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OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Regionu gościliśmy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy pana Tomasza Zawiszew-
skiego, który przedstawił sytuację na rynku pracy w naszym regionie 
oraz omówił nowe regulacje prawne w tym zakresie.

Podczas obrad omówiono także zasady funkcjonowania Spół-
dzielni Socjalnej „SOLIDARNI”, która powstała na terenie naszego 
miasta. Głównym celem tej instytucji jest pomoc osobom bezrobot-
nym i ich aktywizacja zawodowa. Szczegółowe informacje można 
uzyskać od pana Marcina Raubo tel. 603-896-445.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, którymi zajmują 
się członkowie Prezydium ZR. Wysłuchano także informacji z prac 
Oddziałów i Biur Terenowych naszego Regionu.  1

Trwają prace nad zapisami PUZP dla 
pracowników DPS-ów

W siedzibie Regionu odbyło się spot-
kanie związkowców z bydgoskich DSP, 
którzy przygotowują zapisy Ponadzakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

pracowników tych jednostek. Przy wsparciu i pomocy Sebastiana 
Gawronka – zastępcy przewodniczącego ZR, szczegółowo analizowa-
ne i redagowane były wszystkie punkty PUZP, którego negocjacje 
w ratuszu mają odbyć się jeszcze w grudniu.

W najbliższą sobotę, 13 grudnia przypada 33.rocznica wprowa-
dzenia stanu wojennego. Jak co roku, w całym kraju, zarówno człon-
kowie NSZZ „Solidarność”, jak i Polacy pamiętający tragiczne wyda-
rzenia grudniowej nocy 1981 roku, gromadzą się na uroczystościach 
upamiętniających tę datę i ludzi, którzy z narażeniem zdrowia i życia 
walczyli o wolną i demokratyczną Polskę.

Serdecznie zapraszamy związkowców wraz z Pocztami Sztan-
darowymi oraz mieszkańców miasta do wspólnego uczczenia tego 
tragicznego wydarzenia. 13 grudnia o godzinie 17.30 spotkamy się 
przed budynkiem pierwszej siedziby NSZZ „Solidarność” Regionu 
Bydgoskiego przy ul.Stary Port. Następnie przejdziemy do kościoła 
o.o.Jezuitów, aby o godzinie 18.00 modlić się wspólnie w intencji ofiar 
stanu wojennego i naszej Ojczyzny.  +

W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

Akcja „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” 
jest prowadzona od kilku lat przez Krajowy Sekre-
tariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Soli-
darność”. Jej przewodniczący, Alfred Bujara 
w „Tygodniku Solidarność” podsumowuje dotych-
czasowe starania „Solidarności” o to, by w Wigilię 
pracownicy handlu mogli zasiąść do świątecznego 
stołu tak samo jak wszyscy. 

– Akcja „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki” 
przynosi widoczne efekty. Większość sieci skróciła 
godziny pracy w tym dniu. Od trzech lat zamykają 
swoje sklepy o godzinie 14.00. Co oczywiście nie 
oznacza że pracownicy są wolni o tej godzinie. 
Jeszcze trzeba doliczyć, półtorej godziny, którą 
muszą spędzić w pracy już po zamknięciu sklepu. 
Muszą posprzątać swoje stanowiska pracy, 
zabezpieczyć towar itd – mówi Alfred Bujara. 

Jedną z nielicznych sieci handlowych, która nie 
odpowiedziała pozytywnie na apel handlowej 
„Solidarności” jest Auchan. – Niestety Auchan, któ-
ry w tym roku kupił sklepy sieci Real zapowiedział, 
że ich sklepy będą otwarte do godziny 16.00. Ozna-
cza to, że  pracownicy w Wigilię wyjdą z pracy 
o godzinie 17.30, czy nawet 18.00. (...)  Francuska sieć 
i właściciele Francuzi nie rozumieją naszych oby-
czajów, jakim szczególnym dniem dla Polaków jest 
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia (...)  

– W przypadku kiedy nie uda się dojść do po-
rozumienia będziemy prowadzić akcje społeczne 
przed tymi sklepami, zwracając się do klientów 
o wsparcie naszej kampanii poprzez nie robienie za-
kupów w Wigilię po 14:00 w tych sklepach – zapo-
wiada Alfred Bujara.

Nasz Region bardzo aktywnie włącza się co ro-
ku w tę kampanię. Przed bydgoskim Tesco i Real,- 
rozdawane były opłatki i ulotki z prośbą do kli-
entów, by nie robili zakupów w Wigilię Bożego 
Narodzenia. Także w centrum miasta prowadzi-
liśmy podobne akcje. Niestety bardzo trudno jest 
zmienić mentalność niektórych właścicieli sieci 
handlowych. Dla nich liczy się tylko większy zaro-
bek przed świętami.   1

NIE PRZEHANDLUJ 
PIERWSZEJ GWIAZDKI
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ŚWIĄTECZNA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH
Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, jak 

co roku, włącza się w organizację imprez charytatywnych 
oraz pomoc dla najuboższych. Szczególnie w okresie świą-
tecznym nasz dar serca jest bardzo oczekiwany.

Apelujemy do organizacji związkowych naszego Re-
gionu o finansowe wsparcie działań prowadzonych przez 
siostry ze Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim w Bydgoszczy (ul.Koronowska). Dzięki naszej 
pomocy osoby ubogie, żyjące w poczuciu odrzucenia 
społecznego, będą mogły godnie spędzić wigilijny wieczór. 

Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać 
na konto Zarządu Regionu Bydgokiego NSZZ „Solidar-
ność”: 
PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 1462 0000 7502  0019 1569 
z dopiskiem „WIGILIA DLA UBOGICH”.  

Blisko 2 tysiące związkowców z oświatowej „Solidarności” 
protestowało 9 grudnia przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
przeciwko zamrożeniu płac w oświacie i całej sferze budżetowej 
na kolejny już 2015 r. Powodem akcji protestacyjnej był brak pozy-
tywnej reakcji rządu RP na postulat 9% podwyżki płac dla nauczycieli 
i innych pracowników „budżetówki”. Związkowcy domagali się 
także wyższych nakładów na oświatę, zaprzestania prywatyzacji 
szkół i łamania prawa oświatowego przez samorządy. 

Pikietę rozpoczęło przed- żej opłacanych nauczycieli w Unii 
stawienie protestacyjne pod Europejskiej. Statystyki europej-
tytułem „Godna praca, godna skie, w tym raport Eurydice (eu-
płaca, czyli Siłaczka – Biedaczka ropejskiej sieci informacji o edu-
tragedia wcale nieantyczna” kacji) podaje, że od 2008 r. płace 
przygotowane przez związkow- polskich nauczycieli realnie wzro-
ców z Lublina i Ostrowca sły o 6%, a nie jak podaje rząd 
Świętokrzyskiego. o 40-50% – podkreślał w swoim 

Zamrożenie płac na przy- wystąpieniu Przewodniczący.
szły rok (a w planach rządu na- Podczas pikiety przewi-
wet do 2017 r.) spowoduje, dziano złożenie petycji na ręce 
że realne wynagrodzenie (jego Pani premier Ewy Kopacz, gdyż 
siła nabywcza) będzie niższe niż w tym dniu odbywało się po-
w 2007 r. Stąd postulat NSZZ siedzenie rządu. Niestety dele-
„Solidarność” o 9% waloryzacji gację protestujących związkow-
płac w 2015 roku. – Jesteśmy ców i petycję przyjął tylko wice-
tutaj, ponieważ zostaliśmy do- minister edukacji Tadeusz Sła-
prowadzeni do ostateczności – wecki.
mówił Ryszard Proksa prze- Kończąc pikietę związ-
wodniczący Krajowej Sekcji kowcy zapowiedzieli, że jeszcze 
Oświaty i Wychowania NSZZ powrócą i nie odpuszczą spraw, 
„Solidarność”. o które walczą. 

– Nauczyciele w Polsce mają Wojciech Jaranowski
jeden z najdłuższych czasów pra- Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ 
cy w Europie, a są w grupie najni- „Solidarność”

PROTEST
oświatowej „Solidarności”

Organizacja w Castorama powstała zaledwie kilka 
miesięcy temu. Dziś liczy ponad 50 członków, potrafiła 
zbudować fundamenty dialogu z pracodawcą, a coraz 
więcej pracowników jest zainteresowanych zorganizo-
waniem się. Możliwość swobodnego kontaktu związ-
kowców „Solidarności” z pracownikami to jeden z ob-
szarów podpisanego 3 grudnia br. we Wrocławiu 
„Porozumienia o współpracy” pomiędzy Komisją Zakła-
dową NSZZ „Solidarność” przy Castorama Polska a pra-
codawcą.

Na początku lipca zarejestrowano zakładową orga-
nizację związkową w Castorama Polska Sp. z o.o. w Re-
gionie Jeleniogórskim. Pod opieką Bogusława Wojtasa 
pracownicy zorganizowali się w NSZZ  „Solidarność” 
w sklepie Castorama Zgorzelec. Organizacja rozwija się. 
Członków Solidarności przybywa w Zgorzelcu, Wałbrzy-
chu, Gdańsku i innych miastach. Po kilku miesiącach 
funkcjonowania organizacji udało się wynegocjować 
z pracodawcą „Porozumienie o współpracy”. W porozu-
mieniu strony uzgodniły m.in. organizowanie tzw. Godzin 
Otwartych, podczas których związkowcy z „Solidar-
ności” mogą spotykać się z pracownikami Castoramy 
na terenie zakładu pracy. W dokumencie znalazły się też 
ustalenia dotyczące możliwości wywieszania w sklepach 
związkowych tablic informacyjnych. Taka forma komu-
nikacji organizacji z pracownikami z pewnością będzie 
korzystna również dla pracodawcy, który otrzyma 
od związkowców rzetelną informację o problemach 
pracowników, jak i zwiększy ich identyfikację z firmą. 
Zdaniem Wojciecha Kasprzyka przewodniczącego Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Castorama Pol-
ska, związek zawodowy i konstruktywny dialog z pra-
codawcą jest potrzebny w firmie. - Działając pod flagą 
„Solidarności”, możemy korzystać z pomocy ekspertów, 
mamy dostęp do szkoleń i materiałów. Chcielibyśmy 
przywrócić czasy, że w firmie najważniejszy jest pra-
cownik , pracodawca się z nim liczy i docenia jego pracę. 
Jako kierownik znam potrzeby pracowników i praco-
dawcy. Rozumiemy pracodawcę, że szuka oszczędności, 
ale nie należy tego robić kosztem personelu. Myślę, 
że jest to do zrobienia. Priorytetami będą rozwój orga-
nizacji i merytoryczne negocjacje w duchu dialogu – 
kończy Kasprzyk.

Castorama jako sieć sklepów z artykułami do maj-
sterkowania, budowy i remontu działa na terenie Polski, 
Francji i Rosji. Należy do grupy Kingfisher. Castorama 
Polska zatrudnia ponad 10 tysięcy pracowników, 
a na terenie całego kraju działają 72 sklepy (69 – 
Castorama, 2 - Brico Depot).   1

źródło: solidarnosc.org.pl
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