
 
 
 
 
 
 
                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Biura terenowe: Tarnobrzeg – ul. Sandomierska 2,    Tel; 0-15 823-65-90  Janów Lubelski – ul. Sukiennicza 6, Tel; 0-15 872 00- 20 
Sandomierz – ul. Opatowska 15,      Tel; 0-15 644-13-88    Ćmielów – ul. Rynek 50,                   Tel; 0-15 861-58-95 
 

Strona internetowa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”:   www.solidarnosc.org.pl/ 

Zarząd Regionu Stalowa Wola, ul. Wolności 2a,   Tel; 0-15 844-28-93, Fax; 0-15 842-61-03  Email; stwola@solidarnosc.org.pl 

REGIONU ZIEMIA SANDOMIERSKA  

 

Serwis Informacyjny Solidarności 30 września 2010 r. 
 

Manifestacja „Solidarności”  
w obronie godnego życia polskich rodzin 

 
 Ponad 10 tysięcy związkowców ze wszystkich regionów i branż manifestowało 
29 września w Warszawie przed 
Urzędem Rady Ministrów. Była 
wśród nich liczna reprezentacja z 
organizacji zakładowych Regionu 
Ziemia Sandomierska NSZZ 
„Solidarność” z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Andrzejem 
Kaczmarkiem. Nasz Region 
reprezentowali związkowcy z 
komisji zakładowych: Federal 
Mogul Gorzyce, Polikington 
Sandoglass Sandomierz, Pracownicy 
Oświaty Tarnobrzeg, Komas Janów 
Lubelski. Caterpillar Janów 
Lubelski, Dom Pomocy Społecznej „Barka” Janów Lubelski, Nadleśnictwo Janów 
Lubelski. 
 Związkowcy – leśnicy z Nadleśnictwa Janów Lubelski wyróżniali się w grupie z 
naszego Regionu. Liczna reprezentacja leśników, zrzeszona w Krajowym Sekretariacie 

Zasobów naturalnych Ochrony 
Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” protestowała przeciwko 
rządowym i parlamentarnym planom, 
stanowiącym zagrożenie dla obecnej 
struktury własności Lasów 
Państwowych. Środowiska leśników 
podjęły akcję zbierania podpisów w 
proteście przeciwko proponowanym 
zmianom i w obronie Lasów 
Państwowych.  „Wobec olbrzymiego 
zagrożenia dla Lasów Państwowych, 
bytu pracowników leśnych pełniących w 

nich odpowiedzialną służbę, możliwości zniweczenia dorobku pokoleń leśników i 
wyrządzenia w przyszłości niepowetowanych szkód dla ochrony środowiska, 
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zachowania bioróżnorodności ekosystemów leśnych i wielu innych funkcji pełnionych 
przez lasy niech ten apel nie pozostanie bez odpowiedzi” – zwracają się związkowcy – 
leśnicy z apelem do środowisk „Solidarności”. 
 Związkowcy z wielu branż – ze służb mundurowych, kolejarze, pracownicy sfery 
budżetowej protestowali w Warszawie już wcześniej przez kilka dni przeciwko 
rządowym planom cięć w sferze budżetowej,  kosztem pracowników i najuboższych 
grup społecznych. Wśród nich wyróżniali się związkowcy – strażacy z Komisji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 
Sandomierzu. Strażacy protestowali przeciwko rządowym planom redukcji i 
oszczędności, kosztem pracowników Państwowej Straży Pożarnej i newralgicznych, 
podstawowych zadań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 W Warszawie protestowali też związkowcy z Oświatowej „Solidarności”, a 
wśród nich z Regionalnej Sekcji Oświaty Regionu Ziemia Sandomierska i 
Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania w Tarnobrzegu. Związkowcy 
protestowali przeciwko „oszczędnościowym” planom rządu i parlamentu, stwarzającym 
zagrożenie dla przyszłości polskiej edukacji.           

Manifestacja w Warszawie w dniu 29 września rozpoczęła się w samo południe 
przed Urzędem Rady Ministrów. Zgromadzeni w centrum stolicy związkowcy z całej 
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Polski manifestowali pod hasłami: NIE dla cięć budżetowych, TAK dla ochrony miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego.  

Ogólnopolską manifestację zorganizowała i przeprowadziła Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność” w proteście przeciwko cięciom w budżecie, w obronie miejsc 

pracy i zapewnienia godnego 
życia polskim rodzinom, 
włączając się w akcję 
Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych.  

Reprezentujący wszystkie 
regiony i branże związkowcy 
domagali się: 
- Ochrony stosunku pracy i 
stabilnego zatrudnienia 
- Podwyżki płacy minimalnej do 
poziomu 50 proc. średniego 
wynagrodzenia 
- Rzeczywistych negocjacji 
płacowych w przedsiębiorstwach    

- Podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla pracowników najmniej zarabiających,  
Uzależnienia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne od faktycznych 
dochodów   
- Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych: edukacji, ochrony 
zdrowia, transportu. 
 Związkowcy z „Solidarności” protestowali, nie zgadzając się na:  
- Plany oszczędności i zamrożenie płac w sferze budżetowej  
- Brak bezpieczeństwa socjalnego pracowników i ich rodzin 
- Zapowiadane podwyżki podatku VAT i akcyzy 
- Nierówności w traktowaniu na rynku pracy młodych pracowników, kobiet i osób 
niepełnosprawnych 
- Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Wzrost społecznych nierówności. 
 29 września manifestacja w Brukseli zgromadziła 90 tysięcy związkowców, była 
tam także obecna silna reprezentacja „Solidarności”. Związkowcy protestowali 
przeciwko planom redukcji i cięć budżetowych. Wielkie manifestacje odbyły się 29 
września w wielu stolicach europejskich. W Hiszpanii od 30 września rozpoczął się 
strajk generalny w proteście przeciwko rządowym planom cięć i oszczędności 
budżetowych.   
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