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Sierpień 1980 roku był miesiącem szczególnym. Przez Polskę przelała się fala strajków, 
które zakończyły się 31 sierpnia podpisaniem Porozumień Sierpniowych, efektem czego 
było  powstanie  wolnych  związków  zawodowych.  W ten sposób powstał Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, a dzień 31 sierpnia stał się symbolem 
wolności. Łódzki Sierpień zapoczątkował strajk w Miejskim Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym. 

O obchodach w Regionie Ziemia Łódzka na str. 3-7  

42.  RO C Z N I C A   P OWSTA N I A 

N S Z Z  „ S O L I D A R N O Ś Ć ”  
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Z posiedzenia ZR 

26 sierpnia 2022 r. 
Posiedzenie rozpoczęto Minutą Ciszy czcząc 

w ten sposób pamięć osób, które zmarły 

w ostatnim czasie. „Odeszło wielu wspania-

łych ludzi, działaczy: DARIUSZ KUCHAR-

SKI – przewodniczący Krajowego Sekreta-

riatu Emerytów i Rencistów, dr RAFAŁ 

KASPRZYK jeden z założycieli NSZZ 

„Solidarność” w UŁ, ekspert Zarządu Regio-

nu łódzkiej „Solidarności”, obrońca oskar-

żanych w procesach politycznych, LESZEK 

SUROSZ – były szef łódzkiej Oświaty NSZZ 

„Solidarność”, KRZYSZTOF TOMCZYK 

zastępca przewodniczącego KZ z MPK 

w Zduńskiej Woli i syn Ewy Zielińskiej, prze-

wodniczącej Regionalnej Sekcji Ochrony 

Zdrowia” – wymieniał przewodniczący Re-

gionu Waldemar Krenc. 

Cześć ich pamięci! 
Przewodniczący podziękował za obecność 

związkowców w Katowicach na Wyścigu 

Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. 

„W ciągu paru dni udało się zmobilizować 

180 osób!” – podkreślił W. Krenc. Osoby te 

będą miały możliwość pojechania bezpłatnie 

do Częstochowy w II turach: 18 września 

(Pielgrzymka Ludzi Pracy) lub 25 września 

br. 

Z prac Komisji Krajowej 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” wyraziło zgodę na rozszerze-

nie zasięgu działania Międzyzakładowej 

Organizacji NSZZ „Solidarność” ABB-

Apena, wpisanej do Rejestru Podstawowych 

Jednostek Organizacyjnych Związku prowa-

dzonego przez Region Podbeskidzie NSZZ 

„Solidarność”, na ABB Sp. z o.o., znajdującą 

się na terenie działania Regionu Ziemia 

Łódzka NSZZ „Solidarność”. (Decyzja Pre-

zydium KK nr 86/22). 

Prezydium KK negatywnie zaopiniowało 

projekt rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie wysokości minimalnego wynagro-

dzenia za pracę oraz minimalnej stawki go-

dzinowej w 2023 r. Prezydium KK postuluje 

zwiększenie minimalnego wynagrodzenia 

w przyszłym roku dwukrotnie: od 1 stycznia 

i od 1 lipca. Przepis o dwukrotnej zmianie 

wysokości płacy minimalnej ma z założenia 

chronić pracujących przed realnym spadkiem 

wartości otrzymywanego wynagrodzenia. 

(Decyzja Prezydium KK nr 96/22). 

Omówiono też Decyzję Prezydium KK nr 

99/22 ws. opinii do projektu o zmianie usta-

wy o pomocy społecznej oraz ustawy o dzia-

łalności leczniczej. Prezydium Komisji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” negatywnie oce-

nia projekt tej ustawy. 

„Kwestia dotycząca świadczenia usług pielę-

gniarskich w DPS-ach oraz różnym statusem 

pracowników medycznych zatrudnionych 

w DPS oraz podmiotach ochrony zdrowia od 

dawna jest źródłem zarówno konfliktu między 

samymi pracownikami, jak i problemem dla 

jednostek organizacyjnych DPS. To odmien-

ne traktowanie tychże pracowników jest 

przede wszystkim widoczne w ich wynagra-

dzaniu. O ile pracownicy ochrony zdrowia 

w ostatnich latach zostali docenieni finanso-

wo za wykonywaną pracę (w tym pielęgniar-

ki), to jeśli chodzi o pracowników pomocy 

społecznej od lat jest to sektor zaniedbany 

i niedofinansowany.” 

Zd an iem P rezyd iu m KK NSZZ 

„Solidarność” przedłożony projekt rozwiązu-

je ten problem w sposób dość wybiórczy” – 

czytamy w Decyzji Prezydium KK nr 99/22.  
Całość dokumentów KK do pobrania ze 

strony /www.solidarnosc.org.pl/dokumenty 

Emerytury stażowe 

Piotr Duda zwrócił się do prezesa Jarosława 

Kaczyńskiego i do marszałek Sejmu RP 

Elżbiety Witek, o pilne odblokowanie prac 

nad ustawą o „Emeryturach stażowych”.  

Pierwsze czytanie odbyło się 14 grudnia 

2021 roku. 

Z Regionu 

Andrzej Szymczak, przewodniczący NSZZ 

„Solidarność” w łódzkim MPK nakreślił 

sytuację w zakładzie. Od maja trwa spór 

zbiorowy z Zarządem Spółki na tle płaco-

wym. Uczestniczą w nim wszystkie osiem 

związków zawodowych funkcjonujących 

w zakładzie. Postulat związkowców dotyczy 

wzrostu wynagrodzenia: 340 zł miesięcznie 

dla stanowisk nierobotniczych oraz 2 zł za 

godzinę dla stanowisk robotniczych. Pod 

koniec czerwca br. ogłoszono referendum, 

w którym poparcie dla strajku ostrzegawcze-

go i generalnego w razie niespełnienia postu-

latów poparła większość pracowników. 

Negocjacje z udziałem mediatora zewnętrz-

nego zakończono podpisaniem Protokołu 

rozbieżności. Możliwy jest strajk generalny. 

„Ubolewamy, ale nie mamy wyboru” – mó-

wił przewodniczący A. Szymczak.  

Powrócił też temat Oświaty. Przewodniczący 

Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-

wania Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Roman Laskowski, mówił o braku rozmów 

z Ministerstwem. „Trwa zapaść w oświacie. 

Wkrótce może się okazać, że nie będzie miał 

kto uczyć” – podsumował swoją wypowiedź. 

Związkowcy oświatowej „Solidarności” 

domagają się realizacji Porozumienia z 2019 

roku. 

W związku z 42. rocznicą powstania NSZZ 

„Solidarność” członkowie Zarządu Regionu 

jednogłośnie podjęli Stanowisko Rocznico-

we, które prezentujemy poniżej. 

kolk 

Z Regionu 
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str. 3 

 

Medale 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę 
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Agresja sowiecka 

na Polskę.  

17 września 1939 r. 
 

str. 11 

Stanowisko nr 2/2022 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” 

ws. 42. rocznicy podpisania Porozumień 

Sierpniowych 

 

W sierpniu 1980 roku w wyniku niezadowole-

nia społeczeństwa polskiego powstał ruch 

społeczny, który przerodził się w Niezależny 

S a mo r zą d n y  Zwią z ek  Za wo d o wy 

„Solidarność”. Ten historyczny zryw milio-

nów ludzi pracy umożliwił przemiany ustro-

jowe po roku 1989 i spowodował zakończe-

nie epoki komunizmu w Polsce oraz w pozo-

stałych krajach Europy Środkowo-

Wschodniej, a dzień 31 Sierpnia stał się 

symbolem wolności. 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” oddaje szacunek wszystkim 

uczestnikom tamtych wydarzeń, gdyż dzięki 

ich ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu 

żyjemy dziś w wolnym i demokratycznym 

kraju. 

Słowo wolność obecnie nabiera szczególnego 

znaczenia, gdy obserwujemy co dzieje się za 

naszą wschodnią granicą, gdzie ten sam 

okupant, który zniewalał przez dziesięciole-

cia kraje Europy Wschodniej, dokonuje agre-

sji na wolną i niepodległą Ukrainę. Sytuacja 

ta uświadamia nam, jak prawdziwe jest 

twierdzenie, że „wolność nie jest dana raz na 

zawsze”. „Solidarność” nie pozostała bierna 

i od samego początku wspiera naród ukraiń-

ski, nie tylko gestami poparcia, ale również 

konkretną pomocą materialną. 

Po raz kolejny w rocznicę podpisania Poro-

zumień Sierpniowych upominamy się o speł-

nienie postulatu 14, w którym wspominano 

m.in.  o emeryturach stażowych. 

„Solidarność” zebrała wymaganą liczbę 

podpisów pod projektem ustawy wprowadza-

jącej możliwość przechodzenia na emeryturę 

po 40 latach pracy przez mężczyzn oraz 35 

latach pracy przez kobiety i złożyła go do 

Sejmu. Niestety, ale bierność rządzących w 

tym temacie powoduje, iż wciąż ten postulat 

nie został spełniony. 

Oznacza to, że po 42 latach od wielkiego 

zrywu społecznego, wciąż stoimy przed ko-

niecznością kontynuowania walki o realiza-

cję postulatów Sierpnia 1980 r. Zarząd  

Regionu  Ziemi Łódzkiej zwraca się więc do 

członków i sympatyków NSZZ „Solidarność” 

o wspieranie działań podejmowanych przez 

Związek. 



42. rocznica strajku MPK 
Sierpniowy strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w 1980 roku 

był zaczątkiem protestów społecznych w PRL. W Łodzi takim 

zaczątkiem stał się strajk pracowników Miejskiego Przedsię-

biorstwa Komunikacyjnego w dniu 26 sierpnia 1980 r. Rozpo-

częcie strajku komunikacji miejskiej ruszyło lawinę strajków 

w innych łódzkich zakładach. Miało to kluczowe znaczenie dla 

rodzącego się nowego ruchu związkowego. Strajk zakończył się 

31 sierpnia 1980 roku, po tym jak do Łodzi dotarła informacja, 

iż w Gdańsku zostały podpisane porozumienia z rządem. 

W 42. rocznicę rozpoczęcia strajku, 26 sierpnia br. odbyły się uro-

czystości przed Tablicą Pamiątkową znajdującą się na murze byłej 

zajezdni MPK w Łodzi. Uroczystość zorganizowała Komisja Mię-

dzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w MPK. 

Dzisiaj, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. W chwili, 

kiedy odbywała się uroczystość rocznicowa negocjacje płacowe 

związkowców z MPK Łódź z Zarządem Spółki nie przynosiły rezul-

tatu i możliwy był strajk generalny, o czym wspomniał w swoim 

wystąpieniu podczas uroczystości przewodniczący Komisji Między-

zakładowej NSZZ „Solidarność” łódzkiego MPK Andrzej Szym-

czak. Do sytuacji w łódzkim MPK nawiązał również w swoim prze-

mówieniu przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” Waldemar Krenc, zwracając się jednocześnie do 

przedstawicieli władz Miasta Łodzi o szybkie rozwiązanie konfliktu. 

W uroczystości oprócz członków i sympatyków „Solidarności”, 

przedstawicieli byłych i obecnych władz „Solidarności” oraz uczest-

ników tamtych wydarzeń, wzięli udział także przedstawiciele władz 

państwowych i samorządowych, zarówno wojewódzkich, jak i miej-

skich oraz poczty sztandarowe. Uroczystość uświetnił występ orkie-

stry łódzkiego MPK.  

Uczestnicy uroczystości na koniec złożyli kwiaty pod Pamiątkową 

Tablicą. 

Red. 
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42. rocznica powstania 

NSZZ „Solidarność”. 

Obchody w Łodzi i Regionie 
 

Sierpień 1980 roku był miesiącem szczególnym. Przez 

Polskę przelała się fala strajków, które zakończyły się 31 

sierpnia podpisaniem Porozumień Sierpniowych pomię-

dzy opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym, 

co otworzyło drogę do powstania wolnych związków za-

wodowych i przemian ustrojowych w Polsce po 1989 roku. 

W 2005 roku Sejm RP ustanowił 31 sierpnia Dniem Soli-

darności i Wolności.  

W Łodzi 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, aby oddać 

szacunek wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń, zorganizował 

31 sierpnia br. uroczystości, które rozpoczęły się mszą świętą 

w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus u oo. Jezuitów w Ło-

dzi. Mszy przewodniczył metropolita łódzki ks. arcybiskup Grze-

gorz Ryś. Po mszy przedstawiciele władz łódzkiej „Solidarności” 

złożyli kwiaty na symbolicznym grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 

po czym uczestnicy obchodów przemaszerowali przed „Pomnik-

Krzyż” Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Czło-

wieka przed kościołem p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi.  

Uroczystości przed „Pomnikiem – Krzyżem” rozpoczęto od odśpie-

wania Hymnu Narodowego. Następnie zebrani wysłuchali okolicz-

nościowego przemówienia przewodniczącego łódzkiej 

„Solidarności” Waldemara Krenca. 

Łódzka droga do Wolności i Solidarności 

Zwracając się do działaczy związkowych z lat osiemdziesiątych 

przewodniczący powiedział: „Państwo polskie dzisiaj Wam dziękuje. 

Podziękowało w dniu wczorajszym, kiedy na wniosek Andrzeja Sło-

wika, minister Kasprzyk uhonorował kilkadziesiąt osób Medalem 

100-lecia Odzyskania Niepodległości. Ojczyzna przypomniała sobie 

o osobach, które swoją działalnością, charyzmą, poświęceniem wal-

czyli o wolną, niepodległą Ojczyznę”. W. Krenc mówił o obchodach 

rocznicowych w Łodzi: „Rozpoczęliśmy obchody 26 sierpnia, kiedy 

to „Solidarność” MPK zorganizowała uroczystości. To jest łódzka 

droga do Wolności i Solidarności. Tak jak mówił arcybiskup: dziś 

dziękujemy Bogu za dar solidarności, który otrzymaliśmy. 

„Solidarność” pokazuje, że w trudnych momentach musimy być 

razem... „Solidarność” apeluje o to, aby Polacy zaczęli ze sobą 

rozmawiać”.  

Następnie na pomniku złożono wiązanki kwiatów.   

 

Ciąg dalszy na str. 4 
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Ciąg dalszy ze str. 3 

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych 

i samorządowych, instytucji państwowych, służb mundurowych, 

organizacji społecznych, duchowni, a także członkowie NSZZ 

„Solidarność” w tym m.in. twórcy łódzkiej „Solidarności” i działa-

cze z lat osiemdziesiątych. W trakcie uroczystości zebrani wysłucha-

li Żeby Polska była Polską oraz Mury.  

W Konstantynowie Łódzkim 

Konstantynowskie obchody Dnia Solidarności i Wolności oraz 42. 

rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” miały miejsce na pl. Ko-

ściuszki przy – usytuowanej na ścianie kościoła Narodzenia NMP – 

tablicy upamiętniającej powstanie struktur Związku w Konstantyno-

wie Łódzkim. 

31 sierpnia 2022 roku – założyciele „Solidarności” w Konstantyno-

wie Ł. i przedstawiciele konstantynowskich struktur Związku zorga-

nizowali uroczyste obchody przy tablicy upamiętniającej powstanie 

NSZZ „Solidarność” w naszym mieście. Po modlitwie poprowadzo-

nej przez ks. dziekana Leszka Kaźmierczaka oraz wystąpieniach  

jednego z organizatorów obchodów Jana Kudaja, zastępcy przewod-

niczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 

Ireneusza Wacha i burmistrza Roberta Jakubowskiego nastąpiło 

składanie kwiatów. Wiązanki złożyli: wiceprzewodniczący łódzkiej 

„Solidarności” Ireneusz Wach, burmistrz Robert Jakubowski oraz 

delegacje Miejskiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „S” 

i Komisji Zakładowej NSZZ „S” Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Gminy Konstantynów Łódzki. Kwiaty złożyli również – w imieniu 

PKGKŁ – prezes zarządu Sebastian Kwiatkowski i zastępca prezesa 

Aleksandra Kolasa oraz przedstawiciel Komitetu Prawa i Sprawie-

dliwości w Konstantynowie Łódzkim Krzysztof Waligórski. Składa-

nie kwiatów zakończyli Jan Kudaj i Walerian Wiśniewski, Warto 

podkreślić obecność pocztu sztandarowego konstantynowskiej Miej-

skiej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. 

Tekst i zdjęcia: Bernard Cichosz 

W Radomsku 

Uroczyste obchody 42 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność" 

w Radomsku odbyły się w dniu 31 sierpnia br. W intencji wydarzeń 

sierpnia 1980 r. tzw. Porozumień sierpniowych odprawiona zosta-

ła uroczysta msza św. w Kolegiacie p.w. Świętego Lamberta 

w obecności pocztów sztandarowych NSZZ „Solidarność" Podregio-

nu Radomsko, MK Metalurgia NSZZ „S". Następnie pod tablicą 

błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko Patrona „Solidarności” 

zamordowanego bestialsko przez peerelowską Służbę Bezpieczeń-

stwa, z udziałem parlamentarzystów, władz miasta, radnych lokal-

nych samorządów, przedstawicieli partii politycznych, członków, 

działaczy i przedstawicieli NSZZ „Solidarność”, nauczycieli 

z oświatowej „Solidarności” oraz lokalnej społeczności, złożono 

wiązanki kwiatów będące symbolicznym hołdem złożonym prześla-

dowanym i ofiarom systemu komunistycznego. Przemawiający - ks. 

Stanisław Sikora, poseł Antoni Macierewicz oraz przewodnicząca 

Anna Kaurzel - nawiązywali do święta Dnia Solidarności i Wolności 

oraz przypominali o historycznej roli „Solidarności” w obaleniu 

systemu komunistycznego i wyzwoleniu spod jarzma totalitaryzmu.  

W uroczystościach w hołdzie założycielom struktur „Solidarności” 

udział wzięli m. in.: marszałek senior Antoni Macierewicz, poseł 

Anna Milczanowska oraz prezydent Radomska Jarosław Ferenc. 

 Tomasz Jamrozik 

wiceprzewodniczący Podregionu Radomsko NSZZ „Solidarność" 

W Pabianicach 

Uroczystości w Pabianicach z okazji 42. rocznicy podpisania Poro-

zumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” odbyły się 
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w niedzielę 28 sierpnia. Po krótkim, okolicznościowym przemówie-

niu przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Podregionu Pabianice 

nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod symbo-

liczną tablicą: „PAMIĘCI POMORDOWANYCH ZA WOLNOŚĆ 

I PRAWA CZŁOWIEKA W PRL" przy kościele pw. Św. Mateusza. 

Następnie została odprawiona okolicznościowa msza św. zamówio-

na przez NSZZ „Solidarność”.  

31 sierpnia 2022 r. DZIEŃ WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI! 

W Pabianicach na skwerze im. śp. Anny Walentynowicz przed tabli-

cą poświęconą „Annie Solidarność” delegacja Podregionu Pabianice 

złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze. 

Krzysztof Górny 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Pabianicach 

W Kutnie 

Uroczystości z okazji 42. rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-

wych w dniu 31 sierpnia rozpoczęły się przed pomnikiem ,,Ulotka”. 

Na uroczystości przybył przewodniczący łódzkiej „Solidarności” 

Waldemar Krenc. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prze-

wodniczący W. Krenc, przewodniczący Rady Podregionu Kutno 

NSZZ ,, S” Wiesław Taraska, prezydent Miasta Kutna Zbigniew 

Burzyński i poseł RP Tadeusz Woźniak, po czym zebrani złożyli 

wiązanki kwiatów przed pomnikiem.  

Dalsza część uroczystości odbyła się w Głogowcu. W Sanktuarium 

Matki Bożej Głogowieckiej została odprawiona msza św. w intencji 

NSZZ „Solidarność” oraz osób prześladowanych, które działały na 

rzecz odzyskania przez Polskę wolności. Mszę celebrował ks. pro-

boszcz Piotr Kalisiak. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się 

przed pomnik ,,Solidarności”, gdzie wysłuchano przemówienia 

przewodniczącego W. Taraski, a następnie złożono kwiaty u stóp 

pomnika ,,Solidarności”.  

Podczas uroczystości rocznicowych w Głogowcu odbyło się też 

odsłonięcie Tablicy w podziękowaniu dr Nguyen Duy Cuong 

z Wietnamu, fundatorowi modernizacji terenów parafialnych i Drogi 

Krzyżowej „Umęczonego Narodu Polskiego” w Głogowcu. 

W obchodach zarówno przed pomnikiem Ulotka” w Kutnie, jak 

i u stóp pomnika ,,Solidarności” w Głogowcu uczestniczyli m.in. 

władze Powiatowe i Miejskie, przedstawiciele Stowarzyszenia Opo-

zycji Antykomunistycznej, dyrektorzy kutnowskich przedsiębiorstw, 

politycy, media kutnowskie, członkowie NSZZ „Solidarność” wraz 

z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy. Uroczystości rozpoczynano 

od odegrania Hymnu Państwowego. 

Wiesław Taraska 

przewodniczący NSZZ „S” Podregionu Kutno  

foto Lech Martynowski 

W Ozorkowie i Sieradzu 

31 sierpnia, w Dzień Solidarności i Wolności oraz w 42. rocznicę 

powstania NSZZ „Solidarność” delegacje „Solidarności” złożyły 

w  swoich miastach kwiaty przed Tablicami brutalnie zamordowa-

nego błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, oddając w ten spo-

sób symboliczny hołd prześladowanym i ofiarom systemu komuni-

stycznego.  

foto T. Witczak  foto E. Stasiak  

Sieradz Ozorków 



Msza święta w Kościele p.w. Najświętszego 

Imienia Jezus w Łodzi (u oo. Jezuitów), 

przemarsz uczestników przed „Pomnik-Krzyż” 

Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki 

o Godność Człowieka przed Kościołem 

p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi, 

okolicznościowe przemówienie przewodniczą-

cego łódzkiej „Solidarności” oraz składanie 

kwiatów przy Pomniku. Tak przebiegały 

łódzkie uroczystości zorganizowane przez 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej. 

 

42. rocznica powstania NSZZ  „Solidarność” 
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Jan Pietrzak podczas „Spotkania po latach” w roku 2020. 

 

W Związku 

Spotkanie po latach 

już po raz 27 
Od 1994 roku Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność”  organizuje „Spotkania po latach”. Pomysł 

powstał, kiedy przewodniczącym łódzkiej „Solidarności” 

był Janusz Tomaszewski. Następca J. Tomaszewskiego, 

Waldemar Krenc - kontynuuje Spotkania. W tym roku 

będzie to już 27 „Spotkanie po latach”. 

Uczestnikami „Spotkań po latach” są byli i obecni regionalni 

działacze związkowi. Jest to okazja do chwili wspomnień, od-

nowienia kontaktów, chwila relaksu. Jest skromnie: przy krom-

ce chleba ze smalcem, kufelkiem piwa - ale to czas, kiedy od-

żywają wspomnienia, zacieśniają się przyjaźnie. 

„Spotkania po latach” wzbogacane są występami artystyczny-

mi. Do tej pory na scenie wystąpili m.in.: młody chłopak z gita-

rą Konrad Michalak, Leszek Czajkowski wraz z Pawłem Pie-

karczykiem, a także kilkakrotnie artysta muzyk i były działacz 

„Solidarności" Adam Nowak oraz artysta, satyryk oklaskiwany 

na stojąco - Jan Pietrzak.  

Urozmaiceniem spotkań działaczy „Solidarności” przed laty 

były rozgrywane konkursy i gry m.in.: gra w szachy, warcaby, 

trafianie rzutkami do tarczy, czy konkurs na najładniejsze wy-

konanie piosenki.     

„Spotkania po latach” odbywają się zazwyczaj jesienią każdego 

roku i prawie zawsze w Polsko-Amerykańskim Ośrodku 

Kształcenia Zawodowego w Łodzi. Były jednak wyjątki. 

W ciągu minionych lat „Spotkania po latach” odbyły się też 

w Łódzkiej Hali Sportowej, w hali KS „Włókniarz”, czy też na 

Stadionie KS „Społem”.  

Z niecierpliwością czekamy na następne: 28, 29, 30 …….   

„Spotkanie po latach”. 

Kolk 
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Szkolenie 

z ordynacji wyborczej 
 

Członkowie Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” w dniu 8 września br. udali się do Ślesina na 

dwudniowe wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu, połą-

czone ze szkoleniem dotyczącym ordynacji wyborczej.  

W drodze do Ślesina zatrzymano się w Sanktuarium Matki 

Bożej w Licheniu. Był czas na zwiedzanie, chwilę skupienia, 

modlitwę, a także na wspólną fotografię przed pomnikiem 

„Solidarności”. 

Następnie odbyło się szkolenie, które prowadziła kol. Kata-

rzyna Mackiewicz z Zespołu Statutowo-Wyborczego Komi-

sji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Poruszano na nim przede 

wszystkim zmiany,  jakie  nastąpiły  w  ordynacji  wyborczej  

na  kadencję 2023-2028. 

red 
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Z Kraju i Regionu 

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989  

Polska niepodległa 

jest najwyższą wartością 
 

46 działaczy Związku Weteranów 

Trzeciej Konspiracji 1956–1989 

otrzymało 30 sierpnia br. Medale 

Stulecia Odzyskanej Niepodległości. 

Medale zostały przyznane przez Pre-

zydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 

z inicjatywy ZWTK, za zasługi 

w działalności na rzecz przemian de-

mokratycznych w Polsce. Uroczystość 

miała miejsce w salach Instytutu Europejskiego w Łodzi 

przy ulicy Piotrkowskiej 258/260. 

 

W imieniu Prezydenta Andrzeja 

Dudy odznaczenia wręczał szef 

Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych Jan 

Kasprzyk.  

Na uroczystość przybyło wielu 

gości, m.in.: dyrektor Oddziału 

IPN w Łodzi dr Dariusz Rogut, 

prezes Zarządu Łódzkiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej 

S.A Marek Michalik, przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Wal-

demar Krenc, księża. Metropolitę łódzkiego Arcybiskupa Grzegorza 

Rysia reprezentował ks. kanclerz Zbigniew Tracz. 

Minister Jan Kasprzyk wyraził osobom odznaczonym słowa uzna-

nia, wdzięczności i podziękowania.   

W imieniu odznaczonych głos zabrał Stanisław Lipiński. Była ra-

dość, wzruszenie, gratulacje i wspólna fotografia.  

Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989 zrzesza działa-

czy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane 

w  okresie PRL z powodów politycznych działających m.in.: 

w „Solidarności”, „Solidarności Walczącej” i Konfederacji Polski 

Niepodległej. Prezesem Związku jest Andrzej Słowik. 

Kolk 

„Solidarność nie zgadza się 

na liberalizację ustawy 

o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych” 
– Po zmianach zniknie instytucja strajku solidarnościowego. 

Strajk nie mógłby być prowadzony w imieniu pracowników, 

którym nie przysługuje prawo do strajku. Absolutnie nie ma na 

to naszej zgody – przekonuje Tadeusz Majchrowicz, zastępca 

przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. 
 Zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” informuje, że 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie oce-

nia opracowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pro-

jekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy. 

– Najważniejsza zmiana, z którą się nie zgadzamy, to ta, która za-

kłada, że zniknie z ustawy instytucja strajku solidarnościowego. Po 

zmianach strajk nie mógłby być prowadzony w imieniu pracowni-

ków, którym nie przysługuje prawo do strajku. Absolutnie nie ma na 

to naszej zgody. Zrobimy wszystko, żeby taki akt prawny nie wszedł 

w życie. Z możliwości przeprowadzenia strajku wyłączona jest ad-

ministracja publiczna. Jeżeli zniknie instytucja strajku solidarnościo-

wego, to ci ludzie pozbawieni będą możliwości skutecznej obrony. 

To jest najważniejszy punkt, z którym się nie zgadzamy – mówi 

przewodniczący Majchrowicz. 

Przekonuje też, że w projekcie nie została jasno określona inna for-

ma protestu niż strajk. – Przecież po wszczęciu sporu zbiorowego 

oflagowuje się zakład, rozprowadza się ulotki, informuje się pra-

cowników o powodach sporu przed referendum strajkowym – przy-

pomina. I dodaje: – W projekcie ustawy brakuje propozycji kontroli 

legalności sporu zbiorowego, a zaproponowana jest kontrola sądowa 

referendum strajkowego. To również nie jest do zaakceptowania. 

Solidarność nie zgadza się z takim rozwiązaniem. 

Według przewodniczącego Majchrowicza projekt nie rozwiązuje 

także problemu braku definicji porozumienia zbiorowego, innego 

niż układ zbiorowy pracy. – Układów zbiorowych pracy w Polsce 

jest bardzo mało. Projekt nie definiuje innych porozumień zbioro-

wych, które przecież są podpisywane. 

Ponadto projekt, zdaniem Solidarności, pozbawia uprawnień wolon-

tariuszy, stażystów i inne osoby, które świadczą pracę, które obecnie 

mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych podobnie 

jak emeryci, renciści czy bezrobotni. 

 Tadeusz Majchrowicz wypowiedział się również na temat artykułu 

osiemnastego projektu, który określa maksymalny czas trwania 

sporu zbiorowego. Ma on w założeniu autorów projektu zapobiegać 

przewlekłości, a nawet trwania w nieskończoność sporów zbioro-

wych. – Regulacja zawarta w tym artykule jest niejasna. Spór zbio-

rowy mógłby trwać, co do zasady nie dłużej niż 9 miesięcy. Ale 

przecież spór zbiorowy zgodnie z ustawą składa się z kilku etapów, 

a więc rokowania, mediacji i wreszcie strajku. Tymczasem zgodnie 

z tym zapisem spór wygasa, jeśli w terminie 9 miesięcy (lub 12 

miesięcy w przypadku przedłużenia sporu) nie zakończą się rokowa-

nia i mediacje, a także nie zostaną podjęte kroki w kierunku organi-

zacji strajku. To jest zła propozycja. Pracodawca może już na pierw-

szym etapie rokowań przeciągnąć spór i sprawić, że wygaśnie on 

w momencie, kiedy strony nie będą w stanie nawet spisać protokołu 

rozbieżności. To jest niedopuszczalne – uważa Tadeusz Majchro-

wicz. 

Dodaje, że tryb procedowania nad tak istotnym dla stosunku pracy 

projektem narusza standardy prowadzenia dialogu społecznego, na 

przykład terminy. – Projekt, mówiąc najogólniej, jest bardzo nie-

chlujnie napisany. Zawiera szereg błędów legislacyjnych. 

Nasza opinia projektu jest negatywna i będziemy robili wszystko, 

żeby w takim kształcie projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych nie stał się obowiązującym aktem prawnym – podsumo-

wuje Tadeusz Majchrowicz. 

www.tysol.pl 
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Z Kraju 

Zdrowe nawyki 

w pracy zdalnej 
Praca zdalna staje się coraz powszechniejszym sposobem świad-

czenia pracy. Jest to związane tak z pandemią COVID-19 jak 

i rozwojem nowych form pracy, gdzie realizacja zadań przebie-

ga w oparciu o narzędzia teleinformatyczne, bez potrzeby obec-

ności pracownika w zakładzie pracy. Jednak praca świadczona 

w domu wiąże się z obniżoną aktywnością ruchową, co może 

doprowadzić do dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, 

układu krążenia, czy też otyłości. Jednocześnie w pracy zdalnej 

jesteśmy narażeni na wydłużone godziny pracy, zacieranie się 

granicy pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, czy też 

izolację społeczną. Jak zatem możemy zadbać o nasze zdrowie 

psychofizyczne podczas pracy zdalnej? 
Przede wszystkim nasze stanowisko pracy zdalnej powinno być 

zorganizowane zgodnie z przepisami bhp, czyli powinniśmy mieć 

zapewnione właściwe fizyczne warunki pracy (temperaturę i wilgot-

ność, oświetlenie, redukcję dźwięków z otoczenia), oraz ergonomię 

pracy przy komputerze (odpowiednio zorganizowaną przestrzeń 

pracy, ergonomiczne krzesło biurowe i sprzęt komputerowy). Jed-

nak równie istotne jest, aby zadbać o odpowiednią, dzienną dawkę 

ruchu, gdyż podczas wykonywania zadań w domu mniej się prze-

mieszczamy niż gdyby to miało miejsce w zakładzie pracy. Należy 

zatem pamiętać o regularnych (przynajmniej raz na godzinę), 

krótkich przerwach podczas których wstaniemy od komputera 

i wykonamy kilka ćwiczeń rozluźniających mięśnie oraz stawy. 

Do takich ćwiczeń zaliczamy ruchy nadgarstkami, placami dłoni, 

głowy, ćwiczenia rozluźniające poszczególne odcinki kręgosłupa, 

czy też stawy biodrowe oraz stopy. Przykładowe ćwiczenia, które 

możemy wykonywać podczas pracy biurowej wraz z instrukcją ich 

wykonywania, są dostępne na stronie internetowej Centralnego In-

stytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Regularne wykonanie zalecanych ćwiczeń pozwoli nam ograniczyć 

dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego oraz przyczyni się do 

pobudzenia układu krążenia. 

Równie istotne jest, aby robić krótkie przerwy od patrzenia 

w ekran komputera. Należy wówczas spojrzeć przez okno, przy 

czym barwa zielona jest najbardziej relaksująca dla naszych oczu. 

Należy także pamiętać o częstym mruganiu, aby zapobiec zespoło-

wi suchego oka, objawiającego się np. łzawieniem, pieczeniem, 

uczuciem piasku pod powiekami, czy też podwójnym widzeniem. 

Zaleca się również zaplanowanie jednej, dłuższej przerwy na zje-

dzenie posiłku. Ważne jest, abyśmy spożywali nasze posiłki w spo-

koju, skupiając się wyłącznie na jedzeniu. Pozwala to na właści-

wie zaspokojenie głodu 

i ogranicza przyjmowanie 

zbyt dużej ilości kalorii, co 

przyczynia się do otyłości. 

Dieta podczas pracy 

w domu powinna być ni-

skokaloryczna. Pamiętaj-

my, aby nie spożywać większej ilości kalorii niż jesteśmy spalić 

pracując zdalnie, kiedy ruszamy się zdecydowanie mniej niż w przy-

padku pracy w biurze, która wymaga codziennych dojazdów, rów-

nież zapewniających pewną formę aktywności ruchowej dla wielu 

pracowników. Zaleca się spożywanie 3-5 posiłków dziennie o re-

gularnych porach, przy czym ostatni raz powinniśmy jeść na 2-3 

godziny przed snem. Potrawy powinny być bogate w produkty 

roślinne, będące źródłem błonnika, przyczyniającego się do poczu-

cia sytości i prawidłowej perystaltyki jelit, która może być zaburzo-

na przy niskiej aktywności ruchowej. Jednocześnie należy ograni-

czyć spożywanie w nadmiernej ilości cukrów, soli i szkodliwych 

tłuszczy, zastępując je zdrowymi źródłami takimi jak tłuszcze ome-

ga-3, wpływającymi korzystnie na pracę mózgu oraz układ krążenia. 

Równie ważne jest picie odpowiedniej ilości wody. Kobiety powin-

ny pić 2 litry wody, zaś mężczyźni 2,5 litry wody dziennie. 

Jednocześnie równie istotne jest zadbanie o aktywność fizyczną 

poza godzinami pracy. Taka aktywność rekreacyjna powinna trwać 

30-45 minut dziennie, na którą możemy poświęcić czas zaoszczę-

dzony na dojazdach do pracy. Może to być szybki spacer, jazda na 

rowerze, pływanie, fitness, czy też treningi w domu w oparciu 

o programy ćwiczeniowe dostępne w Internecie bądź aplikacjach 

przeznaczonych na urządzenia mobilne. Krokomierze stanowią sku-

teczne narzędzie w zwiększaniu aktywności ruchowej, przy czym 

uznaje się, że robienie minimum 10 tys. kroków dziennie jest do-

brą profilaktyką dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, 

krążenia, oddechowego. 

Równie istotne jest zadbanie o odpowiednią higieną psychiczną 

podczas pracy zdalnej. Do takich podstawowych zasad należy wy-

znaczenie jasnej granicy pomiędzy życiem zawodowym, a życiem 

prywatnym. Pamiętajmy, aby nie pracować w czasie wolnym, 

który powinien być przeznaczony na odpoczynek oraz życie rodzin-

ne i towarzyskie. Pielęgnowanie kontaktów społecznych jest nie-

zwykle istotne w pracy zdalnej, w której jesteśmy częściej naraże-

ni na poczucie izolacji i samotności niż w przypadku pracy świad-

czonej stacjonarnie, gdzie doświadczamy bezpośredniego kontaktu 

ze współpracownikami i w większym stopniu odczuwamy wsparcie 

społeczne w pracy – podkreśla Paulina Barańska, Pełnomocnik ds. 

BHP KK NSZZ „Solidarność”. 

Pb; www.solidarnosc.org.pl  

Co dalej z emeryturami 

stażowymi? 
„Jako inicjator obywatelskiego projektu ustawy o «Emeryturach 

stażowych», którego pierwsze czytanie odbyło się 14 grudnia 2021 

r., wyrażam oburzenie z powodu mrożenia prac nad tą niezwykle 

ważną społecznie ustawą” – napisał do marszałek Sejmu Elżbiety 

Witek przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda. 
Na temat emerytur stażowych wpłynęły do Sejmu dwa projekty: 

obywatelski i prezydencki.  

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek po złożeniu projektu obywatelskie-

go skierowała go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego odbyło się w grudniu 

ubiegłego roku. Za jego dalszym procedowaniem w Komisji Polity-

ki Społecznej i Rodziny opowiedziała się większość posłów. Do 

chwili obecnej projekt jest jednak zamrożony w komisji sejmowej.  

Projekt prezydencki, który do Sejmu wpłynął w grudniu ubiegłego 

roku, nie doczekał się jeszcze pierwszego czytania.  

Na ten temat, podczas jednego z wystąpień odniósł się prezes PiS 

Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że rozumie zniecierpliwienie, 

ale na emerytury stażowe trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Nie 

zgadza się z tą wypowiedzią szef „Solidarności” Piotr Duda, który 

podkreśla, że oczekuje natychmiastowego odmrożenia prac nad 

projektem obywatelskim i rozpoczęcia procedowania projektu pre-

zydenckiego. 

 Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że złożony doku-

ment jest w planie prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na II 

półrocze 2022 roku. Jednak do chwili obecnej (początek września) 

cisza! 

Przypomnijmy, pod obywatelskim projektem o emeryturach stażo-

wych zebrano 235 tys. podpisów, czyli zdecydowanie więcej od 

wymaganych formalnie 100 tys. Podpisy trafiły do Sejmu 30 wrze-

śnia ub.r. Projekt przewiduje, że prawo do emerytury stażowej mia-

łyby kobiety po przepracowaniu 35 lat okresów składkowych i nie-

składkowych, a mężczyźni po 40 latach, pod warunkiem, że jej wy-

sokość nie byłaby niższa od minimalnej emerytury. 
Ankol 
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Dr Joanna Żelazko 
 

„Nadszedł czas wyzwolenia 

bratnich narodów…”. 

Agresja sowiecka na Polskę 

17 września 1939 r 
 

W tajnym protokole dodatkowym, do oficjalnie podpisanego 

w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. układu o nieagresji, III Rze-

sza Niemiecka i Związek Socjalistycznych Republik So-

wieckich przypieczętowały decyzję o ataku na Polskę. Jed-

nocześnie określiły strefy podziału polskiego terytorium po 

zakończeniu działań zbrojnych. Posiadając te gwarancje, 

Niemcy zaatakowali Polskę 1 września 1939 r. Tymczasem 

Sowieci czekali na rozwój wydarzeń jeszcze przez ponad 

dwa tygodnie. Józef Stalin chciał upewnić się, jaka będzie 

reakcja – związanych traktatami sojuszniczymi z Polską – 

Wielkiej Brytanii i Francji.  

Kiedy okazało się, że zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi 

nie zrealizowali w pełni swoich zobowiązań, a wojska nie-

mieckie szybko posuwały się w kierunku wschodnim, Stalin 

zdecydowali się na uderzenie. 15 września 1939 r. szef 

NKWD Ławrientij Beria wydał rozkaz, w którym precyzo-

wał zadania dla powołanych kilka dni wcześniej grup opera-

cyjnych NKWD przygotowanych do wkroczenia do Polski. 

Tego samego dnia Sztab Frontu Białoruskiego Armii Czer-

wonej wydał rozkaz bojowy nr 1, podpisany przez dowódcę 

frontu komandarma Michaiła Kowalowa oraz członka Rady 

Wojennej Frontu Piotra Smokaczowa. Podkreślano w nim, 

że na Sowietach ciąży obowiązek pomocy „ciemiężonym 

przez polskich panów” Białorusinom, Ukraińcom i polskim 

chłopom. W motywującej odezwie odczytanej żołnierzom 

ACz, przed atakiem na Polskę, kłamliwie napisano o buncie 

chłopskim w Polsce: „Nadszedł czas wyzwolenia bratnich 

narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy z ucisku 

polskich obszarników i kapitalistów. Już od 20 lat policyjny 

but piłsudczyków bezkarnie depcze rodzinne ziemie na-

szych braci (…) W zachodniej Białorusi i zachodniej Ukra-

inie wzniósł się czerwony sztandar powstania. Zapłonęły 

dwory obszarnicze. Zaczęli się miotać generałowie. Skiero-

wali oni karabiny maszynowe i działa przeciw powstańcom 

(…)”. Pod koniec następnego dnia, oddziały zgromadzone 

w strefie przygranicznej otrzymały rozkaz, aby 17 września 

o świcie rozpocząć uderzenie.  

O godz. 3.00 rano, tuż przed sowieckim atakiem, polskiemu 

ambasadorowi w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu 

próbowano wręczyć notę dyplomatyczną, uzasadniającą 

przekroczenie granicy przez ACz. Mimo, iż polskie wojsko 

nadal walczyło z Niemcami i broniła się Warszawa, Sowieci 

stwierdzili, że „(…) Warszawa, jako stolica Polski, już nie 

istnieje. Rząd Polski uległ rozkładowi i nie okazuje przeja-

wów życia. Oznacza to, że państwo polskie i jego Rząd 

przestały faktycznie istnieć”. Sowieci poinformowali też 

ambasadora, że dla nich oznacza to koniec zobowiązań wy-

nikających z traktatów wzajemnych z Polską. Jednocześnie 

z „troski” o ludność ukraińską i białoruską, która „jest bez-

bronna i została pozostawiona własnemu losowi”, ACz 

przekroczy granicę i weźmie w opiekę „życie i mienie lud-

ności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi”.  

Polscy żołnierze zaskoczeni atakiem od wschodu, znaleźli 

się w potrzasku. W strefie działania ACz znalazły się związ-

ki taktyczne i odwody wycofujące się pod naporem Niem-

ców, jednostki zapasowe i oddziały Korpusu Ochrony Po-

granicza. W związku z próbą wycofania ocalałych wojsk 

polskich do Rumunii i na Węgry, wódz naczelny marsz. 

Edward Rydz-Śmigły rozkazał, aby nie walczyć z ACz, chy-

ba że dojdzie do ataku z jej strony, albo próby rozbrojenia 

oddziałów polskich. Decyzja ta prowadziła niekiedy do dez-

orientacji dowódców, a polskie formacje nie miały szans na 

stawienie skutecznego oporu Sowietom. Mimo to, dochodzi-

ło do starć, a nawet dużych bitew oraz zaciętych walk głów-

nie w obronie dużych miast. Walczącym jeszcze żołnierzom 

nie pomogło też to, że 17 września przed północą najwyższe 

władze cywilne i wojskowe Polski opuściły kraj i przeszły 

na terytorium Rumunii.  

Agresja sowiecka uderzyła w morale żołnierzy, którzy to-

czyli jeszcze walkę i ludności cywilnej, która znalazła się 

pod okupacją. 28 września 1939 r. w Moskwie III Rzesza 

i ZSRS podpisały traktat, w którym uszczegółowiły podział 

między siebie ziem państwa polskiego. Linia graniczna usta-

lona została wzdłuż rzek: Pisy–Narwi–Bugu–Sanu. Niemcy 

dostali ponad 48 proc. obszaru Polski, a Sowieci ponad 51 

proc. Ponieważ obaj okupanci zdawali sobie sprawę, że spo-

tkają się z oporem ze strony Polaków, podpisali porozumie-

nie o solidarnym zwalczaniu polskiego oporu.  

Fot.: Znaczek pocztowy wydany przez Sowietów w 1939 r. z oka-

zji „wyzwolenia bratnich narodów Zach. Ukrainy i Zach. Biało-

rusi”. 
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Członkowie NSZZ „Solidarność” 

tankują taniej 

Przypominamy, iż zgodnie z ofertą karta raba-

towa „Lotos Biznes” od lipca br. uprawnia do 

zniżek w wysokości 35 groszy za litr na pali-

wa zwykłe, 38 groszy za litr na paliwa eks-

tra i 10 groszy na gaz. Dodatkowo właściciel 

karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniż-

kę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawa-

ne na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 

15 proc. upustu na myjnię samochodową.  

Kartę rabatową „Lotos Biznes” może otrzymać 

każdy członek NSZZ „Solidarność” posiadający 

elektroniczną legitymację związkową. 

Natomiast aby otrzymać Elektroniczną Legity-

mację Członkowską należy zwrócić się do orga-

nizacji związkowej w swoim zakładzie pracy, 

a następnie złożyć odpowiedni wniosek.  

Więcej informacji na temat korzyści płyną-

cych z przynależności do NSZZ „Solidarność” 

w następnym numerze. 

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

