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Podczas obrad przedsta- Na sierpniowym posie- jących się wyborach samo-
wiono przebieg negocjacji dzeniu Zarząd Regionu Byd- rządowych. 
związkowców Domów Po- goskiego NSZZ „Solidar- Z podobną prośbą zwró-
mocy Społecznej z wicepre- ność” przyjął także uchwałę cił się do Związku były Pre-
zydent miasta. Członkowie w sprawie struktury zatrud- zydent Konstanty Dombro-
Zarządu Regionu wysłuchali nienia na kadencję 2014-2018 wicz, który na posiedzeniu 
również informacji dotyczą- oraz powołał nowy skład Prezydium w dniu 19 sierpnia 
cej złożonej apelacji wyroku Pocztu Sztandarowego Re- przedstawił swoją wizję pra-
sądu wobec Hieronima Sta- gionu Bydgoskiego NSZZ cy na rzecz miasta Bydgosz-
chel. „Solidarność”. Chorążym czy.

W związku z trwającym Pocztu został Jan Kryger, Po omówieniu tej kwestii 
sporem zbiorowym związ- a w skład Pocztu wybrano: członkowie Zarządu Regio-
kowców z NZOZ Nowy Szpital Andrzeja Wąsowskiego, Hen- nu Bydgoskiego NSZZ „Soli-
w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. ryka Zinkiewicza, Pawła Na- darność” zdecydowali o 
w Nakle organizacja zakła- dolnego, Jana Monarchę przyjęciu Stanowiska, w któ-
dowa podjęła decyzję o zor- i Marka Pacholak. rym upoważnili Prezydium 
ganizowaniu 27 sierpnia pi- Zarządu Regionu do prowa-
kiety przed szpitalem. Zarząd ZABIEGAJĄ O POPARCIE dzenia rozmów z tymi kan-
Regionu Bydgoskiego NSZZ W JESIENNYCH  WYBORACH dydatami, którzy zwrócą się 
„Solidarność” przyjął Stano-
wisko popierające działania 
związkowców z NZOZ Nowy .
Szpital w Nakle i Szubinie, 
apelując o solidarnościowe 

NEGOCJACJE DPS-ówwsparcie Koleżanek i Kole-
Również 20 sierpnia gów walczących o realizację 

przedstawiciele organizacji postulatów, w tym podwy-
związkowej NSZZ „Solidar-żek płac dla wszystkich pra-
ność” Domów Pomocy Spo-cowników Szpitala. 
łecznej wraz z zastępcą prze-Uchwałę w sprawie pra-
wodniczącego Regionu Ja-wnego i czynnego wsparcia 

W drugiej części posie- o poparcie „Solidarności”. nem Krygerem, spotkali się akcji związkowych przygo-
dzenia gościem Zarządu - Warunkiem koniecznym do z wiceprezydent miasta towywanych przez KZ NSZZ 
Regionu Bydgoskiego NSZZ udzielenia poparcia kandyda- Elżbietą Rusielewicz. Rozmo-„Solidarność” przy NZOZ No-
„Solidarność” była pani towi na Prezydenta Miasta, wy dotyczyły kontynuacji wy Szpital w Nakle i Szubinie 
Małgorzata Stawicka – kan- Burmistrza lub Wójta będzie negocjacji Ponadzakłado-z siedzibą w Nakle, w ramach 
dydatka na urząd Prezyden- podpisanie porozumienia da- wego Układu Zbiorowego trwającego sporu zbioro-
ta Miasta Bydgoszczy. Pani jącego gwarancję realizacji Pracy dla pracowników DPS-wego z pracodawcą przyjęli 
Małgorzata Stawicka zwró- programu Związku - napisano ów podległych bydgoskiemu w czerwcu Delegaci IX Wal-
ciła się do członków Zarządu w dokumencie.  0 Ratuszowi. Termin kolejnego nego Zebrania Delegatów 
Regionu z prośbą o poparcie spotkania został ustalony NSZZ „Solidarność” Regionu 

Bydgoskiego. jej kandydatury w zbliża- na koniec sierpnia.  0 

STANOWISKO 
Zarządu Regionu Bydgoskiego 

NSZZ „Solidarność”
z dnia 20.08.2014 roku

Zarząd Regionu Bydgo-
skiego NSZZ „Solidarność” 
po wysłuchaniu kandydatki 
na Prezydenta Miasta Byd-
goszczy pani Małgorzaty Sta-
wickiej upoważnia Prezy-
dium Zarządu Regionu do 
prowadzenia rozmów z kan-
dydatami, którzy zwrócą się 
o poparcie „Solidarności”.

Warunkiem koniecznym 
do udzielenia poparcia kan-
dydatowi na Prezydenta 
Miasta, Burmistrza lub Wójta 
będzie podpisanie porozu-
mienia dającego gwarancję 
realizacji programu Związku

POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU
PIERWSZE PO WAKACJACH 

20 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 

podczas ktorego omówiono m.in. aktualną sytuację społeczno-ekonomiczną miejskich 

spółek: Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Miejskich Zakładów Komu-

nikacyjnych  i spółki  „ProNatura”.
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27 sierpnia, przed budynkiem 

W związku z tym, że Komisja Zakładowa tej pla-
cówki, jak dotąd, bezowocnie negocjowała postu-
laty podwyżek płac, w ramach przewidzianej 
procedury sporu zbiorowego zorganizowano  
czyną akcję protestacyjną.  

Związkowcy podczas Sesji Rady Powiatu Na-
kielskiego swoją petycję rozdali radnym. Uza-
sadnienie celowości postulatów dotyczących m.in. 
podwyżek płac pracowników szpitala na sesji 
przedstawił zastępca przewodniczącego Regionu 
Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” Jan Kryger.  .

Poparcie dla działań organizacji związkowej 
w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. zo.o. 
wyrazili Delegaci IX Walnego Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego pod-
czas obrad  26 czerwca. „

NZOZ Nowy 
Szpital w Nakle i Szubinie odbyła się pikieta 
związkowców ze szpitala, których wspierali 
członkowie Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność” .

Nie można dłużej 
tolerować sytuacji, w której prywatny inwestor 
od momentu przejęcie szpitala – generując zyski – 
inwestuje w remonty, wyposażenie szpitala, ogra-
nicza koszty poprzez outsourcing części świadczo-
nych usług i poza symbolicznymi regulacjami płac 
od wielu lat nie inwestuje w pracowników, wyko-
rzystując trudną sytuację na rynku pracy.” - czy-
tamy w przyjętej na WZDR Uchwale.  +

PROTEST W NAKLE

Komisja Krajowa z oburzeniem przyjęła wypowiedzenie przez 
pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy w Poczcie Polskiej 
S.A. i udzieliła pełnego wsparcia Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Poczty NSZZ „Solidarność”. Decyzja Zarządu Spółki uderzy w uprawnie-
nia 80 tysięcy pracowników Poczty Polskiej, wynegocjowane zaledwie 
cztery lata temu. "Solidarność" oczekuje od Ministra Administracji 
i Cyfryzacji, że doprowadzi do cofnięcia przez zarząd niefortunnej 
decyzji i doprowadzi do podjęcia dialogu ze związkowcami w Poczcie 
Polskiej S.A.

Kolejne przyjęte przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” Sta-
nowisko dotyczyło skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
prawa do zawierania układów zbiorowych pracy dla członków służby 
cywilnej. „Solidarność” wnosi o zbadanie zgodności z Konstytucją RP 
art. 239 par.3 pkt 1 k.p. i powołując się na ratyfikowane przez Polskę 
konwencję MOP nr 151 i 98 oraz Europejską Konwencję Ochrony Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności, oraz Europejską Kartę Społeczną. Kon-
stytucja RP w artykule 59 wyraźnie stanowi, że związki zawodowe i pra-
codawcy mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązywania 
sporów zbiorowych oraz do zawierania uzp i innych porozumień. Wniosek 
prezentowała dr Anna Reda, ekspert Komisji Krajowej.

W dalszej części obrad spółka Chèque Déjeuner, współpracująca 
ze spółką Solkarta przedstawiła ofertę dotyczącą motywowania pra-
cowników m.in poprzez karty i bony podarunkowe, karty premiowe. 
Swoją działalność zaprezentowały również podmioty KK - Spółka Dekom 
Sp. z o.o. oraz Fundacja Gospodarcza i Fundacja Promocji Solidarności.

Drugiego dnia obrad członkowie Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców, a podczas 
obrad w historycznej sali BHP przyjęli  Stanowisko dotyczące 34. rocznicy 
podpisania porozumień sierpniowych. Podkreślono w nim, że dzięki 
solidarności milionów Polaków wydarzenia sprzed 34 lat stały się jedną 
z najpiękniejszych kart historii Polski. Sierpniowe postulaty po 34 latach 
nadal pozostają aktualne. Rządzący prowadzą antyzwiązkową i anty-
pracowniczą politykę i starają się wymazać fakt, że do zmian dopro-
wadziły strajki milionów pracowników w zakładach pracy, którzy byli 
członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność”. Mimo tych niesprzyjających nastrojów Związek działa i po-
twierdza swoją gotowość do obrony ludzi pracy, tak, aby 21 postulatów 
Sierpnia 1980 nie pozostało tylko historycznym wspomnieniem.  +

W dniach 27-28 sierpnia w Gdańsku obradowała Komisja 
Krajowa NSZZ „Solidarność” 

WSPARCIE „KRAJÓWKI” 
DLA ZWIĄZKOWCÓW 
POCZTY POLSKIEJ S.A.

34.ROCZNICA PODPISANIA POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH


