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Członkowie NSZZ „Solidarność”!
Drodzy Przyjaciele!

Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa progra-
mowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem 
na Prezydenta RP Andrzejem Dudą gwarantuje konty-
nuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co 
za tym idzie również całe rodziny, bardzo dużo zyskali 
przez ostatnie pięć lat.

Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją 
postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie pro-
gramowej” z ówczesnym kandydatem na prezydenta 
Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 roku, zaliczamy: przy-
wrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty 
wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie 
handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej staw-
ki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, 
wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadni-
czego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warun-
ki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym 
zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicz-
nych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, 
wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych 
oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu 
związkowego w służbach mundurowych, wzmocnie-
nie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy 
społeczne dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla 
seniorów.

Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego 
Prezydenta, który wielokrotnie stawał po stronie „So-
lidarności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz 
Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywią-

zywał się ze swoich zobowiązań lub łamał zasady 
dialogu społecznego.

Podpisując nową umowę, chcemy tę owocną 
współpracę kontynuować, tym bardziej, że wiele po-
stulatów jest jeszcze do zrealizowania, choćby kwestia 
emerytur stażowych, których przez opór rządzącej 
większości nie udało się uzyskać.

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
apeluję do wszystkich Członków i Sympatyków Związ-
ku o poparcie w najbliższych wyborach kandydatury 
obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. W naszej ocenie 
jest On gwarantem zachowania dotychczasowej pro-
pracowniczej i prospołecznej polityki, dającym nadzieję 
na realizację kolejnych naszych postulatów.

Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na 
zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji 
w Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wy-
walczyliśmy przez ostatnie 5 lat.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Gdańsk, 6 maja 2020 r.
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Aktualności

Adam GliksmanWARTOŚCIOWA 
WSPÓŁPRACA
Zrealizowane porozumienie

Pięć lat temu, w maju 2015  r. 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
zdecydowała o podpisaniu umo-
wy programowej z kandydatem na 
Prezydenta RP Andrzejem Dudą. Jej 
przedmiotem były postulaty „Solidar-
ności”, na które głuchy pozostawał 
rząd Donalda Tuska, a następnie Ewy 
Kopacz. Związek domagał się przede 
wszystkich wycofania ze szkodliwych 
i wprowadzonych bez jakichkolwiek 
konsultacji społecznych zmian w sys-
temie emerytalnym, które podnosiły 
wiek emerytalny kobiet o 7 lat i męż-
czyzn o 2 lata. Umowa, w której za-
warto wiele postulatów społecznych, 
stała się punktem zwrotnym kampanii 
wyborczej w 2015 r., bowiem Andrzej 
Duda, któremu początkowo nie wró-
żono powodzenia, zaczął zyskiwać 
w sondażach i ostatecznie niespo-
dziewanie pokonał Bronisława Ko-
morowskiego.

Po objęciu urzędu Prezydenta RP 
Andrzej Duda przystąpił do realizacji 
umowy z „Solidarnością” inicjując od-
powiednie kroki legislacyjne. W re-
zultacie przedstawiono projekt przy-
wrócenia wieku emerytalnego: 60 lat 
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 
Rozpoczęto też prace mające na celu 
znaczące podniesienie płacy mini-
malnej. Przypomnijmy, że w 2015 r. 

wynosiła ona 1750 zł, a dziś – po 
pięciu latach wzrosła do 2600 zł. Ze 
wsparciem Prezydenta uruchomiono 
pierwsze w powojennej Polsce tak 
znaczące programy społeczne, któ-
rymi beneficjentami stały sie głów-
nie rodziny wychowujące dzieci. Nie 
zapomniano również o emerytach, 
którym zapewniono nie tylko walo-
ryzację świadczeń, ale również do-
datkową 13 i obecnie 14 emeryturę. 
Aktywnie przystąpiono do likwidacji 
negatywnych dla rynku pracy tzw. 
umów śmieciowych. O tym, jak waż-
ne było ich zwalczanie przekonaliśmy 
się w trakcie ostatnich trzech mie-
sięcy w okresie pandemii COVID-19. 
Bez wątpienia sytuacja społeczna 
i socjalna w Polsce uległa znaczącej 
poprawie w ostatnich latach, w czym 
olbrzymia zasługa Prezydenta RP An-
drzeja Dudy.

We wtorek 5 maja We wtorek 5 maja 
w siedzibie NSZZ w siedzibie NSZZ 

„Solidarność” „Solidarność” 
w Warszawie w Warszawie 

podpisano umowę podpisano umowę 
programową między programową między 

prezydentem prezydentem 
Andrzejem Dudą Andrzejem Dudą 

a przewodniczącym a przewodniczącym 
Komisji Krajowej Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność” 
Piotrem Dudą. Piotrem Dudą. 

Tym samym Komisja Tym samym Komisja 
Krajowa udzieliła Krajowa udzieliła 

oficjalnie poparcia oficjalnie poparcia 
Andrzejowi Dudzie Andrzejowi Dudzie 

w wyborach w wyborach 
prezydenckich. prezydenckich. 
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Ta współpraca, często wykraczająca poza 
umowę ze związkiem, była m.in. przedmiotem 
dyskusji podczas tegorocznych posiedzeń Komisji 
Krajowej – w styczniu w Pałacu Prezydenckim 
i w lutym w Zakopanem. Członkowie Komisji 
Krajowej ocenili tę pięcioletnią współpracę jed-
noznacznie pozytywnie, doceniając nie tylko jej 
efekty (pozostał do zrealizowania postulat wpro-
wadzenia emerytur stażowych), jak i styl sprawo-
wania władzy przez Prezydenta Andrzeja Dudy, 
który był zawsze otwarty na postulaty związku. 
W rezultacie w kolejnych tygodniach trwały prace 
nad zawarciem kolejnej umowy programowej 
z ubiegającym się o reelekcję Prezydentem RP. 

– Umowa programowa z 2015 roku, któ-
rej realizację jako Komisja Krajowa oceniliśmy 
w sposób pozytywny, to dla nas było zielone 
światło do przygotowania nowej umowy pro-
gramowej. Dla mnie ten dokument jest bardzo 
ważny i to co stało się na przełomie 2015/2016, 
czyli przywrócenie wieku emerytalnego było dla 
nas najważniejszym punktem. Mało kto wierzył 
w to, że uda się nam odkręcić tę złą reformę. Ale 
w tym punkcie były także wpisane emerytury 
stażowe. Niestety, łagodnie rzecz ujmując nie 
znalazło to przychylności większości parlamen-
tarnej, dlatego w nowej umowie programowej 
konsekwentnie wpisujemy ten element – tego 
oczekują pracownicy – mówił Piotr Duda.

Ważne obszary współpracy

Do podpisania umowy programowej między 
przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność Piotrem Dudą a Prezydentem Andrzejem 
Dudą doszło ostatecznie 5 maja br. w siedzibie 
„Solidarności” w Warszawie. Z uwagi na sytu-
ację epidemiczną wydarzenie to miało skromną 
oprawę, choć było transmitowane przez media. 
Umowa programowa zawiera m.in. zobowiązanie 
Prezydenta RP do podejmowania działań na rzecz 
utrzymania wsparcia dla rodzin, ochrony miejsc 

pracy, wprowadzenia dodatku solidarnościowe-
go, wsparcia ochrony zdrowia w ramach systemu 
publicznej służby zdrowia, walki z ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, wzmocnienia dia-
logu społecznego, kontynuacji reformy systemu 
emerytalnego oraz wzmacniania respektowania 
prawa pracy.

Solidarność z Andrzejem Dudą

Najważniejszym efektem powyższej umowy 
jest udzielenie przez Komisję Krajową poparcia 
Andrzejowi Dudzie w wyborach prezydenckich. 

– Wybory prezydenckie to wybory obywa-
telskie, a nie partyjne. „Solidarność” w ostatnich 
latach wskazywała kandydata, którego Związek 
popierał – tłumaczył podczas konferencji pra-
sowej, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda.

W umowie podkreślono, że treść programu 
wyborczego urzędującego Prezydenta RP jest 
zbieżna z celami programowymi „Solidarności” 
zawartymi w Statucie Związku oraz w dokumen-
tach programowych przyjętych przez NSZZ „So-
lidarność”. Piotr Duda zapowiedział, że zwróci 
się o poparcie dla Andrzeja Dudy do członków 
i sympatyków NSZZ Solidarność, oraz wszystkich 
obywateli posiadających prawo wybierania Pre-
zydenta RP a podzielających wspólne wartości 
„Solidarności”.

– Umowa jest zgodna z naszymi postula-
tami, jest polityczną gwarancją, że prezydent 
Andrzej Duda będzie dbał o nasze postulaty. 
Mogę powiedzieć już teraz do wszystkich człon-
ków związku oraz wszystkich pracowników: Gło-
sujcie na Dudę! Oczywiście Andrzeja Dudę… 
Niezależnie od tego jak skończą się te wybory, 
a mam głęboką nadzieję, że je wygramy, zyskałeś 
coś, czego nie można kupić: zaufanie obywateli 
i członków „Solidarności”. Mam nadzieję, że wy-
grasz te wybory! – odniósł się bezpośrednio do 
Andrzeja Dudy.
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Prezydent RP Andrzej Duda oświadczył, że 
w przypadku wygrania wyborów i objęcia urzędu 
Prezydenta RP na drugą kadencję, będzie realizo-
wał program przedstawiony w trakcie kampanii 
wyborczej „Obronimy Polskę Plus”, gwarantujący 
utrzymanie programów społecznych i sprawiedli-
wy rozwój państwa, a opierający się na takich fi-
larach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc 
pracy, solidarność społeczna, zrównoważony roz-
wój, bezpieczeństwo i dialog.

Ubiegający się o reelekcję Prezydent RP An-
drzej Duda, podziękował „Solidarności” za po-
parcie. – „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to 
nie tylko hasło, ale wizja. Gospodarka, podat-
ki powinny sprzyjać obywatelom, a tak się nie 
dzieje. Jako Prezydent RP chciałabym stać na 
straży dialogu społecznego i być jego patronem. 
Wierzę, że dialog jest możliwy i że w niedalekiej 
przyszłości będziemy mogli zacząć wspólnie go 
realizować – mówił Andrzej Duda. Piotr Duda 
korzystając z okazji podziękował za wsparcie 

Andrzeja Dudy w zablokowaniu niekorzystnych 
dla pracowników rozwiązań proponowanych przy 
tzw. Tarczy 3.0.

– Niektóre rozwiązania proponowane przez 
rząd były nie tylko antypracownicze, ale także 
antyzwiązkowe, likwidowały związki zawodowe. 
Bo jeżeli nam się odbiera prawo do rokowań 
zbiorowych, do układów zbiorowych pracy, to 
sytuacja wygląda dramatycznie. Dlatego w tej 
umowie programowej zostanie także potwier-
dzona i wpisana promocja układów zbiorowych 
pracy. Jako argument, który otworzy nam drogę 
do zrealizowania art. 20 konstytucji, który mówi 
o społecznej gospodarce rynkowej. W tym doku-
mencie znajduje się wiele pozytywnych aspek-
tów, które zostaną odczytane – dodał Piotr Duda.

Wybory Prezydenta RP odbędą się 28 czerw-
ca br. Biorąc pod uwagę obecną sytuację poli-
tyczną nie trzeba nikogo przekonywać, że ich 
wynik będzie miał duże znaczenie dla sytuacji 
pracowników. Głosujemy więc na Andrzeja Dudę! 
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Zważywszy na umowę progra-
mową Stron z dnia 5 maja 2015 r. 
oraz wspólne nam przekonanie, że 
Rzeczpospolita Polska jako dobro 
wspólne jej wszystkich obywateli, po-
winna być także i w trudnych czasach 
opoką, która pozwala patrzeć w przy-
szłość z nadzieją, opartą na trwałej 
podstawie równości wszystkich wo-
bec prawa, ochrony pracy i rodziny, 
a zarazem doceniając przeprowa-
dzone w latach 2015–2020 reformy 
społeczne, które wzmocniły nasz kraj 
oraz udział w ich przeprowadzeniu 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który 
jest w ocenie NSZZ „Solidarność” ich 
sprawdzonym i wiarygodnym gwa-
rantem postanawiamy, co następuje:

1) Prezydent RP Andrzej Duda 
ubiegający się o ponowny wybór 
oświadcza, że w przypadku wygra-
nia wyborów i objęciu urzędu Prezy-

denta RP na drugą kadencję, będzie 
realizował swój program przedsta-
wiony w trakcie kampanii wyborczej 
„Obronimy Polskę Plus” gwarantujący 
utrzymanie programów społecznych 
i sprawiedliwy rozwój państwa, 
a opierający się na takich filarach 
jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie 
miejsc pracy, solidarność społeczna, 
zrównoważony rozwój, bezpieczeń-
stwo i dialog

2) Prezydent Andrzej Duda de-
klaruje, że – kontynuując działania 
realizowane już od 2015 r. – w swo-
jej drugiej kadencji będzie nadal 
prowadził politykę rozwoju służącą 
społeczeństwu poprzez:
• utrzymanie wsparcia dla rodzin, 

w tym programy społeczne, jak 
w szczególności 500+ i 13 eme-
rytura;

• ochronę miejsc pracy, wsparcie 
dla silnej polskiej gospodarki 
oraz promocję patriotyzmu go-
spodarczego;

• wprowadzenie Dodatku Solidar-
nościowego dla tych, którzy utra-
cili pracę w czasach epidemii;

• wsparcie ochrony zdrowia w ra-
mach systemu publicznej służby 
zdrowia, w tym przez wprowa-
dzenie Funduszu Medycznego, 
z dodatkowymi środkami na le-
czenie onkologiczne oraz lecze-
nie chorób rzadkich;

UMOWA 
PROGRAMOWA

Umowa programowa Umowa programowa 
zawarta pomiędzy zawarta pomiędzy 

kandydatem kandydatem 
na Prezydenta RP na Prezydenta RP 
Andrzejem Dudą Andrzejem Dudą 

a Komisją Krajową a Komisją Krajową 
Niezależnego Niezależnego 

Samorządnego Samorządnego 
Związku Związku 

Zawodowego Zawodowego 
„Solidarność”, „Solidarność”, 

reprezentowaną reprezentowaną 
przez przez 

przewodniczącego przewodniczącego 
Piotra Dudę.Piotra Dudę.
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• walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, a także integrację i rozwój usług spo-
łecznych;

• ochronę polskiego rolnictwa i bezpieczeń-
stwa żywnościowego Państwa;

• wzmocnienie dialogu społecznego jako istot-
nego elementu ustroju gospodarczego pań-
stwa opartego na fundamencie społecznej 
gospodarki rynkowej;

• kontynuację reformy systemu emerytalne-
go, z uwzględnieniem interesu pracowników 
o najdłuższym stażu pracy oraz przy zacho-
waniu prawa do emerytury w ustawowo 
określonym wieku nie później niż 60 lat dla 
kobiet i 65 lat dla mężczyzn;

• stanie na straży ochronnej funkcji prawa 
pracy;

• tworzenie warunków i promocję działań na 
rzecz zawierania układów zbiorowych pracy, 
jako optymalnego narzędzia kształtowania 
praw i obowiązków stron stosunku pracy 
oraz wzajemnych zobowiązań stron układu;

• zwiększenie uprawnień obywateli w ramach 
mechanizmów demokracji partycypacyjnej.
3) W imieniu Komisji Krajowej Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” przewodniczący Piotr Duda oświadcza, że 
treść programu wyborczego urzędującego Pre-
zydenta RP a zarazem kandydata w wyborach 
prezydenckich Andrzeja Dudy opisana powyżej, 
jest zbieżna z celami programowymi NSZZ „So-

lidarność” zawartymi w Statucie Związku oraz 
w dokumentach programowych przyjętych przez 
NSZZ „Solidarność”.

4) Przewodniczący Piotr Duda oświadcza, 
że Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” udziela po-
parcia kandydatowi w wyborach na Prezydenta 
RP Andrzejowi Dudzie i deklaruje, że zwróci się 
o poparcie tej kandydatury do członków i sympa-
tyków NSZZ „Solidarność” oraz wszystkich oby-
wateli posiadających prawo wybierania Prezy-
denta Rzeczypospolitej a podzielających wspólne 
dla nas wartości Solidarności.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”

Andrzej Duda
Kandydat na Prezydenta RP

Warszawa, 5 maja 2020 r.
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SZCZEGÓLNA OCHRONA 
PRZED ZWOLNIENIEM 
TO FIKCJA

– Zostaliście panowie zwolnie-
ni za rzekome naruszenie dobrego 
imienia pracodawcy – udzieliliście 
wywiadu Dziennikowi Polskiemu...

K.D: To jest oficjalna przyczyna. 
Rzeczywistą jest fakt, że byliśmy bar-
dzo niewygodni dla pracodawcy, no-
tując bardzo szybki wzrost uzwiązko-
wienia: w przeciągu kwartału nasza 
organizacja urosła o ponad 100%, 
z 25 do 55 osób. To mocno zabolało 
władze Genpact. Przesądzający był 
jednak spór zbiorowy, który ogłosili-
śmy we wrześniu. 

Z.Z: Chcieliśmy podwyżki dla 
wszystkich pracowników, chcieliśmy 
poprawy jakości usług świadczonych 
dla nas w Indiach, bo przez to na nas, 
Polaków, zrzucano coraz więcej pracy. 
Do tego pracodawca utrudniał pro-
wadzenie działalności związkowej, 
a część pieniędzy z Funduszu Socjal-
nego wydał bez konsultacji ze Związ-
kiem zawodowym. Nie siedzieliśmy 
bezczynnie co skończyło się tym, że 
nas zwolnili. Każdy z art. 52. Przyczy-
na: naruszenie dobrego imienia firmy 
w publikacji na łamach „Dziennika 
Polskiego”. To bzdura – artykuł uka-
zał się w czerwcu, a my dostaliśmy 
wypowiedzenia w październiku, co 
zresztą także jest pogwałceniem pra-
wa, bo pracodawca ma prawo zwol-

nić dyscyplinarnie w ciągu miesiąca 
od wykrycia wydarzenia.

– Pracowali Panowie w Gen-
pact od 2010 roku, a niektórzy 
nawet dłużej. Związek powstał 
jednak dopiero w 2015 roku. Dla-
czego?

Z.Z: Kiedy zaczynaliśmy pracę 
był inny pracodawca – holender-
skie przedsiębiorstwo Ahold, które 
w Polsce posiadało wówczas niemal 
200 sklepów. W Krakowie ulokowa-
no centrum księgowo-rozliczeniowe. 
Przez wiele lat było bardzo dobrze 
– rodzinna atmosfera, wysoka kultu-
ra pracy. Potem Holendrzy sprzedali 
swoje sklepy, a centrum księgowe 
przejęła amerykańska korporacja 
Genpact. Wtedy zaczęło się bez-
względne stawianie na zysk. Niedłu-
go potem oznajmiono nam, że pracę 
straci co drugi z ponad 400-osobowej 
załogi. Zwolnienia dotyczyły przede 
wszystkim osób starszych: pań w wie-
ku przedemerytalnym, które pracowa-
ły tam przez 20 lat… Były dobre jako 
księgowe, ale ich stanowiska pracy 
zostały przeniesione do Indii. 

K.K: Do zwolnień doszły proble-
my z nadgodzinami i praca w święta. 
Wymuszano na nas szybszą pracę, 
gdyż pracownicy z Indii sobie nie ra-
dzili, a zdziesiątkowana zwolnieniami 

Zakończyła się Zakończyła się 
kontrola Państwowej kontrola Państwowej 

Inspekcji Pracy, Inspekcji Pracy, 
która wykazała która wykazała 

rażące naruszenie rażące naruszenie 
przepisów, przepisów, 

a Inspektorzy a Inspektorzy 
mają zastosować mają zastosować 

przewidziane przewidziane 
przepisami środki przepisami środki 

prawne w tym prawne w tym 
wykroczeniowe wykroczeniowe 

i karne wobec i karne wobec 
Genpact. Główna Genpact. Główna 
nieprawidłowość nieprawidłowość 
jaką stwierdzono jaką stwierdzono 

to utrudnianie to utrudnianie 
działalności działalności 
związkowej związkowej 
i nielegalne i nielegalne 

zwolnienie nas. zwolnienie nas. 
Przysługiwała nam Przysługiwała nam 
wszystkim ochrona wszystkim ochrona 
przed zwolnieniem przed zwolnieniem 
z pracy i zostało to z pracy i zostało to 

brutalnie podeptane brutalnie podeptane 
– opowiadają – opowiadają 

w rozmowie z „TS” w rozmowie z „TS” 
Zbigniew Zysek, Zbigniew Zysek, 

Karol Dwornik Karol Dwornik 
i Krisztian Kovacs, i Krisztian Kovacs, 

związkowcy związkowcy 
Solidarności Solidarności 
w Genpact. w Genpact. 
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polska załoga musiała pracować i za siebie i za 
nich. Zresztą do tej pory tak jest.

K.D: Nie mogąc się pogodzić z wzbierającą 
falą niesprawiedliwości, Zbyszek zaproponował 
utworzenie związku. Taka jest geneza jego po-
wstania. 

– Dziś wiemy, że drogo Panowie zapłacili 
za walkę o prawa pracowników. I to mimo 
szczególnej ochrony przed zwolnieniem. 

Z.Z: Szczególna ochrona związkowca przed 
zwolnieniem to fikcja. 

K.D: Siedzą przed panem osoby, które były 
chronione przed zwolnieniem z tytułu kilku 
ustaw. Po pierwsze – jesteśmy członkami związku 
zawodowego. Po drugie – Społecznymi Inspekto-
rami Pracy. Ponadto dwóch z nas należy do Rady 
Pracowników. Tak więc wszyscy mamy status 
osób szczególnie chronionych i odpowiadamy za 
przestrzeganie prawa w zakładzie pracy. A jednak 
dało się nas wyrzucić na bruk. I to wcale nie 
pracodawca, nie ten, kto również zdaniem Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w rażący sposób naruszył 
prawo ma teraz kłopoty. Mamy je my, nielegalnie 
zwolnieni! To my musimy się ubiegać o przywró-
cenie do pracy.

Z.Z: Prawo jest wadliwe. Oso-
by szczególnie chronione powinny 
być zwalniane dopiero wtedy, gdy 
się wypowie sąd. A w Polsce jest 
na odwrót. Ponadto musieliśmy 
uiścić opłatę wynoszącą kilka ty-
sięcy złotych, żeby w ogóle pójść 
do sądu pracy i bić się o sprawie-
dliwość – taki jest obowiązek, gdy 
zarabia się powyżej 50 tys. zł brut-
to rocznie. A wypłaty nie dostaje-
my, bo jesteśmy zwolnieni. Coś jest 
nie tak z całym tym systemem. Za 
co mamy żyć?

K.D: Dlatego z kamiennym 
uporem będziemy domagali się 
nowelizacji obowiązujących prze-

pisów. Naszym dążeniem jest zagwarantowanie 
przedstawicielom organów demokracji pracow-
niczej rzeczywistej ochrony. Muszą pracować 
tak długo, aż sąd pracy nie stwierdzi, że popeł-
nione przez nich czyny były na tyle poważne, 
że pracodawca ma prawo ich zwolnić. To, co 
obserwujemy w tej chwili jest kpiną z prawo-
rządności. Powiem mocniej: jest jej karykaturą. 
I, co dla mnie, człowieka z silnym instynktem 
państwowym najgorsze – szarganiem majestatu 
państwa. Czy da się wytłumaczyć ludziom, że 
zostaliśmy wywaleni z roboty, pomimo że prawo 
tego zabrania? Przecież to absurd w najczystszej 
postaci! I pomyśleć, że dochodzi do tego w sy-
tuacji, gdy mamy przychylny nam rząd! Tolero-
wanie takiego stanu rzeczy przerasta możliwo-
ści mojego pojmowania. Zrozumiałbym, gdyby 
w naszym kraju rządzili neoliberałowie. Ale na 
szczęście nie rządzą oni – tylko „nasi”. Zdekla-
rowani zwolennicy Polski solidarnej. Więc tym 
bardziej nie pojmuję niechęci naczelnych władz 
do likwidacji bezprawia. Wnioski są nadzwyczaj 
niepokojące.

– Wasz przypadek nie jest jedynym uka-
zującym, że prawna ochrona związkowców to 
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fikcja. W ostatnim czasie głośno było choćby 
o Castoramie, gdzie członków Solidarności 
także wyrzucono z pracy.

K.K: Wyrzucono ich kilka tygodni po nas 
na podstawie tego samego scenariusza. To co 
się dzieje tutaj w Genpact jest bardzo, bardzo 
poważne, bo nie chodzi tylko o zwolnienie trzech 
związkowców w jakiejś firmie. Rozwiązanie tej 
sprawy zdecyduje o przyszłości pracowników 
i związkowców w tym kraju. Najprawdopodob-
niej liczą na to, że nie zostaniemy przywróce-
ni do pracy, ale otrzymamy tylko 3-miesięczne 
odszkodowanie i na tym sprawa się zakończy. 
Tego pragną Genpact i Castorama. W obu tych 
przypadkach mamy dokładnie ten sam schemat 
działania i tą samą kancelarię prawną. Jedną 
z największych kancelarii w Polsce, mało tego, 
piszącą opinie do kodeksu pracy! Jeśli uda im 
się teraz to tak rozwiązać, pracodawcy zoba-
czą na co mogą sobie pozwolić, jakie działanie 
jest skuteczne. Jesteśmy jedynym korporacyjnym 
przyczółkiem, więc to do naszej sprawy sądy 
i prawnicy będą odnosić się w przyszłości.

– No właśnie – związki zawodowe w kor-
poracjach. Z tego co wiemy w Małopolsce je-
steście panowie jednymi z pierwszych, którzy 
założyli „związek w korpo”. 

K.K: Jeśli chodzi o rozwój Solidarności w kor-
poracjach, widzimy w tym aspekcie olbrzymi 
potencjał. To w zasadzie jedyny kierunek, bo 
w przedsiębiorstwach państwowych jesteśmy 
już licznie reprezentowani, więc tam wielkich 
przyrostów uzwiązkowienia już nie będzie. Roz-
woju należy szukać w dużych przedsiębiorstwach 
prywatnych. 

Z.Z: Jestem przekonany, że w większości 
korporacji prawo jest naginane. Ludzie jednak 
nie chcą się burzyć, bo dzięki wysokiej pensji 
zaciągnęli wielkie kredyty na mieszkania i teraz 
są uwiązani. W samym Krakowie w naszej branży 
pracuje już 80 tysięcy ludzi. I tylko my mieliśmy 
odwagę założyć związek zawodowy! 

K.K: Nam udało się zgromadzić 55 osób, co 
stanowi ponad 10% naszego zakładu pracy. Jeśli 
z tych 80 tysięcy nawet tylko 10% przystąpiłoby 
do związku, to proszę zobaczyć jakie to są liczby. 
Ale przez naszą sytuację ciężko w tej chwili prze-
konywać nowych ludzi. 

– Bo jesteście dobrym przykładem na to, 
że związkowiec nie ma w praktyce żadnej 
ochrony. 

Z.Z: Niestety, pracodawca jak będzie chciał, 
to i tak wywali, a to czy później do pracy przy-
wrócą, czy nie przywrócą, to zupełnie inna bata-
lia. Trwająca 2–3 lata. Tak „chroni nas” prawo.

K.D: Podobne sprawy ciągną się latami. Kto 
ma siły, kto ma pieniądze, kto ma ochotę czekać 
tyle czasu? W ten sposób tracimy najlepszych, 
najaktywniejszych ludzi.

Z.Z: I trudno się potem dziwić, że pracownicy 
z dziećmi na utrzymaniu i kredytem do spłacenia 
nie chcą przystąpić do związku. 

K.D: Jesteśmy jedynymi w Krakowie, któ-
rzy mieli odwagę założyć związek zawodowy 
w międzynarodowej korporacji. Mimo nacisków 
pracodawcy byliśmy nieugięci. Nigdy nie daliśmy 
się zastraszyć i nigdy nie daliśmy się przekupić. 
W niesprzyjających warunkach wytrwaliśmy tak 
długo, aż wyczerpawszy już wszystkie „argu-
menty” Genpactowi nie pozostało nic innego, jak 
zniżyć się do sprzecznego z prawem zwolnienia. 
Tajemnicą pozostaje powód tak nieodpowiedzial-
nej decyzji. Trzeba bowiem pamiętać, że mówimy 
o dużej korporacji mającej oddziały w ponad 
dwudziestu krajach i szczycącej się skrupulat-
nym przestrzeganie prawa. Być może uznano, że 
nie mogą sobie pozwolić, by wśród 80 tysięcy 
pracowników i setek krakowskich korporacji je-
dynie oni byli nieszczęśnikami, u których istnieje 
związek zawodowy.

– Bardzo bolesne jest to, że podobno ży-
jemy w państwie prawa, a jednak okazuje się, 
że w walce z taką korporacją pracownik jest 
na straconej pozycji. To oni mają czas, pienią-



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 11czerwiec 2020

Związek

dze, prawników… Chyba jedyne co może ich 
zaboleć to straty wizerunkowe.

K.D: Ma pan całkowitą rację. Dobre imię 
jest najpilniej strzeżoną wartością korporacji 
ubiegających się o zlecenia od najgłośniejszych 
światowych marek. Chciałbym to z naciskiem 
podkreślić, bo właśnie w tym kontekście szcze-
gólnie bulwersującą okaże się hipokryzja nasze-
go chlebodawcy. Podam przykład. Otóż Genpact 
z upodobaniem zapewnia, że na sercu leży mu 
trudny los osób niepełnosprawnych. Od kilku lat 
w Krakowie organizowany jest „Business Run” – 
bieg ulicami miasta, w którym biorą udział tysiące 
zawodników z całej Polski. Dochód z imprezy 
przeznaczony jest na pomoc niepełnosprawnym. 
W ubiegłorocznej edycji biegu Genpact wysta-
wił liczną reprezentację. Tymczasem nie minął 
nawet miesiąc od tego wydarzenia, a władzom 
amerykańskiej korporacji nie zadrżała ręka przed 
bezprawnym wyrzuceniem na bruk inwalidy! 
Przewodniczącego zakładowej „Solidarności” 
– Zbigniewa Zyska. Długoletniego zasłużonego 
pracownika, do tego szczególnie chronionego, 
któremu 10 lat temu amputowano nogę. Wiem, 
że bardzo trudno w to uwierzyć, ale ten sam 
Genpact, który nie przepuści żadnej okazji do 
wmawiania opinii publicznej swego przyjazne-
go podejścia do niepełnosprawnych, z zimnym 
wyrachowaniem pozostawił Zbyszka bez środ-
ków do życia. Doskonale zdając sobie sprawę, że 
dyscyplinarne zwolnienie odbiera mu prawo do 
otrzymywania egzystencjonalnego minimum, ja-
kim w naszym kraju jest zasiłek dla bezrobotnych. 
Powtórzę to jeszcze raz: doskonale zdając sobie 
z tego sprawę. W końcu decyzję o zwolnieniu 
Zbyszka – jak również Krisztiana i mnie – podjęła 
pani będąca członkiem zarządu i prawnikiem. Za-
nim powierzono jej funkcję kierowniczą, Genpact 
zatrudniał ją w charakterze radcy prawnego.

Jak widać przyszło nam się mierzyć z wy-
jątkowo zdeterminowanym przeciwnikiem. Tym 
większe słowa wdzięczności kierujemy do Zarzą-

du Regionu Małopolskiej Solidarności. Chcieliby-
śmy tym ludziom bardzo podziękować. Udzielają 
nam wsparcia i wszelkiej możliwej pomocy. Tylko 
dzięki nim możemy prowadzić dalszą działalność. 
W innym przypadku zostalibyśmy z niczym.

Rozmawiał: Robert Wąsik

Poprosiliśmy Genpact o przedstawienie swojego 
stanowiska w sprawie podnoszonych w rozmo-
wie kwestii. Publikujemy je w całości:

„Kodeks postępowania Genpact stosuje się 
do każdego pracownika, niezależnie od stano-
wiska, regionu lub typu zatrudnienia. Ilekroć 
ten kodeks jest potencjalnie naruszany, przepro-
wadzamy kompleksowe postępowanie, a jeżeli 
konieczne są dalsze działania, działamy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa pracy. Mając na 
uwadze, że postępowanie sądowe w tej sprawie 
nadal się toczy, nie możemy przedstawić dalszych 
komentarzy do czasu jego zakończenia”.

Tekst ukazał się na portalu tysol.pl

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że 28 stycznia 2020 r. zmarłże 28 stycznia 2020 r. zmarł

ŚP. JÓZEF JARECKIŚP. JÓZEF JARECKI
działacz „Solidarności”, współzałożyciel działacz „Solidarności”, współzałożyciel 
NSZZ „Solidarność” w ZNTK w 1980 r.,NSZZ „Solidarność” w ZNTK w 1980 r.,

współtwórca i wydawca podziemnego pisma współtwórca i wydawca podziemnego pisma 
„Nowosądeckie Wiadomości”, za co został„Nowosądeckie Wiadomości”, za co został
aresztowany i skazany na 4 lata więzienia,aresztowany i skazany na 4 lata więzienia,

zaangażowany w działalność na rzecz przemian zaangażowany w działalność na rzecz przemian 
demokratycznych, odznaczony demokratycznych, odznaczony 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

były dyrektor ds. technicznych były dyrektor ds. technicznych 
ZNTK S.A. w Nowym Sączu,ZNTK S.A. w Nowym Sączu,

były prezes PKS S.A. w Nowym Sączu, były prezes PKS S.A. w Nowym Sączu, 
były wiceprezes MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.były wiceprezes MPK Sp. z o.o. w Nowym Sączu.

W Osobie zmarłego żegnamy serdecznego Przyjaciela, W Osobie zmarłego żegnamy serdecznego Przyjaciela, 
niezwykle życzliwego i prawego Człowieka.niezwykle życzliwego i prawego Człowieka.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”
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Z Regionu

Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Działaniu Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, 

Małopolskiemu Pakietowi Medycznemu oraz regional-
nemu planowi działań na rzecz zatrudnienia poświę-
cone było plenarne posiedzenie Małopolskiej Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dn. 6 maja br. 
Tak jak większość obecnie organizowanych spotkań 
posiedzenie miało charakter wideokonferencji. W po-
siedzeniu wzięli udział przedstawiciele Małopolskiej 
„Solidarności”: Wojciech Grzeszek, Adam Lach, Jerzy 
Smoła i Adam Gliksman.

Pierwszym punktem posiedzenia było przyjęcie 
stanowiska w sprawie omawianych na poprzednich 
posiedzeniach Rady problemów w woj. małopolskim 
związanych z zatrudnieniem w podmiotach leczniczych. 
W stanowisku poruszono kwestie m.in. przestrzegania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w szpitalach, wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek 
i położnych, a także obserwowanej narastającej agresji 
pacjentów wobec pracowników służby zdrowia.

Największe zainteresowanie wzbudziły informa-
cje dotyczące wsparcia przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego przedsiębiorców, mającego na celu 
utrzymanie miejsc pracy i pomoc placówkom ochrony 
zdrowia. Łącznie na ten cel Małopolska przeznaczy 325 
milionów zł, które będą pochodzić m.in. z Regionalne-
go Programu Operacyjnego.

Na tzw. Pakiet Medyczny, którego celem jest 
wsparcie m.in. szpitali, pogotowia ratunkowego, stacji 
Sanepid i straży pożarnej Małopolska przeznaczy ponad 
114 mln zł. Jak wyjaśniała Monika Michalska-Mazgaj, 
Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM środki 
te zostały przeznaczone na wydatki zgodnie z zapotrze-
bowaniem zgłoszonym przez poszczególne jednostki 
w czterech obszarach: sprzęt medyczny, dezynfekcja, 
wyposażenie obiektowe i budowlane oraz laboratoria. 
Jak przyznała przedstawicielka Urzędu problemem są 
rosnące ceny wielu materiałów, na które popyt nie 
zmniejsza się, co utrudnia zaplanowanie wydatków.

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarzą-
dzania Programami Operacyjnymi UMWM i Rafał Solec-
ki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczo-
ści przedstawili działania na rzecz przedsiębiorczości 
w Małopolsce. W ramach pakietu przedsiębiorczości 
192 mln zł zostanie przeznaczonych na osłonę przed-
siębiorstw przed skutkami gospodarczymi, wspieranie 

utrzymania miejsc pracy i przetrwanie czasu epide-
mii. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotację 
jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów. 
Zaplanowano również pakiet płynności finansowej 
w kwocie 35 mln zł, przeznaczony na poprawę płynno-
ści finansowej przedsiębiorstw poprzez uruchomienie 
niskooprocentowanych pożyczek.

Rada pozytywnie zaopiniowała Regionalny Plan 
Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2020 rok przed-
stawiony przez Jana Gąsienicę-Walczaka, Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dyrektor 
Gąsienica-Walczak podkreślał, że obecna sytuacja sta-
wia przed Urzędem nowe wyzwania, na które WUP 
stara się reagować. Zwrócił uwagę, że na fakt, że 
pracownicy urzędów pracy obsługują także praco-
dawców starających się o wsparcie z budżetu pań-
stwa. Zainteresowanie różnymi formami pomocy jest 
znaczące i stanowi znaczące wyzwanie dla mających 
ograniczone zasoby kadrowe urzędów.

Adam Gliksman

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci w dniu 11 kwietnia br. Naszego Kolegio śmierci w dniu 11 kwietnia br. Naszego Kolegi

ŚP. JÓZEFA WILKAŚP. JÓZEFA WILKA
wieloletniego działacza NSZZ „Solidarność” wieloletniego działacza NSZZ „Solidarność” 

w Lokomotywowni i PKP Cargo w Nowym Sączu w Lokomotywowni i PKP Cargo w Nowym Sączu 
i od 1995 r. przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” i od 1995 r. przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” 

w zakładzie pracy,w zakładzie pracy,

aktywnego działacza kolejarskich i transportowych aktywnego działacza kolejarskich i transportowych 
struktur NSZZ „Solidarność”,struktur NSZZ „Solidarność”,

członka Zarządu Regionu Małopolskiego członka Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” w latach 2010–2014.NSZZ „Solidarność” w latach 2010–2014.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego 
składamy wyrazy serdecznego współczucia.składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”
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Sport

Solidarni sportowcy 2019
Już po raz 25. Małopolska „Solidarność” uhono-

rowała statuetkami „Solidarni w Sporcie” sportowców, 
trenerów i działaczy sportowych, którzy wyróżniają się 
nie tylko osiągnięciami sportowymi, ale także swoją 
postawą, stając się wzorcami godnymi naśladowania.

O znaczeniu nagrody mówił 11 marca br. prze-
wodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grze-
szek, podkreślając, że łączy ona w sobie najlepsze 
cechy sportu: z jednej strony potrzebę doskonalenia, 
pokonywania przeszkód i przeciwności, ale i umie-
jętność współpracy i uczciwego współzawodnictwa. 
„Wśród nagradzanych co roku osób są zarówno wy-
bitni sportowcy, którzy są znani z mediów i są idolami 
kibiców, ale i ludzie sportu, którzy na co dzień pracują 
z młodzieżą, upowszechniają sport i dbają o słabszych 
i których osiągnięcia są niezwykłe, choć niestety nie 
zawsze doceniane” – mówił Wojciech Grzeszek.

Wśród osób, które Małopolska „Solidarność” po-
stanowiła wyróżnić za 2019 rok znaleźli się czołowy 

polski skoczek Dawid Kubacki, który w 2019 roku 
został mistrzem świata, dziennikarz sportowy Krzysz-
tof Kawa, wieloletni pracownik Ośrodka Przygotowań 
Olimpijskich COS Zakopane i zarazem członek NSZZ 
„Solidarność” Józef Stachoń, przez całe zawodowe 
życie zaangażowany w organizowanie najważniejszych 
imprez sportowych w Zakopanem, Karol Wójcik – czło-
nek Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, zajmującej się ak-
tywizacją dzieci w wieku 4–16 lat poruszających się na 
wózku inwalidzkim, Marzena Łypik – instruktorka kung-
-fu, która w 2008 roku zdobyła m.in. brązowy medal 
mistrzostw świata w Chinach, a od ponad dwunastu 
lat prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi 
i również jest członkiem NSZZ „Solidarność”, młoda 
kajakarka Adrianna Kąkol, utalentowana łyżwiarka figu-
rowa Elżbieta Gabryszczak oraz biegacz Robert Farson.

Fot. Ryszard Bobkowski

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
w dniu 28 kwietnia 2020 r.w dniu 28 kwietnia 2020 r.

ŚP. JANA KOWALSKIEGOŚP. JANA KOWALSKIEGO
działacza „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie działacza „Solidarności” w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej w Dębicy,Gospodarki Komunalnej w Dębicy,

zaangażowanego w działalność podziemną zaangażowanego w działalność podziemną 
po wprowadzeniu stanu wojennego,po wprowadzeniu stanu wojennego,

członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy członka Duszpasterstwa Ludzi Pracy 
przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy,przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy,

Radnego Rady Miejskiej w Dębicy w l. 1996–1998.Radnego Rady Miejskiej w Dębicy w l. 1996–1998.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci 
w dniu 28 maja 2020 r.w dniu 28 maja 2020 r.

ŚP. MARKA SZCZUPAKAŚP. MARKA SZCZUPAKA
współtwórcy „Solidarności” w Nowej Hucie współtwórcy „Solidarności” w Nowej Hucie 

w 1980 r., aktywnego działacza w 1980 r., aktywnego działacza 
podziemnych struktur związku w latach 80. XX w.,podziemnych struktur związku w latach 80. XX w.,

Człowieka niezwykłej odwagi i poświęcenia.Człowieka niezwykłej odwagi i poświęcenia.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego 
składamy wyrazy serdecznego współczucia.składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
w dniu 3 czerwca 2020 r. Naszego Kolegiw dniu 3 czerwca 2020 r. Naszego Kolegi

ŚP. ANDRZEJA PASIOWCAŚP. ANDRZEJA PASIOWCA
wieloletniego Członka, Działacza i Przewodniczącego wieloletniego Członka, Działacza i Przewodniczącego 

NSZZ „Solidarność” w Krakowskich Zakładach NSZZ „Solidarność” w Krakowskich Zakładach 
Farmaceutycznych „Polfa” (obecnie TEVA),Farmaceutycznych „Polfa” (obecnie TEVA),

zaangażowanego w prace branżowych struktur zaangażowanego w prace branżowych struktur 
NSZZ „Solidarność” farmaceutów i chemików.NSZZ „Solidarność” farmaceutów i chemików.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego 
składamy wyrazy serdecznego współczucia.składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”
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Z księgarni

W marcu br. ukazała się książka Henryka Sikory 
„Pociąg Niepodległości”. Jej wydawcą jest Region 
Małopolski NSZZ „Solidarność” przy współpracy 
z Regionalną Sekcją Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.

Książka jest zapisem wydarzenia, upamiętniające-
go 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w 1918 roku. 5 października 2019 roku wyjątkowy 
pociąg, składający się z parowozu i pięciu zabytko-
wych wagonów wyprodukowanych w okresie mię-
dzywojennym przejechał przez Małopolskę. Patronat 
nad wydarzeniem objęli Andrzej Adamczyk, Minister 
Infrastruktury i Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.

W organizację historycznego przejazdu włączyło 
się wiele spółek kolejowych oraz Urząd Transportu 
Kolejowego, przygotowując dla dzieci program edu-
kacyjny dotyczący bezpieczeństwa „Kolejowe ABC”.

Historyczny skład rozpoczął swoją podróż na stacji 
Kraków Główny, zatrzymując się w Krzeszowicach, 
a następnie w docelowej stacji Trzebinia, skąd powrócił 
tą samą trasą do Krakowa.

Znaczącą część książki wypełniają zdjęcia z tego 
wydarzenia, ukazujące publiczność, która towarzyszyła 
temu przejazdowi wraz z ponad 200 osobami stano-

wiącymi zaszczytnych podróżnych o zróżnicowanym 
wieku, stanie i zainteresowaniach. Wśród nich znalazły 
się również te przybliżające tabor z jego najokazal-
szym i najważniejszym elementem, jakim był parowóz 
Ty2-911 – dostojny, potężny, fascynujący mechanizm 
napędzany parą.

Organizatorem wydarzenia była Regionalna 
Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, pragnąca w ten 
sposób włączyć się w narodowe obchody Święta Nie-
podległości Polski. Jeden z rozdziałów zatytułowany 
został nieprzypadkowo „Solidarność dla Niepodległej”, 
opisując spotkanie rocznicowe i okazjonalny medal. Ta 
uroczystość wraz z wydarzeniem „Pociąg Niepodległo-
ści” spina klamrą dwuletnie świętowanie historycznej 
rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w historii 
Polski, jakim było odzyskanie niepodległości w 1918 
roku i powrót Polski na mapę Europy po okresie 123 
lat zaborów.

Książka zawiera również rozdziały, wykraczające 
poza wspomniane powyżej wydarzenia, o treściach 
przypominających, a być może niekiedy przybliżających 
„Ojców Niepodległości”. Ma ona też na celu zasygna-
lizowanie niedocenianego znaczenia kolejarzy, którzy 
często pełnili rolę jedynych strażników materialnych 
dóbr, które służyły społeczności na początku organizacji 
polskiej państwowości. 

W jej wstępie autor podkreśla wielką rolę, jaką 
odegrała kolej i kolejarze w tym okresie. Kiedy pod-
stawowym środkiem transportu była kolej, jej zna-
czenie były ogromne – szczególnie w obliczu wielu 
zadań związanych z odbudową kolejowych szlaków 
i infrastruktury kolejowej w wielu miejscach bardzo 
zniszczonej po I wojnie światowej.

Kolej musiała sprostać tym zadaniom, tak samo 
jak musiała połączyć sieć linii kolejowych między daw-
ną Galicją (obszar zaboru austriackiego) i byłym Króle-
stwem Kongresowym (obszar zaboru rosyjskiego), czy 
między Wielkopolską a Polską Centralną. Odbudowa 
ze zniszczeń i łączenie kolei (np. kilka szerokości torów, 
odmienne instrukcje i przepisy) w jeden spójny tech-
nicznie i organizacyjnie organizm trwała bardzo długo.

Polska kolej i kolejarze zdali egzamin ze służby 
dla Niepodległej. Mają niekwestionowany wkład dla 
rodzącej się państwowości Polski i jej gospodarczego 
rozwoju w okresie 1918–1939.

Henryk Sikora
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