
nr 12 (694)

październik 2014 

ZADBAĆ O ZWYKŁYCH LUDZI |  RAZEM MOŻEMY PRZENOSIĆ GÓRY
D O K U M E N T Y  Z R M  |  W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  2 0 1 4

ISSN 1507-0875

miesięcznik
RM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

egzemplarz bezpłatny



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 12 (694)2

S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 
Wydawca: Region Małopolski NSZZ „Solidarność”. 
Redaguje zespół: Joanna Furtak, Adam Gliksman (red. nacz.).  
Odpowiedzialny ze strony Prezydium: Henryk Łabędź. 
Projekt graficzny: Fabryka Reklamy, tel. (+48 12) 294 81 80. Skład: Joanna Furtak.  
Druk: Ekodruk s.c. Nakład 2000. 
Adres redakcji: Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, tel./fax: (012) 423 12 98,  
e-mail: info2.krakow@solidarnosc.org.pl, ISSN 1507-0875. 
Uwaga! Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w materiałach 
niezamówionych oraz nie gwarantuje zamieszczenia tekstów autorskich przekazanych  
w formie nieczytelnej. Numer zamknięto 30 października 2014 r.
Po następny numer zapraszamy 30 listopada 2014 r. 
Zapraszamy na stronę internetową: www.solidarnosc.krakow.pl

Zadbać 
o Zwykłych ludZi

Panie Przewodniczący, przed nami  –
wybory samorządowe, w któ-
rych wielu kandydatów pochodzi  
z „Solidarności”. Czy ich ewentu-
alny wybór może również przeło-
żyć się na ich skuteczność w repre-
zentowaniu pracowników?
Na pewno posiadanie przedstawicie- –
li w samorządzie powoduje zwięk-
szenie skuteczności związku. Radny 
ma dodatkowe możliwości w postaci 
np. zgłaszania interpelacji, pilotowa-
nia pewnych spraw, czy tworzenia 
nawet pewnego lobbingu wśród 
radnych na rzecz dobrych z punktu 
widzenia pracowników decyzji sa-
morządu. Z mojego doświadczenia 
jako radnego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego mogę powiedzieć, że 
np. skutecznie udało się przeciw-
działać przekształceniom  w służbie 
zdrowia, które mogły skutkować 
zwolnieniami pracowników i przede 
wszystkim groziły ograniczeniem 
dostępności pacjentów do lekarzy. 
Również udawało się pozyskiwać 

środki na koleje regionalne, prze-
znaczane przez Sejmik Wojewódz-
twa. To miało kolosalne znaczenie, 
bo decydowało o zachowaniu miejsc 
pracy i zapobiegało dalszemu ogra-
niczaniu liczby połączeń. To służyło 
wszystkim mieszkańcom Małopol-
ski, ale też było ważne dla naszych 
członków, którzy widzieli naszą 
skuteczność i determinację. Samo-
rządowi podlega też wiele zakładów 
pracy, w których mamy struktury 
związkowe –  mam na myśli np. 
instytucje kultury, muzea, teatry,  
a więc te jednostki, których orga-
nem założycielskim jest wojewódz-
two. W każdym przypadku możemy 
wpływać na warunki pracy w tychże 
zakładach. W Małopolsce chwali-
my się inwestycjami, ale potrzeba 
też pieniędzy dla ludzi, którzy tu 
pracują. Tymczasem w wielu insty-
tucjach samorządowych od lat nie 
było podwyżek, a ci ludzie ciężko 
pracują, by nasz region się rozwijał.  
W Sejmiku ważnym tematem  
w ostatnich latach była także po-
moc rodzinom wielodzietnym.  
W Małopolsce mamy ich ok. 15%. 
Przy pomocy radnych PiS udało się 
wprowadzić kartę dużej rodziny,  
a także np. przeznaczyć dodatko-
we środki na zakup podręczników.  
Właśnie te możliwości bezpośred-
niego wpływania na to, co się dzieje  

Wywiad

Wywiad  
z Przewodniczącym 

Zarządu Regionu 
Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” 
Wojciechem 

Grzeszkiem na temat  
nadchodzących 

wyborów 
samorządowych  

i startu w nich 
kandydatów 

wywodzących się  
z „Solidarności”.
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Wywiad

ności” w ważnych dla Małopolan kwestiach.
Dziękuję za rozmowę. –

Rozmawiał: Adam Gliksman

Wojciech Grzeszek (ur. 1954), przewodniczący 
Małopolskiej „Solidarności” od 1998 r.; radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w l. 1998-2006 i 2010-
2014; w l. 1998-2006 wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. Kandydat Małopolskiej 
Solidarności” do Sejmiku Województwa Małopolskiego 
– okręg nr 3 Kraków, lista PiS, miejsce nr 2.

w Małopolsce, mają tak duże znaczenie. Myślę, 
że osoby, których wrażliwość związkowa i spo-
łeczna jest w w codziennej działalności widocz-
na są bardzo potrzebne także do przekonania 
innych samorządowców, że warto się nad tymi 
problemami pochylić.
Pańskie hasło wyborcze „Po stronie zwykłych  –
ludzi” pokazuje, że związek staje po stronie 
każdego mieszkańca Małopolski?
Hasło to oddaje sens mojego patrzenia na rolę  –
i samorządu i związku zawodowego. W pracy 
związkowej stajemy codziennie w obronie zwy-
kłych ludzi, tych którzy w zakładach stykają 
się z nieuczciwością pracodawców, z brakiem 
szacunku, mobbingiem, czy z wykorzystywaniem 
zwykłego strachu przed utratą pracy. Dlatego tak 
to ważne, byśmy byli obecni w samorządzie.  
Z jednej strony z dumą mówimy o rozwoju Mało-
polski, ale zapominamy, że ponad 200 tys. ludzi 
wyjechało stąd w poszukiwaniu pracy. To głównie 
bardzo dobrze wykształceni ludzie, w których 
edukację zainwestowaliśmy jako podatnicy,  
a zostało to zmarnowane, bo dziś przyczyniają 
się do rozwoju innych krajów. Musimy odwrócić 
tę tendencję poprzez korzystne warunki do inwe-
stycji, rozwój stref ekonomicznych, inwestowanie 
w kapitał ludzki, bo nie jest nas stać na jego 
marnowanie.
Z jakimi celami startuje Pan do Sejmiku Woje- –
wództwa Małopolskiego? 
Na pewno chcę kontynuować dotychczasową  –
pracę. Jak już wspomniałem koncentrowała się 
ona wokół obrony miejsc pracy, rozwoju firm  
i tworzeniu nowych miejsc pracy. Dla Krakowa 
w najbliższych latach będzie taką szansą stwo-
rzenie strefy ekonomicznej na byłych terenach 
Huty im. Sendzimira (obecnie Arcelor Mittal 
Poland) – trzeba dobrze jednak zaplanować tę 
inwestycję. Jako samorząd musimy bardziej dbać 
o rodzinę, jako olbrzymią wartość w naszym 
społeczeństwie. Na pewno będę na forum władz 
wojewódzkich przedstawiał stanowisko „Solidar-

Stanowisko Nr 3
Zarządu Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność” 
z dnia 2 października 2014 r.
dotyczące wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” apeluje do wszystkich członków i sympatyków 
„Solidarności” o liczny i aktywny udział w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych, ponieważ decydują 
się się losy naszych „małych ojczyzn”.

W wyborze kandydatów nie może więc zabrak-
nąć ludzi o wrażliwości społecznej, którzy wierzą, 
że w rozwijającej się ojczyźnie każdy ma prawo do 
godnego życia.

Zwracamy się do wszystkich, którym bliskie są 
niezrealizowane do tej pory postulaty sprzed trzy-
dziestu czterech lat o wzięcie udziału w wyborach  
i oddanie głosu na kandydatów NSZZ „Solidarność”, 
którzy potrafią usłyszeć wołanie o sprawiedliwość. 

Korzystanie z wywalczonych dzięki NSZZ „Soli-
darność” praw obywatelskich jest przywilejem ludzi 
wolnych, którzy poprzez swoją aktywność wyborczą 
budują trwałe podstawy państwa demokratycznego.

W sposób szczególny apelujemy do członków  
i sympatyków Związku o poparcie osób, którym ufa-
my, które swoją dotychczasową działalnością dały się 
poznać jako uczciwe, prawe, które deklarują działania 
na rzecz realizacji praw pracowniczych, w tym bez-
piecznej pracy, godnego wynagrodzenia, tworzenia 
nowych miejsc pracy oraz autentycznego i uczciwego 
dialogu społecznego.
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RaZem możemy 
pRZenosić góRy

W dn. 8-9 października br. w Biel-
sku-Białej obradował XXVII Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”. Mottem 
Zjazdu były słowa bł. ks. Popiełuszki, 
patrona „Solidarności”:„Bez względu 
na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś 
człowiekiem. Aż człowiekiem”.

Pogubiliśmy się na drogach wolności?
Zjazd rozpoczął się mszą św. od-

prawioną przez ks. bp. seniora Tadeusza 
Rakoczego w katedrze w Bielsku-Białej.  
W kazaniu ks. biskup przypominał sło-
wa Jana Pawła II, który stawiał przed 
„Solidarnością” zadanie obrony praw 
pracowniczych. Kaznodzieja zachęcał, 
by „Solidarność” w swych działaniach 
kierowała się wiarą w Boga i miłością 
do człowieka w duchu chrześcijańskiej 
odpowiedzialności za ojczyznę. 

Zaznaczył, że bycie depozytariu-
szem dziedzictwa ruchu „Solidarności” 
zobowiązuje do wytrwałego dopomina-
nia się o prawa należne ludziom pracy. 
„Miejcie szeroko otwarte oczy i dostrze-
gajcie choroby społeczne, które nas 
niszczą. A są nimi: niewrażliwość na po-
trzebujących i słabych, obojętność wobec 
przeszłości narodowej, utrata poczucia 
patriotyzmu, egoizm, niepotrzebne i bole-
sne podziały osłabiające naszą wzajemną 
solidarność” – wyliczał biskup, wskazu-
jąc także na chciwość, walkę o pieniądze 
i władzę, karierowiczostwo i agresywny 
styl debat jako naganne zjawiska w życiu 

publicznym i rodzinnym.
„Zawiść i insynuacje zajęły miejsce 

bezinteresownej życzliwości. Jakbyśmy 
zapominali, że od ponad 1000 lat jeste-
śmy narodem chrześcijańskim. Rodzi się 
wrażenie jakbyśmy pogubili się na dro-
gach wolności i nie wiedzieli, co myśleć, 
kogo wybrać, jakim wartościom służyć. 
Wolność dla wielu stała się raczej pokusą 
niż wyzwaniem” – powiedział biskup 
i zaapelował, by „Solidarność wróci-
ła do swych korzeni i nie zapominała  
o ludziach pracy.

Uczestniczący w nabożeństwie ks. 
bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji 
cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w słowie skierowanym do 
uczestników Eucharystii zwrócił uwagę, 
że historia Polski lat 80. XX wieku,  
a w szczególności fenomen powstania 
„Solidarności” uświadamiają, jak trzeba 
zmagać się z trudami życia. „To mozol-
ne działanie dostrzegał cały świat i brał 
z niego przykład. Tamten mozół trzeba 
teraz przekuwać na dobrze wytrawione 
żniwne sierpy, aby zbierać nowe ziarna 
pod kolejne zasiewy. Ten trud się jednak 
opłaci. Trud naszych rąk i wytężone my-
śli” – dodał bp Anweiler, życząc uczest-
nikom zjazdu solidarnego wspierania się 
i prawdziwej wizji przyszłości.

Oszczędności nie przynoszą korzyści
Zjazd Krajowy związku zgromadził 

ponad 300 delegatów z całego kraju. 

Piotr Duda ponownie 
został wybrany na 
Przewodniczącego 
Komisji Krajowej, 

w której zasiądzie 
rekordowa ilość 
przedstawicieli 

Małopolski. Ochrona 
miejsc pracy i stałego 
zatrudnienia, wzrost  

wynagrodzeń 
i poprawa 

bezpieczeństwa 
pracy, a także 

działania na rzecz 
tworzenia nowych 

miejsc pracy to 
najważniejsze 

zadania stojące 
przed NSZZ 

„Solidarność”, które 
zostały wymienione 

w uchwale 
programowej 

przyjętej przez 
XXVII Krajowy Zjazd 

Delegatów.
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Zjazd rozpoczęła modlitwa a także przypomnienie 
działaczy „Solidarności”, którzy odeszli w ostatniej 
kadencji. Na wielkim ekranie pojawiały się ich foto-
grafie. Z telebimu na zebranych patrzyli m.in. Barbara 
Niemiec, Stefan Jurczak a także Tadeusz Stasielak, 
który zmarł nagle w przededniu Zjazdu. 

W dalszej części obrad głos zabrali licznie zgro-
madzeni goście – wśród których znaleźli się m.in. 
Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy, Jacek 
Krywult – prezydent Bielska-Białej, Jaan Wienen  
z MKZZ, Bernadette Segol z EKZZ, Bertho Pronk  
– EZA, Terie Olsson – ELO, Jan Guz, przewodniczący 
OPZZ, Tadeusz Chwałka, przewodniczący Forum ZZ.

„Mamy nadzieje, że nowa pani premier, Ewa 
Kopacz i nowy rząd podejmie z waszym związkiem 
zawodowym dialog społeczny” – mówiła Sekretarz 
Generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych (EKZZ) Bernadette Segol. Reprezentantka 
EKZZ poinformowała, że Konfederacja przygotowuje 
rozmowy z nowym Parlamentem Europejskim i nową 
Komisją Europejską. „Nowi liderzy nie mogą więcej 
nas przekonywać, że polityka oszczędności przynosi 
korzyści. Obecnie 25 mln europejczyków nie ma pra-
cy, a 124 mln ludzi żyje na skraju nędzy i wykluczenia 
społecznego!” – alarmowała Segol.

Nawiązując do miejsca, w którym odbywa się 
Zjazd Delegatów, Segol zwróciła uwagę na przemy-
słową przeszłość Bielska-Białej. „Tu rozkwitał przemysł 
m.in. włókienniczy, odzieżowy, samochodowy. Jak  
w wielu podobnych regionach w Europie i w tym miej-
scu zaszły pewne zmiany. Tymczasem rozwinięta baza 
przemysłowa to nowe miejsca pracy, dlatego EKZZ 

nawołuje do wzmocnienia przemysłu” – mówiła.
Segol zwróciła również uwagę na potrzebę 

istnienia dialogu społecznego. „Wspieramy was  
w waszej walce i w waszych kampaniach na rzecz 
wzrostu płac i wzrostu płacy minimalnej. Pensje 
są motorem napędowym gospodarki” – mówiła. 
W obliczu polityki zaciskania pasa i neoliberalizmu, 
stawiającego interesy graczy rynkowych ponad inte-
res publiczny, EKZZ broni pracowników i ich rodziny  
w całej Europie. Liczymy na wasz aktywny udział w tej 
walce” – zakończyła swoje przemówienie Segol.

Główna Inspektor Pracy zwróciła uwagę, że na 
1100 kontroli przeprowadzonych w zeszłym roku 
przez inspektorów PIP, ponad połowa wniosków zo-
stała zgłoszona przez organizacje związkowe „Soli-
darności”. Większość z nich dotyczyła niewypłacania 
wynagrodzenia,łamania przepisów o czasie pracy  
i zatrudnieniu oraz przepisów BHP. Luki prawne zwią-
zane z pracą tymczasową spowodowały, że Inspekcja 
złożyła wniosek do ministra pracy o nowelizację usta-
wy o zatrudnieniu. Główna Inspektor Pracy podzięko-
wała „Solidarności” za liczne działania wspierające 
działalność PIP.

Szefowie OPZZ oraz Forum ZZ podkreślali ko-
nieczność dalszej współpracy między największymi 
centralami związkowymi, szczególnie w kwestii 
dialogu społecznego. „Od naszej aktywności zależy 
przyszłość Polski i polskich pracowników” – powtarzał 
Jan Guz.

Aktywni na polu legislacyjnym
Po wystąpieniu gości przyszedł czas na pod-
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sumowanie mijającej kadencji władz związkowych. 
Składający sprawozdanie przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, zaznaczył 
na początku: „Ten zjazd jest bardzo ważny, bo pod-
sumowuje naszą kadencję. Czas najwyższy powiedzieć 
– sprawdzam. Możecie mnie rozliczyć z obietnic 
składanych przed wyborami i ocenić pracę Komisji 
Krajowej”.

Przewodniczący Komisji Krajowej w sprawozda-
niu przedstawił wszystkie działania podejmowane 
przez Związek w ostatnich 4 latach.  Przypomniał  
o obywatelskim projekcie ustawy w sprawie minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, który został poparty 
przez 350 tysięcy obywateli, którzy złożyli pod nim 
swój podpis. Pierwsze czytanie projektu odbyło się  
w Sejmie 15 lutego 2012 r. Potem dokument został 
skierowany do komisji i „zbiera kurz”. Podobny los 
spotkał wniosek  „Solidarności” o przeprowadzenie 
referendum w sprawie wieku emerytalnego, pod któ-
rym podpisało się 2,5 miliona osób. W marcu 2012 
r. posłowie odrzucili ten wniosek. Przewodniczący 
KK osobiście wręczył premierowi Tuskowi projekty 
dwóch ustaw przygotowane przez ekspertów „Soli-
darności” dotyczące zatrudniania pracowników tym-
czasowych oraz systemu ubezpieczeń społecznych. 
Szef Związku omówił powody dla których trzy najwięk-
sze centrale związkowe wyszły z Komisji Trójstronnej, 
rezygnując z pseudodialogu społecznego. Przypomniał 
Dni Protestu w Warszawie, zakończone ogromną ma-
nifestacją w stolicy oraz wielki strajk na Śląsku. Mówił 
o akcjach prowadzone przez „Solidarność” takich jak 
„Sprawdzam polityka” oraz „Syzyf”.

Skutecznie naprawiamy prawo
Piotr Duda przypomniał działania Związku, które 

zakończyły się oczywistym sukcesem. „Solidarność” 
złożyła skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
dotyczącą wadliwości polskiego prawa, ograniczają-
cego prawo do tworzenia i zrzeszania się w związki 
zawodowe. Komitet Wolności Związkowych MOP 
zobowiązał rząd polski do zmiany tego prawa, tak 
by wszyscy mogli do związku zawodowego należeć. 
Po skardze Związku Komisja Europejska wszczęła 
wobec Polski oficjalne postępowanie w tej sprawie, 
którego skutkiem będzie zmiana niekorzystnych dla 
pracowników przepisów. 

W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznając 
skargę NSZZ „Solidarność” dotyczącą niezgodnego  
z Konstytucją RP wydłużenia przez ustawodawcę cza-
su pracy osób niepełnosprawnych, dał ustawodawcy 
rok na zmianę przepisów. Prezydent Komorowski 
podpisał stosowną ustawę przywracającą skrócony 
czas pracy osób niepełnosprawnych. Kolejna skarga 
do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy ograniczeń w 
prawie o zgromadzeniach publicznych i na razie czeka 
na rozpatrzenie. Podobnie jak kolejny wniosek „So-
lidarności” dotyczący prawa do strajku pracowników 
służby publicznej.

Przewodniczący omówił również politykę zagra-
niczną związku, współpracę międzynarodową, udział 
Związku w akcjach europejskich i światowych konfe-
deracji związkowych.

„Imprezy sportowe, krajowe i regionalne to wspa-
niałe rzeczy, które robicie, bo  dzięki temu przyciąga-
my do nas młodych ludzi, pokazujemy, że potrafimy 
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też się bawić” – podkreślał szef Związku – przypo-
minając o trzech największych imprezach sportowych 
„Solidarności” – wyścigu kolarskim, maratonie oraz 
konkursie skoków narciarskich.

„Związek jest silny. Jeśli jest zgoda, możemy 
góry przenosić. Najważniejsze jest to, żebyśmy fak-
tycznie byli tą „Solidarnością”, jednością, w której 
jest zgoda i współpraca. Dziękuję wam” –  zakończył 
przewodniczący. 

Piotr Duda ponownie przewodniczącym
Wybory przewodniczącego Komisji Krajowej były 

pierwszym aktem wyborów w związku. Piotr Duda 
został zgłoszony jako jedyny kandydat na tę funkcję. 
Jak się okazało głosowało na niego 257 spośród 300 
delegatów na Zjazd.

 Dziękując za wybór Piotr Duda mówił: „War-
to było harować przez cztery lata dla tych chwil. 
Cieszę się, że przekonałem do siebie delegatów. 
Zrobię wszystko, żeby ci, którzy dzisiaj na mnie nie 
głosowali też się do mnie przekonali. Warto praco-
wać dla ludzi pracy i dla „Solidarności”. Proszę was  
o jedno. W tych trudnych chwilach nie zostawiaj-
cie mnie. Będzie na pewno ciężko. Ale jeśli będzie-
my jednością, damy wspólnie radę. Szczęść wam 
Boże!” – podziękował nowo wybrany przewod-
niczący. Delegaci odśpiewali  wspólnie „100 lat”. 
Jednym z pierwszych, którzy złożyli nowemu prze-
wodniczącemu gratulacje był Zdzisław Szczur, prze-
wodniczący „Solidarności” w Wadowicach, który  
w imieniu burmistrz Wadowic – Ewy Filipiak prze-
kazał Piotrowi Dudzie pamiątkowe medale wybite 
przez samorząd wadowicki z okazji beatyfikacji oraz 
kanonizacji Jana Pawła II.

Małopolska jedenastka
Podczas zjazdu dokonano również wyboru człon-

ków Komisji Krajowej, a właściwie uzupełnienia jej 
składu, bowiem w wyniku wcześniej zakończonych 
wyborów w regionach i w branżach – funkcję człon-
ków Komisji Krajowej związku objęli przewodniczący 
zarządów regionów oraz sekretariatów krajowych.  

Z tego klucza w Komisji Krajowej w kadencji 2014-
2018 będą zasiadać: Wojciech Grzeszek, przewodni-
czący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Wiesław Murzyn, Przewodniczący Sekretariatu 
Kultury i Środków Przekazu, Bogumił Nowicki, Prze-
wodniczący Sekretariatu Łączności i Zbigniew Maj-
chrzak, Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i 
Przemysłu Drzewnego.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru 56 członków 
KK. W wyniku głosowania do Komisji Krajowej weszli 
z Regionu Małopolskiego: Jerzy Jaworski, Romuald 
Jewuła, Adam Lach, Jerzy Smoła, Zdzisław Szczur 
i Tomasz Zaborowski. Do Komisji Krajowej startował 
również jej wieloletni członek Jacek Smagowicz, ale 
w III turze głosowania zabrakło mu zaledwie dwóch 
głosów, by znaleźć się w tym gronie.

W ten sposób w wyniku głosowania w liczącej 
104 członków Komisji Krajowej znalazło się aż 10 
przedstawicieli Małopolski. W Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej zasiądzie z kolei jeden przedstawiciel Małopol-
ski – Ryszard Masłowski.

Uchwała programowa
Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, 

wzrost  wynagrodzeń i poprawa bezpieczeństwa pracy, 
a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy to najważniejsze zadania stojące przed NSZZ 
„Solidarność”, które zostały wymienione w uchwale 
programowej Zjazdu. „Solidarność” będzie żądać, by 
polskie regulacje dotyczące umów terminowych były 
zgodne z dyrektywą i nie dyskryminowały pracow-
ników będących stroną umowy terminowej, a także 
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będzie domagać się  zmian prawnych realizujących 
zalecenia MOP dotyczące rozszerzenia prawa koalicji 
na osoby samozatrudnione oraz osoby podejmujące 
zatrudnienie cywilnoprawne.

Rząd lekceważy konstytucyjne prawo do godnego 
traktowania i wynikające stąd prawa pracownicze. 
Płace polskich pracowników pozostają nadal na wyjąt-
kowo niskim poziomie w stosunku do państw Europy 
Zachodniej, mimo, że jesteśmy jednym z najwięcej 
pracujących narodów na świecie. NSZZ „Solidarność” 
oczekuje poprawy stosunku ilości i jakości pracy do 
wartości wynagrodzeń i jednocześnie sprzeciwia się 
opieraniu polskiej gospodarki jedynie na kryterium 
taniej siły roboczej.

Wzrost płacy minimalnej
Związek domaga się określenia przez rząd me-

chanizmów wzrostu poziomu minimalnego wynagro-
dzenia za pracę do osiągnięcia 50 % przeciętnego wy-
nagrodzenia w gospodarce narodowej oraz ratyfikacji 
art. 4 pkt 1 Europejskiej Karty Społecznej.

„Solidarność” powinna wywierać nacisk, by rząd 
realizował główne cele Strategii EUROPA 2020 sfor-
mułowane jako wspieranie gospodarki o wysokim po-
ziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną  
i terytorialną, efektywnie korzystającej z zasobów 
oraz przyjaznej środowisku.

W kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, że powinny zostać 
wprowadzone powszechne odpisy podatkowe dla pra-
cowników, bezrobotnych, a także dla pracodawców 
szkolących pracowników. Państwo powinno wspierać 
wysiłki rzemiosła polskiego w celu utrzymania trady-
cyjnych, ginących zawodów związanych z rzemio-
słem, kulturą i sztuką, a także rozwój szkolnictwa 
zawodowego.

Naprawić dialog
Lekceważenie konstytucyjnej zasady dialogu,  

a także reguł obowiązujących w UE stanowi zagroże-
nie dla demokracji i dla społeczeństwa obywatelskiego. 
„Solidarność” będzie działać na rzecz wzmocnienia 

partnerów społecznych, w tym reprezentatywności 
związków zawodowych i organizacji pracodawców, 
które muszą zawierać ponadzakładowe układy zbio-
rowe pracy. Związek domaga się również powołania 
Rzecznika Dialogu Społecznego oraz wprowadzenia 
nowej jakości dialogu społecznego na poziomie krajo-
wym, regionalnym i branżowym.

NSZZ „Solidarność” wzywa rząd do realizacji 
konstytucyjnej zasady społecznej gospodarki rynkowej. 
Równość praw i wolności obywatelskich musi się reali-
zować także poprzez powszechny udział obywateli we 
własności i dochodach z rozwoju gospodarczego.

Obniżyć wiek emerytalny
Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce zo-

stały wprowadzone bez uwzględnienia realiów życia. 
Związek żąda od władz przywrócenia dotychczaso-
wego wieku uprawniającego do przechodzenia na 
emeryturę, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet oraz 
wprowadzenia rozwiązań pozwalających na dłuższą 
aktywność zawodową osób starszych, nie w oparciu 
o przymus a o motywację.

Związek będzie kontynuował działania mające 
na celu wspieranie rozwoju przemysłu w Polsce. Fun-
damentem rozwoju polskiej gospodarki powinien być 
przemysł.

Wolność to nie tylko prawo do udziału w wolnych 
wyborach albo prawo do wolności słowa. Autentyczna 
demokracja możliwa jest tylko w państwie prawa. 
NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się instrumentaliza-
cji demokracji i arogancji osób pełniących funkcje 
publiczne.
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Wsparcie dla rodziny
NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się działaniom 

oszczędnościowym rządu dotykającym grupy osób 
bezrobotnych, najsłabiej zarabiających, niepełnospraw-
nych. Związek domaga się utrzymania systemu chro-
niącego zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które 
ze względu na charakter schorzenia nie mają szans 
na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Związek oczekuje opracowania programu wspar-
cia rodzin wielodzietnych, m.in. poprzez działania 
mające na celu podniesienie kryteriów dochodowych, 
stworzenie programu budownictwa społecznych miesz-
kań czynszowych oraz wsparcie budownictwa komu-
nalnego, wsparcie kobiet przebywających na urlopach 
macierzyńskich i wychowawczych do podnoszenia 
kwalifikacji i tworzenie możliwości płynnego powrotu 
do stabilnego zatrudnienia.

Konieczność globalizacji solidarności jest szcze-
gólnie widoczna w czasie trwania kryzysu na skalę 
globalną. Odpowiedzią związków zawodowych na 
ofensywę globalnego kapitału musi być ścisła ko-
ordynacja działań na poziomie międzynarodowym, 
prowadząca do powstania zarządzania gospodarcze-
go na szczeblu światowym w dialogu z partnerami 
społecznymi.

Rozwój związku
Druga część Uchwały Programowej została po-

święcona działaniom koniecznym na rzecz rozwoju 
Związku czyli zagadnieniom pozyskiwania członków, 
szkoleniom i programom unijnym. „Solidarność”  jest  
wielkim  dziedzictwem  Polski,  Europy  i  świa-

ta, podkreślono w uchwale. Kultywowanie pamięci 
o tym dziedzictwie, jego historii, wartościach jest  
obowiązkiem Związku m.in. po to, by stanowić inspi-
rację dla wszystkich walczących o wolność, godność 
i solidarność.

Zjazd przegłosował również szereg uchwał i sta-
nowisk w sprawach ogólnokrajowych. 

Bez zmian w finansach związku
Sporym zgrzytem był fakt, że nie został poddany 

pod głosowanie projekt uchwały dotyczący działalności 
finansowej Związku zgłoszony przed Małopolską „So-
lidarność”. Przypomnijmy, że podczas czerwcowego 
walnego zebrania delegatów Regionu Malopolskiego 
zobowiązano delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów 
do wystąpienia z wnioskiem w sprawie pozostawienia 
65% środków pochodzących ze składek do dyspozycji 
jednostki organizacyjnej związku i przekazywania 
35% środków zarządowi regionu (obecnie jest to 
60% i 40%). Niestety procedowanie nad kolejnymi 
stanowiskami i uchwałami zostały tak pokierowane 
przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, 
że projekt tej uchwały nie został poddany pod gło-
sowanie. Do sprawy wrócimy w kolejnym numerze 
„Serwisu”.

Po dwóch dniach zjazd został zakończony. Bez 
wątpienia pokazał on, że „Solidarność” ma pomysły 
na siebie i w niełatwej rzeczywistości potrafi określić 
swoje miejsce i rolę we współczesnej Polsce. Trzeba 
do tego ludzi – dlatego wypada życzyć wszystkim 
wybranym wytrwałości i zaangażowania i tego, by 
radość, jaką odczuwali w momencie wyboru towa-
rzyszyła im każdego dnia podczas pracy na rzecz 
„Solidarności”.

Delegaci na KZD z Małopolski.
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Wybory samorządowe 2014

Henryk Sikora
Sejmik Województwa Małopolskiego
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 6

Waldemar Cieśla
Rada Powiatu Dębickiego
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
Okręg nr 4, miejsce nr 8

Krzysztof Kotowicz
Rada Gminy Łużna
KWW Demokracja i Porozumienie
Okręg nr 6

Henryk Łabędź
Rada Miasta Tarnowa
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 2

Tomasz Podlasek
Rada Miejska w Dębicy
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 16

Jan Ryszard Sułkowski
Rada Powiatu Limanowskiego
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 1, miejsce nr 5

Zdzisław Szczur
Rada Powiatu Wadowickiego
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 2, miejsce nr 12

Wojciech Tomal  
Rada Powiatu Myślenickiego
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 1, miejsce nr 7

Uchwała ZRM Nr 11/2014
ws. wyborów samorządowych

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
udziela poparcia członkom Zarządu Regionu Małopolskiego 
kandydującym w wyborach samorządowych:
Henrykowi Sikorze – kandydującemu do Sejmiku Województwa 

Małopolskiego, lista PiS, okręg nr 2, miejsce nr 6
Waldemarowi Cieśli – kandydującemu do Rady Powiatu Dę-

bickiego, lista KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej okręg nr 
4, miejsce 8

Krzysztofowi Kotowiczowi – kandydującemu do Rady Gminy 
Łużna, KWW Demokracja i Porozumienie

Henrykowi Łabędziowi – kandydującemu do Rady Miasta Tar-
nowa, lista PiS, okręg nr 2, miejsce nr 2

Tomaszowi Podlaskowi – kandydującemu do Rady Miejskiej  
w Dębicy, lista PiS, okręg nr 16

Janowi Ryszardowi Sułkowskiemu – kandydatowi do Rady 
Powiatu Limanowskiego, lista PiS, okręg nr 1, miejsce 5

Zdzisławowi Szczurowi – kandydującemu do Rady Powiatu 
Wadowickiego, lista PiS, okręg nr 2, miejsce 12

Wojciechowi Tomalowi – kandydującemu do Rady Powiatu 
Myślenickiego, lista PiS, okręg nr 1, miejsce 7

Przed wyborami samorządowymi 
Podczas posiedzenia w dn. 30 października br. Zarząd 

Regionu udzielił poparcia Przewodniczącemu Małopolskiej 
„Solidarności” Wojciechowi Grzeszkowi w wyborach do 
Sejmiku Województwa Małopolskiego. Przypomnijmy, że 
Wojciech Grzeszek od wielu lat sprawuje mandat radne-
go wojewódzkiego, dzięki czemu mógł skutecznie działać 
m.in. na rzecz ochrony miejsc pracy i zakładów w naszym 
województwie. 

Poparcie otrzymali również członkowie Zarządu startu-
jący do władz samorządowych różnych szczebli.

Uchwała ZRM Nr 10/2014
ws. wyborów samorządowych

Kandydatem Małopolskiej „Solidar-
ności” do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego (okręg nr 3, lista 
PiS, miejsce nr 2) jest jej Przewod-
niczący – Wojciech Grzeszek.
Zarząd Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” udziela Prze-
wodniczącemu pełnego poparcia 
i zwraca się równocześnie do 
członków i sympatyków NSZZ 

„Solidarność” o wsparcie tej kandydatury.
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Maciej Lewandowski
KWW Sławomira Ptaszkiewicza,
Okręg nr 4, miejsce nr 3 
popierany przez Pocztę Polską

Andrzej Mazur
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 6, miejsce nr 3
popierany przez ArcelorMittal

Maciej Miezian 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 4, miejsce nr 4
popierany przez Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa

Barbara Nowak 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 6, miejsce nr 2
popierana przez Oświatę Kraków

Edward Porębski
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7, miejsce nr 4
popierany przez ArcelorMittal 

Rady Dzielnic Miasta Krakowa

Elżbieta Cichocka
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Dzielnica III Prądnik Czerwony
Okręg nr 21, miejsce nr 1
popierana przez Oświatę Kraków

Maria Dobrowolska-Krzysztoforska 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Dzielnica IV Prądnik Biały
Okręg nr 20, miejsce nr 2
popierana przez KM przy RM

Sejmik Województwa Małopolskiego

Mirosław Boruta
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 3, miejsce nr 10
popierany przez UJ

Jan Tadeusz Duda
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 3, miejsce nr 3 
popierany przez AGH

Krystyna Gamrat 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 2, miejsce nr 8 
popierana przez Oświatę Miechów

Janina Trzaska
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierana przez Oświatę Chrzanów

Grażyna Zachradnik 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 6, miejsce nr 10 
popierana przez Uzdrowisko 
Krynica-Żegiestów

Sejmik Województwa Podkarpackiego

Czesław Łączak
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 3
popierany przez TC Dębica

Rada Miasta Krakowa

Elżbieta Cichocka
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 7
popierana przez Oświatę Kraków

Wybory samorządowe 2014

Osoby kandydujące w wyborach samorządowych, które uzyskały poparcie organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność”
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Bogusława Kubik
Bezpartyjna
Dzielnica XVIII Nowa Huta
Okręg nr 12, miejsce nr 5
popierana przez KM przy RM

Marek Mariusz Tytko
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Dzielnica XI Podgórze Duchackie
Okręg nr 11, miejsce nr 5
popierany przez UJ

Rada Powiatu Krakowskiego

Krzysztof Gębala 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7, miejsce nr 1
popierany przez MKK w Skawinie

Tadeusz Łakota
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7, miejsce nr 6
popierany przez MKK w Skawinie

Wojciech Marchewczyk
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 5, miejsce nr 8
popierany przez UJ

Burmistrz Miasta Skawiny

Norbert Rzepisko
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
popierany przez MKK w Skawinie

Rada Miasta Skawiny

Maria Blus
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 3
popierana przez MKK w Skawinie

Paweł Filipczyk
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 15
popierany przez MKK w Skawinie

Jerzy Okarmus
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 2
popierany przez MKK w Skawinie

Artur Pawłowski
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 10
popierany przez MKK w Skawinie

Andrzej Wrzoszczyk 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 21
popierany przez MKK w Skawinie

Eugeniusz Zając
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 6
popierany przez MKK w Skawinie

Rada Gminy Mogilany

Władysława Gross-Kołoczek
KWW Wójta Krzysztofa Musiała 
Okręg nr 6
popierana przez UJ

Rada Miasta Nowy Sącz

Andrzej Bodziony
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 3, miejsce nr 3
popierany przez Pocztę Polską

Agata Łukacz
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierana przez Oświatę Nowy Sącz
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Renata Żabecka-Chowaniec
KWW Wspierających 
Ryszarda Nowaka
Okręg nr 2, miejsc nr 8
popierana przez Oświatę Nowy Sącz

Rada Powiatu Nowosądeckiego

Jan Gomółka
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7, miejsce nr 1
popierany przez „S” Rolników In-
dywidualnych Stary Sącz

Józef Kotarba
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierany przez Newag S.A.

Rada Miasta Gorlice

Czesław Gębarowski 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 8
popierany przez Kuźnię Glinik

Katarzyna Rudolphi 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 13
popierana przez Sanepid Gorlice

Krzysztof Zagórski 
Małopolski Ruch Samorządowy 
Okręg nr 11
popierany przez Szpital w Gorlicach

Rada Powiatu Gorlickiego

Marek Bugno 
Małopolski Ruch Samorządowy
Okręg nr 1, miejsce nr 1
popierany przez Glinik Gorlice

Robert Gryzik
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 7
popierany przez Oświatę Gorlice

Jan Jamiński
Małopolski Ruch Samorządowy
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierany przez Szpital w Gorlicach

Kazimierz Pietrusza 
KWW Solidarna Ziemia Gorlicka
Okręg nr 2, miejsce nr 3 
popierany przez Glinik Gorlice

Rada Gminy Gorlice

Bogusław Siarkowicz
Małopolski Ruch Samorządowy
Okręg nr 10, miejsce nr 1
popierany przez Glinik Gorlice

Jan Wójcik
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 8, miejsce nr 1
popierany przez Oświatę Gorlice

Rada Gminy Łużna

Jarosław Augustyn 
KWW Demokracja i Porozumienie 
Okręg nr 5
popierany przez KP PSP

Rada Gminy Moszczenica

Edward Dobek
Małopolski Ruch Samorządowy
Okręg nr 1
popierany przez Forest Gorlice

Rada Miasta Tarnowa

Jerzy Wróbel
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierany przez Azoty Tarnów

Rada Miejska w Wadowicach

Stanisława Wodyńska
Wspólny Dom 
– Zgoda Zdrowie Rozwój Praca 
Okręg nr 8
popierana przez ZOZ Wadowice
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Rada Powiatu Wadowickiego

Rafał Bogacki
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 5
popierany przez Sanepid Wado-
wice

Franciszek Krzyżak
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 6
popierany przez Ponar Wadowice

Jolanta Łysoń
Wspólny Dom 
– Zgoda Zdrowie Rozwój Praca 
Okręg nr 1, miejsce nr 2
popierana przez ZOZ Wadowice

Renata Pająk
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 4, miejsce nr 3
popierana przez DPS Izdebnik

Rada Powiatu Miechowskiego

Czesław Gamrat
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 3, miejsce nr 3
popierany przez Oświatę Miechów

Rada Miejska w Chrzanowie

Krzysztof Niemiec
KWW Wspólny Chrzanów
Okręg nr 12
popierany przez Szpital Powiatowy

Roman Madejski 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 5
popierany przez Organizację Tere-
nową

Jan Starżyk
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 13
popierany przez Oświatę Chrzanów

Rada Powiatu Chrzanowskiego

Zbigniew Guguła
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 5
popierany przez Organizację Tere-
nową

Leszek Andrzej Kowalski
Wspólny Powiat Chrzanowski 
Okręg nr 2, miejsce nr 4
popierany przez Szpital Powiatowy

Paweł Łatka
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 17
popierany przez „S” Powiatu 
Chrzanowskiego

Maria Padło
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 4, miejsce nr 2
popierana przez „S” Powiatu 
Chrzanowskiego

Andrzej Rejman
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 15
popierany przez Oświatę Chrzanów

Ewa Szwajnoch
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 3
popierana przez Tesco Kraków

Marek Śliwa
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 7
popierany przez Oświatę Chrzanów
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Dorota Warzecha
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 3, miejsce nr 4
popieana przez Oświatę Chrzanów

Alfred Zabrzański 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 12
popierany przez „S” Powiatu 
Chrzanowskiego

Rada Miasta Trzebini

Andrzej Dudek
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 20
popierany przez Organizację Tere-
nową

Jerzy Głogowski
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 4
popierany przez Organizację Tere-
nową

Artur Głuch
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 18
popierany przez EiR

Teresa Hernik-Gęca 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 11
popierana przez Oświatę Trzebinia

Zbigniew Jastrzębski 
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 14
popierany przez „S” Powiatu 
Chrzanowskiego

Leszek Okarmus
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7
popierany przez Zakłady Alwernia

Wybory samorządowe 2014

Paweł Spytkowski
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 6
popierany przez KWK Piast

Rada Powiatu Nowotarskiego

Urszula Koza
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 3
popierana przez ZOZ Nowy Targ

Rada Powiatu Tatrzańskiego

Anna Bachleda-Dorcarz
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 14
popierana przez COS Zakopane

Rada Miejska w Dębicy

Andrzej Bal
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość 
Okręg nr 13
popierany przez TC Dębica

Stanisław Leski
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 20
popierany przez TC Dębica

Adam Marucha
Dębica – Ludzie a nie partie
Okręg nr 6
popierany przez TC Dębica

Zygmunt Pamuła
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 10
popierany przez TC Dębica

Rada Gminy Żyraków

Tadeusz Kulas
Lista nr 3 Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 10
popierany przez TC Dębica
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