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Od REdAkCJI
Pierwszy pozjazdowy „Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska” 

poświęcamy tradycyjnie przede wszystkim przebiegowi Zebrania Sprawoz-
dawczo-Wyborczego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. 

W bieżącym numerze Czytelnicy znajdą szeroką relację z obrad,  
a także wyniki wyborów. Zachęcamy również do zapoznania się z do-
kumentami zjazdowymi, stanowiącymi wyraz troski delegatów o wiele 
obszarów życia Polaków.

W numerze przedstawiamy także sylwetki członków Prezydium ZRM. 
Korzystając z okazji redakcja składa serdeczne gratulacje przewodniczące-
mu Zarządu Regionu Wojciechowi Grzeszkowi oraz wszystkim wybranym 
członkom władz wykonawczych i kontrolnych związku oraz delegatom 
na Krajowy Zjazd Delegatów, życząc im by skutecznie działali na rzecz 
pracowników w Polsce i realizowali skutecznie zadania, jakie stają przed 
„Solidarnością” w Małopolsce.

adam Gliksman, redaktor naczelny

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily dickinson

Drogi Krzysztofie,
Wyrazy szczerego żalu, współczucia i zrozumienia

z powodu śmierci 
Mamy

W  tych trudnych chwilach pozostajemy  
z tobą myślami i modlitwą.

koleżanki i koledzy
byli i obecni członkowie regionalnej komisji rewizyjnej

Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków „Solidarno-

ści” do uczestnictwa w obchodach 34. rocznicy podpisania Poro-
zumień Sierpniowych, które rozpoczną się mszą św. 31 sierpnia 
2014 r. o godz. 17:00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
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Nie lękajcie się
X Walne Zebranie Delegatów NSZZ 

„Solidarność” rozpoczęło się od uroczy-
stej mszy św. w sanktuarium Jana Pawła 
II „Nie lękajcie się” w Łagiewnikach.  
W kazaniu skierowanym do zebranych 
ks. Władysław Palmowski, duszpasterz 
Małopolskiej „Solidarności” apelował do 
członków związku, by wypełniali swą 
misję, która została im powierzona przez 
Stwórcę: by „Solidarność” świadczyła 
o miłości Boga do ludzi pracy. Cytując 
ojca Św. Jana Pawła II ks. Palmowski 
przypominał, że służba narodowi musi 
być zawsze ukierunkowana na dobro 
wspólne, które zabezpiecza dobro każde-
go obywatela. Podczas kazania przypo-
mniano słowa Jana Pawła II skierowane 
do parlamentarzystów podczas spotkania 
w Sejmie RP w 1999 r.: „Wykonywanie 
władzy politycznej czy to we wspólnocie, 
czy to w instytucjach reprezentujących 
państwo powinno być ofiarną służbą 
człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś 
szukaniem własnych czy grupowych ko-
rzyści z pominięciem dobra wspólnego 
całego narodu.” Ks. Palmowski zwracał 
uwagę, że dziś – zwłaszcza wśród poli-
tyków – brakuje takich ludzi: „Dwadzie-
ścia pięć lat temu skończył się w opinii 
niektórych czas zakłamania, manipulacji 
człowiekiem i dyktatura proletariatu par-
tii rządzącej. Ale trzeba sobie postawić 
pytanie, czy skończył się czas dyktatury 

WOJCIECh gRzESzEk 
NAdAl NA CzElE „S”

Wojciech Grzeszek 
ponownie 

przewodniczącym 
Małopolskiej 

„Solidarności”! 
Walne Zebranie 

Delegatów NSZZ 
„Solidarność” 

Regionu 
Małopolskiego 

dokonało również 
wyboru Zarządu 

Regionu, Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej 

i delegatów na 
Krajowy Zjazd 

Delegatów. 
Gościem zjazdu był 

Przewodniczący 
Komisji Krajowej 

Piotr Duda.

rządzących, czy tylko zmieniły się tam 
osoby?”

Na koniec ks. Władysław zaapelo-
wał: „Wy macie przenieść ku przyszłości 
to całe olbrzymie doświadczenie dzie-
jów, któremu na imię „Polska”. Jest 
to doświadczenie trudne. Chyba jedno 
z najtrudniejszych na świecie. tego tru-
du się nie lękajcie. Lękajcie się tylko 
lekkomyślności i małoduszności. Z tego 
trudnego doświadczenia, które nosi na-
zwę „Polska”, można wydobyć lepszą 
przyszłość, ale tylko pod warunkiem 
uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności 
ducha i siły przekonań. Pozostańcie 
wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je 
przedmiotem szlachetnej dumy! Prze-
chowujcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to 
dziedzictwo! Przekażcie je następnym 
pokoleniom! I dopowiem, bo tylko wy 
możecie tego dokonać.”
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Po mszy św. – w asyście ponad 30 pocztów 
sztandarowych, które uświetniły uroczystość przewod-
niczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek 
i przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda odsłonili pamiątkową tablicę wmurowaną 
w kościele dolnym, stanowiącą wyraz podziękowania 
za kanonizację ojca Św. Jana Pawła II oraz upamięt-
niającą X WZD.
„Solidarność” musi pozostać ruchem społecznym

obrady WZD odbywały się niedawno otworzonym 
w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” 
w Wieliczce. Radości z tego faktu nie krył gospodarz 
miejsca Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, który przypo-
mniał, że zjazd „Solidarności” odbywa się w okresie, 
w którym w Polsce świętowano 25. rocznicę wyborów 
kontraktowych. Niestety w oficjalnych obchodach za-
brakło miejsca dla „Solidarności”, która przemiany  
w Polsce uosabia. „Każde miasto buduje swoją tożsa-
mość i historię. I dziś także Wasze zebranie wpisuje 
się w historię Wieliczki i będzie znakiem w naszych 
dziejach”. Do zebranych zwrócił się również senator 

Mieczysław Gil, który także nawiązał do niedawnych 
obchodów: „Nie ma wolności bez solidarności. 25. 
lat temu nie tak wyobrażaliśmy sobie tę wolność, 
ale chcę podkreślić, że bez „Solidarności” nie byłoby 
tych zmian. oddaliśmy niestety szybko władzę par-
tiom politycznym i straciliśmy wpływ na przemiany. 
Życzę Wam jednak wszystkim byście nie ustawali  
w działaniu na rzecz dobra Polski. „Solidarność” musi 
pozostać ruchem społecznym i powinna być w centrum 
zainteresowania społeczeństwa”.
Mamy obowiązek kontrolować polityków

Z dużą uwagą delegaci wysłuchali również prze-
mówienia przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” 
Piotra Dudy, który podkreślał wyjątkowość „Solidar-
ności”: „Moi drodzy, jesteśmy jedynym związkiem 
w Polsce i w Europie, który reprezentuje wszystkich 
pracowników, wszystkie zawody i wszystkie branże. 
to jest olbrzymie wyzwanie, ale i poczucie, że na-
prawdę spełniamy swoją misję, że nie występujemy 
tylko w imieniu pojedynczych grup zawodowych. Jeśli  
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w szpitalu negocjujemy, to nie tylko w imieniu lekarzy, 
ale także pielęgniarek, salowych, portierów, konser-
watorów i innych.”

Przewodniczący przypomniał, że mimo zdecy-
dowanych prób zwalczania związków zawodowych, 
„Solidarność” odnosi coraz więcej sukcesów w walce  
o lepsze warunki pracy dla wszystkich. „teraz wal-
czymy o podniesienie płacy minimalnej – chcemy, by 
jeśli PKB będzie wzrastało, to wraz z nim rosła płaca 
minimalna. Niestety nasz projekt utknął w „zamrażar-
ce sejmowej”. Przewodniczący przypomniał również  
o inicjatywie „Solidarności” dotyczącej wprowadze-
nia w Polsce minimalnej stawki godzinowej dla tych 
kategorii zatrudnionych, którzy nie posiadają umowy 
o pracę.

„W minionej kadencji upomnieliśmy się o mło-
dych, którzy przyszli do nas i powiedzieli, że już nie 
chcą być pracownikami drugiej kategorii i zaczynać 
ciągle od zera. Akcja „Syzyf” była odpowiedzią na 

te postulaty. Wówczas domagaliśmy się ograniczenia 
stosowania i oskładkowania „umów śmieciowych”. 
ten wylansowany przez nas termin przyjął się i dziś 
już wszyscy i politycy i pracodawcy nim się posługują.” 
Dziś rząd podjął działania w tym zakresie, a premier 
tusk chwali się, że to jego pomysł. „Mamy dość lek-
ceważenia społeczeństwa, będziemy przygotowywać 
kolejny projekty aktów prawnych, nie chcemy za nie 
tantiemów” – mówił P. Duda. Przewodniczący KK 
przypomniał również inne postulaty „S”, które zaczy-
nają być realizowane: większa ochrona pracowników 
na umowach na czas określonych (m.in. poprzez 
okres wypowiedzenia, wprowadzenie konsultacji ze 
związkami zawodowymi, itd.). Zdaniem szefa „Soli-
darności” związek musi przygotować również ofertę 
skierowaną dla młodych zatrudnianych na „umowach 
śmieciowych”, bo póki co nie wypracował swojej 
propozycji dla nich. 

P. Duda przypomniał, że wiele rozwiązań, które 
rząd przedstawia jako pomoc dla młodych pracowni-
ków – jest w rzeczywistości działaniem pozorowa-
nym. Przewodniczący KK grzmiał: „Cóż z tego, że 
wprowadzono urlop rodzicielski, skoro 75% młodych 
ludzi nie może z niego skorzystać. Program „Miesz-
kanie dla Młodych” również dla większości nie jest 
dostępny – bo albo nie spełniają warunków, albo 
kredyt jest dla nich za drogi.”

Przewodniczący KK odniósł się również do batalii 
o wiek emerytalny: „trzeba jasno powiedzieć, że samo 
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podniesienie wieku emerytalnego nic rządzącym nie 
da. Nie uratuje to budżetu, do którego nie wpływają 
składki za młodych pracowników. Ilu w Polsce mamy 
młodych, którzy nie zgromadzili jeszcze ani grosza na 
swoich kontach emerytalnych?”

Przewodniczący nie zostawił suchej nitki na rzą-
dzących, wypominając im, że skupieni są wyłącznie 
na sobie. „Niedawno liczono, ile to związki zawodowe 
kosztują spółki skarbu państwa i jakim to są obciąże-
niem, a dziś po ujawnieniu nagrań rozmów polityków 
z Po, jasno widać, kto kradnie”.

Związek coraz więcej osiąga dzięki podejmowa-
nym działaniom prawnym, które o tyle są łatwiejsze, 
że rządzący za nic mają Konstytucję i inne akty praw-
ne obowiązujące w Polsce.

„to wszystko nie byłoby możliwe bez naszych 
składek i te działania są kosztowne. Muszę jednak 
zapytać jak to jest, że Prezydent podpisuje ustawy 
niezgodne z Konstytucją, choć ma swoich doradców, 
opłacanych przez nas wszystkich?”

Dziś morale grupy rządzących pokazały społe-
czeństwu nagrania, ale dla „Solidarności” to nie jest 
zaskoczenie. teraz próbuje się odwrócić uwagę od 
istoty ujawnionych materiałów, w stronę ustalenia kto 
dokonał nagrań. „Jaki rząd, taki zamach” – skomen-
tował ten fakt Piotr Duda. Przewodniczący KK przypo-
mniał także o akcji „Sprawdzam polityka”: „Mamy 
prawo do kontroli polityków i ich działań i będziemy 
to robić. Prezes Kaczyński deklaruje, że po dojściu do 
władzy przywróci rozwiązania dotyczące emerytur  
– i to też sprawdzimy i będziemy egzekwować.”

Wybory
Po wystąpie-

niu Piotra Dudy, 
przystąpiono do 
właściwych obrad, 
które rozpoczęły 
się od przedsta-
wienia sprawoz-
dań z działalności 
Zarządu Regionu, 
zaprezentowane-
go przez przewod-
niczącego Wojcie-
cha Grzeszka i z 
prac RKR, które 
przedstawił Czesław Gamrat.

Wojciech Grzeszek przypomniał najważniejsze ini-
cjatywy i akcje, które podejmował związek w ostatnich 
czterech latach. Przewodniczący podziękował również 
wszystkim za zaangażowanie we wspólne działania. 
Podczas dyskusji nas sprawozdaniami Waldemar Cieśla 
z Dębicy zwrócił uwagę, że mimo zaangażowania  
w wiele akcji, niestety spora grupa organizacji związ-
kowych jest bierna – np. podczas zbierania podpisów 
pod referendum w sprawie wieku emerytalnego aż 
202 organizacje (ok. 1/3 wszystkich w Regionie) 
nie przekazały żadnego podpisu.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do wybo-
rów przewodniczącego Zarządu Regionu. Przewodni-
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czący Komisji Mandatowo-Wyborczej poinformował 
zebranych, że do komisji wpłynęło zgłoszenie jednej 
kandydatury – obecnego przewodniczącego Wojciecha 
Grzeszka. Kandydat, przedstawiając swój program, 
mówił m.in. o tym, że nadal chce służyć „Solidar-
ności” swoim doświadczeniem zdobytym przez lata 
pracy w Regionie. Przewodniczący mówił również  
o konieczności zwrócenia większej uwagi na orga-
nizowanie pracowników, nie tylko w sklepach wiel-
kopowierzchniowych, ale także w zakładach pracy,  
w których związek już funkcjonuje. Wojciech Grzeszek 
przyznał, że konieczne będzie postulowania zmian  
w statucie, który jest dziś niedostosowany do realiów, 
w których funkcjonuje związek. Kandydat podkreślał, 
że „Solidarność” musi szukać również nowych obsza-
rów działania, wchodzić w porozumienia i współpracę 
z innymi organizacjami o podobnych celach, tak by 
być bliżej pracowników.

Po zakończeniu prezentacji zarządzono głosowa-
nie, w którym wzięło udział 186 delegatów. Aż 143 
spośród 181 ważnych głosów zostało oddanych na 
Wojciecha Grzeszka, który w ten sposób ponownie 
został wybrany na przewodniczącego ZRM. Przypo-
mnijmy, że Wojciech Grzeszek przewodzi Małopolskiej 
„Solidarności” od pięciu kadencji. Po raz pierwszy na 
szefa Regionu został wybrany w 1998 r.

Po wyborach przewodniczącego Zarządzono wy-
bory członków Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów. Mimo licznych zgłoszeń wybory przebiegły 
bardzo sprawnie i już w pierwszym dniu dokonano 
wyboru 29 członków Zarządu Regionu.

Drugi dzień obrad rozpoczęto od informacji na 
temat wyników wyborów członków Komisji Rewizyjnej 
oraz delegatów na KZD. W kilku przypadkach koniecz-
ne były drugie tury. Najdłużej wybierano ostatniego 
z delegatów na KZD w Krakowie. Potrzebne były aż 
cztery tury głosowań.

Zjazd przyjął również wiele uchwał i stanowisk 
dotyczących bieżącej sytuacji w kraju, a także w wielu 
dziedzinach życia.

Na koniec zjazdu Stanisław Kurnik z Libiąża ape-

lował do nowo wybranych władz Regionu o poważne 
traktowanie pełnionych funkcji i o działania na rzecz 
„Solidarności”. Przewodniczący Regionu podziękował 
wszystkim za udział w obradach, pogratulował wyboru 
członkom nowych władz. Szczególne podziękowania 
otrzymał również prowadzący obrady Andrzej Szkara-
dek, legendarny działacz nowosądeckiej i małopolskiej 
„Solidarności”, który w bieżącej kadencji nie ubiegał 
się już o żadne stanowiska. Wzruszony Wojciech 
Grzeszek dziękował swojemu poprzednikowi na stano-
wisku przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” 
za jego pracę dla jednej „Solidarności”, która działa 
od 1980 r.
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ks. władysław 
palmowski nie lękajcie się

Liturgia słowa kieruje do nas te pro-
ste słowa, które wyrażają wielką prawdę,  
o której dzisiaj często zapominamy. Bóg nas 
wybrał. Nas jako naród, ciebie jako konkret-
nego człowieka, byśmy byli szczególną Jego 
własnością. Znalazł w nas upodobanie. W nas 
związkowcach „Solidarności”, bośmy zosta-
li umiłowani przez Niego. Nam powierzył 
zadanie do spełnienia wobec Narodu. Być 
świadkiem jego miłości wobec ludzi pracy. 
Dlatego mówi do nas byśmy się wzajem-
nie miłowali – byśmy umieli jeden drugiego 
brzemiona nosić i nigdy nie pozwolili, by ktoś 
niósł je sam. Każdy, kto nie miłuje, nie zna 
Boga, bo Bóg jest miłością. on nas pierwszy 
umiłował, dlatego My musimy pokazać światu 
jak się naprawdę miłujemy. trwając w miłości 
trwamy w Bogu i budujemy wokół siebie 
lepszy świat.

Mądrość tę Bóg objawił nam, czyli lu-
dziom pracy, ciężkiej pracy w etosie i ide-
ałach „Solidarności”. Zaprasza nas do siebie, 
wszystkich utrudzonych i obciążonych, bo 
pragnie nas pokrzepić. Pragnie nasze trudne 
„dziś” przemienić w radosne „jutro”, potrzeba 
tylko do Niego przyjść. Dlatego przypominał 
i przypomina nam poprzez swego sługę św. 
Jana Pawła II, że każda: „Służba narodowi 

musi być zawsze ukierunkowana na dobro 
wspólne, które zabezpiecza dobro każdego 
obywatela (...).” Jest oczywiste, że troska  
o dobro wspólne winna być realizowana przez 
wszystkich obywateli i winna przejawiać się 
we wszystkich sektorach życia społecznego. 
W szczególny jednak sposób ta troska o do-
bro wspólne jest wymagana w dziedzinie 
polityki. Mam tu na myśli tych, którzy odda-
ją się całkowicie działalności politycznej, jak  
i poszczególnych obywateli. Wykonywanie 
władzy politycznej czy to we wspólnocie, czy 
to w instytucjach reprezentujących państwo 
powinno być ofiarną służbą człowiekowi  
i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych 
czy grupowych korzyści z pominięciem dobra 
wspólnego całego narodu.

Dlatego dzisiejszy świat potrzebuje lu-
dzi sumienia, którzy by swoją uczciwością 
i przykładnym życiem umieli dawać świa-
dectwo prawdzie i brać odpowiedzialność za 
swoje słowa i czyny. Polska potrzebuje dziś 
ludzi sumienia i godności, którzy będą umieli 
dobro jej i obywateli przedkładać nad prywa-
tę i korzyści polityczne partii. oczekuje ona 
prawdy, miłości i odpowiedzialności u swoich 
dzieci pełniących jakiekolwiek stanowiska  
i funkcje w życiu narodu. Dwadzieścia pięć 
lat temu skończył się w opinii niektórych czas 
zakłamania, manipulacji człowiekiem i dykta-
tura proletariatu partii rządzącej. Ale trzeba 
sobie postawić pytanie, czy skończył się czas 
dyktatury rządzących, czy tylko zamieniły 
się tam osoby.

Sytuacja jest trudna. Wy Związkowcy 
dziś stajecie wobec tych wszystkich wyzwań, 
jakie niesie wam na dziś sytuacja w naszej 
ojczyźnie. Macie się pochylić w czasie wa-
szego zjazdu nad tym problemami a także 
nad problemami Związku i ludzi pracy. Macie 
wytyczyć kierunek działania i wybrać swoich 
przedstawicieli do poprowadzenia was w trud-

Wy Związkowcy dziś 
stajecie wobec tych 

wszystkich wyzwań, 
jakie niesie wam na 

dziś sytuacja w naszej 
Ojczyźnie. Macie się 

pochylić w czasie 
waszego zjazdu nad 

tym problemami 
a także nad problemami 

Związku i ludzi pracy. 
Macie wytyczyć 

kierunek działania 
i wybrać swoich 

przedstawicieli do 
poprowadzenia was 
w trudne jutro ludzi 

pracy i działań 
związkowych.
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ne jutro ludzi pracy i działań związkowych. Dlatego dziś  
i tu, w tym sanktuarium św. patrona „Solidarności” my dusz-
pasterze Wasi prosimy Boga, by zesłał na Was moc Ducha 
Świętego, który będzie Wam towarzyszył w podejmowaniu 
decyzji służących dobru ojczyzny i ludzi pracy. Prosimy 
Boga abyście umieli być wierni Etosowi i ideałom Związku 
jako ludzie sumienia, byście się nie lękali tego dziedzictwa 
wyrastającego z Krzyża Chrystusa. Pamiętajcie słowa, jakie 
kierował i dziś mówi do was Jan Paweł II: „Wypada po-
wiedzieć: nie ma solidarności bez miłości”. Więcej, nie ma 
przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, 
która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na 
niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla 
drugich; tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa 
jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, 
drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na 
miłości Boga i bliźniego.

Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie 

odpowiedzialnego świadectwa. Dlatego odważnie musimy 
spojrzeć na swoje życie i związku.

Wy macie przenieść ku przyszłości to cale olbrzymie 
doświadczenie dziejów, któremu na imię „Polska”. Jest to 
doświadczenie trudne. Chyba jedno z trudniejszych w świe-
cie. tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyśl-
ności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, które 
nosi nazwę „Polska” można wydobyć lepszą przyszłość, ale 
tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności 
ducha i siły przekonań.

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je 
przedmiotem szlachetnej dumy! Przechowujcie to dziedzic-
two! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie je następnym 
pokoleniom! I dopowiem, bo tylko Wy możecie tego do-
konać. Amen.

Kazanie ks. Władysława Palmowskiego zostało wolą 
delegatów włączone do oficjalnych dokumentów zjazdo-
wych.

Uchwała nr 1/2014
ws. ustalenia liczby miejsc mandatowych do wyborów 
członków Zarządu Regionu Małopolskiego i Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego w poszczegól-
nych obwodach wyborczych na kadencję 2014-2018.

Do wglądu w Zarządzie Regionu.

Uchwała nr 2/2014
ws. ustalenia obwodów wyborczych do wyborów Dele-
gatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz liczby miejsc 
mandatowych w poszczególnych obwodach wyborczych.

Do wglądu w Zarządzie Regionu.

Uchwała Nr 3
ws. wejścia w skład Zarządu Regionu Małopolskiego 
przewodniczących Regionalnych Sekretariatów Branżo-
wych na kadencję 2014-2018

X Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 1) 
NSZZ „Solidarność” postanawia, że w skład Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oprócz 
Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz członków 
wybranych przez WZD wchodzą także przewodniczą-
cy władzy wykonawczej Regionalnych Sekretariatów 
Branżowych.
Zasady powstawania i funkcjonowania Regionalnych 2) 
Sekretariatów Branżowych określa Uchwała Walnego 

Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”.

Uchwała Nr 4
ws. liczby tur wyborczych

X Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” postanawia, że liczba tur we wszystkich 
głosowaniach ws. władz kadencji 2014-2018 wynosi 5.

Uchwała nr 5/2014
ws. Krajowego Funduszu Strajkowego

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
zobowiązuje Delegatów Regionu Małopolskiego na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do podjęcia starań 
zmierzających do usprawnienia procedury rozpatrywania 
wniosków o dofinansowanie kierowanych do Krajowego 
Funduszu Strajkowego przez uprawnione podmioty.

Uchwała nr 6/2014
ws. zmiany proporcji podziału składek związkowych

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
zobowiązuje Delegatów Regionu Małopolskiego na Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do przedstawienia  
– w przewidzianym przez prawo wewnętrzne Związku try-
bie – projektu zmiany uchwały ws. działalności finansowej 
Związku skutkującej zmianą proporcji podziału środków ze 

Uchwały i stanowiska podjęte przez delegatów zebranych na X WZD RM



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 8-9 (690-691)10

X WZD RM

składek członkowskich przez pozostawienie w dyspozycji 
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku nie 60 
% tylko 65%.

Uchwała nr 7/2014
ws. włączenia do dokumentów WZD homilii Ks. Włady-
sława Palmowskiego

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
wdzięczne Ks. Władysławowi Palmowskiemu, włącza do 
dokumentów WZD tekst homilii uroczystej mszy św. dla 
Delegatów jako wytyczającej kierunki działania Związku 
w celu realizacji wartości i ideałów świętych dla wszystkich 
Polaków.

tekst homilii Ks. Władysława Palmowskiego w załą-
czeniu.

Uchwała nr 8/2014
ws. upoważnienia Zarządu Regionu  do określenia liczeb-
ności Prezydium

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
upoważnia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” kadencji 
2014-2018 do określenia liczebności Prezydium Zarządu 
Regionu.      

Uchwała Nr 9/2014
ws. lustracji

Preambuła
Ze względu na konieczność weryfikacji oświadczeń 

składanych na podstawie Uchwały KK nr 11/09 ws. ankiet 
osobowych kandydatów/członków władz Związku przez 
kandydatów do władz Regionu Małopolskiego NSZZ „Soli-
darność”, delegatów Regionu na Krajowy Zjazd Delegatów 
oraz regionalnych jednostek branżowych uchwala się co 
następuje:  

§ 1
X Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskie-

go NSZZ „Solidarność” zobowiązuje osoby obejmujące  
i pełniące w kadencji 2014-2018 funkcje związkowe we 
władzach stanowiącej, wykonawczej i kontrolnej Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, funkcję delegata Re-
gionu Małopolskiego na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” jak również funkcje delegatów na WZD oraz 
funkcje we władzach wykonawczej i kontrolnej regionalnych 
sekcji i sekretariatów branżowych do:

złożenia w terminie do 1 września 2014 r. dwóch 1. 
wniosków do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 

na podstawie: (a) art. 30 ust. 1 i (b) art. 29a ust. 1 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 
z późn. zm.) według dwóch wzorów stanowiących 
załączniki  do niniejszej Uchwały, 
doręczenia Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ma-2. 
łopolska NSZZ „Solidarność” kserokopii dwóch wnio-
sków, wskazanych w pkt 1 z potwierdzeniem ich 
złożenia – w terminie 30 dni od dnia ich złożenia,
doręczenia Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ma-3. 
łopolska NSZZ „Solidarność” kserokopii wszystkich 
pism otrzymanych w odpowiedzi na wnioski, o których 
mowa w pkt. 1 oraz wnioski wcześniej złożone w 
szczególności decyzji, zawiadomień oraz zaświadczeń  
– w terminie 30 dni od ich doręczenia. 

§ 2
W razie wniesienia odwołania od decyzji  wskazanej 

w § 1 pkt 3 obowiązek przedłożenia Przewodniczącemu 
Zarządu Regionu Małopolska kserokopii dotyczy wszyst-
kich dalszych decyzji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej  
i orzeczeń Sądu w sprawie – w terminie 30 dni od ich 
doręczenia.     

§ 3
obowiązki wskazane w § 1 muszą być wykonane 

także w sytuacji, gdy dana osoba zostanie poinformowana 
przez Instytut Pamięci Narodowej o prawie ponownego 
złożenia wniosku zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy wska-
zanej w § 1 w związku z odnalezieniem dokumentów jej 
dotyczących. 

§ 4
obowiązki, o których mowa w § 1-3 niniejszej Uchwa-

ły nie dotyczą:
osób urodzonych po 31 lipca 1972 roku,1. 
osób, które uzyskały status pokrzywdzonego na grun-2. 
cie przepisów obowiązujących poprzednio,
osób, które wykonały wszystkie obowiązki wynikające 3. 
z:

 a) Uchwały nr 12 VII WZD Regionu Małopolska NSZZ 
„Solidarność”,

 b) Uchwały nr 14/2007 Zarządu Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność”,

 c) Uchwały nr 7/2010 IX WZD Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 
i dostarczyły wszystkie odpowiedzi, zaświadczenia  

i decyzje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.
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§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.1. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Zarządu 2. 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko nr 1/2014
ws. sytuacji w oświacie

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
wyraża głęboki niepokój o stan polskiej oświaty. 

W proponowanych i wdrażanych przez MEN – mimo 
sprzeciwów rodziców i nauczycieli – zmianach dostrzegamy 
obniżanie poziomu polskiej edukacji oraz degradację zawodu 
nauczyciela.

Domagamy się: 
Zapewnienia właściwego poziomu finansowania oświa-1. 
ty, który pozwoli samorządom w pełni realizować 
powierzane im zadania oświatowe.
Zaprzestania likwidacji szkół i placówek oświatowych 2. 
oraz ich prywatyzacji.
Zagwarantowania równych praw pracowniczych 3. 
wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych 
w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela.
Zagwarantowania realizacji zadań wychowawczo-pa-4. 
triotycznych szkół, m. in. w oparciu o odpowiednie 
programy nauczania historii, czy kanon lektur o co 
w 2012 roku walczyli uczestnicy strajku głodowego 
– byli opozycjoniści.
Przywrócenia i zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawo-5. 
dowego (w tym różnych form edukacji ustawicznej).
Wzmocnienia kompetencji organów sprawujących 6. 
nadzór pedagogiczny w celu podniesienia jakości 
edukacji.
Przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia 7. 
na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach 
i poszanowania praw nabytych.
odstąpienia od obowiązku realizacji dodatkowych 8. 
godzin niepłatnych: 1-2 godz. tygodniowo (tzw. 
godzin karcianych), który wprowadził w szkołach 
chaos, dodatkową biurokrację, oraz liczne problemy 
organizacyjne.
określenia norm BHP w odniesieniu do liczebności 9. 
uczniów i warunków ich nauczania w oddziałach da-
nego typu szkoły, placówki i rodzaju prowadzonych 
zajęć. 
Delegaci X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „So-

lidarność” stoją na stanowisku, iż oświata nie jest tylko 
wydatkiem finansowym, ale dobrem całego narodu, ważną 
inwestycją w przyszłość młodego pokolenia.

Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne i nieak-
ceptowane społecznie zmiany doprowadziły do dalszego 
obniżenia jakości kształcenia pokoleń Polaków. 

Stąd oczekujemy od władz RP oraz od organów pro-
wadzących szkoły i placówki oświatowe: 

rzeczywistego dialogu i merytorycznej debaty o kształ- –
cie polskiej oświaty,
uznawania roli partnerów społecznych – w tym NSZZ  –
„Solidarność” zgodnie z demokratycznymi standar-
dami,
podmiotowego traktowania ludzi oświaty – w tym  –
rodziców i samych uczniów,
zaniechania nieodpowiedzialnych reform systemu  –
edukacji w Polsce.

Stanowisko nr 2/2014
ws. bieżących wydarzeń w Polsce 

Z rosnącym zaniepokojeniem i oburzeniem obserwu-
jemy w ostatnich dniach kolejne dowody słabości Państwa 
Polskiego. Afera podsłuchowa ujawniła katastrofalny stan 
moralności ekipy rządzącej. Nie jest dla NSZZ „Solidarność” 
niespodzianką ujawnione przez nagrania rozmów promi-
nentnych polityków Platformy obywatelskiej przywiązanie 
do luksusu i przywilejów, a nie służba Polsce i Polakom. 
Przypomnijmy sprawę płac minimalnych, wieku emerytalne-
go, kompletny paraliż instytucji ponadzakładowych układów 
zbiorowych. Przypomnijmy zniszczenie przemysłu stocznio-
wego, Zakładów Cegielskiego i wielu innych przedsiębiorstw 
w ostatnich latach. 

Z niepokojem odnotowujemy ujawnione próby wyko-
rzystania aparatu państwowego przez ważnych urzędników 
państwowych – w tym swoistego handlowania ustawami 
– w celu zwalczania opozycji i prowadzenia walki poli-
tycznej. Protestujemy przeciw próbom łamania Konstytucji, 
okłamywania społeczeństwa i rozmontowywania państwa. 
Podsłuchanie rozmów Ministra Spraw Wewnętrznych jest 
najlepszym dowodem na słabość instytucji państwowych. 
Słabość wielu polskich mediów, ich skłonność do cenzu-
rowania i filtrowania informacji, zagrażają istocie polskiej 
demokracji. 

NSZZ „Solidarność” od początku swojego powstania 
walczyła o Polskę niezależną, praworządną i nowoczesną. 
Mamy mocne poczucie, że raz jeszcze musimy wziąć sprawy 
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Polski w swoje ręce. Polska nie jest nam obojętna!
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regio-

nu Małopolskiego wzywa siły polityczne do podjęcia działań, 
które doprowadzą do dymisji rządu i przedterminowych 
wyborów. 

Stanowisko nr 3/2014
ws. pozbawienia społeczności akademickiej prawa do 
zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych

X Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciw 
pozbawieniu związków zawodowych reprezentujących pra-
cowników uczelni wyższych prawa do zawierania Ponadza-
kładowych Układów Zbiorowych Pracy. obecna nowelizacja 
ustawy o szkolnictwie wyższym przewiduje skreślenie ustępu 
1 w art.152. Zmiana ta pozbawi związki zawodowe prawa 
do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jedynym pod-
miotem mającym uprawnienia do zawarcia takiego układu 
w obecnym stanie prawnym. 

Prawo związków zawodowych do zawierania układów 
zbiorowych pracy i innych porozumień jest gwarantowane  
w art. 59 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pozba-
wienie związków zawodowych uprawnień do negocjowania 
PUZP jest sprzeczne z postanowieniami konwencji Nr 87 
Międzynarodowej organizacji Pracy dotyczącej wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San 
Francisco dnia 9 lipca 1948 r., ratyfikowanej przez Polskę  
w dniu 14 grudnia 1956 r. (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, 
poz. 125), której art.8 ust.2 stanowi, że „ustawodawstwo 
krajowe nie powinno naruszać gwarancji przewidzianych 
w tej konwencji ani być tak stosowane, aby naruszało te 
gwarancje”. Naruszany jest również art. 4 konwencji Nr 98 
MoP dotyczącej zasad prawa organizowania się i rokowań 
zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz.U. 
1958 r. Nr 29, poz. 126), która nakłada na państwa człon-
kowskie obowiązek zachęcania partnerów społecznych do 
negocjowania układów zbiorowych pracy. Działania Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie są sprzeczne 
z opinią Ministra Pracy i Polityki Społecznej, wyrażoną 
w piśmie ozn. DDP-I-4332-8(1)-MW/KW/12, L.dz.11  
z dnia 24 maja 2012 r. skierowanym do Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego nie może 
zaakceptować tych zmian ustawowych i wesprze w razie 
potrzeby wszelkie zgodne z prawem działania protestacyjne 

Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. 

Stanowisko nr 4/2014
ws. spektakli teatralnych finansowanych ze środków 
publicznych

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ ”Solidarność” 
protestuje przeciwko wystawianiu i finansowaniu ze środków 
publicznych spektakli teatralnych rozpowszechniających tre-
ści niemoralne, obraźliwe i godzące w podstawowe wartości 
religijne. 

Stanowisko nr 5/2014
ws. uhonorowania i opieki nad miejscem doczesnego 
spoczynku Pary Prezydenckiej

Pan Prezydent Lech Kaczyński zapisał się złotymi 
zgłoskami w dziejach Rzeczypospolitej dzięki swojej nie-
ustępliwej walce o wolność obywateli i suwerenność naszego 
kraju. Wniósł również niebagatelny wkład w działalność 
NSZZ „Solidarność”.

W dowód uznania i wdzięczności dla Jego szlachetnej 
i niewzruszonej prawości Region Małopolski NSZZ „Soli-
darność” winien wspierać wszelkie inicjatywy mające na 
celu uhonorowanie i otoczenie opieką miejsca doczesnego 
spoczynku Pary Prezydenckiej.

Stanowisko nr 6/2014
ws. dekomunizacji polskiej przestrzeni publicznej

X WZD RM NSZZ „Solidarność” zwraca się do Proku-
ratora Generalnego RP o podjęcie działań zmierzających 
do odstąpienia od postępowań w stosunku do obywateli 
protestujących przeciwko:

istniejącym pomnikom – reliktom komunizmu;a. 
uroczystym obchodom ku czci sowieckich okupan-b. 
tów;
prowokacyjnym wykładom byłych zbrodniarzy komu-c. 
nistycznych;
pochówkowi sowieckiego generała z honorami i na d. 
koszt państwa.
Pomniki komunistyczne należy usunąć raz na zawsze 

z polskiej przestrzeni publicznej, a zbrodniarzy komuni-
stycznych rozliczyć. 

Stanowisko nr 7/2014
ws. ochrony podstawowych wartości Narodu

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
wyraża podziękowanie za krzewienie patriotyzmu wśród 
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młodzieży, za nauczanie prawdziwej historii Narodu Pol-
skiego, piękna języka ojczystego oraz wiary chrześcijań-
skiej – w szczególności nauczycielom, profesorom uczelni  
i szkół, Kościołowi Katolickiemu, wydawnictwom, księga-
rzom, niezależnym mediom, klubom pamięci, Związkowi 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Instytutowi Pamięci Narodowej, 
zaangażowanym samorządom, organizacjom patriotycznym, 
wolontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli.

Potęgą gospodarczą i militarną nie jesteśmy ale świa-
dectwem umiłowania ojczyzny, wolności i solidarności mo-
żemy być i będziemy.

Stanowisko nr 8/2014
ws. roli mediów

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  
z niepokojem obserwuje zaangażowanie mediów publicz-
nych i prywatnych w deprecjonowanie roli Kościoła Katolic-
kiego, rodziny, wychowania patriotycznego i religijnego, roli 
związków zawodowych i opozycji politycznej. 

Zamiast stać na straży interesu publicznego, media 
stały się stroną promującą wizerunek władzy kosztem praw-
dy o rzeczywistej sytuacji państwa, gospodarki i polityki 
wewnętrznej.

Delegaci zwracają też uwagę na dyskryminację me-
diów katolickich i prawicowych w zakresie pozyskiwania 
środków publicznych.

Stanowisko nr 9/2014
ws. sprawie obrony lekarzy – sygnatariuszy Deklaracji 
Wiary

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
zwraca się do Premiera RP i Ministra Zdrowia o zaprzestanie 
wszelkich działań wymierzonych w lekarzy - sygnatariuszy 
Deklaracji Wiary. 

Prawo do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki 
medycznej gwarantuje art. 53 Konstytucji RP i art.18 Po-
wszechnej Deklaracji Praw Człowieka oNZ. 

Równocześnie Delegaci wyrażają słowa podziękowania 
lekarzom - sygnatariuszom Deklaracji Wiary za publicznie 
wyrażony szacunek dla życia człowieka od poczęcia po 
naturalny kres.

Stanowisko nr 10/2014
ws. organizowania i finansowania kolejowych, regio-
nalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji linii 
kolejowych o znaczeniu regionalnym, na terenie woje-

wództwa małopolskiego
Mając na uwadze ustawowe zadania Samorządu Wo-

jewódzkiego, polegające na organizowaniu i finansowaniu 
kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich oraz fi-
nansowaniu modernizacji linii kolejowych o znaczeniu regio-
nalnym, Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „solidarność” domaga się od władz samorządowych 
finansowania kolei, pozwalającego na jej rozwój i organiza-
cję przewozów kolejowych, umożliwiających mieszkańcom 
województwa korzystanie z kolei na obszarze Małopolski. 

Duże zaniepokojenie budzi sytuacja w kolejowych 
przewozach regionalnych w Małopolsce, a w szczególności: 
brak wystarczającej dotacji, spadek przewożonych pasaże-
rów, wydłużenie czasów przejazdów na niektórych liniach, 
wciąż niedoskonały rozkład jazdy. 

Domagamy się aby środku finansowe z Regionalnego 
Programu operacyjnego (RPo) i innych funduszy celowych, 
przeznaczone były na modernizację linii kolejowych, popra-
wę stanu technicznego torów, co spowoduje skrócenie czasu 
przejazdów pociągów, zwiększenie konkurencyjności kolei 
z przewoźnikami drogowymi i zwiększenie atrakcyjności 
korzystania z kolei. 

Pozyskanie przez samorząd środków finansowych na 
ten cel jest konieczne, gdyż tylko część linii kolejowych 
w Małopolsce, ma szansę na modernizację z programu 
centralnego PoIŚ (m.in. trzebinia-oświęcim, Skawina-Sucha 
Beskidzka, Chabówka-Zakopane).

Samorząd województwa jest odpowiedzialny za organi-
zowanie i finansowanie kolejowych przewozów regionalnych 
oraz modernizację linii Kolejowych o znaczeniu regionalnym, 
mając do tego celu narzędzia w postaci funduszy celowych, 
m.in.RPo.

obecnie obowiązujący stan prawny powoduje, że 
to Samorząd Województwa Małopolskiego jest organem 
współdecydującym i mającym wpływ na bieżącą sytuację 
kolei w regionie oraz na tworzenie warunków organizacyj-
nych i finansowych do jej rozwoju, dla dobra mieszkańców 
Małopolski i turystycznego znaczenia regionu. 

Stanowisko nr 11/2014
ws. odmrożenia podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
wzywa Radę Ministrów RP do odstąpienia od zamroże-
nia podstawy odpisu na ZFŚS na poziomie przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej  
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w II połowie 2010 r. – i przywrócenie zasady, że odpis na 
ZFŚS jest ustalany w oparciu o przeciętne wynagrodzenie 
z poprzedniego roku (lub II półrocza jeśli jest wyższe).

Stanowisko kierowane do: Rada Ministrów RP.

Stanowisko nr 12/2014
ws. projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii 
i Żywności

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia  
w życie projektu poselskiego ustawy o Państwowej Inspekcji 
Weterynarii i Żywności. 

Uchwalenie takiej ustawy spowoduje drastyczne pogor-
szenie jakości kontroli bezpieczeństwa żywności w Polsce.

Projekt przewiduje całkowitą dominację obecnej Inspek-
cji Weterynaryjnej. W strukturach nowej Inspekcji wszystkie 
funkcje kierownicze sprawowaliby lekarze weterynarii, po-
mimo, że zakres nadzoru nad produkcją żywności znacznie 
wykracza poza hodowlę zwierząt.

Nowy plan nie zapewnia gwarancji zatrudnienia dla 
30% wysoko wykwalifikowanych pracowników Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej, specjalistów w dziedzinie ochrony 
zdrowia.

Przejęcie całego systemu kontroli żywności przez jedną 
instytucję, podległą Ministerstwu Rolnictwa, stwarza zagro-
żenia dla konsumentów. Może doprowadzić do mnożenia 
się przypadków nieprawidłowości w hodowli, uprawie, prze-
twórstwie i obrocie żywnością, a w sytuacjach wystąpienia 
zagrożeń uniemożliwi szybkie i skuteczne identyfikowanie 
oraz eliminowanie ich źródeł. 

Stanowisko nr 13/2014
ws. systemu finansowania służby zdrowia

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
uznaje, że wycena procedur medycznych w systemie finan-

sowania służby zdrowia jest nierzetelna i nieadekwatna do 
struktury ponoszonych kosztów. 

Jest wiele niedoszacowanych procedur medycznych, co 
stawia świadczeniodawców przed dylematem, czy zaniechać 
ich wykonania czy też, realizując procedury, narażać zakłady 
opieki zdrowotnej na straty.

Ratowanie zdrowia i życia obywateli nie może być uza-
leżnione od jego opłacalności, zwłaszcza, że polski system 
opieki zdrowotnej jest drastycznie niedofinansowany.

Stanowisko nr 14/2014
ws. rozmów i porozumień z partiami politycznymi

Delegaci X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność” zachęcają Przewodniczącego Komisji Krajowej  
i Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do dalszych rozmów 
z największą partią opozycyjną, Prawem i Sprawiedliwością, 
na temat realizacji postulatów NSZZ „Solidarność” oraz 
próby zawarcia porozumienia w tej sprawie.

Stanowisko nr 15/2014
ws. ustawowego zabezpieczenia Grupy Azoty

X WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  
– uznając Grupę Kapitałową Azoty za znaczącą dla Gospo-
darki Narodowej i regionów w której funkcjonują wchodzące 
w jej skład firmy – Zakłady Azotowe Puławy, Zakłady 
Chemiczne Police, Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz Grupa 
Azoty S.A. w tarnowie – zwraca się do Sejmu RP, Rady 
Ministrów, oraz struktur krajowych i regionalnych Związku 
o podjęcie działań zmierzających do uchwalenia przez Sejm 
ustawy uznającej obszar sektora Wielkiej Syntezy Chemicz-
nej za strategiczny dla gospodarki narodowej. 

tym samym do obszaru tego powinny zostać włączone 
firmy tworzące Grupę Kapitałową Azoty a Skarb Państwa 
powinien dysponować w niej niezbywalnym pakietem 51% 
akcji.

Liczba delegatów uprawnionych do głosowania – 212
Liczba delegatów obecnych na posiedzeniu wyborczym  
– 191

Wybory przewodniczącego Zarządu Regionu

Liczba miejsc mandatowych – 1

Wyniki wyborów władz regionalnych oraz delegatów na KZD NSZZ „Solidarność” 
dokonanych podczas X WZD RM NSZZ „Solidarność” w Wieliczce

w dn. 27-28 czerwca 2014 r.
Liczba wydanych kart do głosowania – 186
Liczba wszystkich oddanych głosów – 186
Głosów ważnych – 181
Głosów nieważnych – 5
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 91 
Kandydaci na Przewodniczącego uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych: 
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1. Gliksman Adam
2. Koprowski Andrzej
3. Piekarz Andrzej
4. Sikora Henryk
5. Skólska Anna

Obwód nr 3 Krowodrza
Liczba miejsc mandatowych – 3
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Cempel Witold – 159
2. Jaworski Jerzy – 166
3. Niewiadomska-Węgrzyniak Katarzyna – 155 

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu  
z obwodu wyborczego nr 3 Krowodrza zostali wybrani:
1. Cempel Witold 
2. Jaworski Jerzy 
3. Niewiadomska-Węgrzyniak Katarzyna 

Obwód nr 4 Podgórze
Liczba miejsc mandatowych – 3
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Lach Adam – 175
2. Łyko Agata – 167
3. Wrona Adam – 164

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu z 
obwodu wyborczego nr 4 Podgórze zostali wybrani:
1. Lach Adam
2. Łyko Agata
3. Wrona Adam

Obwód nr 5 Nowy Sącz, Gorlice
Liczba miejsc mandatowych – 3
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0

1. Grzeszek Wojciech – 143

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Zarządu Re-
gionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” został wybrany:
Grzeszek Wojciech

Wybór członków Zarządu Regionu Małopolskiego 

Obwód nr 1 Nowa Huta
Liczba miejsc mandatowych – 4
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 183
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 92
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Jewuła Barbara – 125
2. Kielian Władysław – 139
3. Lebiest Stanisław – 100
4. Smoła Jerzy – 155
5. Stasielak tadeusz – 127

W wyniku tajnego głosowania członkami ZRM z obwodu 
wyborczego nr 1 Nowa Huta zostali wybrani:
1. Jewuła Barbara
2. Kielian Władysław
3. Smoła Jerzy
4. Stasielak Tadeusz

Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki
Liczba miejsc mandatowych – 5
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 183
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 92
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Gliksman Adam – 182 
2. Hardecka Barbara – 83
3. Koprowski Andrzej – 96  
4. Piekarz Andrzej – 136  
5. Sikora Henryk – 146  
6. Skólska Anna – 123  
7. Wroński Juliusz – 31 
 
W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 2 Śródmieście, Grzegórzki zostali 
wybrani:
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Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Kotowicz Krzysztof – 165
2. Masłowski Piotr – 167
3. Zielińska-Gorzula Maria – 154 

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 5 Nowy Sącz, Gorlice zostali 
wybrani:
1. Kotowicz Krzysztof 
2. Masłowski Piotr 
3. Zielińska-Gorzula Maria 

Obwód nr 6 Tarnów
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 177
Głosów nieważnych – 8
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 89
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Jewuła Romuald – 118
2. Łabędź Henryk – 155
3. Szumlański tadeusz – 62

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu  
z obwodu wyborczego nr 6 tarnów zostali wybrani:
1. Łabędź Henryk
2. Jewuła Romuald

Obwód nr 7 Chrzanów, Olkusz, Miechów
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Pietrzyk Ryszard – 169
2. Rusek Leszek – 169

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 7 Chrzanów, olkusz, Miechów 
zostali wybrani:
1. Pietrzyk Ryszard 
2. Rusek Leszek

Obwód nr 8 Bochnia, Brzesko, Myślenice
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Morawiec Agnieszka – 173
2. tomal Wojciech – 156

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 8 Chrzanów, olkusz, Miechów 

Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego w kadencji 2014-2018.
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zostali wybrani:
1. Morawiec Agnieszka
2. Tomal Wojciech

Obwód nr 9 Dębica
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Cieśla Waldemar – 168
2. Podlasek tomasz – 171

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu z 
obwodu wyborczego nr 9 Dębica zostali wybrani:
1. Cieśla Waldemar
2. Podlasek Tomasz

Obwód nr 10 Nowy Targ, Limanowa, Zakopane
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Lichota Krzysztof – 167
2. Sułkowski Jan – 162

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu  
z obwodu wyborczego nr 10 Nowy targ, Limanowa, Zako-
pane zostali wybrani:
1. Lichota Krzysztof

2. Sułkowski Jan

Obwód nr 11 Wadowice, Oświęcim
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 185
Głosów ważnych – 185
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Szczur Zdzisław – 167

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 11 Wadowice, oświęcim zostali 
wybrani:
1. Szczur Zdzisław

Wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Obwód nr 1 Nowa Huta 
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Mitera Ryszard – 151
2. Pfister Krzysztof – 148

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 1 Nowa Huta zostali 
wybrani:
1. Mitera Ryszard 
2. Pfister Krzysztof 

Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2018.
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Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki 
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 165
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 83
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Czopek Wojciech – 52
2. Ryblewska-Marewicz Katarzyna – 132
3. Wiśniewska-Bodzioch Barbara – 118

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 2 Śródmieście, Grze-
górzki zostali wybrani:
1. Ryblewska-Marewicz Katarzyna 
2. Wiśniewska-Bodzioch Barbara 

Obwód nr 3 Krowodrza 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Prochal Marek – 154

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 3 Krowodrza zostali 
wybrani:
1. Prochal Marek 

Obwód nr 4 Podgórze 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Łach Roman – 153

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 4 Podgórze zostali 
wybrani:
1. Łach Roman

Obwód nr 5 Nowy Sącz, Gorlice 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Konieczna Halina – 152

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 5 Nowy Sącz, Gorlice 
zostali wybrani:
1. Konieczna Halina

Obwód nr 6 Tarnów 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Szumlański tadeusz – 149

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 6 tarnów zostali 
wybrani:
1. Szumlański Tadeusz

Obwód nr 7 Dębica, Bochnia, Brzesko, Myślenice 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 167
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 84
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Kruk Krzysztof – 156

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 7 Dębica, Bochnia, 
Brzesko, Myślenice zostali wybrani:
1. Kruk Krzysztof

Obwód nr 8 Nowy Targ, Limanowa, Zakopane, Wadowice, 
Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Miechów 
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Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 167
Liczba wszystkich oddanych głosów – 167
Głosów ważnych – 165
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 83
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Gamrat Czesław – 118 
2. Jankowski Leszek – 122
3. Stuglik Piotr – 65 
W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 8 Nowy targ, Limano-
wa, Zakopane, Wadowice, oświęcim, Chrzanów, olkusz, 
Miechów zostali wybrani:
1. Gamrat Czesław
2. Jankowski Leszek

Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

Liczba członków Związku w Regionie – 47261
Liczba osób uprawnionych do głosowania na posiedzeniu 
wyborczym – 212
Liczba osób obecnych na posiedzeniu wyborczym  
– 165
Liczba miejsc mandatowych – 25

Obwód wyborczy nr 1 Kraków
Liczba miejsc mandatowych – 14

Tura I
Liczba wydanych kart do głosowania – 165
Liczba wszystkich oddanych głosów – 165
Głosów ważnych – 162
Głosów nieważnych – 3
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 82
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:

Gawlik Adam – 891. 
Gębara Andrzej – 902. 
Jaworski Jerzy – 1093. 
Kielian Władysław – 1034. 
Kyrcz Przemysław – 475. 
Lach Adam – 1406. 
Łyko Agata – 977. 
Malec Edward – 538. 
Masłowski Ryszard – 1069. 
Miłowski Andrzej – 6410. 
Miszczuk Barbara – 7711. 
Murzyn Wiesław – 6312. 

Parda Janusz – 6513. 
Piekarz Andrzej – 5114. 
Pokuta Daniel – 8015. 
Ryblewska-Marewicz Katarzyna – 8816. 
Skólska Anna – 8817. 
Smagowicz Jacek – 9818. 
Smoła Jerzy – 11319. 
Stasielak tadeusz – 5220. 
Wrona Adam – 7921. 
Żylski Wiesław – 4622. 

 
W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 1 Kraków w I turze 
zostali wybrani:
1. Gawlik Adam
2. Gębara Andrzej
3. Jaworski Jerzy
4. Kielian Władysław
5. Lach Adam
6. Łyko Agata
7. Masłowski Ryszard
8. Ryblewska-Marewicz Katarzyna
9. Skólska Anna
10. Smagowicz Jacek
11. Smoła Jerzy

Tura II
Liczba wydanych kart do głosowania – 158
Liczba wszystkich oddanych głosów – 158
Głosów ważnych – 156
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 79
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Miłowski Andrzej – 76  
2. Miszczuk Barbara – 98  
3. Murzyn Wiesław – 47  
4. Parda Janusz – 76  
5. Pokuta Daniel – 79  
6. Wrona Adam – 57
  
W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 1 Kraków w II turze 
zostali wybrani:
1. Miszczuk Barbara
2. Pokuta Daniel

Tura III
Liczba wydanych kart do głosowania – 151
Liczba wszystkich oddanych głosów – 151
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Głosów ważnych – 151
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 76
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Miłowski Andrzej – 72 
2. Parda Janusz – 75 

W wyniku tajnego głosowania, ponieważ żaden z kandy-
datów nie uzyskał wymaganej liczby głosów niezbędnej do 
ważności wyboru, do następnej tury przeszedł kandydat z 
największą ilością głosów – Parda Janusz.

Tura IV
Liczba wydanych kart do głosowania – 141
Liczba wszystkich oddanych głosów – 141
Głosów ważnych – 140
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 71
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Parda Janusz – 124 

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 1 – Kraków w IV turze 
został wybrany:
1. Parda Janusz

Obwód wyborczy nr 2 Nowy Sącz, Gorlice
Liczba miejsc mandatowych – 3

Tura I
Liczba wydanych kart do głosowania – 165
Liczba wszystkich oddanych głosów – 165
Głosów ważnych – 164
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 83
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Bugno Marek – 120
2. Kościółek Antoni – 58
3. Kotarba Józef – 107
4. Łukacz Agata – 58
5. Najduch Henryk – 82

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 2 Nowy Sącz, Gorlice 
w I turze zostali wybrani: 
1. Bugno Marek 
2. Kotarba Józef

Tura II
Liczba wydanych kart do głosowania – 158
Liczba wszystkich oddanych głosów – 158
Głosów ważnych – 157
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 79
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Kościółek Antoni – 37  

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów w kadencji 2014-2018.
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2. Łukacz Agata – 50  
3. Najduch Henryk – 73  

W wyniku tajnego głosowania, ponieważ żaden z kandy-
datów nie uzyskał wymaganej liczby głosów niezbędnej do 
ważności wyboru, do następnej tury przeszli kandydaci z 
największą ilością głosów:
1. Łukacz Agata
2. Najduch Henryk

Tura III
Liczba wydanych kart do głosowania – 151
Liczba wszystkich oddanych głosów – 151
Głosów ważnych – 150
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 76
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Łukacz Agata – 58
2. Najduch Henryk – 89

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 2 – Nowy Sącz, Gorlice 
zostali wybrani:
1. Najduch Henryk

Obwód  wyborczy nr 3 Tarnów
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 165
Liczba wszystkich oddanych głosów – 165
Głosów ważnych – 165
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 83
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Jewuła Romuald – 123 
2. Kądziołka Danuta – 114
3. Szumlański tadeusz – 61

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 3 tarnów zostali wy-
brani:
1. Jewuła Romuald
2. Kądziołka Tadeusz

Obwód wyborczy nr 4 Chrzanów, Olkusz, Miechów, Boch-
nia, Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy Targ, Limanowa, 
Zakopane, Wadowice, Oświęcim
Liczba miejsc mandatowych – 6

Tura I
Liczba wydanych kart do głosowania – 165
Liczba wszystkich oddanych głosów – 165
Głosów ważnych – 165
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 83
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Kantor Ewa – 129
2. Kensiak Jerzy – 77
3. Kurnik Stanisław – 119
4. Nanek Bogusław – 63
5. Sułkowski Jan – 115
6. Szczur Zdzisław – 123
7. Świerczek Zbigniew – 72
8. Zaborowski tomasz – 99

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 4 Chrzanów, olkusz, 
Miechów, Bochnia, Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy targ, 
Limanowa, Zakopane, Wadowice, oświęcim w I turze zostali 
wybrani:
1. Kantor Ewa
2. Kurnik Stanisław
3. Sułkowski Jan
4. Szczur Zdzisław
5. Zaborowski Tomasz

Tura II
Liczba wydanych kart do głosowania – 158
Liczba wszystkich oddanych głosów – 158
Głosów ważnych – 157
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 79
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Kensiak Jerzy – 68
2. Świerczek Zbigniew – 86 

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 4 Chrzanów, olkusz, 
Miechów, Bochnia, Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy targ, 
Limanowa, Zakopane, Wadowice, oświęcim w II turze zo-
stali wybrani:
1. Świerczek Zbigniew
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Poznaliśmy 
PREzYdIuM zRM

Posiedzenie otworzył przewodniczący 
Zarządu Regionu Wojciech Grzeszek, który 
rozpoczął od podziękowań dla obecnego 
na sali Andrzeja Szkaradka, który w Za-
rządzie Regionu zasiadał nieprzerwanie 
od momentu jego utworzenia w 1981 r.,  
a wcześniej był także członkiem MKZ Ma-
łopolska. W bieżącej kadencji A. Szkaradek 
zrezygnował ze startu w wyborach. „Gdy 
przyszedłem do Regionu Andrzej był dla 
mnie przewodnikiem i myślę, że dla wielu 
z nas także wzorem w pracy dla „Soli-
darności”. Wielokrotnie podkreślał, że dla 
niego istnieje jedna Solidarność i to swoją 
postawą zawsze udowadniał” – mówił 
Przewodniczący Małopolskiej „Solidarno-
ści”, dziękując swojemu poprzednikowi na 
tym stanowisku.

Wzruszenia nie krył Andrzej Szkara-
dek, który ape-
lował: „Brońcie 
„Sol idarności”, 
choć jest coraz 
trudniej. ta wła-
dza chce walczyć 
i chce zniszczyć 
nie tyle związki 
zawodowe, co 
przede wszystkim 
„So l ida rność” . 
Musicie być blisko 
ludzi pracy, bo oni 
was potrzebują”. 
Rozpoczyna jąc 
obrady Wojciech 
Grzeszek wręczył 

10 lipca br. 
odbyło się 

pierwsze zebranie 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, 
wybranego na 

kadencję 2014-
2018, podczas 

którego dokonano 
wyboru Prezydium 

ZRM.

także kwiaty paniom, których aż siedem 
– co jest rekordem – będzie w bieżącej 
kadencji zasiadało w Zarządzie Regionu.

Pierwsze posiedzenie Zarządu poświę-
cone było głównie sprawom porządkowym, 
związanym z wyborem władz wykonaw-
czych Regionu w bieżącej kadencji. Prze-
wodniczący Wojciech Grzeszek zapropono-
wał, by prezydium liczyło od 8 do 10 osób, 
co zostało przyjęte przez Zarząd. Następnie 
Przewodniczący Regionu przedstawił propo-
zycję podziału funkcji w prezydium: „Nie 
przewiduję większych zmian, bo wszyscy 
członkowie prezydium, którzy zdecydowali 
się na start, zostali pozytywnie zweryfiko-
wanych w wyborach, co oznacza akceptację 
dla ich działań, choć często były one trudne 
i niewdzięczne.”

W tajnym głosowaniu członkowie Za-
rządu Regionu dokonali wyboru prezydium 
w kształcie zaproponowanym przez Prze-
wodniczącego Regionu. W skład prezydium 
weszli w randze wiceprzewodniczących 
Anna Skólska (która będzie piastować rów-
nież funkcję skarbnika), Adam Lach, Jerzy 
Smoła i Henryk Łabędź (łączący funkcję 
z rolą sekretarza). Członkami Prezydium 
zostali wybrani również Romuald Jewuła  
z tarnowa, Ryszard Pietrzyk z Chrzanowa 
i Zdzisław Szczur z Wadowic.

Przewodniczący przedstawił również 
koncepcję podziału funkcji w poszczegól-
nych oddziałach i biurach Regionu. W tym 
zakresie również nie dojdzie do zbyt wie-
lu zmian, jedynie kierownictwo oddziału  
w Nowym Sączu – w schedzie po Andrzeju 

adam Gliksman
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Szkaradku – zostanie powierzone Marii Zielińskiej-Go-
rzuli.

Zarząd powołał również zespół ds. uchwały progra-
mowej. Przypomnijmy, że Walne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” zobligowało Zarząd Regionu do przy-
gotowania tego dokumentu. W skład zespołu weszli: 

Wojciech Grzeszek, przewodniczący ZR, Henryk Łabędź, 
zastępca przewodniczącego  ZR, Agata Łyko, Danuta 
Kądziołka, Andrzej Koprowski i Witold Cempel. H. Łabędź 
zadeklarował, że zespół do następnego posiedzenia Za-
rządu Regionu, przewidzianego na koniec sierpnia br., 
przedstawi projekt uchwały programowej. 

Wojciech Grzeszek – przewodniczący 
W „Solidarności” od 1980 r., od 1989 
r, przewodniczący a następnie wiceprze-
wodniczący KZ NSZZ „S” w Drukarni 
Narodowej w Krakowie, gdzie pracował 
na stanowisku głównego specjalisty ds. 
organizacji i zarządzania, od 1992 r. 

członek Zarządu Regionu Małopolska, w 1994 sekretarz 
ZRM, od 1995 do 1998 wiceprzewodniczący ZRM, od 
1998 przewodniczący ZRM, delegat na WZDR Małopolska 
od 1992, od 1998 r. delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 
i członek Komisji Krajowej. W latach 1998-2006 - Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. od 
2002 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim. W kadencji 
2010-2014 - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego.
„Solidarność była i jest szczególnie dziś naszym członkom 
i Polsce potrzebna.”
Zainteresowania: polityka, film, muzyka, literatura.

Jerzy Smoła 
– zastępca przewodniczącego 
Członek „Solidarności” od 1980 r. Wielo-
letni przewodniczący Komisji Zakładowej  
a następnie oddziałowej w Zakładzie Auto-
matyzacji, delegat na WZD KRH od 1998 

– nadal a następnie MoZ oddział Kraków w AcelorMittal. 
Członek Komisji Zakładowej MoZ KRH 2002-2010, delegat 
do Krajowej Sekcji Hutnictwa - nadal, delegat na WZD Se-
kretariatu Metalowców od 2006 - nadal, delegat na WZD 
Regionu Małopolskiego od 2002 – nadal, delegat na KZD 
od 2006 - nadal. Zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Rynku Pracy, przewodniczący Powiatowej Rady Rynku 
Pracy (GUP) przy Prezydencie m. Krakowa, członek powia-
towej Rady Rynku Pracy powiatu krakowskiego, członek 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie 

Małopolskim.  
„Skutecznie pomagać ludziom.”
Zainteresowania: informatyka, historia najnowsza, fanta-
styka, sport.

Adam Lach 
– zastępca przewodniczącego
W „Solidarności” od 1980 r., w latach 
1989-1995 przewodniczący KZ NSZZ „S” 
przy KZE „telpod” w Krakowie, członek 
KZ 1995-1998, przewodniczący KR przy 

telpod 1998-2002, członek Prezydium ZRM 1992-1997, 
wiceprzewodniczący ZRM od 1997 r. do tej pory, delegat 
na WZDR Małopolska 1990-nadal, delegat na Krajowy Zjazd 
Delegatów 1990-2002 i od 2006 - nadal, członek Komisji 
Krajowej 1998-2002, 2006 - nadal, członek Krajowego 
Funduszu Strajkowego NSZZ „S” 1999-2011, od 2002 
r. członek Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie 
Małopolskim, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Wieliczce 
(2000-2002).
„Skuteczny Związek to mocny Związek, ale skuteczność 
zależna jest od działań nas wszystkich.”
Zainteresowania: sport, piłka nożna, turystyka.

Anna Skólska 
– zastępca przewodniczącego, skarbnik
Absolwentka V Lo w Krakowie (1973). 
Inspektor BHP w Wojewódzkim Przedsię-
biorstwie Handlu obuwiem (1973-1974); 
specjalista ds. płac w Drukarni Narodowej 
w Krakowie (1974-2006); od 1994 r. 

specjalista ds. interwencji i kierownik Działu Interwencji oraz 
pełnomocnik ds. organizacji zarządzania i interwencji ZRM. 
W NSZZ „S” od września 1980 r. Działalność związkowa: 
KZ w Drukarni Narodowej: skarbnik (1989-1991), przewod-
nicząca (1991-2006), pełnomocnik (2006-2010). Delegat 

Prezentacja członków Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego
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Prezydium ZR Podbeskidzie 1992-1999, przewodniczący 
Podregionu Wadowice 1992-1999, delegat na KZD 1992-
nadal, członek ZRM 1999-nadal, przewodniczący Delegatury 
w Wadowicach 1999-2006, członek Prezydium ZRM 2005. 
Radny Rady Miejskiej w Wadowicach od 1994 roku.
„Pomoc słabszemu – mniej mówmy a więcej róbmy dla 
dobra Solidarności i jej członków.”
Zainteresowania: dobry film sensacyjny, książka historyczna, 
piłka nożna, turystyka

Romuald Jewuła – członek prezydium 
Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1991 r., 
przewodniczący KZ oddział Zakład Gazowni-
czy w tarnowie 2000-2002, zastępca prze-
wodniczącego KZ oddział Zakład Gazowniczy 
w tarnowie 2002- nadal, delegat na WZDR 

Małopolska 2002 – nadal, członek ZRM 2002 – nadal, 
delegat na WZD Sekcji Krajowej GNiG 2002- nadal, prze-
wodniczący ZKK Karpackiej Spółki Gazownictwa w tarnowie 
2004-nadal, delegat na Kongres Sekretariatu Przemysłu 
Chemicznego 2002-2006. Członek Rady Sekcji Krajowej - 
Sekretarz GNiG NSZZ „Solidarność” od 2010.
„Z ludźmi dla ludzi.”
Zainteresowania: historia, gospodarka – przekształcenia  
i procesy prywatyzacyjne, polityka, brydż sportowy.

Ryszard Pietrzyk – członek prezydium 
Do NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1980 
r., członek KZ w Kopalni Węgla Kamien-
nego „Janina” w Libiążu 1989-1995, wi-
ceprzewodniczący KZ przy KWK „Janina” 
1995-1998, przewodniczący KZ przy KWK 

„Janina” 1998-2006, obecnie wiceprzewodniczący KZ przy 
KWK „Janina”, przewodniczący oddziału Nr 3 z siedzibą 
w  Chrzanowie od 2002, delegat przez dwie kadencje na 
WZDR Śląsko-Dąbrowskiego, delegata na WZDR Małopolska 
2002-nadal, delegat na KZD od 2010, członek Powiatowej 
Rady Zatrudnienia w Chrzanowie od 2002.
„Człowiek przede wszystkim.”
Zainteresowania: sport, od ponad 10-ciu lat prowadzi halowe 
drużyny piłkarskie szczebla zakładowego, z którymi osiągnął 
znaczne sukcesy w kraju i za granicą, praca w samorządach 
lokalnych (gmina, powiat).

(j)

na WZD RM od 1998 r.
Zarząd Regionu Małopolskiego: członek (2002-2006, 

2010-nadal), sekretarz (2002-2006), skarbnik-zastępca 
przewodniczącego (2010-nadal); przewodnicząca Regio-
nalnej Komisji Wyborczej NSZZ „S” Małopolska (2007-
nadal), członek Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ „S” 
(2010-2014).

Doprowadziła m.in. do odzyskania majątku związko-
wego zagarniętego w stanie wojennym w Drukarni Narodo-
wej, zawarcia ZUZP i pakietu gwarancji pracowniczych przed 
prywatyzacją Drukarni.
„Służyć związkowcom radą, pomocą i działaniem najlepiej 
jak potrafię.”
Zainteresowania: kwiaty, literatura, tematyka społeczna.

Henryk Łabędź 
– zastępca przewodniczącego, sekretarz 
W „Solidarności” od 1988 r. Rzecznik 
prasowy KZ przy Zakładach Mechanicznych  
w tarnowie 1989-1991, wiceprzewodni-
czący KZ przy Zakładach Mechanicznych w 

tarnowie 1991-1994, przewodniczący KZ przy Zakładach 
Mechanicznych 1994-nadal, członek Komisji Rewizyjnej Sek-
cji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego 1992-1995, członek 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej 1992-1995, członek ZRM 
1995-nadal, delegat na WZDR Małopolska 1995-nadal, 
delegat na KZD 1995-2006, przewodniczący Delegatury 
w tarnowie 1998-2006, członek KK 1998-2002, członek 
Prezydium ZRM 1998-2006, zastępca przewodniczącego 
2006-2010, zastępca przewodniczącego i sekretarz od 
2010 r.
„Być blisko ludzi, rozumiejąc ich problemy i skutecznie im 
pomagając.”
Zainteresowania: literatura, film, historia, sport, polityka, 
sprawy społeczne.

Zdzisław Szczur – członek prezydium 
W „Solidarności” od roku 1980, wiceprze-
wodniczący KZ w okręgowym Zakładzie 
transportu i Maszyn Drogowych w Krakowie 
o/Wadowice 1980-1981, delegat na WZDR 
Małopolska 1980-1981, przewodniczący 
KZ przy oZtiMD o/Wadowice 1989-1995, 

przewodniczący Komisji Rewizyjnej w oZtiMD o/Wadowice 
1995-2003, członek ZR Podbeskidzie 1989-1999, członek 

Z  p rac  ZRM
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Z prac  ZRM

NIE zAPOMNIMY 
O WAS

Już na początku zebrania podzię-
kowania przekazano na ręce Andrzeja 
Szkaradka, natomiast po zakończeniu 
posiedzenia na sali obrad pojawili się 
członkowie Zarządu w l. 2010-2014, 
którzy w bieżącej kadencji nie ubiegali 
się o ponowną reelekcję.

Wszystkim zaproszonym za pracę na 
rzecz Regionu podziękował przewodniczą-
cy Wojciech Grzeszek, który podkreślał, 
że liczy na dalszą współpracę. Byli już 
członkowie Zarządu również dziękowali 
za czas spędzony wspólnie. Deklarowali 
również, że nie zapomną o Regionie. 
Józef Barszcz z Uniwersytetu Rolniczego 
mówił: „Nie zapomnę o Was, ale i wy 
proszę nie zapomnijcie o mnie”. Henryk 
Ekiert z oświęcimia życzył wytrwałości 
i tego, by mimo piętrzących się trudno-
ści, praca dla związku przynosiła efekty. 
Andrzej Dybol z MPEC Kraków, dzięko-
wał za lata współpracy, przyznając, że 

przechodzi już na emeryturę związkową 
i wkrótce pracowniczą: „Moje doświad-
czenie pokazuje, że potrafimy skutecznie 
i profesjonalnie pomagać pracownikom. 
Ustępuję miejsca młodszym, bo myślę, 
że w naszej pracy to też niezmiernie 
istotne, by umieć przekazać swoją pracę 
następcom”. Adam Piątek ze Szczawnicy 
mówił, że dla jego organizacji, działającej 
w małej miejscowości, to było ważne do-
świadczenie, posiadania przedstawiciela 
w Zarządzie Regionu i życzył sukcesów 
nowemu Zarządowi. teresa Kapusta  
z ZBK w Krakowie podkreślała, że w 
Zarządzie Regionu znaleźli się ludzie, 
którzy potrafili podać rękę potrzebują-
cym i za to doświadczenie serdecznie 
dziękowała.

Andrzej olejnik z tarnowa, który 
od grudnia 1980 r. był członkiem MKZ 
Małopolska, a od 1990 r. nieprzerwanie 
członkiem Zarządu Regionu, dziękując 

Tradycyjnie pierwsze 
posiedzenie 

nowo wybranego 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 

stanowiło 
również okazję 

do podziękowania 
ustępującym 

członkom Zarządu. 

adam Gliksman

Teresa Kapusta Andrzej Dybol Wojciech Grzeszek i Andrzej Szkaradek
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Ukonstutowanie się RKR
Podczas pierwszego posiedzenia, w dniu 28 czerwca 

2014 roku ukonstytuowała się Regionalna Komisja Rewi-
zyjna, w następującym składzie:

Czesław Gamrat (Miechów) – przewodniczący 1. 
Leszek Jankowski (Nowy targ) – z-ca przewodni-2. 
czącego 
Katarzyna Ryblewska-Marewicz (Kraków) – z-ca 3. 
przewodniczącego, sekretarz
Barbara Wiśniewska-Bodzioch (Kraków) – z-ca prze-4. 
wodniczącego
Roman Łach – członek prezydium  5. 
Halina Konieczna6. 
Krzysztof Kruk7. 
Ryszard Mitera8. 
Krzysztof Pfister9. 
Marek Prochal10. 
tadeusz Szumlański11. 

za wspólną pracę podkreślał, że dla niego działalność 
związkowa musi łączyć i słowa i czyny. „Mimo iż 
nie będę już członkiem Zarządu Regionu to mam 
zamiar nadal czynami wspierać Region i tam, gdzie 
będzie to możliwe będę starał się rozwijać nowe 
pola współpracy”. Działalność w Zarządzie Regionu 
zakończyli również Kazimierz Bębenek, Józef Wilk 
i Ludwik Korta, który jednak nadal będzie kierował 
oddziałem w Bochni.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a ostat-
ni z ustępujących członków ZR Stanisław Lebiest z Ar-

celorMittalPoland, dziękując za ostatnie 8 lat, zwrócił 
uwagę na to, że trzeba patrzeć w przyszłość: „Myślę, 
że tu jeszcze wrócę” – zakończył podziękowania, 
wywołując radość wśród zebranych. 

Henryk Ekiert Józef Barszcz

Wojciech Grzeszek i Kazimierz Bębenek

Wojciech Grzeszek i Adam Piątek

Wojciech Grzeszek i Ludwik Korta

Stanisław Lebiest Andrzej Olejnik
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Z prac  KK

Nie możemy stać z boku
Do uczestnictwa w wyborach samorządowych za-

chęcał członków Komisji Krajowej Piotr Duda podczas 
obrad w Warszawie w dn. 8 lipca br. „Nie możemy 
stać z boku” – podkreślał wielokrotnie przewodniczący  
– „Musimy to zrobić dla Polski, dla społeczeństwa, dla 
pracowników”.

Piotr Duda rozpoczął obrady Komisji Krajowej  
w Warszawie  od gratulacji skierowanych do wszystkich 
szefów regionów i branż, którzy przeszli już przez 
wybory w Związku. Przy okazji związkowcy nagrodzili 
oklaskami członka KK Jacka Smagowicza, który obcho-
dził niedawno 72. urodziny.

Przewodniczący poinformował o skierowanym do 
niego zaproszeniu do udziału w Komitecie Honorowym 
tour de Pologne. „Dla mnie jest tylko jeden naprawdę 
ważny wyścig kolarski czyli ten Solidarności i olimpij-
czyków” – podkreślił Duda i po raz kolejny podziękował 
dyrektorowi wyścigu oraz wszystkim organizatorom za 
świetnie przygotowaną imprezę, jedną z trzech sztan-
darowych imprez sportowych organizowanych przez 
Związek.

Dalej przewodniczący KK omówił sytuację zwią-
zaną z obchodami rocznicy porozumień sierpniowych, 
przy okazji których swoją nową siedzibę otwiera  
w Gdańsku Europejskie Centrum Solidarności. Bazyl 
Kerski, dyrektor ECS spotkał się z szefem Związku, 
a Piotr Duda przedstawił oczekiwania „Solidarności” 
wobec obchodów rocznicy powstania „Solidarności”, 
tak „aby nie powtórzyło się to, co działo się podczas 
haniebnych obchodów 4 czerwca”.

Zbliżające się wybory są okazją do zaangażowania 
się członków Związku w działalność samorządową. Prze-
wodniczący namawiał do współpracy i do wchodzenia 
w sojusze tam, gdzie jest to możliwe. Wszystko po to, 
żeby zmieniły się władze, które podejmują niekorzystne 
dla obywateli decyzje.  Wielu członków KK podkreślało, 
że w regionach konieczna jest współpraca na szczeblu 
samorządowym i że zaangażowanie w wybory może 
przynieść w regionach wiele dobrego. „Nie możemy stać 
z boku” – podkreślał wielokrotnie Duda – „Musimy 
to zrobić dla Polski, dla społeczeństwa, dla pracow-
ników”.

Henryk Nakonieczny, członek prezydium KK poin-
formował związkowców, że prezydent podpisał ustawę 
dotyczącą krótszego czasu pracy dla niepełnosprawnych. 
Jest to konsekwencja wygranej Związku przed trybuna-
łem Konstytucyjnym. „Solidarność” zaskarżyła przepisy 
do tK, który uznał zmiany za niezgodne z Konstytucją 
RP i dał ustawodawcy rok na zmianę. Ustawa przywraca 
stan sprzed 2012 r., kiedy siedmiogodzinny czas pracy 
dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności obowiązywał bez wymogu uzyskiwania 
zaświadczeń lekarskich.

Wielu związkowców zostało przesłuchanych  
w prokuraturze w związku z pikietami przed sklepami 
Lidla. Członkowie KK wysłuchali również informacji na 
temat akcji zorganizowanej przez LabourStar, wraz ze 
związkiem zawodowym UniGlobal. Za pośrednictwem 
strony www.labourstart.org można przesyłać mailem 
informację do jak największej ilości osób z apelem do 
zaprzestania robienia zakupów w Lidlu. 

Przypominamy: w styczniu 2013 roku pracowni-
cy sieci Lidl założyli organizację NSZZ „Solidarność”. 
Niestety kierownictwo firmy nie podjęło rzeczywistego 
dialogu ze stroną pracowniczą. W grudniu 2013 roku 
przewodnicząca oraz wiceprzewodniczący organizacji 
zakładowej NSZZ „Solidarność” otrzymali dyscyplinar-
ne wypowiedzenia z pracy. obecna akcja ma na celu 
powstrzymanie Lidla od podejmowania kolejnych anty-
związkowych i antypracowniczych działań.

Sporą część obrad oraz ożywioną dyskusję wywo-
łało rozpatrywanie odwołań wyborczych, omówienie 
spraw spornych oraz podjęcie uchwał dotyczących spraw 
strukturalnych w Związku.

Najdłużej członkowie KK dyskutowali o sytuacji 
w kraju. Piotr Duda poinformował związkowców  
o spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. 
„Solidarność” podejmie bliższą współpracę z partią, 
która jest najbardziej propracowniczą w Polsce. Hasło 
ostatniej wielkiej manifestacji w Warszawie brzmiało  
– „Dość lekceważenie społeczeństwa”. Afera z taśmami 
i kolejne podejmowane przez rząd działania pokazują, 
że to hasło nie tylko nie straciło na aktualności, ale stało 
się jeszcze bardziej znaczące.

(hd)
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Przełomowe porozumienie w budowlance
14,29 zł - tyle ma wynosić tzw. minimalna go-

dzinowa stawka kalkulacyjna w budownictwie. Poro-
zumienie w tej sprawie podpisały związki zawodowe 
i organizacje pracodawców. Jego celem jest wyelimi-
nowanie patologii w branży budowlanej. 

„Dla naszej branży to bezprecedensowe poro-
zumienie. Ma ono charakter otwarty, więc liczymy, 
że kolejni pracodawcy będą do niego przystępować”  
– mówi Zbigniew Majchrzak, przewodniczący Krajowe-
go Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego 
NSZZ „Solidarność”, jeden z orędowników porozu-
mienia.

Przypomnijmy, że stawka kalkulacyjna roboczo-
godziny to wskaźnik wykorzystywany w ofertach 
przetargowych. Ma ona szczególne znaczenie zwłasz-
cza w przetargach publicznych, w których zgodnie  
z obowiązującymi przepisami główne kryterium wy-
boru oferty stanowi cena. „od wielu lat mamy do 
czynienia z patologiczną sytuacją, w której uczciwe 
firmy przegrywają przetargi z podmiotami, które  
oferują np. stawkę kalkulacyjną na poziomie 4 zł za 
godzinę. Po przetargu taka firma, która zazwyczaj nie 
ma nawet własnych pracowników, nie wywiązuje się  
z kontraktu, przekracza terminy, kosztorysy i nie płaci 
podwykonawcom” – wskazuje Majchrzak. 

Skalę patologicznych zjawisk budownictwie  
w pełni uwidoczniła fala upadłości firm z tej bran-
ży w ostatnich latach. Z danych wynika, że tylko  
w ostatnich dwóch latach rocznie upadło po ok. 250 
firm! „Wówczas na jaw wyszło, że nawet duże firmy 
w sposób kompletnie nieodpowiedzialny wygrywa-
ły kontrakty na tak minimalnych środkach, że na 
każdym zleceniu notowały straty. te straty narastały  
i w końcu firma musiała ogłosić upadłość. Być może 
dla prezesów to było niewielkie zmartwienie, bo oni 
z pewnością sobie poradzili, ale dla robotników utrata 
pracy to znacznie poważniejszy problem” – zaznacza 
Zbigniew Majchrzak.

Rzeczywiście ostatnie lata pokazały, że proces 
zaniżania wartości własnych prac, pozwalał co prawda 
firmom wygrywać kolejne przetargi, ale stanowił rów-

nież dla nich pętlę, która zaciskała się na ich szyjach, 
wraz z postępem prac.

Wreszcie NSZZ „Solidarność”, ale także firmy bu-
dowlane, postanowiły podjąć walkę z tym procederem 
i z – tak naprawdę – nieuczciwą konkurencją. Zdano 
sobie sprawę, że tolerowanie obecnego stanu rzeczy 
doprowadzi do zniszczenia branży, na czym wszyscy 
stracą. Uczciwie funkcjonujące firmy będą odcięte od 
zamówień publicznych, a pieniądze nas wszystkich 
będą marnotrawione na kontrakty z nieuczciwymi 
dostawcami usług. Stąd też w maju rozpoczęto proces 
podpisywania porozumień dotyczących płacy mini-
malnej.

Sygnatariuszami porozumienia poza NSZZ „So-
lidarność” jest także Związek Zawodowy Budowlani 
a także organizacje pracodawców – Polski Związek 
Pracodawców Budownictwa, Związek Rzemiosła Pol-
skiego, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości 
oraz Pracodawcy Ziemi Lubuskiej.  Wysokość stawki 
wyznaczona w porozumieniu wynika wprost z usta-
wowej płacy minimalnej, do której doliczono koszty 
pracy po stronie pracodawcy. Jak informuje „Solidar-
ność” coraz więcej firm i stowarzyszeń pracodawców 
budowlanych jest zainteresowanych przystąpieniem 
do porozumienia. ostatnie sygnały płyną m.in. ze 
Śląska i z Pomorza. 

Jak podkreśla szef budowlanej „Solidarności” 
wspólna inicjatywa przedsiębiorców i związkowców 
jest reakcją na bierność rządzących wobec nieprawi-
dłowości na rynku budowlanym. „Jeżeli firma przy-
stępująca do przetargu publicznego i wygrywająca 
go, oferuje stawkę godzinową w wysokości znacznie 
niższej od tej wynikającej z przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, to od razu widać, że z taką 
ofertą i z takim przedsiębiorcą coś jest nie tak. Pań-
stwo, tolerując  taki stan rzeczy, po prostu dobrowol-
nie rezygnuje z należnych mu podatków oraz danin  
i w pewnym sensie wspiera szarą strefę” – zaznacza 
przewodniczący.

Porozumienie póki co nie ma umocowania  
w polskim prawodawstwie. Związkowcy mają jednak 
nadzieję, że porozumienie w sprawie minimalnej godzi-
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nowej stawki kalkulacyjnej otworzy drogę do dalszych 
dwustronnych ustaleń z organizacjami pracodawców. 
Jednym z długofalowych celów jest wypracowanie 
wspólnych założeń nowelizacji ustawy o zamówie-
niach publicznych. „Jeżeli rząd nie prowadzi dialogu  
z partnerami społecznymi lub co prawda rozmawia, 
ale później i tak robi to, co uzna za stosowne, to musi-
my brać sprawy w swoje ręce. Postulaty pracodawców 

Pomóżmy razem małej Zoi!
W grudniu 2013 r. urodziła się Zoja Marianowska, 

wnuczka przedwcześnie zmarłej działaczki „Solidarności” 
i wieloletniej pracownicy NIK – Barbary Marianowskiej. 
Dziewczynka urodziła się z bardzo rzadką chorobą gene-
tyczną – Zespołem Aperta, charakteryzującym się dużymi 
deformacjami w obrębie twarzoczaszki, palcozrostem  
u rąk i nóg oraz rozszczepem podniebienia. Choroba ta 
zdarza się raz na 200 tysięcy zdrowych urodzeń i jak do 
tej pory nie ma na nią skutecznego leku. oznacza to, że 
można jedynie operacyjnie korygować nieprawidłowości 
w budowie kostnej i czaszki. Jest to proces cykliczny, 
trwający do końca okresu wzrostu. Najprościej mówiąc 
– trzeba robić miejsce dla rosnącego mózgu, który nie 
mieści się w zarośniętej szwami czaszce i tak do czasu, 
gdy dziecko przestanie rosnąć. W warunkach polskich  
i europejskich wymaga to kilkunastu operacji.

Można jednak malutkiej Zoi zaoszczędzić cierpienia. 
Dr Jeff Fearon z kliniki w Dallas twierdzi, że konieczne 
jest przeprowadzenie trzech operacji, a potem jeszcze 
ewentualnie 2 lub 3. W czasie tych pierwszych trzech 
operacji kilka zespołów będzie pracować nad głową, 
rączkami i nóżkami dziecka. Leczenie w USA jest jednak 
niezmiernie kosztowne – całość zabiegu będzie kosz-
tować 400 000 zł. to przerasta możliwości finansowe 
rodziców Zoi, którzy walczą o zdrowie córki.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Soli-
darność” Andrzej Marianowski, dziadek Zoi i mąż Barbary 
prosił delegatów o wsparcie. Podczas obrad udało się 
zebrać 2020,25 zł, które zostały wpłacone na konto 
jednej z dwóch fundacji, które zbierają środki na pomoc 
dziecku.

Małopolska „Solidarność” apeluje o dokonywanie 
darowizn na konto jednej z poniżej wymienionych fun-
dacji:
Fundacja „Mam serce”
ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa
Nazwa banku: Millennium Bank, numer konta: 
48 1160 2202 0000 0001 8388 3519, 
tytuł przelewu: Zoja Marianowska
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
ul. Łomiańska 5, 01-661 Warszawa
Nazwa banku: BPH SA, Numer konta: 15 1060 0076 
0000 3310 0018 2615, 
tytuł przelewu: 23020 Marianowska Zoja, darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia

Wszystkie darowizny są w 100% wpłacane na 
konto Zoi. Fundacje nie pobierają żadnych opłat.

Więcej informacji na temat Zoi, jej choroby i walki  
o zdrowie, a także fotografie dziewczynki znajdują się na 
stronie www.zojamarianowska.pl, a także na Facebooku: 
www.facebook.com/zojamarianowska 

Apelujemy o pomoc w uzbieraniu pieniędzy 
na leczenie małej Zoi!

i związków zawodowych w wielu miejscach są w tym 
wypadku zbieżne” – zauważa Zbigniew Majchrzak. 

Celem krótkofalowym jest promowanie porozu-
mienia i zainteresowanie nim podmioty ogłaszające 
przetargi. „Solidarność” chciałaby promować firmy, 
które nie tylko dobrze wykonują zlecenia, ale też dba-
jąc o pracownika, gwarantują odpowiednią kadrę.

adam Gliksman
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Kongres Sekretariatu Metalowców
W dniu 23 czerwca 2014 r. w trzebnicy k. Wro-

cławia odbył się XXIV Kongres Sekretariatu Metalow-
ców NSZZ „Solidarność”. Sekretariat Metalowców jest 
najwyższą strukturą branżową w NSZZ „Solidarność”, 
zrzeszającą ponad 43 tys. członków skupionych w 8 
krajowych sekcjach branżowych, tj. w Krajowej Sekcji 
Hutnictwa (9888 członków), Krajowej Sekcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego (13.100), Krajowej Sekcji Branży 
Metalowców (4092), Krajowej Sekcji Przemysłu Zbroje-
niowego (5279), Krajowej Sekcji Przemysłu teleelektro-
nicznego (1571), Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego 
(3888), Krajowej Sekcji Przemysłu okrętowego (3190) 
oraz w Krajowej Sekcji Przemysłu Elektromaszynowego 
(2043).

Na Kongres zostało wybranych 110 delegatów 
reprezentujących wszystkie powyższe Sekcje Krajowe, 
zgodnie z kluczem wyborczym. Region Małopolski jest 
reprezentowany przez 7 delegatów z Krajowej Sekcji 
Hutnictwa (A. Gębara, W. Jakubiec, W. Kielian, P. orzeł, 
J. Smoła i K. Stypuła – wszyscy z ArcelorMittal Poland, 
oraz M. Synowski z AM Refractories), oraz jednego de-
legata z Krajowej Sekcji Motoryzacji - A. Grajkowskiego 
z MAN trucks Niepołomice. 

W Kongresie udział wzięli przedstawiciele zagra-
nicznych central związkowych, w tym z Czech (oS 
KoVo), Słowacji (oZ KoVo), Węgier (VASAS), Francji 
(CFDt), Szwecji (IF Metall), Niemiec (IG Metall), Litwy 
(LIt Metal), Włoch (FIM-CISL). Gościem obrad był Se-
kretarz Generalny Europejskiej Federacji Pracowników 
Przemysłowych – IndustriALL European trade Union 
Ulrich Eckelmann. W Kongresie udział wziął także Za-
stępca Sekretarza Generalnego EKZZ, nasz polski kolega 
z Brukseli, Józef Niemiec. Swoją gościnnością zaszczycili 
nas również koledzy z zaprzyjaźnionych krajowych struk-
tur, z którymi wspólnie tworzymy Europejskie (IndustriAll 
European tU) oraz Światowe (IndustriAll Global Union) 
struktury Metalowców w tym: Kazimierz Grajcarek, Prze-
wodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz 
Mirosław Miara, Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu 
Chemicznego. Gośćmi byli także przedstawiciel gospo-
darza czyli Zarządu Regionu Dolny Śląsk Wiceprzewod-
nicząca Maria Zapart oraz Wiceprzewodniczący Regionu 

Małopolskiego Henryk Łabędź.
Po wystąpieniach zaproszonych gości oraz po zło-

żeniu sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewi-
zyjnej za ubiegłą kadencję, przystąpiono do procedur 
wyborczych nowych władz Sekretariatu Metalowców 
na kadencję 2014-2018.

Na funkcję Przewodniczącego Rady Sekretariatu 
Metalowców kandydowały dwie osoby: dotychczasowy 
Przewodniczący Bogdan Szozda, reprezentujący branżę 
motoryzacyjną oraz jego poprzednik Adam Ditmer, repre-
zentujący branżę hutniczą. W wyniku tajnego głosowa-
nia przewodniczącym został ponownie wybrany Bogdan 
Szozda, wygrywając w głosowaniu 56-36.

Po wyborze Przewodniczącego przystąpiono do 
wyboru składu nowej Rady Sekretariatu Metalowców, 
której liczebność wcześniej ustalono na 26 osób, tak aby 
proporcjonalnie wszystkie sekcje krajowe miały w niej 
swoich przedstawicieli (Przewodniczący każdej sekcji 
krajowej z automatu jest członkiem Rady). Krajowa 
Sekcja Hutnictwa w Radzie Sekretariatu miała zagwaran-
towane 5 miejsc w tym 4 wybieralne. W wyniku tajnego 
głosowania zostali do niej wybrani: Andrzej Gębara z Ar-
celorMittal Poland Kraków, Andrzej Karol z Huty Baildon, 
Wojciech Krasuski z Huty Celsa ostrowiec oraz Mirosław 
Nowak z ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

ostatnią procedurą wyborczą był wybór dziewię-
cioosobowej Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Metalow-
ców, w skład której w wyniku tajnych wyborów zostali 
wybrani z Krajowej Sekcji Hutnictwa: Zdzisław Wójcik z 
Alchemia Częstochowa oraz Stanisław Szrek z Arcelor-
Mittal Dąbrowa Górnicza.

andrzej Gębara



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 3127 lipca 2014

Spor t

25. Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności i Olimpijczyków”

Już po raz 25. odbył się Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Solidarności i olimpijczyków, który tym razem 
zgromadził aż 20 ekip z całej Europy. Czwarty etap 
wyścigu rozpoczynał się w Nowym Sączu, a kończył 
w Krośnie, a jego zwycięzcą został Kamil Zieliński  
z grupy Mexller. 

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności  
i olimpijczyków jest organizowany nieprzerwanie od 
1990 r. organizatorem jest przez Region Ziemia Łódz-
ka NSZZ „Solidarność”, towarzystwo olimpijczyków 
Polskich oraz władze samorządowe terenów, przez 
które przejeżdża wyścig. Wyścig odbywa się pod 
patronatem Polskiego Komitetu olimpijskiego. Wyścig 
został umieszczony w kalendarzu Europe tour.

tegoroczny jubileuszowy wyścig w ciągu czterech 
dni przemierzył trasę o długości 710 km, która obej-
muje 4 województwa i 15 powiatów. Pięcioetapowa 
trasa wyścigu rozpoczęła się w Łodzi, a następnie 
wiodła przez województwa śląskie, świętokrzyskie, 
małopolskie i podkarpackie do mety w Jarosławiu.

W dniu 4 lipca  w Nowym Sączu rozpoczął się 
czwarty i zarazem najdłuższy etap wyścigu.

Honorowy start nastąpił z nowosądeckiego rynku 
a starterami byli Wojciech Grzeszek przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego i prezydent  Nowego 
Sącza Ryszard Nowak. 

Przewodniczący Wojciech Grzeszek oraz Andrzej 
Szkaradek byli również  z ramienia Małopolskiej „So-
lidarności” przewodniczącymi jednostki organizacyjnej 
współpracującej przy organizacji wyścigu. Podczas 

uroczystości Małopolską „Solidarność” reprezentowali 
również wiceprzewodniczący Regionu Anna Skólska  
i Jerzy Smoła.

Przed rozpoczęciem wyścigu odbyła się pre-
zentacja wszystkich ekip i liderów poszczególnych 
klasyfikacji oraz dekoracja najlepszej dotychczasowej 
drużyny.

Honorowe podziękowania za pomoc w organizacji 
wyścigu  z rąk przewodniczącego Komitetu organiza-
cyjnego Waldemara Krenca z Łodzi odebrali Wojciech 
Grzeszek oraz Andrzej Szkaradek. 

Etap z Nowego Sącza do Krosna wygrał Kamil  
Zieliński z grupy Mexller, który w ten sposób zdobył 
koszulkę lidera i utrzymał ją w ostatnim dniu za-
wodów. Polak w klasyfikacji generalnej wyprzedził 
dwójkę włoskich kolarzy z grupy team Idea Mirko 
tedeschiego i Davide Balleriniego.

Nadmienić należy, że jest to kolejna, a zapew-
ne i nie ostatnia wizyta kolarzy biorących udział  
w Międzynarodowym  Wyścigu Kolarskim Solidarności 
i olimpijczyków w gościnnym Nowym Sączu.

Jerzy Smoła




