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Stanowisko nr 6/2020
Prezydium Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 30 października 2020 r.

ws. aktualnej sytuacji w Polsce

Prezydium Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” apeluje o ostu-
dzenie emocji i o opamiętanie do wszystkich, 
którym dobro Polski leży na sercu. Trudna 
sytuacja, z którą przychodzi nam wszystkim 
dziś się mierzyć wymaga od nas szczególnej 
solidarności i wzajemnego szacunku. Nie-
stety w ostatnich dniach szczególnie tego 
brakuje. Próbuje się za pomocą manipulacji 
jeszcze bardziej skłócać nasze społeczeń-
stwo, nie zważając na krótkofalowe i dłu-
gofalowe skutki.

NSZZ „Solidarność” jako związek za-
wodowy, który wyrósł z buntu, rozumie tę 
formę walki, ale i podkreśla, że nie można 
w niej zatracić fundamentalnych wartości 
naszej cywilizacji: wolności, godności czło-
wieka, równości i dialogu.

Prezydium Zarządu Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” zdecydowanie 
potępia wszelkie przejawy braku poszano-
wania dla wartości i symboli religijnych i na-
rodowych, którego skutkiem są skandaliczne 
i niespotykane w historii Polski przejawy 
wandalizmu wobec obiektów sakralnych, 
pomników i miejsc pamięci, a także ataki 
fizyczne wobec osób prezentujących od-
mienne zdanie. Żadna ideologia nie stanowi 
usprawiedliwienia dla takich haniebnych czy-
nów, wobec których będziemy podejmować 
zdecydowane działania.

Wzywamy wszystkie czynniki opinio-
twórcze do zdecydowanego potępienia obec-
nej brutalizacji życia publicznego w Polsce 
i odcięcia się od form protestów, uderzają-
cych w fundamenty naszego społeczeństwa.

Karty rabatowe dla ludzi „S”
Zapraszamy do skorzystania z programu „Biznes- 

tank” stacji paliw Orlen i Bliska. Dzięki karcie zniżkowej 
podczas tankowania wszystkich rodzajów paliw na 
stacjach Orlen i Bliska w całej Polsce można zaoszczę-
dzić od 16 do nawet 20 gr na każdym litrze paliwa, 
w zależności od jego rodzaju.

Koszt karty to jednorazowy wydatek 10 zł. Karta 
jest bezterminowa.

Informacje na temat programu można otrzymać 
w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, Pl. Szcze-
pański 5, pokój 021, tel. 608-510-538, e-mail: joan-
na@solidarnosc.krakow.pl.
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Związek

Adam Gliksman„SOLIDARNOŚĆ”
OPUŚCIŁA RDS

Pojawienie się pandemii CO-
VID-19 i jej wpływ na funkcjono-
wanie wielu państw i społeczeństw 
stały się fundamentalnym testem dla 
poszczególnych krajów w zakresie 
umiejętności zwalczania zagrożenia, 
solidarności, współpracy i dialogu. 
Nie inaczej było w Polsce, gdzie rząd 
podejmował szybkie i często odważ-
ne decyzje. Niestety niejednokrot-
nie, uzasadniając to potrzebą chwili, 
ograniczał konsultacje lub wręcz po-
mijał zdanie organizacji społecznych, 
które w ten sposób traciły wpływ na 
jakość stanowionego prawa. Stało 
się to na przestrzeni ostatnich kil-
ku miesięcy powodem napięć, które 
dzięki mediacji Prezydenta RP Andrzej 
Dudy udało się rozładować i zapew-
nić ochronę pracowników.

Usunąć niewygodnych?
Niestety w obecnej sytuacji epi-

demicznej i coraz poważniejszych jej 
konsekwencji dla gospodarki i dla 
poszczególnych firm, problem dialogu 
społecznego i współpracy staje się 
ponownie kluczowy. Tylko zagwaran-
towanie równego głosu rządu, pra-
codawców jak i pracowników może 
pogodzić nieraz bardzo rozbieżne 
oczekiwania i potrzeby. 

Tymczasem rząd zapewnił sobie 
– zdaniem „Solidarności” – kontrolę 
nad kształtem dialogu, mogąc w do-

wolnej chwili odwołać tych przedsta-
wicieli pracodawców i pracowników, 
którzy np. w toku prac rady będą zbyt 
niepokorni i mogą utrudniać forso-
wanie rozwiązań przez rząd. Tak sta-
nowi art. 85 ustawy z dnia 31 marca 
br. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.).

„Nie wyobrażam sobie, że 700 
tys. członków związku wybiera, a pan 
premier może mnie odwołać, bo 
stracił zaufanie. Kompletnie tego nie 
rozumiemy, bo potrzeba szczepionki 
– «Solidarności», powiedział wczoraj 
premier, ale potrzeba też dialogu, 
a jak nie ma tej szczepionki «dialog», 
to nie ma i szczepionki «Solidarność». 
Równość stron dialogu oznacza, że 

My jako My jako 
„Solidarność”, „Solidarność”, 

a także nasi a także nasi 
współpracownicy, współpracownicy, 

którzy wchodzą którzy wchodzą 
w skład RDS, w skład RDS, 

podjęliśmy decyzję, podjęliśmy decyzję, 
że składamy że składamy 

rezygnację rezygnację 
z członkostwa w RDS z członkostwa w RDS 

– poinformował – poinformował 
podczas konferencji podczas konferencji 

prasowej 22 prasowej 22 
października br. szef października br. szef 
NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność” 

Piotr Duda. Związek Piotr Duda. Związek 
nie zgadza się na nie zgadza się na 

możliwość usuwania możliwość usuwania 
z rady niewygodnych z rady niewygodnych 

dla rządu osób dla rządu osób 
i ograniczenie roli i ograniczenie roli 

Prezydenta. Prezydenta. 
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Związek

każdy ma przez rok swoje przewodniczenie. 
Siedzieliśmy wczoraj do północy, do wieczora, 
smutne miny, że «nasze dziecko» nie funkcjonuje 
tak, jak powinno” – mówił Piotr Duda.

Prezydent vs. Premier
Przypomnijmy, że w świetle dotychczas obo-

wiązującej ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
z 24 lipca 2015 r. uprawnionym do powoływania 
i odwoływania osób w Radzie był Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej. Sytuacja do tej pory była 
zatem jasna.

Wspomniana powyżej zmiana wprowadzi-
ła jednak przepis, zgodnie z którym w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii to Prezes Rady Ministrów 
jest organem uprawnionym do odwoływania 
członków Rady Dialogu Społecznego będących 
przedstawicielami strony pracowników, strony 
pracodawców i strony rządowej, na wniosek tych 
organizacji lub bez tego wniosku. Równocześnie 
w tym samym artykule zapisano, że nie stosuje 
się art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy o RDS, 
który brzmi: „Członków Rady – będących […] 
przedstawicielami strony rządowej – członków 
Rady Ministrów oraz po jednym przedstawicielu 
ministra właściwego do spraw pracy odpowie-
dzialnego za dialog społeczny i ministra właści-
wego do spraw finansów publicznych odpowie-
dzialnego za budżet, w randze sekretarza lub 
podsekretarza stanu, na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów – powołuje i odwołuje Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej.”

Taki zapis – zdaniem NSZZ „Solidarność” – 
nasuwa pytanie o to, czy w okresie stanu epi-
demii (oraz ewentualnego stanu zagrożenia 
epidemicznego) Prezydent RP ma prawo powo-
ływać członków RDS. Jak wskazuje dr Jan Szmit 
z Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność”, obecny zapis ustawy jednoznacznie 
wskazuje na zawieszenie prerogatyw Prezydenta 
w okresie epidemii.

We wspomnianej opinii „Solidarność” zwra-
ca także uwagę na potencjalne niebezpieczne 
skutki obecnej sytuacji dla samej Rady: „Należy 
przy tym zauważyć, że analizowane rozwiązanie 
prowadzi (a co najmniej może prowadzić) do 
daleko idących negatywnych skutków w zakresie 
funkcjonowania RDS, czyli kluczowej instytucji 
dialogu trójstronnego w Polsce. Została bowiem 
w ten sposób usankcjonowana sytuacja, w któ-
rej możliwe jest zmniejszenie liczebności RDS 
(a w skrajnym wypadku wręcz faktyczne zaprze-
stania jej istnienia) i tym samym uniemożliwienie 
jej działania. Warto podkreślić, że może się to 
stać także w skutek sytuacji niezależnych od de-
cyzji Prezesa Rady Ministrów, takich jak choćby 
śmierć danego członka RDS.”

Gowin nielegalnie?
Zdaniem „Solidarności” powyższa analiza 

obecnie obowiązujących przepisów skłania do 
wniosku, że Prezydent RP nie ma obecnie możli-
wości powoływania nowych członków Rady Dia-
logu Społecznego. Tymczasem 21 października br. 
w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość… 
powołania przez Prezydenta nowych członków 
RDS z ramienia rządu. Nominacje odebrali: wice-
premier, minister rozwoju, pracy i technologii Ja-
rosław Gowin, minister edukacji i nauki Przemy-
sław Czarnek, minister zdrowia Adam Niedzielski, 
a także wiceminister rozwoju, pracy i technologii 
Olga Semeniuk, jako przedstawicielka ministra 
właściwego ds. pracy, odpowiedzialnego za dia-

Fot. Jakub Szym
czuk/KPRP
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Związek

log. Czy zatem znaleźli się oni w RDS nielegalnie? 
Wątpliwości poważne w tym zakresie są i mogą 
one rzutować na prace RDS, niezależnie od nie-
obecności w RDS przedstawicieli „Solidarności”.

Związek już wcześniej nie krył oburzenia 
faktem, że obszar rynku pracy został powierzo-
ny Jarosławowi Gowinowi, który przed kilkoma 
laty brał aktywny udział w łamaniu zasad dialo-
gu społecznego, prąc do podwyższenia wieku 
emerytalnego Polaków, a przez członków „So-
lidarności” został także zapamiętany jako gorą-
cy zwolennik tzw. umów śmieciowych, których 
likwidację dziś – w czasach pandemii – jeszcze 
bardziej należy docenić.

Już pierwsze wypowiedzi Jarosława Gowina 
po nominacji na funkcję ministerialną wskazują, 
że przez te kilka lat nie odrobił lekcji, nie rozu-
miejąc jakie jest znaczenie partnerów społecznych 
w RDS i sprowadzając ich rolę do „hamulco-
wych” polityki rządowej. Wypowiedzią o „dykta-
cie związków zawodowych” Jarosław Gowin nie 
tylko po raz kolejny dał upust swoim frustracjom, 
ale i pokazał swój brak szacunku do pracy RDS 

w ostatnich latach, a także wystawił nienajlepszą 
cenzurkę dotychczasowemu przewodniczącemu 
RDS – Andrzejowi Malinowskiemu, przewodniczą-
cemu Pracodawców RP. To, że właśnie w tak trud-
nym momencie dla gospodarki i dla pracodawców 
Jarosław Gowin przejmie sterowanie Radą nie 
wróży niestety nic dobrego dla pracowników.

 „Nasza rezygnacja nie jest krzykiem rozpa-
czy, mamy kolejne kroki przygotowane, ale to 
polityczne działanie związku «Solidarność», że nie 
zgadzamy się na niszczenie dialogu przez rząd 
Zjednoczonej Prawicy. Domagamy się jak naj-
szybszego procedowania przez Trybunał Konsty-
tucyjny skargi złożonej przez prezydenta Andrzeja 
Dudę lub nowelizacji. Kompletnie nie rozumiemy 
skąd pomysł, żeby zdemontować RDS. To też nasz 
protest, że nie pozwolimy na to, żeby ktoś robił 
z nas idiotów. Wczoraj otrzymaliśmy ustawę, 
która dopiero jest procedowana w Sejmie. To jest 
dialog? Tam są rzeczy związane z wynagrodze-
niem, z rozliczeniem czasu pracy. Nie pozwolimy 
na to, żeby ktoś bawił się w fasadowy dialog” 
– powiedział Piotr Duda.

Świadczenia dla osób represjonowanych
Przypominamy, że dodatkowe świadczenie wyrów-
nawcze dla osób represjonowanych przysługuje 
osobom ze statusem działacza opozycji antyko-
munistycznej i osobom represjonowanym z powo-
dów politycznych, których świadczenie emerytalne/
rentowe wynosi mniej niż 2400 zł. 15 października 
ruszyły nabory wniosków w organach wypłacają-
cych emerytury i renty.

Do wniosku trzeba załączyć dokument potwier-
dzający nadanie statusu działacza opozycji lub osoby 
represjonowanej. Świadczenie będzie wypłacane razem 
z emeryturą lub rentą. Dodatkowo osobom z ww. statu-
sem będzie przysługiwać zniżka 50% na przejazdy środ-
kami komunikacji miejskiej oraz 51% ulgi na przejazdy 
komunikacjom krajową (określone środki transportu).

Jakie zmiany czekają opozycjonistów z PRL-u? 
Po pierwsze wszystkie osoby, które mają status działa-
czy opozycji komunistycznej czy też osób represjono-

wanych z powodów politycznych, będą otrzymywać 
emeryturę o minimalnej wysokości 2400 zł brutto.

Po drugie będą wypłacane świadczenia wyrów-
nawcze – jak sama nazwa wskazuje, świadczenie będzie 
wyrównywało różnicę pomiędzy wysokością emerytury 
lub renty a kwotą 2400 zł. Dla przykładu, jeśli opozycjo-
nista obecnie pobiera 1800 zł emerytury, zostanie ona 
podniesiona o 600 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia 
wyrównawczego następuje wraz z wypłatą emerytury 
lub renty.

Po trzecie zostaną wprowadzone zniżki na komu-
nikację miejską o wysokości 50%. Dodatkowo działacze 
opozycji i represjonowani będą mogli skorzystać z 51% 
zniżki na przejazdy w komunikacji krajowej.

Piotr Muller w wywiadzie dla Wirtualnej Polski 
ocenił, że koszt wprowadzenia takich rozwiązań to „kil-
kadziesiąt milionów złotych”. Wyjaśnił, że dodatkowe 
świadczenie dla działaczy opozycji będzie „waloryzo-
wane jak emerytury”.

ZP
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W dniu 17 września 2020 roku w „Modrze-
wiowym Dworze” w Tarnowie-Mościcach 
odbyło się uroczyste Walne Zebranie Dele-
gatów Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” w Grupie Azoty 
S.A. z okazji jubileuszu 40. rocznicy jego po-
wstania.

Walne Zebranie poprzedziła uroczysta msza 
święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję 
ks. biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, któ-
remu towarzyszyli proboszcz mościckiej parafii 
ks. prałat Jacek Nowak i diecezjalny duszpasterz 
świata pracy proboszcz parafii pw. bł. Karoliny 
Kózka Stanisław Dutka. Proboszcz mościckiej pa-
rafii przywitał ludzi „Solidarności”, przytaczając 
słowa św. Jana Pawła II z 2003 r.: „«Solidarność» 
nie może zaniedbać troski o historię, tak bliską, 
a równocześnie już odległą. To jest dziedzictwo, 
do którego stale trzeba wracać, aby wolność nie 
przeradzała się w samowolę, ale miała kształt 
wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i każ-
dego jej obywatela”. Biskup Tarnowski Andrzej 
Jeż w swojej homilii powiedział między innymi: 
„«Solidarność» nie jest ideą umarłą, lecz zada-

niem do dalszego realizowania. Nie skończyła 
się wizja solidarności w chwili odzyskania wol-
ności, bo nie ma wolności bez sprawiedliwości, 
bez wolności. Choć Polska i Europa się zmieniły 
w ostatnich 40 latach, to jednak można dostrzec 
wiele wspólnego w rodzących się dziś na nowo 
ideologiach, zagrażających ludzkiej godności 
i wolności”. Na zakończenie Eucharystii prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty 
S.A. Tadeusz Szumlański dokonał aktu oddania 
związku Najświętszej Marii Pannie Królowej Pol-
ski, patronce mościckiego kościoła: „Dziękujemy, 
że nie załamała się nasza nadzieja, że nie przesta-
liśmy być ludźmi sumienia i że nie wygasły w nas 
pragnienia lepszego jutra. Dziękujemy, że wciąż 
jesteśmy wierni krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, 
wierze naszych ojców i bogactwu naszej tradycji 
i kultury” – mówił. 

Po zakończeniu uroczystej mszy św. zebrani 
udali się przed budynek Dyrekcji Grupy Azoty 
S.A. gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątko-
wej, której odsłonięcia dokonali założyciele NSZZ 
„Solidarność” w Zakładach Azotowych Andrzej 
Sikora, Józef Boryczko, Stefan Sakłak i obecny 
przewodniczący Związku Tadeusz Szumlański. 

Związek

„Solidarność” w Tarnowskich Azotach ma 40 lat!
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Związek

Tablica upamiętnia powołanie grupy inicjatywnej 
i powołanie Komitetu Założycielskiego Wolnych 
Związków w dniu 17 września 1980 r. Jej poświę-
cenia dokonał bp Andrzej Jeż, a okolicznościowe 
przemówienia wygłosili Tadeusz Szumlański, któ-
ry powiedział: „Nikt chyba 17 września 1980 r. 
nie zdawał sobie sprawy tak wyraźnie, co to za 
data. Ruch Solidarnościowy walczący o wolność 
zrodził się w tarnowskich zakładach dokładnie 
po 41 latach od napaści sowieckiej na Polskę 
i pod której wpływem pozostała przez ponad 
50 lat”. Następnie głos zabrał prezes Zarządu 
Grupy Azoty S.A. dr. Wojciech Wardacki, który 
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę 
„Solidarności” w historii Grupy Azoty. Odniósł się 
też do osobistych przeżyć związanych z rodzącą 
się „Solidarnością”.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się w „Mo-
drzewiowym Dworze”, gdzie spotkali się delegaci 
i zaproszeni goście: członkowie Zarządu i dyrekcji 
Grupy Azoty S.A. na czele z prezesem Wojciechem 
Wardackim, członkowie Rady Nadzorczej Grupy 
Azoty S.A., przedstawiciele parlamentarzystów 
i liczna delegacja władz związku m.in. z zastępcą 
przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeuszem 
Majchrowiczem, przewodniczącym KSPCH Mi-
rosławem Miarą, przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Małopolskiego Wojciechem Grzeszkiem, 
z członkami prezydium Anną Skólską, Adamem 
Lachem i Adamem Gliksmanem.

Uroczyste Walne Zebranie otworzył prze-
wodniczący Tadeusz Szumlański, który poprosił 
o modlitwę w intencji zmarłych członków Związ-
ku. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. 
Tadeusz Majchrowicz przypomniał, że „Solidar-
ność” była, jest i będzie zawsze jedna – wciąż 
ta sama i że jej przesłanie należy pielęgnować. 
„Nie dajmy sobie wmówić, że związek ma się 
zajmować tylko sprawami socjalnymi, a nie 
polityką. Wszystkie sprawy ludzkie to polityka. 
Jeżeli my nie zajmiemy się polityką, to polityka 
zajmie się nami” – powiedział. Przewodniczący 

Małopolskiej „Solidarności” w swoim wystąpieniu 
przypomniał wieloletnią współpracę z Andrzejem 
Sikorą w tworzeniu struktur związkowych w Re-
gionie Małopolskim oraz wręczył medal 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”, przyznany Komisji 
Przedsiębiorstwa przez Zarząd Regionu. Osobisty-
mi wspomnieniami podzielił się Andrzej Sikora, 
który przez 34 lata pełnił funkcję przewodniczą-
cego zakładowej „Solidarności”. Mówił o począt-
ku działalności, wspomniał o roli i dokonaniach 
związku na przestrzeni lat. Wymienił tylko nie-
które, m.in. zmianę nazwy Zakładów Azotowych 
i usunięcie haniebnego pomnika Feliksa Dzier-
żyńskiego sprzed bramy głównej, zmiany nazw 
ulic, uniemożliwienie komercjalizacji firmy tak, by 
nie uległa wyprzedaży, wykonanie na mościckim 
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cmentarzu krzyża i nekropolii poświęconej żoł-
nierzom Armii Krajowej i ciągłą dbałość o sprawy 
pracownicze. Głos zabrał również duszpasterz Lu-
dzi Pracy ks. prałat Stanisław Dutka, który wspo-
mniał o dziedzictwie „Solidarności”, która wyrosła 
z wiary i pielęgnacji wartości, które nieustannie 
głosił kościół. Wspomniał patrona „Solidarności” 
księdza Jerzego Popiełuszkę, którego relikwie 
wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej 
i repliką krzyża nowohuckiego nawiedzą tarnow-
skie parafie. Ks. Dutka prosił członków Związku 
o liczny udział w tych uroczystościach.

Na zakończenie uroczystości zasłużeni dzia-
łacze związku zostali uhonorowani okolicznościo-
wymi statuetkami i medalami: Andrzej Sikora, 
Józef Boryczko, Stefan Sakłak, Antoni Lis, Euge-
niusz Bednarczyk, Jerzy Wróbel, Józef Syrek, Aloj-
zy Gwizdała, Stanisław Ligęza, Stanisław Mróz, 
Maria Zaranek, Jerzy Tabiś i Adam Bednarz uho-
norowani zostali statuetkami krzyży gdańskich, 
obok których fruwają tarnowskie jaskółki. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się także Henryk Konieczny, 
Józef Ogorzelec i aktualny przewodniczący związ-
ku w Grupie Azoty S.A. Medalem zasłużony dla 
„Solidarności” Grupy Azoty uhonorowany został 
także duszpasterz Ludzi Pracy ks. Stanisław Dut-
ka. Wszyscy wyróżnieni otrzymali również replikę 
pamiątkowej tablicy. 

Na zakończenie uroczystego Walnego Ze-
brania Delegatów przewodniczący wzniósł toast 
za pomyślność związku, życząc kolejnych wspa-
niałych rocznic oraz sukcesów w pracy na rzecz 
swoich członków i wszystkich pracowników.

Drodzy Państwo,
nawiązaliśmy współpracę z gabinetem ma-

sażu Venezia, który oferuje masaże lecznicze, 
relaksacyjne, rehabilitacyjne itp. W związku 
z tym każdy członek NSZZ „Solidarność” może 
skorzystać z 20% zniżki na wybrany masaż 60-, 
45- i 30-minutowy, po okazaniu ważnej legityma-
cji członkowskiej. Gabinet Venezia jest położny 
na osiedlu Na Wzgórzach 17A/39, a na usługi 
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu pod 
numerem telefonu 12 357-10-30. 

Gabinet masażu Venezia wyróżnia to, że pra-
cują tam niewidomi i niedowidzący masażyści, 
którzy mają niezwykłe czucie w palcach. Osoby 
ze schorzeniami wzroku zdobyły uznanie jako naj-
lepsi masażyści, gdyż brak wzroku powoduje, że 
pozostałe zmysły, w tym zmysł dotyku, jest szcze-
gólnie rozwinięty. Szczególne predyspozycje osób 
z dysfunkcją wzroku potwierdza najlepsza szkoła 
masażu w Krakowie, która specjalizuje się w edu-
kacji właśnie niewidomych masażystów. Wszystkie 
osoby, które wykonują zabiegi mają ukończone 
kierunkowe szkoły i tytuły techników masażystów, 
a w gabinecie znajdują się dyplomy i certyfikaty 
potwierdzające kwalifikacje masażystów. 

Ceny masaży bez zniżek zaczynają się od 
39 złotych, w zależności od czasu trwania są to: 

30 minut
• 39 zł (przy zakupie 5 masaży)
• 60 zł (przy zakupie 1 masażu)
45 minut
• 69 zł (przy zakupie 5 masaży)
• 90 zł (przy zakupie 1 masażu)
60 minut
• 79 zł (przy zakupie 5 masaży)
• 100 zł (przy zakupie 1 masażu) 
Więcej informacji (także dotyczących funk-

cjonowania gabinetu podczas pandemii) można 
znaleźć na stronie internetowej:

www.masazvenezia.pl
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Ustawa z 17 września 2020 r. tzw. Tarcza 5.0

Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia 
przedstawicielom branży turystycznej, estrado-
wej i wystawienniczej:

1) świadczenie postojowe
Prawo do świadczenia postojowego uzyskali 

przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą 
działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy 
turystyczni.

Świadczenie postojowe przysługuje w wy-
sokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalanego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowią-
zującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 
15zr ust. 3 Tarczy 5.0.).

Prawo do świadczenia postojowego będą 
mieli zamieszkujący na terytorium RP, mający 
obywatelstwo RP lub Państwa Członkowskiego 
UE/ EFTA/ Konfederacji Szwajcarskiej lub będą-
cy cudzoziemcami przebywającymi legalnie na 
terytorium RP agenci i przewodnicy turystyczni, 
którzy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020  r. 
i nie podlegają ubezpieczeniom społecznym 
z żadnego innego tytułu, jeżeli odnotowali prze-
stój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej 
wskutek COVID-19.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działal-
ność gospodarczą oznaczoną, na dzień złożenia 
wniosku, o którym mowa w art. 15zs ust. 1, 
według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, 
kodami 79.90.A, świadczenie postojowe przy-
sługuje, jeżeli:

1) zawiesiła prowadzenie tej działalności po 
dniu 31 sierpnia 2019 r.;

2) działalność ta ma charakter sezonowy 
i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie 
dłuższy niż 9 miesięcy.

2) dodatkowe świadczenie postojowe
Prawo do dodatkowego świadczenia posto-

jowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, 
dla których przeważającym rodzajem prowadzo-
nej działalności gospodarczej jest:

transport turystyczny, wystawianie i wystę-
powanie w przedstawieniach teatralnych, ope-
rowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie 
pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, 
salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność 
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfi-
kacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj prze-
ważającej działalności, kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 
90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, któ-
ra skorzystała już ze świadczenia postojowego, 
przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia 
postojowego, jeżeli przychód z tej działalności 
uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co 
najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzy-
skanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 
w 2019 r. (art. 15zs1 Tarczy 5.0.). Dodatkowe 
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalanego na podstawie przepisów o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego 
w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie (art. 15zr ust. 
3 w zw. z art. 15zs1 ust. 6 Tarczy 5.0.).

3) zwolnienie z opłacania składek ZUS za 
lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinan-
sowanie wynagrodzeń pracowników na rzecz 
ochrony miejsc pracy u podmiotów, u których 
wystąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą 
być składane najpóźniej w terminie 30 dni od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii.

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, 
na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opła-

Nowelizacja tarczy antykryzysowej
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cania składek, działalność oznaczoną według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, 
jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 
49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 
82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 
93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania na-
leżnych składek na ubezpieczenia społeczne, na 
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fun-
dusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 
Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 
dnia 30 września 2020 r., wykazanych w dekla-
racjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, 
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 
30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności 
w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany 
w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który 
składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania 
tych składek, był niższy co najmniej o 75% w sto-
sunku do przychodu uzyskanego w tym samym 
miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (art. 31 zo 
ust. 8 Tarczy 5.0.)

Co więcej, zgodnie z art. 31 zo ust. 9 Tar-
czy 5.0. opłacone należności z tytułu składek, 
które zostały zwolnione z obowiązku opłaca-
nia na podstawie ust. 8, podlegają zwrotowi na 
zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 
695, 875 i 1291).

Zmiany w zasiłku macierzyńskim i chorobo-
wym z dn. 8 października br.

W sytuacji gdy obniżenie wymiaru czasu pra-
cy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego 
zasiłku oraz między okresami pobierania wcze-
śniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy 
albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalen-
darzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa nie będzie miał zastoso-
wania. Innymi słowy nie dojdzie do przeliczenia 
wysokości świadczenia ubezpieczeniowego.

Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania 
podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracow-
ników, którzy dopiero nabędą prawo do tych 
świadczeń jak i pracowników, którym ZUS albo 
pracodawcy ustalili już podstawę wymiaru świad-
czeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia. 
Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już 
wypłaconych będzie następowało na wniosek 
świadczeniobiorcy.

Należy równocześnie zwrócić uwagę na druk 
sejmowy 648 (skierowany 30 września do prac 
w Komisji Finansów Publicznych) zawierający pro-
jekt Senacki dotyczący szerszego spektrum sytu-
acji a więc także pracowników, którym w wyniku 
zawarcia porozumienia obniżono wynagrodzenie 
a następnie te osoby korzystają ze świadczenia 
ubezpieczeniowego (na przykład zasiłku macie-
rzyńskiego).

Projektodawcy proponują:
1) nowelizację ustawy covidowej polegającą 

na dodaniu unormowań, wedle których przy usta-
laniu podstawy wymiaru świadczenia pieniężne-
go z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa przysługującego osobie, wobec 
której wprowadzono na podstawie wymienionych 
przepisów ustawy covidowej mniej korzystne 
warunki zatrudnienia niż wynikające z podsta-
wy nawiązania stosunku pracy (w tym obniżono 
wymiar czasu pracy), art. 40 ustawy zasiłkowej 
nie miałby zastosowania – w takim przypadku 
przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia 
uwzględniałoby się wynagrodzenie w wysokości 
ustalonej przed jego obniżeniem;

2) ustanowienie normy intertemporalnej, 
zgodnie z którą proponowane unormowania 
miałyby zastosowanie do świadczenia przysłu-
gującego osobie, wobec której wprowadzono 
na podstawie wymienionych przepisów ustawy 
covidowej mniej korzystne warunki zatrudnienia 
niż wynikające z podstawy nawiązania stosunku 
pracy (w tym obniżono wymiar czasu pracy) przed 
dniem wejścia w życie projektowanej ustawy.
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Jeśli dorabiasz do emerytury lub renty, to do-
datkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS 
zawiesi albo zmniejszy Twoje świadczenie. Do-
tyczy to tylko zarobków z działalności objętej 
obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, 
np. z umowy o pracę. Sprawdź, kiedy ZUS zawie-
si lub zmniejszy Twoje świadczenie.

1) Urzędnicy mogą zmniejszyć lub zawiesić:
emeryturę; emeryturę pomostową; nauczy-

cielskie świadczenie kompensacyjne; rentę z tytułu 
niezdolności do pracy; rentę z tytułu niezdolności do 
pracy w związku z:

wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do 
pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą 
zawodową; rentę inwalidy wojskowego, jeżeli Twoja 
niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą woj-
skową; rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, 
jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze 
służbą wojskową; rentę rodzinną.

2) Na to, czy zostaną zawieszone lub zmniejszo-
ne Twoje świadczenia, ma wpływ przede wszystkim 
Twój przychód z działalności, od której są obowiąz-
kowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Mowa tu o przychodach:
• z pracy na podstawie: stosunku pracy; umo-

wy zlecenia lub współpracy przy tej umowie; umowy 
agencyjnej lub współpracy przy tej umowie; umowy 
o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub 
agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym 
stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współ-
pracy przy tej umowie;

• z pracy wykonywanej na podstawie:
umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umo-

wy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepi-
sami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zle-
ceniu, umowy o dzieło, 

jeżeli umowę taką zawrzesz z pracodawcą, 
z którym pozostajesz w stosunku pracy lub jeżeli 
w ramach takiej umowy (zawartej z innym pod-
miotem) wykonujesz pracę na rzecz pracodawcy, 
z którym pozostajesz w stosunku pracy,

• z pozarolniczej działalności oraz współpracy 
przy jej wykonywaniu; z pracy nakładczej; z pracy 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni 
kółek rolniczych; z odpłatnej pracy na podstawie 
skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia 
wolności lub tymczasowego aresztowania; ze sty-
pendium sportowego; ze sprawowania mandatu 
posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz se-
natora; z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka 
rady nadzorczej; ze służby w tzw. służbach mundu-
rowych (Policja, Straż Pożarna itd.); z działalności 
wykonywanej za granicą; z zasiłków chorobowych, 
macierzyńskich i opiekuńczych; z wynagrodzenia za 
czas niezdolności do pracy; ze świadczenia rehabili-
tacyjnego i wyrównawczego; z zasiłku wyrównaw-
czego oraz dodatku wyrównawczego.

Zawieszone lub zmniejszone zostaną Twoje 
świadczenie także wtedy, gdy:

• osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś 
wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, 
ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę; wykonu-
jesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać 
składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już 
składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Ważne! Gdy ZUS ustala Twój przychód, od któ-
rego zależy, czy zmniejszą lub zawieszą Twoje świad-
czenie, uwzględniana jest kwota, od której oblicza 
się składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe (jest to tzw. podstawa wymiaru składek). Jeśli 
prowadzisz pozarolniczą działalność, ZUS przyjmie 
przychód, który stanowi podstawę wymiaru Twoich 
składek na ubezpieczenia społeczne.

Emerytura pomostowa (tak jak przy emerytu-
rach i rentach)

Ważne! Prawo do emerytury pomostowej ulega 
zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwane-
go przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego 
do emerytury pomostowej pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, wskazane 
w ustawie o emeryturach pomostowych.

3) Nie zawieszą ani nie zmniejszą Twojego 
świadczenia – niezależnie od wysokości przychodu, 
jaki osiągasz – jeżeli:

• masz prawo do emerytury i ukończyłeś po-
wszechny wiek emerytalny;

Ważne! W przypadku gdy masz prawo do eme-

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów
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rytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 
lat kobieta i 65 lat mężczyzna) i jesteś uprawniony 
do innego świadczenia, na przykład do renty ro-
dzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzyst-
niejsze – renta przysługuje Ci w pełnej wysokości, 
niezależnie od tego, jak wysokie są Twoje zarobki.

• masz prawo do emerytury częściowej;
• masz prawo do renty inwalidy wojennego 

z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia 
lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie;

• masz prawo do renty inwalidy wojskowego 
w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej 
po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą 
wojskową.

Ważne! Zamierzasz pracować na emeryturze 
i jesteś już w powszechnym wieku emerytalnym? 
ZUS nie zmniejszy ani nie obniży Twojej emerytu-
ry, jeżeli podejmiesz zatrudnienie po przyznaniu 
emerytury.

Kontynuujesz (bez rozwiązania stosunku pracy) 
pracę w tym samym miejscu co przed przejściem na 
emeryturę? Wtedy ZUS zawiesi Twoją emeryturę – 
bez względu na wysokość Twoich zarobków – do 
czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz wnio-
sek o podjęcie jej wypłaty.

4) Jeżeli z Twojego zawiadomienia o wysokości 
przychodu, jaki zamierzasz osiągnąć, wynika, że:

• nie przekroczy on 70% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia – będą wypłacać Ci świadcze-
nie w pełnej wysokości;

• wyniesie on ponad 70% przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% 
tej kwoty – zmniejszą Twoje świadczenie;

• przekroczy on 130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia – zawieszą wypłatę Twojego 
świadczenia.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego.

5) Jeżeli Twoje zarobki przekroczą 70% przecięt-
nego wynagrodzenia, ale nie będą wyższe niż 130% 
tej kwoty, to zmniejszą Twoje świadczenie.

Gdy poinformujesz ZUS o podjęciu zatrudnienia 
i osiąganiu przychodu, który powoduje zmniejsze-
nie Twojej emerytury lub renty, wydadzą decyzję 
o zmniejszeniu świadczenia. W decyzji wskażą, że 

zmniejszenie emerytury lub renty następuje od mie-
siąca, w którym została wydana ta decyzja albo 
od następnego miesiąca i określą kwotę, o jaką 
emerytura lub renta zostanie zmniejszona. Tak samo 
będzie w sytuacji, gdy Twoje świadczenie powinno 
być zmniejszone za pewien okres wstecz. Ostatecz-
nie świadczenie rozliczymy po zakończeniu roku 
kalendarzowego.

6) Najpierw odejmą od Twojego przychodu tzw. 
niższą kwotę graniczną przychodu, która wynosi 
70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Różnica to kwota, o którą obniżają Twoją emeryturę 
lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa 
niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to zmniejszą 
Twoje świadczenie o odpowiednią kwotę maksymal-
nego zmniejszenia.

W przypadku, gdy jedna (lub kilka) z osób 
uprawnionych do renty rodzinnej osiąga przychód 
w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia 
– zmniejszona zostanie tylko ta część renty, która  
przysługuje tej osobie.

Kwotę tego zmniejszenia stanowi różnica mię-
dzy kwotą uzyskanego przychodu a dopuszczalną 
kwotą przychodu (70% przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia).

Kwota zmniejszenia nie może być jednak wyż-
sza niż kwota maksymalnego zmniejszenia, ustalona 
proporcjonalnie do liczby uprawnionych osób, np.: 
1/2 z kwoty maksymalnego zmniejszenia w przypad-
ku dwóch uprawnionych osób, z których jedna osią-
ga przychód lub 1/4 z tej w przypadku czterech osób 
uprawnionych, z których jedna osiąga przychód.

7) Prawo do nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu 
w zależności od wysokości przychodu jaki osiągasz. 
Obowiązują tu takie same zasady, co przy emerytu-
rach i rentach.

Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy podej-
miesz pracę placówce wskazanej w art. 1 Karty 
Nauczyciela.

Ważne! Prawo do nauczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego ulega zawieszeniu – bez względu 
na wysokość uzyskiwanego przychodu i niezależnie 
od charakteru pracy, a więc także w przypadku 
pracy innej niż nauczycielska, w razie podjęcia przez 
uprawnionego pracy w:
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 21 września 2020 r.o śmierci w dniu 21 września 2020 r.

ŚP. ŚP. LUDOMIRA OLKUŚNIKALUDOMIRA OLKUŚNIKA

współtwórcy Tymczasowego MKZ Kraków,współtwórcy Tymczasowego MKZ Kraków,

reprezentanta komitetu założycielskiego reprezentanta komitetu założycielskiego 
NSZZ przy MERA-KFAP,NSZZ przy MERA-KFAP,

wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej wiceprzewodniczącego Komisji Oddziałowej 
NSZZ „Solidarność” przy OBR, NSZZ „Solidarność” przy OBR, 

założyciela zakładowego założyciela zakładowego 
Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.

Uczestnika Marszów Szlakiem Uczestnika Marszów Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej, członka Komitetu Opieki I Kompanii Kadrowej, członka Komitetu Opieki 

nad Kopcem Józefa Piłsudskiego nad Kopcem Józefa Piłsudskiego 
oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków 

Miasta Krakowa.Miasta Krakowa.

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2011).Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 5 października 2020 r.o śmierci w dniu 5 października 2020 r.

ŚP. MJR. HM. ŚP. MJR. HM. 
WŁADYSŁAWA ZAWIŚLAKA WŁADYSŁAWA ZAWIŚLAKA 

PS. „TRAUGUTT”PS. „TRAUGUTT”

żołnierza Armii Krajowej, żołnierza Armii Krajowej, 
więźnia politycznego okresu stalinowskiego.więźnia politycznego okresu stalinowskiego.

Przewodniczącego KZ „Solidarność” Przewodniczącego KZ „Solidarność” 
w BPT „Pewa”,w BPT „Pewa”,

współtwórcy „Solidarności”, członka ZRM, współtwórcy „Solidarności”, członka ZRM, 
delegata na I WZD RM NSZZ „Solidarność”,delegata na I WZD RM NSZZ „Solidarność”,

działacza podziemnych struktur „Solidarności”, działacza podziemnych struktur „Solidarności”, 

odznaczonego m.in. Medalem Wojska,  odznaczonego m.in. Medalem Wojska,  
Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką AK Akcji „Burza” Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką AK Akcji „Burza” 

i odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”, i odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”, 
uhonorowanego Złotym Medalem Wdzięczności uhonorowanego Złotym Medalem Wdzięczności 

im. A. Małkowskiego.im. A. Małkowskiego.

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

• publicznym lub niepublicznym przedszkolu, 
szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 
szkół publicznych,

• publicznych lub niepublicznych placówkach 
kształcenia ustawicznego i placówkach, o których 
mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty.

8) Gdy już przy składaniu wniosku o emeryturę 
lub rentę wiesz, że będziesz mieć dodatkowe zarob-
ki, zaznacz to we wniosku. Jeśli jesteś już emerytem 
lub rencistą, jak najszybciej zawiadom ZUS o podję-
ciu pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. 
Możesz skorzystać z formularza ZUS EROP. Dodatko-
wo co roku – do końca lutego – musisz dostarczyć 

zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły 
rok. Na jego podstawie ustalą, czy wypłacali Twoje 
świadczenie w prawidłowej wysokości.

Ważne! To, że informujesz o swoich przy-
chodach i ich wysokości, jest bardzo ważne, gdy 
rozliczane jest Twoje świadczenie. Jeśli osiągałeś 
przychody, a nie poinformowałeś o tym, zażądają  
zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały, za 3 
lata wstecz. Jeśli powiadomisz – zażądają zwrotu 
tych świadczeń tylko za ostatni rok.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl w zakładce 
„Świadczenia” – „Emerytury” 
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 3 października 2020 r.o śmierci w dniu 3 października 2020 r.

ŚP. PAWŁA WITKOWŚP. PAWŁA WITKOWSKIEGOSKIEGO

W latach 1980-81 drukarza w MKZ Kraków W latach 1980-81 drukarza w MKZ Kraków 
i ZRM NSZZ „Solidarność”,i ZRM NSZZ „Solidarność”,

współpracownika Komitetu Obrony Robotników współpracownika Komitetu Obrony Robotników 
i krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności.i krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności.

W stanie wojennym internowanego W stanie wojennym internowanego 
w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu 

oraz w ZK w Załężu i Kielcach.oraz w ZK w Załężu i Kielcach.
 Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim  Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski Orderu Odrodzenia Polski 

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Pro memoria

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 18 października 2020 r.o śmierci w dniu 18 października 2020 r.

ŚP. STANISŁAWA KŚP. STANISŁAWA KOGUTAOGUTA

byłego Senatora RP, samorządowca, byłego Senatora RP, samorządowca, 
działacza NSZZ „Solidarność”,działacza NSZZ „Solidarność”,

Członka Zarządu Regionu Małopolskiego Członka Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” w latach 1995-1998,NSZZ „Solidarność” w latach 1995-1998,

delegata na Krajowy Zjazd Delegatów delegata na Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w latach 1998-2006,NSZZ „Solidarność” w latach 1998-2006,

przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność” w latach 1992-1998,NSZZ „Solidarność” w latach 1992-1998,
odznaczonego nagrodą Pro Publico Bono odznaczonego nagrodą Pro Publico Bono 

i medalem św. Brata Alberta.i medalem św. Brata Alberta.
Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 30 sierpnia 2020 r.o śmierci w dniu 30 sierpnia 2020 r.

ŚP. JANUSZA BRZEŚP. JANUSZA BRZESKIEGOSKIEGO

Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Stalprodukt,Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Stalprodukt,
działacza w strukturach Krajowej Sekcji Hutnictwa,działacza w strukturach Krajowej Sekcji Hutnictwa,
działacza społecznego, posła na Sejm II kadencji.działacza społecznego, posła na Sejm II kadencji.

Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół Wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół 
składa Przewodniczący Wojciech Grzeszek składa Przewodniczący Wojciech Grzeszek 

wraz z całym Regionem Małopolski wraz z całym Regionem Małopolski 
NSZZ „Solidarność”.NSZZ „Solidarność”.

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 19 września 2020 r.o śmierci w dniu 19 września 2020 r.

ŚP. STŚP. STANISŁAWA MANIIANISŁAWA MANII

Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego 
„Solidarność” w MPWiK w Tarnowie,„Solidarność” w MPWiK w Tarnowie,

delegata na WZD Regionu Małopolskiego,delegata na WZD Regionu Małopolskiego,
członka Zarządu Regionu Małopolskiego. członka Zarządu Regionu Małopolskiego. 

Wyrazy współczucia dla bliskich, rodziny i przyjaciół Wyrazy współczucia dla bliskich, rodziny i przyjaciół 
składa składa 

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”
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Z księgarni

Nowy tom Encyklopedii Solidarności
Przed kilkoma tygodniami – zaledwie rok po 
wydaniu trzeciego tomu – w ręce czytelników 
trafiła kolejna część „Encyklopedii Solidarności”, 
a wraz z nią wiele informacji na temat osób, 
struktur i wydawnictw opozycyjnych z lat 1976-
1989 w Małopolsce. W całym tomie znalazło się 
881 biogramów i 326 haseł rzeczowych.

Przypomnijmy, że pomysł na stworzenie encyklo-
pedii „Solidarności” narodził się kilkanaście lat temu. 
Wówczas przy okazji publikacji poświęconych XXV 
rocznicy postania NSZZ „Solidarność” Wydawnictwo 
Volumen zaczęło publikować krótkie biogramy osób 
tworzących związek i związanych z opozycją w okre-
sie PRL. Dzięki wsparciu Janusza Kurtyki, ówczesnego 
prezesa IPN projekt zyskał na znaczeniu, a efektem 
pracy wielu wolontariuszy stały się pierwsze dwa 
tomy encyklopedii, wydane w 2010 r. i w 2012 r. 
Kolejny tom ukazał się dopiero w 2019 r., a zaledwie 
kilkanaście miesięcy po nim otrzymaliśmy tom czwar-
ty. Znalazło się w nim blisko 100 biogramów osób 
związanych z „Solidarnością” Małopolską i opozycją 
w Małopolsce. Bez wątpienia duża w tym zasłu-

ga koordynatora „Encyklopedii” w naszym regionie 
dr. hab. Cecylii Kuty, naczelnik Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych IPN w Krakowie.

W czwartym tomie znalazło się ponadto kilka-
naście haseł związanych z Małopolską. Wśród nich 
warto podkreślić opracowania dotyczące kościołów 
i parafii, odgrywających dużą rolę we wspieraniu 
opozycji w okresie PRL w Nowej Hucie – kościoła 
pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bieńczycach („Arka 
Pana”), parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej na 
os. Szklane Domy oraz kościoła pw. Maksymiliana 
Marii Kolbego w Mistrzejowicach. O roli Kościoła 
po wprowadzeniu stanu wojennego przypomina 
hasło poświęcone Arcybiskupiemu Komitetowi Po-
mocy Więźniom i Internowanym w Krakowie. O tym 
tragicznym w historii Polski okresie przypomina rów-
nież hasło poświęcone mało znanemu wydawnic-
twu „Acta Medica Cracoviensia Tempora Statu Belli”, 
przygotowanemu przez członków „Solidarności” Służ-
by Zdrowia, w którym publikowano informacje na 
temat medycznych skutków represji wobec działaczy 
i sympatyków „Solidarności” oraz mieszkańców na-
szego regionu po wprowadzeniu stanu wojennego. 
Wśród haseł rzeczowych znalazło się także miejsce na 
unikalną inicjatywę zapoczątkowaną przez Mirosława 
Dzielskiego – Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe.

Nieodłącznym elementem „Encyklopedii” jest 
portal www.encysol.pl, który w założeniu miał uzu-
pełniać drukowaną wersję wydawnictwa, jednak 
przez wiele lat pozostawał niemal martwy. Obecnie 
strona ta ma zostać przebudowana, uzupełniona 
o materiały, które ukazały się już w wersji papiero-
wej, oraz o inne dodatki, które wzbogacą jej zasób. 
Najważniejsze wydaje się jednak bieżące korygowa-
nie informacji oraz uzupełnianie haseł o nowe wia-
domości. Ta możliwość reagowania na pogłębiający 
się stan wiedzy w internetowej wersji encyklopedii 
powoduje, że coraz częściej pojawiają się głosy, by 
„Encyklopedia Solidarności” rozwijała się już wyłącz-
nie w świecie wirtualnym. Czas pokaże, czy IV tom 
był zatem zarazem ostatnią odsłoną „Encyklopedii 
Solidarności”.

Adam Gliksman

Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-
1989, t. IV, red. J. Olaszek, Warszawa 2020, ss. 592.
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Na krakowskich plantach blisko budynku Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” stanęła wy-
stawa pt. „194 dni, 387 osób. Najdłuższy protest 
głodowy w PRL.”. Prezentuje ona zbiór dokumentów 
i zdjęć z protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie 
w 1985 r. oraz z innych ważnych wydarzeń związanych 
ze strajkiem. Na planszach widnieją znane postacie 

„Solidarności”, ks. Jerzy Popiełuszko oraz Anna Walen-
tynowicz – inicjatorka rotacyjnej głodówki protestacyj-
nej przeciwko nasileniu się represji wobec czołowych 
działaczy „Solidarności”. Organizatorem ekspozycji 
jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. 
Zachęcamy do obejrzenia wystawy, która będzie pre-
zentowana do 19 listopada.                                (ZP)


