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Podziękowania
Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy ko-

ściele św. M. Kolbego w Mistrzejowicach 
pragnie podziękować całemu Zarządowi 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” i Komisji Robotniczej Hutników 
przy ArcelorMittal Poland SA  za pomoc 
w organizacji uroczystości związanych  
z 5. rocznicą wyniesienia bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki na ołtarze. 

Podziękowania przesyła także kadra 
nauczycielska ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
z Nowego Sącza za przekazane na rzecz 
szkoły przez Zarząd Regionu oraz krakow-
ski Oddział IPN wydawnictwa.

Plan szkoleń na II półrocze 2015 r.
Szkolenia wyjazdowe

Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26
16-18 września – Ogólnozwiązkowe 
14-16 października – Profesjonalizm organizacji zakładowej
28-30 października –  Bycie liderem związkowym – to zobowiązuje!
4-6 listopada – Komunikacja w negocjacjach 
18-20 listopada – Ogólnozwiązkowe
25-27 listopada – Świadome kształtowanie wizerunku działacza zw.
2-4 grudnia – Zwolnienia grupowe + sposoby rozwiąz. umów o pracę
9-11 grudnia – Negocjacje 
Cena szkolenia: 100 pln netto (123 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

8-9 września – Bycie liderem związkowym – to zobowiązuje!
10-11 września – Świadome kształtowanie wizerunku działacza zw.
25 września – ZFSŚ
19-20 października – Ogólnozwiązkowe
26-27 października – Komunikacja w negocjacjach 
12-13 listopada – Negocjacje 
20 listopada – ZFSŚ
3-4 grudnia – Mobbing w miejscu pracy
Szkolenia są bezpłatne. 

Szkolenie sip
Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26

21-23 października
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).

Szkolenie sip
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

30 listopada - 2 grudnia
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 
403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w. 26, email: szko-
lenia@solidarnosc.krakow.pl. Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie 
wypełnionego i podpisanego formularza. Ilość miejsc ograniczona - decyduje 
kolejność zgłoszenia. Więcej na stronie www.solidarnosc.krakow.pl.
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Przenieście Wojewodę do Katowic...
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 

zorganizowała 15 lipca 2015 r. pikietę protestacyjną 
przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
Głównym powodem pikiety kolejarzy były obrona 120 
miejsc pracy, decyzja Zarządu o przeniesieniu Centrali 
PKP Cargo S.A. z Krakowa do Katowic, niszczenie 
struktur kolei w Małopolsce oraz bezczynność władz 
województwa i posłów koalicji rządzącej. Sytuacja 
budzi oburzenie, bo jest to decyzja polityczna, a jej 
prawdziwym powodem jest zamiar sprzedaży budynku 
przy ul. Kamiennej 6 w Krakowie, którego właścicielem 
jest PKP Cargo S.A. W tej transakcji przeszkadzają 
ludzie, którzy mają tam swoje miejsca pracy i dlatego 
wymyślono przeniesienie ich do wynajętego budynku 
w Katowicach. 

Ponad 100 kolejarzy z NSZZ „Solidarność”  
z różnych kolejowych zakładów i spółek w kamizelkach 
„S” ze związkowymi flagami protestowało w obronie 
pracowników Centrali Cargo. Przypomniano, że jeszcze 
nie tak dawno w Małopolsce działały dwa zakłady spół-
ki Cargo, w Krakowie i Nowym Sączu oraz Centrala. Za-
kłady te przyłączono do Zakładu Śląsko-Dąbrowskiego 
w Katowicach. W Małopolsce pozostała tylko Centrala, 
którą teraz chce się przenieść do Katowic. Pikietujący 
trzymali transparenty z napisami, m.in.: „Przenieście 
Wojewodę do Katowic”, „Nie przenoście nam stolicy 
do Katowic”, „Prezes Purwin z PO likwidatorem Cargo  
w Krakowie”. W trakcie protestu przemawiali: Krzysztof 
Cieślak, Wiceprzewodniczący KZ NSZZ „S” w Centrali 
Cargo, który mówił, 
że pracownicy nie są 
w stanie dojeżdżać do 
Katowic, bo większość 
z nich dojeżdża do Kra-
kowa z różnych rejo-
nów Małopolski, Marek 
Gorgosz z byłego za-
kładu Cargo w Nowym 
Sączu, który mówił  
o dalszym przebywaniu 
kilkudziesięciu pracow-
nikach na nieświad-

czeniu pracy, wysyłaniu ludzi na PDO oraz likwidacji 
miejsc pracy i komórek organizacyjnych byłego zakładu, 
Elżbieta Baczewska, Przewodnicząca KM NSZZ „S”  
w TK Telekom, która mówiła o sprzedaży TK spółce 
Netia, Ireneusz Dynowski, Przewodniczący KZ NSZZ 
„S” w Oddziale Małopolskim Przewozów Regionalnych, 
który mówił o restrukturyzacji i finansowaniu przewo-
zów w 2016 r., Zenon Kozendra, członek Prezydium 
SKK i Sekcji Zawodowej Cargo NSZZ „S”, który mówił  
o złej sytuacji w Cargo i negatywnych zjawiskach  
w całej Grupie PKP. Wśród przemawiających byli Andrzej 
Adamczyk, Poseł PiS, Wiceprzewodniczący Sejmowej 
Komisji Infrastruktury, który skrytykował rządowy 
„Program dla Śląska” oraz Wojciech Grzeszek, Prze-
wodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „S”, który 
przypomniał o Rezolucji Sejmiku Małopolskiego popie-
rającej pracowników Cargo, aby mogli nadal pracować 
w Krakowie i ogólnych tendencjach wyprowadzania 
miejsc pracy z Małopolski. 

Pikietujący wyrażali swoje niezadowolenie przy uży-
ciu gwizdków, okrzyków, śpiewając kilkakrotnie „Cargo  
w Krakowie, zostawcie Cargo w Krakowie…”. Na 
zakończenie protestu organizatorzy przygotowali list 
otwarty adresowany do Wojewody Małopolskiego, który 
został odczytany i wręczony przedstawicielowi Wojewody.

Była to druga pikieta w obronie Cargo (pierwsza 
odbyła się w tym samym miejscu 5 lutego br.). Od tego 
czasu związek zorganizował wiele spotkań, adresował 
wiele pism, interweniował u posłów, odbyło się w tej 
sprawie posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury, 

przesłano kilka interpe-
lacji poselskich, zostały 
przyjęte rezolucje Rady 
Miasta Krakowa i Sej-
miku Małopolskiego, 
pracownicy odwiedzili 
biura poselskie posłów 
Platformy Obywatel-
skiej. 

Czy ktoś nas  
w końcu wysłucha, zro-
zumie i pomoże? 

 henryk sikora
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Adam gliksman jubileusz, myśl 
i pamięć

Dwudniowe posiedzenie Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” odbyło się w dn. 25-26 czerwca br.  
w Krynicy i zostało wzbogacone o spo-
tkanie z Henrykiem Nakoniecznym, który 
przedstawił założenia Ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego oraz o szkolenie 
poświęcone świeżo uchwalonym zmianom 
w Kodeksie pracy, które przeprowadziła 
radca prawny Justyna Franczyk-Filipek.  
Podczas obrad Zarządu omawiano przy-
gotowania do obchodów 35. rocznicy 
powstania NSZZ „Solidarność”. Centralne 
uroczystości organizowane przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” odbędą się  
w sobotę, 29 sierpnia br. w Gdańsku i zo-
staną zorganizowane w formie festynu na 
terenie Stoczni Gdańskiej pod wspólną na-
zwą „Solidarność pokoleń”. Zanim jednak 
rozpocznie się część artystyczna, na Placu 
Solidarności odbędzie się o godz. 14:00 
demonstracja, którą zakończy uroczyste 
złożenie kwiatów pod bramą nr 2 Stoczni 
Gdańskiej.
Gwiazdy muzyki o „Solidarności”

Koncerty rozpoczną się o godz. 15:00. 
Jako pierwsi na scenie pojawią się Papa D. 
(dawny Papa Dance) oraz Boney M. Nato-
miast o godz. 19:00 rozpocznie się koncert 
„My Naród” (koncert będzie transmitowany 
lub retransmitowany przez TVP), na który 
złożą się kultowe przeboje lat 80-tych XX 
w. w wykonaniu gwiazd współczesnej mu-
zyki polskiej. Na scenie pojawią się m.in. 
zespoły Lombard, Elektryczne Gitary, Daab, 
Sexbomba i Sztywny Pal Azji, oraz wyko-
nawcy Skubas, Jan Pietrzak, Dawid Kwiat-

Przygotowaniom do 
obchodów rocznicy 
35-lecia powstania 

NSZZ „Solidarność”, 
powołaniu Fundacji 

„Solidarni 
w chorobie”, oraz 

przygotowaniom do 
utworzenia Instytutu 
Myśli „Solidarności” 

poświęcone 
było czerwcowe 

posiedzenie 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”. 
Gościem Zarządu był 

członek prezydium 
KK Henryk 

Nakonieczny, który 
omówił nową ustawę 

o Radzie Dialogu 
Społecznego.

kowski i Natalia Przybysz. O godz. 21:30 
rozpocznie się koncert wokalisty i gitarzysty 
Chrisa de Burgh, znanego m.in. z przebojów 
„High On Emotion” oraz „The Lady In Red”. 
„Komisja Krajowa serdecznie zaprasza całe 
rodziny na ten dzień do Gdańska” – mówił 
Skarbnik KK NSZZ „S” Jerzy Jaworski.
Małopolska świętuje w Wieliczce

Tydzień po uroczystościach w Gdań-
sku trzydziestopięciolecie powstania NSZZ 
„Solidarność” będziemy świętować w Ma-
łopolsce. Centralnym punktem obchodów 
będzie „Dzień z Solidarnością w Wieliczce”. 
W programie uroczystości, które rozpocznie 
msza św. w klasztorze oo. Franciszkanów, 
znalazło się również Uroczyste Walne Zebra-
nie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu 
Małopolskiego, w trakcie którego odbędzie 
się m.in. wręczenie tytułów „Zasłużony dla 
NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego” 
oraz „Nagród Małopolskiej Solidarności 
im. Barbary Niemiec”. Równocześnie roz-
pocznie się piknik sportowo-rozrywkowy 
w Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej  
w Wieliczce. W jego ramach przewidziano 
liczne atrakcje i zabawy dla dzieci, kącik 
plastyczny i wiele innych atrakcji, dzięki 
którym najmłodsi uczestnicy imprezy na 
pewno nie będą się nudzić. Na murawie 
królować będzie piłka nożna – najpierw 
odbędzie się bowiem towarzyski turniej  
z udziałem reprezentacji „Solidarności”  
z Glinika Gorlice, Janiny Libiąż, ArcelorMittal-
Poland w Krakowie i Kopalni Soli Wieliczka 
o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regio-
nu Wojciecha Grzeszka. Po jego zakończe-
niu zagrają z kolei reprezentanci „Solidar-
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ności” z samorządowcami z Wieliczki. Swoje podwoje dla 
chętnych otworzy w tym dniu także Tężnia Solankowa. 
Po zakończeniu emocji sportowych uwagę zebranych 
przyciągnie scena główna, na której wystąpią zespoły 
„Dosis” oraz „Baciary”.
Nowe otwarcie w dialogu społecznym

Wiele miejsca podczas posiedzenia poświęcono tak-
że bieżącej sytuacji w kraju. Z satysfakcją odnotowano, 
że w ostatnich tygodniach wiele postulatów związkowych 
zaczyna być realizowanych, a rządzący, którzy do tej pory 
negowali żądania związkowe, teraz coraz częściej starają 
się wychodzić naprzeciw zgłaszanym pomysłom. Z pew-
nością dużym sukcesem jest przyjęcie przez parlament 
„Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego”, która znaczą-
co zmienia model funkcjonowania dialogu społecznego  
w Polsce i daje szanse na większy wpływ społeczeństwa 
i pracowników na podejmowane przez rząd decyzje. 
Szczegółowo zmiany w tym zakresie przedstawił Hen-
ryk Nakonieczny, członek Prezydium KK i przez wiele 
lat przedstawiciel „Solidarności” w Komisji Trójstronnej 
ds. Społeczno-Gospodarczych (piszemy o nich również  
w „Serwisie”).
Wyższa płaca minimalna

Trwają dyskusje nad poziomem płacy minimalnej 
w 2016 r. Co ciekawe w tym roku rząd zaproponował 
jej wysokość wyższą niż sugerowali pracodawcy. Przed-
stawiciele większości central pracodawców proponowali 
bowiem podniesienie minimalnej krajowej z 1750 zł do 
1782 zł (Lewiatan zaproponował nawet 1800 zł). Rząd 
przedstawił propozycję podniesienia płacy do 1850 zł. 
NSZZ „Solidarność” i pozostałe związki nie biorą od 
dwóch lat udziału w pracach Komisji Trójstronnej, więc 
na jej forum nie dyskutowały na temat tych propozycji, 
ale jak zaznaczają przedstawiciele „Solidarności” płaca 
minimalna powinna wzrosnąć do 1880 zł, by nie stracić 
swej siły nabywczej z bieżącego roku. W lipcu (a więc 
już po posiedzeniu Zarządu Regionu) okazało się, że w 
Komisji Trójstronnej nie uzgodniono wspólnego stanowiska 
w tej sprawie, a więc ostatecznie decyzję podejmie rząd. 
Nie będzie mógł zaproponować kwoty niższej, niż przed-
stawiona partnerom społecznym, a więc niż 1850 zł. 
Przyjazny pracodawca

Przypomniano podczas posiedzenia, że trwa ósma 
edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”,  

w którym NSZZ „Solidarność” nagradza certyfikatem 
firmy szanujące prawa pracownicze oraz stawiające na 
stabilne zatrudnienie i partnerskie relacje w zakładzie 
pracy. Pierwotnie termin zgłoszeń mijał 30 czerwca br., 
ale został wydłużony do 31 sierpnia br. Szczegółowe 
informacje na temat konkursu i zasad przyjmowania zgło-
szeń można znaleźć na stronie www.solidarnosc.org.pl.
Pomagać chorym i cierpiącym

W trakcie obrad przedstawiono również pomysł 
utworzenia przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność” 
fundacji wspierającej chorych i cierpiących członków 
związku i ich rodziny. Mecenas Barbara Porzuczek, która 
omówiła przygotowany przez siebie statut, podkreślała, 
że niejednokrotnie osoby, które nagle dotyka poważna 
choroba, są pozostawione same sobie, a wobec braku 
funduszów na drogie leczenie, często tracą również szan-
sę na odzyskanie zdrowia. Celami Fundacji „Solidarni  
w chorobie” ma być pozyskiwanie i przekazywanie 
środków umożliwiających ratowanie życia i zdrowia  
i ułatwiających korzystanie z opieki lekarskiej i wykwalifi-
kowanych specjalistów, a także zakup lekarstw, środków 
medycznych i specjalistycznego sprzętu medycznego. 
Fundacja ma również starać się zaspokajać niezbędne 
potrzeby życiowe osób chorych, zajmować się rehabi-
litacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz podejmować działania edukacyjne i terapeutyczne. 
Podczas posiedzenia Zarząd Regionu utworzył Fundację, 
która teraz zostanie zarejestrowana.
Myśl jest bronią

Kolejną inicjatywą, której zielone światło dał Zarząd 
Regionu, jest rozpoczęcie działań zmierzających do po-
wołania Instytutu Myśli „Solidarności”. Instytut miałby 
stanowić organ, który rozwijałby działalność „Solidarno-
ści” i ją wspierał, angażując się w proces dbania o rozwój 
idei „solidarności” i jej upowszechniania. Instytut dawałby 
szansę na wzmacnianie siły związku m.in. poprzez dbanie 
o edukację i formację członków i działaczy „Solidarności”, 
oraz strategiczne planowanie działań. Pełnomocnikiem 
Zarządu ds. utworzenia Instytutu został dr Krzysztof 
Kosiec, wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej  NSZZ 
„Solidarność” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Zadaniem pełnomocnika będzie przygotowanie celów, 
struktury  i określenie metod działań Instytutu i przedsta-
wienie ich pod dyskusję Zarządu Regionu.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 7 (704)6

Ruch związkowy

Adam gliksman, hd związki zawodowe 
W POlSCE

Według OECD w 2012 roku tylko 
12 proc. pracowników pobierających 
pensję należało w naszym kraju do 
związków zawodowych. Jak jednak wy-
nika z raportu GUS „Związki zawodowe  
w Polsce 2014” dane są najprawdopodob-
niej niedoszacowane, ponieważ eksperci 
OECD przyjęli, że w tym czasie pracowało  
w oparciu o umowę o pracę 12 mln Po-
laków.  Decyzja Trybunału Konstytucyj-
nego, który niedawno uznał prawo osób 
samozatrudnionych oraz zatrudnionych na 
umowach cywilnoprawnych do tworzenia 
związków zawodowych wpłynie na zmia-
nę sytuacji. Część pracowników wstąpi do 
działających już organizacji związkowych, 
a część założy nowe. Dzięki temu może 
się m.in. zwiększyć odsetek zakładowych 
organizacji związkowych w prywatnych 
firmach.

Z opublikowanego 13 lipca br. przez 
GUS raportu „Związki zawodowe w Polsce 
2014” wynika, że w Polsce w ubiegłym 
roku aktywną działalność prowadziło 12,9 
tys. jednostek organizacyjnych związków 
zawodowych spośród 19,5 tys. zarejestro-
wanych w REGON związków zawodowych. 
Największą ich część stanowiły zakładowe 
organizacje związkowe (78%), a dalej 
międzyzakładowe organizacje związkowe 
(18%). Ponadto na terenie Polski działały 
też federacje, konfederacje i ich struktury 
terenowe lub branżowe, a także tzw. jedno-
lite związki zawodowe – w sumie aktyw-
nych podmiotów tych typów było około 0,3 
tys. (tj. 2%). Najmniej licznymi grupami 
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na umowę o pracę 

należy w Polsce 
do związków 

zawodowych, ale 
w górnictwie ten 

odsetek sięga 
72%. W ubiegłym 

roku co czwarta 
osoba zrzeszona 

w związkach 
zajmowała się 

zawodowo edukacją. 
Taki obraz 

wyłania się 
z najnowszego 

raportu 
poświęconego 

związkom 
zawodowym 

w Polsce.

były natomiast podzakładowe organizacje 
związkowe (1%) oraz związki zawodowe 
rolników indywidualnych (jedynie 0,1%). 
Interesującym aspektem raportu jest in-
formacja na temat wskaźnika dostępności 
związków zawodowych dla mieszkańców 
województw. Najwięcej organizacji na 10 
tys. dorosłych osób było zlokalizowanych 
na terenie województwa: śląskiego (5,2), 
dolnośląskiego (4,7), łódzkiego, opolskie-
go i podkarpackiego (po 4,4), a najniższe 
wartości tego wskaźnika wystąpiły w woje-
wództwach kujawsko-pomorskim i małopol-
skim (po 3,5) oraz mazowieckim (3,6).
19% pracujących na umowach

Do objętych badaniem związków 
zawodowych należało 1,6 mln osób. 
Osoby zrzeszone w związkach zawodo-
wych stanowiły więc 5% dorosłej ludności 
Polski, 11% – wszystkich osób pracują-
cych, 17% – zatrudnionych na podstawie 
stosunku pracy oraz 19% - pracowników 
zakładów pracy zatrudniających powyżej 9 
osób. Mężczyźni stanowią 54% członków 
związku, jednak feminizacja związków 
jest widoczna w sektorze ochrony zdrowa  
i pomocy społecznej (79%) oraz finanso-
wym i ubezpieczeniowym (73%). Emeryci 
stanowią ok. 8% liczby członków związków 
zawodowych.

W ubiegłym roku co czwarta osoba 
zrzeszona w związkach zajmowała się za-
wodowo edukacją, a największy odsetek 
związkowców występował w górnictwie 
węgla kamiennego i brunatnego oraz  
w firmach zajmujących się wydobyciem 
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innych surowców – 72 proc. 
Największa część organizacji związkowych zrze-

szała co najmniej 15 członków, ale nie więcej niż 149 
członków (67%), dość istotny udział mają organizacje 
małe, czyli liczące nie więcej niż 14 członków (16%) 
oraz od 150 do 500 członków (11%). Natomiast struk-
tura członkostwa rozkładała się inaczej – najwięcej 
członków grupowały organizacje masowe (powyżej 1 
tys. członków) – 36%, choć stanowiły zaledwie 1% 
z wszystkich związków zawodowych. Istotny udział w 
strukturze członków miały także organizacje zrzeszające 
od 15 do 149 członków (27%) oraz od 150 do 500 
członków (24%).
Większość ma problemy z działalnością

Większość jednostek organizacyjnych związków 
zawodowych (62%) zadeklarowało, że w 2014 r. do-
świadczało problemów, prowadząc swoją działalność. 
Odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od poziomu 
struktury związkowej. Najczęściej na problemy wskazy-

wały organizacje znajdujące się najwyżej w strukturze 
(81%), następnie działające na terenie kilku zakładów 
pracy (70%), a najrzadziej – działające tylko w jednym 
zakładzie pracy (60%).

Najczęściej wskazywanym przez organizacje związ-
kowe problemem były trudności w kontaktach z praco-
dawcami – bariera ta dotyczyła co trzeciej jednostki. Zde-
cydowanie częściej trudności w kontaktach z pracodaw-
cami odczuwane były wśród struktur wyższego szczebla 
(63%) niż wśród organizacji międzyzakładowych (45%) 
i zakładowych (29%). Niewiele mniej organizacji wska-
zywało problemy związane z obowiązującymi przepisami 
i procedurami prawnymi – barierę tę zadeklarowało 29% 
spośród wszystkich związków zawodowych. Ona rów-
nież była częściej odczuwana przez struktury nadrzędne  
– 55% wobec 38% wśród jednostek międzyzakładowych 
i 26% wśród zakładowych. Na trzecim miejscu pod 
względem częstotliwości wskazań były problemy zwią-
zane z niewystarczającą liczbą chętnych do pracy społecz-

Źródło: gus.
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nej (27%). Niewystarczające zaangażowanie członków  
w pracę na rzecz związku w podobnym stopniu odczu-
wały organizacje na wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej (od 30% wśród konfederacji i federacji 
do 26% wśród jednostek zakładowych).

Dla konfederacji, federacji i związków jednolitych 
istotne znaczenie miały jeszcze problemy wynikające  
z: kontaktów z administracją publiczną (43%), trudności 
w pozyskiwaniu środków finansowych na swoją działal-
ność (31%) i kontaktów z mediami (28%). Te rodzaje 
problemów w zdecydowanie mniejszym zakresie doty-
czyły organizacji międzyzakładowych, a najmniejszym 
– zakładowych. Natomiast problemy, które w podobnej 
części wskazywały wszystkie typy jednostek organiza-
cyjnych związków zawodowych miały charakter barier 
wewnętrznych. Na niewystarczającą liczbę członków 
wskazywały nawet nieco częściej jednostki zakładowe 
(17%) i międzyzakładowe (16%) niż struktury wyższe-
go szczebla (15%).
Sumienni i uczynni

W 2014 r. związki zawodowe deklarowały, że 
składki członkowskie za poprzedni rok opłaciło 86% ich 
członków. W grupie organizacji zrzeszonych w centralach 
związkowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych odsetek ten przekroczył 90%, 
w pozostałych związkach zawodowych zrzeszających 

pracowników najemnych – 87%, zaś wśród organizacji 
rolników indywidualnych wyniósł jedynie 4%, co wynikało 
z tego, że większość związków zrzeszających rolników 
z zasady nie pobiera składek od swoich członków. Nie-
odpłatna, z perspektywy związków zawodowych, praca 
na ich rzecz miała dwojaki charakter. Po pierwsze była 
to praca społeczna, czyli wykonywana przez członków 
dobrowolnie i w czasie wolnym – deklarowało ją aż 95% 
jednostek związkowych ponadzakładowych. Po drugie 
była to praca, wykonywana w godzinach zatrudnienia  
u pracodawcy, za którą przysługiwało działaczowi normal-
ne wynagrodzenie od pracodawcy – z takiej możliwości 
korzystało 18% organizacji związkowych.

W sumie związki zawodowe wykazały, że w ciągu 
roku w nieodpłatną pracę na ich rzecz zaangażowanych 
było 182 tys. członków. Średnio w jednym związku 
świadczyło ją 14 członków, ale w połowie związków było 
to nie więcej niż 5 osób. Jednak 1/4 członków pracują-
cych nieodpłatnie na rzecz związków wykazywana była 
przez podmioty niezrzeszające bezpośrednio osób, co 
powoduje, że jeden członek mógł być wykazany zarówno 
na poziomie organizacji zakładowych, jak i w strukturach. 
Po odjęciu zaangażowanych członków wskazywanych 
przez struktury federacyjne liczba aktywnych członków 
wyniosła 138 tys. osób.

Źródło: gus.
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Etaty należą do rzadkości
Raport GUS dowodzi, że wbrew stereotypom, 

związki zawodowe w Polsce nie korzystają nadmiernie 
z etatów związkowych. Wedle danych pracowników eta-
towych zatrudniała jedynie co 50 organizacja, a  koszty 
działalności 64% organizacji związkowych były niskie  
i nie przekraczały 5 tys. złotych rocznie. Grupa podmio-
tów ponosząca koszty przekraczające 0,5 mln złotych 
stanowiła tylko 1% zbiorowości.

Choć aktywną działalność prowadziło 10,2 tys. za-
kładowych organizacji związkowych to zakładów pracy, 
na terenie których były one zlokalizowane odnotowano 
6,3 tys., a więc na jeden zakład przypadały średnio 
mniej niż 2 organizacje związkowe. Grupa zakładów 
pracy, w których działała więcej niż jedna organizacja 
związkowa stanowiła 27% zakładów pracy, w których 
były takie organizacje, a w 1% zakładów, funkcjonowało 
co najmniej 5 organizacji związkowych.

Zakładowe organizacje związkowe najczęściej 
działały na terenie średniej wielkości zakładów pracy, 
zatrudniających między 50 a 249 osób (55% uzwiązko-

wionych zakładów pracy), następnie w dużych zakładach 
pracy, a więc z zatrudnieniem od 250 osób (31%), 
zaś najrzadziej w podmiotach zatrudniających mniej 
niż 50 osób (14%). Zakłady pracy, w których działały 
organizacje związkowe częściej reprezentowały sektor 
publiczny (62%) niż sektor prywatny (38%). Odsetek 
zakładowych organizacji związkowych zlokalizowanych 
w zakładach pracy sektora publicznego był jeszcze wyż-
szy i wyniósł 66%, co świadczy o tym, że na terenie 
podmiotów sektora publicznego zlokalizowanych było 
przeciętnie więcej organizacji związkowych niż w zakła-
dach z sektora prywatnego.

Warto podkreślić, że opracowanie GUS jest pierw-
szym od 25 lat opracowaniem urzędu na temat związ-
ków zawodowych. Badanie „Działalność związków 
zawodowych i jej uwarunkowania społeczno-ekonomicz-
ne” było zrealizowane poprzez zbieranie danych za 
pośrednictwem formularza SOF-21. 

Opracowano na podstawie raportu GUS „Związki 
zawodowe w Polsce 2014”, www.stat.gov.pl

Zmiany w prawie pracy
Sejm ograniczył możliwość przedłużania umów termi-

nowych ponad 33 miesiące oraz zmienił długość okresów 
wypowiedzenia dla umów na czas określony. 

 Według nowych przepisów łączny okres zatrudnienia 
na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie 
może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, 
liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. 
Czwarta umowa z mocy ustawy stanie się umową na czas 
nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę 
na okres próbny, nie dłuższy niż trzy miesiące. Kodeks 
pracy daje też prawo pracodawcy przedłużyć umowę 
„gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące 
po jego stronie”. O takich dłuższych umowach będzie 
trzeba jednak informować Państwową Inspekcję Pracy.  
Okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony 
będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego praco-
dawcy. Przy zatrudnieniu krócej niż sześć miesięcy okres 
wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie, od pół roku do 
trzech lat - miesiąc, a powyżej trzech lat - trzy miesiące.  
„Tak głęboka zmiana przepisów poprawiająca pozycje 
osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych 

nie jest przejawem dobrej woli rządu. Te rozwiązania 
są reakcją na skargę NSZZ „Solidarność” do Komisji 
Europejskiej na sposób implementacji dyrektywy Rady 
99/70/WE dotyczącej zatrudnienia terminowego”  
– uważa dr Magdalena Barbara Rycak, prodziekan WPIA 
Uczelni Łazarskiego. W 2013 r. „Solidarność” złożyła 
Komisji Europejskiej ostry sprzeciw wobec nadużywaniu 
przez polskie firmy terminowych umów o pracę. Związ-
kowcy oskarżyli rząd, że w sposób niewystarczający dba 
o równowagę sił na rynku pracy i niewłaściwie wdrożył 
dyrektywę mającą zapobiegać nadużyciom zatrudnienia 
terminowego. W reakcji na skargę, KE zdecydowała  
o wszczęciu postępowania wobec Polski. Rekomendacje 
końcowe, wydane przez KE wyraźnie wskazały, że w Polsce 
powinno nastąpić zbliżenie warunków świadczenia pracy 
na podstawie umów na czas nieokreślony i terminowych. 
Eksperci uważają, że wprowadzenie proponowanych zmian 
znormalizuje relacje na rynku pracy.  „Taka zmiana przepi-
sów przywróci normalność i ten rodzaj kontraktów będzie 
wykorzystywany zgodnie z jego społecznym i gospodar-
czym przeznaczeniem” – mówi prof. Marcin Zieleniecki 
z Zespołu Prawnego KK NSZZ „Solidarność”.

za: www.solidarnosc.org.pl
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Adam gliksman odnowić dialog
Sejm w dn. 25 czerwca br. przyjął ustawę 

o Radzie Dialogu Społecznego, która zastąpi 
obecną Komisję Trójstronną. „To wielki dzień 
dla dialogu społecznego w Polsce” – podkre-
ślał Piotr Duda, szef „Solidarności”. Za przyję-
ciem ustawy głosowało 425 posłów, przeciw 
było trzech a jeden wstrzymał się od głosu.  
W czerwcu 2013 r. „Solidarność” razem z OPZZ  
i Forum ZZ zawiesiły swój udział w pracach Komi-
sji Trójstronnej . „Nie  jestem PR-owcem premiera, 
żebym udawał, że toczy się jakikolwiek dialog”  
– tłumaczył wtedy Piotr Duda, przewodniczący KK: 
„Jako związki zawodowe nie mamy zamiaru dłu-
żej legitymizować tego dialogu społecznego, które-
go faktycznie nie ma, jest on tylko pozorowany.” 
Kilka miesięcy po zerwaniu rozmów, związkowcy 
przedstawili na spotkaniu z prezydentem Komo-
rowskim swój projekt zastąpienia Komisji Trój-
stronnej Radą Dialogu Społecznego. Własny pro-
jekt przedstawili później pracodawcy, a następnie 
wspólny zespół wypracował projekt, który został 
przedstawiony rządowi. Obecny kształt ustawy 
jest wynikiem porozumienia wszystkich stron. 
„Najskuteczniejszą drogą do rozwiązywania trud-
nych problemów społecznych i gospodarczych 
jest prawdziwy i partnerski dialog społeczny” 
– podkreśla szef Związku: „Nowa Rada Dialogu 
Społecznego daje większe uprawnienia partnerom 
społecznym i daje szanse na nowe otwarcie. To 
wielki dzień dla dialogu społecznego w Polsce.”

W Senacie ustawa o Radzie Dialogu Społecz-
nego i innych instytucjach dialogu społecznego była 
rozpatrywana 9 lipca br., w posiedzeniu uczestni-
czył Piotr Duda oraz przedstawiciele pozostałych 
central związkowych i organizacji pracodawców.  
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wita-
jąc obecnych na sali partnerów społecznych 
podkreślił ich udział w tworzeniu ustawy  
o Radzie Dialogu Społecznego. W podobnym 
tonie wypowiedział się minister pracy i poli-
tyki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. 
W imieniu trzech reprezentatywnych centrali 
związkowych: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ, 
głos zabrał Piotr Duda, przewodniczący „Solidar-
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ności”, który stwierdził, że zapisy ustawy wyprze-
dzają swój czas. Zaznaczył, że sukcesem osiągnię-
tym przy okazji tworzenia ustawy o RDS jest nie 
tylko fakt porozumienia związków zawodowych  
i pracodawców, na dalszym etapie także ze stroną 
rządową, ale również to, że w parlamencie udało 
się zjednoczyć wszystkie partie polityczne, które 
zgodnie opowiedziały  się za przyjęciem projektu 
ustawy bez poprawek. 

Zaapelował o docenienie kompromisu part-
nerów społecznych także przez Senat. Odniósł 
się do znaczenia wysokiej reprezentatywności 
partnerów wchodzących dotychczas w skład Trój-
stronnej Komisji, a w przyszłości w Radzie Dialogu 
Społecznego, która pozwala na odpowiedzialne 
dyskusje, daje zdolność do kompromisu dla dobra 
dialogu. Przypomniał, że tak też było przy pisaniu 
projektu ustawy o RDS, oraz że wszystkie osiem 
organizacji: związkowych i pracodawców, podpi-
sało się pod uzgodnioną treścią projektu. 

W imieniu pracodawców głos zabrali Wojciech 
Warski z BCC oraz Jeremi Mordasewicz z Konfede-
racji Lewiatan, którzy przedstawili jednak odmien-
ne stanowiska w kwestii reprezentatywności orga-
nizacji pracodawców określonej w ustawie o RDS.  
Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, swoje stanowi-
sko wobec zaproponowanych w Senacie poprawek 
przedstawili partnerzy społeczni. Poparli poprawki 
w spawie terminów opiniowania budżetu oraz 
przedstawiania sprawozdania w działalności RDS 
Senatowi, sprzeciwili się natomiast poprawce  
o zmianie w określeniu zasad reprezentatywności 
organizacji pracodawców. 

Poprawki zgłoszone w Senacie nieco opóź-
nią przyjęcie przedmiotowej ustawy, ponieważ 
muszą one zostać teraz rozpatrzone przez po-
słów. Prawdopodobnie nastąpi to na kolejnym 
posiedzeniu, które zaplanowano na 22-23 lipca 
br. Nowa ustawa wejdzie w życie z 14-dniowym 
okresem vacatio legis, a Rada Dialogu Społecz-
nego może rozpocząć swoją działalność już we 
wrześniu br.
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Nie ma czasu – czas na dobrą zmianę finansów 
oświaty!

Dokument „Sprawozdanie z wykonania budżetu 
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 
r.” zasmuca. Jest odzwierciedleniem wszystkich słabo-
ści systemu zarządzania oświatą i jej finansowania. 
Główne grzechy budżetu 2014 r. to kolejne, drastyczne 
niedoszacowanie kosztów realizacji zadań oświatowych 
oraz powielane rokrocznie od 2008 r. błędy i ignorancja 
przy jego realizacji. Najlepszym obrazem tego stanu 
rzeczy jest wykonanie budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.

Samorządy w 2014 r. w Dz.801 – oświata i wy-
chowanie oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
wydały 62 649 799 934,9 zł, a otrzymały z budżetu 
państwa w formie części oświatowej subwencji ogólnej  
i dotacji 40 793 590 347 zł. Oznacza to, że zaangażo-
wały około 22 mld zł dochodów własnych na realizację 
zadań oświatowych. W relacji wydatków jednostek sa-
morządu terytorialnego na zadania bieżące w działach 
801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka 
wychowawcza do otrzymanych przez nie dochodów  
z tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące:
- 1383 jednostek przekroczyło wskaźnik 120 proc.,
- 705 jednostek mieści się w przedziale 110-120 proc.

Ta niekorzystna relacja rokrocznie rośnie, a w 2014 
r. wyraźnie przyspieszyła.

Dzieje się tak mimo tego, że wiele samorządów 
realizuje ostre programy oszczędnościowe z likwida-
cją szkół i przekazywaniem ich do prowadzenia innym 
podmiotom włącznie. Nie pomniejsza problemu również 
zmniejszająca się liczba uczniów i nauczycieli oraz brak 
od 2012 r. podwyżek dla nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych.

Główną przyczyną jest rokroczne (od 2008 r.): 
drastyczne niedoszacowanie części oświatowej sub-
wencji ogólnej w ramach prac nad kolejnymi ustawami 
budżetowymi. Jest to wynik lekceważenia i łamania 
art. 50 ustawy o finansach publicznych przy kreowaniu 
kolejnych, nowych zadań oświatowych dla organów pro-
wadzących bez wymaganego Konstytucją RP wzrostu 
ich dochodów.

W 2014 r. po raz pierwszy w historii obowiązują-

cego systemu finansowania oświaty, część oświatowa 
subwencji ogólnej była mniejsza od kwoty bazowej  
z poprzedniego (2013 r.) roku, mimo obniżenia dla poło-
wy rocznika sześciolatków wieku obowiązku szkolnego, 
zmian w organizacji świetlic szkolnych, ograniczenia 
liczebności klas pierwszych, rozwoju zawodowych kursów 
kwalifikacyjnych itd... Czy to jedyny powód związany  
z wykonaniem budżetu 2014 r. do tytułowego wezwania 
do dobrej zmiany? Niestety nie! Jest ich wiele! Przykład 
rezerwy celowej nr 26 „Środki na zadania w zakresie 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
oraz 6000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną 
i przyjazną szkołą”. Nie do zaakceptowania jest 23,4 
proc. (187 221 000 zł) niewykorzystanych środków 
na pomoc materialną dla uczniów. Od lat sytuacja się 
powtarza, znane są przyczyny, a Ministerstwo Edukacji 
Narodowej nie podejmuje żadnych skutecznych działań. 
Podobna sytuacja jest z rezerwą nr 44 „Dofinansowanie 
zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środ-
ki na realizację programu «Radosna szkoła»”. Z 81 857 
000 zł nie wykorzystano 43 289 000 zł, tj. 52,9 proc. 
Od kilku lat samorządowcy i posłowie opozycji proszą  
o zmianę zasad realizacji programu. Po stronie MEN 
– bezradność, niemoc? Kompletnie niezrozumiałe jest 
również niewykorzystanie 2 477 000 zł (tj. 56,8 proc.) 
środków z rezerwy nr 68 „Przygotowanie i przepro-
wadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie”. Z rezerwy nr 11 „Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych” nie wy-
korzystano 1 113 000 zł na 11 000 000 zł zapisanych 
w ustawie budżetowej. Warto zaznaczyć, że ich wartość 
jest bardzo niska i jest nie zmieniona od kilkunastu lat.

Dziwi niewykorzystanie środków na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli, szczególnie w Cz.85 „Budżety 
wojewodów ogółem” (około 30 proc.) przy i tak niskim 
poziomie w stosunku do pierwotnych zapisów w Ustawie 
Karta nauczyciela (około 50 proc.).

Przykłady można mnożyć, ale już te ilustrują warun-
ki w jakich samorządy, szkoły, dyrektorzy i nauczyciele 
organizują proces dydaktyczno-wychowawczy. Nie nastąpi 
jakościowy postęp w kształceniu i wychowaniu bez upo-
rządkowania tej sfery polityki oświatowej państwa.

Dlatego: czas na dobrą zmianę!
lech sprawka
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Jubileusz ks. Ignacego Piwowarskiego
28 czerwca 2015 r. ks. Ignacy Piwowarski obcho-

dził złoty jubileusz kapłaństwa w kościele parafialnym 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu koło Brze-
ska. Uroczystą mszę św. odprawili wraz z dostojnym jubi-
latem ks. Stanisław Milewski i ks. Stanisław Szafraniec.  
Jubileusz stanowił okazję do składania życzeń i tak było 
również tym razem. W uroczystościach wzięły udział 
liczne delegacje „Solidarności” z ziemi gorlickiej oraz 
z Krynicy-Zdroju. W imieniu KM NSZZ „Solidarność” 
„Glinik” w Gorlicach życzenia ks. Piwowarskiemu złożyła 
delegacja na czele z przewodniczącym Markiem Bugno, 
a w imieniu „Solidarności” z Krynicy życzenia składał 
Zdzisław Skwarek. Okolicznościowy adres skierował 
również przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Grzeszek. podpisany również 
przez kierownika Oddziału Ziemi Sądeckiej i Ziemi Gor-
lickiej Krzysztofa Kotowicza i przez niego wręczony. 
Listy gratulacyjne spłynęły również od duchowieństwa na 
czele z biskupem tarnowskim ks. Andrzejem Jeżem oraz 
arcybiskupem częstochowskim ks. Wacławem Depo. 

Delegacja „Solidarności” z Glinika przyjechała wraz 
ze swoim sztandarem, który ks. Piwowarski ukrywał  
w okresie stanu wojennego w Bereście. W latach osiem-
dziesiątych w mieszkaniu kapłana odbywały się spotka-
nia wielu działaczy „Solidarności” nie tylko z rejonu 
Gorlic czy Nowego Sącza, ale z wielu zakątków Polski. 
Przez całe lata 80. jego mieszkanie odwiedzali znani 
opozycjoniści m.in. Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Anna 
Walentynowicz, Zofia i Zbigniew Romaszewscy z Warsza-
wy, Jerzy Kropiwnicki, czy Marian Jurczyk ze Szczecina. 
Organizował on również pomoc dla internowanych. 

Więcej na temat dostojnego Jubilata można prze-
czytać w książce autorstwa Aleksandry Pagacz-Pociask 
wydanej z okazji jubileuszu. 

W uroczystości wzięło udział wielu gości m.in. po-
słowie: Włodzimierz Bernacki i Barbara Bartuś, Edward 
Czesak (poseł do Parlamentu Europejskiego), a także 
Zuzanna Kurtyka i Wiesław Ryba, oraz przedstawiciele 
władz samorządowych z Radgoszczy i Brzeska.

krzysztof kotowicz
Tarnów u patrona „Solidarności”

Z piątku na sobotę (26 i 27 czerwca 2015) sied-
mioosobowa grupa związkowców z tarnowskiej „Solidar-
ności” Służby Zdrowia pełniła straż przy grobie bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Byli to związkowcy, którzy już wcześniej kilkakrot-
nie sprawowali te obowiązki i bardzo sobie je cenią. Tym 
razem ani w dzień, ani w nocy nie zmrużyli nawet oka. 
Postanowili aktywnie spędzić czas, nie marnując ani 
chwili na odpoczynek. 

Już w godzinach popołudniowych odwiedził nas 
redemptorysta – o. Waldemar Gontarczuk, sprawujący 
opiekę duchową nad Krajowym Sekretariatem Ochrony 
Zdrowia, a wieczorem złożyła nam wizytę szefowa Bran-
ży – Maria Ochman. 

Niewątpliwie dla tarnowskiej grupy związkowców 
ze służby zdrowia pełnienie straży jest nie tylko powinno-
ścią, ale także możliwością samodoskonalenia. Godziny 
nocne upłynęły nam na rozważaniach na bazie przygoto-
wanego wcześniej słowno-muzycznego programu. 

Wszyscy aktywnie w nich uczestniczyliśmy, czytając 
na zmianę fragmenty kazań bł. ks. Jerzego. Odmawiali-
śmy w grupie modlitwy, w których powierzaliśmy Bogu 
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i bł. Jerzemu naszą Ojczyznę, znów znajdującą się na 
rozdrożu i związek, który w trzydziestym piątym roku 
swego istnienia nadal nie może przyznać, że jego misja 
została wypełniona. Przy pieśniach kontemplowaliśmy 
istotę męczeństwa patrona „Solidarności” oraz naszych 
powinności. Tak noc minęła niepostrzeżenie. 

Następnego dnia mieliśmy możliwość udziału  
w zakończeniu 129-dniowego protestu „Solidarności” 
Rolników Indywidualnych pod Kancelarią Premiera RP. Nie 
można było nie wyrazić rolnikom uznania za wytrwałość  
i konsekwencję w walce o polską ziemię. Uczestniczyli-
śmy w mszy polowej w Al. Ujazdowskich i w rozwiązaniu 
zwycięskiego protestu. 

W popołudniowych godzinach przekazaliśmy straż 
kolejnej grupie z Małopolski – tym razem góralom  
z Nowego Targu, a nasza grupa w drodze powrotnej 
głośno deklarowała, że chce pojechać kolejny raz.

Danuta kądziołka
Kolarze „Solidarności” w Nowym Sączu

2 lipca br. gościł w Nowym Sączu 26. Międzyna-
rodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków,  
a start honorowy do trzeciego etapu Nowy Sącz – Ja-
worzno zlokalizowano na sądeckim rynku. 

Wydarzenie zostało poprzedzone rozgrywanym już 
tradycyjnie przy okazji Wyścigu „Solidarności” i Olimpij-
czyków, Miniwyścigiem Kolarskim dla dzieci, które rywa-
lizowały na trasie wokół sądeckiego ratusza. Po dekoracji 
zwycięzców Miniwyścigu, odbyła się prezentacja grup 
kolarskich biorących udział w wyścigu oraz ceremonia 
podpisywania listy startowej przez zawodników. W te-
gorocznym wyścigu brało udział 115 kolarzy.

Po prezentacji grup zawodników i ceremonii kwiato-
wej liderów poszczególnych kategorii i Oficjalnej Ceremo-
nii Dekoracji Najlepszej Ekipy Wyścigu, Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Wyścigu Waldemar Krenc  
w towarzystwie Marka Leśniewskiego, słynnego kolarza 
szosowego, dwukrotnego olimpijczyka oraz medalisty 
mistrzostw świata (1989) i igrzysk olimpijskich (1988),  
a także Wiesława Rudkowskiego, wicemistrza olimpij-
skiego i mistrza Europy w boksie, przekazał na ręce 
prezydenta Ryszarda Nowaka specjalne podziękowanie 
wraz z symboliczną koszulką wyścigu. Również specjalne 
podziękowanie dla przewodniczącego Regionu Małopol-
skiego Wojciecha Grzeszka, Waldemar Krenc przekazał 

na ręce kierownika sądeckiego Oddziału Regionu Mało-
polskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Kotowicza.

Punktualnie o godz. 13:30 prezydent Ryszard No-
wak dał sygnał do startu honorowego III etapu. Następ-
nie kolarze przejechali ulicami: Piotra Skargi, Legionów  
i Krakowską do skrzyżowania w Chełmcu, gdzie nastą-
pił start ostry. Należy zaznaczyć, iż był to najdłuższy  
i najtrudniejszy etap podczas tegorocznej imprezy, wy-
magający od kolarzy najwięcej wysiłku. Zawodnicy mieli 
do pokonania 189 kilometrów. Podążając z Nowego 
Sącza do Jaworzna kolarze musieli pokonać cztery gór-
skie premie (w Mordarce, Zamieściu, Wilkowisku oraz  
w Świątnikach Górnych), premie specjalne (w Racie-
chowicach, Dobczycach, Świątnikach Górnych, Babicach 
i Chełmku) oraz lotne finisze (w Limanowej, Skawinie 
i Libiążu).

Warto przypomnieć, iż organizatorem Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olim-
pijczyków jest NSZZ „Solidarność” Regionu Łódzkiego 
przy współpracy z Towarzystwem Olimpijczyków Polskich 
oraz władzami miast, przez które przejeżdża wyścig.  
W charakterze gości honorowych wyścigowi każdego 
roku towarzyszą medaliści olimpijscy. Wyścig jest imprezą 
wpisaną w Międzynarodowy Kalendarz UCI (Między-
narodowej Unii Kolarskiej). Znajduje się on w grupie 
Europe Tour. Klasa ta jest zarezerwowana dla imprez 
reprezentujących odpowiednio wysoki poziom zarówno 
organizacyjny jak i sportowy. Jest to jedyna impreza ko-
larska w Polsce w tej kategorii z tak szerokim zasięgiem 
terytorialnym i zróżnicowaną trasą. Rywalizacja odbywa 
się pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
Jest to także jedna z trzech sztandarowych imprez spor-
towych organizowanych przez NSZZ „Solidarność”.

grażyna święs
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Fotoreportaże poświęcone Krakowskiemu 
Szlakowi Solidarności nagrodzone

W poniedziałek, 22 czerwca br. w siedzibie Mało-
polskiej „Solidarności” odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród dla laureatów konkursu „Krakowski Szlak Solidar-
ności – zobaczyć, przeżyć, zrozumieć”, którego celem było 
zachęcenie młodzieży do poznawania historii „Solidarności” 
w Krakowie, odnalezienie i odwiedzenie miejsc związanych 
z dziejami „Solidarności” i udokumentowanie tych działań 
za pomocą fotografii i własnego komentarza. 

Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, przewod-
nicząca KMPO NSZZ „Solidarność” Kraków-Krowodrza, 
inicjatorka konkursu wyjaśnia: „Dziś program nauczania 
historii w polskich szkołach uniemożliwia uczniom pozna-
nie najnowszych dziejów Polski, a więc dowiedzenia się 
także czegokolwiek na temat tego olbrzymiego wkładu 
Polski w historię świata, jakim była „Solidarność”. Stąd 
też pomysł, by uczniów zaktywizować i pobudzić chęć 
poznawania tych nieodległych wciąż czasów i odwie-
dzenia miejsc, dotyczących historii „Solidarności” przy 
wykorzystaniu istniejącego już Szlaku „Solidarności”.  
Adresatami konkursu byli uczniowie klas VI szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, których 
zachęcono do odwiedzenia miejsc dotyczących historii „S” 
w Krakowie. „Dziękujemy, że przyjęliście zaproszenie do 
konkursu i poznaliście miejsca, które czasami codziennie 
mijamy, nie zdając sobie nawet sprawy, że miała w nich 
miejsce jakaś historia związana z „Solidarnością” i walką 
Polaków o wolność” – mówił podczas uroczystości Adam 
Gliksman, inicjator utworzenia Małopolskiego Szlaku So-
lidarności.

Komisja konkursowa w składzie Katarzyna Niewiadom-
ska-Węgrzyniak (KMPO „S” Krowodrza), Joanna Szopińska 

(Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego, NSZZ „S”), Wan-
da Bukowczan (PBW, NSZZ „S”) i Anna Kruk-Gruca (PBW, 
NSZZ „S”), po analizie nadesłanych prac, zadecydowała  
o przyznaniu nagród aż 8 fotoreportażom. Pierwsze miejsce 
zajęła Katarzyna Gajda z Gimnazjum nr 17 w Krakowie. 
Drugie miejsce przypadło Annie Godek, Katarzynie Migdał 
i Mikołajowi Krętkowskiemu również z Gimnazjum nr 17. 
Komisja przyznała również trzy miejsca trzecie – zdobyły 
je duety Patrycja Kasperkiewicz i Adrian Sas (Gimnazjum 
nr 12), Natalia Boczarska i Katarzyna Landowicz (Gim-
nazjum nr 17) oraz Karol Dylkowski i Paweł Przebinda 
(Gimnazjum nr 12). Ponadto komisja przyznała również 
trzy wyróżnienia za prace Patrycji Stochlińskiej i Dominiki 
Zając (Gimnazjum nr 12), Kamili Miller (Gimnazjum nr 17) 
oraz Gabrieli Kiepal (LO nr 1).

Nagrody ufundowane przez Małopolską „Solidarność”, 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie i Komisję 
Międzyzakładową Pracowników Oświaty NSZZ „Solidar-
ność” Kraków-Krowodrza wręczali wyróżnionym Wanda 
Dudek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Krakowie, Adam Lach, zastępca przewodniczącego ZR 
NSZZ „Solidarność” oraz Katarzyna Niewiadomska-Węgrzy-
niak. Uczestnicy otrzymali również zestaw ośmiu przewod-

ników po szlakach „Solidarności” w Małopolsce. 
Organizatorzy zapowiedzieli, że konkurs będzie 
kontynuowany w przyszłym roku i tym razem 
będzie dotyczył Nowej Huty.

Wyróżnione prace będą eksponowane  
w najbliższych tygodniach w siedzibie Małopol-
skiej „Solidarności” przy Pl. Szczepańskim 5 na 
IV piętrze, a następnie zostaną zaprezentowane 
w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kra-
kowie przy al. Focha 39.

majlech
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Konkurs w Brzesku
W dniu 6 lipca 2015 r. w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Brzesku odbyła się impreza z okazji 35-lecia 
powstania Solidarności „Dzień z Solidarnością, w której 
uczestniczyło ok. 130 dzieci. Organizatorem uroczysto-
ści był: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku i komisje 
zakładowe NSZZ „Solidarność” w Brzesku. W dniu tym 
odbył się konkurs piosenki pt. „Powrót do lat 80-tych” 
i konkurs plastyczny pt. „Moja mała Ojczyzna”. Pod 
okiem pań z MOK w Brzesku dzieci tańczyły również 
w rytm muzyki oraz oglądały film.

Konkurs plastyczny odbył się w czterech katego-
riach, a udział w konkursie wzięło aż 34 uczestników. 
Na wykonanie pracy przeznaczono zaledwie jedną 
godzinę. 

Ostateczne wyniki wyglądały następująco w ka-
tegorii przedszkolnej I miejsce zajął Łukasz Nowak,  
II miejsce Antoni Ludef, a III miejsce Michał Ludef.

Wśród przedstawicieli klas I-III szkół podstawo-
wych zwyciężyli Kamil Górka (I), Kacper Rzeźnik (II)  
i Emilia Górka (III). W kategorii tej wyróżniono również 
prace przygotowane przez Sebastiana Zacharę, Jagodę 
Milę, Nadię Kitę, Marcela Wesołowskiego, Gabriela 
Madeję i Julię Wójcik.

Wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 
wygrała Katarzyna Gadzina, a kolejne miejsca zajęły 
Kamila Kita i Julia Polkowska. Wyróżnienia otrzymali 
ponadto Krzysztof Wiśniowski, Aleksandra Chruściel, 
Łukasz Karaś i Ania Kotra. W kategorii gimnazja pierw-
sze miejsce zajęła Wiktoria Zydroń, która jako jedyna 
zgłosiła się do konkursu.

Konkurs piosenki odbywał się w dwóch katego-

riach: szkoły podstawowe kl. I-III i kl. IV-VI. W konkur-
sie udział wzięło 12 dzieci. 

Wśród reprezentantów klas I-III szkół podstawo-
wych zwyciężyła Julia Kuta przed Mateuszem Piwowar-
skim i Nadią Kitą.

W grupie klas IV-VI najlepiej zaprezentował się 
Patryk Ledziński, który wyprzedził Emilię Wesołow-
ską oraz Karolinę Przybyło i Kingę Kural. Wyróżnienia 
otrzymali zaś Julia Wójcik, Karolina Wójcik i Wiktoria 
Wójcik.

Nagrody wręczali patroni uroczystości: w imieniu 
Starostwa Powiatowego wicestarosta Ryszard Ożóg,  
w imieniu Urzędu Miasta Brzeska zastępca burmistrza 
Jerzy Tyrkiel oraz Przewodniczący Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” Wojciech Grzeszek.

„Dzień z Solidarnością” zakończył się miłą nie-
spodzianką, a mianowicie każdy uczestnik został 
obdarowany słodkościami, które ufundowali m.in. Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Brzesku, Region 
Małopolski NSZZ Solidarność, Brzeski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Brzesku, Betoniarnia Z.P.H.U. Jerzy Mikołajek 
oraz Komisje Zakładowe NSZZ „Solidarność” w Brze-
sku. 

Na zakończenie Ludwik Korta, kierownik Oddziału 
Nr 4 w Brzesku, podziękował wszystkim uczestnikom 
„Dnia z Solidarnością”, a zwłaszcza przedstawicielom 
samorządów i Przewodniczącemu Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” Wojciechowi Grzeszkowi, który 
podziękował z kolei za pomoc w organizacji „Dnia  
z Solidarnością” Dyrektor MOK w Brzesku Małgorzacie 
Cuber.

ludwik korta




