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ZNAK SOLIDARNOŚCI 
NALEŻY DO ZWIĄZKU!

UCHWAŁA nr 27/89 ws. ochrony nazwy i znaku graficznego „Solidarność”
Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” oświad-

cza, iż nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro oso-
biste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność”, będącego osobą prawną (art. 20 ust. 1 ustawy o związ-
kach zawodowych). A zatem zarówno nazwa „Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Solidarność” jak i znak graficzny 
„Solidarność” korzystają z ochrony prawnej przewidzianej przez 
obecne przepisy prawne.

Oznacza to, ze jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy 
znakiem graficznym przez inne osoby prawne bez zgody władz 

NSZZ „Solidarność” spowoduje wszczęcie odpowiednich dzia-
łań prawnych dla ochrony dóbr Związku.

Gdańsk, dnia 19.08.1989 r. Krajowa Komisja Wykonawcza 
NSZZ „Solidarność” 

Uchwała podjęta jenogłośnie. Za uchwałaą głosowali  
mi.in. Bogdan borusewicz, Zbigniew Bujak, Andrzej Celiński, 

Władysąłw Frasyniuk, Lech Kaczyński, Mieczysłąw Gil, Stefan 
Jurczak, Adam Michnik, Andrzej Milczanowski, Jan Mosiński, 

Janusz Pałubicki, Grażyna Staniszewska, Jerzy Stępień,  
Lech Wałęsa i Henryk Wujec.

Uchwała XXVIII KZD ws. ochrony znaku NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 

mając na względzie historyczne znaczenie uchwały 
nr 27 podjętej przez Krajową Komisję Wykonawczą 
NSZZ Solidarność 19 sierpnia 1989 roku oświad-
cza, że w pełni podtrzymuje jej treść potwierdza-
jąc, że nazwa i znak graficzny „Solidarność” sta-
nową dobro osobiste Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego „Solidarność”, będące-
go osobą prawną. 

A zatem zarówno nazwa Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy Solidarność  jak i znak gra-

ficzny Solidarność korzystają z ochrony przewi-
dzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, 
że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy zna-
kiem graficznym przez inne osoby prawne i fizyczne 
bez  zgody NSZZ Solidarność spowoduje wszczę-
cie odpowiednich działań prawnych dla ochrony 
dóbr związku.

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komi-
sję Krajową do przygotowania i przeprowadzenia 
szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony 
nazwy i znaku „Solidarność”.
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Szkolenia

PEZ – Elementy zarządzania  
wg McKinsey & Co.

Uczestnicy cyklu „Podstawowe Elementy Zarządzania” 
w dniach 21 – 22 października br., wzięli udział w sesji Ele-
menty zarządzania wg McKinsey & Co., podczas której 
poznali zarys historii teorii zarządzania oraz dokładniej jedną 
ze współczesnych teorii, ukierunkowaną na podmiotowość 
człowieka w procesie pracy. W projekcie uczestniczą przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność” z: KGHM ZANAM S.A. w Pol-
kowicach, Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu 
Legnickiego z Golanki Dolnej, Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Legnicy, Sanden Manufacturing Poland Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”, Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy, Zakła-
dów Wzbogacania Rud w Polkowicach Oddziału KGHM Pol-
ska Miedź S.A., Tesco Polska Sp. z o. o. w Krakowie, Volks-
wagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy i Winkelamnna Sp. 
z o. o. w Legnicy. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Mobbing, dyskryminacja 
i nierówne traktowanie w miejscu 
pracy

W dniach 25 – 26 października br. sipowcy zrzeszeni w Klu-
bie Społecznego Inspektora Pracy wzięli udział w szkoleniu 
Mobbing, dyskryminacja i  nierówne traktowanie w miejscu 
pracy. Zajęcia odbyły się w Karpaczu. Uczestniczyli w nich spo-
łeczni inspektorzy pracy z: Volkswagena Motor Polska Sp. z o. 
o. w Polkowicach,  Urzędu Skarbowego w Lubinie, Pogoto-
wia Ratunkowego w Legnicy,  Zakładów Górniczych „Lubin”, 
Zakładów Górniczych „Rudna” i Zakładów Wzbogacania Rud – 
oddziałów KGHM Polska Miedź S.A., Przedsiębiorstwa Budo-
wy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie, Regionalnego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie, DODR we Wrocławiu, DODR 
we Wrocławiu, SM „Piekary” w Legnicy i Inovy CIT Sp. z o. 
o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowadziła Maryla Kościńska 
z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

Lider dialogu autonomicznego  
– część 3

W dniach 26 – 28 października br. w Legnicy odbyło się szko-
lenie Lider dialogu autonomicznego – część 3. Dotyczyło m.in. 
podziału prawa, wykładni prawa pracy w Konstytucji RP, zagad-
nień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczy-
mi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustaw: związkowej, o ZFŚS, 
o sporach zbiorowych oraz o tzw. zwolnieniach grupowych. 
Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zada-
nia – przypadki, z którymi zetknęli się pośrednio lub bezpośred-
nio w praktyce związkowej, a proponowane przez nich rozwiąza-
nia analizował i korygował prowadzący szkolenie Piotr Wegner. 
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele  organizacji w: oświa-
cie lubińskiej i chojnowskiej, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legni-
cy, Regionie Zagłębie Miedziowe i Metraco SA w Legnicy, Straży 
Miejskiej w Legnicy i FUM CHOFUM S.A. w Chocianowie.

Lider dialogu autonomicznego  
– część 1

Członkowie organizacji w: Straży Miejskiej w Legnicy, KGHM 
Metraco S. A. w Legnicy, Mercusie Logistyka Sp. z o. o. w Pol-
kowicach, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. 
z o. o. w Legnicy, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych 
Cuprum w Lubinie,  Kolejach Dolnośląskich Sp. z o. o. w Legni-
cy, oświacie legnickiej oraz KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach 
w dniach  7 – 10 listopada br. wzięli udział w szkoleniu Lider dia-
logu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organiza-
cji pracy działacza związkowego oraz prawa wewnątrzzwiązko-
wego i prawa pracy. Zajęcia przeprowadzili: Ewa Kosiorowska, 
Piotr Wegner, mecenas Monika Majka i mecenas Piotr Jóźwiak 
z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

W wyniku samoistnego 
wstrząsu górotworu o energii 
1×108 J śmierć poniosło osiem 
osób, dziewięć zostało hospi-
talizowanych. W szpitalu 
przebywa jeszcze pięć osób. 
W akcji ratowniczej trwają-
cej blisko dobę udział wzięło 
ponad 120 ratowników  Jed-
nostki Ratownictwa Górniczo 
– Hutniczego.

Pracownicy ZG Rudna, któ-
rzy ponieśli śmierć w wyniku 
zdarzenia:

– TOMASZ LEŚKÓW, 24–
letni mieszkaniec Głogowa, 
ślusarz mechanik maszyn 
i urządzeń górniczych pod 
ziemią, zatrudniony od 2015 
roku. Członek NSZZ „Sol-
diarność”.

– ALEKSANDER KAŹ-
MIERCZAK, 42–letni miesz-
kaniec Głogowa, górnik pod 
ziemią, zatrudniony od 2002 

roku, osierocił jedno dzie-
cko. Członek NSZZ „Solidar-
ność”.

– PIOTR ALEKSANDRO-
WICZ, 50–letni mieszkaniec 
Głogowa, sztygar zmianowy 
pod ziemią, zatrudniony od 
1993 roku, osierocił czworo 
dzieci. Członek NSZZ „Soli-
darność”. 

– EMIL WAWRZYNIAK, 
33–letni mieszkaniec Gło-

gowa, opera-
tor samojezdnych 
maszyn górniczych, zatrud-
niony od 2008 roku, osierocił 
dwoje dzieci.

– ANDRZEJ BURDZY, 47–
letni mieszkaniec Bolesław-
ca, ślusarz mechanik maszyn 

i urządzeń górniczych pod 
ziemią, zatrudniony od 1988, 
osierocił troje dzieci.

–  MACIEJ PAKOSZ,  23–
letni mieszkaniec Głogowa, 
ślusarz mechanik maszyn 
i urządzeń górniczych pod 

ziemią, zatrudniony od 
2016 roku.

– ARKA-
DIUSZ 
SOWA, 50–let-
ni mieszka-
niec Bolesław-
ca, ślusarz spa-

wacz pod zie-
mią, zatrudniony 

od 2004 roku, osiero-
cił jedno dziecko.

– ROBERT KILIŃSKI, 
43–letni mieszkaniec Polko-
wic, górnik strzałowy pod 
ziemią, zatrudniony od 1991 
roku, osierocił jedno dzie-
cko.

Wręczono nagrody 
głównego inspektora pracy
Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim 
w Warszawie 30 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody 
im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, 
organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń 
działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Gratulując laureatom obu 
nagród, gospodarz uroczy-
stości główny inspektor pra-
cy Roman Giedrojć podkre-
ślił, że są one wyrazem naj-
wyższego uznania Państwo-
wej Inspekcji Pracy dla zaan-
gażowania nagrodzonych 
osób w służbie dla drugie-
go człowieka. Życzył, aby 
były świadectwem, że war-
to z sercem i pasją angażo-
wać się na rzecz zatrudnio-
nych, mimo iż często jest to 
trudne i niepopularne.

W liście do uczestników 
uroczystości, odczytanym 
przez Witolda Trębickiego 
z Kancelarii Prezydenta RP, 
prezydent Andrzej Duda 
pogratulował i podzięko-
wał laureatom „za wysił-
ki na rzecz jak najpełniej-
szej ochrony prawa pra-
cy oraz bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi”. Wskazał, 
że ich działania przybliża-
ją praktyczną realizację uni-
wersalnych – chrześcijań-
skich i humanistycznych – 
zasad życia społecznego. 
Umacniają bowiem poczu-
cie sprawiedliwości oraz 
wzajemny szacunek kie-
rownictw i załóg zakładów 
pracy. Przyczyniają się do 
tworzenia dobrych relacji 

międzyludzkich i klimatu 
wspólnoty w przedsiębior-
stwach. Prezydent życzył 
wyróżnionym dalszych 
sukcesów, „które przyno-
szą tak wiele pożytku oby-
watelom, naszej gospodar-
ce i państwu”.

Za pośrednictwem listu 
skierowanego do Roma-
na Giedrojcia, głównego 
inspektora pracy, gratulacje 
laureatom przekazał mar-
szałek Sejmu Marek Kuch-
ciński. List odczytał wice-
marszałek Ryszard Terlecki. 
Marszałek wyraził w nim 
zadowolenie z powodu 
wzrastającej liczby przed-
siębiorstw, w których bez-
pieczne warunki pracy są 
na najwyższym poziomie, 
a poszanowanie prawa 
oraz ochrona pracowników 
są priorytetami dla kierują-
cych firmami. Podkreślił, że 
rzetelność, profesjonalizm 

nagradzanych 
przedsiębiorców, 
a przede wszyst-
kim odpowie-
dzialność za stan 
środowiska pra-
cy powierzo-
nych im pracow-
ników zasługu-
ją na ogromny 
szacunek. Marek 
Kuchciński wyraził rów-
nież wdzięczność i uzna-
nie dla inspekcji pracy za 
podejmowanie i rozwijanie 
inicjatyw służących huma-
nizacji ludzkiej pracy.

 Do uczestników uro-
czystości zwrócił się sekre-
tarz stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej Stanisław 
Szwed. W imieniu mini-
ster Elżbiety Rafalskiej zło-
żył gratulacje nagrodzo-
nym pracodawcom, którzy 
sukces ekonomiczny swo-

ich firm 
w i ą ż ą 
z zapew-
nieniem 
w nich 
na jwyż -
s z y c h 
s tandar -
dów bez-
p i e c z e ń -
stwa pracy. 

Zaakcentował, że dla repre-
zentowanego przez siebie 
resortu sprawy  pracowni-
cze, w tym zwłaszcza doty-
czące ochrony warunków 
pracy, są rzeczą prioryteto-
wą. Pogratulował także lau-
reatom Nagrody im. Haliny 
Krahelskiej, przypominając 
piękną kartę, jaką zapisała 
patronka nagrody w histo-
rii polskiej inspekcji pracy. 
Przekazał Romanowi Gie-
drojciowi okolicznościo-
wy list od minister Elżbiety 
Rafalskiej.

Gratulacje wyróżnio-
nym złożył także przewod-
niczący Rady Ochrony Pra-
cy poseł Janusz Śniadek. 
Zwrócił uwagę na funda-
mentalne znaczenie bezpie-
czeństwa i zdrowia w życiu 
człowieka. W tym kontek-
ście podziękował i pogratu-
lował inspekcji pracy kon-
sekwencji w prowadzeniu 
cyklicznych przedsięwzięć 
prewencyjnych służą-
cych wyłanianiu przedsię-
biorstw i osób, które w spo-
sób szczególny przyczynia-
ją się do budowania poczu-
cia bezpieczeństwa pracow-
ników. Życzył, aby grono 
nagrodzonych powiększa-
ło się z każdym rokiem.

W tym roku Nagroda im. 
Haliny Krahelskiej zosta-
ła przyznana: Andrzejowi 
Babczyńskiemu, Krzyszto-
fowi Dośli, Renacie Górnej, 
dr. inż. Czesławowi Kowal-
czykowi, dr inż. Katarzy-
nie Majchrzyckiej, Janu-
szowi Malindze, Dariuszo-
wi Andrzejowi Matuszew-
skiemu, Beacie Mazurek, 
Bogusławowi Studenckie-
mu, Wojciechowi Zawadz-
kiemu. Nagrody wręczali: 
Roman Giedrojć i Ryszard 
Terlecki.

W środę (30 listopada) zakończyła się akcja poszukiwawcza 
ostatnich trzech górników poszkodowanych w wyniku wstrząsu, 

do jakiego doszło w ZG Rudna we wtorek o godzinie 21.09. 
Wszyscy trzej mężczyźni nie żyją. 

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznej w skutkach katastrofie górniczej. 
Śmierć ośmiu braci górników, pogrąża nas w żałobie.

Na Kolegi ręce składam w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” 
wraz z wszystkimi członkami i ich rodzinami serdeczne kondolencje.

Pozostajemy w modlitwie za zmarłych i ich rodziny, oraz za całą Brać Górniczą.

Szkolenia

PEZ – Zarządzanie sobą
Pierwszym elementem zarządzania, który w związku ze spe-

cyficzną działalnością związków zawodowych powinien być 
szczegółowo poznany przez uczestników cyklu „Podstawowe 
Elementy Zarządzania” jest „społeczność”, czyli wszystko co 
wiąże się z zarządzaniem ludźmi. Autorzy cyklu wyszli z założe-
nia, że aby móc zarządzać innymi należy nauczyć się zarządzać 
sobą i temu poświęcona była sesja Zarządzanie sobą w czasie, 
która odbyła się w dniach  25 – 26 listopada br. Podczas zajęć 
dokonano analizy silnych i słabych stron w zarządzaniu sobą, 
wskazano działania i narzędzia, które pomagają lepiej to robić 
oraz zaprezentowano kilka technik poprawy skuteczności swo-
jej pracy intelektualnej. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorow-
ska. W projekcie biorą udział przedstawiciele NSZZ „Solidar-
ność” z: Tesco Polska Sp. z o. o. w Krakowie, Winkelmanna 
Sp. z o. o. w Legnicy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej w Legnicy,  KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, Centrum 
Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego z Golan-
ki Dolnej, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legni-
cy, Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, Zakładów 
Wzbogacania Rud w Polkowicach Oddziału KGHM Polska 
Miedź S.A., Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach i Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy. W grudniu, kon-
tynuując poznawanie sztuki zarządzania ludźmi, uczestnicy 
dowiedzą się czym charakteryzuje się praca w kilkunastooso-
bowych zespołach i jak należy nimi zarządzać.

Szkolenie podstawowe na temat 
rozwoju NSZZ „Solidarność”

29 listopada br. w siedzibie Regionu w Legnicy miało miej-

sce Szkolenie na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”. Podczas 
zajęć rozmawiano o kondycji NSZZ „Solidarność”, omówiono 
niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechne-
go oraz zaproponowano strategię pozyskiwania nowych człon-
ków.  Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji 
z następujących firm: Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Straż Miejska w Leg-
nicy, Zakłady Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź S.A. 
w Polkowicach oraz  z oświaty legnickiej i złotoryjskiej. Zajęcia 
przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Lider dialogu autonomicznego  
– część 2

W dniach 30 listopada –  2 grudnia br. w siedzibie Zarządu 
Regionu w Legnicy odbyło się specjalistyczne szkolenie człon-
ków komisji zakładowych i międzyzakładowych Lider dialogu 
autonomicznego – część 2. Podczas ciekawych zajęć uczest-
nicy zo0stali zapoznani przez prowadzących Ewę Kosiorow-
ską i Wojciecha Zawadzkiego  z aktualnymi aktami prawny-
mi oraz brali udział w praktycznych warsztatach rozwiązywa-
nia problemów pracowniczych. Ponadto działacze związko-
wi nabyli umiejętności autoprezentacji i budowania atmosfe-
ry otwartości i zaufania. Całość zajęć przebiegła w miłej i przy-
jaznej atmosferze. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele 
organizacji w: Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, Teatrze im. 
Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Straży Miejskiej w Legnicy, 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, Zakładach 
Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach 
oraz  oświacie złotoryjskiej.

Wesołych Świąt
Niech blask Wigilijnej Gwiazdy
rozjaśni nasze myśli nadzieją,
a serca napełni Miłością,
która przyszła na świat w ubóstwie
Betlejemskiej Groty.
Z życzeniami Bożych Łask
na Święta i Nowy Rok 2017

w imieniuZarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

Bogdan Orłowski przewodniczący

Bogdan Orłowski przewodniczący
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Kolega Józef Czyczerski  
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakłady Górnicze „Rudna”
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Realizacja postulatów 
Sierpnia Prezydent 
został przywitany 

okrzykami: „Solidarność, 
Solidarność”. Przybył na 
zjazd „S” kilka dni po przyję-
ciu przez sejm ustawy obni-
żającej wiek emerytalny do 
65 lat dla mężczyzn i 60 lat 
dla kobiet. Stąd pewnie gorą-
ce powitanie, jakie zgotowali 
prezydentowi delegaci. 
Andrzej  Duda wręczył 
wysokie odznaczenia pań-
stwowe ludziom Solidarno-
ści, którzy tworzyli wolne 
związki zawodowe i nieśli 
pomoc ofiarom stanu wojen-
nego. W wystąpieniu przy-
pomniał, że Solidarność 
zawarła z nim przed wybo-
rami umowę programową, 
mimo że główne media nie 
dawały mu szans na wygra-

ną. Dziękował za obdarzenie 
go wówczas zaufaniem. – 
Zobowiązałem się wtedy do 
tego, że wiek emerytalny 
zostanie obniżony. Mówię to 
dzisiaj z satysfakcją, bo pod-
jąłem wtedy to zobowiąza-
nie, a państwo, jako związek 
zawodowy, zawarli ze mną 
umowę, mimo że byłem tyl-
ko kandydatem i mimo że 
główne media mówiły, że ja 
tych wyborów nie wygram. 
Okazało się inaczej. Wybory 
okazały się zwycięskie, 
a nasza umowa, którą wtedy 
zawarliśmy, którą podpisa-
łem razem z obecnym tutaj 
panem przewodniczącym 
Piotrem Dudą, w obecności 
premier Beaty Szydło, jest 
dla mnie umową wiążącą, 
umową, którą wspólnie 
wykonujemy – zaakcento-

wał prezydent Rzeczypospo-
litej. – Stało się tak, że społe-
czeństwo, protestując prze-
ciwko poprzednim ośmiu 
latom rządów, dokonało 
zupełnie innego wyboru. 
Wybrało do władzy w Rze-
czypospolitej ówczesną jesz-
cze w kampanii wyborczej – 
prezydenckiej i parlamentar-
nej – opozycję. Dając nam 
szansę, byśmy pokazali, czy 
potrafimy zrealizować swoje 
zobowiązania, także te pod-
jęte wobec Solidarności. Pre-
zydent zapewnił, że zobo-
wiązania względem Solidar-
ności i zwykłych obywateli 
będą krok po kroku realizo-
wane. Wskazał, że w realiza-
cji umowy programowej 
wspiera go także rząd Beaty 
Szydło, który realizuje pro-
gram Rodzina 500 plus, 

Mieszkanie Plus, podniósł 
najniższą płacę do 2 tys. zł 
brutto, najniższą emeryturę 
do 1 tys. zł i wprowadził 
minimalną stawkę godzino-
wą w wysokości 13 zł. Prezy-
dent nazwał te inicjatywy 

realizacją postulatów z Sierp-
nia 1980 roku. Zaznaczył tak-
że, że rząd wprowadził klau-
zule społeczne do zamówień 
publicznych. – Mówię o tym 
wszystkim z dumą, dlatego 
że to jest dla mnie nie tylko 
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W pierwszym dniu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność- do Płocka przybyli: 
Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna 
Zalewska, Główny Inspektor Pracy Roman Giedroyć, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 
Henryka Bochniarz, szef IPN dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz. 

realizacja postulatów Soli-
darności w znaczeniu postu-
latów zgłaszanych przez 
Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Soli-
darność. Ale to jest także rea-
lizacja postulatów solidarno-
ści w tym najszerszym tego 
słowa znaczeniu – solidarno-

ści, którą Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy 
Solidarność od samego 
początku niesie w swojej idei 
i w sercach swoich człon-
ków. Solidarnej Polski, soli-
darnego społeczeństwa, wła-
dzy solidarnej ze społeczeń-
stwem, czyli krótko mówiąc 
tego, co jest dla mnie najistot-
niejszym także elementem 
wspólnoty – wspólnoty spo-
łecznej, wspólnoty państwo-

wej, wspólnoty narodowej. 
Prezydent zwrócił uwa-

gę na ogromną rolę, 
jaką pełni Rada Dialo-
gu Społecznego. – 
Tego dialogu, który 
przy dokonywaniu 
zmian w państwie, 
przy układaniu spraw 

społecznych, rozpatrywaniu 
spraw pracowniczych, prze-
de wszystkim w tym znacze-
niu ustawowym, ma charak-
ter podstawowy – dialogu 
pomiędzy rządem, praco-
dawcami i przedstawiciela-
mi pracowników Odwołał 
się do śp. prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego, którego 
nazwał człowiekiem Solidar-
ności oznaczającej oddanie 
sprawom robotników. Te 
słowa wywołały długą owa-
cję delegatów. Wyraził 
nadzieję, że jako prezydent 
będzie razem z rządem i Soli-
darnością budować silną 
ojczyznę. Zaznaczył, że Soli-
darność jest polską dumą. – 
Słowo „Solidarność” dziś na 
świecie tak naprawdę ozna-

cza „Polska”, bo tak się ono 
jednoznacznie kojarzy. 
I wszyscy jesteśmy z niego 
ogromnie dumni i ile razy 
mówimy o tym, jakim jeste-
śmy krajem, to mówimy, że 
jesteśmy krajem Solidarności 
– zaznaczył.

Służymy Polakom, 
a nie elitom 

Z kolei premier Bea-
ta Szydło podsumowała na 
Krajowym Zjeździe Delega-
tów 12 miesięcy działania 
rządu. – Mogę dzisiaj sta-
nąć przed państwem, spoj-
rzeć prosto w oczy i powie-
dzieć, że dotrzymaliśmy sło-
wa i wywiązaliśmy się ze 
zobowiązań. Służymy zwy-
kłym Polakom, obywatelom, 
a nie zapatrzonym w siebie 
elitom – powiedziała. Zwró-
ciła uwagę, że wartości, które 
36 lat temu Solidarność pod-
nosiła, czyli godność i pod-
miotowość człowieka oraz 
rodzin, pozostają zobowią-
zaniem jej gabinetu. Zazna-
czyła, że stopniowo realizo-
wane są zobowiązania, jakie 
Prawo i Sprawiedliwość 
zaciągnęło wobec Solidar-
ności. Premier Beata Szydło 
mówiła przywracaniu nor-
malności w polskim społe-
czeństwie. – Ci, którzy byli 
oprawcami i gnębili ludzi 
Solidarności, nie będą mieli 
wysokich emerytur i uposa-
żeń. Ten projekt dzisiaj przyj-
mie polski rząd – poinformo-
wała. Zaznaczyła, że zmia-
ny wprowadzane są w imię 
przywracania godności, nor-
malności i sprawiedliwości 
społecznej. Deklaracja o ode-
braniu wysokich emerytur 
esbekom została nagrodzo-
na przez delegatów owacją 
na stojąco. Na koniec wystą-
pienia Beata Szydło przypo-
mniała, że jedna z sal w Kan-
celarii Prezesa Rady Mini-
strów nosi imię Anny Walen-
tynowicz. – To nie jest przy-
padek. Taka postawa, war-
tości i idee, o których mówi-
ła i o których mówił śp. pre-
zydent Lech Kaczyński oraz 

Umowa z Solidarnością wiążąca
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święty Jan Paweł II, są kie-
runkiem, który wyznacza 
prace rządu Rzeczypospo-
litej Polskiej, rządu Prawa 
i Sprawiedliwości. 

Solidarność nie może 
być sloganem 

Przewodniczący Piotr 
Duda podsumował ostatnie 
dwa lata pracy Komisji Kra-
jowej. – Każde spotkanie naj-
wyższej władzy w związ-
ku zawodowym Solidarność 
to wielkie święto, ale przede 
wszystkim okazja do spot-
kania się, porozmawiania 
ze sobą. To przede wszyst-
kim podsumowanie tego, co 
udało nam się przez ostatnie 
dwa lata zrobić, a co jeszcze 
przed nami – mówił. Przypo-
mniał, że w czasie ośmiu lat 
antypracowniczych i anty-
społecznych rządów PO-
-PSL wszelkie działania Soli-
darności były blokowane. 
– W 2013 roku powiedzieli-

śmy: dość pozorowania dia-
logu społecznego i na znak 
protestu wyszliśmy z Komi-
sji Trójstronnej. Były to trud-
ne i smutne czasy. Podsu-
mowując poprzednią kaden-
cję, powiedzieliśmy sobie, 
że zrobiliśmy wszyst-
ko, co do nas należało 
– podkreślił. Wskazał 
na przeprowadzo-
ne kampanie: „Stop 
67”, łącznie z akcją 
zbierania podpi-
sów pod wnioskiem 
o przeprowadze-
nie referendum eme-
rytalnego oraz kampa-
nię „Godna praca, godna 
emerytura”. – Styczeń, luty 
2015 roku to bardzo trudna 
sytuacja i akcje protestacyj-
ne na Śląsku w obronie pol-
skiego górnictwa i polskiego 
przemysłu wydobywczego. 
Wtedy Komisja Krajowa pod-
jęła decyzję, że wojna rządu 
z górnikami to wojna z całą 

Solidarnością – mówił, zazna-
czając, że w dalszym ciągu 
sytuacja na Śląsku nie jest sta-
bilna. Piotr Duda wyjaśnił, 

dlaczego podpisano umo-
wę programową z kandyda-
tem na prezydenta Andrze-
jem Dudą. – Na Komisji Kra-
jowej w Kaliszu powiedzieli-
śmy sobie, że chcemy posta-

wić na człowieka, który chce 
realizować politykę prospo-
łeczną, który chce patrono-
wać dialogowi społeczne-
mu. I takiego kandydata szu-
kaliśmy – mówił. – Popar-
cie przez „S” Andrzeja Dudy 
nie było czymś wyjątkowym. 
Umowa programowa była 
kropką nad i do zwycięstwa 
Andrzeja Dudy. 

Gdzie byłaś, Komisjo 
Europejska 

Przypomniał o odrzuceniu 
przez koalicję PO-PSL wnio-
sku o referendum w sprawie 
Lasów Państwowych i ws. 
wieku emerytalnego, co było 
wyrazem braku chęci do dia-
logu ze społeczeństwem. – 
Wyjście z Komisji Trójstron-
nej było krokiem do wypra-
cowania nowej formuły dia-
logu społecznego. Rada Dia-
logu Społecznego to dziś bar-
dzo prestiżowa instytucja, któ-
ra daje równe szanse wszyst-
kim stronom dialogu spo-
łecznego. Przewodniczenie 
w RDS jest rotacyjne. Każda 
ze stron RDS ma równe szan-
se w tym dialogu. Tak samo 
jest w Wojewódzkich Radach 
Dialogu Społecznego. Dla-
tego tak wiele pozytywnych 
zmian udało nam się wynego-
cjować dla polskich pracowni-
ków. Nie czekaliśmy ani jedne-

go dnia, aby nadrobić straco-
ne osiem lat rządów PO-

-PSL – dodał Piotr Duda. 
Szef Solidarności wyra-
ził zadowolenie z dia-
logu prowadzone-
go przez obecne wła-
dze, co nie oznacza 
– jak zaznaczył – że 
„nie patrzymy wła-

dzy na ręce”. Przypo-
mniał walkę „S” o umo-

wy na czas określony i brak 
działania ze strony Komisji 

Europejskiej, na interwencję 
której Solidarność czekała aż 
trzy lata. – Gdzie byłaś wtedy, 
Komisjo Europejska? Gdzie 
byłaś, Komisjo Wenecka, jak 
łamano prawo wspólnotowe 
i kolejne dyrektywy europej-
skie? – pytał. Piotr Duda mówił 
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o wygranej w sprawie przy-
wrócenia wieku emerytalne-
go. Podkreślił, że „S” nie ustą-
pi w walce o staż pracy, czyli 
prawo do nabywania upraw-
nień emerytalnych po 40 latach 
stażu pracy przez mężczyzn 
i po 35 latach – przez kobie-
ty. Odniósł się m.in. także do 
rządowego programu Rodzi-
na 500 plus. Wskazał, że Soli-
darność będzie walczyła, aby 
wsparcie otrzymywały rodzi-
ny już od pierwszego dziecka 
oraz o wprowadzenie górnej 
granicy dochodów, od której 
świadczenie nie będzie przy-
sługiwało. 

IPN – przyjacielem 
Solidarności 

Hasłem przewodnim zjaz-
du były słowa: „Dialog spo-
łeczny – drogą do normalno-
ści”. Było to czytelne nawią-
zanie do przełomu i powsta-
nia Rady Dialogu Społeczne-
go. Nowym przewodniczą-
cym Krajowego Zjazdu Dele-
gatów został wybrany Tade-
usz Majchrowicz. Zastąpił na 
tej funkcji Stanisława Szwe-
da, który obecnie jest wicemi-
nistrem rodziny, pracy i poli-
tyki społecznej. Zjazd w Pło-
cku odbywał się w 35. rocz-
nicę I Krajowego Zjazdu 
Delegatów z 1981 roku, któ-
ry odbył się w hali Olivii. – 
Niedługo inna rocznica – 35. 
rocznica zbrodni w kopalni 
„Wujek” – przypomniał gość 
zjazdu, dr Jarosław Szarek, 
szef Instytutu Pamięci Naro-
dowej. – Solidarność prze-
trwała, a miała być zniszczo-
na. Instytut o waszej histo-
rii zawsze będzie pamiętał. 
IPN jest przyjacielem Soli-
darności. Z kolei nowa prze-
wodnicząca Rady Dialogu 
Społecznego Henryka Boch-
niarz, prezydent Konfede-
racji Lewiatan, powiedzia-
ła, że mimo różnic w poglą-
dach pracodawcy wspólnie 
ze związkami zawodowymi 
powinni rozwiązywać prob-
lemy społeczne. – Piotr Duda 
został pierwszym przewodni-
czącym RDS i musiał tę insty-

tucję zbudować. Teraz mnie 
wybrano do tej trudnej roli. 
Chciałabym, aby Rada nie 
tylko reagowała, ale także ini-
cjowała zmiany w systemie 
ubezpieczeń społecznych czy 
ochronie zdrowia – mówiła 
Henryka Bochniarz. – Szan-
se na konstruktywny dialog 
są tylko z udziałem Solidar-
ności – zaznaczyła. Zaape-
lowała też do obecnego na 
KZD w Płocku prezesa TVP 
Jacka Kurskiego o szersze 
relacjonowanie efektów prac 
Rady Dialogu Społeczne-
go, na czym zależy wszyst-
kim partnerom społecznym. 
Główny Inspektor Pra-
cy Roman Giedrojć mówił 

z kolei, że tam, gdzie działają 
związki zawodowe, tam jest 
dużo mniej naruszeń prawa 

Nie pozwólmy na 
niszczenie historii

 – Aby historia czasów Soli-
darności nie poszła w niepa-
mięć, a ludzie, którzy wal-
czyli w obronie godności pol-
skich robotników, nie zosta-
li zapomniani – zaapelował 
salezjanin ks. Zenon Jaku-
boszczak w homilii wygłoszo-
nej podczas mszy św. sprawo-
wanej na rozpoczęcie obrad 
Krajowego Zjazdu Delega-
tów. Eucharystii w koście-
le pw. św. Stanisława Kostki 
w Płocku przewodniczył ks. 

Grzegorz Michalski. W homi-
lii salezjanin wrócił pamięcią 
do początku lat 80. i tworze-
nia się Solidarności. – Wier-
ni wznosili prawą dłoń, ukła-
dając palce w kształcie litery 
„V”. Śpiewaliśmy z ogromną 
wiarą i nadzieją na lepszy czas 
dla naszej ojczyzny słowa pieś-
ni: „Boże coś Polskę”, „Ojczy-
znę wolną racz nam zwró-
cić Panie” – mówił. Dodał, że 
po mszach świętych kościół 
otaczany był z różnych stron 
przez milicjantów, którzy mie-
li wyłapywać młodych dzia-
łaczy Solidarności. – W więk-
szości zostawali oni w piw-
nicach naszej plebanii, a kie-
dy odjechała milicja, wycho-
dzili do swoich domów – 
wyjaśnił Ksiądz Jakuboszczak 
zaapelował: – Nie pozwólmy, 
by niszczono naszą historię. 
Nie pozwólmy odebrać sobie 
bogactwa miłości do Boga, 
do ojczyzny i do ludzi, którzy 

żyją i w wysiłku budują pięk-
ny, polski dom. Boże, broń nas 
od wojny, od braterskiej niena-
wiści i od ludzkiej nienawiści, 
która w naszej ojczyźnie istnie-
je. Aby historia czasów Solidar-
ności nie poszła w niepamięć. 
Aby ludzie, którzy z odda-
niem służyli ojczyźnie, broniąc 
godności polskich robotników, 
nie zostali zapomniani – apelo-
wał. Pierwszego dnia delegaci 
uczestniczyli w dwóch pane-
lach: o zmianach w kodek-
sie pracy i reformie oświaty. 
W ramach drugiego panelu na 
pytania nauczycieli – związ-
kowców odpowiadała mini-
ster Anna Zalewska (czytaj 
dalej). 

Solidarność 
o emeryturach stażowych 

W trakcie obrad w Płocku 
delegaci wybrali także dwóch 
nowych członków Komisji 
Krajowej: Zdzisława Gadzi-

ckiego z Regionu Dolny Śląsk 
oraz Pawła Szpunara z Regio-
nu Rzeszowskiego Drugiego 
dnia podjęto szereg uchwał 
dotyczących m.in. zmian 
w statucie NSZZ Solidarność. 
Uczestnicy KZD wezwali rząd 
do wprowadzenia emerytur 
zależnych m.in. od stażu pra-
cy i ustanowienia emerytur po 
35 latach pracy dla kobiet i 40 
dla mężczyzn. „Często pra-
cownicy ze względu na stan 
zdrowia, po tak długim sta-
żu pracy, są niedopuszczani 
przez lekarza medycyny pra-
cy do wykonywania pracy na 
swoim stanowisku, a jedno-
cześnie ZUS wydaje orzecze-
nie o dalszej zdolności do pra-
cy. To powoduje, że pracowni-
cy ci, z tak dużym stażem pra-
cy, są pozbawieni środków 
do życia” – napisano w doku-
mencie. Ponadto wyrażono 
zaniepokojenie brakiem postę-
pów w negocjacjach pomiędzy 
związkiem a rządem w spra-
wie działań osłonowych dla 
zagrożonych zwolnienia-
mi pracowników oświaty. 
„Zaproponowane rozwiąza-
nia prawne są niewystarczają-
ce. Podstawowym zadaniem 
naszego związku jest obro-
na miejsc pracy” – zaznaczo-
no w uchwale. Wskazano, że 
brak efektów spowoduje pro-
test środowiska oświatowego.

Izabela Kozłowska, Krzysztof 
Światek Tygodnik Solidarność
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