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Domagamy się rzeczywistego, a nie po-
zorowanego dialogu społecznego:

DLACZEGO  
PROTESTUJEMY

TYLKO RAZEM JESTEŚMY SILNI !!!

Przyłącz się do wspólnego protestu 
wszystkich polskich central związkowych 

w Warszawie
11-14 września 2013 roku

• W założeniach Trójstronna Komisja miała być 
miejscem prezentacji propozycji pracodawców, rządu 
i związków zawodowych, ich negocjacji i poszukiwa-
nia wspólnego stanowiska. Obecnie dialog to fi kcja!

• Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do fi r-
mowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek ne-
gocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez 
związki zawodowe nie są podejmowane.

• Koalicja rządząca ogranicza podstawowe prawa 
obywateli, w tym prawo do zgromadzeń czy prawo 
do referendów obywatelskich.

Żądamy:
1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych 

- po zebraniu 500 tys. podpisów referendum ma być 
obligatoryjne (dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. 
wniosek o referendum emerytalne, pod którym ze-
brano 2,5 miliona podpisów).

2. Wycofania fatalnych dla pracowników zmian 
w Kodeksie pracy, wprowadzających tzw. elastycz-
ny czas pracy, który oznacza brak zapłaty za nadgo-
dziny i konieczność 12-godzinnej codziennej pracy 
nawet przez pół roku.

Ponadto żądamy:
1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytal-

nych przysługujących pracownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnych lub o szczególnym cha-
rakterze.

2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczają-
cych stosowanie tzw. umów śmieciowych.

3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania 
fi nansowania szkolnictwa publicznego na samorzą-
dy, a także wprowadzenia pakietu zmian poprawia-
jących funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do 
bezpłatnej edukacji.

4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji fi -
nansowych oraz ulg podatkowych dla przedsię-
biorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie nie-
zawinionego przestoju produkcyjnego.

5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej 
zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Soli-
darność”.

6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla 
przedsiębiorstw energochłonnych.

● sobota, 7 września - Ogólnopolski Rajd Górski 
NSZZ „Solidarność” na Babią Górę
● niedziela, 8 września godz. 17.00 - msza św. 
w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w 33. rocz-
nicę Porozumień Sierpniowych (katedra pw. św. 
Mikołaja w Bielsku-Białej)
● sobota-niedziela, 14-15 września - XXXI Piel-
grzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę 
● poniedziałek, 23 września godz. 12.00 - kon-
ferencja „Reforma emerytalna - i co dalej?” 
z udziałem prof. Grażyny Ancyparowicz (sala se-
syjna Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej).
Serdecznie zapraszamy do udziału w tych spotka-
niach!
Więcej szczegółów znaleźć można na stronie in-
ternetowej Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ 
„Solidarność” - www.solidarnosc.org.pl/bbial

ZAPRASZAMY !ZAPRASZAMY !

Wszyscy spotykamy się 14 września w Warszawie !

DOŚĆ LEKCEWAŻENIADOŚĆ LEKCEWAŻENIA
SPOŁECZEŃSTWA !SPOŁECZEŃSTWA !

Pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa!” 
11 września rozpoczyna się wielka akcja protestacyj-
na w Warszawie. To nasza wielka szansa, abyśmy w 
końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą mie-
li realny wpływ na to, kto rządzi i jak rządzi w na-
szym kraju.

To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostat-
nia, aby NSZZ „Solidarność” i cały ruch związkowy 
odzyskały właściwą pozycję w życiu publicznym, a 
także zaufanie oraz powszechny szacunek społecz-
ny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrze-
biemy nadzieję, którą pokłada w nas spora część Po-
laków, NSZZ „Solidarność” trafi  na margines ży-
cia społecznego w Polsce, a proces niszczenia ruchu 
związkowego i ograniczania praw pracowniczych w 
naszym kraju bardzo trudno będzie zatrzymać. 

Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogat-
szych pracodawców wypowiedziały wojnę związ-
kom zawodowym. Wiedzą, że to ostatnia zorganizo-
wana siła społeczna, która przeszkadza im robić w 
Polsce takie interesy, jakie robi się w krajach Trze-
ciego Świata. Chcą zmienić ustawę o związkach za-
wodowych w taki sposób, aby Związek nie miał środ-
ków i możliwości skutecznego działania. Lansują ta-
kie zmiany w prawie, które mają na celu ogranicze-
nie niezależności związków zawodowych. 

To nie jest demagogia, to są fakty i realna oce-
na sytuacji. Rozejrzyjcie się dookoła. Nawet ci z 
Was, którzy pracują i działają w branżach uznawa-
nych dotychczas za bogate, powinni już dostrzec, 
że polska gospodarka stoi u progu katastrofy. Każ-
dy z Was ma w rodzinie kogoś, kto stracił pracę, 
kto mimo skończonych studiów pracy znaleźć nie 
może, kto musiał wyemigrować, żeby móc żyć i 
utrzymać rodzinę, kto nie może związać końca z 
końcem. Każdy z Was chciałby być traktowany z 
szacunkiem w publicznej placówce zdrowotnej, 
oświatowej, sądowej, w każdym innym urzędzie 
państwowym i samorządowym. Jeśli tak się zda-

rzyło, to jesteście szczęściarzami. Żyjemy w pań-
stwie, które człowiekiem gardzi, tępi tych, którzy 
dopominają się o swoje prawa. Każdy z Was albo 
zna, albo słyszał o działaczach związkowych wy-
rzucanych z pracy wbrew prawu, którzy miesiąca-
mi, a nawet latami muszą w sądach walczyć o swo-
je podstawowe prawa. A zdarza się i tak, że decy-
zje sądów są ignorowane przez przedsiębiorców, 
którzy traktują Polskę jak kolonię.

Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli 
nie pokażemy panującej klasie politycznej i fi nanso-
wej, że nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Je-
śli związki zawodowe po raz kolejny dadzą dowód, 
że są słabe i niezdolne do realizacji interesów swo-
ich członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je 
politycy i oligarchia fi nansowa, albo zmarginalizuje 
je wielki, niekontrolowany bunt społeczny ludzi roz-
czarowanych nieskutecznością związków. 

We wrześniu spotykamy się w Warszawie i nie 
wyobrażam sobie, że mogłoby tam zabraknąć człon-
ków Waszego regionu, Waszej organizacji zakłado-
wej, a w szczególności przewodniczących oraz osób 
korzystających z ochrony związkowej. Mam nadzie-
ję, że - szczególnie działaczom związkowym - nie 
trzeba przypominać, że przynależność do związku 
to nie tylko prawa, ale też obowiązki wynikające ze 
statutu NSZZ „Solidarność” i mandatu zaufania, ja-
kim obdarzyli Was członkowie Związku. 

Nie należy zapominać, że przynależność do NSZZ 
„Solidarność” to przede wszystkim wyraz postawy 
życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym 
czołem w obronie najwyższych wartości i ideałów 
Związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne 
wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy 
solidarni w realizacji tych wartości.

Ze związkowym pozdrowieniem
PIOTR DUDA

przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”


