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Widziane od œrodka

● (02.09.2011) Uda³o siê zablokowaæ niekorzystne dla pra-
cowników instytucji artystycznych zapisy ustawy o instytucjach
kultury, m.in. definicjê pracownika artystycznego, wprowadze-
nie sezonów artystycznych oraz mo¿liwoœæ zawierania d³ugo-
letnich umów na czas okreœlony.
- To dobra wiadomoœæ dla pracowników instytucji kultural-
nych, poniewa¿ ustawa w wersji rz¹dowej i po poprawkach
senatu praktycznie likwidowa³a ich prawa pracownicze i roz-
szerza³a mo¿liwoœci zawierania tak zwanych œmieciowych umów
o pracê - mówi Henryk Nakonieczny, cz³onek prezydium Ko-
misji Krajowej. Tymczasem w Polsce brak stabilnoœci zatrud-
nienia to coraz powa¿niejszy problem. - Pod wzglêdem zawie-
ranych umów na czas okreœlony, nasz kraj jest w europejskiej
czo³ówce - dodaje Nakonieczny. 
● (3.09.2011) W Jastrzêbiu-Zdroju zwi¹zkowcy, politycy i
mieszkañcy miasta uczcili 31. rocznicê podpisania Porozumie-
nia Jastrzêbskiego. Obchody rozpoczê³a uroczysta msza œw. pod
przewodnictwem metropolity górnoœl¹skiego abp Damiana Zi-
monia, odprawiona w koœciele pw. Najœwiêtszej Marii Panny
Matki Koœcio³a.
- 31 lat temu podpisaniem umów spo³ecznych spo³eczeñstwo
odnios³o zwyciêstwo. Zapocz¹tkowa³o drogê do wolnoœci - pod-
kreœli³ pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzêbskiego Dominik
Kolorz, szef Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”. Doda³, ¿e jesz-
cze nie wykonaliœmy zadania powierzonego nam 31 lat temu. -
Solidarnoœæ w dalszym ci¹gu jest potrzebna w Polsce robotni-
kom i wszystkim ludziom pracy. Wszyscy ci, którzy kazali nam
kiedyœ zwin¹æ sztandary, myœlê, ¿e siê pomylili  - powiedzia³
Dominik Kolorz.
● (09.09.2011) W Sali BHP na terenie Stoczni Gdañskiej od-
by³o siê spotkanie liderów opozycji z Tunezji i Egiptu z Le-
chem Wa³ês¹ i przewodnicz¹cym Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” Piotrem Dud¹. - Musicie siê organizowaæ, tworzyæ
niezale¿ne struktury i programy na przysz³oœæ - mówi³ do przed-
stawicieli opozycji z Tunezji i Egiptu Wa³êsa. Krótko opowie-
dzia³ o polskiej drodze do niepodleg³oœci i szczególnym miej-
scu, jakie w niej odegra³ Jan Pawe³ II. By³y prezydent podkre-
œli³ równie¿ znaczenie, jakie w demokratycznym pañstwie od-
grywaj¹ wolne wybory i podejmowane wówczas przez obywa-
teli decyzje. 
● (12.09.2011) Zmiany zasad reprezentatywnoœci zwi¹zków
zawodowych i organizacji pracodawców czy wspólny nadzór
nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Œwiad-
czeñ - to niektóre propozycje NSZZ „S” w tocz¹cych siê w
Komisji Trójstronnej negocjacjach. 
W styczniu 2012 roku przestaje obowi¹zywaæ ustawa o ³ago-
dzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i
przedsiêbiorców. W Komisji Trójstronnej trwaj¹ rozmowy na
temat zmian w prawie pracy, w tym m.in. wprowadzenia na
sta³e do polskiego prawa pracy niektórych rozwi¹zañ ustawy
antykryzysowej. 12 i 13 wrzeœnia na temat zmian w prawie pracy
dyskutowali przedstawiciele zwi¹zków zawodowych, praco-
dawców i rz¹du w ramach zespo³u ds. prawa pracy Trójstron-
nej Komisji. 
- Zale¿y nam na uporz¹dkowaniu zasad reprezentatywnoœci za-
równo zwi¹zków zawodowych, jak i organizacji pracodawców.
Nie zgodzimy siê na dalsze uelastycznienie prawa pracy kosz-
tem bezpieczeñstwa pracowników - mówi Henryk Nakoniecz-
ny, cz³onek prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”. 
„S” proponuje dwukrotne podwy¿szenie progu procentowego
wymaganego dla uzyskania statusu reprezentatywnej (na szcze-
blu pracodawcy) organizacji zwi¹zkowej w przypadku zwi¹z-
ków niezrzeszonych w reprezentatywnych, w rozumieniu usta-
wy o Trójstronnej Komisji ds. Spo³eczno - Gospodarczych,
ogólnokrajowych organizacjach. Ponadto, tylko jedna organi-
zacja zwi¹zkowa spoœród wszystkich organizacji zrzeszonych
w danej reprezentatywnej ogólnokrajowej organizacji, mog³a-
by korzystaæ z preferencyjnego progu ustalania reprezentatyw-
noœci na szczeblu pracodawcy.
● (14.09.2011) Bez entuzjazmu przyst¹pili dzisiaj do rozmów
w ramach kolejarskiego szczytu, zwi¹zkowcy z Sekcji Krajo-
wej Kolejarzy NSZZ „S”. 
Organizacja tego spotkania jest realizacj¹ jednego z ustaleñ po-
miêdzy kolejarskimi zwi¹zkami zawodowymi a zarz¹dem spó³ki
Przewozy Regionalne. Mia³a to byæ okazja do dyskusji o sytuacji
kolei w Polsce, o tym jak kolej wygl¹da i jak powinna wygl¹daæ. 
- Pomys³ kolejowego szczytu zrodzi³ siê jeszcze za ¿ycia prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego. Urz¹d prezydenta mia³ nadaæ tym
rozmowom szczególne znaczenie - t³umaczy Stanis³aw Kokot,
rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy. - W obecnej sy-
tuacji niewiele siê to bêdzie ró¿ni³o od spotkania trójstronne-
go zespo³u ds. kolejnictwa - dodaje Kokot. 
● (18.09.2011) - Nie wolno nam dopuœciæ, by ludzie pracy stali
siê g³ównymi ofiarami kryzysu wywo³anego przez destrukcyjne
dzia³ania bankierów i finansistów - apelowa³ podczas Piel-
grzymki Ludzi Pracy na Jasn¹ Górê przewodnicz¹cy NSZZ „So-
lidarnoœæ” Piotr Duda.
Do Czêstochowy na organizowan¹ od 29 lat Pielgrzymkê Ludzi
Pracy na Jasn¹ Górê przyjecha³y dziesi¹tki tysiêcy cz³onków
NSZZ „Solidarnoœæ”. Wœród pielgrzymów by³y w³adze zwi¹z-
ku, poczty sztandarowe, kierownictwo Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy. W uroczystoœciach uczestniczy³a te¿ Marianna Popie³uszko,
matka b³ogos³awionego, ks. Jerzego Popie³uszki. 
Punktem kulminacyjnym dwudniowej pielgrzymki by³a msza
œwiêta, odprawiona przez metropolitê gdañskiego arcybiskupa
S³awoja Leszka G³odzia i krajowego duszpasterza ludzi pracy
biskupa Kazimierza Ryczana.

Cztery lata temu dzięki Waszemu poparciu zostałem wybrany po−
słem VI kadencji Sejmu RP otrzymując 42 604 głosy. Dzięki temu po
raz trzeci − jako jeden z nielicznych działaczy związkowych − miałem
zaszczyt reprezentować w parlamencie „Solidarność”. Kończąca się
kadencja jest okazją do podsumowania minionych czterech lat. Ta−
kie „cząstkowe” sprawozdania ze swej pracy składałem czytelni−
kom „Solidarności Podbeskidzia” w tej rubryce co miesiąc, teraz

czas na próbę całościowego bilansu.

Od 1980 roku jestem cz³onkiem NSZZ „Solidarnoœæ”
przy Fabryce Pi³ i Narzêdzi „Wapienica”. Przez wiele lat
pe³ni³em ró¿ne funkcje zwi¹zkowe - od przewodnicz¹cego
Komisji Zak³adowej poprzez wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹-
du Regionu Podbeskidzie, a¿ po cz³onka Komisji Krajowej,
a od 2006 roku tak¿e przewodnicz¹cego Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”. W 2006 roku otrzyma³em
tytu³ Cz³owieka Roku „Tygodnika Solidarnoœæ”, a w 2008
roku Krajowy Zjazd Delegatów nada³ mi tytu³ Zas³u¿onego
dla NSZZ „Solidarnoœæ”. Ju¿ z tych wszystkich powodów
zawsze uwa¿a³em siê i nadal uwa¿am za zwi¹zkowego re-
prezentanta w Sejmie RP. Wiem i nigdy nie zapomnia³em,
dziêki czyim g³osom otrzyma³em poselski mandat. Z tego
samego powodu w Sejmie najwa¿niejsze by³y dla mnie ta-
kie tematy, jak kodeks pracy i sprawy pracownicze, polity-
ka spo³eczna, walka z bezrobociem. Bêd¹c pos³em opozycji
czyni³em wszystko, co by³o mo¿liwe, aby maksymalnie ogra-
niczyæ niekorzystne zmiany dla pracowników, dla najubo¿-
szych, dla bezrobotnych, dla emerytów i rencistów, jakie
wprowadza³a w ¿ycie obecnie rz¹dz¹ca koalicja PO-PSL.

Bardzo sobie ceniê wspó³pracê z dzia³aczami zak³ado-
wych organizacji zwi¹zkowych. Zawsze byliœmy i nadal je-
steœmy - ja i moi wspó³pracownicy - do dyspozycji cz³on-
ków zwi¹zku. W³aœnie dlatego moje biuro poselskie mieœci
siê w siedzibie podbeskidzkiej „Solidarnoœci”.

Jest dla mnie zaszczytem, ¿e Zarz¹d Regionu Podbeski-
dzie kolejny raz udzieli³ mi swego poparcia. Cieszy mnie
te¿ poparcie, udzielone przez przewodnicz¹cego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” Piotra Dudê. To nie tylko
powód do satysfakcji, ale te¿ zobowi¹zanie, by nie zawieœæ
cz³onków Zwi¹zku.

Moja praca zosta³a te¿ doceniona przez innych parlamen-
tarzystów województwa œl¹skiego. W rankingu „Dziennika
Zachodniego” na najlepszego pos³a województwa zdoby³em
najwiêksz¹ liczbê g³osów, w tym a¿ dziewiêciokrotnie zosta-
³em zg³oszony przez innych pos³ów na pierwsze miejsce.
„Dziennik Zachodni” pisze: Stanis³awa Szweda tak w PiS,
jak i w PO chwalono za mrówcz¹ pracê w dziedzinie polityki
socjalnej i spo³ecznej. Podkreœlano równie¿ styl dzia³ania -
merytoryczny, pozbawiony agresji i jêzykowej brutalnoœci.

W Parlamencie pracowa³em w nastêpuj¹cych komisjach
sejmowych:
- Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny - zastêpca prze-
wodnicz¹cego (350 posiedzeñ),
- Podkomisja sta³a ds. rynku pracy,
- Komisja Nadzwyczajna do spraw Zmian w Kodyfikacjach
(107 posiedzeñ),
- Podkomisja sta³a do spraw nowelizacji kodeksu pracy oraz
kodeksu postêpowania administracyjnego - przewodnicz¹cy.

Pracowa³em te¿ w dwunastu nadzwyczajnych podkomi-
sjach sejmowych - miêdzy innymi podkomisji nadzwyczaj-

nej do rozpatrzenia rz¹dowych projektów o ³agodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiê-
biorców.

Jestem:
- cz³onkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawa i
Sprawiedliwoœci odpowiedzialnym za kontakty z NSZZ
„Solidarnoœæ”,
- cz³onkiem Rady Ochrony Pracy, dzia³aj¹cej przy Sejmie
(w poprzedniej kadencji by³em jej przewodnicz¹cym).
W obecnej kadencji mia³em 256 wyst¹pieñ sejmowych, w
tym 15 razy jako pose³ sprawozdawca komisji i 38 razy jako
przedstawiciel Klubu Parlamentarnego PiS w pracach nad
ustawami:
- o zmianach w kodeksie pracy,
- o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acal-
noœci pracodawcy,
- o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi
konsultacji,
- o emeryturach pomostowych i emeryturach kapita³owych,
- o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracow-
ników i przedsiêbiorców,
- o p³acy minimalnej.

Wœród osiemnastu pytañ w sprawach bie¿¹cych, zada-
nych na forum Sejmu najwa¿niejsze dotyczy³y:
- waloryzacji kryteriów dochodowych uprawniaj¹cych do
œwiadczeñ rodzinnych i pomocy spo³ecznej,
- podwy¿szenia wskaŸnika waloryzacji rent i emerytur,
- wzrostu cen energii, gazu, op³at za centralne ogrzewanie,
- utrudniania i ograniczania dzia³alnoœci zwi¹zkowej w jed-
nostkach administracji,
- wzrostu bezrobocia i drastycznego ograniczenia œrodków
na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu.

Do marsza³ka Sejmu z³o¿y³em 65 interpelacji i 33 zapy-
tania poselskie. Interweniowa³em w sprawach dotycz¹cych
zak³adów pracy, szczególnie procesów prywatyzacyjnych -
Befado, Breco, kopalnia Silesia, PKS ¯ywiec, Famed. Po-
dejmowa³em te¿ setki interwencji dotycz¹cych mieszkañ-
ców naszego regionu - zwolnieñ z pracy, interwencji w Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy, spraw mieszkaniowych, rent i
emerytur, œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.

Zapraszam na swoj¹ stronê internetow¹: www.stani-
slawszwed.pl, na której mo¿na zapoznaæ siê ze szczegó³ami
mojej dzia³alnoœci w ostatnich latach.

Szanowne Kole¿anki i Koledzy
To by³y pracowite, trudne cztery lata. Ufam, ¿e tego czasu

nie zmarnowa³em i godnie, rzetelnie Was reprezentowa³em.
Wiem te¿, ¿e ostatecznej oceny mojej dzia³alnoœci doko-
naj¹ 9 paŸdziernika sami wyborcy.

Z podziêkowaniem za minione cztery lata wspó³pracy i
wyrazami szacunku

STANIS£AW SZWED

W Sejmie odby³o siê pierwsze czytanie obywatelskiego
projektu ustawy o p³acy minimalnej, przygotowanej przez
NSZZ „Solidarnoœæ”. W imieniu Komitetu Inicjatywy Obywa-
telskiej projekt przedstawia³ przewodnicz¹cy Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarnoœæ”, Piotr Duda. W póŸniejszym g³oso-
waniu wszystkie kluby opowiedzia³y siê za kontynuowaniem
prac nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu. Zak³ada on stopniowe podwy¿szanie
p³acy - do 50 proc. przeciêtnego wynagrodzenia.

Wyst¹pieniu przewodnicz¹cego i pos³ów przys³uchiwa³o siê
kilkudziesiêciu zwi¹zkowców. - Jestem tu dziœ w imieniu blisko
350 tysiêcy Polaków, którzy swoim podpisem poparli projekt
ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cê - mówi³ Piotr Duda. W swoim wyst¹pieniu przypomnia³ po-
s³om niechlubne statystyki G³ównego Urzêdu Statystycznego, z
których wynika, ¿e odsetek pracowników ¿yj¹cych w rodzinach,
w których poziom wydatków by³ ni¿szy od minimum egzysten-
cji wyniós³ w 2010 roku  a¿ 12 procent. - Nie ma nic gorszego,
bardziej poni¿aj¹cego pracownika, ni¿ niemo¿noœæ utrzymania
siebie i rodziny pomimo ciê¿kiej, uczciwej, trwaj¹cej ca³y mie-
si¹c pracy! - mówi³ przewodnicz¹cy. Podkreœli³, ¿e oburzaj¹ce
s¹ stwierdzenia pracodawców, którzy najmniej zarabiaj¹cych
pracowników wysy³aj¹ do pomocy spo³ecznej. 

O podwy¿szeniu p³acy minimalnej mówi¹ nie tylko zwi¹z-
ki zawodowe. O koniecznoœæ podwy¿szenia p³acy minimal-

nej zwróci³y siê do rz¹du sejmowe komisje polityki spo³ecz-
nej i pracy. W 2007 roku Miêdzyresortowy Zespó³ do Spraw
Opracowania Koncepcji Wysokoœci Minimalnego Wynagro-
dzenia za Pracê uzna³, ¿e miernikiem standardu europejskie-
go jest osi¹gniêcie przez minimalne wynagrodzenie 50 pro-
cent przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

W tej sytuacji, jak powiedzia³ Piotr Duda, celowe, a na-
wet niezbêdne jest ustawowe okreœlenie mechanizmu, który
pozwoli na wiêksz¹ dynamikê wzrostu minimalnego wyna-
grodzenia. - Ustawa, któr¹ dziœ mam zaszczyt Pañstwu przy-
bli¿aæ, takie mechanizmy zawiera, nie ograniczaj¹c swobody
negocjowania minimalnego wynagrodzenia w Trójstronnej
Komisji ds. Spo³eczno-Gospodarczych oraz zawierania ko-
rzystniejszych rozwi¹zañ w uk³adach zbiorowych pracy - za-
pewnia³ Duda.

Jak wyliczyli eksperci „Solidarnoœci”, ustawa nie obci¹-
¿y bud¿etu pañstwa. Nie ma równie¿, wbrew wielu rozpo-
wszechnianym opiniom, wp³ywu wysokoœci minimalnego wy-
nagrodzenia na wzrost bezrobocia. - Nie istnieje alternaty-
wa: niskie p³ace, albo bezrobocie. Nie stwierdzono zale¿no-
œci pomiêdzy wysokoœci¹ minimalnego wynagrodzenia ani
wysokoœci¹ p³acy przeciêtnej a sytuacj¹ na rynku pracy.
Brak jest korelacji pomiêdzy odsetkiem zatrudnionych a od-
setkiem pobieraj¹cych minimalne wynagrodzenie - podkre-
œli³ Piotr Duda. 


