
2 czerwca Trybunał 
Konstytucyjny przy-
znał, że ograniczanie 
prawa do zrzeszania 
się w związki zawo-
dowe osobom zatrud-

nionym na umowy cywilno-prawne i samozatrudnionym jest 
niezgodne z Konstytucją RP. 
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Wyrok TK oznacza, że zatrud- porządku prawnym. Jednak w Pol-
nieni na tzw. „śmieciówkach” mogą sce np. zleceniobiorcy czy osoby 
należeć do związków zawodo- na umowach o dzieło nie mogli 
wych. Sprawozdawca składu korzystać z wolności koalicji 
orzekającego powiedział w uza- związkowej.
sadnieniu, że „skoro Konstytucja W 2012 roku, po związkowej 
wyraźnie oznaczyła wolność skardze MOP stwierdziła, że Pol-
tworzenia związków zawodo- ska łamie prawo międzynaro-
wych, to ustawodawca nie ma dowe w zakresie prawa do zrze-
prawa zawężać i określać, kto się szania się w związki zawodowe.
może w nich zrzeszać”. - Trybunał potwierdził to, co już 

Trybunał zwrócił uwagę na to, wcześniej NSZZ „Solidarność” udo-
że pojęcie pracownika jest szersze wodnił przed Międzynarodową 
niż to w Kodeksie pracy. Trybunał Organizacją Pracy. Już w 2012 roku 
nie odnosi się do pojęcia pracowni- po naszej skardze MOP stwierdziła, 
ka z kodeksu, ale do jego znaczenia że Polska łamie prawo międzynaro-
konstytucyjnego, więc przepisy dowe w zakresie prawa do zrze-
ustawy o związkach zawodowych szania się w związki zawodowe. 
muszą odnosić się do wszystkich W następstwie naszej skargi MOP 
pracujących. nakazał Polsce zmianę prawa 

NSZZ „Solidarność” udowodnił w tym zakresie, ale jak do tej pory 
to wcześniej przed Międzynaro- nic się w tej dziedzinie nie wy-
dową Organizacją Pracy. Z Kon- darzyło. To kolejny przykład ignoro-
wencji nr 87 MOP ratyfikowanej wania partnerów społecznych 
przez Polskę w 1957 r. wynika, przez koalicję PO-PSL. 
że wszyscy pracujący bez jakiego- Mam nadzieję, że po wyroku TK 
kolwiek rozróżnienia mają prawo polski rząd, który tak zarzeka się, 
tworzenia i przystępowania do że będzie ciężko pracował do końca 
związków zawodowych. Od dnia swojej kadencji, niezwłocznie skie-
ratyfikacji umowa międzynarodo- ruje do Sejmu odpowiednią noweli-
wa jaką jest Konwencja obowią- zację – skomentował wyrok Prze-
zuje bezpośrednio w polskim wodniczący KK Piotr Duda.  0

Na ręce Leszka 

Walczaka przesłano 

podziękowania dla 

członków NSZZ 

„Solidarność” Regionu Bydgoskiegood 

Posła PiS Tomasza Latosa 

i Kosmy Złotowskiego – Posła PiS 

w Parlamencie Europejskim za wsparcie, 

pomoc i zaangażowanie „Solidarności”  

w wyborach prezydenckich 2015 roku.   

Za nami wybory na urząd Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej. Je-

steśmy Państwu niezmiernie wdzięczni 

za wsparcie swym autorytetem kandy-

datury dra Andrzeja Dudy. 

Państwa zaufanie oraz podpisy 

złożone pod „Deklaracją poparcia” 

przyczyniły się do zwycięstwa kandy-

data, który wznosząc się ponad interesy 

poszczególnych formacji politycznych, 

zadba nie tylko o nasze dobro, ale rów-

nież o przyszłe pokolenia Polaków.

Wynik wyborczy motywuje nas 

do jeszcze większego zaangażowania 

w działalność na rzecz Polski i dobra jej 

obywateli. Będziemy się starać wspo-

magać Prezydenta w jego pracy, aby 

uzyskać zaufanie także tych, którzy 

w wyborach nie poparli Jego postula-

tów zawartych w Umowie Programowej 

„Rodzina, Praca, Bezpieczeństwo, Dia-

log".

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa 

pomoc i zaangażowanie. Wspólne dzia-

łania pomogły nam zrobić wiele, cho-

ciaż jeszcze więcej przed nami.

Poseł 
do Parlamentu Europejskiego

/-/ Kosma Złotowski 

Pełnomocnik Okręgowy PiS
Poseł na Sejm RP
/-/ Tomasz Latos



W pikiecie oprócz polskich związ- wiedział, że to taka kultura zachodnia. 
kowców uczestniczyli także przedsta- Ale my jesteśmy już 25 lat po transfor-
wiciele pracowników z całej Europy, macji i należałoby zacząć wprowadzać 
bo właśnie w dniach 1–3 czerwca jakieś godne, ludzkie warunki, a nie ma-
w Gdańsku odbywał się Zjazd Euro- my z kim. Pracodawcy w Polsce robią 
pejskiej Federacji Związków Zawodo- swoje - robią biznes, przynajmniej jeśli 
wych sektora handlu UNI Europa chodzi o sieci handlowe - mówił 
Commerce. przewodniczący Krajowej Sekcji Han-

dlu NSZZ „Solidarność”.– Po raz pierwszy taki zjazd miał 
miejsce w Polsce. Chcieliśmy pokazać Uczestnicy Kongresu UNI Europa 
dysproporcje warunków pracy między Commerce wybrali swoje nowe wła-
Europą Zachodnią i Europą Środkowo- dze. Przewodniczącym został John 
Wschodnią. W Polsce w handlu pra- Hannett z Wielkiej Brytanii, a na jed-
cownicy pracują za czterokrotnie nego z czterech jego zastępców wybra-
mniejsze pensje przy dwukrotnie wyż- no właśnie Alfreda Bujarę. 
szej wydajności – tłumaczy Alfred Bu- W Polsce, w sektorze handlu 
jara, przewodniczący Krajowej Sekcji zatrudnionych jest milion osób, w tym 
Handlu NSZZ „Solidarność”. w placówkach handlu wielkopowierz-

- Największe problemy naszej bran- chniowego - około 320 -350 tys. osób, 
ży to m. in. niestabilne zatrudnienie, którzy wypracowują ponad połowę 
niskie płace, praca w niedzielę czy ko- obrotów rynku. Sektor handlu to jeden 
nieczność poprawy dialogu społecz- z największych sektorów w Europie 
nego. To problemy, z którymi borykają zatrudniający około 19 mln pracow-
się pracownicy handlu w całej Europie, ników, co stanowi 13% siły roboczej 
a w szczególności w naszej części kon- w UE. 0
tynentu - mówił A.Bujara i wyjaśniał, 

0że na szczeblu europejskim dialog 
W czerwcowym numerze regional-społeczny funkcjonuje. Jedynie grupa 

nego  biuletynu „WZ” rozmowa z Ja-polska nie bierze w tym udziału. - A my 
nem Dopierałą – przewodniczącym związkowcy mamy potrzebę, żeby zmie-
Podzakładowej Organizacji Związko-niać, poprawiać. W Polsce nie mamy 
wej NSZZ „Solidarność” przy Auchan układów zbiorowych w pracy ani w za-
Hipermarket Bydgoszcz i jednocześnie kładach pracy, ani w marketach, ani 
Sekretarzem Krajowej Sekcji Pracowni-krajowego, które regulowały by pewne 
ków Handlu NSZZ „Solidarność” o prze-sprawy w branży, jak to jest w Niem-
biegu procesu przejęcia Reala przez czech, Francji czy Austrii. Bardzo ubo-
Auchan i sytuacji pracowników tej sieci. lewamy z tego powodu. Ktoś mi po-
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Rząd na posiedzeniu w dniu 9 czerwca przyjął projekt ustawy powołującej 
nową instytucję dialogu społecznego, która ma zastąpić Trójstronną Komisję ds. 
Społeczno-Gospodarczych i odrzucił poprawki wniesione przez Ministerstwo 
Gospodarki i Ministerstwo Finansów. Projekt jest zatem zgodny z wcześniej 
wynegocjowanym i podpisanym porozumieniem z partnerami społecznymi.

Projekt został skierowany do Sej- jedną ze stron, a także wprowadza 
mu tzw. szybką ścieżką, co oznacza, kadencyjność przewodniczącego Ra-
że jeśli posłowie nie wniosą istotnych dy, która to funkcja będzie rotacyjnie 
poprawek może być uchwalona już sprawowana przez każdą ze stron.
na najbliższym posiedzeniu, a cały Projekt wyjściowy ustawy o Ra-
proces legislacyjny może zakończyć dzie Dialogu Społecznego został na-
się jeszcze przed przerwą wakacyjną. pisany przez NSZZ „Solidarność” jesz-

Rada Dialogu Społecznego daje cze w 2013 r., następnie uzgodniony 
m.in. większe kompetencje i możli- z pozostałymi centralami związkowy-
wości partnerom społecznym, gwa- mi i wynegocjowany z organizacjami 
rantuje większą niezależność, pośred- pracodawców. W marcu 2015 r. zawar-
nią inicjatywę ustawodawczą, znosi te zostało porozumienie wszystkich 
możliwość blokowania uchwał przez stron, w tym również strony rządowej.

Rada Dialogu Społecznego
na szybkiej ścieżce

Koleżanki i Koledzy,
31 sierpnia 2015 roku Niezależny Samo-

rządny Związek Zawodowy „Solidarność” ob-
chodzić będzie 35.rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych.

Jak zawsze przy tak szczególnych okazjach, 
Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidar-
ność” stara się uhonorować związkowców, któ-
rzy aktywnie włączali się w budowanie struktur 
związkowych oraz aktywnie wspierali działal-
ności Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, 
wręczając im ustanowiony w 2010 roku „Medal 
Solidarności. Zasłużony dla Regionu Bydgo-
skiego”.

W tym roku chcemy szczególnie wyróżnić 
działaczy, którzy od 1990 roku odbudowywali 
struktury „Solidarności” na terenie Regionu 
Bydgoskiego w trudnych czasach wielu prze-
mian w naszej Ojczyźnie. Zachęcamy do przeka-
zywania do Zarządu Regionu wniosków doty-
czących osób, które Waszym zdaniem powinny 
medal otrzymać. Przekazane wnioski będzie 
rozpatrywała Kapituła Medalu, której prze-
wodniczy Jarosław Wenderlich.

Drugim wyróżnieniem, o które  można się 
ubiegać dla swoich związkowców jest Medal 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-
Pomeraniensis”.

Wnioski można pobrać z naszej strony 
internetowej www.region.bydgoszcz.pl lub 
w sekretariacie ZR.  0

Medal Solidarności.
Zasłużony dla Regionu

Bydgoskiego

OŚRODEK 
SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY

REGIONU BYDGOSKIEGO 

WIELONEK NAD ZALEWEM KORONOWSKIM

NSZZ

ZAPRASZAMY 
DO WIELONKA!

532-213-244

Niskie płace, niestabilne zatrudnienie, praca w niedziele, kulejący 
dialog społeczny – to problemy, z którymi borykają pracownicy handlu. 
Aby zwrócić uwagę na pogarszające się warunki pracy i płacy w tej branży, 
3 czerwca Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” i KZ NSZZ „Soli-
darność” w Auchan Polska zorganizowały pikietę przed gdańskim hiper-
marketem tej sieci.

Międzynarodowa  pikieta 
handlowców 


