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Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności 

dołączyło do programu „Biznestank” 
stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki 
karcie zniżkowej podczas tankowa-
nia wszystkich rodzajów paliw 
na stacjach Orlen i Bliska w całej Polsce 
zaoszczędzimy 8 gr na stacjach Orlen 
i 5 gr na stacjach Bliska na każdym 
litrze paliwa. Koszt karty to jednorazo-
wy wydatek 10 zł. 

Informacje na temat programu 
można otrzymać w Dziale Informacji  
i Promocji, pl. Szczepański 5, pok. 
404, tel. 12 423-12-98, e-mail: joan-
na@solidarnosc.krakow.pl.
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Plan szkoleń na II półrocze 2017 r.
Szkolenia wyjazdowe, 

Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26
18-20 października   – Prawo związkowe z elementami negocjacji
8-10 listopada  – Ogólnozwiązkowe 
22-24 listopada  – Zwolnienia grupowe i sposoby rozwiązywania  
      umów o pracę
6-8 grudnia   – Negocjacje
13-15 grudnia   – Kompetencje społeczne liderów związkowych
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto).

Szkolenia stacjonarne, 
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

30-31 października – Negocjacje
14-15 listopada  – Mobbing w miejscu pracy
24 listopada   – ZFŚS
Szkolenia stacjonarne są bezpłatne. 

Szkolenie sip, 
Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26

25-27 października 2017 r.
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).

Szkolenie sip, 
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

27-29 listopada 2017 r.
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Szkolenia Mobbing w miejscu pracy oraz Kompetencje społeczne 
liderów związkowych są prowadzone przez szkoleniowca z Komisji Krajo-
wej Marylę Kościńską.

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: 
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Zgłoszenia są przyjmowane na podsta-
wie wypełnionego i podpisanego formularza (do pobrania ze strony www.
solidarnosc.krakow.pl). 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia. Organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku wystarcza-
jącej ilości zgłoszeń Więcej szczegółów na stronie www.solidarnosc.krakow.
pl w zakładce Szkolenia. Serdecznie zapraszamy!
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Aktua lnośc i

Impreza rozpoczęła się na Małopol-
skiej Arenie Lekkoatletycznej już w godzi-
nach południowych, a na biorących w niej 
udział czekało wiele atrakcji: zwiedzanie 
Kopalni Soli w Wieliczce, spacer w tężni 
solankowej i stanowisko z grami edukacyj-
nymi, zorganizowane przez krakowski Od-
dział Instytutu Pamięci Narodowej. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła się strefa 
z kącikiem plastycznym, zjeżdżalniami  
i trampolinami – przygotowana specjalnie 
dla dzieci.  

Nasi związkowcy rozegrali Turniej pił-
karski o puchar Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność’. 
W turnieju wzięły udział drużyny piłkarskie 

Agnieszka MasłowskaPIkNIk 
z Solidarnością

W ramach obchodów 
37. rocznicy 

podpisania 
Porozumień 

Sierpniowych 
i powstania NSZZ 

„Solidarność” 
– 9 września br., 

Zarząd Regionu 
Małopolskiego  
zorganizował 

w Wieliczce „Dzień 
z Solidarnością 

w Małopolsce”. 

z Kopalni Soli Wieliczka, ZG Janina, Komisji 
Robotniczej Hutników oraz zespół z Harklo-
wej. Zwycięzcami zostali piłkarze z Kopalni 
Soli w Wieliczce. Najlepszym bramkarzem 
okazał się Zygmunt Sroka z ZG Janina  
a najlepszym zawodnikiem  Andrzej Klame-
rus z Harklowej.

Nasz Region jest jednym z najbarw-
niejszych kulturowo, więc nie mogło brak-
nąć i górali. „Mali Hyrni” – regionalny 
zespół z Nowego Targu podbił serca całej 
publiczności. Pozostałą część imprezy 
wypełniły występy zespołów Italo Disco  
i San Remo oraz Abba Family, przy których 
wszyscy doskonale się bawili. 
Galeria zdjęć na ostatniej stronie Serwisu.

fot. Agnieszka Masłowska
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Protesty

„S” MóWI NIE dlA 
INgERENCJI kE

– Biurokraci z Komisji Europejskiej mają 
nam czelność mówić, że w naszej kochanej 
ojczyźnie Polki są dyskryminowane. To są 
kpiny – mówił Piotr Duda, lider NSZZ „S” 
podczas sobotniej pikiety.

Były transparenty: „Wiek emerytalny. 
Nasze prawo, nasz wybór”, „Polska szanuje 
polskie kobiety”. – Zróżnicowanie wieku 
emerytalnego kobiet w Polsce nie jest dys-
kryminacją, to jest przywilej polskich kobiet, 
które pracują na dwa etaty. To nasze pra-
wo, nasz wybór – mówił przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”. Dodał, że przywrócenie 
wieku emerytalnego 60/65 jest zgodne  
z Konstytucją, z prawem traktatowym i jest 
decyzją Polek i Polaków. Pikieta nie była 
zorganizowana przeciwko idei Unii Europej-
skiej. – Protest skierowany był przeciwko 
biurokratom w Unii Europejskiej, którzy ją 
psują – zapewnił Duda.

– NSZZ „Solidarność” jest zdetermino-
wana i nie ugnie się pod sztraszakami Komi-
sji Europejskiej. Będziemy walczyli do końca 
przeciwko bezprawnym działaniom unijnych 

To była pierwsza 
demonstracja 

zorganizowana przez 
NSZZ „Solidarność” 

przeciwko 
zapowiedziom 

Komisji Europejskiej 
o próbach nacisku na 

rząd Beaty Szydło 
w sprawie obniżenia 
wieku emerytalnego. 

– Jeśli będzie 
potrzeba, to 
pojedziemy 

protestować 
do Brukseli. 

Nie poddamy 
się – zapowiada 

Piotr Duda, 
przewodniczący 

Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.

instytucji względem Polski – podkreślał  
w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność” 
Piotr Duda.
Trzymajcie się od nas z daleka

Demonstracja pod siedzibą KE w Warsza-
wie 16 września br. zgromadziła związkowców 
z całej Polski. Jan przyjechał z Małopolski.

– Dzisiaj tutaj powinna być z nami cała 
Polska. Nie tylko członkowie „Solidarności”. 
Unia Europejska po objęciu rządów przez 
Prawo i Sprawiedliwość bezczelnie pokazu-
je, jak bardzo chce swoimi łapami grzebać  
w naszych sprawach. Dzieje się tak za przy-
zwoleniem tej miernej tzw. totalnej opozycji. 
Ja ich nazywam totalnymi idiotami, którzy 
za donoszenie na Polskę, władze i społe-
czeństwo powinni siedzieć w więzieniach. 
Skoro tak źle im się żyje w Polsce, to niech 
pędzą na Zachód, ale nie robią tego, bo tam 
by nie mogli tyle kraść i oszukiwać – mówi 
tysolowi.pl.

Marek z Warszawy o demonstracji do-
wiedział się od kolegi. – Nie mogło mnie tu 
zabraknąć. Chociaż nie jestem członkiem „So-
lidarności”, to popieram w tysiącu procentach 
to, co robicie. Nie mam nic przeciwko Unii 
Europejskiej, ale nie podoba mi się, że chcą 
sterować Polską tak, jak im wygodniej. Napo-
tkali na opór ze strony rządu, to widzimy jak 
krzyczą i straszą. Mam nadzieję, że premier 
Beata Szydło nie ugnie się pod naciskami. 
PiS przywróciło sprawiedliwość i godność.  
O jakiej dyskryminacji mówią unijni urzędni-
cy? Odkąd możliwość wyboru jest dyskrymi-
nacją? – podkreśla w rozmowie z tysol.pl.

Małopolska „Solidarność” również 
wzmocniła szeregi protestujących. Do War-
szawy pojechało ok. 150 związkowców  
z Regionu, reprezentujących m.in.: MPK Kra-

fot. Danuta Kądziołka
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Protesty

ków, Tarnów, Dębicę, Libiąż, Chrzanów, Olkusz, Nowy Sącz 
i Wolbrom.

tyspol.pl

Im lepiej, tym gorzej?
Komentarz sekretarza ZRM NSZZ 
„Solidarność” Adama Gliksmana:

Próba podważenia przez Komisję 
Europejską prawa Polski do swobodnego 
kształtowania wieku emerytalnego budzi 
zrozumiały opór i podważa niestety zaufanie 

do instytucji, której zadaniem winno być dbanie o rozwój całej 
wspólnoty i poszczególnych krajów członkowskich.

Przypomnijmy, że wiceprzewodniczący KE Frans Timmer-
mans, odnosząc się do ustawy o ustroju sądów powszechnych, 
podważył zapis dotyczący zróżnicowania wieku emerytalnego 
sędziów. Jak się wkrótce okazało, jego celem było nie tylko 
podważenie ustawy, ale i zakwestionowanie postulatu NSZZ 
„Solidarność”, dotyczącego przywrócenia rozwiązań w zakresie 
systemu emerytalnego, który po latach walk, został zrealizowany 
przez rząd PiS i wszedł w życie w październiku br. Zdaniem KE 
zróżnicowany wiek emerytalny stanowi bowiem przejaw dyskry-
minacji kobiet w Polsce.

Trzeba na początku jasno stwierdzić, że KE ma – co prawda 
słabe, ale jednak – prawo do takiego twierdzenia. Dyrektywa 
2006/WE/54 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 6 lipca 
2006 r. w art. 9 wśród jedenastu przejawów dyskryminacji  
wymienia na szóstym miejscu ustanowienie różnego wieku emery-
talnego. Stoi to jednak w jawnej sprzeczności z innymi dokumen-
tami wspólnotowymi, w tym z najważniejszym z nich – Traktatem 
o Unii Europejskiej, który m.in. w art.153 pkt 4 daje państwom 
członkowskim prawo do określania podstawowych zasad ich 
systemów zabezpieczenia społecznego, a także zwraca uwagę na 
potrzebę wspierania przez Unię rozwoju poszczególnych krajów. 
Pewnie prawnicy rozstrzygną ten spór.

Szczególne oburzenie budzi jednak fakt bezrefleksyjnego 
powołania się na wspomnianą dyrektywę, która powstała przede 

wszystkim w celu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 
kobiet, zwalczania nierówności płac i usuwania barier w awansie 
zawodowym kobiet.

Komisja Europejska, oskarżając dziś Polskę o łamanie prawa 
wspólnotowego w kontekście dyskryminacji, całkowicie pomija 
nie tylko fakt, że zróżnicowany wiek emerytalny jest prawem  
a nie obowiązkiem pracowników, ale przede wszystkim stara się 
nie zauważać, że w naszym kraju  w ostatnich latach wykonano 
najwięcej działań zmierzających do przeciwdziałania dyskrymi-
nacji kobiet na rynku pracy. PricewaterhouseCoopers, bazując na 
danych Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju (OECD), co roku 
publikuje raport „Women in work Index”. W raporcie z 2017 
r. PwC chwali Polskę, która w rankingu krajów pod względem 
sytuacji kobiet na rynku pracy wykonała olbrzymi skok z 19 na 
9 miejsce w okresie 2000-2015! Pod względem dysproporcji  
w wynagrodzeniach Polska należy do krajów o najmniejszej 
różnicy, wynoszącej zaledwie 7%. Mniejsze różnice między pen-
sjami kobiet i mężczyzn występują tylko w Luksemburgu, Nowej 
Zelandii i w Słowenii. W krajach OECD ta różnica wynosi 16%, 
a np. w Niemczech 22%! Ekonomiści zwracają także uwagę, że 
jeśli obecne tendencje zostaną utrzymane, to Polska może już w 
2021 r. – jako pierwszy kraj w EU – doprowadzić do zrównania 
wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W innym kierunku idą z kolei 
choćby Niemcy i Hiszpania, gdzie ta różnica może zostać zniwe-
lowana za... 300 lat. Polska jest chwalona także za znaczące 
obniżenie poziomu bezrobocia wśród kobiet.

To wszystko stawia Polskę w pozycji jednego z liderów prze-
ciwdziałania nierównościom na rynku pracy. Dane statystyczne 
i opinie ekspertów wskazują na to jednoznacznie. Niestety część 
unijnych polityków zdaje się tego nie zauważać, co podkopuje 
i tak już nadwątlone w ostatnich latach, zaufanie do instytucji 
wspólnotowych i przede wszystkim do rzeczywistego ich dążenia 
do zrównoważonego rozwoju całej Unii.

fot. Danuta Kądziołkafot. Danuta Kądziołka
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Dia log

18 września br., w Zarządzie Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Krako-
wie odbyło się międzynarodowe seminarium 
„Rola aktorów społecznych w zarządzaniu  
w Europie: ekonomia, rozwój regionalny  
i dialog społeczny”.

Seminarium zostało zorganizowane 
nieco ponad dwa lata po uchwaleniu Ustawy  
o Radzie Dialogu Społecznego, która ustano-
wiła również Wojewódzkie Rady Dialogu Spo-
łecznego. „Choć powołanie rad wojewódzkich 
nie jest obligatoryjne, to powstały one w krót-
kim czasie we wszystkich województwach. 
Monitorujemy ich działania. W tym okresie 
odbyło się w ich ramach ok. 650 spotkań, co 
świadczy o dużej aktywności w zakresie dia-
logu społecznego”  – mówiła Agata Oklińska, 
zastępca dyrektora Departamentu Dialogu  
i Partnerstwa Społecznego z MRPiPS.

Jak podkreślał Marek Piwowarczyk, 
przewodniczący Małopolskiej RDS i zarazem 
wiceprezes Zarządu BCC Rada Małopolska jest 

bardzo aktywna, zajmując się sprawami stric-
te regionalnymi, opiniując m.in. projekty stra-
tegii województwa i innych programów, jak 
i wdrażaniem programów ogólnokrajowych. 
„Trzeba jednak podkreślić, że Rada zajmuje 
się także sprawami ogólnokrajowymi, które 
mają wpływ na sytuację w regionie. Jeśli rząd 
wprowadza reformę sieci szpitalnej i jest ona 
odgórna, to my musieliśmy się pochylić nad 
tym problemem i zastanowić nad tym, jaki 
będzie ona miała wpływ na pracowników  
i mieszkańców Małopolski”.

M. Piwowarczyk zaznaczył również, że 
jego zdaniem rady dialogu społecznego w re-
gionach, podobnie jak krajowa RDS, powinny 
być najważniejszymi instytucjami, służącymi 
wypracowywaniu decyzji o charakterze gospo-
darczo-ekonomicznym, a tak niestety nie za-
wsze jest. „Problemem jest brak funduszy na 
funkcjonowanie rad w województwach. Dziś 
środki, które posiadamy wystarczają zaledwie 
na opłacenie pracownika, obsługującego na-
sze prace i organizację spotkań rady, nie ma 
zaś pieniędzy na ekspertów, którzy mogliby 
pomóc w pracach rady. Mimo to w ostatnich 
latach przedstawiliśmy także sporo propozycji 
skierowanych do różnych ministerstw, m.in.  
w zakresie polityki fiskalnej. Niestety minister-
stwa nie są zainteresowane uczestniczeniem 
w naszych spotkaniach”.

O działaniach Rady mówił również Jerzy 
Smoła, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, członek 
Rady, który wskazywał, że Małopolska Rada 
działa aktywnie przy współudziale wszystkich 

Adam gliksman ROlA dIAlOgu 
W EuROPIE 
i małopolSce

Przedstawiciele 
administracji, 

samorządów, świata 
nauki i partnerów 

społecznych spotkali 
się w Krakowie 
na seminarium 
poświęconemu 

dialogowi 
społecznemu 
na poziomie 

regionalnym.
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Dia log spo łeczny

partnerów i mimo pewnych ograniczeń finansowych stara 
się regularnie pracować, dzięki zaangażowaniu i chęci po-
rozumienia wszystkich stron.

Dialog społeczny z perspektywy włoskiej przedstawił 
Sergio Melis, sekretarz CISL Piemont, którego zdaniem na 
poziomie regionalnym we Włoszech łatwiej jest negocjować, 
bo istnieje tam dłuższa niż w Polsce tradycja rozwiązywania 
problemów w ten sposób, a ponadto poszczególne regiony 
cieszą się znaczną autonomią i to władze regionalne odpo-
wiadają za wiele obszarów życia społeczno-ekonomicznego. 
Jego zdaniem we Włoszech dialog jest mniej sformalizowany 
niż w Polsce, ale też istnieje większa potrzeba wspólnych 
konsultacji. „Nie zawsze to jest łatwe, mimo świadomości 
pozytywnego oddziaływania dialogu na życie w regionie. 
Dwa lata temu rząd regionalny wprowadzał reformę ochrony 
zdrowia. CISL przedstawił szereg zastrzeżeń, ale władze 
nie chciały ich zaakceptować. Musieliśmy więc najpierw 
zorganizować duże manifestacje w Turynie, by zmiękczyć 
władze, które następnie zaakceptowały znaczącą część 
naszych propozycji”.

Część spotkania została poświęcona również teore-
tycznym aspektom dialogu społecznego na poziomie re-
gionalnym. Prof. Andrea Ciampani z Rzymu podkreślał, że 
podnoszenie roli dialogu społecznego na poziomie regional-
nym było postulatem związków zawodowych i choć dziś 
często związki zamykają się w regionalnym wymiarze, to 
istnieje potrzeba szerszej perspektywy, uwzględniającej 
wymianę doświadczeń, m.in. za pośrednictwem Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych.

O dialogu społecznym z perspektywy politologa mówiła 
prof. Ewa Bujwid-Kurek, która podkreślała, że prowadzenie 
dialogu jest istotne dla wszystkich jego stron, bowiem 
uprawdopodabnia ono – poprzez dokonanie szerokich 
konsultacji – podjęcie właściwej decyzji, która będzie ak-
ceptowana przez znaczącą część mieszkańców. Niestety 
w Polsce wciąż można obserwować tradycje centralizmu 
i przekonanie części polityków o ich prawie do samodecy-
dowania i podejmowania decyzji. Profesor E. Bujwid-Kurek 
podkreślała również, że dziś dialog społeczny wymaga 
profesjonalizmu: „Już nie wystarcza jedynie dobra wola 
partnerów społecznych i administracji. Konieczne jest przy-
gotowanie wszystkich stron i świadomość celów, jakie przed 
dialogiem społecznym są stawiane”.

Moderujący dyskusję Adam Gliksman, sekretarz Zarzą-
du Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” podkreślał, 

że choć dziś w Polsce mamy solidny system instytucji dialogu 
społecznego, to zwłaszcza na poziomie regionalnym istnieje 
potrzeba głębszej refleksji nad jego rolą: „O ile dla władz 
cel udziału partnerów społecznych wydaje się oczywisty, bo 
służy on legitymizacji prowadzonych działań, o tyle musimy 
we własnych organizacjach – zarówno w związkach zawo-
dowych, jak i w organizacjach pracodawców, zastanawiać 
się, na ile pomaga nam on w realizacji naszych zadań. 
Sądzę, że tego rodzaju spotkania z udziałem zarówno 
osób zaangażowanych w dialog społeczny, jak i teoretyków  
i naukowców są potrzebne właśnie z tych względów”.

W podsumowaniu seminarium dr Krzysztof Mazur, czło-
nek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP podkre-
ślał wysoką wartość merytoryczną seminarium, wskazując 
równocześnie na obszary, które powinny stać się obiektem 
zainteresowania partnerów społecznych. K. Mazur zwrócił 
m.in. uwagę na rosnące znaczenie dialogu obywatelskiego, 
wymykającego się zinstytucjonalizowanemu systemowi, 
który wciąż obecnie dominuje w Polsce: „Dziś często niefor-
malne grupy, które potrafią odpowiednio wykorzystać media 
społecznościowe i kontakty bezpośrednie z politykami lub 
samorządowcami mogą mieć większy wpływ na podejmowa-
ne decyzje, niż tradycyjne organizacje, jak chociażby związki 
zawodowe czy organizacje pracodawców.”

Seminarium zostało zorganizowane przez Region 
Małopolski NSZZ „Solidarność”, Wydział Studiów Między-
narodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie oraz Stowarzyszenie ASEGE. Instytucje te od 
15 lat prowadzą wspólnie działania skupione na dialogu 
społecznym i na wyzwaniach dla aktorów społecznych na 
poziomie regionalnym w Europie. Efektem tych prac są 
liczne seminaria i konferencje, które odbywały się m.in.  
w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji i w Belgii. 
Ich owocem są również liczne publikacje i analizy.

fot. Agnieszka Masłowska
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Posiedzenie Zarządu Regionu
Wsparciu pracowników kultury w Krakowie oraz kwe-

stiom związanym z wyborami związkowymi na kadencję 
2018-2022 poświęcone było posiedzenie Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 28 
września br.

Gośćmi Zarządu były Barbara Szmer i Barbara Solecka, 
reprezentujące Regionalną Sekcję Muzeów i Instytucji Ochro-
ny Zabytków NSZZ „Solidarność”. Poinformowały zebranych 
o działaniach Sekcji mających na celu walkę o wyższe 
wynagrodzenia pracowników:  „W instytucjach podległych 
Gminie Kraków od bardzo dawna nie było podwyżek, co 
powoduje, że dziś nasze zarobki są znacząco niższe od pra-
cowników zatrudnionych w instytucjach podległych choćby 
Ministerstwu Kultury. Nie wszystkie instytucje miejskie są 
zdeterminowane do poprawy zarobków pracowników, stąd 
też podjęliśmy decyzję, że walczymy teraz o lepsze wyna-
grodzenia i warunki pracy dla tych instytucji, w których dzia-
ła NSZZ „Solidarność”. Jeśli inni będą chcieli zmienić swoją 
sytuację, to niech też przystąpią do związku” – mówiła  
B. Szmer. Pięć instytucji kultury już w czerwcu br. zawiązało 
porozumienie w tej sprawie. Zarząd Regionu Małopolskiego 
poparł te działania, a przewodniczący ZR W. Grzeszek za-
powiedział, że weźmie udział w spotkaniu przedstawicieli 
Sekcji z wiceprezydentem Krakowa, odpowiedzialnym za 
kulturę, Andrzejem Kuligiem.

Zarząd zajął się również kwestiami wyborczymi. Powo-
łano RKW, na której czele stanął A. Lach. Ustalono również 
kalendarz wyborczy i klucz wyborczy (uchwały drukujemy 
obok). Równocześnie zapowiedziano, że w okresie pod 
października do listopada br. odbędą się szkolenia pełno-
mocników ds. wyborów oraz dla organizacji związkowych 
w regionie. Terminy szkoleń zostaną podane na stronie 
internetowej ZR. W trakcie posiedzenia poinformowano rów-
nież o przystąpieniu przez nasz Region do akcji wdrażania 
elektronicznej legitymacji członkowskiej.

A. Łyko poinformowała o przebiegu reformy oświaty  
w Małopolsce w kontekście pracy nauczycieli. Z przeka-
zanych informacji wynika, że dzięki nowej siatce szkolnej 
udało się zminimalizować niebezpieczeństwo utraty pracy 
przez nauczycieli, z których część znalazła zatrudnienie  
w nowych placówkach w pełnym lub w częściowym wy-
miarze etatu, część udała się na urlopy zdrowotne, a część 
przeszła na emerytury.

Adam gliksman

Uchwała nr 61/2017
ZRM NSZZ „Solidarność”
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej  
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Na podstawie § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Soli-1) 
darność” oraz Uchwały KK nr 5/17 ws. kalendarza 
wyborczego na kadencję 2018-2022 Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w celu nadzorowa-
nia oraz przeprowadzenia wyborów w Regionie Mało-
polskim powołuje na kadencję 2018-2022 Regionalną 
Komisję Wyborczą (w skrócie RKW) w składzie:
1. Adam Lach – Przewodniczący
2. Jerzy Smoła
3. Barbara Porzuczek
4. Witold Witkowski
5. Andrzej Gębara
6. Krzysztof Kotowicz
7. Ryszard Pietrzyk
8. Romuald Jewuła
RKW na podstawie Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidar-2) 
ność” celem nadzoru zebrań wyborczych może powołać 
pełnomocników.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocze-3) 
śnie traci moc Uchwała Zarządu Regionu Małopolskiego 
nr 58/2013.

Uchwała nr 62/2017
ZRM NSZZ „Solidarność”
ws. ustalenia kalendarza wyborczego na kadencję 
2018-2022 w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidar-
ność” 

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
działając na podstawie § 85 pkt 4 uchwały Komisji Krajowej 
nr 18/17 ws. Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność” 
oraz w oparciu o § 2 ust. 1 Uchwały Komisji Krajowej nr 
5/17 z dnia 28.02.2017 r. ws. kalendarza wyborczego na 
kadencję 2018-2022 postanawia: 

Wybory: 1. 
władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związ- –
ku (§ 19 Statutu NSZZ „Solidarność”);
delegatów na WZD Regionu; –
delegatów na WZD branżowych jednostek organizacyj- –
nych Związku;
odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 
marca 2018 r.;
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wybory władz niższych jednostek organizacyjnych  –
Związku (§ 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ „Solidarność”, 
a także delegatów na zakładowe lub międzyzakładowe 
zebranie delegatów 
odbywają się w terminie od 01.10.2017 r.
Wybory w pozostałych jednostkach organizacyjnych 2. 
Związku odbywają się w terminach określonych Uchwałą 
KK Nr 5/2017 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 
2018-2022. 
Dokładny termin sprawozdawczo-wyborczego Walnego 3. 
Zebrania Delegatów Regionu, określi Zarząd Regionu 
Małopolskiego w późniejszym terminie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.4. 

Uchwała nr 63/2017
ZRM NSZZ „Solidarność”
ws. obowiązującego na czas kadencji 2018-2022 klucza 
liczbowego określającego tabelaryczną zależność liczby 
wybieranych delegatów na WZD Regionu Małopolskie-
go od liczby członków Związku w okręgu wyborczym 
oraz klucza liczbowego, według którego wybierani będą 
elektorzy na zebranie wyborcze w okręgu łączonym.

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
działając w oparciu o § 73 Ordynacji wyborczej uchwala na-
stępujący klucz liczbowy określający tabelaryczną zależność 
liczby wybieranych delegatów na Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Małopolskiego od liczby członków Związku w okrę-
gu wyborczym na kadencję 2018-2022. 

Minimalnym okręgiem wyborczym jest okręg liczący 1. 
140 członków Związku. 
W okręgach wyborczych naturalnych, określonych  2. 
w § 74 pkt 2 Ordynacji wyborczej, delegaci na WZD 
RM wybierani są proporcjonalnie do liczby członków 
Związku.
Szczegółowe proporcje ustala się następująco:3. 

Liczba członków 
Związku

Liczba delegatów 
na WZD RM

140 do 280 1
281 do 560 2
561 do 840 3

841 do 1120 4
na każde kolejne rozpoczę-

te 280 członków
1

Podstawowe jednostki organizacyjne Związku lub za-4. 
rejestrowane w Regionie Małopolskim niższe jednostki 

organizacyjne podstawowych jednostek organizacyj-
nych Związku, zarejestrowanych w innych regionach, 
liczące poniżej 140 członków, a przez połączenie 
osiągające minimalną wielkość okręgu wyborczego, 
wspólnie wybierają reprezentujących ich delegatów  
w okręgach wyborczych łączonych. Wybór taki odbywa 
się na zebraniu elektorów w okręgach wyborczych 
łączonych reprezentujących wyżej wymienione jednostki 
organizacyjne Związku w proporcji – 1 elektor na 20 
członków.
Szczegółowe proporcje, o których mowa w ust. 4 okre-5. 
śla się następująco:

Liczba członków 
Związku

Liczba elektorów

od 10 do 20 1
od 21 do 40 2
od 41 do 60 3

na każde kolejne rozpoczę-
te 20 członków

1

Łączenie jednostek organizacyjnych Związku liczących 6. 
mniej niż 140 członków w okręgi wyborcze łączone 
odbywa się na zasadach określonych w § 75 Ordynacji 
wyborczej.
Wybory delegatów na WZD RM w okręgach wyborczych 7. 
naturalnych i w okręgach wyborczych łączonych odby-
wają się według zasad określonych w Rozdziale VIII 
Ordynacji wyborczej.
Protokoły z wyboru elektorów na zebrania wyborcze  8. 
w okręgach wyborczych łączonych rejestrowane są 
przez Regionalną Komisję Wyborczą do dnia 16 kwiet-
nia 2018 r.
Protokoły z wyboru delegatów na walne zebranie 9. 
delegatów regionu rejestrowane są przez Regionalną 
Komisję Wyborczą, po spełnieniu warunku określonego 
w § 78 ust.1 Ordynacji wyborczej, do dnia 11 maja 
2018 r.
Wszystkie podstawowe jednostki organizacyjne Związku 10. 
zobowiązane są dostarczyć Zarządowi Regionu infor-
macje dotyczące ilości członków Związku do dnia 12 
stycznia 2018 r. 
Przepisy niniejszej Uchwały Zarządu Regionu obowią-11. 
zują na kadencję 2018-2022.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.12. 
Traci moc Uchwała Zarządu Regionu Małopolskiego 13. 
NSZZ „Solidarność” nr 67/2013.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 10 (733)10

Z Reg ionu

Paul i Madeleine Kolodzienski z wizytą 
w Zarządzie Regionu Małopolskiego

15 września br. odwiedzili nas „starzy przyjaciele” 
„Solidarności” z Francji – Paul Kolodzienski z żoną Made-
leine w towarzystwie Małgorzaty Małek, przewodniczącej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ASP w Krako-
wie i byłego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w HiL 
Mieczysława Gila.

Paul Kolodzienski, który ma polskie korzenie, na stałe 
mieszka we Francji. W latach 80. XX w, pod wpływem 
wydarzeń w Stoczni Gdańskiej zaczął bardziej interesować 
się sytuacją w Polsce. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
dołączył do stowarzyszenia „Amitié Pologne”, które zostało 
założone przez Alaina Michela z Lyonu. Celem stowarzysze-
nia było niesienie pomocy w postaci organizacji wysyłki tzw. 
„darów”, czyli środków medycznych, ubrań itp., dla członków 
zdelegalizowanej „Solidarności”. W 2015 r. m.in. na temat dzia-
łalności P. Kolodzienskiego powstał film krakowskiego reżysera 
Piotra Augustynka „Ciężarówki Nadziei”.

Paul był również twórcą stowarzyszenia „Pologne 
Liberte”, które organizowało w latach osiemdziesiątych  
we Francji spotkania poświęcone sytuacji w Polsce. Paul Kolo-
dzienski jest nadal aktywny, organizując we Francji wystawy 
i spotkania. Jedno z nich jest planowane na styczeń 2018 r.  
w Lyonie: „Jestem zaniepokojony tym, jak media zachodnie 
przedstawiają sytuację w Polsce i jak wiele fałszywych 
informacji jest przez nie podawanych, które następnie są 
wykorzystywane do ataków na Polskę” – mówi P. Kolo-
dzienski, który zaprosił do wystąpienia na tej konferencji 
Sekretarza Zarządu Regionu Adama Gliksman.

„To kolejny przykład, jak historia nas zaskakuje.  
W stanie wojennym tego rodzaju spotkania były jedy-
ną okazją, by szerzej opowiedzieć o tym, co się dzieje  
w Polsce, a dziś ponownie nasi przyjaciele z Francji widzą, 
że informacje, które do nich docierają z Polski są fałszowane 

i niesprawiedliwe dla Polaków. Takie inicjatywy są bardzo 
potrzebne i myślę, że przykładem Paula Kolodzienskiego 
powinny pójść chociażby polskie przedstawicielstwa dyplo-
matyczne w Europie, organizując tego rodzaju kampanie 
informacyjne” – komentuje A. Gliksman.

ama, fot. Agnieszka Masłowska
Mamy 18 lat!

W dniu 15 września br. w Barcicach k. Starego Sącza już po 
raz osiemnasty odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodni-
czącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim 
NSZZ „Solidarność”. Corocznie przyciąga on do Barcic kolejarzy, 
nie tylko z terenu działalności RSK Kraków, ale także z Katowic, 
Rzeszowa i innych części Polski.

Turniej odbył się pod patronatem Regionu Małopolskiego  
i Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy współpracy 
z Biurem Wczasowo-Turystycznym „Koltur”. W tym roku wzięło 
w nim udział ponad 230 zawodników z 13 drużyn reprezentują-
cych kolejowe zakłady pracy. Na dwóch boiskach rozegrano 26 
meczów. Łącznie w imprezie uczestniczyło ok. 600 osób.

Zawody odbywały się równolegle na dwóch boiskach, 
najpierw w 4 grupach, a następnie systemem pucharowym.  
W półfinałach zagrały drużyny PKP Cargo Katowice, ZLK Kraków, 
SOK i ZLK Rzeszów. W walce o finał zwycięsko wyszły z nich 
drużyny SOK i ZLK Rzeszów, które w meczu o pierwsze miejsce 
stoczyły wyrównaną walkę, a o wygranej drużyny z Rzeszowa 
zadecydowało jedno celne trafienie. Dla drużyny ZLK Rzeszów jest 
to drugie pod rząd zwycięstwo w 18-letniej historii turniejów.

W trakcie turnieju przeprowadzona została loteria chary-
tatywna, na którą upominki, gadżety reklamowe oraz środki 
pieniężne przekazały spółki kolejowe, zakłady pracy, organizacje 
zakładowe NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Kolejarzy oraz 
osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu osób przygotowujących, prowadzących loterię 
oraz hojności kolejarzy zebrano kwotę w wysokości 6059 zł, 
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która zostanie przeznaczona dla Zdzisława Zagórskiego, pracow-
nika PKP PLK S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, Tomasza 
Starzyka, pracownika ZLK Kraków oraz Jana Nowickiego, byłego 
dyżurnego ruchu w ZLK Kraków.

Po turnieju odbyła się uroczysta ceremonia podsumowująca 
urodzinowy turniej. Wręczono puchary zwycięskim drużynom 
oraz działaczom „Solidarności” w podziękowaniu za wieloletnie 
promowanie sportu wśród kolejarzy i wspieranie organizacji tur-
niejów piłkarskich. Specjalne efekty pirotechniczne zakończyły 
część sportową imprezy. Organizatorzy turnieju przygotowali 
niespodziankę w postaci ogromnego tortu w kształcie boiska 
piłkarskiego z logo turnieju na środku, przystrojonego zapalonymi 
sztucznymi ogniami i częstowano nim wszystkich zebranych. 
Dalej trwała już tylko dobra zabawa przy zespole muzycznym  
i wspólne świętowanie.

Turniej rozgrywany jest od 2000 roku już po raz 18 i pomi-
mo głębokich zmian, które zaszły w minionych latach w strukturze 
organizacyjnej spółek kolejowych, permanentnej restrukturyzacji  
i zmniejszenia zatrudnienia nadal odbywa się i przyciąga corocznie 
setki uczestników. Jest jednym z największych turniejów mię-
dzyzakładowych w Polsce i największym organizowanym przez 
kolejową „Solidarność”. 

Cała relacja na stronie www.solidarnosc.krakow.pl/kolej.
tekst i zdjęcia: bogdan ostrowski

Przez Warszawę do Częstochowy
16 września br., jak w wojskowej piosence „godzina 

piąta minut trzydzieści”, dębicka „Solidarność” wyruszy-
ła na pikietę organizowaną pod Biurem Unii Europejskiej  
w Warszawie.

W pikiecie brało udział kilkudziesięciu uczestników  
z terenu Dębicy, spragnionych wyrażenia swojego sprze-
ciwu wobec nadopiekuńczości UE wobec przyznania „Na-
szym Paniom” możliwości przechodzenia na emerytury 
po ukończeniu 60. roku życia. Wyróżnieniem naszej grupy 

było wyemitowanie, w programie TVP Info, wywiadów  
z koleżanką Teresą Frankiewicz z TC Dębica i z piszącym 
ten artykuł Waldkiem Cieślą. 

Po pikiecie, która wbrew moim obawom zgromadziła 
więcej, niż myślałem uczestników, udaliśmy się na nocleg 
w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu. O 4:30 – pobudka  
z żołnierskim akcentem i wyjazd do Częstochowy. Drogę 
Krzyżową dla ponad tysiąca uczestników poprowadził Re-
gionalny Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Władysław Palmowski. 
Rozważania oparte na homiliach bł. ks. Jerzego Popiełuszki, po-
mimo ulewnego deszczu (podobno ks. Władysław wodę z butów 
wylewał), pozwoliły nam na głębokie przeżycie wyjazdu. 

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, a w szcze-
gólności Komisji Zakładowej TC Dębica serdecznie dziękuję 
i – jak Bóg da – za rok zapraszam.

Waldek cieśla
„Solidarność” na Groniu Jana Pawła II

Wadowicka „Solidarność” świętowała 37. rocznicę 
powstania NSZZ „Solidarność”. 24 września br. na Groniu 
Jana Pawła II odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
ojczyzny, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czernik, 
proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie.

„Dziwili się zachodnioeuropejscy dziennikarze, politycy, 
działacze związkowi, że w centrum polskiego strajku stanął 
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krzyż i ołtarz. Nam nie trzeba było tego tłumaczyć. Dla nas 
było to oczywiste” – mówił w homilii prałat Czernik.

Zauważył on z przykrością, że wielu działaczy porzuci-
ło dziś ideały „Solidarności”: „I odchodzą dziś w światłach 
reflektorów, przed kamerami telewizji. Odchodzą, bo co 
innego mieli w sercu. Stają dziś pod sztandarami liberałów, 
socjalistów, komunistów i pozytywistów. Tam się chcą reali-
zować i zdobywać władzę. Tam głośno krzyczą”. Dlatego 
właśnie „Solidarność” powinna funkcjonować w duchu Ewangelii 
– powinna „pozostać i trwać przy wartościach podstawowych, 
takich jak: godność człowieka, szacunek dla życia, demokracja, 
wolność, sprawiedliwość, prawda, a także religia i patriotyzm” 
– nawoływał prałat Czernik. Prosił on również, żebyśmy przeka-
zywali te wartości młodemu pokoleniu.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: poseł Ewa Fi-
lipiak, Zdzisław Szczur, szef wadowickiej „Solidarności”, 
przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Sta-
nu Wojennego, Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dębicy, dębic-
kiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, DLP z Mistrzejowic. 
Nie zabrakło licznie przybyłych pocztów sztandarowych 
„Solidarności”: Ziemi Wadowickiej, „Andropol SA” w Andry-
chowie, LERG SA w Pustkowie, Firmy Oponiarskiej TC Dębica 
SA oraz Regionu Małopolskiego Oddział nr 5 w Dębicy. 

Po mszy, pod tablicą „Solidarności” i pomnikiem św. 
Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

ama, fot. zdzisław szczur
Turniej Szachowy bocheńskiej „S”

36 zawodników wzięło udział w 13. edycji Turnieju 
Szachowego pamięci Zdzisława Rybki o Puchar Przewod-
niczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego, 
który odbył się 30 września br. w Miejskim Domu Kultury  
w Bochni. Zawody zostały zorganizowane przez Koordyna-
tora Oddziału Nr 4 RM Agnieszkę Morawiec.

Turniej został rozegrany w dwóch kategoriach: senior  
i junior. W kategorii seniorów zmierzyło się 12 uczestników 

(w tym uczniowie I LO, II LO, ZS Nr 1 w Bochni), natomiast 
w kategorii juniorów – 24 uczniów ze szkół podstawo-
wych z Bochni, Łapczycy, Dąbrowicy, Rzezawy, Królówki 
i Proszówek.

Piotr Widła z wynikiem 10,5 pkt. (10 zwycięstw  
i jeden remis na 11 partii) został najlepszym graczem  
w kategorii senior. Drugi z zawodników, Karol Marzec, 
uzyskał identyczny wynik i o ostatecznej kolejności musiała 
rozstrzygnąć dodatkowa partia, jak się okazało – na korzyść 
Piotra. Trzeci w kolejności był Kamil Hodorowicz (9 pkt.).

Najlepszą szachistką okazała się Weronika Łęczek 
(I LO Bochnia), która w ostatecznej punktacji zajęła IV 
miejsce, natomiast Mateusz Rysak (ZS NR 1 w Bochni)  
– piąte miejsce. 

Wśród juniorów zwyciężył Dominik Pałka (SP  
w Rzezawie), który pokonał swego brata Szymona (SP  
w Rzezawie) oraz Mateusza Błoniarczyka, który zajął trzecie 
miejsce (SP nr 1 w Bochni). Czwarte miejsce – Filip Ciuła 
(SP nr 2 w Bochni), piąte – Maksymilian Węgrzyn (SP nr 
4 w Bochni).

Wszyscy zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy 
i medale oraz liczne nagrody, w tym finansowe. Zwycię-
ski senior tradycyjnie odebrał Puchar Przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego. Pozostałym 
uczestnikom wręczono dyplomy, słodycze i solidarnościowe 
gadżety.

Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, bocheńską „Solidar-
ność” nauczycielską, „Solidarność” przy Stalprodukt S.A. 
oraz rodzinę śp. Zdzisława Rybki – żonę Władysławę wraz  
z synami Robertem i Dariuszem oraz Bogdana Kosturkie-
wicza. Okolicznościowymi statuetkami uhonorowano także 
najstarszego zawodnika – był nim Marian Biernat i najmłod-
szego juniora – Karola Makarewicza z SP w Królówce.

AM, fot. ireneusz sobas
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Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie w Małopolsce

Małopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budow-
nictwie w dniu 19 września br. spotkała się w Zarządzie 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, aby podjąć 
zadania wynikające z aktualnych wyzwań.

Obrady rozpoczęły się od złożenia podziękowań na 
ręce Tadeusza Fica i Ryszarda Iwańca za wieloletnią spo-
łeczną pracę w Radzie. Posiedzenie poprowadzili: Zbigniew 
Majchrzak – przewodniczący Sekretariatu Budownictwa 
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” oraz nowy 
Sekretarz Rady Robert Pasikowski – Nadinspektor Pracy.  
W spotkaniu uczestniczył także sekretarz Zarządu Regionu 
Małopolska NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman. W posie-
dzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie: Sebastian Lewiński, 
Dyrektor ds. BHP w Warbud SA oraz Rafał Łuczak, Menadżer 
Departamentu BHP i OŚ Mota-Engil Central Europe. Przedsta-
wili oni ciekawą prezentację o dokonaniach kilkuletniej pracy 
nad podniesieniem kultury pracy w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników.

Należy pamiętać, że dwanaście największych firm 
budowlanych zarządza rzeszą podwykonawców, w tym 
również mikro firmami, dlatego tak ważne jest docieranie  
z wysokimi standardami i wymogami w zakresie bezpiecznej 
pracy, do każdego pracownika, na każdej budowie realizo-
wanej w generalnym wykonawstwie.

W wyniku dyskusji i przy poparciu Dyrektora OIP w Kra-
kowie Mariusza Pyrcza, członkowie Rady podjęli inicjatywę 
powołania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownic-
twie w Małopolsce, na które zostaną zaproszone najlepsze 
firmy w Małopolsce. Zebranie organizacyjne powinno odbyć 
się jeszcze w 2017 r.

W następnym punkcie uczestnicy zebrania przyjęli 
regulamin Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pra-

cy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy  
w Krakowie. Postanowiono również powołać Prezydium Rady. 
Ostateczne głosowanie nastąpi na następnym posiedzeniu.

zbigniew Majchrzak, fot. Agnieszka Masłowska
U progu Jasnogórskiej Pani

Tegoroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy w dniach 16-17 
września, mimo deszczu i chłodu, zgromadziła na Jasnej 
Górze prawie 30 tysięcy osób z całej Polski. „Matka spra-
wiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” – to hasło 
przyświecało 35. Pielgrzymce Ludzi Pracy.

Na Wałach Jasnogórskich pod przewodnictwem ks. 
abp Józefa Kupnego – krajowego duszpasterza Ludzi Pracy 
została odprawiona uroczysta Eucharystia.

Przed mszą św. Piotr Duda upomniał się o wolne 
niedziele: „Jesteśmy tutaj, u progu Jasnogórskiej Pani, aby 
modlić się i dziękować za pracę, za bezpieczną pracę i za 
sprawiedliwość społeczną. Dzisiaj mogłoby być nas tu więcej, 
ale wielu z nas, szczególnie kobiet, musi pracować, i to w hi-
permarketach, niekoniecznie w sklepach pierwszej potrzeby. 
Dlatego, z tego miejsca, po raz kolejny apeluję: 500 plus to 
nie wszystko, dopełnieniem programu jest dbałość o rodzinę, 
bo niedziela jest dla Boga i rodziny.”

Szef „Solidarności” przypomniał zebranym, że wrze-
śniowa pielgrzymka na Jasną Górę, która została zapocząt-
kowana przez ks. Jerzego Popiełuszkę jest też wypełnieniem 
jego testamentu. – Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie 
kosztuje – to słowa św. Jana Pawła II, słowa, które były  
w sercu bł. ks. Jerzego, bo ojczyzna kosztuje! Bł. ks. Jerzy 
oddał za nią życie. My, ludzie „Solidarności”, na co dzień 
realizujemy jego testament, a także testament roku 1980 
– tych wszystkich porozumień, które zostały spisane, ale nie 
do końca wypełnione – mówił do pielgrzymów Piotr Duda.

Tegoroczna Pielgrzymka została zorganizowana przez 
„Solidarność” Regionu Podbeskidzie. 

(fot. tomasz gutry, tygodnik solidarność)
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Agnieszka Masłowska duńSki SpoSób 
na Skuteczność

Goście z Danii odwiedzili Kopalnię Soli 
„Wieliczka”, gdzie spotkali się z przewod-
niczącym Międzyzakładowej Komisji NSZZ 
„Solidarność” Kopalni Soli Adamem Gaw-
likiem i sekretarzem ZR Adamem Gliksma-
nem. Duńscy związkowcy byli pod dużym 
wrażeniem funkcjonowania „Solidarności” 
w kopalni. Byli też mocno zdziwieni faktem, że 
prawa pracowników w Polsce przy obecnej wła-
dzy są szanowane i rząd nie zwalcza związków 
zawodowych... Jak się okazuje takie informacje 
serwują duńskie media.

Po południu, tym razem już w siedzibie 
Małopolskiej „Solidarności” w Krakowie, spo-
tkali się ponownie z Adamem Gliksmanem, 
sekretarzem ZRM. Duńczycy chcieli podzielić 
się informacjami na temat związkowej działal-
ności. Jak się okazuje, siła duńskich związków 
zawodowych w dużej mierze bierze się z fak-
tu, że mogą one negocjować warunki pracy 
na poziomie zakładu pracy i lokalnie wyłącz-
nie dla swoich członków (a nie jak w Polsce  
w imieniu wszystkich pracowników). Dzięki 
temu, istnieje silna relacja pomiędzy skutecz-
nością związków zawodowych a ilością pra-
cowników do nich należących. Jeśli związki są 

skuteczne, to zapisuje się do nich więcej pra-
cowników, mających także świadomość, że ich 
ilość przekłada się na zdolności negocjacyjne ich 
przedstawicieli. Dzięki temu w Danii marginalne 
znaczenie ma kwestia płacy minimalnej, bo jej 
wysokość jest ustalana bezpośrednio między 
pracodawcą a związkami zawodowymi.

Nasi goście podkreślali przy tym dużą 
tradycję negocjacji w Danii i fakt, że obie strony 
starają się wywiązywać z zawartych układów. 
Związki prowadzą również, tzw. A-kasse, czyli 
specjalny system ubezpieczeń na wypadek 
bezrobocia, który cieszy się popularnością 
wśród pracowników. Podejmują także liczne 
działania typowe dla związków zawodowych 
(interwencje, reprezentowanie w sądach, po-
radnictwo, organizują ubezpieczenia na życie  
i zniżki na usługi i produkty), jak i mniej typowe 
(np. zorganizowali dla swoich członków-kibiców 
piłkarskich wyjazd na mecz Bundesligi HSV 
–  Borussia Dortmund).

W skład delegacji 3F wchodzili m.in. 
przewodniczący 3F Lolland Jorgen Erik Kozak 
Nielsen (który ma korzenie polskie, jego rodzi-
na pochodzi z Tarnowa) i wiceprzewodniczący 
3F Lolland Bjarne Jensen. Firmę LF Services re-
prezentowały dyrektor administracyjna i współ-
właściciel Henriette Fjord Klement, kierownik 
rekrutacji i tłumacz Monika Jenrich oraz Jakub 
Lubas, zajmujący się rekrutacją w oddziale firmy 
w Katowicach.

Polacy to największa grupa pracowników 
z zagranicy w Danii, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem duńskich przedsiębiorców.  
LF Services prowadzi rekrutację do pracy zarów-
no w Polsce, jak i w Danii – posiada agencję 
pracy i centrum kompetencji w Katowicach. 
Lolland to trzecia co do wielkości duńska wyspa, 
zamieszkana przez ok. 60 tys. mieszkańców.

W połowie września 
odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami 
duńskich związków 

zawodowych 3F 
z wyspy Lolland oraz 

firmy rekrutacyjnej 
LF Services.

3F jest największym 
duńskim związkiem 

zawodowym, 
zrzeszającym w sumie 
ok. 300 tys. członków, 

w tym ponad 
50 tys. pracowników 

pochodzących spoza 
Danii. Przewodniczący 

3F w Lolland 
podkreślał, 

że w ojczyźnie 
Andersena niemal 
każdy pracownik 

jest związkowcem.

fot. Agnieszka Masłowska
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Elektroniczna legitymacja związkowa
Region Małopolski NSZZ 

„Solidarność”, realizując Uchwałę 
programową przyjętą przez Kra-
jowy Zjazd Delegatów w 2014 
r., przystępuje do realizacji wdro-

żenia Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej (ELC).
Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiązanie. 

Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane w kodzie 
kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli korzystać  
z przywilejów związanych z jej posiadaniem.

Wraz z nową legitymacją stworzymy bazę danych, dzięki 
której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi informacjami 
do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. Na jej podstawie 
będzie również weryfikowana przynależność związkowa w biu-
rach Regionów, np. w ramach porad prawnych.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków o wy-
danie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie 
ich do ZRM NSZZ „Solidarność” w Krakowie, pl. Szczepański 
5, IV p., pok. 405 lub do Biur Terenowych. Aby wprowadzanie 
danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno 
być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne 
jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL, 
data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji  
i jej numer w rejestrze, własnoręczny podpis pod wnioskiem. 

W przypadku braku dokładnej informacji na temat daty 
przystąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej, 
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca zamiesz-
kania są polami nieobowiązkowymi.

Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego 
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu 
przez przewodniczącego przynależności do Związku członków 
swojej organizacji.

Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska  
– koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”  
w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@solidar-
nosc.krakow.pl.

Dorota perkowska

Promocja książki o „Solidarności” w Trzebini
Promocja książki „Soli-

darność w Trzebini – powsta-
nie i działalność” miała miej-
sce 7 września br., w Dworze 
Zieleniewskich w Trzebini.

Ideą, jaka przyświecała 
autorom książki, była potrze-
ba przybliżenia trzebińskiej 
młodzieży tego trudnego  
i jakże ważnego okresu  
w historii Polski. Dzięki ogrom-

nemu zaangażowaniu autorów i mieszkańców – Trzebinia 
ma obecnie najbardziej obszerną monografię „Solidarności”  
w całym województwie małopolskim.  Książka jest projektem 
Stowarzyszenia „Wspólna Trzebinia” i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini a powstała z inicjatywy 
Tadeusza Adamczaka. Jej autorami są: Jolanta Piskorz (re-
daktor naczelny), Barbara Sokołowska-Kurek, Tadeusz Adamczak  
i Andrzej Kostka. Publikacja uzyskała bardzo pozytywne opinie 
recenzentów – dr Moniki Komanieckiej z IPN w Krakowie oraz 
prof. Wojciecha Dadaka z UJ w Krakowie.

Na spotkaniu promocyjnym pojawili się m.in.: Zastępca 
Burmistrza Trzebini Jarosław Okoczuk, Honorowi Obywatele 
Miasta – prof. Adam Stanisław Jagiełło i prof. Zbigniew Bon-
derek, Sekretarz ZRM NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman, 
a także licznie przybyli duchowni z miejscowych parafii: 
Ks. Dziekan Stanisław Krzysik, Ks. Proboszcz Stanisław 
Bercal z Parafii Piotra i Pawła, Ks. Prałat Władysław Gil oraz 
Proboszcz ks. Krzysztof Chromy.

Zastępca Burmistrza Jarosław Okoczuk wyraził uznanie 
i podziękował autorom za ogrom pracy podczas zbierania 
materiałów do książki. Nie obyło się również bez podzię-
kowań dla instytucji, które sponsorowały wydanie książ-
ki. Szczególne wyrazy wdzięczności należały się jednak 
członkom „Solidarności” i mieszkańcom Trzebini, którzy mieli 
ogromny udział w powstawaniu książki – dzieląc się cennymi 
wspomnieniami i udostępniając posiadane dokumenty. To dzięki 
nim autorzy mogli stworzyć tak obszerną monografię.

Spotkanie promocyjne umilił koncert fortepianowy  
w wykonaniu Aleksandry Dąbek z Trzebini-Czyżówki, laure-
atki wielu konkursów pianistycznych oraz występ Janusza 
Saługi, poety i barda, który wykonał wiązankę pieśni soli-
darnościowych.

(ama)

Zaproszenie
Informujemy, że w dniu 8 listopada 2017 r. o godz. 

14:00, w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”, pl. Szcze-
pański 5, sala 406, odbędzie się zebranie z przewodniczący-
mi organizacji związkowych z terenu Krakowa. Zebranie bę-
dzie połączone ze szkoleniem na temat wyborów w Związku 
na kadencję 2018-2022. Serdecznie zapraszamy!




