
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

3.10.2018r. 
 

Apel do członków ZZIT 

 Koleżanki i Koledzy, członkowie Związku Zawodowego Inżynierów 

i Techników, informacja o utracie przez Waszą organizację 

reprezentatywności nie jest dla nas zaskoczeniem. Nie nam 

oceniać, co jest przyczyną tego faktu, jest to jednak informacja 

niosąca bardzo poważne konsekwencje. ZZIT właśnie przestał 

być obligatoryjną stroną w negocjacjach z pracodawcą i nie 

będzie stroną układu zbiorowego pracy. 

Jako NSZZ ze smutkiem i niepokojem obserwujemy, że niektórzy            

z waszych liderów próbują Was uwikłać w sojusze z żółtymi 

związkami zawodowymi o komunistycznych inklinacjach. Jest to 

czyn pogłębiający waszą marginalizację i alienację, a wręcz 

ośmieszający porządnych i uczciwych członków zasłużonego dla 

Zakładów Azotowych Puławy związku zawodowego. 

Czy oznacza to, że nie będzie kolejnych prób dekompozycji 

naszej firmy? Nie, trzeba jednak powiedzieć, że wszyscy wiedzą, 

że łatwo nie będzie i że jest determinacja w dwóch największych 

organizacjach związkowych, żeby odrąbać rękę podnoszoną na 

naszą firmę.  

 



Szanując dorobek, postawy, interesy, potrzeby i aspiracje 

członków ZZIT, zwracamy się do Was z propozycją wstąpienia do 

NSZZ. Naszym celem jest stworzenie jeszcze silniejszego związku 

zawodowego. Swojej skuteczności i determinacji dowiedliśmy 

podczas sporu zbiorowego. Gdy będzie nas więcej i gdy 

zostaniemy wzmocnieni przez pracowników stanowiących silne 

zaplecze merytoryczne, z całą pewnością uda nam się osiągnąć 

dużo więcej i zrealizować większość postulatów – nie tylko 

inżynierów i techników, ale wszystkich członków NSZZ. 

Trwanie w niereprezentatywnym związku zawodowym nie ma 

najmniejszego sensu i jest stratą czasu, energii, ale przede 

wszystkim szans na rozwiązanie realnych problemów załogi. Na 

rozbiciu załogi korzysta tylko i wyłącznie pracodawca. 

Przyjaciele, pracujemy w jednej firmie i tylko zorganizowana                 

w silny związek zawodowy załoga jest w stanie skutecznie obronić 

ją przez rozgrabieniem. Proponujemy, abyście wywierali nacisk na 

swój zarząd, by zaprzestał spychania was w przepaść                      

OPZZ-u, zachęcamy do podjęcia negocjacji w celu połączenia 

dwu organizacji i zapewnienia członkom i działaczom ZZIT takiego 

miejsca w NSZZ, które zagwarantuje skuteczność                                          

w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Jeśli napotkacie na 

opór i chęć dalszej marginalizacji, zapraszamy do indywidualnego 

wstępowania w nasze szeregi.  

Jesteśmy gotowi na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów 

rozszerzyć deklarację programową tak, aby oprócz 

dotychczasowych zobowiązań zawierała postulaty nowo 

przyjętych grup pracowniczych. 

 

Piotr Śliwa 

Przewodniczący NSZZ Solidarność 

 



  
W dniu 19 września 2018 r. w Warszawie na ul. Olbrachta 94 pod 

siedzibą  Falck Fire Services odbyła się pikieta zorganizowana 

przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność International 

Paper Kwidzyn. W pikiecie udział wzięli członkowie związku z Falck 

Fire Services, IP Kwidzyn oraz przedstawiciele innych firm, którzy 

stawili się na apel Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego 

NSZZ Solidarność. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie 

podziękować za wsparcie kolegów z  Kwidzyna i  udział 

w manifestacji. W szczególności podziękowania kieruję 

dla kolegów z  Azotów Puławy, którzy przyjechali 

z kilkunastoosobową reprezentacją z ich firmy. Równie wielkie 

podziękowania dla pozostałych kolegów i koleżanek za udział 

w pikiecie z firm: Azoty Tarnów, PKN Orlen, Bridgestone Poznań 

oraz Gaz-System. Liczebnie to nie była imponująca pikieta, ale też 

trzeba przyznać, że nie robiliśmy jakiejś dużej mobilizacji. Natomiast 

cieszę się, że było wsparcie, że strażacy z Falck Fire Services nie byli 

sami, że byliśmy z nimi solidarni i po tych doświadczeniach jestem 

przekonany, że jako Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego, 

przy trochę większym zaangażowaniu, jesteśmy w stanie udzielać 

solidnego wsparcia przy tego typu wydarzeniach, które wcześniej 

czy później mogą dotyczyć każdą z firm. 

Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność - Mirosław Miara 

 

 

Podziękowanie za wsparcie podczas 

manifestacji  

 

Podróże kształcą 

W dniu 19.09.2018r. w Warszawie wspieraliśmy Koleżanki i Kolegów 

z International Paper Kwidzyń w pikiecie pod siedzibą operatora 

Straży Pożarnej Falck Fire Service. W ogromnym skrócie chodzi o to, 

że jedna zagraniczna firma przejęła zadania innej firmy                                     

i naobiecywała ludziom, że będzie wszystko kolorowo i miodowo. 

No i było - aż do chwili, gdy słowa miały się zmienić w czyny i tu 

zaczęły się schody. 



 

Okazało się, że koledzy związkowcy to zwyczajnie się na żartach 

nie znają i nie wiedzą, że co innego obiecanki przed, a co innego 

fakty po. Jednym słowem zamiast mleka była gnojowica, a 

zamiast miodu… błoto. 

Gdy tak słuchałem tych smutnych opowieści o tym, jak 

pracodawca oszukuje ludzi i korzysta z ich dobrej woli, wpadłem 

na pewien pomysł, który zamierzam zgłosić jako delegat na 

Zjeździe Krajowym NSZZ Solidarności. 

Każdy przedsiębiorca, który wyrokiem sądowym będzie miał 

udowodnione łamanie umów społecznych, będzie miał prawny 

zakaz akwizycji innych podmiotów gospodarczych ich 

zorganizowanych części lub obszarów funkcjonowania.  

Czyli szach-mat dla oszustów gospodarczych. Kolegom z Paper 

Kwidzyń pomysł przypadł do gustu. 

Sławomir Kamiński 

 

 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE 

 Komisja Międzyzakładowa zaprasza na Zawody Wędkarskie                

o Puchar Przewodniczącego w dniu 20 października 2018r., które 

odbędą się na osadniku. 

Zbiórka uczestników o godz. 7:00.  

Zawody odbędą się w godz. 8:00 – 12:00. 

Wpisowe na zawody wynosi 5 zł. 

 

Regulamin zawodów dostępny w Biurze Związku 

 

Zapisy w Biurze Komisji Międzyzakładowej tel. 2955, 2954 

 


