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Obradująca we wtorek (15 

września br.) w Warszawie 

Komisja Krajowa NSZZ 

„Solidarność” uznała atak ty-

godnika Newsweek na prze-

wodniczącego Związku za 

atak na cały Związek i udzie-

liła Piotrowi Dudzie całkowite-

go poparcia. Członkowie Ko-

misji podjęli również decyzję 

o przygotowaniu wniosku do 

Trybunału Konstytucyjnego  

w sprawie rozporządzenia 

ministra zdrowia „ws. ogól-

nych warunków umów  

o udzielanie świadczeń opie-

ki zdrowotnej”. 

Przypominamy, że na 

początku sierpnia minister 

Marian Zembala skierował 

do konsultacji rozporzą-

dzenie, w którego par. 2 

ust. 4 pkt. 1 znalazł się za-

pis: „uzgodniony z przed-

stawicielami związków za-

wodowych pielęgniarek  

i położnych, zrzeszających 

wyłącznie pielęgniarki i po-

ł o ż n e ,  d z i a ł a j ą c y c h  

u świadczeniodawcy...”. 

Mówiąc wprost – minister 

sam wybrał sobie związek 

zawodowy, z którym wyne-

gocjował porozumienie, 

wyłączając pozostałe, któ-

re również zrzeszają pielę-

gniarki i położne. To – zda-

niem „Solidarności”  zła-

manie konstytucyjnej zasa-

dy równości wobec władzy 

publicznej oraz ustawy  

o związkach zawodowych. 

 W „Solidarności” i innych 

związkach zawodowych są 

również pielęgniarki i położne 

– mówi Mariola Ochman, 

Związek murem za przewodniczącym 

siaj Komisja Krajowa zde-

cydowała, że zostanie 

przygotowany wniosek do 

TK, a sprawa złamania 

ustawy o związkach zawo-

dowych trafi do prokuratu-

ry. Członkowie Komisji 

Krajowej odnieśli się rów-

nież do ostatnich publikacji 

Newsweeka, uznając je za 

atak na cały Związek oraz 

wyrazili  „całkowite popar-

cie i solidarność ze swoim 

przewodniczącym”. 

Komisja Krajowa jest naj-

wyższą władzą wykonawczą 

Związku. W jej skład wchodzi 

103 przedstawicieli z całego 

kraju (33 regionów i 15 sekre-

tariatów branżowych). 

www.solidarnosc.org.pl 

szefowa Sekretariatu Ochro-

n y  Z d r o w i a  N S Z Z 

„Solidarność”.  Minister nie 

może sobie wybierać z kim 

negocjuje, a z kim nie. 

Już w sierpniu przewod-

niczący „Solidarności” 

skierował do premier Ewy 

Kopacz wniosek w tej 

sprawie, domagając się 

m.in. dymisji ministra. Dzi-
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14 września br. w Ratuszu, 

na zaproszenie Pana Prezy-

denta, odbyło się spotkanie 

Prezydenta Miasta Lublin  

i przedstawicieli Wydziału 

Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Lublin z oświatowymi 

związk ami  zawodowymi .  

W spotkaniu ze strony władz 

samorządowych uczestniczyli: 

Pan dr Krzysztof Żuk, Prezy-

dent Lublina, Pani Ewa Dum-

kiewicz-Sprawka, dyrektor Wy-

działu Oświaty i Wychowania 

Urzędu Miasta Lublin wraz  

z zastępcami Panią Barbarą 

Czołowską i Panem Mirosła-

wem Jarosińskim, ze strony 

związkowej – przedstawiciele 

pięciu związków zawodowych, 

działających w lubelskich szko-

łach i placówkach oświatowych. 

NSZZ „Solidarność” reprezen-

towały: Marta Gocłowska, Iwo-

na Kręglicka i Teresa Misiuk.  

Porządek spotkania obejmo-

wał 10 punktów:  

1. Informacje dotyczące 

konkursów na stanowiska 

dyrektorów szkół i placó-

wek prowadzonych przez 

miasto Lublin, przeprowa-

dzonych w roku szkolnym 

2014/2015. 

2. Informacja o kończących 

się kadencjach dyrekto-

rów w roku szkolnym 20-

15/2016. 

3. Omówienie wyników re-

krutacji. 

4. Organizacja roku szkolne-

go 2015/2016. 

5. Informacja dotycząca sze-

ściolatków w klasie  

I szkoły podstawowej. 

6. Liczba nauczycieli korzy-

stających z urlopów dla 

poratowania zdrowia. 

7. Koszty związane z wypła-

tą odpraw dla nauczycieli. 

8. Informacja o rządowym 

programie Wyprawka 

Szkolna. 

9. Zmiany w organizacji 

kształcenia dzieci i mło-

dzieży niepełnospraw-

nych. 

10. Sprawy różne.  

Pan Prezydent poinformował 

o planowanym utworzeniu 

dwóch szkół podstawowych  

i o znacznych środkach budże-

towych, które miasto musi na 

ten cel przeznaczyć. Przedsta-

wiciele Wydziału Oświaty i Wy-

chowania udzielili szczegóło-

wych informacji w odniesieniu 

do każdego punktu przewidzia-

nego w spotkaniu, odpowiedzieli 

na dodatkowe kierowane do 

nich pytania.  

Przewodnicząca RSOiW 

NSZZ „Solidarność” zwróciła 

się do Pana Prezydenta z py-

taniem o wysokość planowa-

nego wzrostu wynagrodzeń 

pracowników administracji  

i obsługi oraz wzrost dodatków 

do wynagrodzeń nauczycieli,  

o których mowa w art. 30 Kar-

ty Nauczyciela. Przypomniała, 

że postulaty te są przedmio-

tem sporu zbiorowego. Nieste-

ty, po raz kolejny postulaty do-

tyczące płac pracowników 

oświaty kierowane były do 

władz samorządowych tylko 

przez NSZZ „Solidarność”. 

Przedstawiciele innych związ-

ków zawodowych nie zwrócili 

się do Pana Prezydenta  

w trakcie tego spotkania z wła-

snymi postulatami dotyczący-

mi podwyżek płac i nie poparli 

postulatów naszego Związku.  

Teresa Misiuk 

Przewodnicząca RSOiW 

NSZZ „Solidarność” 

Komunikat ze spotkania Prezydenta Miasta Lublin i przedstawicieli  
Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin  

z oświatowymi związkami zawodowymi   
 

Tylko NSZZ „Solidarność” upomina się  

o wzrost wynagrodzeń nauczycieli  

oraz pracowników administracji i obsługi 
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 Kanonizacja błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona 

„Solidarności", coraz bliżej. W Creteil pod Paryżem pozytywnie zakończyła się 

procedura badania, niedającego się wyjaśnić naukowo, uleczenia śmiertelnie 

chorego na białaczkę, za wstawiennictwem księdza Jerzego. 

Chodzi o Francuza Francoisa Audelana, wyleczonego na łożu śmierci 14 wrze-

śnia 2012 roku. Komisja ustaliła, że doszło do "niewytłumaczalnego i zadziwia-

jącego uzdrowienia". Szczególną okoliczność stanowi data cudowne uzdrowie-

nie francuskiego pacjenta  14 września, w dniu urodzenia ks. Jerzego Popie-

łuszki. 

 Wnioski Komisji złożonej z dwóch notariuszy  Francuza i Polaka  i przed-

stawiciela diecezji Creteil wydelegowanego do sprawy kanonizacji bł. Jerzego 

Popiełuszki oraz specjalisty w dziedzinie prawa kanonicznego, która przesłuchała personel medyczny szpi-

tala i wszystkich świadków, zostaną przesłane Kongregacji do spraw świętych w Rzymie, informuje portal 

fronda.pl. Następnie papież Franciszek podejmie decyzję o kanonizacji. 

Po 26 latach od męczeńskiej śmierci, 6 czerwca 2010 r., papież Benedykt XVI ogłosił ks. Jerzego błogo-

sławionym. 20 września 2014 w diecezji Créteil we Francji nastąpiło otwarcie procesu kanonizacyjnego. 

Ksiądz Jerzy został ustanowiony patronem Związku na prośbę Krajowego Zjazdu Delega-

tów  "Solidarności" dekretem z dnia 25 sierpnia 2014 roku. 

www.solidarnosc.org.pl 

Coraz bliżej kanonizacji patrona 

Geneza związków zawodo-

wych jest ściśle związana z po-

wstaniem przemysłu i rozwojem 

kapitalizmu. Zmiany te doprowa-

dziły do wyodrębnienia się dużej 

liczby pracowników najemnych, 

którzy znajdowali się w tragicz-

nej sytuacji materialnej i socjal-

nej. Coraz aktywniej występo-

wali przez to z żądaniami polep-

szenia warunków pracy i płacy. 

Początkowo robotnicy tworzyli 

stowarzyszenia samopomocowe 

lub zawierali doraźne porozu-

mienia w celu rozwiązania bie-

żących problemów. Z czasem 

przekształciły się one w trwałe 

związki, broniące ich wspólnej 

sprawy.  

Pierwsze organizacje zawo-

dowe powstały już w XVIII w. 

w Wielkiej Brytanii. Początkowo 

działały one na zasadzie cecho-

Związki zawodowe  geneza 

Związki zawodowe mają bogatą tradycję. Przyniosły wiele pozytywnych zmian dla społe-

czeństwa. Artykuł ten jest wprowadzeniem do serii, w której prezentowana będzie działal-

ność związków w poszczególnych krajach Europy. Ma ona na celu ukazanie dobrych prak-

tyk oraz zaprzeczenie kłamliwemu stwierdzeniu, że związki zawodowe niszczą gospodarkę. 

Na przykładach różnych państw pokażemy, że w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo 

związki zawodowe są silne, a ich działalność jest korzystna zarówno dla pracowników, jak  

i pracodawcy. 

Dokończenie na str. 4 
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wej, tzn. zrzeszały wykwalifiko-

wanych pracowników jednej 

specjalności (piekarzy, szew-

ców, tkaczy, itp.). Rozdrobnione 

i mało liczebne związki zawodo-

we powstawały również 

w innych rozwiniętych gospo-

darczo krajach, szczególnie we 

Francji, Niemczech i Stanach 

Zjednoczonych.  

Początkowo działały one nie-

legalnie lub półlegalnie. Były 

zwalczane przez instytucje pań-

stwowe i właścicieli przedsię-

biorstw. W 1791 r. we Francji, 

na mocy ustawy, wprowadzono 

zakaz organizowania wszelkich 

zrzeszeń zawodowych oraz ka-

ralność za przynależność do 

nich. Podobne akty prawne, 

uznające związki zawodowe za 

organizacje spiskowe, obowią-

zywały w Wielkiej Brytanii 

i USA. Dopiero w 1869 r. znie-

siono zakaz zrzeszania się ro-

botników w Niemczech, następ-

nie w Austrii (1870), Wielkiej 

Brytanii (1871), Francji (1884), 

Rosji (1906) i USA (1935). Za-

częły również powstawać mię-

dzynarodowe sekretariaty zawo-

dowe, m.in. pracowników prze-

mysłu tytoniowego, górników, 

metalowców, drukarzy i włóknia-

rzy. Na początku XX w. ruch 

związkowy objął większość eu-

ropejskich krajów. Związki od-

chodziły od formuły cechowej  

i zaczęły zrzeszać robotników 

niewykwalifikowanych, nabiera-

jąc charakteru masowego. 

Po I wojnie światowej powsta-

ła Międzynarodowa Federacja 

Związków Zawodo-

w y c h ,  t z w . 

„Międzynarodówka Am-

sterdamska”. Była to 

pierwsza tego typu or-

ganizacja o międzyna-

rodowym zasięgu. Za-

wiązana została przez 

16 organizacji związko-

wych z czternastu euro-

pejskich krajów. Jej 

działania skupione były 

głównie na walce o 8-

godzinny dzień pracy, 

ustawodawstwo robotni-

cze oraz na przeciw-

działaniu wojnie i militaryzmowi. 

Śladem pierwszej zaczęły po-

wstawać kolejne międzynarodów-

ki, m.in. Międzynarodowa Konfe-

deracja Chrześcijańskich Związ-

ków Zawodowych oraz Czerwona 

Międzynarodówka Związków Za-

wodowych.  

Związki miały 

różne podstawy 

ideowe. Cześć  

z nich odwoływała 

się do idei socjali-

zmu lub syndykali-

zmu, część do li-

beralizmu lub ko-

munizmu. Powsta-

wały również 

związki oparte  

o chrześcijańskie 

doktryny społecz-

ne, szczególnie po 

wydaniu w 1891r. papieskiej 

encykliki pt. Rerum Novarum.  

Zróżnicowanie ideowe wywie-

rało wpływ na ich zasady organi-

zacyjne. Związki różniły się między 

sobą m.in. różnorodnością kryte-

riów zrzeszania się, czy stopniem 

au t onom i i .  W  Eu r op ie ,  

z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, 

ukształtowały się bardziej scentra-

lizowane struktury, natomiast 

w Niemczech wykształcił się mo-

d e l  s i l n y c h  z w i ą z k ó w  

zawodowych, zrzeszających  

w y k w a l i f i k o w a n y c h 

i niewykwalifikowanych pracowni-

ków jednej gałęzi przemysłu.  

W wielu krajach powstawały 

związki skupiające wyłącznie pra-

cowników umysłowych. Różnorod-

nie kształtowały się również sto-

sunki z partiami politycznymi dzia-

łającymi w środowiskach pracow-

ników najemnych: od samodziel-

ności do ścisłego podporządkowa-

nia. 

Tak pokrótce prezentuje się 

historia powstania związków 

zawodowych w Europie.  W ko-

lejnym artykule poruszona zo-

stanie działalność związków  

w Niemczech. 

Źródło: biznes.gov.pl, en-

cyklopedia.pwn.pl 

oprac. Monika Smolak 

Związki zawodowe  geneza 

Dokończenie ze str. 3 
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W dniu 17.08.2015 r. zmarła nasza koleżanka Jadwiga Wójcic-

ka, lekarz pediatra, aktywny członek NSZZ „Solidarność” od po-

wstania związku. 

W latach 1986-2004 Przewodnicząca Komisji Zakładowej ZOZ 

Lublin. Od 1994 do 1998 r. Przewodnicząca Regionalnej Sekcji 

Służby Zdrowia. 

Byłą naszą wieloletnią koleżanką, serdecznym i uczciwym czło-

wiekiem. Zachowamy Ją w życzliwej pamięci. 

 

Rodzinie  

śp. lek. med. JADWIGI WÓJCICKIEJ 

wyrazy serdecznego współczucia  

składają koleżanki i koledzy  

z Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”  

Regionu Środkowo-Wschodniego 

Henryk Rudzki urodził się  

2 stycznia 1935 r. w Huszczy, 

zmarł po wypadku samocho-

dowym 4 lipca 2015 r. w szpi-

talu w Lublinie.  

Był nauczycielem matema-

tyki w Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Tadeusza Ko-

ściuszki we Włodawie. W śro-

dowisku uchodził za człowie-

ka z pasją społecznikowską, 

dlatego od początku całym 

sercem zaangażował się  

w działalność solidarnościo-

wą. Był znakomitym organiza-

torem, nauczycielem i wycho-

wawcą młodzieży oraz działa-

czem społecznym znanym  

w środowisku włodawskim.  

Już w 1980 r. został prze-

wodniczącym Komitetu Zało-

życielskiego „Solidarności”  

w macierzystym Liceum i Mię-

dzyzakładowego Komitetu 

Koordynacyjnego. 2 grudnia 

1981 r. założył Rejonową 

Społeczną Radę Oświaty  

i Wychowania we Włodawie. 

Był delegatem na I Zjazd Re-

g i o n u  Ś r o d k o w o -

Wschodniego w Świdniku.  

13 grudnia 1981 r., za dzia-

łalność opozycyjną, został in-

ternowany i do 6 lutego 1982 r. 

przebywał w ośrodku odosob-

nienia w zakładach karnych  

w Chełmie i Włodawie. Po 

zwolnieniu z internowania 

wznowił działalność podziem-

ną i jeszcze w 1982 r. miał 

trzykrotnie rewizje w mieszka-

niu i kilka przesłuchań.  

W szkole pozbawiono go 

w y c h o w a w s t w a  k l a s y ,  

a w 1984 r. został zmuszony 

do przejścia na wcześniejszą 

emeryturę. Po 1989 r. został 

zatrudniony na stanowisku 

kierownika włodawskiej Dele-

gatury Kuratorium Oświaty  

w Chełmie.  

W 1989 r. został pierwszym 

przewodniczącym odrodzone-

go MKZ we Włodawie. Był 

również założycielem i preze-

sem Stowarzyszenia Chrze-

ścijańsko-Patriotycznego Zie-

mi Włodawskiej.  

Był aktywnym członkiem 

Lubelskiego Stowarzyszenia 

Represjonowanych w Stanie 

Wojennym. Jeszcze przed 

śmiercią zdołał, mimo rozlicz-

nych trudności, doprowadzić 

do uroczystości odsłonięcia 

tablicy poświęconej interno-

wanym mężczyznom w stanie 

wojennym, umieszczonej na 

murze więzienia włodawskie-

go. Odsłonięcie tablicy odbyło 

się 15 grudnia 2014 r. we 

Włodawie.  

W uznaniu zasług został 

odznaczony: Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia 

Polski, Krzyżem „Semper Fi-

delis”, Krzyżem Wolności  

i Solidarności, Odznaką Za-

służony dla Województwa Lu-

belskiego. 

Msza pogrzebowa we Wło-

dawie, w dniu 7 lipca 2015 r., 

zgromadziła ogromne rzesze 

przyjaciół z „Solidarności”  

i społeczeństwa włodawskie-

go. Była patriotyczną manife-

stacją.  

Dla naszego Związku i Sto-

warzyszenia śmierć kolegi 

Henryka Rudzkiego to niepo-

wetowana strata. Niech spo-

czywa w pokoju.  

Lublin, dn. 10.07.2015 r. 

Zarząd Stowarzyszenia 

Represjonowanych w Stanie 

Wojennym 

Wspomnienie o śp. Henryku Rudzkim 


