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W piątek, 13 czerwca, odbędzie się XII Walne Ze-
branie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pod-
beskidzie. W obradach weźmie udział około 160 dele-
gatów, wyłonionych w zakończonych niedawno wy-
borach w zakładowych i międzyzakładowych organi-
zacjach związkowych.

Tegoroczny zjazd będzie miał charakter sprawoz-
dawczo-wyborczy - delegaci nie tylko wysłuchają spra-
wozdań z działalności władz podbeskidzkiej „Solidar-
ności” w ciągu minionych czterech lat, ale także przyj-
mą program działania na lata 2010-2014 oraz dokonają 
wyboru członków Zarządu Regionu Podbeskidzie wraz 
z przewodniczącym, Regionalnej Komisji Rewizyjnej 
oraz delegatów na zjazd krajowy, który - przypomnij-
my - odbędzie się w październiku w Bielsku-Białej. 

Kanonizacja Jana Pawła II, najważniejszego z ojców nie-
podległej Polski i „Solidarności”, sprawiła, iż znowu drogi 
tysięcy związkowców z całego kraju prowadziły do Rzymu. 

W niedzielę, 27 kwietnia, podczas uroczystości kanoni-
zacyjnych dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II, tłu-
my pielgrzymów w Rzymie, w świątyniach oraz przed tele-
wizorami, cieszyły się z tego bezprecedensowego wydarze-
nia. „Solidarność” Regionu Podbeskidzie była licznie repre-
zentowana na uroczystościach w Watykanie, między inny-
mi przez członków Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” przy Fiat Auto Poland, związ-
kowców z podregionów suskiego i żywieckiego oraz struk-
tur Poczty Polskiej, a także indywidualnych związkowców 
w pielgrzymkach parafi alnych. Pobyt w Wiecznym Mieście 
był dla nas wszystkich okazją do refl eksji nad wskazania-
mi Jana Pawła II „gdzie nie może zabraknąć Solidarności”. 

KRZYSZTOF CHUDZIK

Nasz kolega Stanisław Szwed został rekomendowany 
na śląską listę kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. Zajmując czwartą 
pozycję na tej liście jest równocześnie liderem z podbe-
skidzkiego okręgu.

Stanisław Szwed związany jest z „Solidarnością” od 
1980 roku.  Od lat wypełniając mandat posła RP nigdy 
nie zapomniał, że był i pozostał związkowcem. Nie tylko 
nigdy nie sprzeniewierzył się naszemu Związkowi, ale 
zawsze służył nam swą radą i pomocą, a na forum Sejmu 
zawsze reprezentował interesy ludzi pracy upominając 
się o respektowanie praw pracowniczych, o sprawy lu-
dzi bezrobotnych, najsłabszych, pokrzywdzonych przez 
los, o pomoc przy rozwiązywaniu rozlicznych problemów 
naszego regionu. Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie 
posła Stanisława Szweda - naszego posła. 

Teraz Stanisław Szwed zamierza kontynuować tę samą 
pracę na szerszym forum, w Parlamencie Europejskim, 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” zwracam się do Was z prośbą o poparcie kan-
dydatury naszego kolegi, posła Stanisława Szweda w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego. 

Wielkim zainteresowaniem cieszy się kampania NSZZ 
„Solidarność” zatytułowana „Sprawdzam Polityka” (szerzej 
piszemy o niej na stronie II), dzięki której wyborcy mogą 
kontrolować, jak w najważniejszych kwestiach społecznych 
oraz pracowniczych głosowali poszczególni politycy. Dzięki 
tego typu inicjatywom można się w prosty sposób dowiedzieć, jak 
parlamentarzyści głosowali w sprawie wydłużenia wieku emery-
talnego czy wprowadzenia elastycznego czasu pracy.

Jednym z niewielu polityków, do których nie można mieć 
żadnych zastrzeżeń, jest poseł Stanisław Szwed - związko-
wiec, przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” oraz kandydat do Parlamentu Europejskiego. W 
swojej działalności publicznej nigdy nie zapominał i nie za-
pomina o „Solidarności”, która go politycznie ukształtowała.
Daje tego dowód podczas różnych głosowań i debat, w cza-
sie których zawsze opowiada się w obronie ludzi pracy oraz 
związkowców. Poseł Szwed konsekwentnie opowiada się 
przeciwko antypracowniczym ustawom.

Oto krótka historia jego głosowań:
● głosowanie w sprawie ograniczenia dni wolnych od pracy 
w związku ze Świętem Trzech Króli - PRZECIW.

● głosowanie w sprawie referendum przeciwko wydłużeniu 
wieku emerytalnego - ZA.
● głosowanie w sprawie wydłużenia wieku emerytalne-
go - PRZECIW.
● głosowanie w sprawie ograniczenia praw obywatelskich 
w ustawie o zgromadzeniach - PRZECIW.
● głosowanie w sprawie antypracowniczych zmian w Kodek-
sie Pracy i ustawie o związkach zawodowych - PRZECIW.
● głosowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w 
sprawie obowiązku szkolnego sześciolatków - ZA.

Powyższe zestawienie dowodzi, że poseł Stanisław 
Szwed to polityk sprawdzony, który w swojej działalności 
publicznej kieruje się przede wszystkim dobrem ludzi oraz 
szacunkiem dla godziwego respektowania praw pracowni-
czych. Swoje doświadczenie zamierza teraz przenieść na po-
ziom Parlamentu Europejskiego, z którego ponad 60 pro-
cent opinii oraz dyrektyw jest bezpośrednio przenoszonych 
do prawa krajowego.  

Niezwykle istotną sprawą jest, aby „Solidarność” mia-
ła w przyszłym Parlamencie Europejskim sprawdzonych lu-
dzi. Do takich bez wątpienia zalicza się Stanisław Szwed.
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Już w niedzielę, 25 maja, wybory…

WYBIERZMY STANISŁAWA SZWEDA!
gdzie podejmowanych jest wiele decyzji, które mają bez-
pośredni wpływ na polskie prawo, w tym także na prawo 
pracownicze, a także na sytuację w naszym kraju. 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” 
dostrzegając potrzebę posiadania bezpośredniego wpły-
wu na kształt decyzji podejmowanych w Parlamencie 
Europejskim oraz wyrażając pełne zaufanie do działal-
ności Stanisława Szweda, udziela mu pełnego poparcia 
w nadchodzących wyborach. Apelujemy do wszystkich 
członków i sympatyków „Solidarności”, do wszystkich 
ludzi, którym nieobce są problemy pracownicze, o po-
parcie związkowego kandydata Stanisława Szweda w 
kampanii wyborczej i w dniu głosowania do Parlamen-
tu Europejskiego. 

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

/Uchwała ZR z 14 kwietnia 2014 roku w sprawie poparcia kandyda-
tury Stanisława Szweda w wyborach do Parlamentu Europejskiego/

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy „Solidarności” !
● Stanisław Szwed już po raz czwarty sprawuje mandat Po-
sła na Sejm RP. Będąc wiceprzewodniczącym Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny zabiega o poszanowanie praw pra-
cowniczych i związkowych.
● Od 1980 roku jest członkiem NSZZ „Solidarność”, w któ-
rej pełnił różne funkcje, od przewodniczącego Komisji Zakła-
dowej, zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu, prze-
wodniczącego Regionalnej Sekcji Metalowców, aż po człon-
ka Komisji Krajowej.
● Od 2006 roku jest przewodniczącym Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
● W 2006 roku otrzymał tytuł „Człowieka Roku »Tygodni-
ka Solidarność«”. 

Kluczowym celem działalności Stanisława Szweda na 
poziomie Parlamentu Europejskiego będzie walka z zapisa-
mi niekorzystnego pakietu klimatyczno-energetycznego, za-
bieganie o poszanowanie praw pracowniczych oraz umacnia-
nie dialogu na linii związki zawodowe - Unia Europejska.

Niezwykle istotną sprawą jest, aby „Solidarność” miała w 
przyszłym Parlamencie Europejskim sprawdzonych ludzi, do 
jakich bez wątpienia zalicza się Stanisław Szwed. 
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