyskania odszkodowań i zadośćuczynienia. 
Po 30 latach mogą walczyć o sprawiedliwość 
– podkreśla Piotr Duda.

Dekrety Rada Państwa PRL przyjęła 12 
grudnia 1981 roku i wprowadziła na ich mocy 
stan wojenny. Uznania ich niekonstytucyjno-
ści chciały wszystkie strony postępowania 
– Rzecznik Praw Obywatelskich, Sejm i pro-
kurator generalny

   

pisem: „1558-2011. Żyła 453 lata. Zamordo-
wana przez chciwość i głupotę rządzących”. 
W petycji do premiera napisali m.in. że zarząd 
Poczty zamiast podejmować działania zmie-
rzające do zwiększenia przychodów, poprawia 
wyniki spółki przez ograniczenie kosztów za-
trudnienia. 

 Związkowcy uważają, że niszczenie sieci 
dystrybucyjnej to pozbywanie się najwięk-
szych atutów firmy, co doprowadzi do zaniża-
nia jej wartości. A to w sytuacji, gdy w 2013 r. 
uwolniony zostanie rynek usług pocztowych 
może oznaczać oddanie rynku konkurentom 
z zagranicy. 



Przekształcenia zakładów opieki zdro-
wotnej w spółki prawa handlowego 
doprowadzi do zapaści systemu i ob-
niżenia poziomu bezpieczeństwa zdro-
wotnego Polaków – ostrzega NSZZ „So-
lidarność”. 

17 marca w Sejmie odbyło się drugie czy-
tanie ustaw z tzw. pakietu ustaw zdrowotnych. 
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „S” wy-
stosował do wszystkich parlamentarzystów 
list, w którym apeluje o odrzucenie zawartych 
w projektach zmian.

„Nie wolno wprowadzać mechanizmów, 
które ostatecznie uderzą w najsłabszych i 
spowodują, że konstytucyjna zasada równego 
– bez względu na sytuację materialną obywa-
tela – dostępu do opieki zdrowotnej stanie się 
pustym zapisem” – piszą związkowcy. 

– Nasz służba zdrowia jest dramatycznie 
niedofinansowana. Zamiast forsowania roz-
wiązań, które na długie lata zdestabilizują 
system ochrony zdrowia, oczekujemy dzia-
łań nastawionych w pierwszym rzędzie na 
poprawę finansowania służby zdrowia – mówi 
Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. 

SPÓŁKI NAS NIE WYLECZĄ
Tymczasem forsowane w Sejmie zmiany 

ukierunkowane są przede wszystkim na prze-
kształcanie zakładów opieki zdrowotnej w spół-
ki prawa handlowego. Zgodnie z prawem spółka 
musi przynosić zysk. W przeciwnym razie po 
prostu upada. – W naszych realiach ujemny 
wynik finansowy występować będzie często 
w sposób niezawiniony przez placówki służby 
zdrowia, które otrzymują zbyt niskie środki na 
działalność. Albo przestawią się na opłacalną 
działalność, rezygnując z tych nieopłacalnych, 
albo zaczną upadać. W jednym i drugim przy-
padku, straci pacjent – dodaje Ochman. 

W liście do parlamentarzystów, związkow-
cy zwracają również uwagę iż wyposażenie 
samorządów w możliwość nieograniczonego 
zbywania udziałów w spółkach prowadzących 
działalność leczniczą, zwalnia je z obowiąz-
ku kreowania bezpieczeństwa zdrowotnego. 
„Żadne cywilizowane państwo nie dopuszcza 
do niekontrolowanej prywatyzacji ochrony 
zdrowia. Wszędzie publiczna służba zdrowia 
stanowi podstawę, a jednostki niepublicz-
ne pełnią jedynie funkcję uzupełniającą dla 
oferty publicznej” – czytamy w liście do par-
lamentarzystów.                                          
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„Solidarność” przygotowuje się do uro-
czystości beatyfikacji Jana Pawła II. Cią-
gle istnieje możliwość zorganizowania 
wspólnych wyjazdów. Komisja Krajowa 
zaopatrzy wyjeżdżających członków „S” 
w jednakowe emblematy.

1 maja w Rzymie odbędą się uroczystości 
beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak podczas po-
grzebu Ojca Świętego tak i tego dnia na placu 
beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak podczas po-
grzebu Ojca Świętego tak i tego dnia na placu 
beatyfikacji Jana Pawła II. Tak jak podczas po-

św. Piotra nie może zabraknąć „Solidarności”.
Propozycje wyjazdów do Rzymu przygo-

towane przez biura podróży współpracujące z 
NSZZ „S” (Mediterraneum, SolTur, IMPERIA 
oraz FRATER) są w dyspozycji struktur związ-
ku. Można się z nimi również zapoznać na stro-
nie internetowej: www.solidarnosc.org.pl     


