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Dolnośląscy delegaci wyruszyli 
w podróż już w przeddzień obrad. 
Opady śniegu, niska temperatura 

i korki uliczne w Warszawie spowodowały, 
że trasa do stolicy Podlasia trwała ponad 10 
godzin. – Pogoda nas w tym roku nie roz-
pieszcza – narzekali delegaci po przyjeździe 
do hotelu „Gołębiewski”, gdzie następnego 
dnia rozpoczęły się obrady.

Przed rozpoczęciem obrad odbyła się uro-
czystość upamiętniająca śmierć ks. Jerzego 
Popiełuszki. Przy pomniku kapelana „Soli-
darności” delegaci na zjazd, parlamentarzy-
ści, władze samorządowe i mieszkańcy Białe-
gostoku zapalili znicze i złożyli kwiaty. 
Wszystkich zgromadzonych przywitał Józef 
Mozolewski – przewodniczący podlaskiej 
„Solidarności”.

Pod pomnikiem była obecna również ma-
ma ks. Jerzego Marianna, która wraz z rodzi-
ną przybyła na uroczystości.

„Na pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki Lech 
Wałęsa powiedział, że „S” żyje bo ty oddałeś 
za nią życie. Ta niewinnie przelana krew wy-

dała owoc naszej wolności. Wolność mamy, 
ale wiemy jak wiele nauk ks. Jerzego jest do 
zrealizowania teraz” – powiedział do uczest-
ników uroczystości Janusz Śniadek 

Tuż obok pomnika przewodniczący „S” ot-
worzył wystawę fotografii kapelana „Solidar-
ności”, którą do końca października br bę-
dzie można oglądać w Białymstoku, a na-
stępnie będą mogli ją zobaczyć mieszkańcy 
innych większych miast na Podlasiu.

Wołanie o prawdę

Podczas homilii w katedrze białostockiej 
metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź 
przypomniał początki „Solidarności” – Było to 
wołanie o chleb i wolność, a dziś dochodzi 
jeszcze wołanie o prawdę. Nieprzypadkowo 
wybraliście Białystok na miejsce obrad. To z tej 
ziemi wywodzi się ks. Jerzy Popiełuszko-. 

- Wielkim wstydem dla obecnej Polski jest 
ubóstwo rodzin pracowniczych i rodzin wie-
lodzietnych – powiedział do zgromadzonych 
metropolita gdański. Nawiązał również do 
swojego wystąpienia z uroczystości upamięt-

niających  podpisanie porozumień sierpnio-
wych, kiedy to byli działacze nawoływali do 
rozwiązania „Solidarności” -  Sztandarów nie 
zwijajcie - jeszcze nie czas!

Na tegorocznych obradach , z powodu cho-
roby zabrakło prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego. W jego imieniu przemówił Władysław 
Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP. – Prze-
słanie „Solidarności” jest Polsce potrzebne dzi-
siaj, w czasach kryzysu – powiedział. – Jedno-
cześnie, nie można złych warunków płacy 
i pracy usprawiedliwiać kryzysem. Lekar-
stwem na kryzys jest budowanie wspólnoty, 
solidarności społecznej – dodał. Zapewnił 
również, że prezydent przygotuje nowelizacje 
ustawy antykryzysowej, której obecny kształt 
pozostawia wiele do życzenia. 

Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej w swoim wystąpieniu powiedział, 
że tylko rzetelne badanie przeszłości pozwoli 
nam dojść do prawdy i należy pielęgnować 
„Solidarność”, bo jest wielką wartością dla Pol-
ski. 
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UCHWAŁA  NR 1  XXIII KZD ws. zmian w Statucie  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statu-

tu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 39 Statutu  
NSZZ „Solidarność”.
1.  Dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:   

„4. W skład kongresu krajowego sekretariatu branżowego wchodzą delegaci wybie-
rani przez władzę stanowiącą jednostek organizacyjnych Związku, należących do kra-
jowego sekretariatu oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 4 pkt 2.”

2. Dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numer 5. 

UCHWAŁA  NR 2 XXIII KZD ws. zmian w Statucie  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statu-

tu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 50 ust. 2 pkt 1 Statutu NSZZ 
„Solidarność”.

1.  Po wyrażeniu: „1) kandydatem może być” dodaje się następujące wyrażenie: „czło-
nek Związku spełniający jeden z następujących warunków”.

2.  W literze „a” wyrażenie: „każdy członek” zastępuje się  wyrażeniem: „będący człon-
kiem”. 

3.  W literze „a”, po wyrazach: „która dokonuje wyboru” dodaje się następujące wyraże-
nie: „spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delega-
tów,”.

4. W literze „b” wykreśla się wyrażenie: „członek Związku”.
5.  W literze „b”, po wyrazach: „której władza dokonuje wyboru” dodaje się następujące 

wyrażenie: „spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu 
Delegatów,”. 

UCHWAŁA NR 3 XXIII KZD ws. zmian w uchwale nr 1 XIX 
KZD z późniejszymi zmianami.  

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany  
w uchwale nr 1 XIX KZD z późniejszymi zmianami.  
1.  W §  11 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:   

„4. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad wyborczych, w tym Ordynację Wy-
borczą NSZZ „Solidarność” zawierającą reguły wyborcze obowiązujące  w Związku, 
z wyjątkiem wyborów dokonywanych przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”, uchwala Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność”. 

UCHWAŁA NR 4 XXIII KZD ws. zmian w uchwale nr 1 XIX 
KZD z późniejszymi zmianami.  

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wprowadza następujące zmiany  
w § 1 uchwały nr 1 XIX KZD z późniejszymi zmianami. 
1.  Po wyrażeniu: „1) kandydatem może być” dodaje się następujące wyrażenie: „czło-

nek Związku spełniający jeden z następujących warunków”.
2.  W punkcie 1 litera „a” wyrażenie: „każdy członek” zastępuje się wyrażeniem: „będący 

członkiem”. 
3.  W punkcie 1 litera „a”, po wyrazach: „która dokonuje wyboru” dodaje się następujące 

wyrażenie: „spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu 
Delegatów,”.

4. W punkcie 1 litera „b” wykreśla się wyrażenie: „członek Związku”.
5.  W punkcie 1 litera „b”, po wyrazach: „której władza dokonuje wyboru”  dodaje się na-

stępujące wyrażenie: „spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowe-
go Zjazdu Delegatów,”.

6.  Dodaje się nowy punkt 2 o następującym brzmieniu:    
„2) kandydat na następujące funkcje związkowe:  
a) delegata do władzy stanowiącej, wymienionej w § 34 ust. 2 punkty od 3 do 7 Statu-
tu NSZZ „Solidarność”,  
b) członka władzy wykonawczej, wymienionej w § 34 ust. 3 punkty od 3 do 7 Statutu 
NSZZ „Solidarność”,  
c) członka władzy kontrolnej, wymienionej w § 34 ust. 5 punkty od 3 do 7 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, ma obowiązek dołączyć do zgłoszenia ankietę  osobową, za-
twierdzoną uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, wypełnioną zgodnie ze 
stanem faktycznym,”.

7. Dotychczasowe punkty od 2 do 7 otrzymują numerację odpowiednio od 3 do 8.  

UCHWAŁA  NR 5 XXIII KZD ws. zmian w Statucie  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statu-

tu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 61 ust. 1 Statutu  
NSZZ „Solidarność”.
Na końcu ust. 1 dodaje się dwa zdania o następującym brzmieniu: „Uchwały i decyzje 

podjęte z naruszeniem postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązko-
wego są nieważne. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności określa uchwała 
Komisji Krajowej.” 

UCHWAŁA NR 6 XXIII KZD ws. wykonania przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” obowiązku, o którym 

mowa  w uchwale nr 5 XXIII KZD 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję  Krajową  
NSZZ „Solidarność” do podjęcia uchwały dotyczącej postępowania w sprawie stwier-

dzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem Statutu NSZZ „Solidarność” 
oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego, nie później niż dwa miesiące po zareje-
strowaniu przez Sąd Rejonowy w Gdańsku zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność” określo-
nej uchwałą nr 5 XXIII KZD.  

UCHWAŁA  NR 7 XXIII KZD ws. zmian w Statucie  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statu-

tu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w § 41 ust. 3 pkt 1 Statutu NSZZ 
„Solidarność”.

Na końcu punktu 1, przed przecinkiem, wyrażenie: „wydziałowej lub oddziałowej” zastę-
puje się wyrażeniem: „wydziałowej, oddziałowej lub komisji koła”. 

UCHWAŁA  NR 8 XXIII KZD ws. upoważnienia Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” do dokonania zmian 

redakcyjnych  w Statucie NSZZ „Solidarność”  
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję Krajową  
NSZZ „Solidarność” do niezwłocznego zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym 

zmian  w Statucie NSZZ „Solidarność”, przyjętych uchwałami nr nr 1, 2, 5, 7 XXIII Krajowe-
go Zjazdu Delegatów w Białymstoku oraz upoważnia Komisję Krajową NSZZ „Solidar-
ność”  do wprowadzenia w nich, w uzgodnieniu z Komisją Statutową KZD, poprawek 
o charakterze formalno – redakcyjnym, w przypadku stwierdzenia błędów o takim charak-
terze. 

UCHWAŁA NR 9 XXIII KZD ws. nadania tytułu Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność” 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZ „Solidarność”, działając na podstawie regulaminu przy-
jętego uchwałą na 7 XVI KZD, postanawia nadać następującym osobom tytuł Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność”:  ks. Witold Andrzejewski, ks. Stanisław Bełza, Zygmunt Błaż, Bogdan 
Brzeski, o. Jan Golonka, Jan Hap, ks. Kanonik Eugeniusz Jankiewicz, ks. Prałat  Stanisław 
Jurek, Andrzej Juszczak, o. Franciszek Bogdan Kapusta, Jerzy Kłosiński, Stanisław Kowa-
lik, Piotr Krupot, Anna Marta Krzanowska – Bieda, Andrzej Krzywdziński, Leon Łochowski, 
ks. Tadeusz Magas, Waldemar Mikołowicz, Marek Muszyński, ks. Jan Pępek, Maciej Pie-
trzyk, Marek Rusakiewicz, ks. Biskup Kazimierz Ryczan, ks. Kanonik  Czesław Sadłowski, 
ks. Alojzy Sitek, ks. Infułat  Józef Sondej, Jan Szantula, Edward Szczurko, Zygmunt Szulc, 
Jadwiga Szymonik, Julita Świercz – Wieczyńska, Ewa Tomaszewska, Rafał Wieczyński, 
Ryszard Wroczyński.

UCHWAŁA NR 10 XXIII KZD ws. walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym 

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską roku 2010 Rokiem Walki  
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidar-

ność” zobowiązuje Komisję Krajową do inicjowania, monitorowania i wspomagania dzia-
łań naszych organizacji związkowych w zakresie walki z tymi zjawiskami, a w szczególności 
do egzekwowania prawa do wyrównywania szans grupy najbardziej zagrożonej wyklucze-
niem na rynku pracy tj. osób niepełnosprawnych. 

Sztandarów nie zwijać
25. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana „Solidarności” ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
31. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża zbiegły się w czasie z Krajowym Zjazdem 
Delegatów, którego obrady odbyły się w tym roku w Białymstoku 15 i 16 października.

  JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ  Benedykt XVI – Papież    W a t y k a n  
 
Umiłowany Ojcze Święty, Z Białegostoku, stolicy Ziemi Podlaskiej, która oddała na służbę Bogu i Ojczyźnie wielkich 

synów Narodu Polskiego, delegaci zgromadzeni na XXIII Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidar-

ności” przesyłają Waszej Świątobliwości z serca płynące synowskie pozdrowienia - Szczęść 

Boże!
Podczas dwudniowych obrad będziemy rozmawiać o problemach związanych z pojawiają-

cym się kryzysem i jego negatywnymi, społecznymi skutkami. Kryzys ekonomiczny stanowi 

poważne zagrożenie dla stabilności zatrudnienia i przyszłości wielu ludzie na świecie. Deka-

dy deregulacji oraz nadmierna chciwość niewielkiej grupy ludzi zepchnęły świat  

w najgłębszą recesję od 1930 roku. 
Pragniemy wspomnieć,  że u początku „Solidarności” był protest polskich robotników 

o prawo do pracy, o godność człowieka, o wolność. Był to protest o wartości, które tkwią 

w wierze  
w Boga. „Solidarność” zawsze uważała, że brak szacunku dla człowieka prowadzić będzie  

do pogwałcenia godności ludzkiej pracy. W obronie człowieka, który jest w centrum nasze-

go zainteresowania i troski włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Godnej Pracy. Tym 

samym odpowiadamy na apel Twojego, Ojcze Święty, wielkiego Poprzednika Jana Pawła II, 

który 1 maja 2000 roku, z okazji Jubileuszu ludzi pracy wystosował apel o „globalną koalicję 

na rzecz godnej pracy”.  
Czcigodny Ojcze Święty,Dziękujemy za orędzie skierowane także do nas, w postaci Encykliki Caritas in Veritate -  

o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, a przede wszystkim za cenne wska-

zówki dotyczące roli, jaką związki zawodowe mają do spełnienia w globalizującym się świe-

cie. Pragniemy zapewnić, że w swoim działaniu byliśmy i nadal będziemy otwarci na trady-

cyjne nauczanie Kościoła, proponujące rozdział funkcji pomiędzy związkiem zawodowym  

i polityką. Wskazówki wynikające z nauki społecznej Kościoła, a zwłaszcza z encykliki Caritas  

in Veritate jasno wskazują nam drogę działania. Jak słusznie nam wskazałeś, Drogi Ojcze 

Święty, to rozróżnienie pozwoli związkom zawodowym rozpoznać w społeczeństwie obywa-

telskim najbardziej sprzyjające środowisko do ich potrzebnego działania w obronie  

i promocji świata pracy, szczególnie na korzyść pracowników wykorzystywanych i nie re-

prezentowanych, których trudnej sytuacji często nie dostrzegają oczy roztargnionego społe-

czeństwa.
Przybywając z pielgrzymką do Polski zwróciłeś się do nas z zawołaniem: trwajcie mocni  

w wierze. Dzisiaj, w przededniu 25 rocznicy zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, zwra-

camy się do Ciebie Umiłowany Ojcze Święty o błogosławieństwo i modlitwę w naszej intencji, 

abyśmy nie ustali w drodze, wierząc, że męczeńska śmierć skromnego robotnika winnicy pań-

skiej zrodzi wielkie owoce wiary. 
Na koniec prosimy o Twoje Apostolskie błogosławieństwo, abyśmy potrafili wspólnie  

z pracodawcami udźwignąć odpowiedzialność za drugiego człowieka, budując jednocześ-

nie nowy i wspólny porządek gospodarczy, w którym na pierwszym miejscu będzie czło-

wiek. 

UCHWAŁA NR 11 XXIII KZD ws. zmian organizacyjnych 
związku 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do wszystkich jednostek organiza-
cyjnych NSZZ „Solidarność” – zakładowych, branżowych i regionalnych o podjęcie  i przepro-
wadzenie merytorycznej dyskusji nad potrzebnymi, uzasadnionymi zmianami  w zakresie zadań 
realizowanych przez poszczególne jednostki związku, oszacowaniu kosztów realizacji tych za-
dań, analizę możliwości i źródeł ich finansowania.

Wnioski zawierające wszystkie wyżej wymienione elementy należy składać  do Komisji Kra-
jowej do końca 1-go kwartału 2010 roku.

W oparciu o nie Komisja Krajowa zaproponuje kalendarium oraz zorganizuje  i przeprowadzi 
na poziomie krajowym dyskusję nad możliwościami i celowością wprowadzenia proponowa-
nych zmian. 

UCHWAŁA NR 12 XXIII KZD  ws. akcji „Zorganizowani  mają 
lepiej” 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Komisję Krajową do kontynuo-
wania w 2010 roku akcji „Zorganizowani mają lepiej”, oraz do opracowania programu akcji wraz 
z harmonogramem. Wszystkie jednostki organizacyjne Związku mają obowiązek czynnego włą-
czenia się w wymienioną wyżej akcję.  

UZASADNIENIE
Blisko 30 lat temu podjęliśmy walkę  o godność pracy, o godność każdego pracownika, o je-

go bezpieczeństwo, o godziwe wynagrodzenie. Tak rodził się Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Dziś walka o te same cele wymaga od nas nie mniejszej determinacji. 
Nasza skuteczność w tej walce jest uzależniona od naszej siły. Naszą siłą są członkowie NSZZ 
„Solidarność”.  

Obowiązkiem, nas zorganizowanych w NSZZ „Solidarność” jest przekonywanie pracowni-
ków, którzy do związku nie należą, dlaczego warto być w naszym Związku.  

Pracownikom potrzebne są związki zawodowe, bo to najskuteczniejsza forma ochrony, to 
narzędzie, dzięki któremu możemy czuć się bezpieczniej. Poprawa warunków pracy może się 
dokonać tylko wtedy, jeśli pracownicy będą licznie zorganizowani i gotowi do działania.  

 Zorganizowani w związek zawodowy pracownicy mają  większe szanse obrony przed nie-
uczciwymi praktykami pracodawców, a dzięki poczuciu bezpieczeństwa i wspólnoty - mogą  
też pracować lepiej i wydajniej. Tylko silny i dobrze zorganizowany Związek jest  w stanie prowa-
dzić rzeczywisty dialog społeczny, niezbędny dla zrównoważonego rozwoju całego kraju zarów-
no w czasach rozkwitu jak i kryzysu gospodarczego. 

UCHWAŁA NR 13 XXIII KZD ws. roku Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego 

NSZZ „Solidarność” niezależnie od roli i funkcji, które z konieczności historycznej musiał 
w różnych okresach wypełniać, był i jest niezależnym samorządnym związkiem zawodowym. 
Pragnąć to podkreślić i przypomnieć, w związku ze zbliżającą się 30-tą rocznicą podpisania po-
rozumień sierpniowych, Krajowy Zjazd Delegatów  

NSZZ „Solidarność” w Białymstoku postanawia ustanowić rok 2010 
Rokiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ”. 
Jak wielokrotnie podkreślał Ojciec Św. Jan Paweł II NSZZ „Solidarność” jest ciągle ogromnie 

potrzebna Polsce i pracownikom: „Trzeba więc czynić wszystko, aby   w naszym kraju przywró-
cić pracy ludzkiej jej właściwą rolę, jaką winna ona spełniać  

w demokratycznym społeczeństwie”. 

UCHWAŁA NR 14 XXIII KZD ws. bezpiecznej pracy 
Praca w Polsce nie jest bezpieczna. Rośnie  ilość wypadków przy pracy, w tym wypadków 

śmiertelnych. Praca, wbrew konstytucyjnym zapisom i konwencjom międzynarodowym, trak-
towana jest przede wszystkim jak „towar na sprzedaż”, a zasada zysku za wszelką cenę dominu-
je w wielu przedsiębiorstwach. Blisko 60 % poszkodowanych  w wypadkach przy pracy to mło-
dzi pracownicy, ulegający tym wypadkom w pierwszym roku pracy, co świadczy o lekceważeniu 
szkoleń i profilaktyki, o oszczędzaniu przez pracodawców na bezpieczeństwie. 

   Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podkreśla, że kontrola przestrzegania bezpie-
czeństwa pracy jest jednym z najważniejszych celów działalności naszego Związku. Dlatego Kra-
jowy Zjazd Delegatów domaga się od rządu RP:

przyjęcia strategii na rzecz bezpieczeństwa pracy, uwzględniającej odpowiednie środki bu-
dżetowe na profilaktykę; z całą mocą przypominamy fundamentalną zasadę, że działania pre-
wencyjne mogą ocalić zdrowie i życie tysięcy pracowników, a ponadto są zawsze tańsze od le-
czenia skutków zaniedbań;

nowelizacji  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zapewniającą dostęp kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy bez żadnych ograniczeń czasowych i bez wcześniejszego ostrzega-
nia;

odpolitycznienia państwowej inspekcji pracy np. poprzez wyłanianie Głównego Inspektora 
Pracy w drodze porozumienia reprezentatywnych organizacji związkowych. 

KZD uważa, że organy kontrolne podległe obecnie rządowi powinny podlegać sejmowi RP.
KZD oczekuje od Państwowej Inspekcji Pracy intensyfikacji działań  zmierzających do ograni-

czenia wypadków przy pracy, w tym skutecznych reakcji wobec pracodawców lekceważących 
warunki BHP i ścisłej współpracy z organizacjami związkowymi.

Pracodawcy łamiący przepisy prawa pracy są bezkarni. Potrzeba tragedii, aby zwrócić uwa-
gę na poważny problem bezpieczeństwa i warunków pracy. Dlatego Krajowy Zjazd Delegatów 
domaga się od prokuratury i sądów skutecznego egzekwowania prawa pracy wobec łamiących 
je pracodawców. Zgłoszenia naruszania przepisów prawa pracy zarówno przez PIP, jak i związki 
zawodowe, pobłażliwie traktowane przez sądy i prokuraturę doprowadzają w konsekwencji do 
dramatycznych zdarzeń, których ofiarami zostają pracownicy.

Dlatego zobowiązujemy wszystkie struktury NSZZ „Solidarność” do zgłaszania do Komisji 
Krajowej wszelkich sytuacji świadczących o naruszaniu przepisów BHP. Komisja Krajowa przy-
gotuje w oparciu o te informacje „czarną listę pracodawców” publikowaną na stronie interneto-
wej. Zwracamy się też do organizacji związkowych o aktywne uczestnictwo i wsparcie działań 
społecznej inspekcji pracy.

Musimy wszyscy rzucić wyzwanie tym, którzy dla zysku szafują często ludzkim życiem i zdro-
wiem. 

UCHWAŁA NR 15 XXIII KZD ws. realizacji zasad społecznej 
gospodarki rynkowej 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do realizacji konstytucyjnej zasa-
dy społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP).

Do dziś Rzeczpospolita Polska, wbrew zapisom konstytucji, nie jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli – a dobrem wybranych i uprzywilejowanych.

Fundamentem społecznej gospodarki rynkowej jest działanie na rzecz gospodarki wolnoryn-
kowej i konkurencyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim obywatelom godnego bytu, 
bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego oraz dostępu do usług publicznych, a także zmniej-
szaniu rozwarstwienia społecznego. Te zasady w Polsce nie są realizowane.

Zaprzeczeniem konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej są  
w szczególności:
- brak zdefiniowanej polityki społecznej i gospodarczej;
-  rosnące rozwarstwienie płacowe, powodujące poszerzanie sfery ubóstwa i biedy nawet 
wśród osób pracujących ;

-  niski poziom finansowania zabezpieczeń społecznych, szczególnie dotyczących bezrobot-
nych; 

- niski i nieskuteczny poziom finansowania aktywnych form walki z bezrobociem;
- faktyczna prywatyzacja usług publicznych;
- znaczne ograniczenie równego dostępu do usług publicznych;
-  słabość trójstronnego  dialogu   społecznego,   spowodowana   brakiem   woli porozumie-
nia przede wszystkim ze strony rządu i powtarzającymi się próbami osłabienia jednego 
z partnerów społecznych – związków zawodowych, w tym łamanie porozumień zawartych 
ze związkami zawodowymi;

-   ograniczenie możliwości zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych;
-  system podatkowy, który obciąża przede wszystkim osoby mało zarabiające i wielodzietne, 
zarówno poprzez podatek od dochodów osobistych, jak i poprzez system podatków po-
średnich;

-  brak w programie edukacji podstawowej wiedzy o pracy, gospodarce i polityce społecznej.
NSZZ „Solidarność” podejmie działania na rzecz realizowania zasad społecznej gospodarki 

rynkowej. W szczególności domagamy się  realizacji zasad zapisanych  w Konstytucji RP doty-
czące nie tylko wolności gospodarczych, ale i praw socjalnych. Rozumiemy, że w okresie  kryzy-
su gospodarczego poprawa zabezpieczenia socjalnego jest szczególnie trudna, jednak nigdy nie 
zaakceptujemy polityki, która przerzucać będzie koszty kryzysu przede wszystkim na pracowni-
ków najemnych. Polsce dziś szczególnie potrzebna jest solidarność.

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową – po odpowiedniej analizie prawnej 
– do przygotowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie realizacji przez władze 
państwa konstytucyjnych zasad społecznej gospodarki rynkowej i praw socjalnych. 
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n i k ó w  - 
stwierdził prze-
wodniczący „S”. 
Jednak w przygoto-
wanym przez siebie pro-
jekcie ustawy antykryzyso-
wej rząd nie uszanował kom-
promisu osiągniętego pomiędzy 
partnerami społecznymi. Podczas prac 
parlamentarnych nie dopuszczano nawet po-
prawek oczywistych błędów.

Przewodniczący przypomniał również or-
ganizowane w sprawozdawczym okresie pro-
testy: w obronie przemysłu zbrojeniowego, 
kolei, stoczni a także ogłoszone 15 września 
przez Komisję Krajową, Krajowe Dni Prote-
stów.

Współpraca zagraniczna stanowi jedno 
z pól działalności „S”. W ostatnim roku Zwią-
zek uczestniczył w antykryzysowych działa-
niach organizowanych przez EKZZ, m.in. pro-
testach na ulicach Berlina, Pragi czy Paryża. 
Wiele wspólnych wysiłków władz krajowych 
i Sekretariatu Górnictwa i Energetyki włożo-
ny, aby rozwiązania pakietu klimatycznego 
były mniej groźne dla polskiej gospodarki.

„S” nieustannie dba o pamięć o własnej hi-
storii. Ze względu na 20 rocznicę legalizacji 
„Solidarności”, wyborów 4 czerwca i inne do-
niosłe rocznice przypadające w roku bieżą-
cym, Komisja Krajowa ustanowiła 2009 r.

 Rokiem Niepodległości 
i „Solidarności”.

- Polskim pracownikom i rodzinom po-
trzebna jest silna „Solidarność”. Silna „Solidar-
ność” To znaczy duża liczba członków. Budo-
wanie związku to nieustannie nasz priorytet - 
przypomniał Janusz Śniadek. Wśród nowo-
tworzonych organizacji ponad 90 procent to 
nieduże 20-50 osobowe organizacje. - Zaha-
mowaliśmy spadek liczby członków. Teraz 
musimy zwiększyć liczebność - dodał prze-
wodniczący i podkreślił, że aby organizować 
pracowników trzeba się z nimi spotykać. Naj-
szybciej przybywa nowych członków w sekto-
rze usług. To najczęściej młodzi ludzie. Prze-
wodniczący wyraził troskę o niską prenume-
ratę Tygodnika Solidarność, zapowiedział 
uruchomienie nowej strony internetowej oraz 
cyfrowego archiwum „Solidarności”. Już 
wkrótce uruchomimy wszechnicę „Solidarno-
ści”. Trwa zbiórka na dokończenie remontu 
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 STANOWISKO NR 1 XXIII KZD  ws. dyskryminacji 
związkowej 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec 
pojawiających się coraz częściej przypadków dyskryminacji członków związków zawodo-
wych oraz naruszania zbiorowych i indywidualnych praw związkowych. Delegaci sprzeci-
wiają się także rosnącej tendencji eliminowania związków zawodowych jako partnerów 
społecznych. Olbrzymie zaniepokojenie wywołują także informacje o niekorzystnych dla 
pracowników zmianach w Kodeksie Pracy przygotowanych przez obecny rząd.  

Opierając się na konstytucyjnych gwarancjach wolności organizowania się  
oraz na ratyfikowanych przez Polskę konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pra-

cy,  domagamy się:
Ustawowego zaostrzenia sankcji za naruszanie praw związkowych, szczególnie za nie-

zgodne z polskim prawem utrudnianie i blokowanie powstawania nowych organizacji 
związkowych  i bezprawne zwalnianie osób zakładających organizacje związkowe, wprowa-
dzenia rozwiązań zawartych w europejskich porozumieniach ramowych na rzecz likwidacji 
dyskryminacji, lobbingu, przemocy i ograniczania stresu w pracy. 

Stojąc na stanowisku, iż dialog społeczny jest istotnym gwarantem spokoju, harmonij-
nego rozwoju i budowania społeczeństwa obywatelskiego domagamy się:

Bezwzględnego przestrzegania ustawowych gwarancji konsultacji z partnerami projek-
tów ustaw oraz pisemnego uzasadniania przez organy administracji państwowej powodów 
odrzucania uwag Związku do opiniowanych dokumentów, 

wzmocnienia reprezentatywności partnerów społecznych, w tym związków zawodo-
wych poprzez:

a. wzmocnienie dialogu społecznego na poziomie krajowym, branżowych, wojewódz-
kim i powiatowym, zwłaszcza przez wzmocnienie roli Wojewódzkich Komisji Dialogu Spo-
łecznego, utworzenie Powiatowych Komisji Dialogu Społecznego oraz podjęcie dialogu 
w ramach zespołów branżowych funkcjonujących przy Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych,

b.  przestrzeganie podpisanych umów i porozumień oraz wprowadzenie sankcji za ich 
łamanie,

c.  zmianę ustawy o TK ds. S-G, aby jej działalność  skutecznie  realizowała  idee dialogu 
społecznego i przynosiła wymierne efekty,

d.  powołanie Rzecznika Dialogu Społecznego w celu skuteczniejszego rozwiązywania 
konfliktów i unikania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych,

e.  poparcie dla stosowania dobrych praktyk i zasad społecznych w biznesie oraz 
uwzględnianie ich w ustawie o zamówieniach publicznych. 

STANOWISKO NR 2 XXIII KZD ws. łamania praw 
pracowniczych i związkowych 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko toczącej 
się w Polsce antyzwiązkowej kampanii.

Wysuwa się  fałszywe oskarżenia pod adresem związków zawodowych za brak dbało-
ści  o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednocześnie obecny liberalny rząd poprzez 
działania w ramach programu „Przyjaznego Państwa” tworzy klimat dla pracodawców  do 
łamania podstawowych praw pracowniczych i związkowych.

Szczególnie rażące są liczne przykłady szykanowania a nawet bezprawnego zwalniania   
z pracy działaczy związkowych. Wciąż mamy też do czynienia z rosnącą patologią nie wy-
płacania przez pracodawców wynagrodzeń za wykonywaną pracę.

Sytuacje te w wielu przypadkach tolerowane są przez przedstawicieli instytucji i służb, 
mających stać na straży prawa.

Ponadto żądamy od wszystkich instytucji i służb, których ustawowym obowiązkiem jest 
nadzór nad przestrzeganiem prawa, w tym przede wszystkim Państwowej Inspekcji Pracy   
do rzetelnego wypełniania swoich obowiązków.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzywa rząd RP do przestrzegania euro-
pejskich zasad dialogu społecznego i zaniechania praktyk konfliktowania grup społecznych 
wg wczesnokapitalistycznych wzorców. 

STANOWISKO NR 3  XXIII KZD  ws. obrony interesów 
pracowników Zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 
Poznański „Ceglorz” - zakład, który przez wiele lat produkował  silniki okrętowe na po-

trzeby nie tylko polskich stoczni, przeżywa dziś najtrudniejsze chwile swojego istnienia. 
Zwolnienia grupowe objęły już ponad pół tysiąca pracowników. Brakuje środków na wyna-
grodzenia. Jest realne zagrożenie, że firma przestanie istnieć, a pracę stracą wszyscy pra-
cownicy HCP S.A. oraz pracownicy zatrudnieni w spółkach zależnych.

W tym szczególnym momencie nie można zapomnieć, że 53 lata temu, dokładnie   28 
czerwca 1956 r., po raz pierwszy po II Wojnie Światowej robotnicy z „Ceglorza” upomnieli 
się o wolność i godność ludzi pracy. To oni rozpoczęli marsz ku wolności. Wówczas polała 
się krew.  

W 1980 r. - podobnie jak w 1956 r. – robotnicy z tej firmy stanęli do walki z komuną. Ja-
ko jedni z pierwszych, współtworzyli „Solidarność”  w Poznaniu. Do dnia dzisiejszego Za-
kłady Hipolita Cegielskiego są  nie tylko miejscem pracy dla tysięcy osób, ale są dla Pozna-
niaków, Wielkopolan, Polaków, symbolem troski o godność człowieka pracy.  

Te słowa kierujemy przede wszystkim do właściciela „Ceglorza”. Do tych urzędników 
państwowych w rządzie, którzy widzą problemy tej firmy tylko przez pryzmat „zdrowej   gry 
rynkowej”. Powinnością właściciela wobec takiej firmy jest czynienie starań, by przedsię-
biorstwo działało na rynku. 

Dziś, w dniu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, zwracamy się do 
Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o zmobilizowanie do podjęcia działań na rzecz 
programu ratunkowego dla zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.  

Delegaci KZD zwracają się również do wszystkich struktur Związku o udział w zaplano-
wanej na 23 października br. w Poznaniu ogólnopolskiej manifestacji w obronie interesów 
pracowników „Ceglorza” - w obronie godności nas wszystkich.  

STANOWISKO NR 4 XXIII KZD ws. prywatyzacji sektora 
stoczniowego  

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, w ślad za wcześniejszymi wystąpienia-
mi Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, domaga się powołania sejmowej komisji śledczej 
do wyjaśnienia procesów prywatyzacyjnych w sektorze stoczniowym w celu określenia od-
powiedzialności poszczególnych ekip rządowych za likwidację tej branży  

STANOWISKO NR 5 XXIII KZD ws. sytuacji w służbie 
zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko świadomemu ła-
maniu przez rząd konstytucyjnego prawa Polaków do równego dostępu do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Na skutek błędnej polityki nie-
uwzględniającej   realnych   kosztów świadczeń i potrzeb pacjentów, opieka zdrowotna   
w naszym kraju znalazła się w stanie skrajnej zapaści finansowej. Żadna z rządowych decy-
zji nie przyniosła oczekiwanej przez pacjentów poprawy. Wprost przeciwnie, zbyt małe limi-
ty na świadczenia wydłużają kolejki na zabiegi, a nawet pozbawiają Polaków prawa do lecze-
nia  w publicznej   służbie zdrowia. Przerzucanie   odpowiedzialności   za   kondycję finanso-
wą  i bieżące funkcjonowanie szpitali i przychodni na ich dyrekcje oraz samorządy lokalne, 
bez przekazania stosownych środków, świadczy o nieudolnej próbie ucieczki rządu od na-
rastających problemów i zaniedbań.

Polska służba zdrowia jest wciąż jedną z najniżej finansowanych w Europie. Ten kata-
strofalny stan pogłębiło nieuwzględnienie skutków kryzysu ekonomicznego dla finansowa-
nia   świadczeń   zdrowotnych. NSZZ „Solidarność” przestrzegał rząd, iż   wraz  z rosnącym 
bezrobociem maleć będą wpływy ze składek zbieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Mimo zapewnień, iż „ nie będzie oszczędzania na zdrowiu obywateli”, dziś rząd powszech-
nie przerzuca koszty leczenia na pacjentów. Wobec szpitali i personelu pełniącego misję ra-
towania życia i zdrowia stosuje się karę niepłacenia za procedury wykonane ponad wciąż 
malejące limity. Taki stan rzeczy musi prowadzić do nakręcania spirali zadłużenia szpitali, 
które ma uzasadniać ich prywatyzację. Tymczasem ten sztandarowy projekt rządzącej koa-
licji został odrzucony przez Prezydenta i Sejm, który podtrzymał prezydenckie weto. Nie ma 
na to również przyzwolenia społecznego, o czym doskonale wiedział rząd, odmawiając zgo-
dy na ogłoszenie w tej sprawie referendum.

Ostatnie decyzje, dotyczące tzw. koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych oraz 
zmiana algorytmu podziału środków finansowych na oddziały wojewódzkie NFZ są działaniami 
pozorowanymi, a jednocześnie potęgują chaos i niepokoje społeczne.  

Pacjent staje  się coraz   bardziej zagubiony, mając  poczucie,  że jest zbędnym ogniwem 
w odhumanizowanym systemie.

W sytuacji realnego bankructwa polskiej opieki zdrowotnej Krajowy Zjazd Delegatów wzywa 
rząd i parlament do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, mających na celu dosto-
sowanie poziomu finansowania ochrony zdrowia do rzeczywistych potrzeb społecznych.

Wielokrotnie zgłaszane przez NSZZ ,,Solidarność” i nadal aktualne postulaty dotyczą:
-  ustanowienia krajowej sieci szpitali publicznych, w celu zabezpieczenia odpowiedniej do 
prognoz liczby hospitalizacji – szpitale te posiadałyby gwarancję umowy z NFZ, umożliwia-
jącą hospitalizacje regionalne oraz krajowe - wysokospecjalistyczne;

-  wprowadzenia ustawowych przepisów zwiększających odpowiedzialność organów założy-
cielskich nad powierzonymi im zadaniami w zakresie ochrony zdrowia;

-  wprowadzenia jednolitego elektronicznego krajowego monitoringu świadczeń zdrowot-
nych w celu uszczelnienia finansowania procedur medycznych;

-  zapewnienia poprzez regulacje ustawowe, doskonalące obowiązujące przepisy, włączenie 
rzeczywistych kosztów pracy do ceny świadczeń medycznych

Równocześnie z działaniami wzmacniającymi kontrolę nad wydatkowaniem środków, uwa-
żamy   za   konieczne zwiększenie   wysokości   składki    na  ubezpieczenie   zdrowotne  z zacho-
waniem możliwości jej odpisu od podatku. Należy ujednolicić zasady odliczania składki na ubez-
pieczenia zdrowotne bez względu na formę zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodar-
czej. Powyższe działania powinny stanowić fundament kompleksowej reorganizacji systemu na 
rzecz zapewnienia pacjentom gwarantowanego konstytucyjnie równego dostępu do świadczeń 
medycznych w publicznej służbie zdrowia.

STANOWISKO NR 6 XXIII KZD  ws. sytuacji w branży 
energetycznej 

Mając na uwadze interes obywateli RP, ochronę suwerenności i niezależności naszej ojczy-
zny, Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wzywa rząd RP do zaprzestania szkodliwych 
działań prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych realizowanych w sektorze 
energetycznym.

Domagamy się, uznania energetyki za sektor strategiczny i wstrzymania dzikiej prywatyzacji, 
której jedynym celem jest zmniejszanie dziury budżetowej.

Nasze szczególne oburzenie dotyczy nieodpowiedzialnych i nieodwracalnych przemian   
w energetyce, które realizowane są wbrew obowiązującym porozumieniom i umowom społecz-
nym.

Dalsze wyzbywanie się sektora energetycznego wpłynie negatywnie na poziom bezpieczeń-
stwa energetycznego naszego kraju oraz przyczyni się  do pogorszenia warunków życia Pola-
ków. Dotychczasowe prywatyzacje i przemiany w energetyce doprowadziły jedynie do wzrostu 
cen energii elektrycznej, drastycznego zmniejszania zatrudnienia oraz ograniczania nakładów 
przeznaczonych na infrastrukturę energetyczną.

Sprzeciwiamy się z całą stanowczością takim działaniom. 

STANOWISKO NR 7 XXIII KZD ws. zmian w ustawie 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko niektórym 
zmianom proponowanym w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. 
Naszym zdaniem projekt zbyt daleko ingeruje w niezależną działalność kas oszczędnościowo-
kredytowych.

NSZZ „Solidarność” był inicjatorem powstania spółdzielczych kas, a z blisko dwóch milio-
nów członków SKOK, wielu jest członkami naszego Związku. Dlatego też apelujemy   o niedo-
puszczenie do wejścia w życie tych przepisów, które ograniczają niezależność kas spółdzielczych 
doprowadzając w konsekwencji do wyeliminowania międzysektorowej konkurencji na rynku 
usług finansowych.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę projektodawcom, że przyjęcie 
takich rozwiązań zapisanych w ustawie dyskryminuje kasy na rynku usług finansowych, szcze-
gólnie wobec banków komercyjnych, a wejście w życie zapisów proponowanej ustawy ograni-
czy możliwość dalszego rozwoju kas i w konsekwencji doprowadzi do wyeliminowania ich z pol-
skiego rynku usług finansowych. W przypadku przyjęcia zmian do ustawy, Krajowy Zjazd Dele-
gatów zwraca się do Prezydenta RP  o niepodpisywanie ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych. 

STANOWISKO NR 8 XXIII KZD ws. przywrócenia ulgi 
remontowej 

Światowy kryzys gospodarczy nie ominął branży budowlanej. W Polsce, w ostatnim okresie, 
występuje istotne załamanie rynku budowlanego w tym budownictwa mieszkaniowego. Krajo-
wy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do parlamentarzystów i rządu RP o urucho-
mienie odpowiednich działań legislacyjnych dla tej branży, w tym przywrócenia ulgi remontowej. 
W Polsce ulga ta była powszechnie wykorzystywana także przez osoby o niskich dochodach. Co 
roku korzystały z niej miliony obywateli. System ulg podatkowych jest powszechnie stosowa-
nym narzędziem oddziaływania na rozwój mieszkalnictwa w większości krajów europejskich. 
Takie działania przyczyniają się do poszerzenia rynku usług i materiałów budowlanych. Firmy bu-
dowlane, jak również przedsiębiorstwa powiązane z budownictwem jak: przemysł meblarski, 
drzewny, produkcji materiałów budowlanych itp., mają znaczący udział w zagospodarowaniu 
rynku pracy. Konieczne, więc są działania zmierzające do utrzymania poziomu zatrudnienia 
w całej branży budowlanej.

Przywrócenie ulgi remontowej będzie korzystne nie tylko dla obywateli, ale i dla budżetu pań-
stwa poprzez większy wpływ podatków pośrednich i bezpośrednich zawartych   w cenach robót 
remontowych i materiałów budowlanych.

Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje radykalnych działań rządu RP dla utworzenia właściwych 
warunków do dalszego funkcjonowania branży budowlanej. 

STANOWISKO NR 9 XXIII KZD ws. pakietu antykryzysowego 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża swoje zaniepokojenie związane 

z wprowadzanym pod przykrywką kryzysu, nowej doktryny „Flexicurity”. 
Zasady określone w tej doktrynie zagrażają podstawowym prawom pracowniczym zawar-

tym w Kodeksie Pracy.
Główne zagrożenia wynikające z nowych zasad to m.in.:
Elastyczna forma zatrudnienia – promowanie umów cywilno – prawnych,
 Elastyczność rynku pracy – pracodawca może swobodnie zwalniać i zatrudniać pracowni-
ków, składa się na to krótki okres wypowiadania, relatywnie długi okres zatrudniania próbne-
go oraz niskie odprawy,
 Elastyczność czasów pracy – dzielenie czasów pracy na krótsze okresy, płynność godzin, 
praca w ramach niepełnego etatu i systemu nadgodzin,
Wieloetatowość i elastyczna organizacja pracy, praca u wielu pracodawców,
Elastyczność płac – w zależności od wydajności wyników.
Wobec powyższego Krajowy Zjazd Delegatów wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie skutecz-

nych działań, które spowodują zablokowanie wprowadzanych zmian w prawie pracy oraz wno-
si o podjęcie przez władze NSZZ „Solidarność” współpracy z innymi europejskimi centralami 
związkowymi w celu podjęcia wspólnej, na skalę Unii Europejskiej, walki  

STANOWISKO NR 10 XXIII KZD ws. usług medycznych 
w domach pomocy społecznej  

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo domaga się od rządu RP respekto-
wania konstytucyjnych uprawnień do równego traktowania obywateli pod względem dostępno-
ści do publicznej służby zdrowia.

Obecne rozwiązania nie gwarantują mieszkańcom domów pomocy społecznej niezbędnej 
opieki pielęgniarskiej. Praca pielęgniarki i rehabilitanta w tego typu placówkach jest pozbawiona 
formalnej podstawy prawnej. Kilkuletnie rozmowy w tym zakresie nie przyniosły rozwiązań. 
Mieszkańcy domów są zmuszani do ponoszenia dodatkowych kosztów za należne im usługi pie-
lęgnacyjne.

Domagamy się usankcjonowania zasad udzielania pomocy opiekuńczo-pielęgniarskiej 
i funkcjonowania pielęgniarki w domach pomocy społecznej. 

Za pomoc płynącą z całej Polski podzięko-
wał Piotr Benek – przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” w kopalni „Śląsk”, w której 13 
września doszło do wybuchu metanu. – Tego 
dnia zginęło 6 członków naszego związku. 
Kilku z nich walczy jeszcze o życie. Teraz bę-
dzie największa próba dla naszego związku – 
powiedział Benek do uczestników zjazdu.

Po przerwie obiadowej Janusz Śniadek zre-
lacjonował ostatni rok pracy komisji krajowej. 
W jego opinii był to bardzo trudny czas i jak 
sam przyznaje najtrudniejszy rok jako prze-
wodniczącego „Solidarności”. Zgodnie 
z przyjętą w grudniu 2006 r. uchwałą Komisji 
Krajowej główne priorytety Związku to: 
wzrost wynagrodzeń i płacy minimalnej, 
obrona prawa pracowniczych i związkowych 
oraz rozwój związku.

Przewodniczący przypomniał o kampa-
niach prowadzonych przez Związek: „Niskie 
płace barierą rozwoju Polski”, „Polska przyja-
zna pracownikom”, „Godna Praca - Godna 
Emerytura”, „Solidarność na kryzys”. - Mani-
festacja, która odbyła się 29 sierpnia ubiegłego 
roku pokazała siłę i zdolność do mobilizacji 
i zapoczątkowała cichą wojnę Platformy 
z „Solidarnością” - powiedział przewodniczą-
cy. Walka o emerytury pomostowe to jeden 
z najważniejszych tematów, wokół których 
koncentrowała się działalność Związku 
w ubiegłym roku. Wyrazem oporu wobec 
ustawy o emeryturach pomostowych, pakietu 
ustaw zdrowotnych czy ustawy oświatowej 
były Dni Protestów Pracowniczych.

W efekcie głosowania w Sejmie przeciwko 
wetu prezydenta w życie weszła ustawa ogra-
niczająca prawo do emerytur pomostowych. 
W sprawie ustawy o emeryturach pomosto-
wych „Solidarność” złożyła wniosek do Try-
bunału Konstytucyjnego. Pozytywnym efek-
tem walki o emerytury pomostowe jest 
podwojenie liczby osób uprawnionych do 
emerytury w stosunku do projektu wyjścio-
wego.

- Kryzys z opóźnieniem, ale nieubłaganie 
dotarł do Polski. W grudniu rząd pozorując 
działania ogłasza: Pakiet Stabilizacji i Rozwo-
ju. Jeszcze krytyczniej od związków oceniają 
go pracodawcy - powiedział Janusz Śniadek. 
To stało się początkiem prac nad pakietem an-
tykryzysowym. Efektem rozmów był trud-
nym kompromisem. - „Solidarność” negocjo-
wała w myśl zasady solidarnego rozkładania 
ciężarów na: budżet, pracodawców i pracow-
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STANOWISKO NR 11 XXIII KZD ws. ulgi podatkowej 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wnosi do Komisji Krajowej   o przepro-

wadzenie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwolnienia z opodatkowania dochodów 
z tytułu emerytury, renty oraz zasiłków przedemerytalnych w sytuacji, gdy wysokość tych 
świadczeń jest niższa niż minimalne wynagrodzenie.  

STANOWISKO NR 12 XXIII KZD ws. równego statusu 
pracowników samorządowych 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP podjęcia odpo-
wiednich działań legislacyjnych w celu odejścia od różnicowania zasad wynagradzania pra-
cowników samorządowych.

Ustawa o pracownikach samorządowych określa prawa obowiązki i odpowiedzialność 
wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych. Jednocześnie 
dokonuje podziału pracowników na dwie grupy, zatrudnionych w urzędach oraz zatrudnio-
nych w jednostkach organizacyjnych tych urzędów. Rozporządzenie wydane na bazie usta-
wy określa dwie tabele płacy minimalnej na poszczególnych stanowiskach. Przy tych sa-
mych wymogach kwalifikacyjnych, na tym samym stanowisku pracy, pracownicy jedno-
stek mają stawkę  niższą od pracowników urzędów. Na tej podstawie pracownik samorzą-
dowy w zależności od tego, gdzie jest zatrudniony, otrzyma mniejsze lub większe wynagro-
dzenie. Takie rozwiązanie przyjęte przez parlament stanowi dyskryminację tego samego 
podmiotu, jakim jest pracownik samorządowy. 

STANOWISKO NR 13 XXIII KZD ws. wynagradzania 
pracowników samorządowych 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oczekuje od rządu RP przygotowania 
i wdrożenia w życie systemowych rozwiązań dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracow-
ników sfery samorządowej.

W chwili obecnej rozwiązania ustawowe nie gwarantują pracownikom samorządowym 
wzrostu wynagrodzeń nawet o wskaźnik inflacji. Niejednokrotnie bywa tak, że pracownicy 
nawet przez kilka lat nie mieli zwaloryzowanych płac. Dotyczy to szczególnie pracowników 
jednostek organizacyjnych takich jak pomoc społeczna.  

STANOWISKO NR 14 XXIII KZD  ws. stanowiska MKZZ 
przed Konferencją  Klimatyczną  COP15 w Kopenhadze 

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oczekuje podpisania porozumienia po-
między centralami związkowymi szczebla europejskiego i krajowego w sprawie warunków 
wdrażania Pakietu Klimatyczno-Energetycznego przed rozpoczęciem jego realizacji.

W stanowisku MKZZ , w formie dostosowanej do porozumienia globalnego, powinien 
zostać określony w szczególności sposób rekompensaty utraconych miejsc pracy w miej-
sce mających powstać nowych tzw. „zielonych miejsc pracy”. Równie istotnym jest pozo-
stawienie w dyspozycji przedsiębiorców opłat emisyjnych, które pozwolą na tworzenie fun-
duszy inwestycyjnych.

Niezmiernie ważnym jest usunięcie ze stanowiska MKZZ bezwzględnego poparcia tez 
IPCC (Międzyrządowy Panel ds. zmian klimatu) budzących kontrowersje zawarte m.in.   
w stanowisku Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie zagrożenia globalnym ocie-
pleniem z dnia 12.02.2009, a także postulatu przyspieszenia przejścia do gospodarki tzw. 
„niskowęglowej”, polegającej na wyeliminowaniu węgla jako źródła energii.

Ponadto dla zachowania obiektywizmu i pełnej swobody wyrażania opinii na konferen-
cjach związkowych dot. zmian klimatycznych na równi powinni uczestniczyć eksperci IPCC 
oraz naukowcy kwestionujący dominujący wpływ działalności ludzkiej na globalne ocieple-
nie.

Brak możliwości wyegzekwowania od państw spoza UE stosowania rozwiązań Pakietu 
doprowadzi do wystąpienia zjawiska tzw. „wycieku węgla” (carbon leakage) przez przeno-
szenie produkcji wysokoemisyjnych wyrobów poza granice UE. Dotyczy to producentów 
energii, klinkieru (cementu), wapna, koksu, surówki żelaza lub stali surowej, szkła, wyro-
bów ceramicznych, papieru lub tektury powodując likwidację miejsc pracy w tych gałęziach 
przemysłu.

Tylko spełnienie wyżej wymienionych postulatów pozwoli NSZZ „Solidarność” zaak-
ceptować warunki realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. 

STANOWISKO NR 15 XXIII KZD  ws. przemysłu 
zbrojeniowego 

Przemysł  zbrojeniowy jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa państwa. 
Zatrudnieni w nim pracownicy mają umiejętności wiedzę i doświadczenie niespotykane   
w innych branżach. Przemysł zbrojeniowy, z uwagi na swoje znaczenie dla każdego pań-
stwa, jako jedyna branża w UE jest wyłączona z ograniczeń dotyczących udzielania pomo-
cy publicznej.

Polska nigdy nie była wspierana wystarczającą „pomocą militarną” ze strony swoich so-
juszników i z uwagi na szeroko rozumiane własne bezpieczeństwo, dla zachowania nieza-
leżnej zdolności obronnej powinna i musi wspierać własny przemysł zbrojeniowy.

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się od rządu RP podjęcia na-
tychmiastowych działań, które uchronią przed upadłością polski przemysł zbrojeniowy. 

STANOWISKO NR 16 XXIII KZD  ws. sytuacji w oświacie 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża serdeczne podziękowania na-

uczycielom, pracownikom administracji i obsługi za wszystko, co robią dla kształcenia   
i wychowania młodego pokolenia Polaków.

Mamy świadomość, jak trudne jest to zadanie w sytuacji permanentnego niedofinanso-
wania edukacji, na którą przeznacza się u nas mniej niż 3% PKB a więc znacznie poniżej 
standardu obowiązującego w większości krajów Unii Europejskiej. Trudności te pogłębia 
polityka władz oświatowych, wprowadzająca elementy chaosu organizacyjnego   i prawne-
go, co powoduje frustrację środowiska rodziców i nauczycieli. 

Krajowy Zjazd Delegatów zwraca uwagę na:
-  brak należytego przygotowania procesu wdrażania obowiązku szkolnego od szóstego 
roku życia,

-  niewłaściwe przygotowanie procesu wdrażania zmian programowych (spór  o na-
uczanie najnowszej historii Polski, problem podręczników i zaniżanie wymagań dla 
siedmiolatków w klasach pierwszych szkół podstawowych, itd.),

- brak gwarancji opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci sześcio- i pięcioletnich,
-  wprowadzenie oszczędności poprzez dodanie nieodpłatnych godzin, które muszą rea-
lizować nauczyciele przy braku warunków do ich realizacji ( kosztem nauczycieli, któ-
rzy muszą realizować dodatkowe niepłatne zajęcia w warunkach uniemożliwiających 
ich realizację),

- zagrożenie „dziką prywatyzacją” skutkująca zamykaniem i łączeniem szkół,
- nadmierne zwiększanie liczby uczniów w oddziale szkolnym lub przedszkolnym  
- w szkołach prowadzonych przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego,
- przypadki naruszeń zasad dialogu społecznego: łamania zasad związanych  
-  z negocjowaniem regulaminów wynagrodzeń dla nauczycieli i odchodzenie od opinio-
wania projektów organizacji szkół.

Krajowy Zjazd Delegatów, w związku z trudną sytuacją polskiej szkoły, apeluje do pra-
cowników oświaty, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących oraz do środków 
społecznego przekazu o pomoc w monitorowaniu i przeciwdziałaniu decyzjom szkodzą-
cych polskiej szkole. 

Sali BHP. Przewodniczący podziękował za 
wszystkie wpłaty.

- Nie ma wątpliwości, że ludzie oczekują, aby 
wpływ związku na sytuację w kraju był więk-
szy niż obecnie odchodząc od polityki. Od 2002 
roku mozolnie odbudowujemy zaufanie. 
I zmniejszamy odsetek ludzi mających złe zda-
nie o „Solidarności”. Wypadamy w tych bada-
niach lepiej od sejmu lub senatu - dodał prze-
wodniczący.

Kończąc sprawozdanie przewodniczący za-
powiedział, że w przyszłym roku należy wzmóc 
akcję „Zorganizowani mają lepiej”. Chociaż jego 
zdaniem przyszły rok nie będzie łatwiejszy. - 
Przeciwnie - musimy przygotować się, że oprócz 
problemów związanych z kryzysem z bezrobo-
ciem i łamaniem prawa pracy znowu pojawią 
się próby kwestionowania prawa związku do 
naszej nazwy i naszego sztandaru - dodał.

Wieczorem delegatów odwiedził Jerzy Buzek 
– przewodniczący Parlamentu Europejskiego. 
Jeżeli kapitalizm i kapitaliści nie biorą pod uwa-
gę ludzi pracy, zawsze na tym w końcu prze-
grywają. To jest reguła, która się powtarza – mó-
wił.

Janusz Śniadek, w imieniu delegatów pogra-
tulował Jerzemu Buzkowi wyboru na funkcję 
przewodniczącego PE. Dodał również, że „Soli-
darność” nie jest zadowolona ze stanu dialogu 
społecznego w Polsce.

Doskonale wiem, jak to jest, kiedy nie ma dia-
logu. My ten dialog wywalczyliśmy – powie-
dział Buzek.  - Doskonale wiemy, co znaczy eu-
ropejski model społeczny i takiego modelu chce-
my. To jest zabieganie 

o godziwą płacę za godziwą pracę

 to jest zabieganie o prawdziwe wsparcie dla 
rodziny - mówił Buzek, który podkreślał, że 
wciąż czuje się z „Solidarnością” mocno związa-
ny.

Drugi dzień XXIII Krajowego Zjazdu Delega-
tów został poświęcony na pracę w panelach 
dyskusyjnych. Delegaci mogli wybrać w któ-
rych panelu chcą wziąć udział: Panel nr 1: NSZZ 
„Solidarność” - organizacja, struktura i rozwój 
wobec oczekiwań pracowników, panel nr 2: 
NSZZ „Solidarność” - ku społecznej gospodarce 
rynkowej oraz panel nr 3: NSZZ „Solidarność” - 
warunkiem budowy społeczeństwa obywatel-
skiego. Do dyskusji z delegatami zaproszeni zo-
stali eksperci: dr Barbara Fedyszak-Radziejow-
ska, prof. Juliusz Gardawski dr Ryszard Bugaj 
oraz Stephen Portet.  Paweł Chabiński   

Uczestników marszu, jak 
co roku poprowadziła 
Orkiestra Policyjna 

Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu. Różowe wstążki 
przypięte do piersi uczestników, 
róże, balony w kolorach białym, 
błękitnym i różowym ubarwiły 
jesienne legnickie ulice. Koloro-
wy korowód wyruszył spod 
Kościoła Mariackiego trasa bie-
gła ul. Najświętszej Marii Panny, 
pod Katedrą pochód zawrócił. 
W drodze powrotnej uczestnicy 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Jana Pawła II. Policyjna orkiestra 
zagrała „Arkę”, ulubiony utwór 
Ojca Świętego (niedziela była 
Dniem Papieskim). 

Marsz ku zdrowiu na stałe 
wpisał się już w jesienny kalen-
darz wydarzeń w Legnicy. Akcja 
ma na celu popularyzowanie 
wiedzy o raku piersi, solidaryzo-

wanie się ze wszystkimi chorymi 
na ten nowotwór i zachęcanie ko-
biet do korzystania z badań pro-
filaktycznych. 

W Polsce, co roku rak piersi 
wykrywany jest u ponad 12 tys. 
kobiet, w legnickim ośrodku co 
roku rak jest wykrywany u około 
40 – 50 kobiet. Niestety nadal 
zbyt niska jest świadomość ko-
nieczności poddawania się bada-
niom profilaktycznym. Profilak-
tyka nadal postrzegana jest jako 
coś wstydliwego lub niepotrzeb-
nego. 

- Moja żona nie chce nawet sły-
szeć o mammografii, nikt nie na-
mówi na to żeby poddała się ba-
daniom – powiedział jeden 
z uczestników marszu pragnący 
zostać anonimowy. – A ma już 50 
lat i powinna poddać się tym ba-
daniom. Niestety moje prośby 
nie skutkują, a ulotki, które przy-

noszę zawsze lądują w koszu na 
śmieci. – Dodał legniczanin bio-
rąc kolejne ulotki dla swojej mał-
żonki. 

Jedną z uczestniczek marszu 
była Ewa Szymańska – przewod-
nicząca legnickich rajców. Jak po-
wiedziała, wzięła w nim udział 
nie jako radna lecz jako kobieta 
dbająca o swoje zdrowie i świa-
doma tego jak ważna jest profi-
laktyka. 

- Myślę, że trzeba propagować 
profilaktykę i pokazywać jak 
ważne jest wczesne wykrywanie 
raka piersi i innych chorób no-
wotworowych, bo tylko wtedy 
jest szansa na wyleczenie – po-
wiedziała Ewa Szymańska. – Je-
stem pacjentką Ośrodka Diagno-
styki Onkologicznej, systema-
tycznie kontroluję stan swojego 
zdrowia. Te badania nie bolą. 
A jeśli dzięki ktoś dowie się o za-

chorowaniu 
dostatecznie szybko, to ma szan-
sę na wyleczenie. Często ludziom 
się wydaje, że jak nie będą 
o czymś mówić, nie będą o czymś 
wiedzieć to tego nie ma. Niestety 
nic bardziej mylnego, a w końcu 
może się okazać, że jest już za 
późno. Dlatego namawiam 
wszystkie panie do systematycz-
nej kontroli stanu swojego zdro-
wia.

Mimo niesprzyjającej pogody 
w marszu jak zwykle uczestni-
czyła spora grupa legniczan. 
W tegorocznym marszu oprócz 
mieszkańców Legnicy wzięły 
udział członkinie Stowarzysze-
nia Kobiet Aktywnych „Przed 
siebie” z pobliskiego Jawora. 

- Nie jest naszym celem żeby 
za nami szły tłumy – mówi dr 
Dorota Czudowska, szefowa 
ODO. – Bo o tym, co się tu dzieje 
dzięki państwu (mediom, przyp. 
red.) dowie się cały region, a mo-
że więcej niż region. To już dwu-
nasty marsz odbywający się 
w październiku będącym mie-
siącem walki z rakiem piersi. 
W Legnicy mamy 40 – 50 no-
wych zachorowań rocznie. Trzy 
czwarte nowotworów wykrywa-
my w I stopniu zaawansowania, 
umożliwiającym skuteczne le-
czenie, nawet wyleczenie. 

Dzięki wczesnemu wykrywa-
niu nowotworów piersi ich wyle-
czalność w Legnicy jest bardzo 
wysoka. Przy 75 – 76 procento-
wej wyleczalności w Polsce, 

w Legnicy wyle-
czalność wynosi ponad 80 proc. 

- Myślę, że to wszystko, co ro-
bimy wspólnie z legnickimi sto-
warzyszeniami na rzecz podno-
szenia świadomości, nauczycie-
lami, którzy zapraszają nas do 
szkół, pomoc mediów, przychyl-
ność polityków. To wpływa na 
fakt, że kobiety jakkolwiek jesz-
cze w stopniu niezadowalającym 
zgłaszają się na mammografię 
częściej niż w innych rejonach 
Polski – mówi dr Czudowska.

Badania mammograficzne wy-
konywane w legnickim Ośrodku 
Diagnostyki Onkologicznej są 
darmowe, mogą z nich skorzy-
stać wszystkie kobiety, które 
zgłoszą się ze skierowaniem od 
lekarza. Można również umówić 
się na wizytę u jednego z lekarzy 
przyjmujących w ośrodku. Bada-
nia wykonywane są na doskona-
łej jakości sprzęcie, który corocz-
nie przechodzi kontrole.

- Każdy ośrodek, który realizu-
je narodowy program leczenia 
chorób nowotworowych i ma 
kontrakt NFZ na bezpłatne bada-
nia mammograficzne musi mieć 
dobry sprzęt – mówi szefowa 
ośrodka, dr Czudowska. – Ze 
świadczeniodawcą, który 
nie spełnia wszystkich kry-
teriów potrzebnych do te-
go rodzaju badań NFZ nie 
zawrze kontraktu. Nasz 
sprzęt był badany jeszcze 
zanim w Polsce zostały 
wprowadzone takie kontro-
le jakości. 

Legnicki ośrodek ma jedne 
z najlepszych parametrów w ca-
łym województwie. Wyprzedza 
wiele pracowni mammograficz-
nych z Wrocławia. W pewien 
sposób wrocławianie uczestniczą 
w październikowych marszach 
legniczan. Jest to policyjna orkie-
stra z Wrocławia, która przyjeż-
dża rok rocznie i przygrywa 
uczestnikom różowego marszu. 
Jeszcze nigdy nie odmówili 
uczestnictwa w akcji. Dorota 
Czudowska mówi, że to cud, że 
przyjeżdżają i grają za darmo. 

- To naprawdę cud, Komenda 
Wojewódzka deleguje ich, daje 
autokar, a oni przyjeżdżają i gra-
ją tu za darmo – mówi. – Przez te 
wszystkie lata zmieniło się kilku 
komendantów wojewódzkich, 
żaden jednak nie odmówił 
współpracy z nami i za to im bar-
dzo serdecznie dziękuję. 

Jednak największym cudem 
jest życie, warto o tym pamiętać 
i systematycznie zgłaszać się na 
badania profilaktyczne.

Pikieta Solidarności w Lubinie
Kilkudziesięciu związkowców z Solidarności zorganizowało pikietę podczas której zaapelowali do uczestników Międzynarodowego 
Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, by sprzeciwili się prywatyzacji lubińskiej spółki.

PIERWSZY I OSTATNI 
KOGRES W LUBINE – tak 
brzmiał jeden z napisów na 
transparencie przygotowany 
przez związkowców. - Jeśli 
rząd zrealizuje swój plan pry-
watyzacji KGHM nie będzie 
więcej takich kongresów – tłu-
maczył Józef Czyczerski. 

Związkowcy rozdawali apel do uczestników 
w którym czytamy: „My pracownicy Polskiej 
Miedzi – zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” zwra-
camy się do wszystkich uczestników pierwszego 
Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud 
Miedzi w Lubinie, który odbywa się pod hasłem 
„PERSPEKTYWY I WYZWANIA” z apelem 
o odważne zajęcie stanowiska przez Kongres 
w sprawie zaprzestania dalszej prywatyzacji 
KGHM Polska Miedź S.A.”

„Zdecydowany sprzeciw NSZZ „Solidarność, 
protesty oraz zapowiedź strajku generalnego 

w odpowiedzi na plan dalszej 
prywatyzacji Spółki w 2010 r. 
nie są dla nikogo zaskocze-
niem i nie wynikają z obaw 
przed utratą wpływów oraz 
przywilejów socjalnych. Nasz 
protest podyktowany jest 
obroną polskiego przemysłu 
miedziowego, działaniem na 

rzecz dobra wspólnego oraz na rzecz dobra pol-
skiej gospodarki.” – czytamy dalej w Apelu Soli-
darności. 

Józef Czyczerski autor Apelu na koniec pisze; „ 
Na ekspertach i uczestnikach pierwszego Mię-
dzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Mie-
dzi ciąży historyczna odpowiedzialność za to co 
może spotkać przemysł miedziowy w Polsce. 
Szczególnie dotyczy to ludzi nauki, ekspertów 
i autorytetów z dziedziny gospodarki, górnictwa 
i ekonomii oraz polityków.”

Pikieta związkowców trwała kilka godzin.

Różowy marsz
Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, pamiętają o tym również  
w Legnicy. Już po raz dwunasty ulicami miasta przeszedł Marsz ku zdrowiu 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi 

Wojewódzki konsultant ds. rad pracowników

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z Ogólnopolskim Porozumieniem Związ-

ków Zawodowych, realizuje projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nieza-

leżna ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu społecznego w obliczu zmiany gospodarczej”. 

W ramach tego projektu od 30.10.09 r. do 30.04.10 r. zostaną uruchomione konsultacje prawno-

proceduralne świadczone na rzecz rad pracowników przez wojewódzkich konsultantów.

Konsultantem w województwie dolnośląskim jest Edyta Smolarczyk.

Konsultacje będą odbywać się w środy, czwartki, piątki w godzinach od 15.00 do 18.00:

w formie telefonicznej

pod numerem telefonu 606-731-452,

oraz
w formie elektronicznej

e- mail editsmo@interia.pl 

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,  
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, 


