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OFICJALNE WYNIKI I TURY WYBORÓW

11 maja Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne 
wyniki wyborów na Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej 
2015 roku. Wybory wygrał ANDRZEJ DUDA zdobywając 34,76% 
głosów. Na drugim miejscu z wynikiem 33,77% znalazł się 
urzędujący Prezydent Bronisław Komorowski.

Pozostali  kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów: Paweł 
Kukiz – 20,80%, Janusz Korwin-Mikke – 3,26%, Magdalena Ogórek – 
2,38%, Adam Jarubas – 1,60%, Janusz Palikot – 1,42%, Grzegorz 
Braun – 0,83%, Marian Kowalski – 0,52%, Jacek Wilk – 0,46%, Paweł 
Tanajno – 0,20%. Frekwencja w Polsce wyniosła  48,96%. 

Komentarz Piotra Dudy, dentem, który swoim podpisem 
przewodniczącego KK NSZZ firmował m.in. wydłużenie wieku 
„Solidarność” do wyników emerytalnego, czy niekorzystne 
I tury wyborów dla pracowników zapisy w kodek-
prezydenckich. sie pracy. 

To również prezydent, który 
Wyniki wyborów dają nadzie- pozwolił wyrzucić do kosza ze-

ję na zmiany, ale do zwycięstwa brane pod obywatelskimi wnio-
jeszcze daleka droga. Polacy skami referendalnymi kilka mi-
jednoznacznie opowiedzieli się lionów podpisów, w tym 2,5 mi-
za zmianami. Przede wszystkim liona podpisów pod wnioskiem 
zmianami w obszarach pracow- o referendum emerytalne, zorga-
niczych, takich jak wiek emery- nizowanym przez NSZZ „Soli-
talny, umowy śmieciowe, ela- darność”. Dzisiaj sam chce zarzą-
styczny czas prac. dzać referenda.

Nadal trzeba przekonywać Gratuluję wyniku Pawłowi 
społeczeństwo, że Bronisław Ko- Kukizowi. To także dowód, że Po-
morowski będzie – tak jak przez lacy potrzebują i chcą zmian. 
ostatnie pięć lat – atypracowni- Te zmiany są w zasięgu ręki.
czym i antyspołecznym prezy- /-/ Piotr Duda

ZAGŁOSUJCIE NA
 ANDRZEJA DUDĘ!

- Nie ma najmniejszych wątpliwości, 
że jeśli ponownie wybierzemy urzędującego 
prezydenta, który wydłużył wiek emery-
talny, ograniczył prawa obywatelskie do 
manifestowania swoich poglądów oraz 
wprowadził antypracownicze zmiany w ko-
deksie pracy – nic się nie zmieni – czytamy 
w apelu szefa „Solidarności” Piotra Dudy 
skierowanym do członków i sympatyków 
Związku oraz do pracowników, przed pierw-
szą  turą wyborów.

Najbliższe wybory, to nie tylko wybory no-
wego prezydenta. To tak naprawdę spóźnione 
referendum emerytalne, którego przeprowa-
dzenie zablokowała nam koalicja PO-PSL. 
Więcej - te i przyszłe wybory parlamentarne 
zdecydują, czy uda się odwrócić cały szereg 
antypracowniczych i antyspołecznych decyzji 
podjętych przez PO i PSL z Donaldem Tu-
skiem, Ewą Kopacz i Bronisławem Komorow-
skim na czele.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeśli 
ponownie wybierzemy urzędującego prezy-
denta, który wydłużył wiek emerytalny, ogra-
niczył prawa obywatelskie do manifestowania 
swoich poglądów oraz wprowadził antypra-
cownicze zmiany w kodeksie pracy – nic się 
nie zmieni, a społeczeństwo nadal nie będzie 
miało możliwości korzystania z narzędzi 
demokracji bezpośredniej, jakimi są obywa-
telskie referenda.

Taką zmianę gwarantuje Andrzej Duda, 
z którym „Solidarność” podpisała Umowę 
programową. Ta umowa to nie polityka, ale 
narzędzie gwarantujące realizację najważ-
niejszych pracowniczych postulatów.

Dlatego apeluję do wszystkich członków 
i sympatyków „Solidarności”, a także do wszy-
stkich pracowników – weźcie udział w wybo-
rach i zagłosujcie na Andrzeja Dudę. Nie wy-
obrażam sobie, aby pracownicy, a tym bardziej 
związkowcy oddali swój głos na obecnego 
prezydenta – Bronisława Komorowskiego.

/-/ Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

 Okręg bydgoski  46,00%     Bydgoszcz  50,22%  
Bronisław Komorowski -  41,63%

Andrzej Duda  - 27,09%
Paweł Kukiz - 21,21%

FREKWENCJA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 44,46%

źródło: www.prezydent.2015.pkw.org.pl
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Rektorem UMK w Toruniu przedstawiliśmy 
swoją propozycję, aby „zrobić outsourcing 
na zarządzanie szpitalem” – wtedy na pew-
no oszczędności byłyby większe – stwierdził 
Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgo-
skiego NSZZ „Solidarność”. – Zapewniam, 
że będziemy walczyć o każdego pracow-
nika. Jeśli będzie trzeba pojedziemy z kolej-
ną Petycją do pana Rektora.

W pikiecie obok związkowców uczestni-
czyli także posłowie PiS: Tomasz Latos 
i Piotr Król. 

- To co się dzieje tutaj, to nie tylko 
krzywda dla was jako pracowników, ale – 
mówię o tym z absolutnym przekonaniem – 
także krzywda dla pacjentów. Jeden z mena-
dżerów powiedział mi, że w życiu by nie 
wpuścił na blok operacyjny jakiejś firmy 
zewnętrznej, żeby sprzątała. W tym szpitalu 
powiela się te błędy i być może jest to jedna 
z przyczyn braku odpowiedniego zarządza-
nia - stwierdził przewodniczący Sejmowej 
Komisji Zdrowia Tomasz Latos.

- Prowadzimy spór zbiorowy z praco-
dawcą, ale jeżeli nie będzie woli ze strony 
dyrektora, żeby z nami negocjować to wyko-
rzystamy wszelkie dostępne formy konfron-
tacji – bo my tej sprawy nie przegramy – 
powiedział na zakończenie pikiety Leszek 
Walczak.

W asyście policji, demonstrujący prze-
szli ulicami wokół szpitala. Następnie 
związkowa delegacja udała się przed ga-
binet dyrektora zostawiając petycję z postu-
latami.   0

PIKIETA PRZED SZPITALEM 
im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy

„Nie sprzedawajcie nas za 5 zł.”, „Śmieciówki do kosza”, „Dyrektora 
do wora”– z takimi hasłami pikietowali 28 kwietnia związkowcy 
i pracownicy ze Szpitala Uniwersyteckiego im.dr A.Jurasza w Bydgoszczy, 
wspierani przez koleżanki i kolegów ze Świecia, Grudziądza, Tucholi, 
Nakła, Solca Kujawskiego, członków Regionalnej Sekcji Ochrony 
Zdrowia, Nadleśnictwa Osie i bydgoskich organizacji związkowych.

Pikietę zorganizowała KZ NSZZ „Solidarność” działająca w szpitalu 
przy wsparciu Zarządu  Regionu Bydgoskiego.

Protestowano przeciwko dzia- ki, pracują również ludzie, którzy 
łaniom dyrekcji szpitala, która na co dzień wykonują tą najgorszą 
chcąc zmniejszyć koszty  postano- czasami robotę. Ich jest 300! I 300 
wiła „sprzedać” swoich pracow- osób pójdzie na tzw.śmieciówki – 
ników innemu pracodawcy w ra- mówił Zbigniew Job przewodni-
mach tzw. outsourcingu. – Nie czący KZ NSZZ „Solidarność” przy 
chcemy pracować za 5 zł, nie Szpitalu  Uniwersyteckim. – Kolej-
chcemy umów śmieciowych, nie nym powodem, dla którego się 
damy się traktować jak śmieci – dzisiaj spotykamy jest również to, 
skandowali związkowcy i pra- żeby nasze dzieci, nasze rodziny 
cownicy szpitala.  nie musiały pracować za 5 zł, jak 

- „Solidarność” nigdy nie zaak- niewolnicy. Te 300 osób straci 
ceptuje liberalnych rozwiązań sy- prawdopodobnie szansę na płacę 
stemowych o charakterze patolo- minimalną, która wynosi 1750 zł. 
gii społecznych, w których silniej- Nigdy na to nie pozwolimy – powie-
szy wykorzystuje słabszych. „Soli- dział przewodniczący KZ NSZZ „So-
darność” podjęła walkę z tymi lidarność”
współczesnymi formami niewol- - Dziś jesteśmy tutaj po to, aby 
nictwa i będzie ją kontynuować powiedzieć, że nie zgadzamy się 
aż do ostatecznego zwycięstwa – na patologię i będziemy walczyć 
stwierdził na początku pikiety Jan o każdego pracownika – mówił 
Kryger – zastępca przewodniczą- do pikietujących Leszek Walczak.
cego Zarządu Regionu. – To pracownik  ponosi koszty 

- W tym szpitalu pracują nie niewłaściwego i złego zarządza-
tylko lekarze, nie tylko pielęgniar- nia firmami. Na spotkaniu z panem


