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W dniach 26-27 czerwca od-
było się IX Walne Zebranie Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Bydgoskiego, podczas 
którego wybrano władze Regio-
nu na kadencję 2014-2018.

Leszek Walczak został po-
nownie wybrany na Przewodni-
czącego NSZZ „Solidarność” Re-
gionu Bydgoskiego. W głoso-
waniu wzięło udział 146 Dele-
gatów, za kandydaturą Leszka 
Walczaka głosowało 118.

Gościem IX WZD Regionu 
Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność” był Piotr Duda - prze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. 

Sprawozdania, oceny i wybory 

DZIEŃ PIERWSZY

26 czerwca, mszą świętą w in-
tencji bydgoskiej „Solidarności” 
rozpoczęło się IX Walne Zebranie 
Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Bydgoskiego. Odprawił 
ją Kapelan Regionu Ojciec Mie-
czysław Łusiak, który w homilii 
nawiązał m.in. do aktualnych wy-
darzeń w kraju potępiając zakła-
manie i obłudę obecnej rządzącej 
koalicji. Mówił także o znaczeniu, 
jakie dla Polaków w dalszym 
ciągu ma „Solidarność”, jej człon-
kowie i działalność w obronie 
ludzi pracy.

W sali konferencyjnej kujaw-
sko-pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Delegatów i gości 
powitał Leszek Walczak. 

Następnie odśpiewano Hymn „Solidarni, - 1200 złotych na rękę… Nie muszę 
nasz jest ten dzień” i minutą ciszy ucz- mówić, co można za te pieniądze kupić… 
czono pamięć koleżanek i kolegów, któ- I to nie jest zasiłek dla bezrobotnych, tylko 
rych niestety już dzisiaj z nami nie ma. jest to wynagrodzenie za pracę dla czło-

wieka, który za te pieniądze musi utrzymać W głosowaniu jawnym powołano 
swoją rodzinę. Niejednokrotnie musi się Prezydium IX WZDR w składzie: Marek 
upokorzyć i iść do opieki społecznej po za-Witomski – przewodniczący oraz Jan Kry-
siłek. Trzeba tak zrobić, żeby minimalne ger i Marek Mazurek – członkowie. Po-
wynagrodzenie było przynajmniej na po-wołano także składy Komisji IX WZDR. 
ziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia – W dalszej części obrad głos zabrali 
stwierdził Piotr Duda. - Przygotowaliśmy zaproszeni na goście m.in. Zbigniew 
projekt obywatelski zmiany ustawy o mi-Ostrowski – wicewojewoda kujawsko-po-
nimalnym wynagrodzeniu, który nie jest morski, generał Zbigniew Nowek, prze-
żadnym rozwiązaniem socjalistycznym, wodniczący Rady Miasta Roman Jasia-
a tym bardziej komunistycznym – jak twier-kiewicz, Okręgowa Inspektor Pracy Mał-
dzą niektórzy.gorzata Porażyńska oraz Tadeusz Ant-

Mówiąc o dialogu społecznym Prze-kowiak – przewodniczący Stowarzyszenia 
wodniczący nawiązał do afery taśmowej, Osób Internowanych „Chełminiacy 1982”.

a właściwie do wypo-
wiedzi jednego z jej 
„bohaterów”. – Pan 
wojewoda wspomniał 
o Komisji Trójstronnej. 
No niestety, jako wice-
przewodniczący tej Ko-
misji mogę powiedzieć 
jedno: ona działała tylko 
w teorii. Tak jak minister 
Sienkiewicz stwierdził, 
że „państwo działa tylko 
w teorii”. Przychodzili 
kolejni ministrowie i nie 
prowadzili z nami dialo-
gu. Przekazywali nam 
tylko informacje co mają 
zamiar dalej zrobić – 

Jako ostatni swoje wystąpienie miał 
powiedział szef Związku. (…) 

Piotr Duda – przewodniczący Komisji Kra-
– Mówią o nas darmozjady, pasibrzuchy. jowej NSZZ „Solidarność”, który w Byd-

A jakoś nie mają skrupułów korzystać z na-goszczy gościł już po raz drugi. Mówił 
szych przywilejów, które załatwiamy w za-o bieżącej działalności Związku i proble-
kładach pracy… Jesteśmy wyrzutem su-mach, z jakimi borykają się związkowcy 
mienia dla tych rządzących. Gdzie jest ten zarówno w swoich zakładach pracy, 
dialog? Gdzie jest model społeczno-ryn-w środowisku władz samorządowych 
kowy? 99% procent to jest model rynkowy, oraz w relacjach z przedstawicielami rzą-
a tylko 1%  to ten społeczny. I my tę ten-dzącej koalicji. W prawie godzinnym wy-
dencję musimy odwrócić - stwierdził Piotr stąpieniu przewodniczący przypomniał 
Duda.o inicjatywach podejmowanych przez 

Związek, m.in. ws.podniesienia płacy 
minimalnej, zbierania podpisów przeciw- Na zakończenie, życząc Delegatom 
ko podwyższeniu wieku emerytalnego trafnych wyborów i owocnych obrad, 
i skierowania do Trybunału Konstytucyj- Przewodniczący Związku wręczył Lesz-
nego sprawy wydłużonego czasu pracy kowi Walczakowi statuetkę „Robotnika 
osób niepełnosprawnych (ta ostatnia zwycięzcy”, znaną ze strajku w Stoczni 
została przez „Solidarność” wygrana!). Gdańskiej z 1980 roku – z sali BHP.  
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goni aferę a głów- zmian w Karcie Nauczyciela i w prawie 
nymi aktorami są oświatowym oraz czasu i oceny pracy 
przedstawiciele nauczyciela - stwierdził przewodniczą-
r ząd u ,  k o le d zy  cy .
partyjni i ich znajo- - Nadzieją na skuteczną walkę 
mi. i zmianę antypracowniczej i antyspo-

   Leszek Walczak łecznej polityki w Polsce jest „Solidar-
podsumował tak- ność” – powiedział na zakończenie 
że współpracę wystąpienia Leszek Walczak. 
z wojewodą ku- Sprawozdanie finansowe przedsta-
jawsko-pomor- wił Delegatom Sebastian Gawronek – 
skim i władzami skarbnik Zarządu Regionu.
samorządowymi, Działalność Zarządu Regionu Byd-
o c e n i a j ą c  t ę  goskiego NSZZ „Solidarność” w okre-
pierwszą „jako sie VIII Kadencji pozytywnie zaopinio-

Kolejnymi punktami obrad pier-
rzeczową, merytoryczną i opartą na wała Regionalna Komisja Rewizyjna, 

wszego dnia IX WZDR były spra-
dialogu społecznym”. – Rozczarowują- której przewodniczący – Czesław Re-

wozdania: Przewodniczącego Regio-
ca jest niestety współpraca z Prezyden- kowski przedstawił Delegatom szcze-

nu z pracy Zarządu, Skarbnika oraz 
tem Bydgoszczy Rafałem Bruskim. De- góły w swoim sprawozdaniu. – Regio-

Regionalnej Komisji Rewizyjnej w ka-
klaracje, które składał przed wyborami nalna Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 

dencji 2010-2014.
członkom Zarządu Regionu okazały się nieprawidłowości w zakresie gospodar-

Leszek Walczak w swoim wystąpie-
puste. Podczas spotkania w ratuszu ko- ki budżetowej, jednocześnie sprawdziła 

niu podkreślał przede wszystkim 
leżanki i koledzy z KPEC, Spółki Wodnej prawidłowość podjętych uchwał w trak-

działania Związku mające na celu wal-
Kapuściska oraz MZK przypomnieli cie VIII Kadencji, których Zarząd uchwalił 

kę o podmiotowość pracownika i spo-
Prezydentowi co mówił, gdy startował 79 na 41 posiedzeniach. (…) Ustępująca 

łeczeństwo obywatelskie. – Obecnie 
na włodarza miasta. Obietnic było spo- RKR zawnioskowała do nowego 

w Polsce dominują nad pozostałymi 
ro, a dziś większość Spółek miejskich jest Zarządu Regionu o utrzymanie dyscy-

podmiotami partie polityczne i lobbyści 
źle zarządzana albo zarządy dążą do ich pliny budżetowej w kolejnej kadencji.

zagranicznych korporacji. Instytucje 
likwidacji. Z naszej strony nie ma zgody 

są zbyt upolitycznione i „skolonizo-
na podział MZK i prywatyzację KPEC-u Po dyskusji nad przedstawionymi 

wane” przez członków partii, a organi-
bez realizacji zawartych uzgodnień - sprawozdaniami nastąpił wybór prze-

zacje obywatelskie za słabe, aby 
stwierdził przewodniczący. wodniczącego Zarządu Regionu Byd-

kontrolować politykę, instytucje i inne, 
W prezentowanym sprawozdaniu goskiego NSZZ „Solidarność”. Jedyn-

silne organizacje – mówił Przewodni-
omówił również sytuację służby zdro- ym zgłoszonym do komisji wyborczej 

czący. Jak stwierdził Leszek Walczak 
wia i jej pracowników. – Prowadzone kandydatem na tę funkcję był Leszek 

„Rząd mierny z pierwszej kadencji 
negocjacje z Dyrekcją NFZ oraz zorgani- Walczak. Przystąpiono do procedury 

został zastąpiony rządem mieszczą-
zowanie spotkania z Wojewodą w Urzę- głosowania, a w trakcie liczenia gło-

cym się poniżej normalnej skali ocen”. 
dzie Wojewódzkim z udziałem par- sów przez komisję skrutacyjną trwała 

– Totalna niemoc rządu w sprawie 
lamentarzystów i dyrektorów szpitali, prezentacja i dyskusja nad złożonymi 

bezrobocia, w sprawie biedy, gdzie 
wymusiło na decydentach podjęcie projektami uchwał i Stanowisk. Pre-

8 milionów Polaków żyje na granicy 
działań zmierzających do skrócenia zentowali się także kandydaci na człon-

ubóstwa, w kwestiach braku mieszkań, 
kolejek i zapłaty przez NFZ wszystkich ków Zarządu Regionu.

w kwestiach likwidacji szkół i podnosze-
„nadwykonań”. Mając ograniczone zau-

nia opłat za przedszkola, w sprawie 
fanie do władzy będziemy w dalszym 

drożyzny – szczególnie wysokich cen 
ciągu monitorować realizację tych 

paliw, w sprawie dopłat bezpośrednich 
uzgodnień. 

dla rolników. 
Podobnie źle jest w polskiej eduka-

W głównej części sprawozdania 
cji - pokazała to „Debata” zorganizo-

Przewodniczący omówił działania 
wana w Starostwie Powiatowym w 

Związku w kontekście zlikwidowa-
Świeciu nad Wisłą przez Międzyzakła-

nych zakładów pracy – bydgoskiego 
dową Komisję Pracowników Oświaty 

„Zachemu” i FFM „Formet”.  – „Soli-
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

darność” składa doniesienie do ABW, 
w Świeciu oraz Regionalną Sekcję 

które po przeprowadzeniu działań ope-
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidar-

racyjnych składa doniesienie do pro-
ność” w Bydgoszczy. - W „Debacie 

kuratury o popełnieniu przestępstwa 
oświatowej” poruszane były tematy 

przez Zarząd Ciech i Zarząd „Zachemu”. 
istotne dla polskiego ucznia, rodzica 

Mijają prawie dwa lata i co… i nic ! 
i nauczyciela, dotyczące m.in: nowej 

Jednak przestaje to dziwić patrząc na to, 
podstawy programowej, planowanych 

co dzieje się na szczytach władzy! Afera 



Późnym popołudniem przewodni- IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ 
cząca Komisji Skrutacyjnej odczytała „Solidarność” Regionu Bydgoskiego.
Protokół z wyników pierwszego gło- Do pracy w Regionalnej Komisji 
sowania. Przewodniczącym Zarządu Rewizyjnej Regionu Bydgoskiego NSZZ 
Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar- „Solidarność” na kadencję 2014-2018 
ność” na kadencję 2014-2018 został zgłoszono 8. kandydatów na ustalone 
Leszek Walczak, który odbierając gra- Uchwałą 7 miejsc mandatowych. Nato-
tulacje podziękował Delegatom za za- miast do reprezentowania Regionu 
ufanie i powierzenie mu kolejny raz na Krajowym Zjeździe Delegatów zgło-
funkcji przewodniczącego. szono również 8 osób na 6.miejsc man- ność” ENEA, w sprawie finansowania 

Kolejnym głosowaniem, które datowych. Po przypomnieniu pro- rehabilitacji przez NFZ, w sprawie 
odbyło się pierwszego dnia obrad był cedur głosowania, kandydaci rozpo- sytuacji w Poczcie Polskiej, w sprawie 
wybór nowego składu Zarządu  Regio- częli swoje krótkie prezentacje, a na- Spółki Miejskich Zakładów Komuni-
nu. Zgodnie z wcześniej przyjętą stępnie przystąpiono do głosowania. kacji Miejskiej, w sprawie prowadzone-
Uchwałą dotyczącą list cząstkowych Podczas, gdy komisja skrutacyjna go przez Ministerstwo Skarbu Pań-
do wyboru członków Zarządu Regionu liczyła głosy, Delegaci zajęli się pro- stwa procesu prywatyzacji Bydgoskich 
Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 22 jektami dokumentów – uchwał i sta- Zakładów Przemysłu Gumowego „Sto-
miejsca mandatowe przypadły repre- nowisk, które złożono do Komisji. mil” S.A. w Bydgoszczy, w sprawie sy-
zentacji Bydgoszczy, Świecie otrzy- Jednym z pierwszych Stanowisk przy- tuacji pracowników Domów Pomocy 
mało 6 miejsc mandatowych, Gru- jętych przez IX WZDR było to doty- Społecznej w Bydgoszczy, w sprawie 
dziądz - 4, Tuchola – 2, Nakło 1. i Mo- czące pokazu spektaklu ,,Golgota poparcia Apelu Stowarzyszenia Osób 
gilno 1. Po podliczeniu głosów okazało Picnik” Rodrigo Garcii  w Teatrze Pol- Internowanych „Chełminiacy 1982” 
się, że nie będzie konieczna kolejna skim w Bydgoszczy, który miał odbyć oraz w sprawie wyborów samorządo-
tura. Delegaci wybrali 36. osobowy, się w dniu 27 czerwca. W Stanowisku wych. 
nowy skład Zarządu Regionu. I to był napisano m.in.: Delegaci IX Walnego Delegaci zobowiązali nowo wy-
koniec pierwszego dnia obrad IX Zebrania Delegatów NSZZ „Solidar- brany Zarząd Regionu Bydgoskiego 
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ ność” Regionu Bydgoskiego domagają NSZZ „Solidarność” do prawnego 
„Solidarność” Regionu Bydgoskiego. się od pana Prezydenta Miasta Byd- i czynnego wsparcia akcji związkowych 

W godzinach wieczornych, na goszczy podjęcia działań zmierzających przygotowywanych przez KZ NSZZ 
swoim pierwszym posiedzeniu zebrał do wstrzymania spektaklu ,,Golgota „Solidarność” przy NZOZ Nowy Szpital 
się nowo wybrany Zarząd Regionu, Picnik” Rodrigo Garcii, który ma być po- w Nakle i  Szubinie z siedzibą w Nakle, 
aby powołać Prezydium ZR. Na zastęp- kazany w dniu dzisiejszym w Teatrze w ramach trwającego sporu zbiorowe-
ców przewodniczącego wybrano: Polskim. W związku z decyzją o pokazie go z pracodawcą, a także do podjęcia 
Marka Napierałę, Jana Krygera, Seba- spektaklu za darmo żądamy publicznej działań w celu zwiększenia zasiłku 
stiana Gawronka, który został po raz informacji z jakich środków zostaną rodzinnego.
kolejny także Skarbnikiem. Małgorzata zakupione bezpłatne wejściówki. Wy- Po prawie godzinnym liczeniu 
Chylewska otrzymała funkcję sekre- rażenie zgody na pseudo sztukę obra- głosów Przewodnicząca Komisji Skru-
tarza ZR, a członkiem Prezydium został żającą uczucia osób wierzących, w spo- tacyjnej odczytała protokół z wyników 
Wiesław Piotrowski. sób oczywisty dyskredytuje Pana jako wyborów członków RKR i Delegatów 

Prezydenta Mia- na KZD. W skład nowej Komisji 
sta. Rewizyjnej wybrano: Jerzego Janko-

Apelujemy do wskiego, Ewę Kępską, Andrzeja Lewan-
członków Związku dowskiego, Macieja Nakielskiego, Cze-
o czynne poparcie sława Rekowskiego, Marka Salwika 
protestu środo- oraz Andrzeja Wąsowskiego.
wisk katolickich. Delegatami na Krajowy Zjazd De-

legatów zostali: Tadeusz Dachowski, 
Podczas obrad Sebastian Gawronek, Jan Kryger, Ma-

IX WZDR przyjęto rek Mazurek, Dariusz Siciński i Marek 
cztery Uchwały Witomski. W skład tej reprezentacji 
i 13 Stanowisk. Regionu wchodzi także z tzw. „klucza” 
Dotyczyły  one przewodniczący Leszek Walczak.
przede wszystkim Na zakończenie IX WZD NSZZ „So-

Dyskusja programowa sytuacji pracowników w wielu zakła- lidarność” Regionu Bydgoskiego po-
i przyjęcie dokumentów dach pracy Regionu, m.in. w sprawach: dziękowano Delegatom, członkom Ko-

DZIEŃ DRUGI prywatyzacji KPC-u, sytuacji w Spółce misji WZD i Prezydium za pracę i aktyw-
Wodnej „Kapuściska”, sytuacji w Ciech ność podczas dwudniowych obrad 

27 czerwca, o godzinie 9.00 Pianki, sytuacji w OSM CUIAVIA, najwyższej władzy związkowej w Re-
rozpoczęły się obrady drugiego dnia w sprawie działań KM NSZZ „Solidar- gionie.  1
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IX WZDR W OBIEKTYWIE


