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Wałęsa chce pomagać„S” ZASKARŻY USTAWĘ 
O TRZECH KRÓLACH

– Życzę sukcesów, liczę że 
uporządkuje pan związek i że 
odłączy część historyczną od 
dzisiejszej pracy – mówił Lech 
Wałęsa do Piotra Dudy pod-
czas rozmów 19 listopada br. 
w gdańskim biurze byłego 
prezydenta.

Do spotkania byłego i obecnego 
przewodniczącego „Solidarności” 
doszło z inicjatywy Piotra Dudy. 
Nowy szef związku na początku 
rozmowy pokreślił, że docenia do-
konania Lecha Wałęsy dla wolnego 
ruchu związkowego w Polsce. Przedstawił też 
swoją wizję „Solidarności”.

– Trzeba zachować równowagę miedzy 
historią a współczesnością. Dla mnie historia 
jest bardzo ważna, ale najważniejsze są sprawy 
bieżące. Chciałbym, żeby „Solidarność” stała 
się niejako firmą ubezpieczeniową dla swoich 
członków, zwłaszcza dla ludzi młodych, którzy 
oczekują związku profesjonalnego i skuteczne-
go. Oni płacą składkę i gdyby coś się działo, 
oczekują pomocy – powiedział Duda.– powiedział Duda.–

Po zakończeniu spotkania obaj rozmówcy 
mówili jednym tonem i nie kryli zadowolenia. 
– Rozmawialiśmy o obszarach współpracy 
i pomocy pana prezydenta przede wszystkim 
jako pierwszego przewodniczącego związku 
„Solidarność”, który czuje w sercu, że w Polsce 
w dzisiejszym kryzysie trzeba widzieć człowie-
ka i pracownika. Liczę na pomoc i współpracę 
pana prezydenta – mówił Piotr Duda.– mówił Piotr Duda.–

– Jest nowa epoka, dziś ten związek jest – Jest nowa epoka, dziś ten związek jest –
bardziej związkiem, jest bardziej zawodowy. 

My byliśmy bardziej ruchem społecznym. 
Dopóki nie zamkniemy tego etapu, to będzie 
pomieszanie z pomyleniem – powiedział 
były prezydent. – Podobnie myślimy o tym, – Podobnie myślimy o tym, –
co dzieje się w kraju i w związku, liczę więc 
że współpraca będzie lepsza.

Wałęsa zapowiedział, że chce pomagać 
związkowi i związkowcom. – Bo czuję się 
trochę ojcem „Solidarności”. Ale przede 
wszystkim nie przeszkadzać. Po pierwszym 
spotkaniu jest dużo rozumienia, a jak jest zro-
zumienie, to można wiele osiągnąć.

Jak poinformował po spotkaniu Piotr 
Duda, były prezydent powiedział, że jest do 
dyspozycji związku. Zdaniem Dudy, Lech 
Wałęsa mógłby pomagać np. w rozmowach 
w ramach Komisji Trójstronnej. – To byłby – To byłby –
dobry negocjator z rządem. Dla „Solidarno-
ści” i jego członków liczy się skuteczność 
– powiedział Piotr Duda.– powiedział Piotr Duda.–

Relacja wideo ze spotkania Piora Dudy 
z Lechem Wałęsą na www.solidarnosc.org.pl. 

– Szkoda, że pan prezydent wchodzi 
w rolę rządu, który nie prowadzi dialogu 
i traktuje Komisję Trójstronną jak punkt 
informacyjny a nie miejsce konsultacji 
i uzgadniania projektów – skomen-
tował decyzję prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w sprawie podpisania 
ustawy o przywróceniu dnia wolnego 
w Święto Trzech Króli, przewodniczący 
ustawy o przywróceniu dnia wolnego 
w Święto Trzech Króli, przewodniczący 
ustawy o przywróceniu dnia wolnego 

NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Szef „S” zapowiada, że Związek sam skie-

ruje do Trybunału Konstytucyjnego podpisaną 
przez prezydenta ustawę. – Żałuję, że pan prezy-
dent nie pochylił się nad naszym wystąpieniem 
do niego, ponieważ naszym zdaniem ustawa od-
biera pracownikom uprawnienia. My nie kapitu-
lujemy, sami skierujemy sprawę do Trybunału 
Konstytucyjnego i mamy nadzieję, że Trybunał 
uważnie przyjrzy się sprawie – dodaje Duda. 
Szef „S” zapowiada, że stanie się to w trybie 
pilnym, w najszybszym możliwym terminie.

Szef „Solidarności” zwrócił się do prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, by przed 
podpisaniem nowelizacji ustawy ustanawiają-
cej 6 stycznia dniem wolnym od pracy wystą-
pił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie 
zgodności z Konstytucją art. 1 tej ustawy.

W piśmie wysłanym do prezydenta Piotr 
Duda zwracał uwagę, że nowelizacja przywra-
cająca wolne w Święto Trzech Króli zawiera 
Duda zwracał uwagę, że nowelizacja przywra-
cająca wolne w Święto Trzech Króli zawiera 
Duda zwracał uwagę, że nowelizacja przywra-

również rozwiązania bardzo niekorzystne dla 
pracowników. Ustawa znosi bowiem obowią-
zujący do tej pory zapis, że jeżeli święto (nie 
tylko Trzech Króli, ale także każdy inny dzień 
świąteczny, np. 1 Maja czy Boże Narodze-
nie) przypada w dniu wolnym wynikającym 
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy (czyli najczęściej 
w sobotę), to obniża ono wymiar czasu pra-
cy. W zamian pracodawcy mieli obowiązek 
udzielić dnia wolnego w innym terminie.

Tymczasem zapisy nowelizacji dadzą praco-
dawcy możliwość wyznaczania dnia wolnego 
od pracy innego niż niedziela właśnie na przy-
padający w tygodniu dzień świąteczny. Inaczej 
mówiąc – w takim tygodniu sobota dla pracow-– w takim tygodniu sobota dla pracow-–
ników stanie się zwykłym dniem roboczym.

W apelu do prezydenta Piotr Duda przypo-
mniał, że „Solidarność” od dłuższego czasu 
zabiegała o naprawienie krzywdy wyrządzo-
nej likwidacją Święta Trzech Króli przez re-
zabiegała o naprawienie krzywdy wyrządzo-
nej likwidacją Święta Trzech Króli przez re-
zabiegała o naprawienie krzywdy wyrządzo-

żim komunistyczny na początku lat 60. Jednak 
sposób w jaki to zrobiono jest niemożliwy do 
zaakceptowania zarówno z punktu widzenia 
podstawowych interesów pracowników, jak 
też potrzeby poszanowania zapisów Konsty-
tucji.                                                           
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Zmiany w ustawie o rehabilitacji i za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych 
pogorszą sytuację tych pracowników 
– alarmuje NSZZ „Solidarność” i wraz z 
niektórymi partnerami społecznymi z Ko-
misji Trójstronnej zamierza wystąpić do 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
o sprawdzenie zgodności z Konstytucją 
nowych przepisów. 

Chodzi o kontrowersyjną ustawę przyjętą 
przez Sejm 29 października br. o zmianie usta-
wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa 
wprowadza szereg zmian do systemu wspie-
rania zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Niestety niektóre z nich będą skutkowały po-

gorszeniem sytuacji prawnej tej grupy osób. 
Za szczególnie niekorzystne NSZZ „S” uznaje 
wydłużenie normy czasu pracy pracowników 
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności. Właśnie spraw-
dzenia zgodności z Konstytucją tego przepisu 
domaga się NSZZ „Solidarność” wraz z inny-
mi partnerami społecznymi.  

Kontrowersje ustawa wzbudzała już na 
etapie prac parlamentarnych. Już sam tryb 
prac nad ustawą poprzez projekt poselski wy-
kluczył konsultacje społeczne. Natomiast pod-
czas prac w komisjach całkowicie ignorowano 
zastrzeżenia organizacji reprezentujących pra-
wa niepełnosprawnych pracowników. 

     

Niepełnosprawni nie mogą mieć gorzej
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L I C Z B Y  T Y G O D N I A

GRATULACJE DLA KARDYNAŁA

 3439,90 zł wyniosło w październiku 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku i wzrosło o 38,91 zł w sto-
sunku do poprzedniego miesiąca. (GUS)
 Około 14 proc. osób w całej Unii 
Europejskiej pracuje na czas określony. 
Jeszcze niedawno niechlubny rekord należał 
do Hiszpanii – 35 proc. zatrudnionych. 
W ubiegłym roku bez stałej umowy o pracę 
pracowało ponad 27 proc. Polaków .Dane 
te pochodzą z raportu „Praca Polska 2010”. 

PODARUJ 
PRACOWNIKOM HANDLU

„Proszę przyjąć od całego związku zawodowego 
NSZZ „Solidarność” szczere życzenia długiej i skutecz-
nej pracy duszpasterskiej na rzecz polskiego społeczeń-
stwa”– napisał Piotr Duda w liście do kardynała Nycza.

Metropolita Warszawski, Kazimierz Nycz odebrał 
w niedzielę godność kardynalską z rąk Ojca Świętego 

Metropolita Warszawski, Kazimierz Nycz odebrał 
w niedzielę godność kardynalską z rąk Ojca Świętego 

Metropolita Warszawski, Kazimierz Nycz odebrał 

Benedykta XVI.
 Piotr Duda, przewodniczący KK skierował na ręce 

kardynała list gratulacyjny, w którym życzył Kardynało-
wi skutecznej posługi duszpasterskiej oraz aby praca ta 
przebiegała w zdrowiu i pokoju.



22 listopada Piotr Duda spotkał się 
z kandydatką na sekretarza generalne-
go Europejskiej Konfederacji Związków 
Zawodowych Bernadette Ségol. 

Bernadette Ségol obecnie pełni funkcję 
sekretarza regionalnego UNI Europa i pod-
czas nadchodzącego kongresu EKZZ będzie 
ubiegała się o funkcję sekretarza generalnego 
EKZZ – największej organizacji zrzeszającej 
związki zawodowe w Europie. 

Jako szefowa EKZZ chciałaby wzmocnić 
rolę europejskich rad zakładowych, gdzie jak 
sama powiedziała jest konkretna praca do 
wykonania. Przewodniczący „S” zasygnali-
zował potrzebę zwrócenia większej uwagi na 
przestrzeganie praw i wolności związkowych. 
Naruszanie tych praw szczególnie widać przy 
organizowaniu pracowników w sektorze 
usług. – To obszar, gdzie związek ze wzglę-
du na skalę problemów pracowników musi 
działać, a często napotyka przeróżne bariery 
– powiedział Piotr Duda. 

Bernadette Ségol przyznała, że jej doświad-
czenia wskazują, że w Europie rzeczywiście 
jest problem z przestrzeganiem prawa do 
zrzeszania się. – To nie są problemy prawne, 
to są problemy praktyczne – zastrzegła Segol 
i zapowiedziała, że EKZZ będzie w większym 
stopniu monitorował przestrzeganie praw 
związkowych w Unii Europejskiej. 

Z kandydatką na sekretarz generalną 
EKZZ spotkali się również przedstawiciele 
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń, 
który jest afiliowany w UNI Europa. Spotka-
nie zdominowały problemy pracowników 
handlu. Umowy na czas określony, niskie 
płace, ograniczanie kosztów funkcjonowa-
nia kosztem pracowników czy nieprzestrze-
ganie praw związkowych – to tylko niektó-
re z nich, które wymienił przewodniczący 
Sekretariatu Banku, Handlu i Ubezpieczeń, 
Alfred Bujara. 

Bernadette Ségol zastrzegła, że wiele 
z tych problemów organizacje członkowskie 
muszą rozwiązywać we własnych krajach, 
ponieważ nie wszystko można załatwić na 
poziomie europejskim. Jeszcze raz jednak 
zadeklarowała zwrócenie szczególnej uwagi 
na temat łamania praw związkowych. 

Wyborczy kongres Europejskiej Konfe-
deracji Związków Zawodowych odbędzie się 
w maju 2011 r. Bernadette Ségol jest w tej 
chwili jedyną kandydatką na sekretarza ge-
neralnego tej organizacji. Obecnie kierowana 
przez nią organizacja – UNI Europa jest euro-
pejską federacją zrzeszającą związki zawodo-
we działające w sektorze usług. UNI Europa 
reprezentuje na poziomie europejskim 320 
organizacji związkowych i 7 mln pracowni-
ków.                                                            

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu 
NSZZ „Solidarność” w imieniu pracowni-
ków tej branży i ich rodzin zaapelowała 
do wszystkich pracodawców o skrócenie 
godzin pracy sklepów w Wigilię Bożego 
Narodzenia do godz. 13.00.

– O poparcie apelu zwróciliśmy się również 
do przedstawicieli polityki, biznesu, Kościoła 
i mediów. Podarujcie pracownikom handlu nor-
malną Wigilię. Oni też, jak większość Polaków, 
chcieliby na czas zasiąść wspólnie z rodziną do 
wigilijnego stołu – powiedział Alfred Bujara, 
przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ „S”. 

Jak szacują związkowcy, problem dotyczy aż 
ok.150 tys. pracowników handlu, którym przyj-
dzie pracować w wigilijne popołudnie.

„Głęboko wierzymy, że szczególny charak-
ter Świąt Bożego Narodzenia, tak mocno zako-

„Głęboko wierzymy, że szczególny charak-
ter Świąt Bożego Narodzenia, tak mocno zako-

„Głęboko wierzymy, że szczególny charak-

rzeniony w tradycji polskiego chrześcijaństwa 
sprawi, że nasz postulat ograniczenia handlu 
w tym przedświątecznym dniu spotka się z po-
zytywnym odzewem. Zwracamy się również 
z prośbą do wszystkich klientów o uszanowanie 
naszego prawa do rodzinnego spędzania świąt 
i wcześniejsze zrobienie niezbędnych zakupów” 
– czytamy w apelu związkowców.                 

PRACOWNIKOM HANDLU

Sekcja Krajowa Pracowników Handlu 

normalną Wigilię

W OBRONIE ZWIĄZKOWYCH 
WOLNOŚCI
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Kilka tysięcy leśników manifestować bę-
dzie w środę 24 listopada przed Sejmem 
przeciwko włączeniu Lasów Państwo-
wych do sektora finansów publicznych.

Jak mówi Zbigniew Kuszlewicz, przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Na-
turalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
niczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Na-
turalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
niczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Na-

NSZZ „Solidarność”, po raz pierwszy w 90-
-letniej historii Lasów Państwowych leśnicy 
tak licznie upomną się o swoje prawa. – Ale – Ale –
nic dziwnego. Zaplanowane na jutro wniesie-
nie pod obrady Sejmu projektu nowelizacji 
ustawy o finansach publicznych przewiduje 
włączenie lasów do sektora finansów publicz-
nych. Naszym zdaniem to zamach na Lasy 
Państwowe  – uważa przewodniczący. – Nie-– uważa przewodniczący. – Nie-–
stety, rząd jest głuchy na nasze argumenty. 
Pozostaje nam więc wyjście na ulicę – mówi – mówi –
Kuszlewicz.

W manifestacji przed Sejmem weź-
mie udział ok. 5 tys. leśników zrzeszonych 
w NSZZ „Solidarność” i innych związków 
branżowych.                                               branżowych.                                               

PROTEST LEŚNIKÓW


