
Na początku obrad szefowie Od- ws. dostosowania działalności przez 

działów i Biur Terenowych Zarządu władzę wykonawczą i kontrolną 

Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar- organizacji międzyzakładowej przy 
ność” otrzymali powołania na kaden- SOL-MASZ S.A  do zgodności z posta-
cję 2014-2018: nowieniami Statutu i Uchwałami władz 
+MAREK WITOMSKI  zwierzchnich. 
na Przewodniczącego Oddziału ZRB Sebastian Gawronek, wiceprze-
NSZZ „Solidarność” w Świeciu wodniczący ZR - skarbnik przedstawił 
+DARIUSZ SICIŃSKI informację w sprawie druków SOF-2.
na Przewodniczącego Oddziału ZRB  
NSZZ „Solidarność” w Tucholi W ostatniej części obrad wysłu-
+ KRZYSZTOF BRZESKI chano informacji z działalności Od-
na Przewodniczącego Oddziału ZRB działów i Biur Terenowych oraz dysku-
NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu towano nad zbliżającymi się wybo-
+TADEUSZ DACHOWSKI rami samorządowymi.  W tej sprawie 
na Przewodniczącego Oddziału ZRB 

Zarząd Regionu przyjął  następującą 
NSZZ „Solidarność” w Mogilnie

Uchwałę: 
+PIOTR MICHALAK 

na Przewodniczącego Oddziału ZRB 
Uchwała Nr 12/IX 

NSZZ „Solidarność” w Nakle
w sprawie kandydowania 

+WOJCIECH WACHOWIAK 
w wyborach samorządowych

na Kierownika Terenowego Biura ZRB 

NSZZ „Solidarność” w Solcu Kujaw-
Zarząd Regionu Bydgoskiego 

skim.
NSZZ „Solidarność” stwierdza, 

Na wniosek Leszka Walczaka - 
że kandydujący w wyborach samo-Przewodniczącego Regionu – uzu-
rządowych z list partii politycznych, pełniono skład Prezydium Zarządu 
członkowie Związku nie powinni Regionu. Nowymi członkami Pre-
umieszczać informacji na listach zydium zostali: Magdalena Szczu-
i plakatach wyborczych dotyczą-kowska  i Michał Kaczmarek.
cych przynależności związkowej W trakcie posiedzenia omó-
oraz funkcji pełnionych w struk-wiono przebieg i dotychczasowe wy-
turach Związku chyba, że uzyskają niki negocjacji prowadzonych w Do-
taką zgodę od władz regionalnych mach Pomocy Społecznej, Urzędzie 
Związku. Statystycznym, Starostwie Powia-

Podawanie przynależności towym w Nakle, Spółce Wodnej 
związkowej oraz pełnionych funkcji „Kapuściska” oraz  w Pro- Natura Sp. 
sugeruje wyborcom, iż NSZZ „Soli-z o.o. Przedstawiono relację ze spot-
darność” popiera daną organizację kań, które odbyły się w Żninie oraz  
partyjną, co w wielu przypadkach w Solcu Kujawskim.
w sposób oczywistych działa nega-Zarząd Regionu Bydgoskiego 

NSZZ „Solidarność” podjął Uchwałę tywnie na wizerunek Związku.  +
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Z OBRAD ZARZĄDU REGIONU

1 października odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność”. 

7 października o godzinie 12.00  
przed gmachem Sejmu w Warszawie 
odbył się happening handlowej „Soli-
darności”. Związkowcy chcieli zwrócić 
uwagę na pogarszające się warunki 
pracy w hipermarketach i dyskontach.

– Przywieźliśmy do Warszawy wó-
zek załadowany do wysokości około 
2 metrów towarem o wadze ponad pół 
tony. Pracownicy marketów i dyskon-tów  
rozładowują takie wózki po każdej 
dostawie towaru w ich sklepach. 
Będziemy zachęcać parlamentarzy-
stów, aby pomogli nam w rozładunku 
i na własnej skórze przekonali się jak 
ciężka jest praca w handlu - mówił Alfred 
Bujara, przewodniczący handlowej „So-
lidarności.”

Uczestnicy akcji protestacyjnej zło-
żyli w Kancelarii Sejmu oraz w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej 
petycję zawierającą propozycję zmian 
legislacyjnych zmierzających do popra-
wy sytuacji pracowników sieci handlo-
wych.

– 7 października przypada  Świato-
wy Dzień Godnej Pracy. Poprzez nasz 
protest chcemy zwrócić uwagę, że wa-
runki pracy w handlu nie zawsze są godne 
- tłumaczył Alfred Bujara. 0

HANDLOWA 
„SOLIDARNOŚĆ” 
PROTESTOWAŁA 

W WARSZAWIE
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PROTEST W SZCZECINIE

26 września w Szczecinie protestowały 
pielęgniarki zatrudnione w szpitalach Grupy 
Nowy Szpital, która zarządza w całej Polsce 
11. niepublicznymi lecznicami. 

Jednym z głównych postulatów jest ustalenie 
pensji zasadniczej na poziomie minimum 2 tys. zł.  
Pielęgniarki domagają się także ograniczenia re-
dukcji etatów, zatrudnienia w oparciu o umowę 
o pracę i zwiększenia liczby zatrudnionych.  
Protestujący złożyli pismo z postulatami na ręce 
Marcina Szulwińskiego - prezesa Zarządu Nowy 
Szpital. Pielęgniarki domagają się spełnienia ich 
postulatów do 31 grudnia. 

W proteście wzięli także udział związkowcy 
z naszego Regionu z wiceprzewodniczącym 
Janem Krygerem. 0

W dniach 7-9 października 
w Bielsku-Białej odbył się 
27. Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Ponad 300 
delegatów z całego kraju 
wybierało nowe władze Związku 
na kadencję 2014-2018.

Nasz Region na KZD reprezento-
wali Delegaci: Leszek Walczak, 

Sebastian Gawronek, Jan Kryger, Tadeusz Dachowski, Marek 
Mazurek, Warek Witomski i Dariusz Siciński.

Podczas pierwszego dnia obrad Delegaci wybrali Przewodni-
czącego Związku na kadencję 2014-2018, którym został ponownie Piotr 
Duda – otrzymał 257 głosów.

- Warto było harować przez 4 lata dla tych chwil. Cieszę się, 
że przekonałem do siebie delegatów. Zrobię wszystko, żeby ci, którzy 
dzisiaj na mnie nie głosowali też się do mnie przekonali. Warto pracować 
dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. W tych trudnych chwilach nie 
zostawiajcie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będziemy jednością, 
damy wspólnie radę. Szczęść wam Boże! – podziękował nowo wybrany 
przewodniczący.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów dokonał także wyboru członków 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, skład Krajowej Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Statutowej na kadencję 2014-2018. We 
władzach krajowych nasz Region reprezentować będą:
+ Leszek Walczak i Sebastian Gawronek 

– członkowie Komisji Krajowej 
+Marek Mazurek  z Oddziału ZRB NSZZ „Solidarność” w Świeciu
 – wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 

(to już druga kadencja naszego Kolegi w KKR) 
+Marek Witomski z Oddziału w Świeciu

–  członek Komisji Statutowej KK. 
W drugim dniu obrad Krajowego Zjazdu Delegaci przyjęli Uchwałę 

Programową na kolejną kadencję Związku. W uchwale zapisano, 
że najważniejsze zadania jakie stoją przed Związkiem to: ochrona 
miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawa 
bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy. 

„Solidarność” będzie żądać, by polskie regulacje dotyczące umów 
terminowych były zgodne z dyrektywą i nie dyskryminowały pracowników 
będących stroną umowy terminowej, a także będzie domagać się zmian 
prawnych realizujących zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczące rozszerzenia prawa koalicji na osoby samozatrudnione oraz 
osoby podejmujące zatrudnienie cywilnoprawne. 0


