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W 2021 r. przypada połowa kadencji obec-
nych władz związkowych NSZZ „Solidarność” 
wybranych na lata 2018-2023 i zgodnie z regu-
lacjami wewnątrzzwiązkowymi jest to też okres 
sprawozdawczy, w którym powinniśmy zorganizo-
wać Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność”. Tradycyjnie te zebrania 
odbywały się w czerwcu, na kilka miesięcy przed 
Krajowym Zjazdem Delegatów.

Niestety, jak wszyscy wiemy, obecna sytuacja 
epidemiczna oraz wprowadzone obostrzenia po-
wodują, że planowanie i zorganizowanie zebrania 
z udziałem ponad 300 delegatów, gości i obsługi 
są niemożliwe. Niemniej jako Prezydium Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” uzna-
liśmy, że należy przedstawić delegatom na WZD 
sprawozdania z dotychczasowych działań.

Sprawozdania przedstawiają Zarząd Regionu, 
Prezydium Zarządu Regionu, Regionalna Komisja 
Rewizyjna, Skarbnik, poszczególne działy mery-
toryczne, oddziały i biura Regionu, regionalne 
sekcje i sekretariaty, Regionalna Komisja Wyborcza 
oraz agendy Regionu. Prezydium Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zobowiązu-
je wszystkie swoje jednostki do przygotowania 
sprawozdań za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 mar-
ca 2021 r. Sprawozdania powinny być zwięzłe 

i obejmować skład osobowy, zakres działalności 
oraz podsumowanie i wnioski. W przypadku spra-
wozdań z poszczególnych biur prosimy o poda-
nie w pierwszej części sprawozdania informację 
z podaniem: ilości organizacji związkowych na 
początek i koniec okresu sprawozdawczego, ilość 
członków związku na początek i koniec okresu 
sprawozdawczego, ilość organizacji, które w tym 
okresie powstały i ile zostało wyrejestrowanych.

Sprawozdanie należy dostarczyć w nieprze-
kraczalnym terminie do 17 maja 2021 r. wyłącznie 
na w wersji elektronicznej na adres: sekretarz@
solidarnosc.krakow.pl. 

Sprawozdania w formie książkowej zostaną 
przesłane pocztą delegatom na WZD RM w II po-
łowie czerwca 2021 r. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości pozostaję do dyspozycji – moje nu-
mery telefonów to 608 38 68 77 i 669 022 655.

Adam Gliksman
Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Sprawozdania za okres 2018-2021
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Grażyna ŚwięsPROTEST ZAŁOGI 
SĄDECKIEGO MPK

W grudniu ubiegłego roku w cza-
sie głosowania nad projektem bu-
dżetu miasta Nowego Sącza, radni 
z Klubu Prawo i Sprawiedliwość – 
„Wybieram Nowy Sącz” wnieśli po-
prawkę, na skutek której zmniejszona 
została o 4,1 mln złotych dotacja dla 
MPK. Kwota ta została przekazana 
na dopłaty dla mieszkańców do taryf 
za wodę i odprowadzanie ścieków. 
W związku z obcięciem dotacji MPK 
znalazło się w trudnej sytuacji, gdyż 
brak rekompensaty grozi redukcją 
kursów, wstrzymaniem inwestycji 
oraz zwolnieniami pracowników.

Przewodniczący Międzyzakłado-
wej Komisji NSZZ „Solidarność” Woj-
ciech Zygmunt przypomniał powód, 
dla którego protestują pracownicy 

oraz odczytał postulaty pracowników 
skierowane do Prezydenta Miasta 
oraz Przewodniczącej Rady Miasta.

Organizacja Międzyzakładowa 
NSZZ „Solidarność” działając w imie-
niu pracowników Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego Spółka 
z o.o. oraz w interesie społeczeństwa 
Miasta Nowego Sącza domaga się od 
władz miasta Nowego Sącza:

• Natychmiastowego przywró-
cenia w budżecie Miasta Nowego Są-
cza na 2021 rok kwoty 4.100.000,00 
złotych (słownie cztery miliony sto 
tysięcy złotych) dla miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego Spółka 
z o.o.

• Ponadto wzywamy włodarzy 
Miasta Nowego Sącza do dbania 

17 marca br. 17 marca br. 
w Nowym Sączu w Nowym Sączu 

odbyła się pikieta odbyła się pikieta 
protestacyjna protestacyjna 
pracowników pracowników 

MPK Spółka z o.o. MPK Spółka z o.o. 
Przed ratuszem Przed ratuszem 
zgromadziło się zgromadziło się 

kilkudziesięciu kilkudziesięciu 
związkowców związkowców 

„Solidarności” – „Solidarności” – 
pracowników MPK, pracowników MPK, 
którzy protestowali, którzy protestowali, 

domagając się domagając się 
zwrotu dla Spółki zwrotu dla Spółki 

części rekompensaty części rekompensaty 
(4,1 mln złotych), (4,1 mln złotych), 

obciętej przez Radę obciętej przez Radę 
Miasta głosami  Miasta głosami  
Klubu Radnych Klubu Radnych 

„PiS – Wybieram „PiS – Wybieram 
Nowy Sącz”. Nowy Sącz”. 

Na transparentach Na transparentach 
widniały hasła widniały hasła 

„My nie żartujemy. „My nie żartujemy. 
Mamy rodziny”, Mamy rodziny”, 
„Chcemy pracy „Chcemy pracy 

i chleba”, „Polityka i chleba”, „Polityka 
do Warszawy”, do Warszawy”, 
„Odczepcie się  „Odczepcie się  

od MPK”. od MPK”. 
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o majątek Miasta, jakim jest Spółka MPK Sp. 
z o.o.

Apelujemy:
• Nie zabierajcie miejsc pracy!
• Nie ograniczajcie mieszkańcom Nowego 

Sącza ilości kursów autobusów MPK!
Uzasadnienie:
Podczas uchwalania budżetu Miasta No-

wego Sącza na 2021 rok, które miało miejsce 
w grudniu, Rada Miasta Nowego Sącza głosami 
radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość – „Wy-
bieram Nowy Sącz” wprowadziła poprawkę do 
budżetu miasta, zabierając Spółce MPK kwotę 
ponad cztery miliony złotych.

Zwracamy uwagę, że tzw. dofinansowanie 
to nic innego jak rekompensata dla Spółki za ulgi 
komunikacyjne wprowadzone dla mieszkańców 
Nowego Sącza zgodnie przez Prezydenta Miasta 
i Radę Miasta, są to więc pieniądze wypracowane 
przez pracowników MPK i należne Spółce. Jak in-
formuje Zarząd MPK brak powyższej kwoty w bu-
dżecie Spółki zatrzyma planowane inwestycje, 
m.in.: budowę dworca przesiadkowego na ulicy 
Bulwar Narwiku, remont hali obsługi technicznej 

autobusów. Ponadto, jak zapowiada Zarząd MPK, 
zostanie ograniczona ilość linii autobusowych 
na terenie Miasta. Jest to działanie przeciwko 
mieszkańcom Miasta Nowy Sącz. W dalszej kon-
sekwencji nastąpią zwolnienia pracowników. 
Przyczynicie się więc Państwo Radni do zwięk-
szenia bezrobocia, a tym samym do szerzenia 
się ubóstwa całych rodzin. Załoga MPK poniosła 
już wiele wyrzeczeń, aby Spółka mogła dobrze 
funkcjonować, a obecnie znowu doprowadzacie 
Państwo do głodowych pensji, gdyż płace nie 
nadążą nawet za inflacją.

Zabranie należnych Spółce MPK pieniędzy 
jest działaniem na szkodę rozwijającego się Za-
kładu podległego samorządowi Miasta Nowego 
Sącza. Mając na uwadze powyższe, wzywamy 
do wypracowania i podjęcia przez Radę Miasta 
uchwał, które naprawią wcześniejsze decyzje. 
Kwota powyższa jest należna Spółce.

Krzysztof Kotowicz, Członek Prezydium Za-
rządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
i Kierownik sądeckiego Oddziału mówił: – Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” cały czas pokojowo 
domagał się i domaga się rozwiązania problemu 
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(…). Nie do pojęcia jest, że najpierw uchwala się 
zgodnie ulgi dla mieszkańców, a później nie ma 
części rekompensaty. Do czego to doprowadza? 
Jest to działanie na szkodę Spółki, bo Spółka 
może upaść. Grozi to zwolnieniami i zagrożeniem 
inwestycji. Jest to działanie na szkodę miasta. 
(…) Żądamy przywrócenia zabranej Spółce części 
rekompensaty. (…) Niech do wspólnych rozmów 
usiądą prezydent Nowego Sącza i radni, szczegól-
nie ci, którzy zagłosowali za odebraniem Spółce 
części pieniędzy. Niech rozmawiają dotąd, aż 
uzgodnią i wypracują stanowisko, które będzie 
satysfakcjonować pracowników Spółki i miesz-
kańców miasta. 

Z protestującymi pracownikami Spółki MPK 
spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta Artur 
Bochenek, zabrakło natomiast przedstawicieli 
Prezydium Rady Miasta, którzy również otrzymali 
zaproszenie. Krzysztof Kotowicz poinformował, że 
Organizacja Związkowa „S” w MPK otrzymała od 
Pani Przewodniczącej informację, że nie może się 
spotkać i odebrać petycji, bo jest pandemia. Tylko 
jakoś pandemia nie przeszkadzała, gdy organi-
zowali kilka dni wcześniej konferencję prasową.

– To kuriozalna sytuacja spowodowana 
poprawką, wprowadzoną przez radną Teresę 
Cabałę. Ci, którzy są za to odpowiedzialni stchó-
rzyli i nie pojawili się tutaj. Chcemy zatrzymać 
restrukturyzację i zwolnienia w Spółce. Szukamy 
pieniędzy, bo nie chcemy zrobić krzywdy pra-
cownikom MPK – powiedział Zastępca Prezy-

denta Artur Bochenek. – (…) Prezes 
MPK Jerzy Leszczyński przygotował 
już program restrukturyzacji Spółki. 
Ten program wiąże się między innymi 
z ograniczaniem kursów i zwolnienia-
mi w Spółce. Prezydent zatrzymał tą 
restrukturyzację. Od tygodnia razem 
z Prezydentem, z Panią Skarbnik mia-
sta i Zarządem Spółki MPK pracuje-
my nad tym, aby znaleźć w budżecie 
miasta pieniądze dla Spółki. W imie-

niu prezydenta zobowiązuję się, że nie damy 
zrobić krzywdy ani Spółce, ani jej pracownikom 
– mówił wiceprezydent.

Petycja z postulatami została wręczona wi-
ceprezydentowi miasta. Natomiast petycja dla 
Przewodniczącej Rady Miasta zostało złożona na 
dzienniku podawczym. 

Należy przypomnieć, iż był to kolejny etap 
rozpoczętego 13 marca br. bezterminowego pro-
testu pracowników MPK. W tym dniu wszystkie 
miejskie autobusy, które wyjechały na ulice No-
wego Sącza i na trasy w okolicznych gminach 
powiatu nowosądeckiego, zostały oflagowane 
flagami „Solidarności”. W większości pojazdów 
MPK zostały umieszczone plakaty: Protest. Załoga 
MPK domaga się zwrotu zabranej przez radnych 
PiS – „Wybieram Nowy Sącz” rekompensaty dla 
Spółki MPK. Radni PiS – „Wybieram Nowy Sącz” 
oddajcie nam nasze pieniądze! Brak pieniędzy to 
redukcja zatrudnienia, wstrzymane inwestycje, 
ograniczenie kursowania autobusów. W połu-
dnie kilkanaście oflagowanych autobusów trąbiąc 
przejechało wolno z ulicy Wyspiańskiego przez 
centrum miasta i przez kilkadziesiąt minut okrą-
żało powoli sądecki Rynek. 

Uczestnicy pikiety zapowiedzieli, że jeśli nie 
znajdą się w budżecie miasta pieniądze dla Spół-
ki, będą protestować do skutku. – Od okupacji 
ratusza minęło 40 lat. My związkowcy z „Solidar-
ności” wiemy, jak to się robi. Obyśmy nie musieli 
tego powtórzyć – powiedział Krzysztof Kotowicz.
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Nagroda „Solidarni w sporcie” od 
1995 roku jest przyznawana ludziom, 
którzy udowadniają, że praca i dzia-
łalność sportowa zawsze idą w parze 
z szacunkiem, życzliwością i sprawie-
dliwością. Dlatego Małopolska „Soli-
darność” co roku w uznaniu osiągnięć 
sportowych uhonorowuje osoby, które 
przekonują cały świat, że należy być 
wiernym swoim ideałom i nie podda-
wać się mimo przeciwności losu.

– Od 26 lat prowadzimy konkurs, 
którego głównym założeniem jest 
nie tylko prezentacja wysportowa-
nych, osiągających sukcesy ludzi, ale 
przede wszystkim osób, które inspi-
rują oraz są przykładem wytrwałości 
i siły. Cały plebiscyt służy pokazaniu, 
że kierowanie się zasadami fair play 
ma wielką wartość zarówno w ży-
ciu zawodowym, jak i codziennym. 
Różnorodność kategorii w konkursie 
pozwala na pokazanie rozmaitych 
dróg rozwoju w dziedzinie sportu 
– każdego roku wyróżnieni zostają 
sportowcy, trenerzy, działacze i repre-
zentanci. Małopolska „Solidarność” 
z radością odznacza ludzi zaangażo-
wanych w szkolenie dzieci i młodzieży, 
gdyż to oni pomagają rozwijać pasje 
najmłodszym, nawet w mało znanych 
dyscyplinach sportowych. Tytuł „So-
lidarni w sporcie” dedykowany jest 
ludziom, którzy spełniają te kryteria 
i udowadniają, że w życiu nie ma 
przeszkód, są tylko wyzwania, które 

należy przezwyciężać, a co najważ-
niejsze – nigdy się nie poddawać. 
„Solidarność” jest dumna, że może 
wręczać tę nagrodę osobom, które 
udowadniają, że hart ducha jest po-
trzebny w codziennej pracy podobnie 
jak w sporcie – mówi Przewodniczący 
ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
Wojciech Grzeszek.

W 2020 roku niestety nie udało 
się zorganizować oficjalnego wrę-
czenia nagród „Solidarni w sporcie”, 
jednak w najbliższym czasie statuetki 
trafią do wszystkich wyróżnionych. 
W gronie osób, które je otrzymają są: 
rektor krakowskiej uczelni AWF prof. 
dr hab. Andrzej Klimek, trener siat-
kówki i dyrektor IV LO Sportowego 
w Nowym Sączu Andrzej Potoniec, 
działacz bokserski i były prezes Pol-
skiego Towarzystwa Boksu Tiger Tar-
nów Józef Gawroń oraz dziennikarz 
Radia Kraków zaangażowany w życie 
sportowe Grzegorz Bernasik. Wśród 
najmłodszych nagrodzonych znaleź-
li się: Anna Zabagło – zawodniczka 
Wandy Kraków i trenerka piłki nożnej, 
Andrzej Stękała – pełny pasji do nart, 
zdobywca brązowego medalu w mi-
strzostwach drużynowych w lotach, 
Marcin Dzieński – wspinacz sportowy 
z Tarnowa, wielokrotny mistrz Polski, 
Europy i Świata oraz Monika Kukla – 
wioślarka w Kadrze Polski, mistrzyni 
Polski w biegach narciarskich, mistrzy-
ni Europy w zawodach crossfit.

„SOLIDARNI 
W SPORCIE 2020”

XXVI edycja XXVI edycja 
Konkursu „Solidarni Konkursu „Solidarni 

w sporcie w sporcie 
2020” została 2020” została 
rozstrzygnięta, rozstrzygnięta, 

mimo utrudnień mimo utrudnień 
związanych związanych 

z pandemią. W tym z pandemią. W tym 
szczególnym roku szczególnym roku 

statuetką oraz statuetką oraz 
tytułem zostało tytułem zostało 

wyróżnionych aż wyróżnionych aż 
dziewięć osób dziewięć osób 
– znakomitych – znakomitych 

sportowców, sportowców, 
trenerów i działaczy. trenerów i działaczy. 

Aktualności

Zuzanna Pokuta
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PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLIMEK
Rektor AWF w Krakowie od 
2020 roku. Poprzednio pełnił 
tę funkcję w latach 2008-2016. 
Pan profesor jest wybitnym fi-
zjologiem sportu, nauczycielem 
akademickim, ale też osobą 
kochającą sport i potrafiącą 
w piękny sposób miłość do 
sportu zaszczepić w uczelni, 

którą kieruje. Jest wielkim autorytetem nie tylko sportu 
małopolskiego, ale i polskiego.

ANDRZEJ POTONIEC
Wieloletni trener siatków-
ki, związany z nowosądec-
kimi klubami siatkarskimi 
– Dunajcem i Sandecją. 
Kojarzony jest głównie 
z tym drugim klubem, bo 
przez wiele lat pracował 
tam z żeńskimi drużyna-

mi. Prowadził też seniorki STS Sandecja, w sezonie 
2017/18 zespół grał w II lidze. Trenowane przez niego 
drużyny pokazywały się z dobrej strony w rozgrywkach 
małopolskich w młodzieżowych kategoriach, występo-
wały na ogólnopolskiej arenie. W 2013 roku klubowa 
drużyna młodziczek okazała się najlepsza w Polsce 
– wygrała ogólnokrajowy cykl Volleymania. Obecnie 
jest dyrektorem w IV LO Sportowym w Nowym Sączu. 
– Siatkówka to sport drużynowy, najważniejsza jest 
współpraca i dobra atmosfera. Bez tego nie będzie 
sukcesów. Każda zawodniczka ma inny charakter, a to, 
co się wypracuje wcześniej w grupie, przekłada się 
później na mecze – podkreśla.

JÓZEF GAWRON
Tarnowski działacz bokserski 
przez 11 lat. Od 2008 roku był 
prezesem Polskiego Towarzy-
stwa Boksu Tiger Tarnów. Od 
2019 roku oficjalnie nie pełni 
w nim żadnej funkcji, ale prak-
tycznie wciąż działa. W 2006 
roku został sponsorem Tigera. 

Za jego kadencji pięściarze Tigera zdobyli w MP w róż-

nych kategoriach wiekowych 43 medale (8 złotych, 
14 srebrnych i 21 brązowych). Na najwyższym stopniu 
podium stawali Damian Kiwior (trzykrotnie), Gracjan 
Ciureja (dwa razy), Kacper Gracjan, Maciej Kiwior i Ka-
mil Zakrzewski. Dzięki zapoczątkowanej przez niego 
pracy dziś w Tigerze trenuje 100 bokserów, rotacyjnie 
trzy razy dziennie w dwóch grupach pod okiem Józefa 
Sadko i Adama Wójcika.

ANNA ZABAGŁO
Przez życie z piłką. Młoda 
zawodniczka Wandy Kraków 
jest już trenerką. Swoją pasję 
rozpoczynała grając w Piaście 
Skawina. Mieszka w Borku 
Szlacheckim koło Skawiny, 
studiuje bezpieczeństwo 
zdrowotne na Uniwersytecie 

Pedagogicznym. Przyznaje, że całe jej życie kręci się 
wokół piłki. Gra w nią cały rok, bo nie tylko na dużych 
boiskach, ale i w futsal. Poza tym jest już początkującą 
trenerką, w Borkowiance Borek Szlachecki. Jako za-
wodniczka znajduje się na początku seniorskiej kariery. 
A ma już wspaniałe sportowe, futsalowe wspomnienia 
– młodzieżowe mistrzostwo Polski do lat 18 i wicemi-
strzostwo Polski do lat 16 to sukcesy, które uważa za 
najcenniejsze. Bardzo sumienna. Pomimo tego, że na 
Wandę ma kawałek drogi, to jest praktycznie zawsze, 
na każdym treningu. I co najważniejsze jest zawod-
niczką, która potrafi wystąpić na każdej pozycji – od 
stopera, poprzez linię pomocy, kończąc na ataku.

ANDRZEJ STĘKAŁA
Poprzez swoją postawę 
pokazuje, że zawsze, po-
mimo trudności i różnych 
zbiegów okoliczności, 
warto walczyć o sukces. 
Po pierwszych sukcesach 
w skokach narciarskich 

przyszły ciężkie lata, był zmuszony do pracy fizycznej. 
Jednak pomimo trudności zdołał wrócić do ukochanej 
dyscypliny sportowej, wykorzystał szansę daną przez 
życie i przyjaciół i odnosi sukcesy, m.in. poprzez zdo-
bycie brązowego medalu w drużynie na mistrzostwach 
świata w lotach.
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TADEUSZ KUCHNO 
Kajakarz górski KKK Kraków 
pokazuje, że duża motywacja 
i praca włożona w treningi 
przynosi wyniki nie tylko na 
torze, ale też jest dostrze-
gana przez innych. Został 
wybrany również Odkryciem 

Roku w Plebiscycie „Dziennika Polskiego” za 2020 rok. 
Sezon 2020 dla „górala” spod Wawelu, rywalizującego 
w slalomie w K-1, był przełomowy. Mimo zakłóceń 
spowodowanych przez pandemię zrobił znaczący po-
stęp. Dostał się do reprezentacji Polski i uczestniczył 
na dużych imprezach sportowych. W poprzednim roku 
nie tylko zakwalifikował się na mistrzostwa Europy ju-
niorów, ale zdobył w nich złoto. Podczas czempionatu 
(do 18 lat), który odbył się na torze w Krakowie, z ko-
legami z kadry wygrali rywalizację drużynową w K-1. 
Indywidualnie podium też było bardzo blisko – Tadeusz 
zajął 4. miejsce, ze stratą ledwie 0,01 s.

MARCIN DZIEŃSKI
Zawodnik klubu AZS 
PWSZ Tarnów, wspi-
nacz sportowy. Mistrz 
świata z 2016, mistrz 
Europy z 2017, zdo-
bywca Pucharu Świata 

w 2016 roku. Swoje starty w zawodach wspinaczko-
wych rozpoczął od zawodów rangi krajowej. Pierwszy 
start w życiu odnotował w roku 2006, gdzie w Pu-
charze UKS zajął 1. miejsce w konkurencji na czas 
i 4. miejsce w konkurencji na prowadzenie. Z biegiem 
lat i rozwoju kariery, Marcin Dzieński ukierunkował 
się na wspinaczkę na czas. W ciągu kariery juniorskiej 
tytuł mistrza Polski juniorów w poszczególnych katego-
riach wiekowych zdobył czterokrotnie, kolejno w latach 
2008, 2009, 2010 i 2011. Wielokrotnie stawał na po-
dium Pucharu Polski, w tym osiem razy na najwyższym 
stopniu. Będąc jeszcze juniorem, zajmował wysokie 
lokaty w zawodach seniorskich. Rozpoczynając karierę 
seniorską, swoje starty podporządkował zawodom 
międzynarodowym. Trzykrotny mistrz Polski (2013, 
2014 i 2016), wicemistrz Polski z 2015 roku. Wielokrot-
ny medalista mistrzostw Europy oraz Pucharu Świata, 
dwukrotny wicemistrz świata juniorów, akademicki 

wicemistrz świata, akademicki mistrz Europy, multime-
dalista Pucharu Polski, wielokrotny mistrz i rekordzista 
Polski, reprezentant Polski w konkurencji na szybkość. 
W 2017 roku wziął udział w World Games, gdzie 
w konkurencji wspinaczki na szybkość zajął 4. miejsce.

MONIKA KUKLA
Ta aktywna 24-latka z Niepoło-
mic należy do sekcji lekkoatle-
tycznej krakowskiego AZS oraz 
kadry Polski w wioślarstwie. 
Od początku 2020 roku trenu-
je także narciarstwo biegowe 
i biathlon. Sport to bardzo 
ważna część jej życia. Wolne 
chwile Monika poświęca na 

wolontariat, m.in. podczas imprez sportowych. Od 
2017 roku pomaga przy biegu Kraków Business Run, 
przygotowując pakiety dla uczestników czy udzielając 
informacji w biurze zawodów. Wśród osiągnięć można 
wyliczyć np. dwa pierwsze miejsca w narciarstwie 
biegowym na Mistrzostwach Polski czy mistrzostwo 
Europy crossfit Battle of Europe w 2019 roku i trzecie 
miejsce na tych samych zawodach w 2020 roku. Jako 
niepełnosprawna od urodzenia udowadnia, że ograni-
czenia są tylko w naszej głowie, a niepełnosprawność 
nie przeszkadza spełniać marzeń. Jej największym pra-
gnieniem jest zdobycie złotego medalu na igrzyskach 
paraolimpijskich. Często powtarza: Dopóki walczysz, 
jesteś zwycięzcą. 

GRZEGORZ BERNASIK
Wybitny człowiek, nie 
tylko sportowy dzien-
nikarz Radia Kraków. 
Jako absolwent kra-
kowskiej AWF zawsze 
w „sportowym ruchu”. 

Swoją wieloletnią pasję dziennikarską w Radiu Kraków 
łączy z zaangażowaniem w życie sportowe nie tylko 
naszego miasta. Jest inicjatorem i organizatorem wielu 
projektów społecznych. Jego najnowszym pomysłem 
jest Biegowa Grupa Wsparcia, czyli sobotni projekt 
krótkiej audycji nadawanej o 8.40 oraz wspólnego 
„treningu” biegowego słuchaczy Radia Kraków, pro-
wadzonego przez trenerów i zawodników.
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26 marca 2021 r. przed budynkiem Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach zaprezentowana została 
wystawa „Tu rodziła się Solidarność”, przygo-
towana w ramach obchodów 40. rocznicy po-
wstania „Solidarności” przez Instytut Pamięci 
Narodowej. 

W otwarciu wystawy udział wzięli: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Dyrektor IPN Oddział 
w Krakowie Filip Musiał, Kierownik Oddziału nr 1 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tof Kotowicz, Przewodniczący KM NSZZ „Solidar-
ność” „Glinik” Marek Bugno, reprezentanci IPN, 
działacze gorlickiej „Solidarności”, osoby interno-
wane, a także przedstawiciele mediów. 

Wystawa, różniąca się częściami regionalny-
mi i lokalnymi, odsłonięta została równocześnie 
w kilkunastu miejscowościach rozsianych po całej 
Polsce. Cykl regionalnych wystaw o narodzinach 

„Solidarności” jest jednym z elementów święto-
wania przez IPN 40. rocznicy powstania Związku. 
Prezentowana w Gorlicach wystawa zawiera jeden 
z ekspozytorów dotyczący historii struktur „Solidar-
ności” w Gorlicach, z 1980 roku. 

Ekspozycje mają na celu ukazanie ogól-
nopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia 
i września 1980 r. Wystawy składają się z części 
ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, 
ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal 
każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach 
wystawowych są prezentowane w języku polskim 
i angielskim. 

Korzystając z okazji podczas prezentowanej 
wystawy Kierownik Gorlickiej „Solidarności” Krzysz-
tof Kotowicz wręczył dyplom oraz okolicznościowy 
medal internowanemu działaczowi Stanisławowi 
Dudkowi oraz wieloletniemu działaczowi „Solidar-
ności” w gorlickim szpitalu Janowi Jamińskiemu.

 – (…) Solidarność ma 40 lat i trzeba przypo-
mnieć o osobach i wydarzeniach, które tworzyły 
ten ruch. (…) Do zobaczenia wystawy zachęcam 
ludzi młodych, którzy nie znają tamtych wydarzeń 
– powiedział Krzysztof Kotowicz. Wyraził także 
podziękowanie Instytutowi Pamięci Narodowej za 
zorganizowanie wystawy w Gorlicach. 

Wystawa będzie prezentowana w Gorlicach 
od 26 marca do 15 kwietnia 2021 roku, skąd prze-
niesiona zostanie do Zakopanego i Nowego Targu.

Joanna Brach

Aktualności

Gorlice: Wystawa „Tu rodziła się Solidarność”
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Pamiętamy o Kapelanach „Solidarności”
20 marca 2021 r. odbyła się spontaniczna – in-

dywidualna pielgrzymka środowiska Ludzi Pracy 
z Mistrzejowic, Stowarzyszenia Patriotycznego im. ks. 
Adolfa Chojnackiego z Bieżanowa Starego, Rycerzy 
Jana Pawła II, Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” do grobów Kapelanów Solidarności. 
Spotkanie zostało zorganizowane, aby uczcić pamięć 
o księdzu Adolfie Chojnackim w 20. rocznicę jego 
śmierci i o księdzu Kazimierzu Jancarzu w 28. rocznicę 
jego śmierci. Ksiądz Adolf Chojnacki był – jak sam 
mówił – „zobowiązany do walki o polskość”. Mówił 
otwarcie o fałszowaniu prawdy przez komunistów 
i pomagał innym, którzy czynnie stawiali opór władzom 
komunistycznym, m.in. w 1985 r. udostępnił pomiesz-
czenia i wspomógł organizatorów protestu głodowego 
w Bieżanowie. Ksiądz Kazimierz Jancarz dał się zapa-
miętać jako kapłan wielkiej odwagi i charyzmy. Zarażał 
innych swoim entuzjastycznym podejściem do posługi 
duszpasterskiej, do niesienia pomocy prześladowanym, 
do wychowania patriotycznego, do każdego przedsię-

wzięcia służącego dobru wspólnemu. W nowohuckich 
Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz organizował 
m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę, następnie utwo-
rzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy i prowadził Pielgrzymki 
Ludzi Pracy. Zebrani modlili się, składali wieńce, kwiaty 
i zapalali znicze przy Ich grobach, a Małopolscy Patrioci 
okazałym banerem uświetnili tę uroczystość. Wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych zakończył się pobyt 
w Makowie Podhalańskim i Juszczynie.

Fot. Ryszard M
usiał
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Stanowisko nr 1/2021
Prezydium Zarządu 

Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 23 marca 2021 r. ws. sytuacji 

w Grupie TAURON Polska Energia S.A.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje wzrost 
napięcia społecznego wśród 26-tysięcznej załogi Grupy 
Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. powodowany 
przygotowywanym przez Rząd RP procesem transforma-
cji energetyki, w tym planami likwidacji Grupy TAURON.

Próba łączenia Grupy TAURON z Polską Grupą Ener-
getyczną, mająca być panaceum na faktyczne zagrożenia 
funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce, nie 
daje żadnych racjonalnych i optymistycznych przesła-
nek co do skuteczności tych zamierzeń. Łączenie tych 
dwóch podmiotów o różnej kondycji finansowej, na 
niejasnych zasadach, jest wielce ryzykowne z powodów 
ekonomiczno-społecznych i przyniesie negatywne skutki 
nie tylko pracowników, ale także dla odbiorców energii 
elektrycznej i całego otoczenia społecznego. Rozumiejąc 
obawy Strony Społecznej Grupy TAURON uważamy, że 
przygotowywany proces transformacji doprowadzi do 
utraty miejsc pracy, jak również wpłynie na zwiększenie 
cen energii elektrycznej. Natomiast zachowanie obecnie 
funkcjonującej struktury Grup Energetycznych w Polsce 
pozwoli nie tylko na utrzymanie konkurencyjności na 
rynku energii elektrycznej i mocy, ale także zdecydowa-
nie będzie działaniem prokonsumenckim.

Grupa TAURON zatrudnia obecnie 26 tysięcy pra-
cowników, a każdy pracownik zatrudniony w Grupie 
generuje dodatkowe 4-8 miejsc pracy w najbliższym 
otoczeniu. Ponadto firma TAURON, współpracując 
z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorstwami, pośrednio 
przyczynia się do rozwoju innych zakładów i miejsc 
pracy. Uważamy, że z uwagi na czynnik społeczny nie są 
dopuszczalne działania wiążące się z restrukturyzacją za-
trudnienia, ponieważ pogorszy to sytuację na rynku pra-
cy oraz zwiększy napięcia społeczne wynikające z braku 
pracy, bowiem obszar zasięgu terytorialnego funkcjono-
wania Grupy TAURON obejmuje województwa, które 
z uwagi na realizowany proces dekarbonizacji dotkliwie 
odczują zmiany na rynku pracy. Wobec powyższego 
w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu wzywamy 
do utrzymania obecnej struktury Grupy TAURON.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” w pełni popiera działania przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność” oraz Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego w TAURON Polska Energia S.A. i domaga się 
uznania postulatów zawartych w Raporcie, przekazanym 

przez Komitet do Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
Uważamy za bezwzględnie konieczny udział w dalszy 
etapach negocjacji ze Stroną Rządową przedstawicieli 
Związku Zawodowego „Solidarność”, celem wspólnego 
uzgodnienia rozwiązań korzystnych dla pracowników 
jak i odbiorców energii elektrycznej.

Prezydium Zarządu Regionu postrzega, że dalsze 
ignorowanie przedstawicieli pracowników oraz ich po-
stulatów stanie się powodem eskalacji napięć i działań 
związków zawodowych w celu wyegzekwowania postu-
latów zawartych w opracowanym Raporcie.

W sprawie interweniował też szef „Solidar-
ności” Piotr Duda, który napisał list do premiera 
Mateusza Morawieckiego. 

– Proponowane przez Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych działania, dążące do wydzielenia wszystkich 
aktywów węglowych z koncernów energetycznych, przy 
braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, doprowadzi-
ły w Grupie TAURON do sytuacji kryzysowej – napisał 
w liście do Premiera Mateusza Morawieckiego przewod-
niczący „Solidarności” Piotr Duda.

Wskazuje, że stronie społecznej nie przekazano 
podstawowych informacji dotyczących transformacji pol-
skiej energetyki, związanej z tym ochronie miejsc pracy, 
a jedyna wiedza jaka jest dostępna to pojawiające się 
w przestrzeni publicznej kolejne niejasne koncepcje.

– Skutkiem tego we wszystkich Spółkach Grupy 
TAURON od blisko miesiąca prowadzone są spory zbio-
rowe, których celem jest zachowanie bezpieczeństwa 
miejsc pracy i płacy. Spory te weszły już w fazę media-
cji, ale postawa poszczególnych zarządów Grupy oraz 
urzędników Ministerstwa Aktywów Państwowych dają 
pewność, że w Grupie tej czeka nas ostry konflikt spo-
łeczny i protesty, jakich w Polsce nie widziano od wielu 
lat – argumentuje Przewodniczący.

Piotr Duda wnioskuje do Premiera o pilne spotka-
nie z przedstawicielami „Solidarności” z Grupy TAU-
RON, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Zarządów 
Regionów na terenie których funkcjonują spółki TAU-
RON-u i prawdziwy dialog z partnerami społecznymi, 
w przeciwnym razie dojdzie do protestów.

– Ostrzegam Panie Premierze. Próba narzucenia 
nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze 
transformacji sektora energetycznego spowoduje, że 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-
ność” podejmie zdecydowane działania. Jeśli będzie to 
konieczne, również przez cały Związek. Proszę pamiętać, 
że nie dotyczy to tylko Grupy TAURON, ale całej branży 
energetycznej, a w konsekwencji całej gospodarki i bu-
dżetów domowych wszystkich obywateli – podsumo-
wuje Przewodniczący.

Związek
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Ile zarobią lekarze w 2021 roku?
17 marca br. zostało podpisane Stanowisko 

Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, 
popierające rozpoczęcie procedowania propo-
zycji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej wzrostu 
płac dla pracowników ochrony zdrowia na rok 
2021, w wersji przedstawionej na posiedzeniu 
w dniu 26 lutego 2021 r. Trójstronny Zespół 
do Spraw Ochrony Zdrowia w Radzie Dialogu 
Społecznego poparł warunki wynagradzania 
pracowników ochrony zdrowia zaproponowane 
przez Ministerstwo Zdrowia, ale obowiązujące 
tylko w 2021 roku. W związku z tym strona 
społeczna oczekuje i pozostaje w stanie go-
towości do podjęcia prac w celu zwiększenia 
wynagrodzeń minimalnych oraz zapewnienia 
środków na podwyżki w kolejnych latach. 

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Zdrowia 
z 26 lutego br. współczynnik pracy wzrośnie od 
1 lipca 2021 r.:

1. dla lekarzy ze specjalizacją drugiego 
stopnia z 1,27 do 1,31. Według ustawy o mini-
malnym wynagrodzeniu najniższe wynagrodzenie 
od lipca 2021 r. wyniesie 6769 zł. To o 19 zł brutto 
więcej niż obecnie, ponieważ do lipca 2021 roku 
zgodnie z tzw. ustawą 6 proc. mają oni zagwaran-
towane wynagrodzenie minimalne na poziomie 
6750 zł, o ile zadeklarują, że nie będą pracować 
dodatkowo w innym podmiocie. W tej grupie jest 
54 582 etatów.

2. dla lekarzy z pierwszym stopniem spe-
cjalizacji z 1,17 do 1,2. To oznacza, że najniższe 
wynagrodzenie wyniesie 6201 zł, obecnie jest to 
6046  zł, wzrost o 155 zł. Tyle, że według wyli-
czeń MZ ta grupa zawodowa miała już w styczniu 
2020  r. wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 
6783 zł. Realnie więc podwyżki nie będzie. W tej 
grupie jest 5788 etatów.

3. dla lekarzy bez specjalizacji z 1,05 do 
1,06. To oznacza, że najniższe wynagrodzenie 

w II połowie 2021 roku wyniesie 5478 zł, obecnie 
jest to 5426 zł, wzrost o 52 zł. Według wyliczeń 
MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. 
wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 5111 zł, 
a zatem realny wzrost to 367 zł (7,18 proc). W tej 
grupie jest 9549 etatów.

4. dla lekarza stażysty z 0,73 do 0,81. To 
oznacza, że najniższe wynagrodzenie w II poło-
wie 2021 roku wyniesie 4186 zł, obecnie jest to 
3772 zł, wzrost o 414 zł. MZ nie przedstawiło ze-
społowi poziomu wynagrodzeń w tej grupie w 2020 
roku, a zatem nie można pokazać realnego wzrostu.

5. dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagno-
sty laboratoryjnego z wyższym wykształceniem 
i specjalizacją z 1,05 do 1,06. To oznacza, że 
najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku 
wyniesie 5478 zł, obecnie jest to 5426 zł, wzrost 
o 52 zł. Według wyliczeń MZ ta grupa zawodowa 
miała w styczniu 2020 r. wynagrodzenie zasadni-
cze na poziomie 3422 zł, a zatem realny wzrost 
to 2036  zł (59,15 proc). W tej grupie jest 9387 
etatów.

6. dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty 
laboratoryjnego z wyższym wykształceniem, 
bez specjalizacji z 0,73 do 0,81. To oznacza, że 
najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 roku 
wyniesie 4186 zł, obecnie jest to 3772 zł, wzrost 
o 414 zł. Z danych MZ wynika, że w 2020 roku 
w tej grupie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 
3298 zł, a zatem realny wzrost wynosi 888 zł 
(26,93 proc.) W tej grupie jest 48 362 etatów.

7. dla pielęgniarki magister pielęgniar-
stwa i specjalizacją z 1,05 do 1,06. To oznacza, 
że najniższe wynagrodzenie w II połowie 2021 
roku wyniesie 5478 zł, obecnie jest to 5426 zł, 
wzrost o 52 zł. Według MZ w tej grupie zawodo-
wej w 2020 roku poziom wynagrodzenia zasad-
niczego wynosił 4314 zł, a zatem realny wzrost 
to 1164 zł (o 26,98 proc.). W tej grupie jest tylko 
11 128 etatów.

Związek
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Związek

8. dla pielęgniarki ze specjalizacją z 0,73 
do 0,81. To oznacza, że najniższe wynagrodzenie 
w II połowie 2021 roku wyniesie 4186 zł, obecnie 
jest to 3772 zł, wzrost o 414 zł. Według MZ w tej 
grupie zawodowej w 2020 roku poziom wyna-
grodzenia zasadniczego wynosił 4077 zł, a zatem 
realny wzrost to 109 zł (o 2,67 proc.). W tej grupie 
jest 30 145 etatów.

9. dla pielęgniarek i położnych nie posia-
dających tytułu specjalisty z 0,64 do 0,73. To 
oznacza, że najniższe wynagrodzenie w II poło-
wie 2021 roku wyniesie 3772 zł, obecnie jest to 
3307 zł, wzrost o 465 zł. Z wyliczeń MZ ta grupa 
zawodowa miała już w styczniu 2020 r. wynagro-
dzenie zasadnicze na poziomie 3893 zł, a zatem 
faktycznie wzrostu nie będzie. W tej grupie jest 
158 409 etatów.

10. dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagno-
sty laboratoryjnego ze średnim wykształceniem 
z 0,64 do 0,73. To oznacza, że najniższe wynagro-
dzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3772 zł, 
obecnie jest to 3307 zł, wzrost o 465 zł. Z danych 
MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. 
wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2296 zł, 
a zatem faktycznie wzrost to 1476 zł. W tej grupie 
są 155 402 etaty.

11. dla pracowników niemedycznych 
z 0,58 do 0,59. To oznacza, że najniższe wynagro-
dzenie w II połowie 2021 roku wyniesie 3049 zł, 
obecnie jest to 2997 zł, wzrost o 52 zł. Z danych 
MZ ta grupa zawodowa miała w styczniu 2020 r. 
wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 2447 zł, 
a zatem faktycznie wzrost to 602 zł. W tej grupie 
jest 81 410 etatów.

 
Jednak dyskusja o nowej siatce płac nadal 

trwa. Na spotkaniu 9 marca MZ przedstawił też 
propozycję podwyżek do 2024 roku. Faktycznie 
zgodnie z tą propozycją kolejne realne podwyżki 
byłyby za 3 lata. Resort wyliczył też, że koszt pod-
wyżek w 2021 roku wyniesie 3,6 miliarda złotych, 
w 2022 roku – 7,8 miliarda złotych, w 2023 roku 
– 10 miliardów złotych, a w 2024 roku – 15 miliar-
dów złotych. Ministerstwo Zdrowia oprócz samych 

podwyżek zapowiedziało, że żaden pracownik me-
dyczny oraz działalności podstawowej podmiotu 
leczniczego nie będzie miał wynagrodzenia za-
sadniczego na poziomie niższym niż wynikający 
z ustawy. Ministerstwo chce też podwyższenia 
współczynników pracy dla wszystkich grup zawo-
dowych wyszczególnionych w załączniku do usta-
wy z 8 czerwca 2017 r. Resort zaproponował także, 
aby od 1 lipca 2021 r. obowiązywał ustawowy 
mechanizm gwarancyjny zakazujący pogarszania 
warunków wynagradzania pracowników objętych 
do połowy 2021 r. regulacjami opartymi na odręb-
nych strumieniach finansowania. Dotyczy to m.in. 
pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych 
i lekarzy mających specjalizację.

Na podstawie informacji ze strony: prawo.pl 
ZP

Stanowisko Trójstronnego Zespołu 
do Spraw Ochrony Zdrowia
z dnia 17 marca 2021 roku

Trójstronny Zespół popiera rozpoczęcie proce-
dowania przedstawionej na posiedzeniu w dniu 26 
lutego br. propozycji Ministerstwa Zdrowia zmian 
w ustawie o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczą-
cych roku 2021. 

Strona Społeczna oczekuje pilnego rozpoczęcia 
prac legislacyjnych nad ustawą uwzględniającą 
propozycje resortu z 26 lutego 2021 r. oraz za-
pewnienia środków finansowych na ich realizację. 

Jednocześnie wszystkie strony Zespołu de-
klarują gotowość niezwłocznego kontynuowania 
prac nad zwiększaniem poziomów minimalnych 
wynagrodzeń gwarantowanych w kolejnych latach. 

Forum Związków Zawodowych zgłasza zdanie 
odrębne, które zostanie złożone w formie pisemnej 
w terminie 7 dni zgodnie z regulaminem Trójstron-
nego Zespołu. FZZ będzie dążyć do przedstawienia 
propozycji MZ ku zadowoleniu grup zawodowych 
zgłaszających wątpliwości z 26 lutego 2021 r. 
w zakresie podziału grup zawodowych. 
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Związek

Stanowisko nr 2/2021
Prezydium Zarządu 

Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dn. 12 kwietnia 2021 r.

ws. zasad wynagradzania pracowników 
niemedycznych zaangażowanych 

w walkę z COVID-19

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na konieczność 
pilnego skorygowania zasad wynagradzania pra-
cowników niemedycznych pracujących bezpośrednio 
w walce z pandemią COVID-19.

Przeznaczanie zwiększonych środków jedynie 
dla pracowników medycznych kłóci się z zasadą 
solidaryzmu społecznego. NSZZ „Solidarność” 
wielokrotnie już sygnalizowała Rządowi ten pro-
blem. Brak zabezpieczenia zwiększonych środków 
dla osób pracujących na oddziałach covidowych, 
SOR-ach i izbach przyjęć (salowych, sprzątaczek, 
sanitariuszy, personelu technicznego, dietetyków, 
psychologów, sekretarek medycznych i rejestratorek 
medycznych) powoduje nie tylko olbrzymie poczucie 
niesprawiedliwości u wyżej wymienionych grup, ale 
świadczy o braku szacunku do wykonywanych przez 
nie prac i czynności. Zabezpieczenie potrzeb fizjolo-
gicznych pacjentów, niezbędnego porządku czy też 
bezpośredniej pomocy udzielanej chorym wiąże się 
nie tylko z ryzykiem zakażenia, jakie niosą za sobą 
wyżej wykonywane czynności, ale także z faktem, że 
ich wykonywanie jest niezbędne do funkcjonowania 
oddziałów i właściwej higieny i bezpieczeństwa.

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” apeluje do decydentów, aby 
decyzje dotyczące wsparcia finansowego dla stwo-
rzenia godnych warunków dla tych pracowników 
zostały potraktowane priorytetowo. Głęboko wie-
rzymy, że w imię wrażliwości społecznej, a także 
dobrze pojętego szacunku dla tych osób znajdziecie 
Państwo szybko skuteczne rozwiązania, zwłaszcza 
w okresie, kiedy brakuje rąk do pracy, a trzecia fala 
COVID-19 w coraz większym stopniu zbiera swe 
żniwo. Oczekujemy na szybką reakcję ze strony 
osób, do których kierujemy niniejsze stanowisko.

14 kwietnia odbyło się posiedzenie Sejmowej 
Komisji Zdrowia na temat sytuacji pracowników 
niemedycznych w czasie pandemii. Oczywiście 
głównym przesłaniem była kwestia do dziś nie ure-
gulowana – tzw. dodatek covidowy. Wszyscy posło-
wie zabierający głos w dyskusji, ponad podziałami 
politycznymi, zgodzili się, iż takie decyzje ministra 
zdrowia są wysoce niesprawiedliwe. „Solidarność” 
wciąż walczy o niemedycznych pracowników służby 
zdrowia.

Oprócz posłów w dyskusji obecne były dwa 
głosy: przewodniczącej Krajowego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Marii Ochman 
i dyrektora krakowskiego Szpitala im. Żeromskiego 
Jerzego Friedigera (wiceprezesa NRL). Jednoznacz-
nie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zrzeszeni 
w Związku protestują przeciw wyłączeniu pracow-
ników niemedycznych zatrudnionych na oddziałach 
covidowych.

Podkreślono także, że bez pracy tych osób, bez 
ich zaangażowania nie byłoby możliwe sprawne 
funkcjonowanie szpitali. Posłowie pytali również, 
czy Państwowa Inspekcja Sanitarna rejestruje liczbę 
zgonów na covid pracowników niemedycznych. 
Takiej sprawozdawczości ani GIS, ani Ministerstwo 
Zdrowia nie prowadzi.

„Solidarność” oczekuje, iż w najbliższym czasie, 
zgodnie z zapowiedzią wiceministra zdrowia Macie-
ja Miłkowskiego uczestniczącego w posiedzeniu Ko-
misji, decyzje dotyczące zmiany polecenia ministra 
zostaną podjęte przez kierownictwo Ministerstwa 
Zdrowia.

Bony DOMS o wartości 200 zł „DOMS 
NA 40 LAT SOLIDARNOŚCI” na wakacje 
w ośrodkach wypoczynkowych do 31 sierp-
nia 2021 roku. Przed dokonaniem rezerwacji 
zachęcamy do zapoznania się z informacjami 
na stronie www.doms.com.pl. Rezerwacji 
z użyciem bonu można dokonać telefonicz-
nie +48 18 201 27 63 oraz poprzez email: 
solidarnosc@doms.com.pl
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Pro memoria / Z księgarni

Z wielką przykrością zawiadamiamy, Z wielką przykrością zawiadamiamy, 
że 11 kwietnia 2021 r., w wieku 70 lat, że 11 kwietnia 2021 r., w wieku 70 lat, 

 odszedł nasz Kolega odszedł nasz Kolega

ŚP. JERZY ZACHARKOŚP. JERZY ZACHARKO

Założyciel NSZZ „Solidarność” Założyciel NSZZ „Solidarność” 
w Zakopanem i Małopolsce w 1980 r., w Zakopanem i Małopolsce w 1980 r., 

Przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej Przewodniczący Krajowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników „Społem”.NSZZ „Solidarność” Pracowników „Społem”.

Internowany w stanie wojennym, Internowany w stanie wojennym, 
działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, działacz podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”, 

drukarz wydawnictw podziemnych.drukarz wydawnictw podziemnych.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej Przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej 
w Zakopanem w 1989 r. w Zakopanem w 1989 r. 

Samorządowiec, wieloletni radny miasta Zakopanego Samorządowiec, wieloletni radny miasta Zakopanego 
i w latach 2010-2014 Przewodniczący i w latach 2010-2014 Przewodniczący 

Rady Miasta Zakopane, Rady Miasta Zakopane, 
Wiceburmistrz Zakopanego (2002-2006) Wiceburmistrz Zakopanego (2002-2006) 
oraz Wicestarosta Tatrzański (od 2014).oraz Wicestarosta Tatrzański (od 2014).

Zaangażowany w wiele inicjatyw Zaangażowany w wiele inicjatyw 
na rzecz Zakopanego i jego mieszkańców. na rzecz Zakopanego i jego mieszkańców. 

Uhonorowany Statuetką Uhonorowany Statuetką 
„Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” 

dla Regionu Małopolskiego” (2016).dla Regionu Małopolskiego” (2016).

Żegnamy człowieka Żegnamy człowieka 
zaangażowanego w pomoc innym zaangażowanego w pomoc innym 

oraz dbającego o pamięć o NSZZ „Solidarność”.oraz dbającego o pamięć o NSZZ „Solidarność”.

Pogrążona w smutku i żaluPogrążona w smutku i żalu

Małopolska „Solidarność”Małopolska „Solidarność”

Zakopiańska „Solidarność”Zakopiańska „Solidarność”

O Bocheńskiej „Solidarności”
W 2020 r. historiogra-
fia poświęcona Mało-
polskiej „Solidarno-
ści” wzbogaciła się 
o nową pozycję doty-
czącą bocheńskiej „So-
lidarności” autorstwa 
Ireneusza Sobasa.

Autor pokazuje fenomen powstawania i działa-
nia bocheńskiej „Solidarności” w latach 1980-1990. 
W średniej wielkości, liczącym 23 tys. mieszkańców 
mieście, jakim w 1980 r. była Bochnia powstały silne 
struktury „Solidarności”, których nie zniszczyło wpro-
wadzenie stanu wojennego. Po 13 grudnia 1981 r. 
stawiano tu zdecydowany opór komunistycznemu 
reżimowi i nie zaprzestano działalności, za co wiele 
osób zapłaciło wysoką cenę. Mimo tych ciężkich do-
świadczeń udało się przetrwać lata 80. i zbudować 
silne struktury Związku. Historia ta została przez autora 
podzielona na trzy rozdziały. Szczególnie interesujące 
są informacje na temat powstania Związku w po-
szczególnych zakładach pracy w mieście i tworzeniu 
delegatury Zarządu Regionu w Bochni.

Cennym uzupełnieniem głównej części książki są 
dwa aneksy. Pierwszy z nich zawiera informacje na 
temat 35 organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
w terenu Bochni – zawierające liczbę członków związ-
ku oraz wykazy składy osobowe komisji zakładowych 
NSZZ „Solidarność” na 30 kwietnia 1981 r. Drugi aneks 
zestawia dane o represjach, jakie dotknęły członków 
„Solidarności” ze strony władz komunistycznych: po-
dano w nim informacje na temat osób internowanych, 
zatrzymanych, aresztowanych i skazanych oraz o uka-
ranych przez kolegia ds. wykroczeń. Książka została 
wyposażona w aparat naukowy w postaci przypisów 
oraz bibliografii, w tym szeroki wykaz archiwaliów, do 
których dotarł autor, oraz indeks nazwisk. Warto pod-
kreślić wysoki poziom edytorski książki, zawierającej 
liczne fotografie i skany dokumentów.

Wydawcą książki jest Region Małopolski NSZZ „So-
lidarność”, a jej wydanie wsparł także Stalprodukt SA.

Adam Gliksman

I. Sobas, Dekada Wolności. Fenomen bocheńskiej „So-
lidarności” z lat 1980-1990, Bochnia 2020, ss. 164
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