
 
 
 

STANOWISKO Nr 1 
IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarno��” Regionu Bydgoskiego  

z dnia 09.01.2017 r.  
 

dotycz�ce odmowy wszcz�cia dochodzenia 
w sprawie łamania praw zwi�zkowych i pracowniczych 

 
 

 IX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarno��” Regionu Bydgoskiego  

z zaniepokojeniem obserwuje działania organów sprawiedliwo�ci w naszym regionie. 

Nagminne umarzanie post�powa� lub odmawianie prowadzenia dochodzenia w sprawach 

dotycz�cych łamania praw zwi�zkowych oraz pracowniczych, mimo �e przest�pstwo danego 

pracodawcy jest oczywiste sprawia, i� obywatel traci wiar� w sprawiedliwo�� i pa�stwo 

prawa, tak jak to miało miejsce mi�dzy innymi w Inowrocławiu.  

 Wielokrotnie informowali�my o powy�szych sprawach zarówno Ministerstwo 

Sprawiedliwo�ci jak i Prokuratora Generalnego - niestety z marnym skutkiem. 

 Oczekujemy od Ministra Sprawiedliwo�ci - Prokuratora Generalnego przyjrzenia si� 

działaniom w/w organów oraz podj�cie działa�, które, spowoduj� funkcjonowanie organów 

sprawiedliwo�ci zgodnym z obowi�zuj�cym prawem tak, aby pracownik id�c do s�du  

był przekonany, �e idzie po sprawiedliwo�� a nie po wyrok oraz �e niegodziwy pracodawca, 

łami�cy notorycznie prawo pracy b�dzie surowo ukarany. 

 
 

/-/ Marek Witomski 
Przewodnicz�cy Prezydium 

IX WZD NSZZ „Solidarno��” Regionu Bydgoskiego  
 
 

Bydgoszcz, 9.01.2017 rok 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

STANOWISKO Nr 2 
 

IX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarno��" Regionu Bydgoskiego 
Sesja Zwyczajna – Sprawozdawcza 

z dnia 09.01.2017 roku 
 
 
 
 W zwi�zku z wypowiedziami medialnymi Senatora RP Pana Jana Rulewskiego   

nie licuj�cymi z godno�ci� członka NSZZ „Solidarno��”, IX Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Bydgoskiego wnioskuje o rozpatrzenie przedmiotowej sprawy na swym najbli�szym 

posiedzeniu ZRB.  

 Mówi�c o postawie niegodnej członka Zwi�zku, Delegaci maj� na my�li wyst�pienia 

Pana Senatora w obronie funkcjonariuszy Urz�du Bezpiecze�stwa krzywdzonych przez 

ustaw� dezubekizacyjn�. Przypominamy, �e NSZZ „Solidarno��” od 1990 roku domagał si� 

rozliczenia i ukarania winnych za zbrodnie popełnione przeciwko Narodowi i członkom 

NSZZ „Solidarno��” w okresie stanu wojennego. Zaskakuj�ca i niezrozumiała wydaje si� 

publicznie wyra�ona przez Pana Senatora krytyka działa� Zwi�zku maj�cych na celu �ywotne 

interesy pracownicze i zwi�zkowe. 

 Maj�c powy�sze na uwadze liczymy, �e Zarz�d Regionu Bydgoskiego NSZZ 

„Solidarno��” zaprosi na swe najbli�sze posiedzenie Pana Senatora Jana Rulewskiego  

i wysłucha stosownych wyja�nie�. �ywimy nadziej�, �e Pan Senator Jan Rulewski przeprosi 

członków NSZZ „Solidarno��” za swe niefortunne wypowiedzi, a w przypadku jego 

nieugi�tej postawy w sprawie wy�ej opisanych opinii, Zarz�d Regionu Bydgoskiego 

zarekomenduje władzom zrzeszaj�cym go podstawowej jednostki organizacyjnej Zwi�zku na 

podstawie § 13 ust.1 pkt.2) Statutu NSZZ „Solidarno��” o pozbawienie członkostwa 

(wykluczenie ze Zwi�zku) .  

 
/-/ Marek Witomski 

Przewodnicz�cy Prezydium 
IX WZD NSZZ „Solidarno��” Regionu Bydgoskiego  

 
 

Bydgoszcz, 9.01.2017 rok 


