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9 marca, zgodnie z zapowiedzią Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”, OPZZ i FZZ  odbyły się odwiedziny biur poselskich i sena-
torskich koalicji PO-PSL. Zgodnie z kalendarzem w tym dniu wszyscy 
parlamentarzyści powinni być w swoich biurach i przyjmować inte-
resantów. Głównym i najważniejszym postulatem jest rozpoczęcie  
dialogu. Niestety pani Premier – mimo licznych deklaracji o woli 
dialogu – od blisko 2 miesięcy nie chce się spotkać ze związkowcami.

W rozmowach z posłami i senatorami uczestniczyli: Leszek 
Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ 
„Solidarność”, jego zastępcy: Sebastian Gawronek, Marek Napierała 
i Jan Kryger oraz kol. Lucyna Rydz z KZ NSZZ „Solidarność” przy 
Urzędzie Wojewódzkim.

- Chcemy, aby przedstawiciele koalicji rządzącej zrozumieli, 
że realizacja postulatów będzie służyła rozwiązywaniu konfliktów, 
a nie konfrontacji. Chcemy przede wszystkim rozpoczęcia dialogu – wy-
jaśniał cele akcji Leszek Walczak - przewodniczący Zarządu Regionu 
Bydgoskiego NSZZ ,,Solidarność”. Dodał także, że w trakcie spotkań 
związkowcy będą starali się przekonać parlamentarzystów, aby 
swoimi działaniami wywarli wpływ na Premier Rządu w sprawie 
podjęcia dialogu ze związkami, w najważniejszych dla polskich 
pracowników i ich rodzin sprawach.

Reprezentację związkowców przyjęli: posłowie: Iwona Kozłow-
ska, Grażyna Ciemniak, Eugeniusz Kłopotek, senatorowie: Andrzej 
Kobiak, Jan Rulewski. Nie przyjął związkowców poseł Paweł Ol-
szewski, natomiast nieobecna posłanka Teresa Piotrowska obiecała 
ustalić termin spotkania w najbliższym czasie. Marszałek Sejmu, poseł 
Radosław Sikorski usprawiedliwił swoją  nieobecność wcześniej.

Bardzo „ciekawie” było w biurze posła PO Pawła Olszewskiego. 
Tutaj asystenci poinformowali, że poseł jest na miejscu, ale z racji tego, 
że nie umówiliśmy się na konkretną godzinę to spotkanie z nim w dniu 
dzisiejszym jest... niemożliwe. Jak widać poseł wystraszył się związ-
kowców, zamknął w pokoju i wysłał dyrektora biura, aby stanął przed 
drzwiami i własną piersią bronił dostępu do posła. To zachowanie 
było wyjątkowo aroganckie, bo w większości bydgoskich biur posel-
skich nie było problemu z uzgodnieniem dogodnej godziny wizyty.  1

Związkowcy u parlamentarzystów 
Regionu

10 marca odbyła się Drga Krzyżowa Ludzi 
Solidarnych zorganizowana przez Prezydium 
ZR i bydgoskich Ojców Jezuitów. Od wielu lat 
tradycję tę kultywują członkowie i sympatycy  
związku. Przechodzą z Krzyżem ulicami byd-
goskiego starego miasta, by wspólnie ucze-
stniczyć w wielkopostnej modlitwie. Drogę 
Krzyżową poprowadził Kapelan bydgoskiej 
„Solidarności” Ojciec Mieczysław Łusiak SJ. 
W uroczystości uczestniczyli: Leszek Walczak – 
przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność”, jego zastępcy: Jan Kryger 
(odpowiedzialny za organizację Drogi Krzyżo-
wej) i Sebastian Gawronek, członkowie Zarzą-
du Regionu i Koła Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność” działającego przy ZRB oraz Pocz-
ty Sztandarowe: Zarządu  Regionu Bydgoskie-
go NSZZ „Solidarność”, ZOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., 
Oddziału ZR NSZZ „Solidarność” w Nakle, 
Bractwa Świętej Brygidy z parafii pw.Świętych 
Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy 
oraz Stowarzyszenia Osób Represjonowanych 
w PRL „Przymierze”.  

W imieniu Leszka Walczaka składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim uczestni-
kom tegorocznej Drogi Krzyżowej Ludzi Soli-
darnych. 1

Droga Krzyżowa Ludzi Solidarnych
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Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Szpitala Uniwersyteckiego Nr1
im.dr A.Jurasza przesłała do dyrektora palcówki p.Jacka Krysia pismo, w  któ-
rym żąda podjęcia rozmów w sprawach najważniejszych dla pracowników. 
Związkowcy domagają się m.in.: wycofania się pracodawcy z przekazania 
pracowników obsługi do firmy zewnętrznej, podjęcia rozmów na temat podwy-
żek płac dla pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia. Na reali-
zację postulatów związkowcy dali dyrektorowi ustawowy tydzień. W przypadku 
nie podjęcia rozmów zostanie wszczęty spór zbiorowy. 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar- powinien podjąć stosowne działania w ce-
ność" Szpitala Uniwersyteckiego Nr l im. dr lu wyeliminowania m. in. tych naruszeń, 
A. Jurasza na podstawie art. 7 w związku które zostały wskazane powyżej.
z art. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku Należy także dodać, ze pracodawca nie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. podejmuje żadnych działań, zmierzających 
U. nr 55 poz. 236 z późniejszymi zmia- do wyeliminowania nieprawidłowości, 
nami) w związku z naruszeniem obowią- a wręcz przeciwnie pozoruje rozmowy 
zującej ustawy o związkach zawodowych z we wskazanym powyżej przedmiocie. 
dnia 23 maja 1991 roku, kodeksu pracy, 

Na realizację powyższych postulatów 
żąda:

wyznaczamy termin 7- dniowy od dnia 
1. podjęcia rozmów ze związkami 

doręczenia niniejszego pisma, brak re-zawodowymi w zakresie podwyżek 
alizacji powyższego w określonym ter-wynagrodzenia zasadniczego dla grupy 
minie spowoduje wstąpienie w spór zbio-pracowników otrzymujących najniższe 
rowy z dniem doręczenia niniejszego wynagrodzenia,
pisma. Jednocześnie informujemy, że po-2. wycofania się pracodawcy z przekaza-
dejmiemy wszystkie działania statutowo - nia pracowników obsługi do firmy zewnę-
prawne, w tym przewidziane w przyto-trznej, stwarzającej zagrożenie pogorsze-

nia się warunków pracy i płacy w związku czonej na wstępie Ustawie o rozwiązywa-
z nie uwzględnieniem postulatów zawar- niu sporów zbiorowych, nie wyłączając 
tych w protokołach prowadzonych nego- akcji strajkowej. 
cjacji, dotyczących uwzględnienia w SIWZ: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
gwarancji zatrudnienia na trzy lata oraz Szpitala Uniwersyteckiego
załączenia pakietu gwarancji pracowni- im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy
czych jako elementu gwarantującego 
utrzymanie warunków pracy i płacy oraz 
stabilizację zawodową.

Wskazane powyżej działania Dyrekcji 
Szpitala są rażącym naruszeniem prawa, 
poprzez nieprzestrzeganie ogólnie obo-
wiązujących przepisów, w tym także po-
stanowień ustawy o związkach zawo-
dowych, która jest podstawowym aktem 
gwarantującym partnerowi społecznemu, 
jakim jest związek zawodowy, określone 
uprawnienia i uważamy, że pracodawca 

*  Pismo do wiadomości otrzymali: 

Rektor UMK, Senat UMK, Parlamenta-

rzyści, Marszałek Województwa, Woje-

woda Kujawsko-Pomorski, Region Byd-

goski NSZZ „Solidarność”, Państwowa 

Inspekcja Pracy i Komisja Uczelniana 

NSZZ „Solidarność” przy UMK w Toru-

niu.

Związkowcy ze szpitala oczekują
 podjęcia rozmów!

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność” od wielu lat wspiera organizacje społeczne 
zajmujące się pomocą osobom najuboższym.

Jak co roku, przed świętami, zwracamy się 
do organizacji związkowych naszego Regionu 
o finansowe wsparcie akcji „ŚNIADANIE WIEL-
KANOCNE”, organizowanej przez Siostry ze Zgro-
madzenia Albertynek przy ul. Koronowskiej 

w Bydgoszczy, które prowadzą stołówkę dla ubogich.

Środki na wyżej wymieniony cel można przekazywać na konto Zarządu 
Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” PKO BP I O/Bydgoszcz 87 1020 
1462 0000 7502 0019 1569  z dopiskiem „Śniadanie Wielkanocne”.  

ŚNIADANIE WIELKANOCNE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Oddali hołd rolnikom
16 marca minęła 34.rocznica roz-
poczęcia chłopskiego strajku 
okupacyjnego w siedzibie ZSL 
przy ul.Dworcowej w Bydgoszczy. 

Z tej okazji, w bydgoskiej Operze 
Nova, Instytut Pamięci Narodowej 
zorganizował uroczystość, podczas 
której działaczom opozycji niepo-
dległościowej z lat 1956-1989 wrę-
czono Krzyże Wolności i Solidarności.
Te wyjątkowe odznaczenia wręczył 
Jan Lityński - doradca Prezydenta RP.

Wcześniej złożono kwiaty przed 
tablicą upamiętniającą strajk z 16 
marca, który zapoczątkował później-
sze wydarzenia „Bydgoskiego Marca”.

Delegacja Regionu Bydgoskiego 
NSZZ „Solidarność” z wiceprzewod-
niczącymi: Sebastianem Gawron-
kiem i Markiem Napierałą złożyła 
wiązanki kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą strajk chłopski z 1981 
roku.  1

Krzyż Wolności i Solidarności otrzymał
m.in.dr Roman Kotzbach - działacz 

opozycji demokratycznej  

Delegacja Regionu Bydgoskiego
złożyła kwiaty przed pamiątkową tablicą


