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PREZYDIUM W KOMPLECIE

TADEUSZ MAJCHROWICZ – zastępca przewod-
niczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
odpowiedzialny za struktury terenowe. Przewodni-
czący Regionu Podkarpacie od czterech kadencji. 
Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. Przeszedł 
przez wszystkie szczeble związkowej kariery. 
Wspótworzył Sekcję Krajową Nafty i Gazu. Od 
1991 r. członek Komisji Krajowej.

JERZY JAWORSKI – skarbnik Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”. Dotychczas zastępca prze-
wodniczącego i skarbnik Zarządu Regionu Mało-
polska. Zaczynał karierę zawodową na AGH. Od 25 
lat pracuje w Radiu Kraków w dziale technicznym. 
Jest tam przewodniczącym Komisji Zakładowej.

EWA ZYDOREK – sekretarz Komisji Krajowej 
NSZZ „S”. Do Związku wstąpiła we wrześniu 1981 
roku, kiedy podjęła pierwszą pracę w Okręgowym 
Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów. Jest z 
wykształcenia psychologiem. W 1989 r. była przewod-
niczącą Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i 
Wychowania Region Wielkopolska a od 1993 r. jest 
sekretarzem Zarządu Regionu Wielkopolska.

HENRYK NAKONIECZNY – członek prezydium 
odpowiedzialny za dialog i negocjacje w Komisji 
Trójstronnej. W latach 1998-2003 przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamienne-
go NSZZ „Solidarność”, od 1998 r. przedstawiciel 
NSZZ „Solidarność” w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych. Od 2003 r. członek 
Zespołu Ubezpieczeń Społecznych oraz Budżetu, 
Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Obecnie 
Zespołu Ubezpieczeń Społecznych oraz Budżetu, 
Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Obecnie 
Zespołu Ubezpieczeń Społecznych oraz Budżetu, 

pracuje w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Wszyscy zaproponowani przez Piotra Dudę kandydaci na człon-
ków prezydium zostali zaakceptowani. Najważniejsze funkcje 
w prezydium Komisji Krajowej mają już obsadę. 

Bogdan Biś, Tadeusz Majchrowicz, Jerzy Jaworski, Henryk Na-
konieczny i Ewa Zydorek to nowi członkowie prezydium Komisji konieczny i Ewa Zydorek to nowi członkowie prezydium Komisji konieczny i Ewa Zydorek
Krajowej. Do zadań prezydium należy kierowanie bieżącą działal-
nością Komisji Krajowej. Prezydium tworzą: Przewodniczący oraz 
osoby wybrane na jego wniosek spośród członków Komisji Krajowej, 
w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i skarbnik. Dotychczas 
prezydium liczyło 14 osób. 

Członków prezydium proponował przewodniczący Komisji Krajo-
wej, Piotr Duda. Przedstawiając kandydatów przewodniczący przed-
stawił również koncepcję pracy Komisji Krajowej. Zapowiedział, że 
nie będzie organizował konwentów przewodniczących. Dużą rolę w 
prezydium będą odgrywali przewodniczący odpowiedzialni za struk-
tury terenowe i branżowe. 

Kandydaci do prezydium przedstawiając się, odpowiadali również 
na pytania członków Komisji Krajowej. Najczęściej dotyczyły one 
możliwości pogodzenia pełnienia różnych funkcji w regionach i na 
szczeblu krajowym czy koncepcji pracy w Komisji Krajowej. 

Na 92 członków Komisji Krajowej oddano 91 ważnych głosów. 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Bog-
dan Biś – 84, Tadeusz Majchrowicz – 53, Jerzy Jaworski – 61, Ewa 
Zydorek – 51, Henryk Nakonieczny – 82.  

BOGDAN BIŚ – pierwszy zastępca przewodni-
czącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Dotychczas zastępca przewodniczącego ZR Ślą-
czącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Dotychczas zastępca przewodniczącego ZR Ślą-
czącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

sko-Dąbrowskiego i sekretarz regionu. Przez blisko 
20 lat pracował jako pracownik fizyczny w kopal-
ni. Od 2006 r. jest członkiem Regionu Śląsko-Dą-
20 lat pracował jako pracownik fizyczny w kopal-
ni. Od 2006 r. jest członkiem Regionu Śląsko-Dą-
20 lat pracował jako pracownik fizyczny w kopal-

browskiego. W 2008 r. obronił dyplom inżyniera 
na Akademii Górniczo-Hutniczej.
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L E C H  W A Ł Ę S A  D O  P I O T R A  D U D Y

WIĘCEJ DLA NAJUBOŻSZYCH

Gdańsk, 2 listopada 2010 roku

Pan Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”

Szanowny Panie Przewodniczący,
Pragnę złożyć Panu gratulacje w związku z objęciem funkcji 

Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wybór Pana – człowieka reprezentującego młode pokolenie 

związkowców, postrzegam jako spojrzenie działaczy NSZZ „Soli-
darność” w przyszłość i zamiar budowania nowoczesnego związku 
zawodowego. Napawają optymizmem Pańskie deklaracje odbudowy 
liczebności Związku w oparciu o rzesze młodych pracowników. Cie-
szy chęć odpartyjnienia i budowania funkcji Związku wokół obrony 
praw pracowniczych, zgodnie z jego podstawowym zadaniem. Zga-
dzam się z tym, że współczesny Związek powinien być samodziel-
nym podmiotem i równoprawnym partnerem w dialogu z rządem i 
prywatnymi właścicielami.

Ostatnie lata uwikłania NSZZ „Solidarność” w grę partyjno-poli-
tyczną oraz eksperymenty wokół pisania historii najnowszej powodu-
ją, że staje Pan tym mocniej wobec nierozwiązanych problemów. 

Kluczową sprawą staje się rozdzielenie wykonywania funkcji 
przez współczesny Związek Zawodowy oraz historycznej roli, jaką 
odegrała „Solidarność” w dziejowej drodze do wolności narodu i 
niepodległości Polski. To, co nie udało się Wałęsie, Krzaklewskie-
mu i Śniadkowi może udać się Panu. Nie możemy pozwolić, aby 
niepodległości Polski. To, co nie udało się Wałęsie, Krzaklewskie-
mu i Śniadkowi może udać się Panu. Nie możemy pozwolić, aby 
niepodległości Polski. To, co nie udało się Wałęsie, Krzaklewskie-

historyczny sztandar „Solidarności” był szargany we współczesnych 
sporach. Tak Pan, jak i ja, obydwaj zaangażowani w budowanie „So-
lidarności” w latach 1980 – 1981 powinniśmy zadbać, aby przez 
kolejne dziesięciolecia nie mieszano wizerunku „Solidarności” lat 
80-siątych XX wieku i tej dzisiejszej, gdy Związek walczy już o coś 
zupełnie innego.

Mam nadzieję, że pod Pańskim przewodnictwem Związek osią-
gać będzie sukcesy. „Solidarność” wygrała już wiele dla Polski. 
Czas, aby teraz Związek wykazał, że jego instytucjonalne korze-
nie w wielkim ruchu wolnościowym z 1980 roku, zobowiązują do 
efektywnej pracy w ramach ustroju Wolnej Rzeczypospolitej w XXI 
wieku. Na drodze takiego budowania, zawsze może Pan liczyć na 
moją pomocną dłoń!

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko ła-
maniu przez rząd porozumień zawartych w 
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych. Przyjęte dzisiaj przez Komisję Krajową 
stanowisko w sprawie łamania przez rząd 
zasad dialogu społecznego, to efekt lekce-
ważenia przez rząd porozumień zawieranych 
przez partnerów społecznych w Komisji Trój-
stronnej. 

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów odrzuciła 
drugą po porozumieniu w sprawie płacy minimal-
nej, uchwałę Komisji Trójstronnej dotyczącą pod-
wyższenia kryteriów dochodowych uprawniających 
do świadczeń z pomocy społecznej. „Powyższe de-
cyzje rządu uderzają w najsłabsze grupy społeczne 
tj. w ubogich pracujących oraz w najuboższe rodzi-
ny żyjące poniżej minimum egzystencji, czyli na 
granicy biologicznego wyniszczenia” – czytamy w 
stanowisku KK. 

– Jestem zaskoczony i oburzony decyzją rządu. 
Porozumienie w imieniu rządu podpisał wicepre-
mier Waldemar Pawlak i minister pracy Jolanta Fedak. Ta decyzja 
jest sprzeczna z deklaracjami premiera, który zapowiadał wsparcie 
dla najbardziej potrzebujących - mówi Zbigniew Kruszyński, ekspert 
NSZZ „S” w Komisji Trójstronnej. 

Zdaniem NSZZ „Solidarność” odrzucenie porozumień zawartych 
w Trójstronnej Komisji, których stroną jest rząd, świadczy o pozoro-
waniu dialogu społecznego i służy rządowi wyłącznie do legitymizacji 
rozwiązań przez nich narzucanych. Niestety nie są to rozwiązania obo-
jętne dla pracowników i ich rodzin a wręcz świadczą o przerzucaniu 
kosztów kryzysu na najsłabsze grupy społeczne. Dlatego w kolejnym 
stanowisku, Komisja Krajowa zwraca się parlamentarzystów, aby w 
trakcie prac nad ustawą budżetową na 2011 r. uwzględnili sytuację 
osób najuboższych i wzięli pod uwagę rosnące koszty utrzymania w 
tym podwyżki cen żywności i nośników energii. 

NSZZ „Solidarność” przypomina, że łamiąc ustalenia zawarte z 
partnerami społecznymi w Pakiecie Działań Antykryzysowych, rząd 
ze względów oszczędnościowych zlikwidował Rezerwę Solidarności 
Społecznej przeznaczoną na wsparcie rodzin najuboższych a także 
zrezygnował z podniesienia progów dochodowych uprawniających 
do świadczeń z pomocy społecznej. Efektem tych decyzji jest fakt, iż 
kryteria pomocy społecznej dla rodzin są obecnie poniżej minimum 
egzystencji liczonej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, czyli 
poniżej granicy biologicznego wyniszczenia. 

Pustą deklaracją, jak czytamy w stanowisku Komisji Krajowej, 
okazują się słowa Premiera Donalda Tuska wygłoszone w Sejmie 22 
maja 2009 r.: „trzeba rozważnie ograniczać wydatki tam, gdzie to jest 
możliwe, a rozwaga dyktuje nam tutaj jedną zasadę: nie ograniczamy 
tam gdzie to może być szczególnie dotkliwe dla ludzi”. 


