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darnoœæ” Jelenia Góra podj¹³ starania, aby pomóc wyrzu-
conym z pracy pracownikom. Zwi¹zkowa kancelaria praw-
na skierowa³a pozwy przeciwko pracodawcy do S¹du Pra-
cy. Do Zarz¹du BDN skierowano pismo z ¿¹daniem za-
przestania szykan wobec pracowników drukarni. Brak od-
powiedzi Zarz¹du BDN Sp. z o.o. Sp. k., na pismo Zarz¹-
du Regionu w sprawie podjêcia dialogu w sprawach pra-
cowniczych zmusza nas do podjêcia dzia³añ protestacyj-
nych - stwierdzili przedstawiciele organizacji zwi¹zko-
wych. Do przygotowania takich dzia³añ zobowi¹zano Pre-
zydium Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Soli-
darnoœæ.
● (14.10.2011) Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Piotr
Duda w imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”
przekaza³ wszystkim nauczycielom i pracownikom oœwia-
ty swe ¿yczenia i wyrazy uznania za ciê¿k¹ i wymagaj¹c¹
pracê na rzecz edukacji. Zawód nauczyciela jest trudny i
wymagaj¹cy. Wychowanie i edukacja m³odego pokolenia
to wielka odpowiedzialnoœæ. W tym dniu ¿yczê wszystkim
pracownikom oœwiaty przede wszystkim wiele satysfakcji
z pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹. ¯yczê Pañstwu, aby Wasza
praca by³a doceniana i szanowana - napisa³ przewodni-
cz¹cy KK. Swe szczególne ¿yczenia przekaza³ cz³onkom
Krajowego Sekretariatu Oœwiaty i Wychowania NSZZ
„Solidarnoœæ”. - Oby wasz trud i  walka o godne warunki
pracy zwieñczone by³y sukcesem. Jednoczeœnie dziêkujê
za zaanga¿owanie i pracê nad lepszym systemem eduka-
cji w Polsce, o który tak bardzo zabiegacie - podkreœli³
Piotr Duda. 
● (18.10.2011) - Zgoda nie musi oznaczaæ uleg³oœci. Wa¿-
ne ¿e w odpowiednim miejscu, czasie i w odpowiedni spo-
sób potrafimy znaleŸæ wspólny punkt widzenia i wspólno-
tê d¹¿enia - mówi³ prezydent Bronis³aw Komorowski pod-
czas uroczystoœci wrêczenia certyfikatów „Pracodawców
Przyjaznym Pracownikom”. Konkurs organizowa³ NSZZ
„Solidarnoœæ”.

W czwartej edycji akcji certyfikacyjnej nagrodzono 12
pracodawców. Patronat nad konkursem obj¹³ Bronis³aw
Komorowski. Prezydent w swym wyst¹pieniu docenia³ za-
anga¿owanie „Solidarnoœci” w promowanie dobrych re-
lacji w stosunkach pracy.

- NSZZ „Solidarnoœæ” od swojego powstania nigdy
nie by³ nastawiony w sposób roszczeniowy - podkreœli³
podczas uroczystoœci przewodnicz¹cy Komisji Krajowej
NSZZ „S” Piotr Duda. - Zawsze staraliœmy siê wspó³pra-
cowaæ, byæ partnerem dla pracodawców. Partnerstwo w
zak³adzie pracy prze³o¿y siê na pewno na lepsze wyniki i
atmosferê w zak³adzie pracy.

Piotr Duda zaznaczy³, ¿e wrêczana tego dnia nagroda
jest jedyn¹ przyznawan¹ pracodawcom przez pracowni-
ków. - Nie ma takiej drugiej nagrody. Jest mnóstwo na-
gród, które sobie pracodawcy nawzajem wrêczaj¹. Ale to
nie to samo - podkreœli³ szef „Solidarnoœci”.
● (19.10.2011) W 27. rocznicê œmierci b³ogos³awione-
go ks. Jerzego Popie³uszki w koœciele œw. Stanis³awa
Kostki na ¯oliborzu w Warszawie odprawiona zosta³a
uroczysta msza œwiêta pod przewodnictwem kardyna³a
Kazimierza Nycza. W modlitwie uczestniczy³o kilka ty-
siêcy wiernych. By³a obecna matka ks. Jerzego, Marian-
na, parlamentarzyœci, harcerze. „Solidarnoœæ” reprezen-
towali cz³onkowie prezydium z przewodnicz¹cym Pio-
trem Dud¹, poczty sztandarowe, delegacje zwi¹zkowe z
ca³ego kraju, w tym reprezentacja Regionu Podbeski-
dzie. - Ksi¹dz Jerzy Popie³uszko wiedzia³ dobrze o tym,
i¿ musi g³osiæ Ewangeliê i ¿e ma do tego prawo - pod-
kreœli³ w rocznicowej homilii metropolita warszawski
kardyna³ Kazimierz Nycz. Hierarcha zaznaczy³, ¿e nie
mo¿na zamkn¹æ Koœcio³owi ust, g³osz¹cych Ewangeliê.
Kardyna³ doda³, ¿e tylko naród wolny, mi³uj¹cy prawdê,
mo¿e trwaæ i tworzyæ dla przysz³oœci.
● (20.10.2011) Przewodnicz¹cy œl¹sko-d¹browskiej
„Solidarnoœci” Dominik Kolorz z³o¿y³ wniosek o zwo-
³anie w trybie pilnym posiedzenia Wojewódzkiej Komi-
sji Dialogu Spo³ecznego w sprawie sytuacji w hutnic-
twie.  - Bezpoœrednim powodem tego wniosku s¹ zapo-
wiedzi zwolnieñ pracowników w Arcelor Mittal Poland
S.A., ale podobne zagro¿enia dotycz¹ innych zak³adów
bran¿y - wyjaœnia Kolorz. Zarz¹d spó³ki Arcelor Mittal
Poland zapowiedzia³, ¿e zamierza do koñca 2012 roku
zwolniæ oko³o 3 tysiêcy pracowników. Wczeœniejsze pla-
ny mówi³y o tym, ¿e ta redukcja bêdzie nastêpowaæ w
d³u¿szym okresie, do koñca 2015 roku. W ubieg³ym ty-
godniu zwi¹zkowcy zostali te¿ poinformowani, ¿e zapa-
d³a  decyzja w sprawie okresowego wstrzymania pracy
na Wielkim Piecu nr 3 w D¹browie Górniczej. Istnieje
tak¿e realne zagro¿enie wstrzymania pracy na Walcow-
ni Œredniej w d¹browskim oddziale koncernu. To ozna-
cza, ¿e dalszym kilkuset pracownikom huty grozi zwol-
nienie.

Ciąg dalszy ze str. III

W styczniu 2012 roku przestaje obowi¹zywaæ ustawa
o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow-
ników i przedsiêbiorców. W Komisji Trójstronnej trwaj¹
rozmowy na temat zmian w prawie pracy, w tym dotycz¹-
ce miêdzy innymi wprowadzenia na sta³e do polskiego pra-
wa pracy niektórych rozwi¹zañ ustawy antykryzysowej. Na
temat ewentualnych zmian w przepisach dyskutuj¹ w ra-
mach zespo³u ds. prawa pracy Trójstronnej Komisji przed-
stawiciele zwi¹zków zawodowych, pracodawców i rz¹-
du. - Zale¿y nam na uporz¹dkowaniu zasad reprezentatyw-
noœci, zarówno zwi¹zków zawodowych, jak i organizacji
pracodawców. Nie godzimy siê na dalsze uelastycznienie
prawa pracy kosztem bezpieczeñstwa pracowników - mówi
Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”. 

„Solidarnoœæ” proponuje dwukrotne podwy¿szenie pro-
gu procentowego wymaganego dla uzyskania statusu re-
prezentatywnej (na szczeblu pracodawcy) organizacji
zwi¹zkowej w przypadku zwi¹zków nie zrzeszonych w re-
prezentatywnych, w rozumieniu ustawy o Trójstronnej
Komisji ds. Spo³eczno - Gospodarczych, ogólnokrajowych
organizacjach. Ponadto, tylko jedna organizacja zwi¹zko-
wa spoœród wszystkich organizacji zrzeszonych w danej
reprezentatywnej ogólnokrajowej organizacji mog³aby
korzystaæ z preferencyjnego progu ustalania reprezentatyw-
noœci na szczeblu pracodawcy. Zmiana definicji reprezen-
tatywnoœci wi¹za³aby siê ze zmian¹ uprawnieñ organizacji
zwi¹zkowych. Organizacje niereprezentatywne reprezento-
wa³yby swoich cz³onków tylko w sprawach indywidualnych.
Do kompetencji reprezentatywnych na poziomie zak³adu
pracy organizacji zwi¹zkowych nale¿a³oby miêdzy innymi

negocjowanie uk³adów zbiorowych pracy, uzgadnianie re-
gulaminu wynagradzania, uzgadnianie regulaminu pracy czy
negocjowanie porozumieñ dotycz¹cych zwolnieñ grupo-
wych. Zdaniem NSZZ „Solidarnoœæ”, aby spory zbiorowe
by³y prowadzone w sposób odpowiedzialny mog³yby je pro-
wadziæ tylko organizacje reprezentatywne, a niereprezenta-
tywne jedynie po przeprowadzeniu referendum wœród za³o-
gi. 

„Solidarnoœæ” proponuje tak¿e wprowadzenie kryterium
reprezentatywnoœci bran¿owych organizacji pracodawców
i powi¹zania tego ze zdolnoœci¹ uk³adow¹. - Trzeba reani-
mowaæ dialog sektorowy. W Polsce mno¿¹ siê typowo lob-
bystyczne struktury po stronie pracodawców, a jednocze-
œnie zamar³a praktyka zawierania ponadzak³adowych uk³a-
dów zbiorowych pracy, bo zwi¹zkowe struktury bran¿owe
nie mog¹ znaleŸæ partnera do ich negocjacji - mówi S³awo-
mir Adamczyk, ekspert z Dzia³u Bran¿owo-Konsultacyjne-
go NSZZ „Solidarnoœæ”. 

Inn¹ propozycj¹ „Solidarnoœci” jest ustanowienie wspól-
nego nadzoru pracodawców i zwi¹zków zawodowych nad
wydawaniem œrodków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwa-
rantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych. Zgodê na rozmo-
wy w tej sprawie partnerzy spo³eczni wyrazili ju¿ wczeœniej. 

„Solidarnoœæ” chcia³aby równie¿ wprowadzenia mecha-
nizmu corocznych negocjacji p³acowych na poziomie pra-
codawcy. - Uchylenie ustawy o negocjacyjnym kszta³towa-
niu wynagrodzeñ by³o konieczne. Czêœæ pracodawców uni-
ka jednak prowadzenia rozmów dotycz¹cych kszta³towania
wynagrodzeñ, co prowadzi do konfliktów. W takiej sytuacji
wydaje siê nieuniknione wprowadzenie takich regulacji
prawnych - t³umaczy Henryk Nakonieczny. (sis)

„Solidarnoœæ” proponuje i negocjuje

Nowe regulacje, dotyczące reprezentatywności związków zawodowych i organizacji pra−
codawców oraz wspólny nadzór nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych
Świadczeń − to niektóre propozycje NSZZ „Solidarność”, zaprezentowane w czasie nego−
cjacji, toczących się w Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno−Gospodarczych. 

Tradycyjne comiesiêczne spotkanie przedstawicieli komisji
zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podbeskidzie, któ-
re odby³o siê w poniedzia³ek, 3 paŸdziernika w siedzibie ZR,
mia³o niecodzienny przebieg. Uczestniczyli w nim przewodni-
cz¹cy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Piotr Duda oraz
kandydaci Prawa i Sprawiedliwoœci na parlamentarzystów: wal-
cz¹cy o miejsca w Sejmie Stanis³aw Szwed i Krzysztof Czabañ-
ski oraz kandydat na senatora Andrzej Kamiñski. W spotkaniu
uczestniczy³o ponad 50 osób.

Prowadz¹cy zebranie przewodnicz¹cy podbeskidzkiej „Soli-
darnoœci” Marcin Tyrna na pocz¹tku spotkania przedstawi³ naj-

wa¿niejsze informa-
cje o ostatnich dzia³a-
niach zwi¹zku w tym
regionie oraz o napo-
tykanych proble-
mach. Zrelacjonowa³
sytuacjê w przemyœle
motoryzacyjnym, w
którym rozpoczê³y siê
zwolnienia pracowni-
ków (stanowisko
„Solidarnoœci” w tej
sprawie publikujemy
na stronie III). Omó-
wi³ przebieg zwi¹zko-
wej konferencji, po-
œwiêconej roli „Soli-

darnoœci” w czasach kryzysu, a tak¿e zawirowania, zwi¹zane z
opiniowaniem przez zwi¹zek projektu po³¹czenia dwóch szpitali
w Bielsku-Bia³ej (o tej sprawie piszemy na stronie II). Przedsta-
wi³ te¿ opiniê podbeskidzkiej „Solidarnoœci” na temat wyborów
parlamentarnych. - Nie udajemy apolitycznoœci, bo zwi¹zek by³,
jest i bêdzie uwik³any w politykê, jeœli chce skutecznie broniæ praw
zwi¹zkowych i pracowniczych. Dobrze wiemy, ¿e nieobecni nie
maj¹ racji - podkreœli³ Marcin Tyrna, przedstawiaj¹c obecnych
na zebraniu kandydatów i nazywaj¹c ich „wypróbowanymi przy-
jació³mi „Solidarnoœci”, którzy w swym dzia³aniu na pewno kie-
rowaæ siê bêd¹ tak¿e t¹ zwyk³¹, ludzk¹ solidarnoœci¹”.

Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej Piotr Duda podkre-
œli³ w swym wyst¹pieniu, ¿e nie zamierza byæ „wiêŸniem

Gdañska” i dlatego
wci¹¿ jeŸdzi po
kraju i spotyka siê
ze zwi¹zkowcami.
- Mówiê o sytuacji
w zwi¹zku, ale
g³ównie s³ucham,
bo dopiero na takich
spotkaniach, jak to
dzisiejsze, poznajê
rzeczywiste proble-
my, z jakimi bory-
kaj¹ siê nasi cz³on-
kowie - podkreœli³
Piotr Duda.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê trzydziest¹ rocznic¹ wprowa-
dzenia w Polsce stanu wojennego podbeskidzka „Solidarnoœæ”
organizuje wraz z katowickim oddzia³em Instytutu Pamiêci Na-
rodowej konkurs historyczny, zatytu³owany „Zima wasza - wio-
sna nasza”. To propozycja poszerzenia wiedzy o najnowszych
dziejach naszej Ojczyzny, skierowana do m³odzie¿y szkó³ po-
nadgimnazjalnych. W regulaminie konkursu „Zima wasza, wio-
sna nasza” czytamy, ¿e jego g³ównym celem jest pog³êbianie
zainteresowañ uczniów najnowsz¹ histori¹, a zw³aszcza sytuacj¹
spo³eczno-polityczn¹ w Polsce i Europie w latach 1980-1989, a
tak¿e uœwiadomienie m³odzie¿y znaczenia NSZZ »Solidarnoœæ«
w przemianach spo³eczno-politycznych w Polsce i na œwiecie
oraz budowanie wœród m³odych ludzi odpowiedniej postawy mo-
ralnej i obywatelskiej oraz poczucia dumy z dokonañ rodaków.

Informacja o konkursie zosta³a ju¿ rozes³ana do wszyst-
kich szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu Bielska-Bia³ej oraz

powiatów bielskiego, cieszyñskiego i ¿ywieckiego. Ter-
min nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa 10 listopada, a fina³ za-
planowano na 13 grudnia, dok³adnie w trzydziest¹ roczni-
cê stanu wojennego. Szczegó³owe informacje na temat tego
konkursu, w tym jego regulamin, znaleŸæ mo¿na na inter-
netowej stronie Zarz¹du Regionu (www.solidar-
nosc.org.pl). Zachêcamy zarówno uczniów, jak i nauczy-
cieli historii do zainteresowania siê t¹ inicjatyw¹.

Tak¿e Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Bia³ej z okazji zbli¿aj¹cej siê rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego organizuje konkurs dla uczniów szkó³
gimnazjalnych i œrednich województwa œl¹skiego pod pa-
tronatem podbeskidzkiej „Solidarnoœci” i IPN. Jest to kon-
kurs na pracê plastyczn¹ lub pracê literack¹ - szczegó³y
znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej tej placówki
(www.pbw.bielsko.pl).

Konkursy w 30. rocznicê stanu wojennego


