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Liderzy związkowi o sobie  

- Zbigniew Bartysiak - 

W NSZZ „Solidarność” od 1980 r. 

Na początku w organizacji związkowej 

FŁT Kraśnik, obecnie w NSZZ „S” Tsuba-

ki Hoover Polska w Kraśniku. 

Członek Zarządu Regionu. 

W Solidarności jestem, ponieważ tylko ten zwią-

zek naprawdę broni praw pracowniczych i walczy  

o godne życie dla swoich członków i nie tylko.  

W pierwszych dniach mojej działalności związkowej, 

jako szeregowy członek związku, wykryłem oszu-

stwo, dotyczące podwyżki mojej brygady. Dzięki mo-

jemu działaniu odzyskałem dla pracowników pienią-

dze w wysokości jednej wypłaty oraz pewien procent 

trzynastki.  

Jako przewodniczący Kulkowni, a następnie 

Tsubaki Hoover Polska, z determinacją wraz z kole-

gami walczyliśmy o podwyżki  w ostatnich czterech 

latach podwyżki były co roku. Za sukces uważam 

obronę związkowców przed zwolnieniem oraz pomoc 

w zatrudnieniu.  

Bardzo ważną sprawą jest rozwój związku,  

a przede wszystkim zachęcanie młodych pracowni-

ków, aby się angażowali w działalność związkową. 

Należy organizować wyjazdowe szkolenia dla mło-

dzieży oraz imprezy kulturalno-sportowe. Ponadto 

umożliwiać spotkania z wybitnymi działaczami 

związkowymi, organizować, a przede wszystkim da-

wać przykład swoją nieskazitelną postawą w życiu 

związkowym  nigdy nie wchodzić w układy z praco-

dawcą. 

Zawsze staram się uczestni-

czyć w organizowanych przez 

„Solidarność” akcjach związko-

wych – protestach, manifesta-

cjach, pikietach oraz happenin-

gach.  

Obecnie jestem na emerytu-

rze. Jako radny miasta Kraśnik 

jestem przewodniczącym Komisji 

Promocji Kultury i Sportu. 
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„Solidarność” pozytywnie za-

opiniowała prezydencki projekt 

ustawy, przywracający poprzed-

nie przepisy dot. wieku emerytal-

nego. Jednocześnie postuluje  

o uwzględnienie w nim dodatko-

wego uprawnienia, wynikającego 

ze stażu pracy, liczonego wg 

okresów opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne.   

W opinii Prezydium Komisji 

Krajowej czytamy: prezydenc-

ki projekt ustawy wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom spo-

łecznym, przywracając wiek 

emerytalny obowiązujący do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, 

wynoszący co najmniej 60 lat dla 

kobiet i co najmniej 65 lat dla męż-

czyzn. Pozytywnie oceniono rów-

nież powrót do gwarancji otrzyma-

nia najniższego świadczenia eme-

rytalnego, które uzależnione było-

by od osiągnięcia odpowiedniego 

wieku oraz okresów składkowych  

i nieskładkowych.   

Jednocześnie w swojej opinii 

Prezydium stwierdziło brak spo-

łecznie oczekiwanego rozwiąza-

nia dot. sytuacji osób legitymują-

cych się długimi (35 lat dla kobiet 

i 40 lat dla mężczyzn) okresami 

zatrudnienia, które utraciły zdol-

ność do kontynuowania zatrud-

nienia, a nie osiągnęły po-

wszechnego wieku emerytalnego 

– 60 lat życia dla kobiet i 65 lat 

życia dla mężczyzn.   

– Prezydium KK NSZZ 

„Solidarność” postuluje wprowa-

dzenie dla takich osób dodatko-

wej możliwość skorzystania  

z prawa do emerytury uzależnio-

nej od stażu pracy, liczonego we-

dług okresów opłacania składek 

na ubezpieczenie społeczne, bez 

konieczności spełnienia innych 

warunków – czytamy w opinii. 

W dalszej części podkreślono 

potrzebę poprawy sytuacji finan-

sowej systemu emerytalnego, 

szczególnie poprzez zwiększanie 

przychodów systemu. Chodzi tu 

m.in. o coraz powszechniejsze 

zaniżanie składek poprzez świad-

czenie pracy w ramach tzw. sa-

mozatrudnienia oraz na podsta-

wie umów cywilnoprawnych, upo-

wszechnianie się tzw. elastycz-

nych form zatrudnienia, zaniżanie 

przez pracodawców oficjalnych 

wynagrodzeń czy zatrudnienie na 

czarno. Choć opinia wskazuje, że 

najefektywniejsze, tak dla wyso-

kości przyszłych świadczeń, jak  

i dla sytuacji finansowej systemu, 

nadal pozostają działania zmie-

„Solidarność” oczekuje uwzględnienia stażu 

rzające do wzrostu realnych wy-

nagrodzeń, gdyż brak równowagi 

finansowej systemu jest w dużej 

mierze efektem niskiego poziomu 

płac, w tym minimalnego i prze-

ciętnego wynagrodzenia.  

„Solidarność” domaga się rów-

nież rozpoczęcia prac nad założe-

niami Narodowej Strategii De-

mograficznej, dalszych zmian 

w systemie opłacania składek 

na ubezpieczenie społeczne, 

ograniczenia i uszczelnienia 

KRUS-u, ograniczenia patolo-

gii w tzw. „samozatrudnieniu” 

oraz stosowania „umów śmie-

ciowych”, zmian w systemie 

promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy, stabilizacji za-

trudnienia ludzi młodych, systemu 

rozwiązań prawnych i organizacyj-

nych pozwalających na kontynu-

owanie zatrudnienia w wieku oko-

łoemerytalnym i emerytalnym, 

wzrostu efektywności systemu pu-

blicznej opieki zdrowotnej i profi-

laktyki zdrowotnej.  

Dodatkowo w opinii zwrócono 

uwagę na zbyt krótki terminu wej-

ścia w życie projektowanych 

przepisów. 

www.solidarnosc.org.pl 

Trwają zapisy do 4. PKO Półmaratonu Solidarności. Zawodników 

na start zapraszamy 4 czerwca 2016 r. na godz. 10:00. 

Do 27 maja 2016 r. zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem 

portalu internetowego www.datasport.pl lub za pośrednictwem formu-

larza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej 

www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl. Od 30 maja 2016 r. zarejestrować 

się można osobiście w biurze zawodów. 

Więcej informacji na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl  

i na naszym profilu na Facebooku.       

Zapraszamy 
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Nie tylko unijni politycy, ale też 

europejskie związki zawodowe 

zaczynają ulegać, nakręcanej 

przez media, antypolskiej histerii. 

W ubiegłym tygodniu UNI Europa 

Media, Entertainment & Arts uru-

chomiła akcję wysyłania petycji 

protestacyjnej przeciwko zmia-

nom w polskich mediach publicz-

nych. Na stronie internetowej UNI 

Global zamieszczony został pro-

test, sygnowany przez przewod-

niczącego Williama Mauniera, 

wraz z załączonym apelem 

do Prezydenta RP, wzywa-

jący go do niepodpisywania 

nowej ustawy medialnej.  

– Środowisko związków 

zawodowych pracowników 

mediów i rozrywki zrzeszo-

nych w UNI Global protestuje 

przeciw projektowi nowej 

ustawy medialnej – czytamy 

w umieszczonym na stronie 

tekście pod tytułem „Stop 

cenzurze mediów publicz-

nych w Polsce. Stop dla pro-

jektu nowej ustawy!”.  

I dalej wzywa związki za-

wodowe, związane z media-

mi, do napisania do polskiego pre-

zydenta i do Komisji Europejskiej 

w związku ze zbliżającym się spo-

tkaniem 13 stycznia, by dać wyraz 

zaniepokojenia pracowników me-

diów, spowodowanych nową pol-

ską ustawą medialną. Do tekstu 

załączony jest apel, w którym czy-

tamy m.in. – „Przyłączamy się do 

Europejskiej Unii Nadawców 

(EBU), Europejskiej Federacji 

Dziennikarzy (EFJ) i innych organi-

zacji medialnych w ich proteście 

przeciwko nowej ustawie medial-

nej i wzywamy Pana, by nie podpi-

sywał Pan tego rozwiązania praw-

nego. ”  Mimo,  że  NSZZ 

„Solidarność” jest afiliowana w UNI 

Europa, a Alfred Bujara, członek 

Komisji Krajowej, szef Sekretariatu 

Banków, Handlu i Usług NSZZ „S” 

jest jednocześnie wiceprzewodni-

czącym UNI Europa Commerce  

i członkiem Komitetu Sterującego 

UNI Europa, nikt nawet nie poinfor-

mował polskich związków zawodo-

wych o swojej akcji.  

– Europejscy związkowcy 

chętnie powołują się na opinię 

nadawców i organizacji dzienni-

karzy, a zupełnie pomijają opinię 

swoich kolegów związkowców – 

zwraca uwagę szef Sekretariatu 

Kultury i Środków Przekazu 

NSZZ „Solidarność” Wiesław Mu-

rzyn. W reakcji przewodniczący 

Komisji Krajowej Piotr Duda oraz 

wspomniani Wiesław Murzyn  

i Alfred Bujara zażądali od Willia-

ma Mauniera wstrzymania akcji.   

– Uruchomienie akcji protesta-

cyjnej, wysyłanie listów protesta-

cyjnych i w ogóle wypowiadanie 

się bez zasięgnięcia opinii afilio-

wanych w UNI Europa polskich 

związków zawodowych, jest pod-

ważeniem zasadności jej funkcjo-

nowania. Jest też złamaniem za-

sad, jakie panują w tej Organiza-

cji – napisali w liście przedstawi-

ciele „Solidarności”.  

– Problemem nie jest sama ak-

cja, jako że niezależne organizacje 

związkowe mają prawo do swoich 

inicjatyw. Problemem jest fakt, że 

UNI Europa nie tylko nas o tym nie 

poinformowały, ale też nie spytały, 

jak to wygląda z naszej perspekty-

wy – komentuje Piotr Du-

da. Zdaniem Dudy, Murzyna i Bu-

jary takie działanie UNI Europa 

M,E&A podważa istotę funkcjono-

wania europejskich struktur związ-

kowych. Nie tylko UNI Global  

(w ramach którego funkcjonuje 

UNI Europa), ale też szerzej – Eu-

ropejskiej Konfederacji Związków 

Zawodowych. 

Polscy związkowcy opisali też 

Maunierowi stan polskich mediów 

publicznych oraz własną ocenę 

proponowanych zmian i zapowia-

dają, że sposób działania UNI Eu-

ropa M,E&A będzie istotnym wąt-

kiem dyskusji nad sposobem dzia-

łania i komunikowania się w ra-

mach UNI Global i wchodzącego  

w jego skład UNI Europa. Dlatego 

kopię listu otrzymali m.in. Philip 

Jennings – szef UNI Global, Oliver 

Roething – szef UNI Europa.  

Pełna treść listu do Williama 

Mauniera (w polskiej i angielskiej 

wersji) dostępna na naszej stro-

nie internetowej. 

www.solidarnosc.org.pl 

Związkowa odmiana antypolskiej histerii  
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W Puławach powołano Mię-

dzyzakładowy Komitet Obrony 

Pacjentów i Szpitala Puławskie-

go. Jak czytamy w uchwale zało-

życielskiej, celem komitetu jest 

obrona szpitala przed redukcją 

obsady karetek i restrukturyzacją 

w samej placówce. 

W skład komitetu weszły 

wszystkie organizacje związkowe 

działające przy SP ZOZ w Puła-

wach, a także organizacje z ZA 

Puławy S.A. 

Jak wyjaśniają związkowcy, 

na decyzję o powołaniu komitetu 

miała wpływ tragiczna  sytuacja 

w puławskim szpitalu. Tłumaczą, 

że od dłuższego czasu są świad-

kami bulwersujących informacji 

dotyczących tej placówki. Dyrek-

cja redukuje z 3 do 2 osób obsa-

dy karetek, zwalniając z pracy 

około 30 pracowników. Kolejnym 

krokiem jest wprowadzenie pro-

gramu restrukturyzacji, który spo-

woduje redukcję ilości oddziałów 

szpitalnych i zwolnienie blisko 

200 pracowników. Te działania, 

oprócz dramatów zwalnianych 

pracowników, stanowią zagroże-

nie zdrowia i życia pacjentów pu-

ławskiego SP ZOZ. 

Jeśli nie będziemy działać 

wspólnie może nas czekać los 

podobny do puławskiego PKS, 

gdy wszyscy umyli ręce i odwra-

cają się plecami do tragedii  po-

nad 100 ludzi, którzy zostaną wy-

rzuceni na bruk – piszą związ-

kowcy. 

Koordynatorami  działań tego 

Komitetu zostali wybrani Iwona 

Kęsik (NSZZ „Solidarność” SP 

ZOZ w Puławach), Rafał No-

wak (Związek Zawodowy „Kadra-

Azoty" przy Zakładach Azotowych 

„Puławy”), Sławomir Kamiń-

ski (Zarząd Oddziału NSZZ 

„Solidarność”),  Mariusz Przewło-

ka (Międzyzakładowy Związek 

Zawodowy Pracowników Ziemi 

Puławskiej „Solidność”), Sławomir 

Wręga (Związek Zawodowy Pra-

cowników Ruchu Ciągłego w Z.A. 

"Puławy" SA.). Członkowie-

założyciele MKOiS zaapelowali do 

innych organizacji związkowych  

o przyłączenie się do Komitetu. 

oprac. Agnieszka Kosierb 

na podst. www.lpu24.pl,  

foto: www.lpu24.pl  

Od stycznia wchodzą w życie 

zmiany w Kodeksie pracy doty-

czące stosowania umów termino-

wych o pracę. Pracodawca bę-

dzie mógł zawrzeć tylko trzy takie 

umowy z jednym pracownikiem, 

na maksymalnie 33 miesiące. Za 

nieuzasadnione przekroczenie 

limitów pracodawcy grozi grzyw-

na do 30 tys. zł. (…) Czwarta 

umowa z mocy ustawy stanie się 

umową na czas nieokreślony. 

Wcześniej będzie można za-

wrzeć umowę na okres próbny, 

nie dłuższy niż trzy miesiące. 

(…). Okres wypowiedzenia umów 

o pracę na czas określony będzie 

zależny od czasu zatrudnienia  

u danego pracodawcy. Przy za-

trudnieniu krócej niż sześć mie-

sięcy okres wypowiedzenia wy-

niesie dwa tygodnie, od pół roku 

do trzech lat  miesiąc, a powyżej 

trzech lat  trzy miesiące.  

(…) Zmiana przepisów jest 

reakcją na skargę NSZZ 

„Solidarność” do Komisji Europej-

skiej na sposób implementacji 

dyrektywy Rady 99/70/WE doty-

czącej zatrudnienia terminowego. 

(…). Wprowadzenie proponowa-

nych zmian znormalizuje relacje 

na rynku pracy.  

Eksperci z OECD jeszcze  

w 2014 roku zwracali uwagę na 

nadużywanie umów terminowych 

przez polskich pracodawców 

(…).  

www.solidarnosc.org.pl 

Będą ratować puławski szpital 

Koniec nadużywania umów terminowych o pracę 


