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W dniu 22 czerwca br. w Sieradzkim Centrum Kultury – Teatr Miejski 
w Sieradzu odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia 
Łódzka NSZZ „Solidarność”, podczas którego zostały wybrane władze 
na kadencję 2018 – 2022. 
Przewodniczącym   Regionu   Ziemia Łódzka   NSZZ   „Solidarność” 
wybrany został ponownie WALDEMAR KRENC. – Ogromnie dziękuję! 
Cieszę  się  z  ponownego  wyboru.  Nie  zawiodę  Was  –  zapewnił  po 
ogłoszeniu wyników.            Więcej na str. 2-3 

WALDEMAR KRENC  
przewodniczącym łódzkiej „SOLIDARNOŚCI” 
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WZDR 

W dniu 22 czerwca br. w Sieradzkim 

Centrum Kultury – Teatr Miejski 

w Sieradzu odbyło się Walne Zebra-

nie Delegatów Regionu Ziemia Łódz-

ka NSZZ „Solidarność”, podczas 

którego zostały wybrane władze na 

kadencję 2018 – 2022. 

Przewodniczącym Regionu Ziemia 

Łódzka NSZZ „Solidarność” wybra-

ny został ponownie WALDEMAR 

KRENC. – Ogromnie dziękuję! Cieszę 

się z ponownego wyboru. Nie zawiodę 

Was – zapewnił po ogłoszeniu wyni-

ków. 

Za kandydaturą W. Krenca zagłoso-

wało 157 delegatów, a Jego kontr-

kandydat Robert Barabasz, prze-

wodniczący Komisji Międzyzakłado-

wej z Łódzkiego Urzędu Wojewódz-

kiego, uzyskał 28 głosów. 

„- Dla mnie celem najważniejszym bę-

dzie obrona pracowników, ale też ochro-

na przed próbą liberalizacji Kodeksu 

pracy, czy ustawy o związkach zawodo-

wych. Kolejny problem do rozwiązania 

to sprawa zatrudniania cudzoziemców. 

Nie może być tak, że takie osoby pracu-

jące w naszym kraju mają lepsze warun-

ki pracy i płacy, niż Polacy. To trzeba 

ustabilizować” – kontynuował swoje 

wystąpienie tuż po wyborze na nową 

kadencję Waldemar Krenc. 

Natomiast podsumowując minioną ka-
dencję przewodniczący ZR mówił – 

„Zawsze na pierwszym miejscu mojego 

działania była dbałość o pracownika. 

Dla mnie pracownik jest zawsze na 

pierwszym miejscu, obrona miejsc pracy 

i płacy.  Jednym z priorytetów jest też 

rozwój Związku (…) Dziękuję za wspar-

cie. Nigdy mi go nie zabrakło. Mam na-

dzieję, że przyszłość będzie dobra dla 

„Solidarności”.  

Obecny na Walnym Zebraniu Delegatów 

Regionu przewodniczący Komisji Krajo-

wej Piotr Duda pogratulował nowo wy-

branej władzy w Regionie i w swoim 

wystąpieniu przypomniał przebieg mi-

nionej kadencji, a także wskazał na istot-

ne dla „Solidarności” najbliższe kierunki 

działania. „ - Gratuluje Waldemarowi 

reelekcji, przyszłym członkom Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej i delegatom na KZD. 
(…) Cieszę się, że mogę z wami spędzić 

prawie cały dzień, bo to dla mnie bardzo 

ważne. Jest tyle problemów, które są 

przed nami, że muszę się z wami nimi 

podzielić. Miniona kadencja to był bar-

dzo trudny okres (…). Dziś można po-

wiedzieć, że Związek nie stracił pazura 

zadziorności, ale trzeba dodać do tego, 

że jesteśmy skuteczni. Ostatnie dwa lata 

to było zbieranie plonów(...).  Jeśli ktoś 

myśli, że zawiesiliśmy buty na kołku, bo 

PIS przyszedł do władzy, to się grubo 

myli. Te ostatnie lata były bardzo owoc-

ne.”  

Przewodniczący P. Duda wymieniał 

sukcesy Związku, sprawy, które udało 

się wywalczyć dla pracowników, m.in. 

ograniczenie tzw. umów śmieciowych, 

stawka godzinowa, agencje pracy tym-

czasowej – kolejna patologia, która zo-

stała wyeliminowana, syndrom pierw-

szej dniówki, wydłużenie do 14 dni 

(poprzednio 7) terminu odwołania do 

sądu dla pracowników tracących pracę, 
przywrócenie wieku emerytalnego 

sprzed reformy. Przewodniczący przypo-

mniał też, że to „Solidarność” przygoto-

wała i wdrożyła narzędzie do rozwiązy-

wania sporów, jakim jest Rada Dialogu 

Społecznego. 

Obrady WZDR poprzedziła Msza Święta 

odprawiona w intencji pomyślności ob-

rad WZDR w Bazylice Mniejszej pod 

wezwaniem Wszystkich Świętych 

w Sieradzu przy ul. Kolegiackiej. 

Na XXIII Walne Zebranie Delegatów 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność" przybyli między innymi: 

wspomniany wyżej przewodniczący KK 

NSZZ „Solidarność" Piotr Duda, prezy-

dent Sieradza Paweł Osiewała, z-ca pre-

zydenta Rafał Matysiak, sekretarz KK 

Ewa Zydorek, poprzedni przewodniczą-

cy łódzkiej „Solidarności" Andrzej Sło-
wik i Janusz Tomaszewski, przewodni-

czący Sekretariatu Emerytów i Renci-

stów Dariusz Kucharski, przedstawiciele 

Rolników Indywidualnych NSZZ 

„Solidarność”, a także duszpasterz ludzi 

pracy, kapelan łódzkiej „Solidarności" 

ksiądz Grzegorz Michalski, który został 

uhonorowany statuetką bł. ks. Jerzego 

Popiełuszki. 

Podczas WZDR wybrano 47 członków 

Zarządu Regionu, 9-cio osobową Regio-

nalną Komisję Rewizyjną, 9-ciu delega-

tów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 

„Solidarność”  (10-tym jest Waldemar 

Krenc, który zgodnie z uchwałą KK dele-

gatem na KZD jest z tytułu pełnienia 

funkcji przewodniczącego ZR). 

Delegaci przyjęli 2 apele, 10 stanowisk 

oraz szereg uchwał, w tym tę najważ-

niejszą, Uchwałę Programową na kaden-

cję 2018-2022. Wśród celów i zadań na 

najbliższe lata delegaci, jako priorytety 

wymienili: obronę praw pracowniczych 

i związkowych, rozwój i promocję 

Związku, wzrost wynagrodzeń oraz bez-

pieczeństwa i higieny pracy, sprawy 

społeczne, upamiętnianie historii oraz 

promocję postaw patriotycznych. 

Ankol 

 

W numerze: 
 

Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
 

Waldemar Krenc  przewodniczącym 
łódzkiej „Solidarności” na kolejną 
kadencję. 

 

Str. 2-3, 6-7 
 

To my jesteśmy pamięcią 
Związku  

 

Region Ziemi Łódzkiej to niejako 
bastion Sekretariatu Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 
Warto dodać, że struktury emeryckie 
„Solidarności” obchodziły w 2016 
roku 25-lecie. 
 

 Str. 10 
 

Narodziny „Solidarności” 
w Regionie  

 

Łódzka „Solidarność" rodziła się 
w   sierpniu   1980   roku.   Strajki 
rozpoczęły  się  już  na  początku 
sierpnia. W Łodzi i województwie 
strajkowało wówczas ok. 30-40 tys. 
osób w 60-ciu zakładach pracy. 

 

Str. 11 

WALDEMAR KRENC 
przewodniczącym 

łódzkiej 
„SOLIDARNOŚCI” 
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Uchwała nr 7/2018 

XXIII Walnego Zebrania Delegatów  

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność”  

z dnia 22 czerwca 2018 r.  
 

Uchwała programowa  
 

Nawiązu jąc do  S ta tu tu NSZZ 

„Solidarność” oraz aktualnej sytuacji 

społecznej, politycznej i gospodarczej 

w kraju, delegaci Walnego Zebrania Dele-

gatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ 

„Solidarność” przyjmują program działa-

nia na kadencję 2018 – 2022. Bieżąca 

sytuacja społeczna, polityczna i gospo-

darcza w naszym kraju rodzi potrzebę 

maksymalnego zaangażowania się NSZZ 

„Solidarność” w realizację celów zawar-

tych w programie statutowych działań 

naszego Związku. Wśród nich, do priory-

tetowych zagadnień w najbliższych latach 

należeć będą: 
 

1. Obrona praw pracowniczych 

i związkowych 
 

Nieprzestrzeganie prawa pracy przez pra-

codawców, mobbing, zastraszenie pra-

cowników, utrudnianie działalności związ-

kowej, szykanowanie działaczy związko-

wych a nawet wyrzucanie ich z pracy to 

procedery, z którymi wciąż spotykamy się 

w naszym województwie. Ochrona praw 

pracowniczych i związkowych jest podsta-

wowym zadaniem Związku i aby zrealizo-

wać je należy:  

a) ściśle współpracować z Państwową 

Inspekcją Pracy i podejmować wspólne 

działania dotyczące przeciwdziałaniu 

łamania praw pracowniczych i związko-

wych przez pracodawców,  

b) podejmować działania/inicjatywy mają-

ce na celu wprowadzenie przez rząd 

i parlament RP takich zmian obowiązują-

cego prawa, które spowodują w znacznym 

stopniu zmniejszenie utrudniania działal-

ności związkowej przez pracodawców oraz 

zwiększą ochronę trwałości pracy działa-

czy związkowych. 
 

2. Rozwój i promocja Związku 
 

Do kluczowych zadań, jakie stoją przed 

nami w najbliższej kadencji należą rozwój 

i promocja Związku. Zwiększenie liczebno-

ści Związku, a także szeroko zakrojone 

działania promocyjne, przedstawiające 

cele Związku w dostępnych środkach prze-

kazu, są szansą na poprawę warunków 

pracy i płacy. Niezwykle istotne jest rów-

nież wzmacnianie kompetencji liderów 

związkowych. Aby zadania te zrealizować 

należy: 

a) prowadzić działania z udziałem orga-

nizatorów związkowych w dużych liczeb-

nie branżach, w których brak jest organi-

zacji związkowych lub są słabo rozwinię-

te,  

b) podejmować działania rozszerzające 

wiedzę i umiejętności działaczy związko-

wych, głównie w zakresie tematyki zwią-

zanej z rozwojem związku,  

c) kontynuować działania zwiększające 

udział przedstawicieli naszego Związku 

w mediach, na poziomie regionalnym 

i krajowym,  

d) poszerzać bazę mailową w celu szer-

szego i szybszego przepływu informacji. 
 

3. Wzrost wynagrodzeń oraz bezpie-

czeństwo i higiena pracy 
 

Bezpieczna i właściwie wynagradzana 

praca jest podstawą zarówno gospodarki, 

jak i odpowiedniego poziomu życia społe-

czeństwa. Stąd też działania Związku mu-

szą być ukierunkowane na poprawę wa-

runków pracy i płacy, a służyć temu powin-

no wzmocnienie dialogu na szczeblu zakła-

dowym  i ponadzakładowym. Tak więc 

celem związku na lata 2018-2022 jest: 

a) podejmowanie inicjatyw mających na 

celu prawne zagwarantowanie wzrostu 

wynagrodzenia wraz ze wzrostem gospo-

darczym kraju oraz przeciwdziałanie po-

głębiającemu się rozwarstwieniu społecz-

nemu, 

b) wspieranie dialogu mające na celu 

promowanie rozwiązań zachęcających do 

negocjacji zakładowych i ponadzakłado-

wych układów zbiorowych pracy, 

c) kontynuowanie działań na rzecz zmiany 

istniejącego prawa w zakresie pomocy 

państwa w zatrudnianiu osób wchodzą-

cych na rynek pracy oraz osób powyżej 

50 roku życia, 

d) zwalczanie patologicznych form zatrud-

nienia, 

e) działanie na rzecz profilaktyki zmniej-

szającej zagrożenia wypadkami przy pracy 

i ścisła współpraca w tym zakresie z Pań-

stwową Inspekcją Pracy oraz Instytutem 

Medycyny Pracy, 

f) ochrona istniejących miejsc pracy 

i zachowanie obowiązujących w Polsce 

standardów zatrudnienia jednakowych dla 

wszystkich zatrudnionych. 
 

4. Sprawy społeczne 
 

NSZZ „Solidarność” jako organizacja 

wrażliwa społecznie nie może stać obojęt-

nie, tam, gdzie dzieje się krzywda słab-

szym, mniej zamożnym mieszkańcom na-

szego regionu. Sprawy rodzinne, mieszka-

niowe, odpowiednie warunki socjalne, 

zawsze leżały na sercu naszej organizacji. 

Dlatego też za kolejne cele na najbliższą 

kadencję stawiamy sobie: 

a) podejmowanie działań wspierających 

każdą inicjatywę poprawiającą warunki 

życia mieszkańców województwa łódzkie-

go, 

b) wspieranie inicjatyw poprawiających 

warunki życia rodzin, szczególnie rodzin 

młodych i wielodzietnych,  

c) popieranie propozycji legislacyjnych 

ułatwiających polskim rodzinom budowę 

lub kupno własnego mieszkania, 

d) podejmowanie działań na rzecz zmiany 

systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby 

powstał sprawiedliwy mechanizm walory-

zacji emerytur i rent, który w pełni będzie 

uwzględniał rzeczywisty wzrost kosztów 

utrzymania i leczenia, 

e) stworzenie możliwości przechodzenia 

na emeryturę osobom legitymującym się 

odpowiednim stażem pracy (35 lat dla 

kobiet i 40 lat dla mężczyzn), 

f) zabieganie o opracowanie tzw. 

„koszyka socjalnego", 

g) podejmowanie i wspieranie wszelkich 

działań na rzecz rozwoju w naszym Re-

gionie poziomu edukacji, szkolnictwa 

wyższego i nauki.  
 

5. Upamiętnianie historii i promocja 

postaw patriotycznych 
 

Dzisiaj, w dobie otwartych granic i globa-

lizującej się gospodarki należy pamiętać, 

że patriotyzm to umiłowanie i pielęgnowa-

nie narodowych tradycji i kultury, które 

przyczyniły się do zachowania tożsamości 

narodowej i odzyskania niepodległości. 

Patriotyzm, to dbałość o narodową gospo-

darkę, to stawianie dobra kraju ponad 

interes osobisty a nawet rezygnacja z pry-

watnych korzyści. Bardzo ważnym zada-

niem jest również godne upamiętnienie 

historii NSZZ „Solidarność” Regionu 

Ziemia Łódzka.  

Naszymi celami w tym zakresie na lata 

2018-2022 są: 

a) kontynuacja działań mających na celu 

upamiętnianie historii poprzez organizo-

wanie obchodów rocznic związkowych 

i patriotycznych, 

b) edukacja historyczna młodzieży, także 

w zakresie najnowszej historii oraz przy-

pominanie wydarzeń z naszej historii bu-

dzących dumę, 

c) przekazywanie historycznej prawdy 

o przeszłości i wspieranie wszelkich dzia-

łań legislacyjnych zmierzających do za-

dośćuczynienia ofiarom komunizmu 

i sprawiedliwego osądzenia winnych tych 

zbrodni 

d) podejmowanie działań mających na 

celu przywrócenie funkcjonowania w daw-

nej siedzibie „Solidarności” ZŁ przy ul. 

Piotrkowskiej 258/260 (obecnie siedziba 

Instytutu Europejskiego) wystawy 

„Solidarność” Ziemi Łódzkiej 1980 – 

1989. 

 

Przewodniczący 

XXIII Walnego Zebrania Delegatów 

Regionu Ziemia Łódzka  

NSZZ „Solidarność” 

  Krzysztof Kilański 
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Z Regionu 

N 
ie ma nic ważniejszego niż zaufanie ludzi – powiedział 

przewodniczący Regionu Waldemar Krenc odnosząc 

się do Jego ponownego wyboru na szefa łódzkiej 

„Solidarności” (WZDR odbyło się 22 czerwca). Przewodniczą-

cy pogratulował też nowo wybranemu Zarządowi i przewodni-

czącej Regionalnej Komisji Rewizyjnej Teresie Kempskiej. 

Złożenie przysięgi podczas WZDR zobowiązuje. Teraz pora 

przejść do normalnej, codziennej pracy – kontynuował. 

Przewodniczący zaproponował skład Prezydium, który członkowie 

ZR przegłosowali (Prezydium Uchwałą ZR może liczyć 7 osób). 

I tak w skład Prezydium weszli: 

 Piotr Ścieśko - I zastępca przewodniczącego, skarbnik  

Zadania: nadzór i koordynacja prac Biura Prawno-Negocjacyjnego 

i Działu Księgowości, nadzór nad organizacjami międzyzakładowymi 

i zakładowymi, strukturami branżowymi, problemowymi i podregio-

nami, koordynacja akcji protestacyjnych 

 Krzysztof Kilański - II zastępca przewodniczącego 

Zadania: promocja zewnętrzna Związku, pomoc charytatywna, za-

stępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodo-

wego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków 

 Ireneusz Wach - III zastępca przewodniczącego, sekretarz 

Zadania: przygotowanie posiedzeń ZR i Prezydium ZR, administra-

cja budynków i nadzór właścicielski, informacja wewnętrzna i ze-

wnętrzna, nadzór i organizowanie uroczystości, nadzór pracy pocztu 

sztandarowego, przygotowywanie i nadzorowanie programów unij-

nych oraz pozyskiwania funduszy europejskich 

Wybory pozostałych członków Prezydium mają się odbyć 27 sierp-

nia – na kolejnym posiedzeniu ZR. 

Zarząd głosując zatwierdził wybory w Radach Podregionów (pełny 

wykaz Podregionów w RIZ nr 6/2018 oraz na str. internetowej ZR 

www.solidarnosc.org.pl/lodz) oraz zatwierdził Regulamin ich funk-

cjonowania i wybory Regionalnej Sekcji Pracowników Pomocy Spo-

łecznej NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącą RSPPS została Mag-

dalena Rogozińska. 

Z prac krajowych Związku 

20 czerwca Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła Stanowi-

sko popierające postulaty zawarte w liście otwartym WZD Krajowej 

Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” z dnia 18 maja br. W liście otwar-

tym podpisanym przez przewodniczącego KSN Dominika Szczukoc-

kiego delegaci WZD KSN NSZZ „Solidarność” postulują wprowa-

dzenie zasadniczych zmian do projektu Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, przedłożonego w Sejmie 5 kwietnia br. „Projekt 

ustaw odchodzi od partycypacyjnego modelu funkcjonowania uni-

wersytetów i jednostek naukowych na rzecz modelu biznesowego” - 

czytamy w liście otwartym. NSZZ „Solidarność” jest m.in. przeciw-

ny powoływaniu rad uczelni, co jest przenoszeniem do uczelni wzo-

rów korporacyjnych, domaga się zmiany projektu Ustawy w kierun-

ku rozszerzenia partycypacji pracowników akademickich oraz trakto-

wania ich jako partnerów. Ponadto Związek jest przeciwny projekto-

wi obniżenia rangi wydziałów i ich rad naukowych, postuluje przy-

wrócenie wyborów członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przez kolegia elektorskie oraz oczekuje zapewnienia na-

uczycielom akademickim warunków stabilizacji zawodowej i ekono-

micznej, a pracownikom publicznych szkół wyższych wzrostu wyna-

grodzeń zgodnego z koncepcją ładu płacowego w szkolnictwie wyż-

szym. 

Podczas posiedzenia omówiono też Decyzję Prezydium KK ws. se-

nackiego projektu ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Prezydium KK 

negatywnie zaopiniowało ww. wniosek albowiem zakłada on likwi-

dację tzw. zgromadzeń cyklicznych organizowanych w celu uczcze-

nia doniosłych i istotnych dla historii RP wydarzeń. „(…) Likwidacja 

tej instytucji umożliwi – jak się obawiamy – uprzednie „złośliwe” 

rezerwowanie czasu i miejsca na przeprowadzenie zgromadzenia 

przez różnego rodzaju podmioty w innym celu niż godne uczczenie 

np. rocznicy „grudnia 70”, a wręcz przeciwnie, na co NSZZ 

„Solidarność” zgodzić się nie może (…)” – czytamy w Decyzji KK. 

ankol 

Z posiedzenia Zarządu Regionu 
2 lipca 2018 

74 rocznica wybuchu 

Powstania Warszawskiego 
1 sierpnia na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi odby-

ły się obchody 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Punktualnie o godzinie 17:00 zawyły syreny, a uczestnicy obcho-

dów minutą ciszy uczcili pamięć poległych i pomordowanych 

uczestników powstania. W uroczystości zorganizowanej przez In-

stytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi wzięli udział przedsta-

wiciele władz państwowych i samorządowych, służb munduro-

wych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, harcerze, a także 

uczestnicy tamtych wydarzeń – Powstańcy Warszawscy. Po krót-

kich wystąpieniach wojewody łódzkiego prof. Zbigniewa Rau oraz 

dyrektora łódzkiego Oddziału IPN dr Dariusza Roguta uczestnicy 

uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie gen, Edwarda 

Pfeiffera PS. „Radwan”. Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej reprezen-

tował zastępca przewodniczącego Ireneusz Wach. 

I.W. 
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Konkurs 
„Pracodawca  

Przyjazny  
Pracownikom”  

 

Prezydium Komi-

s j i  Krajowej 

N S Z Z 

„ S o l i d a r n o ś ć " 

ogłosiło XI edycję 

Akcji Certyfika-

c y j n e j 

„ P r a c o d a w c a 

Przyjazny Pracownikom”, która ma 

na celu wyłonienie pracodawców 

przyjaznych pracownikom. Akcja ma 

na celu pokazanie, że interesy przed-

siębiorstwa oraz interesy pracowni-

ków są zbieżne. Wystarczy tylko od-

powiednio prowadzić dialog pomię-

dzy przedstawicielami zarządów 

przedsiębiorstwa i załogi.  

Podczas konkursu oceniane będą dobre 

praktyki w zakresie m.in.: przestrzega-

nia prawa pracy, prawa pracowników do 

zrzeszania się, zawarty układ zbiorowy, 

zatrudnienie pracowników na czas nie-

określony. Do konkursu mogą być zgło-

szone zakłady pracy, które swoimi dzia-

łaniami wpisują się w wartości propago-

wane przez NSZZ „Solidarność”. 

Przypominamy, że pracodawcy - laure-

aci - posiadają prawo korzystania z Cer-

tyfikatu przez okres trzech lat. A więc, 

laureaci poprzednich edycji Akcji mogą 

ponownie zabiegać o przyznanie Certy-

fikatu po wygaśnięciu wspomnianego 

wyżej okresu. Lista laureatów poprzed-

nich edycji znajduje się na stronie inter-

netowej Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”.  

Regulamin konkursu, zawierający har-

monogram prac związanych z przyzna-

waniem Certyfikatu oraz ankiety zgło-

szeniowe dostępne są na stronie interne-

towej KK NSZZ „Solidarność” 

www.solidarnosc.org.pl. 

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) należy przesyłać na adres: 

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, 

Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 

z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom” lub pocztą 

elektroniczną na adres: certyfi-

kat@solidarnosc.org.pl w terminie do 

dnia 31 października 2018 r.  
Zgłoszenia rozpatrywane będą - według 

kryteriów określonych w załączniku nr 2 

do regulaminu - przez Komisję Certyfi-

kacyjną, pod przewodnictwem Piotra 

Dudy - Przewodniczącego KK NSZZ 

„Solidarność", w skład której wejdą 

m.in.: przedstawiciel Prezydenta RP, 

członek Rady Ochrony Pracy przy Sej-

mie RP oraz członek Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność". 

Wyniki procesu certyfikacyjnego będą 

dostępne na stronie internetowej Komisji 

Krajowej NSZZ „Sol idarność" 

www.solidarnosc.org.pl. 

Zastępca przewodniczącego 

ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” 

 Piotr Ścieśko 

Kiedy, jak nie teraz 
 

Z końcem lipca br. Organizacja Zakła-

dowa NSZZ „Solidarność” w Izbie 

Administracji Skarbowej w Łodzi skie-

rowała do przewodniczącego Komisji 

Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra 

Dudy pismo, w którym prosi o podjęcie 

działań, mających na celu zaprzestanie 

deprecjonowania pracowników Krajo-

wej Administracji Skarbowej. List do 

przewodniczącego Dudy podpisała 

przewodnicząca KZ Anna Szeliga. 
Związkowcy wyrażają swoje oburzenie, iż 

pomimo niejednokrotnego zapewnienia 

przez Rząd RP, że wzrost dochodów bu-

dżetu państwa w ubiegłym roku o ponad 

30 mld zł możliwy był w dużym stopniu 

dzięki zaangażowaniu pracowników 

i funkcjonariuszy Krajowej Administracji 

Skarbowej, wartość ich realnego wyna-

grodzenia ciągle spada. „(…) Jako pra-

cownicy służby cywilnej otrzymujemy 

wynagrodzenie w oparciu o tzw. kwotę 

bazową, która od 2008 r. wynosi nie-

zmiennie 1.874 zł. W owym czasie stano-

wiła ona 166% najniższego wynagrodze-

nia, a obecnie stanowi jedynie 89 % tej 

kwoty. Z uwagi na zapowiedzi Rządu, 

w przyszłym roku będzie to spadek ponad 

dwukrotny. Takiej realnej obniżki wyna-

grodzenia nie doświadczyła żadna inna 

grupa zawodowa – argumentują. 

I dalej: (…) Jeżeli zatem Rząd chwali się 

niespotykanym od wielu lat wzrostem 

dochodów budżetu państwa i rekordowo 

niskim deficytem budżetowym, to kiedy, 

jak nie teraz, czas zrekompensować brak 

waloryzacji w służbie cywilnej? Kogo de 

facto należy docenić, jak nie tych, których 

praca w znaczącej mierze przyczyniła się 

do tak dobrego stanu budżetu? Służba 

cywilna, w tym pracownicy Krajowej Ad-

ministracji Skarbowej to bodaj jedyna 

grupa zawodowa wynagradzana z budżetu 

państwa, która od blisko dekady nie uzy-

skała nawet symbolicznej waloryzacji 

kwoty bazowej wynagrodzeń, a jeżeli na-

wet podwyżki wynagrodzeń w przypadku 

poszczególnych pracowników wystąpiły, 

to wyłącznie dzięki redukcji zatrudnienia, 

a nawet obniżeniu wynagrodzeń części 

pracowników(!). 

Zgodnie z danymi GUS średnie wynagro-

dzenie w grudniu 2017 r. wyniosło 4973 zł 

brutto, czyli ok. 3530 zł na rękę. W KAS 

pracownikowi z wyższym wykształceniem 

po 30 latach pracy i osiągnięciu maksy-

malnego stopnia służbowego rząd propo-

nuje wynagrodzenia brutto w granicach 

4000 zł. oczywiście z  dodatkiem za staż 

pracy. Absolwent wyższej uczelni rozpo-

czynający karierę może liczyć na wyna-

grodzenie w granicach 3000 zł. brutto - 

dodaje przewodnicząca A. Szeliga. 

Związkowcy z KAS skarżą się też na 

przeciążenie pracowników spowodowane 

ograniczeniem zatrudnienia, przymusowe 

wysyłanie pracowników na emerytury 

przy jednoczesnym wzroście wymagań w 

stosunku do pracujących, bez stosownej 

rekompensaty finansowej. (…) Odchodzą 

wartościowi pracownicy, zarówno z uwagi 

na skandaliczne warunki płacowe i brak 

perspektyw na ich poprawę, jak i z uwagi 

na przeciążenie pracą. Dalsze obniżanie 

poziomu życia wynikające z braku walory-

zacji kwoty bazowej - tylko ten trend 

wzmocni, tym bardziej, że młodym lu-

dziom nie proponuje się żadnych perspek-

tyw związanych z awansem zawodowym. 

Czy tak ma wyglądać profesjonalna admi-

nistracja rządowa? – czytamy w liście do 

przewodniczącego P. Dudy. 

Przewodnicząca A. Szeliga podkreśla, że 

pracownicy KAS zostali pozbawieni pra-

wa do jakiejkolwiek akcji protestacyjnej 

z uwagi na konieczność wyczerpania 

przesłanek zawartych w Ustawie o roz-

wiązywaniu sporów zbiorowych. Mało 

tego - prowadzenie sporu zbiorowego 

dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń 

z pracodawcą, jest bezcelowe z uwagi na 

fakt, iż Dyrektor Izby Skarbowej nie jest 

dysponentem środków finansowych, które 

mógłby przeznaczyć na ten cel i nie on 

decyduje o wysokości kwoty bazowej. 
Kierując się zatem troską o pracowników 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz 

o utrzymanie rosnącego poziomu docho-

dów budżetu państwa, zwracamy się 

z prośbą do Pana Przewodniczącego 

o objęcie pracowników Krajowej Admini-

stracji Skarbowej szczególną uwagą 

i rozpoczęcie rozmów z Rządem o podnie-

sieniu naszych wynagrodzeń w stopniu 

rekompensującym utratę ich siły nabywczej 

przez ostatnie lata. Jeżeli nie nastąpi to 

teraz, gdy wzrost dochodów budżetowych 

jest faktem, to kiedy? – pytają związkowcy.  
ankol 

http://www.solidarnosc.org.pl
mailto:certyfikat@solidarnosc.org.pl
mailto:certyfikat@solidarnosc.org.pl
http://www.solidarnosc.org.pl
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Przez pamięć na krew przelaną, cierpienia doznane  

i represje znoszone przez pokolenia tych, co o prawa 

pracowników w naszej Ojczyźnie walczyli, na sztandar 

ten  przed  prześladowcami  uratowany,  przez  Ojca 

Świętego Jana Pawła II poświęcony przysięgam: 

zaufania powierzonego nie zawieść 

o prawa ludzi pracy w Ojczyźnie walczyć 

jedność budowaną na solidarności usilnie zabiegać 

prawa Związku przestrzegać 

ideałom Sierpnia'80 wierność zachować. 

Tak mi dopomóż Bóg! 
          Sieradz, dnia 22 czerwca 2018 r. 
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Informacje 

Tegoroczny Międzynarodowy Wy-

ścig Kolarski „Solidarności” 

i Olimpijczyków zakończył się suk-

cesem polskich zawodników z gru-

py Wibatech, którzy w końcowej 

klasyfikacji uplasowali się na 

dwóch pierwszych miejscach. To 

cieszy tym bardziej, że Polacy wy-

grali też pozostałe klasyfikacje, 

z wyjątkiem klasyfikacji młodzieżo-

wej.  

Zwycięzcą wyścigu został Sylwester 

Janiszewski z grupy Wibatech Merx 

7R, który był liderem przez cały Wy-

ścig.  Zwycięzca podkreślał w wywia-

dach, że bardzo sobie ceni zwycięstwo 

w Wyścigu „Solidarności” i Olimpij-

czyków, to dla niego jeden z najwięk-

szych sukcesów.  

121 zawodników z 21 polskich i europej-

skich teamów stanęło na starcie 29. Mię-

dzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

„Solidarności” i Olimpijczyków.  Mieli 

do pokonania 740 km. w pięciu etapach.  

Podobnie jak w ostatnich latach, trasa 

tegorocznego Wyścigu wiodła przez pięć 

województw: podkarpackie, małopolskie, 

śląskie, świętokrzyskie i łódzkie. 

Czterodniowe ściganie rozpoczęło się 4 

lipca na Rynku w Sanoku, a zakończyło 

w sobotnie popołudnie na ul. Piotrkow-

skiej w Łodzi.  

Organizatorem Międzynarodowego Wy-

ścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olim-

pijczyków jest Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność”, a przewodniczą-

cym Komitetu Organizacyjnego 

MWKSiO jest przewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” Waldemar Krenc. 

Czy to był Polski Wyścig?  Ostatecznie 

tak, ale konkurencja ekip zagranicznych - 

bardzo mocna. 

Pogoda dopisała, kibice też. Trasa była 

ułożona nieco inaczej niż zwykle: punkty 

za górskie premie można było zdobyć na 

każdym etapie: zaczynaliśmy na Podkar-

paciu, gdzie 3 etapy były typowo gór-

skie, a następnie Góry Świętokrzyskie i 

wreszcie wzniesienie po bruku na ulicy 

Giewont w Łodzi. 

 „Wyścig był trudny - pierwszego dnia 

dwa etapy po 100 km. każdy i trzeciego 

dnia trasa 200 km. Stawka była wyrów-

nana.  Mimo gór w końcowej klasyfikacji 

w jednej minucie zmieściło się 6-ciu za-

wodników. Liczyły się sekundy bonifikat 

na metach i lotnych finiszach. Na każdym 

etapie, szczególnie tych górskich, peleton 

dzielił się na grupy. Ostatnia górska 

premia po bruku na ul. Giewont podzieli-

ła peleton na szereg grup – podsumowu-

je Tadeusz Skorek, dyrektor techniczny 

WKSiO. - Wyścig od lat jest najbardziej 

prestiżową imprezą dla kolarstwa pol-

skiego. Także w tym roku dostarczy ma-

teriału dla analizy przez Polski Związek 

Kolarski, który przede wszystkim powi-

nien się zainteresować klasyfikacją mło-

dzieżową, gdyż w pierwszej dziesiątce tej 

klasyfikacji Polak znalazł się dopiero na 

9 miejscu! A przykładowo, złożona z sa-

mych zawodników poniżej 23 lat belgij-

ska ekipa Lotto Soudal, miała całą szóst-

kę zawodników sklasyfikowanych na 

miejscach od 3 do 12 –ego miejsca. To 

daje do myślenia.  

Gośćmi honorowymi Wyścigu byli: prze-

wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda oraz prezes 

Polskiego Związku Kolarskiego Janusz 

Pożak. 

Warto dodać, że Patronat Honorowy nad 

Międzynarodowym Wyścigiem Kolar-

skim „Solidarności” i Olimpijczyków 

objął Prezydent RP Andrzej Duda. Patro-

nat Medialny nad MWKSiO objęła m.in. 

Telewizja Polska. 

Wyścig „Solidarności” ma w swojej na-

zwie Olimpijczyków. Stąd obecność 

znanych sportowców na trasie. I tak 

przez na całej trasie kolarzom towarzy-

szył Marek Leśniewski, kolarz, srebrny 

medalista z olimpiady w Seulu; na Pod-

karpaciu z kolei Marek Karbarz, siatkarz, 

złoty medalista z olimpiady w Montre-

alu. Na ostatnich etapach dołączyli: 

Edward Skorek, kapitan złotego zespołu 

siatkówki męskiej z Montrealu oraz An-

drzej Sypytkowski kolarz szosowy, wice-

mistrz świata oraz wicemistrz olimpijski 

z Seulu. Olimpijczycy chętnie opowiada-

li o swoich zmaganiach sportowych, 

rozdawali autografy, jest możliwość zro-

bienia sobie pamiątkowej fotografii ze 

znanym olimpijczykiem. 

Kolarze i całe ekipy byli gościnnie przyj-

mowani w każdym mieście i na całej 

trasie przejazdu. 

„Chciałbym tą drogą podziękować wła-

dzom poszczególnych miast etapowych, 

sponsorom i wszystkim, którzy przyczyni-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolarstwo_szosowe
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li się do organizacji Wyścigu. Mieszkańcom, którzy dopingowali 

naszych kolarzy. Pochwały i podziękowania należą się także 

funkcjonariuszom Policji i druhom z OSP za zabezpieczenie 

trasy przejazdu – kontynuuje Dyrektor i dodaje - W kuluarach 

toczyly się rozważania nad formułą przyszłorocznego 30–ego 

Wyścigu”. 

Przy profesjonalnym sporcie rozwija się też kolarstwo dzieci 

i młodzieży. Już po raz 10-ty w miastach, w których organi-

zowany jest start, bądź meta poszczególnych etapów, 

MWKSiO odbywają się wyścigi młodych kolarzy.  

Kolarstwo wśród dzieci cieszy się zawsze dużym zainteresowa-

niem.  

W tym roku zmagania młodych kolarzy odbywały się w 8-miu 

miastach etapowych: Sanoku, Sędziszowie Małopolskim, Strzy-

żowie, Krośnie, Jaśle, Stalowej Woli, Jaworznie i Łodzi. 

Zwycięscy otrzymali medale, a wszyscy młodzi zawodnicy - 

dyplomy uczestnictwa. 

Liczny udział dzieci daje nadzieję, że w przyszłości polscy za-

wodnicy zawładną także klasyfikacją młodzieżową – dodaje 

dyrektor T. Skorek. 

Dziękuję za rozmowę i do spotkania za rok na trasie Jubile-

uszowego XXX Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 

„Solidarności” i Olimpijczyków. 

Klasyfikacja końcowa: 

1. Sylwester Janiszewski (Wibatech Merx 7R) 17:19.28 

2. Maciej Paterski (Wibatech Merx 7R) strata 17 s 

3. Aaron Van Poucke (Belgia/Lotto Soudal U23) 23s 

4. Kamil Zieliński (Team Hurom) 24 s  

5. Adam Stachowiak (Voster ATS Team) 29 s 

6. Marek Rutkiewicz (Wibatech Merx 7R) 35 s 

Zwycięzcy pozostałych klasyfikacji: 

Sylwester Janiszewski zwyciężył również w klasyfikacji 

punktowej (biała koszulka). W górskiej (zielona) najlepszy 

był Michał Podlaski (Voster ATS Team), w młodzieżowej 

U-23 (niebieska) – Van Poucke, a w drużynowej (szara) – 

Wibatech Merx 7R. 

Anna Kolińska 

 

Z przykrością informujemy, że 
w dniu 19 czerwca br. zmarła 

 

ŚP. BOŻENA KOSTRZEWA 
 

Od 27 IX 1980 r. członek 
NSZZ „Solidarność” 

w Przędzalni Czesankowej 
„Arelan” w Łodzi. 

31 V – 31 XII 1981 r. pracownik 
Zarządu Regionalnego NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 
W 1989 r. pracowała w Regionalnej 

Komisji Organizacyjnej 
NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej. 

W 2002 r. otrzymała Medal 
„O Niepodległość Polski i Prawa 

Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989, 
a w 2001 r. odznakę „Zasłużony 

działacz kultury”. 
W 2013 r. odznaczona Złotym 

Krzyżem Zasługi. 
 

Wyrazy współczucia 
 

Rodzinie  
 

składa 
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej  

NSZZ „Solidarność” 

Z ostatniej chwili 
 

Jysk Sp. z o.o. zwalnia 

działacza związkowego 
 

Jysk Sp. Z o.o. 

rozwiązała bez 

w yp owi e d z e n i a 

umowę o pracę z 

przewodniczącym 

Komisji Zakłado-

w e j  N S Z Z 

„Solidarność” To-

maszem Jamrozi-

kiem. Powodem rozwiązania umowy 

o pracę jest rzekome naruszenie przez 

T. Jamrozika podstawowych obowiązków 

pracowniczych polegających na podawa-

niu nieprawdziwej i zawyżonej liczby 

członków Związku, co prowadziło do 

zwolnienia (w niewłaściwym wymiarze) 

z obowiązku wykonywania pracy przez 

działaczy Komisji Zakładowej z zachowa-

niem prawa do wynagrodzenia (w ramach 

tzw. godzin związkowych) . 

Tomasz Jamrozik pełni funkcję przewod-

niczącego KZ w Jysk, a jego stosunek 

umowy o pracę został wskazany do szcze-

gólnej ochrony trwałości stosunku pracy. 

Pracodawca zwrócił się do Komisji Zakła-

dowej w Jysk oraz do Zarządu Regionu 

(T. Jamrozik pełni funkcję członka Zarzą-

du Regionu) o opinię na temat zasadności 

rozwiązania umowy o pracę. Zarówno 

Komisja Zakładowa, jak i Zarząd Regionu 

uznali zarzuty pracodawcy za nieprawdzi-

we i bezpodstawne i nie wyraziły zgody 

na rozwiązanie umowy o pracę z przewod-

niczącym KZ.  Według NSZZ 

„Solidarność” przyczyna rozwiązania 

umowy o pracę pozbawiona jest jakichkol-

wiek konkretów, a okoliczności uzasad-

niające tę decyzję były objęte postępowa-

niem przygotowawczym przez Prokuratu-

rę, które zostało umorzone z powodu bra-

ku znamion czynu zabronionego. Obecnie 

sprawa badana jest ponownie tylko ze 

względu na złożone przez Jysk Sp. z o.o. 

zażalenie na decyzję Prokuratury. 

Przypominamy, iż o konflikcie na linii 

Jysk – Organizacja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” w Jysk pisaliśmy wielokrot-

nie w RIZ-ie. Między innymi w lutowym 

wydaniu informowaliśmy o oczyszczeniu 

przez sąd z zarzutów T. Jamrozika o pro-

wadzenie strony internetowej Organizacji 

Zakładowej bez zarejestrowania. Donie-

s i e n i e  n a  p r z e w o d n i c z ą c e g o 

„Solidarności” Tomasza Jamrozika za 

wyżej wymienione działania złożył przed-

stawiciel Jysk Sp. z o.o.. 

I.W. 
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Sekretariat Emerytów i Rencistów w Regionie Ziemia 

Łódzka 

To my jesteśmy pamięcią 
Związku 

Region Ziemi Łódzkiej to niejako bastion Sekreta-

riatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 

Od kiedy powstał, cały czas ma siedzibę w naszym 

mieście. Warto dodać, że struktury emeryckie 

„Solidarności” obchodziły w 2016 roku 25-lecie.   

Przez długie lata przewodniczącym był Zbigniew 

Gałązka, od 2014 jest nim Dariusz Kucharski. Wy-

bory w maju br. potwierdziły trafność wyboru 

sprzed czterech lat. Darek Kucharski był jedynym 

kandydatem na to stanowisko. 

Anna Kolińska: Gratulacje, to Twoja druga kadencja, 

jako przewodniczącego Sekretariatu Emerytów i Renci-

stów NSZZ „Solidarność”. Jakie Regiony należą do Se-
kretariatu, ilu liczy członków? 

Dariusz Kucharski: Dziękuję, cieszę się, że delegaci do-

cenili moje dotychczasowe starania. 

Obecnie w Sekcjach Regionalnych skupionych w Sekre-

tariacie jest ok. 8,5 tys. członków w 26 Regionach. W 

ciągu minionej kadencji udało nam się przyciągnąć do 

Sekretariatu: Krosno, Podlasie, Bydgoszcz, Koszalin. 

Jeśli chodzi o Regiony to wymienię te, które do Sekreta-

riatu nie należą. Nie ma nas w Koninie, Olsztynie, Zielo-

nej Górze, Szczecinie, Przemyślu, a ostatnio wystąpiły 

Regiony: Śląsko-Dąbrowski i Gdański. 

A.K. Czy Sekretariat należy do jakiś struktur zagranicz-

nych? 
Tak, Sekretariat jest afiliowany w Europejskiej Federacji 

Emerytów i Starszych Pracowników (FERPA) z siedzibą 

w Brukseli. Jest to organizacja należąca do Europejskiej 

Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), aczkol-

wiek bez prawa głosu. 

A.K. Gdybyś miał krótko powiedzieć, czym zajmowała się 

Rada Sekretariatu w minionej kadencji? 
D.K. Staraliśmy się zaistnieć na mapie instytucji, które 

rozmawiają w imieniu emerytów z rządem RP. Od rzą-

dzących domagamy się całościowej i spójnej polityki 

senioralnej, która uwzględniałaby, przede wszystkim, 

bardzo słabą kondycję materialną emerytów w Polsce.W 

trakcie rozmów utwierdziliśmy się, że rząd zdaje sobie 

sprawę z faktu, iż coroczna waloryzacja nie kompensuje 

wzrostu kosztów utrzymania emerytów i rencistów. Co 

roku słyszymy, że jednak na razie nie możemy liczyć na 

radykalną poprawę ze względu na brak pieniędzy. Rząd 

zapewnia, że słucha, co mówi nasze środowisko. Nam 

zależy na jednej rzeczy - aby to była trwała zmiana syste-

mowa. 

Rozmawialiśmy też z wiceministrem zdrowia na temat 

zmian w systemie ochrony zdrowia, tak, aby skrócić ko-

lejki do lekarzy. Wskazywaliśmy na pewne nieprawidło-

wości. Np. recepty dla osób 75plus może wystawiać jedy-

nie lekarz pierwszego kontaktu. Natomiast większość 

tych leków, to leki specjalistyczne i starsi, schorowani 

ludzie, aby dostać receptę, krążą między lekarzami spe-

cjalistami, a lekarzem pierwszego kontaktu. 

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w Radzie Dialo-

gu Społecznego nie ma przedstawiciela Sekretariatu 

Emerytów. Jest to sytuacja niewłaściwa. Delegaci pod-

czas tegorocznego Kongresu podjęli Uchwałę, o wyzna-

czenie osoby, która reprezentowałaby środowisko emery-

tów na forum RDS 

A.K. Jakie plany na najbliższe lata? 
D.K. W trakcie minionej kadencji Rada doszła do wnio-

sku, że nie może skuteczenie działać w środowisku bez 

dodatkowych środków finansowych. Dlatego potrzebna 

jest nam własna organizacja pozarządowa, która mogłaby 

takie środki pozyskiwać. W tym roku w wyniku zawartej 

umowy partnerskiej z organizacją pozarządową, udało 

nam się pozyskać dotację w ramach Rządowego Progra-

mu ASOS i otrzymaliśmy wsparcie rzędu 200 tys. zł. na 

aktywizację społeczną emerytów i rencistów. Przeszkoli-

liśmy już 62 liderów związkowych z całego kraju. W 

następnych etapach Rada Sekretariatu będzie uczestni-

czyła w Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej i we 

wszystkich Regionach zorganizujemy bezpłatną pomoc 

prawną dla wszystkich emerytów i rencistów, którzy ta-

kiej pomocy potrzebują. 

Poza tym uważam, że naszą siłą jest nasza liczebność. 

Pod sztandarem Sekretariatu chcę zgromadzić emerytów i 

rencistów z „Solidarności” z całej Polski. 

A.K. Jak sądzisz, czy Związek jest potrzebny emerytom? 
D.K. Uważam, że emeryci są bardziej potrzebni Związko-

wi, niż na odwrot. To my uczestniczymy w pikietach, 

wspieramy akcje protestacyjne, uroczystości. To my je-

steśmy pamięcią Związku. Zawsze wiernie stawiamy się 

na każde wezwanie „Solidarności”. 

A.K Czego ci życzyć? 

D.K. Pokory. 

Mówiłem, że chcę zgromadzić w Sekretariacie emerytów 

i rencistów solidarnościowych z całej Polski, Jednym z 

pomysłów, jak do nich dotrzeć, jest bezpłatna gazeta, w 

której poruszane byłyby sprawy nurtujące emerytów. 

Chciałbym, aby taka gazetka - informator powstał. 

Dziękuję za rozmowę 

Anna Kolińska 
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HISTORIA 

Narodziny 
„SOLIDARNOŚCI” 

w Regionie 
Łódzka „Solidarność" rodziła się 

w sierpniu 1980 roku. W Łodzi i 

województwie strajkowało wów-

czas ok. 30-40 tys. osób w 60-ciu 

zakładach pracy.  

Już 4 sierpnia na tkalni w Łódzkich 

Zakładach im. Obrońców Pokoju na 

nocnej zmianie rozpoczął się strajk, 

który kontynuowany był w ciągu na-

stępnych dni na różnych zmianach i w 

rezultacie przekształcił się w strajk 

okupacyjny. Głównym postulatem były 

żądania płacowe oraz poprawa warun-

ków pracy. Po kilku dniach lokalne 

władze, zgodziły się na realizację po-

stulatów strajkujących robotników. 

Ustępstwo wobec pracowników Zakła-

dów im. „Obrońców Pokoju” spowodo-

wało rozprzestrzenianie się protestów. 

Oblicza się, że ogółem zastrajkowało 

około czterdzieści tysięcy ludzi. Ale te 

strajki szybko wygaszano. Obiecano 

podwyżkę płac i ludzie wracali do pra-

cy. Największe wrażenie zrobił strajk 

pracowników MPK.  

Łódź „stanęła” 

26 sierpnia na łódzkie ulice nie wyje-

chały tramwaje i autobusy. Strajkujący 

tym samym podjęli strajk solidarno-

ściowy, dołączyli się do manifestują-

cych w Gdańsku. Utworzono Komitet 

Strajkowy, którego przewodniczącym 

wybrano Andrzeja Słowika, kierowcę 

miejskiego autobusu. Protestujący 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komuni-

kacyjnego w Łodzi do swoich żądań 

dotyczących poprawy warunków pracy 

i godziwego wynagrodzenia, dołączyli 

21 postulatów gdańskich. Postulat nu-

mer 1, czyli utworzenie wolnych 

związków zawodowych, stał się naj-

ważniejszym żądaniem w łódz-

kim MPK. 

Napięcie wśród łodzian rosło. Kolpor-

towano ulotki „O co walczą robotnicy 

Wybrzeża”. Strajki zaczęły wygasać 

dopiero 31 sierpnia, po ogłoszeniu pod-

pisania porozumienia w Gdańsku.  

Na początku września w wielu zakła-

dach pracy wybucha nowa fala straj-

ków. Do żądań ekonomicznych docho-

dzą polityczne.  

Pierwsze struktury „Solidarności” 

5 września 1980 roku ukonstytuuował 

się Międzyzakładowy Komitet Założy-

cielski NSZZ „Solidarność”, Jego prze-

wodniczącym został, przywódca strajku 

w MPK, Andrzej Słowik, a zastępcami 

Józef Kościelski z Przedsiębiorstwa 

Transportu i Sprzętu Budowlanego 

Przemysłu Lekkiego oraz Grzegorz 

Palka, asystent Politechniki Łódzkiej. 

Od początku działania MKZ wydaje 

biuletyn informacyjny „ Solidarność 

Ziemi Łódzkiej”.   

17 września 1980 przedstawiciele Ło-

dzi wzięli udział w ogólnopolskim 

zjeździe międzyzakładowych komite-

tów założycielskich i międzyzakłado-

wych komitetów robotniczych w Gdań-

sku, na którym powołano NSZZ 

„Solidarność”, a  Andrzej Słowik 

wszedł w skład Krajowej Komisji Po-

rozumiewawczej (późniejsza Komisja 

Krajowa NSZZ Solidarność). 

W zakładach pracy i uczelniach ludzie 

masowo wstępowali do Związku. Za-

częły powstawać kolejne komitety za-

łożycielskie NSZZ „Solidarność” za-

równo w Łodzi, jak i delegatury MKZ 

w województwie m.in. Ozorkowie, 

Łasku, Radomsku, Głownie, Kolusz-

kach, Zduńskiej Woli, Pabianicach, 

Zgierzu, Bełchatowie. W połowie 1981 

r. Związek liczył w regionie już ponad 

400 tys. osób. 

10 listopada 1980 roku Sąd Najwyższy 

zarejestrował Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność”. 

Pierwszym przewodniczącym Zarządu 

Regionalnego NSZZ „Solidarność” 

Ziemi Łódzkiej został Andrzej Słowik, 

wiceprzewodniczącymi: Grzegorz Pal-

ka i Jerzy Kropiwnicki. Mieszkanie G. 

Palki przy ul. Nawrot 43 stało się 

p i e r ws z ą  s i e d z i b ą  ł ó d z k i e j 

„Solidarności”. 

Ankol 

 

Z głębokim żalem żegnamy 
 

Ś.P. TOMASZA FALANĘ 
 

Przewodniczącego 

Komisji Zakładowej 

NSZZ „Solidarność” 

w „Apator-Elkomtech” S.A. 

Delegata na Walne Zebranie 

Delegatów Regionu Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
 

Wyrazy współczucia  
 

RODZINIE  

składa 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność”  



12            REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY

Informator 

Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18 
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 13 

www.solidarnosc.lodz.pl 
 

PREZYDIUM ZR: 

- Waldemar Krenc  

przew.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Piotr Ścieśko 

wiceprzew1.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Krzysztof Kilański 

sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Ireneusz Wach 

wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.pl 
 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

- Teresa Kempska: 42 677 26 17 
rewizyjna.lodz@solidarnosc.org.pl 
 

 

BIURO ZR: 

Sekretariat: 42 677 26 11  

sekretariat.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kadr: 42 677 26 14 

sekretariatprzew.lodz@solidarnosc.org.pl 
Dział Księgowości: 42 677 26 20 

ksiegowy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kontaktów: tel/fax 42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji: 42 677 26 15 

administracja.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Rozwoju Związku: 42 677 26 29 

Biuro Prawno-Negocjacyjne:  42 677 26 31 

biuroprawne.lodz@solidarnosc.org.pl 

bkn1.lodz@solidarnosc.org.pl 
Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy: 42 677 26 02 

biuropracy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Biuro Wyścigu Kolarskiego: 42 677 26 06 

wyscig.lodz@solidarnosc.org.pl  

PAOKZ sekretariat: 42 678 06 77 

sekretariat@paokz.edu.pl 
 

 

BRANŻE: 

Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow.  42 677 26 26 

lodz@oswiata-solidarnosc.pl 

Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia: 42 677 26 30 

Reg. Sekcja Pomocy Społecznej: 42 677 26 30 

Reg. Sekcja Kobiet: 42 67 72 630 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów: 42 677 26 30  
rseir.lodz@wp.pl 

Reg. Sekcja Kolejarzy: 42 205 63 14  

Reg. Sekcja Branży Metalowców: 42 677 72 45 

tomasz.matysiak@ge.com 
Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów: 42 678 74 36 

kseir@solidarnosc.org.pl 

Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa: 722-250-536 

 

PODREGIONY: 
 

Kutno: 24 253 38 23 

Ozorków: 42 718 18 09 

Pabianice: 42 215 23 13 

Radomsko: 512 378 083 

Sieradz: 43 827 11 51 

Wieluń: 505 072 708 

Zduńska Wola: 43 823 64 56 

Zgierz: 42 716 32 15 

 Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 

 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzew3.lodz@solidarnosc.org.pl 
 

Zespół: 

Redakcja: Anna Kolińska 

Foto: Bartosz Wasilewski 

Skład: Katarzyna  Lewandowska 
Korekta: Anna Kolińska 

 

 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

serdecznie zaprasza członków i sympatyków Związku 

do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji 

XXXVIII rocznicy powstania NSZZ „Solidarność" 
 

Obchody   rozpocznie   uroczysta   Msza   Święta,   która   zostanie 

odprawiona w piątek 31 sierpnia br. o godz. 16.00 w Kościele pod 

wezwaniem Najświętszego Imienia Jezus (u oo. Jezuitów) w Łodzi 

przy ul. H. Sienkiewicza 60.  

Po mszy nastąpi przemarsz uczestników pod Pomnik–Krzyż Pamięci 

Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka znajdujący się 

przed Kościołem Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Sienkiewicza 38, 

gdzie zostaną złożone kwiaty. Okolicznościowe przemówienie wygło-

si przewodniczący ZR ZŁ NSZZ „Solidarność” Waldemar Krenc. 

 

 
26 sierpnia  1980 r.  został  zorganizowany  strajk  w  łódzkim  MPK. 

Komisja  Międzyzakładowa  NSZZ  „Solidarność”  w  MPK  Łódź 

zaprasza wszystkich, którzy pozostali wierni ideałom „Solidarności” 

pod Pamiątkową Tablicę przy ulicy Kraszewskiego 7/9, gdzie w dniu 

27   sierpnia   2018   r.   (poniedziałek)   o   godz.   13.00   odbędą  

się uroczystości z okazji XXXVIII rocznicy tego wydarzenia. 

Pod   tablicą   złożone   zostaną   kwiaty   oraz   wygłoszone   zostaną 

okolicznościowe  przemówienia. 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
mailto:kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl
mailto:rseir.lodz@wp.pl
mailto:kseir@solidarnosc.org.pl

