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Wszystkim Czytelnikom Serwisu Informacyjnego Solidarności 

oraz Członkom NSZZ "Solidarność" składam najserdeczniejsze 

życzenia  zdrowych i spokojnych Świąt  Wielkiej Nocy. Niech   

w ten Wielkanocny Czas Zmartwychwstały Syn Boży obdarzy 

Was radością, pokojem i wiarą. 
 

 

      

 Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarność”  

          

    

 

         

 

 

16 pikiet wojewódzkich zorganizowanych w tym samym 

dniu oraz duża manifestacja w Warszawie - Komisja Krajo-

wa NSZZ „Solidarność” zdecydowała o akcjach protestacyj-

nych w najbliższych miesiącach.  

 

Obradująca w Warszawie 18 kwietnia Komisja Krajowa usta-

liła, że 25 maja we wszystkich  miastach wojewódzkich odbędą 

się pikiety protestacyjne. Początek akcji zaplanowano wstępnie 

na godz. 14.00. Związek zorganizuje też dużą manifestację w 

Warszawie. O terminie protestu zdecyduje kilkunastoosobowy 

sztab protestacyjny, który koordynuje akcję na poziomie kraju. 

Za pikiety w poszczególnych miastach odpowiadają natomiast 

szefowie regionów związku. Najbliższe posiedzenie sztabu pro-

testacyjnego odbędzie się 9 maja. Wtedy zapadną decyzje co do 

daty i szczegółów protestu w stolicy.  

 

Głównym hasłem, pod którym „Solidarność” będzie prowa-

dziła akcje, jest wezwanie rządu do ochrony najuboższych i 

walki z rosnącą biedą. Nasz związek domaga się m.in. podwyż-

szenia kryteriów dochodowych upoważniających do świadczeń 

z pomocy społecznej, czasowego obniżenia podatku akcyzowe-

go na paliwo oraz skierowania dodatkowych środków na walkę 

z bezrobociem.  

 

Członkowie KK w przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji w 

Jastrzębskiej Spółce Węglowej. – Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” w pełni solidaryzuje się z działaniami MKS w 

Jastrzębskiej Spółce Węglowej – podkreślono w dokumencie. 

W przyjętym stanowisku związkowcy wezwali rząd do 

“zaprzestania działań mających na celu doprowadzenie do nie-

zgodnego z ustalonymi w strategii funkcjonowania górnictwa 

zasadami prywatyzacji JSW S.A.”.  

 

Związkowcy zajęli się również łamaniem przez rząd ustawy o 

Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych         

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Kilka dni   

temu do „Solidarności” i innych partnerów społecznych dotarło    

pismo ministra finansów Jacka Rostowskiego w sprawie skróce-

nia czasu pracy nad projektem budżetu do dnia 27 kwietnia. 

Tym samym związki zawodowe pozbawione zostałyby możli-

wości konsultowania wstępnych prognoz makroekonomicznych. 

W przyjętym stanowisku członkowie Komisji Krajowej uznali, 

że propozycja ministra finansów uniemożliwi „możliwość wy-

pracowania i ujęcia propozycji partnerów społecznych”. Związ-

kowcy wezwali prezydenta, aby „zrealizował w tym przypadku 

rolę strażnika art. 20 Konstytucji, który dialog i współpracę 

partnerów społecznych za podstawę ustroju gospodarczego Rze-

czypospolitej Polskiej, oraz przywrócił rzetelność i autentycz-

ność dialogu społecznego w Polsce". 

 

W specjalnym stanowisku Komisja Krajowa uczciła pierwszą 

rocznicę pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich. „Niech ten czas, 

podobnie jak przed rokiem w dniach żałoby, połączy nas szcze-

gólną więzią, którą najlepiej oddaje proste, a zarazem niosące 

głębokie znaczenie słowo: „Solidarność” – czytamy w stanowi-

sku KK. 
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Członkowie „Solidarności” przygoto-

wują się do wyjazdu do Rzymu na uro-

czystości beatyfikacyjne Jana Pawła II. 

- W tym wyjątkowym dniu nie może 

nas tam zabraknąć – mówią członko-

wie związku. 
W organizacji wyjazdu zarządy regio-

nów i sekretariaty branżowe korzystają z 

pomocy profesjonalnych biur podróży z 

Krakowa, Poznania i Białegostoku. W 

razie potrzeby pomagają też przy organi-

zacji wyjazdów indywidualnych. Specjal-

ny pociąg pielgrzymkowy „Popiełuszko” 

zorganizowała Sekcja Krajowa Kolejarzy 

NSZZ „Solidarność” wraz z Duszpaster-

stwem Ludzi Pracy Archidiecezji War-

szawskiej. W nocy z 29 na 30 kwietnia ze 

stacji Warszawa Gdańska i Katowice 

wyjedzie nim do Rzymu 800 związkow-

ców. Zainteresowanie pociągiem było 

bardzo duże, wolnych miejsc już nie ma. 
W uroczystościach na Placu św. Piotra 

uczestniczyć będą wszyscy członkowie 

prezydium Komisji Krajowej – Nie wy-

obrażam sobie, żeby miało nas tam za-

braknąć – mówi zastępca przewodniczą-

cego KK Tadeusz Majchrowicz. - Gdyby 

nie Ojciec Święty, być może 

“Solidarność “ w ogóle by nie powstała. 

„Jeden drugiego brzemiona noście” czy 

„Nie ma solidarności bez miłości” to 

podstawa filozofii, którą od zawsze kie-

rujemy się w związku. Chcemy za to 

podziękować.  

 

Z okazji beatyfikacji Komisja Krajowa 

przygotowała specjalne zestawy - chusty 

i znaczki. Widać na nich zatopionego w 

modlitwie Jana Pawła II, nieco niżej 

znajduje się rozwiewana wiatrem flaga z 

napisem Solidarność, na dole data włą-

czenia Papieża - Polaka w poczet błogo-

sławionych. Na samej górze umieszczony 

jest napis- „Bądź z nami, jak my jesteśmy 

z Tobą”. – Jak każdy Polak mam bardzo 

osobisty stosunek do Karola Wojtyły - 

mówi przewodniczący NSZZ „S” Piotr 

Duda. – Gdy został papieżem, miałem 

szesnaście lat. Jego mądrość, dobroć i 

nauki towarzyszyły mi przez całe dorosłe 

życie. Mi w pamięć zapadły zwłaszcza 

słowa Ojca Świętego wypowiedziane na 

spotkaniu z „S” w 2003 roku. Papież 

mówił wtedy że władza przechodzi z rąk 

do rąk, ale pracownicy zawsze będą 

oczekiwać od „S” pomocy w obronie ich 

słusznych praw – wspomina Piotr Duda 

Każdego roku kilkadziesiąt tysięcy pra-

cowników jest poszkodowanych w wy-

padkach przy pracy. 28 kwietnia ob-

chodzimy Dzień Pamięci Ofiar Wypad-

ków przy Pracy i Chorób Zawodowych.  

W tym roku główne uroczystości Dnia 

Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 

odbędą się we Wrocławiu, ale okoliczno-

ściowe seminaria odbędą się również 

m.in. w Łodzi, Bielsku-Białej, Kielcach i 

Gdańsku. Ich wspólny mianownik, to 

wpływ związków zawodowych i społecz-

nego nadzoru na bezpieczeństwo pracy.   

– Społeczny inspektor pracy jest często 

dobrym duchem w zakładzie pracy. Dzię-

ki jego wysiłkom i staraniom nie docho-

dzi do wielu negatywnych zdarzeń – mó-

wi Iwona Pawlaczyk, ekspert NSZZ 

„Solidarność” ds. ochrony człowieka w 

środowisku pracy. 

Z danych zebranych przez GUS wyni-

ka, że w 2010 r. w wypadkach przy pracy 

w Polsce śmierć poniosło 444 osób. To 

więcej niż w roku 2009. Wzrost również 

widać w ogólnej liczbie wypadków przy 

pracy, która w ubiegłym roku przekroczy-

ła 94 tys. Z powodu wypadków pracowni-

cy opuścili w 2010 r. 3 429 527 dni pracy. 

19 kwietnia po 24-godzinnym strajku, 

kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

wznowiły wydobycie. Na 26 kwiet-

nia  górnicy zaplanowali blokadę wy-

syłki węgla z kopalń JSW.  

–  Międzyzwiązkowy Komitet Protesta-

cyjno-Strajkowy uzgodnił harmonogram 

kolejnych działań. We wtorek po świętach 

zostaną oflagowane wszystkie zakłady 

spółki i będą przeprowadzone blokady 

niektórych miejsc na zakładach przerób-

czych i torach kolejowych – informuje 

Roman Brudziński, wiceszef „S” w JSW 

S.A. W praktyce oznacza to całkowitą 

blokadę wysyłki węgla z kopalń JSW. 

–  Akcja nie oznacza zatrzymania pro-

dukcji w kopalniach JSW. Mamy jednak 

nadzieję, że nie będzie musiała ona po-

trwać długo. Jesteśmy otwarci na rzeczo-

wy dialog i cały czas na ten dialog czeka-

my –   dodaje Roman  Brudziński.  

 

Związki zawodowe domagają się 10 

proc. podwyżki w JSW S.A. i sprzeciwia-

ją się takiej prywatyzacji spółki, której 

celem nie jest pozyskanie środków na 

inwestycje w kopalniach, lecz wyłącznie 

łatanie dziury budżetowej. W referendum 

strajk poparło ponad 95 procent pracowni-

ków JSW.  

„Solidarność” i inni partnerzy społecz-

ni nie wyrazili zgody na skrócenie ter-

minów prac nad założeniami do budże-

tu na przyszły rok. Sprawa była dysku-

towana na środowym posiedzeniu pre-

zydium Komisji Trójstronnej 
– Związki zawodowe i pracodawcy nie 

zgodzili się na propozycję rządu, by ter-

miny te skrócić do 27 kwietnia. Partnerzy 

społeczni byli w tej sprawie jednomyślni 

– informuje członek prezydium Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” Henryk 

Nakonieczny, ekspert związku w Komisji 

Trójstronnej. 

Temat będzie omawiany na kolejnym 

posiedzeniu prezydium Komisji Trój-

stronnej, być może już w przyszłym ty-

godniu. – NSZZ „Solidarność” w tej 

sprawie zdania nie zmieni. Dla nas to 

sprawa zasadnicza, rząd poprzez skróce-

nie terminów chce złamać prawo. Nigdy 

takich działań nie zaakceptujemy. Prze-

ciwnie, bardzo poważnie rozważamy, czy 

nie powiadomić prokuratury o łamaniu 

przez rząd prawa – dodaje Henryk Nako-

nieczny. 

Przypomnijmy: zgodnie z ustawą o 

Komisji Trójstronnej strony pracowni-

ków i pracodawców zajmują, w terminie 

do 20 lipca każdego roku, wspólne stano-

wisko w sprawie założeń projektu budże-

tu państwa na rok następny. Jeżeli partne-

rzy nie dojdą do porozumienia, do 31 

lipca poszczególne organizacje mogą 

przedstawić swoje stanowiska. Natomiast 

do 20 maja partnerzy społeczni mają czas 

na przedstawienie wspólnej propozycji w 

sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospo-

darce narodowej (w tym w państwowej 

sferze budżetowej), waloryzacji emerytur 

i rent oraz minimalnego wynagrodzenia. 

W przypadku braku porozumienia orga-

nizacje mogą przedstawić swoje propozy-

cje do 30 maja. 

 


