
Stanowisko nr 1/2014 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

w sprawie afery taśmowej 
 
 
„Naród, który się oburza ma prawo do nadziei, 
ale biada temu, który gnije w milczeniu” 
 

Cyprian Kamil Norwid 
 
 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wyraża swoje 
głębokie oburzenie wobec wulgarnego, lekceważącego Polskę i Polaków sposobu 
wypowiadania się osób piastujących bardzo ważne stanowiska państwowe w Polsce.  
Zdecydowanie protestujemy przeciwko wykorzystywaniu stanowisk w administracji 

rządowej i państwowej do ochrony prywatnych i partyjnych interesów rządzącej partii, 

przeciwko pogardliwym wypowiedziom na temat naszych rodzinnych ziem - Polski 

Wschodniej. Protestujemy przeciwko naruszaniu konstytucyjnej niezależności Narodowego 

Banku Polskiego oraz przeciwko naruszaniu bezpieczeństwa państwa poprzez 

nieodpowiedzialne, wręcz głupie wypowiedzi na temat naszych największych sojuszników 

międzynarodowych. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie wysokich stanowisk w 

administracji państwowej do załatwiania sobie dobrze płatnych synekur w administracji 

Unii Europejskiej. 

Bardzo niebezpieczna dla demokracji, wolności państwa i obywateli jest próba 

ręcznego sterowania mechanizmami państwa, by wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce. 

Dzieje się to w dniach, tak hucznie obchodzonej 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku 

- święta polskiej wolności, obchodów zawłaszczonych przez środowisko polityków, z 

których wywodzą się „bohaterowie” nagranych taśm.  

Z niedowierzaniem i niesmakiem przyjmujemy fakt, że zarządzanie państwem 

przeniesiono z urzędowych gabinetów do knajpianych saloników. 

W związku z powyższym Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ 

„Solidarność” wzywa Rząd i Parlament do natychmiastowego oddania się do 

dyspozycji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poprzez rozpisanie nowych wyborów. 

Przegłosowane w ostatnich dniach, siłami koalicji, wotum zaufania dla rządu nie 

może przykryć zachowań naruszających konstytucję, podstawowe akty prawne, zasady 

działania demokratycznego państwa, planowania działań blokujących narodowi dokonanie 

rzetelnej oceny i dokonanie właściwych wyborów opierając się na prawdzie. Nie można w 

głosowaniu sejmowym zakłamać rzeczywistości.  

Nie ma naszej zgody na; butę, arogancję, język rynsztoka, zagrożenie bezpieczeństwa 

państwa, naruszanie godności obywateli. 

Skompromitowane elity rządzące obecnie krajem muszą natychmiast odejść. 

Suwerenne rozstrzygnięcia w tej sprawie może podjąć jedynie Naród. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014 r. 
 
 
       Przewodniczący WZDR 

 

          Eugeniusz Stepanczuk 

 



 
 
 
 

Stanowisko nr 2/2014 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podlaskim 
 
 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wyraża 

zaniepokojenie stanem sytuacji społeczno-gospodarczej woj. podlaskiego. Podobnie jak 

wielu mieszkańców województwa niepokoją nas takie zjawiska jak: patologie w 

zatrudnieniu (m.in. tzw. „umowy śmieciowe”, samozatrudnienie itp.), brak stabilnych 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, rozrastająca się 

szara strefa, coraz bardziej zniszczona infrastruktura drogowa i kolejowa, zagrożenia 

funkcjonowania transportu publicznego, brak pełnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, 

ograniczenia nakładów na oświatę, coraz bardziej zadłużone budżety miast i gmin.  

Z wielkim niepokojem obserwujemy likwidację podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, pozbawianie pracy lub drastyczne ograniczanie wymiaru 

zatrudnienia wielkiej rzeszy pracowników oświaty, służby zdrowia, zwolnienia grupowe i 

ograniczenia zatrudnienia w wielu zakładach i instytucjach w województwie podlaskim, 

przy jednoczesnym braku ofert pracy w Białymstoku i regionie. 

Ciągle wysoka stopa bezrobocia w województwie podlaskim jest powodem wielu 

negatywnych zjawisk, takich jak: wpływ na obniżenie poziomu życia obywateli oraz wzrost 

stref ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wielu ludzi żyje poniżej minimum socjalnego. 

Domagamy się od władz samorządowych miast, gmin, powiatów i województwa oraz 

administracji państwowej województwa podlaskiego, pilnego podjęcia działań 

zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom powodującym likwidację miejsc pracy. 

Zauważamy także brak skutecznych działań mających na celu umożliwienie pracodawcom 

tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego regionu.  

Oczekujemy od stosownych władz rzetelnego wykonywania swoich konstytucyjnych i 

ustawowych obowiązków na rzecz społeczności lokalnych poprzez przeciwdziałanie 

wszystkim niekorzystnym zjawiskom zwiększającym bezrobocie oraz kreowanie działań 

stymulujących powstawanie nowych miejsc pracy w województwie. 

Przypominamy, że w demokratycznym państwie władzę sprawuje się w imieniu 

obywateli i na ich rzecz, a nie po to, by zaspokajać własne ambicje polityczne i 

reprezentować interesy wybranych partii i środowisk. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014 roku. 
 

 

Przewodniczący WZDR 
 

 Eugeniusz Stepanczuk 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

Stanowisko nr  3 /2012 
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 

 

ws. poprawy stabilności zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego pracowników 
   
 

 

 Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do 

rządu i parlamentarzystów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do ograniczenia 

patologii w zatrudnianiu i stworzenie ram prawnych do zatrudniania pracowników na 

umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Zwracamy się także do wszystkich pracodawców o podjęcie wspólnych działań na 

rzecz promocji stabilnego zatrudnienia, jako formy poprawy wydajności pracy i osiągania 

pozytywnych wyników ekonomicznych firm.  

Proponujemy podjęcie wspólnych działań w kierunku wypracowania w ramach 

dialogu społecznego i zapisywania w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy i innych 

aktach prawa wewnątrzzakładowego, rozwiązań korzystniejszych dla pracowników od tych 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, rozwiązań 

dostosowanych do specyfiki i środowiska, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo.  

Wspólne wypracowanie odpowiednich form i wysokości wynagradzania, 

spełniających oczekiwania pracowników, daje wymierne efekty także pracodawcom - to 

dobry kierunek do sukcesu firm.  

Odpowiedni wzrost wynagrodzeń zwiększa siłę nabywczą obywateli, co ma 

bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy regionu i kraju. 

Zachęcamy do wypracowania nowych norm w prawie o zamówieniach publicznych, 

w którym powinny zostać wyeliminowane elementy uzależniające wybór tzw. najniższej 

oferty. To prawo powoduje obniżenie jakości wykonywanych inwestycji lub usług, ma ono 

także zgubny wpływ na formy uposażania i  zatrudniania pracowników. 

 

 Przyjęcie powyższych rozwiązań będzie zgodne ze standardami europejskimi i 

pozwoli tworzyć dobre warunki do powstawania stabilnych form zatrudnienia, 

motywowania i zabezpieczenia socjalnego pracowników w Polsce. 

 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014 r. 

 

 

Przewodniczący WZDR 
 

 Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 



Stanowisko nr  4/2014 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

ws. niepokojących zjawisk w oświacie i edukacji 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, mając na uwadze 
dobro polskiej szkoły, wysoką jakość edukacji, podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela, 
wyraża stanowczy sprzeciw wobec: 

 ograniczenia nakładów na edukację i unikania przez państwo odpowiedzialności za stan 
i rozwój polskiej oświaty; 

 ograniczania przez organy prowadzące dostępu do szkół poprzez zmniejszanie liczby 

oddziałów w szczególności do jednej klasy w roczniku, co w konsekwencji prowadzi do 

ich likwidacji.  

 zagęszczania klas w szkołach ponadgimnazjalnych,  
 ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycieli i pozostałych pracowników,  
 likwidacji zajęć dodatkowych  
 ataków różnych środowisk, w tym samorządowych i rządowych, na Kartę Nauczyciela 

oraz wyłączania spod niej nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych, 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i tzw. asystentów nauczycieli; 

 tzw. godzin karcianych, czyli bezpłatnych zajęć edukacyjnych z uczniami,  
 ataków na nauczycieli i ich rzekomo krótki czas pracy, mimo że zgodnie z wynikami 

badań Instytutu Badań Edukacyjnych czas pracy nauczyciela wynosi 46 godzin 40 minut 
tygodniowo; 

 likwidacji możliwości kształcenia na poziomie szkoły policealnej w różnych zawodach, 
co doprowadzi do kolejnych zwolnień nauczycieli,  

 celowego umniejszania nauczania historii, kultury ojczystej, pozbawienie większości 

szkół ponadgimnazjalnych nauczania historii Polski; 

 zmniejszenia liczby godzin nauczania języka polskiego;  

 ograniczania odpowiedzialności państwa za edukację przekazywaną samorządom i 

firmom prywatnym; 

 celowej likwidacji szkół i przekazywaniu ich prywatnym właścicielom; 

 celowego zastępowania nauczycieli osobami uznanymi przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta za godnych pracy z uczniami; 

 traktowania edukacji, jako działalności usługowej; 

 ograniczania do minimum ilości pracowników administracyjno-obsługowych przy 

jednoczesnym zwiększaniu ich obowiązków; 

 wymuszania monopolu na drukowanie podręczników; 

 likwidacji opieki zdrowotnej w szkołach lub jej ograniczania; 

 marnotrawienia środków unijnych na programy, które nie służą polskiej jedynie 

promocji władzy i odbierają nauczyciela uczniowi. 
 

Powyższe powoduje znikanie z mapy edukacyjnej wielu szkół i utratę pracy przez setki 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 

Od jakości edukacji zależy wychowanie młodego pokolenia i przyszłość Polski, 
dlatego sprawy te powinny być otoczone należytą troską Państwa. 
 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014 r. 

Przewodniczący WZDR 
 Eugeniusz Stepanczuk 



 

   

 

 

 

 

 
 

Stanowisko nr  5/2014 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie służby zdrowia 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do rządu 

o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do poziomu pozwalającego na zabezpieczenie 

świadczenia usług na odpowiednim poziomie.  

Zwiększenie nakładów powinno pozwolić na: 

 poprawę sytuacji ekonomicznej szpitali,  

 likwidację zadłużenia 

 dostępność usług medycznych dla obywateli,  

 skrócenie kolejek do specjalistów i specjalistycznego leczenia szpitalnego, 

 poprawę jakości świadczonych usług, 

 dostępność do nowoczesnych badań, urządzeń i technologii 

 stabilność zatrudnienia personelu medycznego. 

 

Przypominamy także o konstytucyjnym obowiązku zabezpieczenia przez państwo, 

bezpłatnej opieki medycznej obywatelom Polski. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

        Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Stanowisko nr  6/2014 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie dialogu społecznego 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w pełni popiera 

stanowisko Komisji Krajowej w sprawie zmiany formuły dialogu społecznego w Polsce, 

szczególnie dialogu trójstronnego na szczeblu krajowym i wojewódzkim.  

Jednym z elementów dialogu powinny być kwestie podlegające bezwarunkowym 

ustaleniom przez przed uchwaleniem danego prawa w formie ustawy lub przyjęcia w formie 

rozporządzenia resortowego. 

Bardzo istotnym jest także dialog dwustronny z pracodawcami, zarówno ze 

związkami pracodawców, jak też bezpośrednio w zakładach pracy. Niezbędne są tu zmiany 

w prawie pracy wprowadzające w sposób stanowiący obowiązek zrzeszania się 

pracodawców w celu podjęcia rokowań w sprawie zawierania Ponadzakładowych Układów 

Zbiorowych Pracy. 

Rozwiązania wypracowane w formie dialogu społecznego są najlepszymi, najbardziej 

efektywnymi rozwiązaniami przynoszącymi korzyści wszystkim stronom dialogu.  

Są to rozwiązania sprawdzone w krajach o ugruntowanej demokracji, więc możliwe do 

bezpiecznego wdrożenia w naszym kraju. Warunkiem powodzenia takich działań jest 

wzajemny szacunek oraz zrozumienie i poszanowanie interesów stron dialogu. 

Apelujemy, szczególnie do pracodawców, o podejmowanie wspólnych działań w celu 

wypracowania akceptowalnej przez strony formuły dialogu społecznego w Polsce. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

 

        Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Stanowisko nr  7/2014 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie płacy minimalnej 

 

 
 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” protestuje 
przeciwko nierespektowaniu przez Rząd RP, poprzez podejmowanie decyzji dotyczących 
polityki społecznej oraz rynków pracy bez jakichkolwiek uzgodnień ze stroną związkową, 
porozumień zawartych z partnerami społecznymi. 

Żądamy od Rządu RP wprowadzenia takich standardów jak w innych krajach UE, aby 
płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej. 

Utrzymywanie na siłę niskiego poziomu minimalnego wynagrodzenia skutkuje:  
 emigracją zarobkową młodych ludzi do krajów UE o wyższych standardach pracy 

i  z większym wsparciem dla rodzin, 
 dalszym pogłębianiem się kryzysu demograficznego, 
 powiększającą się liczbą osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. 

 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

       Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apel 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie organizowania się w NSZZ „Solidarność” 

 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z 

apelem do środowisk pracowniczych w Regionie Podlaskim o organizowanie się w 

Niezalenym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”  

Przynależność do związku zawodowego daje możliwość odpowiedzialnej 

reprezentacji pracowników w oparciu o przepisy prawa z korzyścią i w poczuciu 

bezpieczeństwa dla tych pracowników. Przynależność do naszego związku, o tak pięknym 

rodowodzie, to przede wszystkim dostęp do profesjonalnej i merytorycznej, w tym prawnej 

pomocy członkom związku. Region Podlaski NSZZ „Solidarność” dysponuje odpowiednimi 

kadrami i bazą lokalową do świadczenia wszelkich usług członkom związku oraz 

Organizacjom Zakładowym w zakresie obsługi prawnej łącznie z reprezentacją prawną w 

postępowaniach sądowych, dostęp do profesjonalnych szkoleń związkowych, a także pomoc 

w codziennej działalności i możliwość wymiany doświadczeń z działaczami innych 

Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność”. 

Apelujemy do pracodawców o umożliwienie kontaktu przedstawicieli Regionu 

Podlaskiego z pracownikami ich firm w celu przeprowadzenia rozmów i poinformowania o 

możliwości założenia związku zawodowego. Rozmowy takie odbywałyby się bez naruszenia 

porządku i harmonogramu pracy w danym przedsiębiorstwie. Informujemy, że nasze 

Organizacje Związkowe powstają w celu reprezentowania pracowników w ich sprawach 

bezpośrednio dotyczących świadczenia pracy, a nie przeciwko pracodawcom.  

Nawiązanie odpowiedniej współpracy może przynieść wymierne efekty pracownikom oraz 

pracodawcy. 

Wszelkie informacje dotyczące organizowania się w NSZZ „Solidarność” dostępne są na 

stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego  

Zapraszamy pracowników do zrzeszania się w NSZZ „Solidarność”. Niewątpliwym 

bogactwem, siłą naszego związku jest jego różnorodność. Nasze zaproszenie kierujemy do 

wszystkich środowisk pracowniczych w Białymstoku i w Regionie Podlaskim. 

 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

        Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego


 

Apel 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie rozwoju związku i kontynuacji członkostwa w NSZZ „Solidarność” 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z 

apelem do Komisji Zakładowych o podjęcie wszelkich działań ukierunkowanych na rozwój 

związku. Siłą związku są jego członkowie. Apelujemy o kontakt z Zarządem Regionu w celu 

skorzystania z profesjonalnego szkolenia oraz ustalenia programu rozwoju związku w 

swoich Organizacjach Zakładowych. Prosimy też o szczególne zwrócenie uwagi na 

pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę i zachęcanie ich do kontynuowania 

przynależności do NSZZ „Solidarność”. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

 

        Eugeniusz Stepanczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apel 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie szkoleń związkowych 

 

 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z 

apelem do wszystkich działaczy Organizacji Zakładowych, a w szczególności nowo 

wybranych działaczy Komisji Zakładowych i Zakładowych Komisji Rewizyjnych, o udział w 

szkoleniach związkowych. Uczestniczenie w profesjonalnych formach doskonalenia, zdobyta 

wiedza, pozwolą na prowadzenie działalności związkowej w sposób profesjonalny, z 

korzyścią dla reprezentowanych członków związku. 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

 

        Eugeniusz Stepanczuk 



 

 

 

Apel 

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” 
 

w sprawie ufundowania nagród laureatom i uczestnikom wojewódzkiego etapu 

konkursu „Zło dobrem zwyciężaj”. 

 

 

  

Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” postanawia 

wesprzeć apel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i 

Wychowania oraz Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, które zwracają się z 

prośbą do Komisji Zakładowych działających w Regionie Podlaskim, by włączyły się w 

ufundowanie nagród dla laureatów i uczestników wojewódzkiego etapu konkursu „Zło 

dobrem zwyciężaj”. 

Konkurs był przeprowadzony w trzech kategoriach: plastycznej literackiej i filmowej. 

Celem konkursu było uczczenie śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popieluszko oraz 

propagowanie wśród młodzieży właściwych postaw moralnych i patriotycznych. 

Jako spadkobiercy prawdy głoszonej przez naszego Kapelana oraz dzieci Podlaskiej 

Ziemi, której był synem, uczcijmy 30 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci, doceniając i 

właściwie nagradzając dzieci i młodzież, która uczestniczyła w tym konkursie.  

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2014r 

 

 

Przewodniczący WZDR 

 

        Eugeniusz Stepanczuk 

 


