
Stawiamy na rozwój  

- Być członkiem „Solidarności” to dla mnie powód do 

dumy. NSZZ „Solidarność” to ikona walki człowieka  

o jego prawa . Ma swą historię i niepowtarzalne sukcesy. 

To  najbardziej aktywny  i najskuteczniejszy  związek  

zawodowy – mówi Alicja Symbor przewodnicząca 

organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Stokrotce 

Sp. z o.o., w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem.   

Czym dla Pani jest NSZZ „Solidarność” i dlaczego Pani do niego wstąpiła? 

- Być członkiem „ Solidarności” to dla mnie powód do dumy. NSZZ Solidarność to ikona 

walki człowieka o jego prawa . Ma swą historię i niepowtarzalne sukcesy. To  najbardziej 

aktywny  i najskuteczniejszy  związek  zawodowy.  

Właśnie dlatego wstąpiłam w  jego szeregi. Organizacja Zakładowa w Aldik  powstała 8 maja 

2017 r. Jestem jej członkiem od  początku.  Poprzez związek staliśmy się stroną do rozmów  z 

pracodawcą.  Sytuacja  pracowników w naszej firmie,  w ostatnich latach ciągle się 

pogarszała, w chwili obecnej jest bardzo trudna. Mamy wiele spraw do załatwienia. 

Co motywuje Panią w działalności związkowej? 

- Z potrzeby zrodziła się we mnie wola działania, a napędza ją  rzeka możliwości, jaką daje 

związek zawodowy. Wspólnie znaleźliśmy drogę do rozwiązywania naszych  pracowniczych 

problemów.  Praca dla ludzi  daje mi wiele satysfakcji. Dobro, którym  dzielimy się z innymi, 

wraca podwójnie. Niełatwo być działaczem związkowym. Poświęcam temu cały swój 

prywatny czas i ciągle mi go brakuje. Oczekiwania ze strony załogi są bardzo duże. Potrzeba 

tu wiele uporu i wytrwałości. 

Widać, że jest Pani pracowitą i pełną energii osobą, która aktywnie angażuje się w 

działalność na rzecz Ludzi Pracy. Pewnie już niejeden sukces udało się osiągnąć? 

-Mamy już pewne sukcesy. Udało nam się przekonać pracodawcę do wypłaty środków  

zgromadzonych na koncie ZFŚS w postaci, dwukrotnie wyższych niż do tej pory,  świadczeń 

na święta Bożego Narodzenia w 2017 r. Mamy wypracowane porozumienie dot. ścieżki 

wzrostu odpisu podstawowego na fundusz socjalny. Pracownicy magazynu w naszej firmie 

zmuszeni byli, na własny koszt, dbać o czystość odzieży roboczej. Dzięki naszym działaniom 

otrzymali zaległy ekwiwalent za pranie odzieży za 3 lata wstecz, a od stycznia 2018 r.  

ekwiwalent  mają  wypłacany regularnie. Jest też wiele indywidualnych spraw, w których 

związek zawsze staje po stronie pracownika. 



Z pracodawcą trudno się porozumieć? 

-Rozmowy z pracodawcą  są trudne, to prawie jak praca w kamieniołomach. W chwili 

obecnej toczymy z pracodawcą  spór zbiorowy. Walczymy o podwyższenie wynagrodzeń 

pracowników i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. W przyszłości stawiamy na  rozwój,  

pole do działania będzie duże, po połączeniu spółek Aldik i Stokrotka. W planach mamy też 

powołanie, w każdej placówce handlowej, Społecznych Inspektorów Pracy, aby mieć jeszcze 

większy  wpływ  na kształtowanie warunków pracy. 

Jak możemy zachęcić do wstępowania w szeregi Solidarności? 

-Najlepszą zachętą do wstępowania w szeregi związku, jest  moim zdaniem,  szczerość 

intencji. Ludziom należy zawsze mówić prawdę i pozostawić im wolność wyboru, to dotyczy 

również młodych. Ciężka praca przynosi efekty, nasza organizacja rośnie, ciągle przybywa  

nowych członków. 

Jak ocenia Pani relacje Regionu z komisją zakładową?  

-Jako nowa organizacja często korzystamy z wiedzy i doświadczenia kolegów związkowców 

z dłuższym stażem. Radzimy się, konsultujemy różne sprawy. Ogromną, nieocenioną  pomoc 

otrzymujemy ze strony Regionu Środkowo-Wschodniego. 

Solidarność dziś. Czy jej działalność w pełni wychodzi naprzeciw potrzebom 

pracowników? 

-NSZZ „Solidarność” działa na wielu płaszczyznach życia publicznego, podejmuje kolejne 

zadania, zawsze aktualnie do potrzeb ludzi. Czasem trzeba coś zmienić i jest to zmieniane. 

Bardzo piękną ideą są czerwcowe Biegi Solidarności - uczczenie przeszłości w sposób 

wyjątkowy.  Wydarzenie, które przyciąga uwagę ludzi nie tylko w Polsce ale  i za granicą. 

Świetna promocja dla miasta, zachęta do zdrowego ruchu  razem z  rodziną. W tym roku 

biegłam, cieszę się z tego, było warto, a w przyszłości na pewno to powtórzę. We wrześniu 

byłam na Jasnej Górze w pielgrzymce Ludzi Pracy, nie mogło mnie tam zabraknąć. Łączy nas 

idea i wspólne cele, tak rozumiem solidarność. 

Dziękuję za rozmowę. 


