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Od REdAkCJI
W 2017 r. nSZZ „Solidarność” wchodzi z nadziejami związa-

nymi z wprowadzeniem przez rząd rozwiązań propracowniczych, 
o które Związek zabiegał od kilku lat: znaczącego podniesienia 
płacy minimalnej, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla 
zatrudnionych na podstawie tzw. umów śmieciowych, przywrócenia 
niższego wieku emerytalnego. Przede wszystkim dla Związku jest 
jednak istotne to, że o sprawach społecznych nareszcie można roz-
mawiać i z władzami i z pracodawcami przy stole negocjacyjnym. 

niestety nie brakuje przeciwników wprowadzonych rozwią-
zań, co może w najbliższych miesiącach zmusić „Solidarność” do 
obrony zdobyczy. O wielu tych sprawach mówiono podczas krajo-
wego Zjazdu Delegatów, z którego relacje i dokumenty drukujemy  
w „Serwisie”. Wiele miejsca poświęcamy także obchodom Dnia 
Pamięci Ofiar stanu wojennego.

korzystając z okazji życzę wszystkim naszym Czytelnikom 
wiele radości, szczęścia i zdrowia w 2017 r.

adam Gliksman, redaktor naczelny

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dn. 26 listopada 2016 r.

Śp.
Janusza Misiewicza

lekarza, wieloletniego Dyrektora 
naczelnego ZOZ kraków-Śródmieście 

i kraków-Podgórze
Człowieka „Solidarności”, 

Przewodniczącego komisji Zakładowej 
nSZZ „Solidarność” w ZOZ 

kraków-Śródmieście w l. 1989-1991
Członka Stowarzyszenia 

„Lekarze nadziei”.
rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy 

wyrazy współczucia.
Małopolska „solidarność”

Z żalem informujemy, że w dn. 8 grudnia 2016 r. odszedł

Śp.
Tadeusz Nitka

wieloletni i zasłużony działacz „Solidarności” nowosądeckiej, 
organizator strajków we wrześniu 1980 r. w Zakładach naprawczych 
taboru kolejowego w nowym Sączu, działacz podziemnych struktur 

„Solidarności”, aresztowany i skazany na karę więzienia za działalność 
związkową, przewodniczący Delegatury ZrM w nowym Sączu, 

członek Zarządu regionu Małopolskiego, odznaczony m.in. krzyżem 
kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Człowiek życzliwy i bliski ludziom. Spoczywaj w pokoju.
rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

koleżanki i koledzy 
z Małopolskiej „solidarności”
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adam GliksmanZobowiąZania 
będą realiZowane

gościem pierwszego dnia obrad 
xxviii krajowego Zjazdu Delegatów nSZZ 
„Solidarność” obradującego w Płocku 
był prezydent rP Andrzej Duda, który 
w swoim przemówieniu podkreślał przy-
wiązanie do „Solidarności” i jej programu 
społecznego, będącego podstawą działań 
obecnych władz państwowych.

Andrzej Duda wielokrotnie w swoim 
przemówieniu odwoływał się do swego 
mentora Prezydenta Lecha kaczyńskie-
go, którego określił mianem prawdziwe-
go człowieka „Solidarności”. A. Duda 
przypominał, że L. kaczyński nie tylko 
był w przeszłości wiceprzewodniczącym 
związku, ale także po zaangażowaniu 
się w politykę, starał się „Solidarność” 
wspierać, rozumiejąc i popierając jej po-
stulaty społeczne i propracownicze.

Prezydent rzeczypospolitej po-
wrócił myślami do kampanii wyborczej  

„Ile razy mówimy 
o tym, jakim 

jesteśmy krajem, to 
mówimy, że jesteśmy 

krajem Solidarności 
i że te zasady 

Solidarności, ten etos 
Solidarności chcemy 
nieść ze sobą także 

w tej przestrzeni 
międzynarodowej” 
– mówił Prezydent 

RP Andrzej Duda 
w pierwszym 

dniu obrad XXVIII 
Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ 

„Solidarność”.

w 2015 r., gdy „Solidarność” okazała 
mu wsparcie i zaufanie, czego wyrazem 
było sformułowanie i podpisanie umo-
wy, w której zawarto program działań 
społecznych. Prezydent przypomniał, że 
„Solidarność” poparła go w momencie, 
gdy mało kto wierzył w jego zwycięstwo. 
Dlatego też Prezydent zapowiedział, że 
będzie nadal sukcesywnie zobowiąza-
nia wynikające z umowy ze związkiem 
realizował, bo uważa ją za wiążącą. 
Prezydent przypomniał, że w ostatnich 
miesiącach udało się dzięki współpracy 
z rządem Beaty Szydło podnieść płacę 
minimalną, wprowadzić stawkę godzi-
nową dla pracowników zatrudnionych na 
umowach cywilno-prawnych, wprowadzić 
klauzule społeczne w zamówieniach 
społecznych, a także przywrócić niższy 
wiek emerytalny. Prezydent podkreślał, 
że wypełnianie tych zobowiązań nie trak-



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1-2 (724-725)4

xxvi i i  kZD

tuje jednak tylko w kategorii realizacji wspomnianej 
umowy, ale jako dopełnienie Polskiego Sierpnia i wy-
suwanych wówczas postulatów: „Jest to dla mnie nie 
tylko realizacja postulatów „Solidarności” w znaczeniu 
postulatów zgłaszanych przez niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”, ale to jest dla 
mnie także realizacja postulatów solidarności w tym 
najszerszym tego słowa znaczeniu solidarności, którą 
niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Soli-
darność” od samego początku niesie w swojej idei 
i w sercach swoich członków. tego właśnie, o czym 
powiedziałem: solidarnej Polski, solidarnego społe-
czeństwa, władzy solidarnej ze społeczeństwem, czyli 
krótko mówiąc tego, co jest dla mnie najistotniejszym 
także elementem wspólnoty – wspólnoty społecznej, 
wspólnoty państwowej, wspólnoty narodowej”.

Za sukces prezydent uznał przywrócenie dialogu 
społecznego w Polsce: „Wierzę w związku z tym 
głęboko, że w naszym kraju będą zachodzić nadal 
dobre, prospołeczne, propaństwowe, propracownicze 
zmiany. takie zmiany, które my nazywamy dobrą 
zmianą. Wierzę w to, że będą to zmiany mądre, które 
w efekcie będą prowadziły do wzrostu zamożności 

polskiego społeczeństwa, które będą także prowadziły 
do wzrostu znaczenia naszego kraju na arenie mię-
dzynarodowej, do tego, że nasze zdanie na tej arenie 
także będzie się liczyło, w tym znaczeniu, że będzie 
ono uwzględniane”. 

Prezydent podkreślił, że słowo „Solidarność” 
dziś na świecie jest często synonimem Polski, bo 
te dwie nazwy jednoznacznie się kojarzą: „Wszyscy 
jesteśmy z niego ogromnie dumni i ile razy mówimy  
o tym, jakim jesteśmy krajem, to mówimy, że jeste-
śmy krajem Solidarności i że te zasady Solidarności, 
ten etos Solidarności chcemy nieść ze sobą także  
w tej przestrzeni międzynarodowej”.
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dotrZymaliśmy 
słowa

Ponad rok temu powstał rząd pre-
mier Beaty Szydło. Prezes rady Mini-
strów podkreślała, że „to był dobry rok”. 
„Mogę dzisiaj być tutaj u Was, stanąć 
przed Państwem, spojrzeć prosto w oczy 
i powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa  
i wywiązaliśmy się ze zobowiązań. Słu-
żymy zwykłym Polakom, obywatelom,  
a nie zapatrzonym w siebie elitom” – po-
wiedziała. Wymieniając szereg dokonań 
jej rządu, mówiła o programie rodzina 
500+, rozpoczęciu realizacji programu 
Mieszkanie+, darmowych lekach dla 
Seniorów 75+, podniesieniu minimalnej 
stawki godzinowej (nie mniej niż 12 
zł), podniesieniu najniższego wynagro-
dzenia w przyszłym roku do 2 tys. zł  
i najniższej emerytury do 1 tys. złotych. 
Premier Szydło przyznała przy tym, że jej 
gabinet nie ustrzegł się błędów, ale nadal 
będzie kontynuował dobre zmiany dla 
Polski. „Wartości „Solidarności”, które 
ponad 36 lat temu zostały podniesione 
na sztandary – walki o godności i pod-
miotowość człowieka i każdej polskiej 
rodzin są nadal naszym zobowiązaniem” 
– podkreśliła. Przypomniała, że w kam-
panii wyborczej PiS podpisało z Solidar-
nością zobowiązanie, że gdy wygra wy-
bory, to sprawy zwykłych obywateli będą 
najważniejsze. „Będziemy niezmiennie 
realizować te wszystkie zobowiązania. 
i nie zawrócimy z tej drogi reform, na 
którą weszliśmy w ubiegłym roku. to 
jest nasze zobowiązanie. i tego słowa 
dotrzymamy” – obiecała Beata Szydło.

„Dotrzymaliśmy 
słowa. Służymy 

zwykłym Polakom, 
a nie zapatrzonym 

w siebie elitom” 
– mówiła 

24 listopada br. 
premier Beata 

Szydło. Podczas 
inauguracyjnego 

posiedzenia 
XXVIII Sesji 

Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ 

„Solidarność” Prezes 
Rady Ministrów 

przypomniała 
dokonania rządu, 
które wpisują się 

w wartości 
promowane przez 

Związek.

Rząd kieruje się wartościami 
„Solidarności”

Premier przypomniała słowa święte-
go Jana Pawła ii, który mówił, że „Soli-
darność” broni podmiotowości człowieka 
i godności rodziny. Że służyć narodowi, 
to znaczy realizować przede wszystkim 
zasady, polegające na tym, że myśli się 
o dobru wspólnym, czyli dobru każdego 
obywatela. „Przede wszystkim kierował 
te słowa do polityków” – przekonywała 
szefowa rządu. Ponadto, Prezes rady 
Ministrów podkreślała, że niegdyś śp. 
prezydent Lech kaczyński zadeklarował, 
że zrobi wszystko, by Polska była pań-
stwem silnym, chroniącym słabszych  
i równo traktującym swoich obywateli. 
„uczciwość, demokracja, zwycięstwo nad 
cynizmem i draństwem” – o których 
mówił, to dalsze zobowiązanie rządu 
premier Beaty Szydło.
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Przywracanie normalności i sprawiedliwości spo-
łecznej

„Ci, którzy byli oprawcami i gnębili ludzi „Solidar-
ności” nie będą mieli wysokich emerytur i uposażeń. 
ten projekt dzisiaj przyjmie polski rząd” – poinfor-
mowała delegatów nSZZ „Solidarność” premier. Jak 
stwierdziła Beata Szydło, zmiany wprowadzane są  
w imię przywracania godności, normalności i sprawie-
dliwości społecznej. emerytury i renty byłych funk-
cjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PrL za czas do 
lipca 1990 r. będą sięgać maksymalnie średniego 
świadczenia w systemie powszechnym.
Hołd dla bohaterki „Solidarności” 
– Anny Walentynowicz

Jak podkreślała premier Beata Szydło, w ubie-
głym roku jedną z sal w kancelarii premiera poświeciła 
Annie Walentynowicz. „Annie Solidarność”, bohaterce 
Solidarności, odważnej kobiecie, ale i zwykłej kobie-

cie. to, że jedna z sal w siedzibie polskiego rządu 
nosi imię Anny Walentynowicz, to nie jest przypadek. 
taka postawa, wartości i idee o których mówiła,  
i o których mówił śp. prezydent Lech kaczyński oraz 
święty Jan Paweł ii, są kierunkiem, który wyznacza 
prace rządu rzeczypospolitej Polskiej, rządu Prawa  
i Sprawiedliwości” – zakończyła szefowa rządu.

„Solidarność nie może być pustym sloganem” 
– podkreślił Piotr Duda podczas krajowego Zjazdu 
Delegatów.

Szef „Solidarności” wskazał, że w latach 2010-
2014 wszystkie działania zaplanowane przez nSZZ 
„Solidarność” skutecznie blokowane były przez ko-
alicję PO-PSL. Przypomniał, że Solidarność zaskarżyła 
do komisji europejskiej rząd PO-PSL za łamanie prawa 
europejskiego dotyczącego umów na czas określony. 

Piotr Duda podkreślił, że na reakcję ke „Solidarność” 
czekała aż trzy lata.

„gdzie byłaś wtedy komisji europejska? gdzie 
byłaś komisjo Wenecka, kiedy łamano prawo wspólno-
towe, kiedy łamano kolejne dyrektywy europejskie?” 
– pytał szef „Solidarności”.

Piotr Duda mówił o wygranej w sprawie przy-
wrócenia wieku emerytalnego, co było także obie-
cane przez prezydenta Andrzeja Dudę w kampanii 

wyborczej. Przewodniczący nSZZ „Solidar-
ność” podkreślił, że „S” nie ustąpi w walce  
o uwzględnienie stażu pracy.

„Sytuacja w kraju jest lepsza niż przez 
ostatnie osiem lat rządów PO-PSL” – pod-
kreślił.

Szef „S” odniósł się m.in. także do rządo-
wego programu „rodzina 500 plus”. Wskazał, 
że „Solidarność” będzie walczyła, aby wspar-
cie otrzymywały rodziny już od pierwszego 
dziecka oraz by wprowadzono górną granicę 
dochodów.

 Izabela Kozłowska, płock

KZD: Piotr Duda: Sytuacja lepsza niż przez ostatnie lata
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Zdzisław Szczur uhonorowany
xxviii krajowy Zjazd Delega-

tów nSZZ „Solidarność” obradujący 
w dn. 24-25 listopada w Płocku 
przyznał tytuły „Zasłużonego dla 
nSZZ Solidarność”. Wśród 22 
osób, które otrzymały tytuł znalazł 
się jeden przedstawiciel Małopolski 

Adam Lach odznaczony
Prezydent Andrzej Duda w trakcie swej obecności na 

krajowym Zjeździe Delegatów nSZZ „Solidarność” wrę-
czył odznaczenia państwowe dla zasłużonych działaczy 
związkowych. Wśród uhonorowanych znalazł się Adam 
Lach, zastępca przewodniczącego Małopolskiej „Solidar-
ności” i wieloletni członek komisji krajowej.

Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycz-
nych w Polsce, za działalność społeczną i związkową 
otrzymali następujące ordery i odznaczenia: Waldemar 
Bartosz (krzyż komandorski Orderu Odrodzenia Polski), 
Franciszek kopeć (krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski), Maciej Jankowski, roman kuzimski, Jerzy Wiel-
gus i ewa Zydorek (krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski) oraz Alfred Bujara, Danuta Jemioło, kazimierz 
kimso, Adam Lach, Stanisław Lubaś i Mirosław nowicki 
(Złoty krzyż Zasługi). Za wybitne zasługi we wspieraniu 
przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na 

rzecz powstania wolnych związków zawodowych, za 
niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom repre-
sjonowanym w czasie stanu wojennego krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski otrzymał ks. ryszard umański, 
a za zasługi w działalności społecznej i związkowej Złote 
krzyże Zasługi otrzymali Andrzej Biegun i teresa kowal-
ska-Suchecka.

– Zdzisław Szczur, wieloletni przewodniczący „Solidar-
ności” w Wadowicach, więzień polityczny w latach osiem-
dziesiątych, członek Zarządu i Prezydium Małopolskiej 
„Solidarności” i delegat na krajowy Zjazd Delegatów 
oraz członek komisji krajowej.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również m.in. ks. 
Czesław Banaszkiewicz, ks. Stanisław Orzechowski, śp. 
Aleksandra Olszewska i Adam Ditmer.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1-2 (724-725)8

Dokumenty xxvi i i  kZD

Apel ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” apeluje 

do wszystkich organizatorów i uczestników branżowych piel-
grzymek na Jasną górę o uczestnictwo przede wszystkim  
w organizowanej od 34 lat Pielgrzymce Ludzi Pracy do sanktu-
arium Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

Pierwsza pielgrzymka zorganizowana przez bł. ks. Jerze-
go Popiełuszkę w 1983 roku dla hutników z Huty Warszawa, 
na Jego apel przerodziła się już w następnym roku w Ogólno-
polską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. 

Wróćmy do tej tradycji, wypełnijmy wolę ks. Jerzego 
– naszego Patrona – nie dzieląc się na zawody i branże, 
ale wszyscy wspólnie, w trzecią sobotę i niedzielę września 
podążajmy przed oblicze Matki narodu. 

Podziękowanie
Jan Marczak
Organizator i dowódca
Kościelnej Służby Porządkowej „Totus Tuus”

Delegaci xxviii krajowego Zjazdu Delegatów składają 
podziękowanie wszystkim członkom i sympatykom nasze-
go Związku, którzy od 1984 roku pełnią służbę przy grobie  
Bł. ks Jerzego Popiełuszki, Patrona Solidarności. Doceniamy 
Wasz trud. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, 
którzy podjęli ten wysiłek i kontynuują rozpoczętą 32 lata temu 
służbę. Wielu z Was na służbę przy grobie naszego Patrona 
przyjeżdża systematycznie co miesiąc. 

Bóg zapłać za Wasz trud, postawę i zaangażowanie.

Stanowisko Nr 1 ws. wielkości odpisu na zakładowe 
fundusze świadczeń socjalnych w 2017 roku

Propozycje ustaw okołobudżetowych na 2017 rok zakła-
dają dalsze „zamrożenie” funduszu świadczeń socjalnych na 
poziomie 2016 roku oraz utrzymanie na poziomie z roku 2010 
podstawy naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych.

W związku z ww. restrykcyjnymi założeniami budżeto-
wymi delegaci kZD wyrażają stanowczy protest wobec takich 
decyzji.

Przywołując składane wcześniej deklaracje obecnego rzą-
du i większości parlamentarnej dotyczącej nowego otwarcia  
– zmiany w prowadzeniu polityki i naprawiania zła dokonanego 
przez wcześniejszą koalicję PO – PSL, która swoją polityką 

nadmiernego fiskalizmu doprowadziła do obniżenia poziomu 
pracowniczych zabezpieczeń socjalnych, domagamy się „odmro-
żenia” bazy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
na 2017 rok i kolejne lata zgodnie z zapisami ustawy.

Stanowisko Nr 2 ws. reformy oświatowej
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” wyraża 

zaniepokojenie brakiem postępów w negocjacjach pomiędzy 
Związkiem a rządem rzeczypospolitej w sprawie działań osło-
nowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty. 
Zaproponowane rozwiązania prawne są niewystarczające. 
Podstawowym zadaniem naszego Związku jest obrona miejsc 
pracy. 

Brak zadowalających efektów negocjacji spowoduje uza-
sadniony protest nSZZ „Solidarność”.

Stanowisko Nr 3 ws. polskiego górnictwa 
węgla kamiennego

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” domaga się 
od rządu rP pilnego wprowadzenia rozwiązań umożliwiających 
rozwój polskiego górnictwa węgla kamiennego poprzez:

1. natychmiastowe wprowadzenie mechanizmów prze-
ciwdziałających nadmiernemu importowi węgla spoza unii 
europejskiej, w szczególności z Federacji rosyjskiej.

2. Opracowanie długoterminowej strategii funkcjonowania 
i rozwoju całego sektora paliwowo-energetycznego zapewniają-
cej niezależność i bezpieczeństwo energetyczne kraju w oparciu 
o węgiel. Strategia ta powinna być zbieżna z programem 
zintegrowanego rozwoju dla województwa śląskiego.

3. Czasowe obniżenie wysokości, bądź zawieszenie czę-
ści obciążeń publiczno-prawnych spółek dotkniętych kryzysem 
oraz zmianę systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa, 
uwzględniającą szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju.

4. renegocjację, celem zawieszenia przepisów zwią-
zanych z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej, a także 
wprowadzenie własnej polityki klimatycznej uwzględniającej 
polskie uwarunkowania społeczno-gospodarcze i bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju.

5. Wykorzystywanie środków unijnych do prac związa-
nych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań wykorzy-
stujących węgiel kamienny. Promocję i rozwój tzw. „czystych 
technologii węglowych” (poza technologią CCS) oraz produkcji 

Dokumenty XXVIII KZD NSZZ „Solidarność”, Płock, 24-25 listopada 2016 r.
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paliw płynnych i „zgazowywania” węgla (po jego wydobyciu 
na powierzchnię).

6. Dokonanie redefinicji pojęcia bezpieczeństwa energe-
tycznego, uwzględniającego węgiel, jako podstawowy nośnik 
energii oraz przeciwdziałającego nowym zagrożeniom związa-
nym z wdrażaniem unijnej polityki klimatycznej.

7. Określenie potrzeb rodzimej gospodarki w zakresie 
zużycia węgla kamiennego oraz wprowadzenie rozwiązań 
zabezpieczających niezagospodarowane i niesczerpane zasoby 
węgla kamiennego. Jednoznaczne określenie strategicznego 
znaczenia polskiego węgla dla gospodarki narodowej.

8. Podjęcie działań zmierzających do wzrostu eksportu 
węgla wewnątrz unii europejskiej i poza nią.

9. uruchomienie budowy nowych elektrowni węglowych  
w celu zapobieżenia ewentualnym brakom energii spowodo-
wanym wdrożeniem dyrektywy ieD. Promocję budowy ma-
łych elektrociepłowni na węgiel kamienny (bądź inne paliwo 
pochodzące z chemicznej przeróbki węgla), produkujących  
w kogeneracji energię elektryczną i cieplną.

10. Poprawę parametrów jakościowych oferowanego 
węgla. Zwiększenie poziomu wzbogacania miałów.

11. Promocję POLSkiegO WĘgLA. Większą aktywność pro-
ducentów i dystrybutorów węgla w tym zakresie. Wykorzystanie 
polskich instytucji celem zwiększenia udziału węgla krajowego 
w sprzedaży do sektora socjalno-bytowego i ciepłowniczego.

12. uporządkowanie procesu udzielania koncesji na 
wydobywanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego oraz 
przyspieszenie procesu wydłużania koncesji dla spółek już 
wydobywających węgiel kamienny i inne kopaliny.

Stanowisko Nr 4 ws. wieku emerytalnego
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” wzywa 

rząd rP do wprowadzenia emerytur zależnych między innymi 
od stażu pracy, tj. ustanowienie prawa do emerytur po 40 
latach pracy dla mężczyzn i 35 latach dla kobiet.

Pracownicy, często ze względu na stan zdrowia, po tak 
długim stażu pracy nie są dopuszczani przez lekarza medycyny 
pracy do wykonywania pracy na swoim stanowisku, a jedno-
cześnie ZuS wydaje orzeczenie o dalszej zdolności do pracy. to 
powoduje, że osoby z tak dużym stażem pracy są pozbawiane 
środków do życia. 

Stanowisko Nr 5 ws. zmiany przepisu Ustawy  
o związkach zawodowych

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zobowią-

zuje komisję krajową nSZZ do rozpoczęcia prac mających na 
celu uzupełnienie art. 251 ustawy o związkach zawodowych 
poprzez dodanie ust. 3, który otrzymałby brzmienie:

„Zobowiązuje się pracodawcę do udostępnienia kwartalne-
go raportu finansowego zakładu pracy wszystkim działającym na 
jego terenie reprezentatywnym organizacjom związkowym”. 

Stanowisko Nr 6 ws. przeniesienia kopalń 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Delegaci krajowego Zjazdu Delegatów nSZZ „Solidarność” 
sprzeciwiają się decyzji przeniesienia którejkolwiek kopalni 
do Spółki restrukturyzacji kopalń, gdy nie wiąże się to ze 
sczerpaniem złoża danej kopalni.

W związku z dużym wzrostem cen na międzynarodowych 
rynkach węgla (co przekłada się na wyższe osiągane ceny na 
krajowym rynku zarówno węgla energetycznego, jak i koksowe-
go) oraz dużym spadkiem zasobów węgla (co będzie sprzyjać 
utrzymaniu koniunktury w najbliższych miesiącach) wszelkie 
decyzje skutkujące trwałą likwidacją zdolności produkcyjnych 
kopalń są przedwczesne i nieuzasadnione.

Analitycy przewidują wzrost zapotrzebowania na węgiel 
energetyczny w krajach rozwijających się, które potrzebu-
ją coraz więcej taniej energii. na rynku węgla koksującego 
obserwujemy jeszcze większy wzrost cen i spadek zapasów 
tego typu węgla. Szczególnie poszukiwany jest tańszy węgiel 
koksowy typu semi-soft (typ 34), ze względu na możliwość 
mieszania go z wysokogatunkowym węglem koksującym typu 
hard i premium hard (typ 35).

Drastycznym przykładem nieuzasadnionej likwidacji jest 
kWk „krupiński”. Za dalszym funkcjonowaniem tej kopalni 
w strukturach JSW S.A. przemawia fakt, że ma ona możli-
wość uruchomienia produkcji najdroższego węgla typu 35 
(hard) zalegającego w złożu ujętym w koncesji z roku 1975. 
Jego udokumentowane zasoby wynoszą ok. 74 mln ton,  
a przy obecnych cenach węgla Spółka będzie mogła wygo-
spodarować potrzebne fundusze do wykonania niezbędnych 
prac umożliwiających wydobycie tego wysokiej jakości węgla 
koksowego.

Oczekujemy od rządu rP wypełnienia obietnic przedwy-
borczych w sprawie sektora górniczego i podjęcia natychmia-
stowych i skutecznych działań w celu rozwiązania problemu 
likwidacji miejsc pracy oraz utraty możliwości eksploatacji 
dużej części złoża kopalń „krupiński”, „Sośnica”, „Mako-
szowy” oraz kopalń katowickiego Holdingu Węglowego.  
to właśnie rząd rP, jako większościowy właściciel spółek 
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węglowych, posiadający decydujący głos w temacie przy-
szłości kopalń, poniesie wszelkie konsekwencje związane  
z brakiem takich decyzji.

nSZZ „Solidarność” podejmie wszelkie działania, aby nie 
dopuścić do dalszego marnotrawienia majątku narodowego, 
jakim jest polski węgiel kamienny.

Stanowisko Nr 7 ws. systemu pracy 
weekendowej

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zwraca 
uwagę na krzywdzący pracowników zapis w kodeksie pracy 
dotyczący systemu pracy weekendowej, w którym praca świad-
czona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 Przypominamy, że jednym z postulatów sierpniowych 
było żądanie wprowadzenia wszystkich wolnych sobót. niestety, 
dzisiaj już nie tylko soboty, ale i niedziele stały się zwykłym 
dniem pracy. Co gorsze, również w dni świąteczne praca staje 
się powszechna. takim przykładem jest właśnie system pra-
cy weekendowej, w którym ustawodawca dopuszcza pracę 
w święta, które w ten sposób stają się dla pracownika zwykłym 
dniem pracy. Święta, zarówno te państwowe, jak i kościelne, 
ustawowo uznane za dni wolne od pracy, powinny stano-
wić dobro publiczne i wartość kulturową każdego obywatela,  
a więc nieuzasadniona praca w te dni ogranicza te wartości. 
W naszym przekonaniu jest to również sprzeczne z art. 47 
konstytucji rP, który mówi, że każdy ma prawo do ochrony 
prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia 
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zwraca 
się do komisji krajowej nSZZ „Solidarność” o skierowanie do 
komisji kodyfikacyjnej poprawki w art. 144 kodeksu pracy po-
legającej na usunięciu zapisu o dopuszczalności w tym systemie 
pracy weekendowej, pracy w święta. 

Stanowisko Nr 8 ws. muzealników i muzeów
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zwraca się 

do rządu rP o podjęcie negocjacji ze Związkiem w sprawie 
wynagrodzeń pracowników muzeów państwowych, samorzą-
dowych i współprowadzonych.

Wieloletnia dyskryminacja płacowa doprowadziła do pau-
peryzacji środowiska, któremu powierzono odpowiedzialność za 
dziedzictwo narodowe. Stwierdzamy, że wzrost nakładów na 
muzealnictwo nie poprawił sytuacji materialnej pracowników 
muzeów.

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” wnioskuje 

o podjęcie dialogu ze Związkiem w oparciu o środowiskowy 
projekt ustawy o zbiorach muzealnych i muzeach, złożony  
w Ministerstwie kultury i Dziedzictwa narodowego w czerwcu 
2016 r.

Stanowisko Nr 9 ws. nowelizacji dyrektywy 
o handlu emisjami (ETS) 

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” stanowczo 
sprzeciwia się aktualnie procedowanej wersji zmiany Dyrektywy 
2003/87/eC o systemie handlu emisjami (etS), który ma 
być poddany pod głosowanie w Parlamencie europejskim na 
początku 2017 roku. 

W ocenie kZD wdrożenie proponowanych regulacji do-
prowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy, w szczególności 
w energochłonnych branżach polskiego przemysłu. Będzie się 
to wiązać z drastycznym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstw energochłonnych i sektorów z nimi koope-
rujących min. energetyki opartej na węglu, górnictwa węgla 
kamiennego i brunatnego oraz innych branż: przemysłu cemen-
towego, wapienniczego, hutnictwa, papiernictwa, przemysłu 
szklarskiego, przemysłu nawozów sztucznych.

Według szacunków branży hutniczej w okresie 2017-
2030 skumulowane skutki finansowe przystosowania tylko 
zakładów hutniczych do nowych regulacji uszczuplą polski 
budżet o kwotę ponad 46 mld zł, a ponad 21 tys. pracowników 
zatrudnionych w sektorze hutniczym i stalowym oraz przedsię-
biorstwach kooperujących stanie przed widmem utraty pracy. 

nowelizacja dyrektywy o handlu emisjami jest jednym  
z elementów drugiego Pakietu klimatyczno-energetycznego, na 
którego wdrożenie Polska wyraziła zgodę w zamian za uzyska-
ne derogacje, czyli zapewnienie wprowadzenia mechanizmów 
łagodzących skutki wdrażanych regulacji. tymczasem aktualnie 
procedowany w Parlamencie europejskim tekst nowelizacji 
dyrektywy nie uwzględnia zawartego porozumienia. W związku 
z tym krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zwraca się 
do rządu rP o przedstawienie opinii publicznej oceny skutków 
społeczno-gospodarczych wdrożenia nowelizacji dyrektywy  
o handlu emisjami oraz niezwłoczne podjęcie adekwatnych  
i skutecznych działań w celu zmiany procedowanego projektu 
w Parlamencie europejskim.

Jednocześnie wzywamy rząd rP, do sformułowa-
nia jak najszybciej jednolitej strategii Polski w zakresie 
unijnej polityki klimatycznej. uprawianie biernej polityki  
w sytuacji, gdy większość decyzji w ue podejmowana jest 
w trybie procedury większościowej, z góry stawia Polskę na 
straconej pozycji. 
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Zdaniem kZD zwiększenie skuteczności działań rządu 
powinno obejmować dokonanie przeglądu pod względem 
formalno-prawnym, dotychczasowych aktów prawnych oraz 
procedur decyzyjnych wdrożonych przez ke w zakresie polityki 
klimatycznej. W przypadku stwierdzenia wątpliwości praw-
nych, co do legalności niektórych z decyzji, rząd rP powinien 
wystąpić z formalnym wnioskiem do europejskiego trybunału 
Sprawiedliwości o ustalenie, czy są one prawnie wiążące.

Dalsza bierna polityka w tej kwestii, prowadząca do 
utraty konkurencyjności przez zakłady przemysłowe w Polsce, 
dekarbonizacji gospodarki, uniemożliwi realizację ambitnych 
planów repolonizacji i odbudowy przemysłu w naszym kraju 
oraz zwiększenia dynamiki wzrostu PkB, stawiając Polskę 
w jeszcze trudniejszym położeniu niż obecna tzw. „pułapka 
średniego rozwoju”.

Stanowisko Nr 10 ws. sytuacji w branży 
elektroenergetycznej

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” wyraża 
zaniepokojenie sytuacją panującą w branży elektroenerge-
tycznej. Prowadzone procesy restrukturyzacyjne skutkują: 
redukcją zatrudnienia, obniżeniem świadczeń pracowniczych, 
likwidacją wielu obszarów działalności. nowo powołane 
zarządy spółek, często nie mające odpowiedniej wiedzy  
i doświadczenia w zarządzaniu strategiczną dla Polski branżą 
elektroenergetyczną, realizują liberalne strategie poprzedniego 
rządu. 

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” nie zgadza 
się na takie działania i praktyki, dlatego domaga się od władz 
spółek elektroenergetycznych zweryfikowania realizowanych 
strategii. 

Przykładowo w spółce zależnej tAurOn Obsługa klienta 
realizowany jest program poprawy efektywności, który zakłada 
zmniejszenie kosztów działalności tej spółki do roku 2018  
w wysokości 265 milionów złotych, poprzez redukcję zatrudnie-
nia i obniżenie świadczeń pracowniczych. kolejny przykład, to 
sytuacja w grupie kapitałowej enea, gdzie utworzono Centrum 
usług Wspólnych, które zatrudnia wiele osób na umowach 
„śmieciowych”, a mimo to generuje znacznie wyższe koszty. 
W enea odwołano, wybranego przez pracowników w czerwcu 
2016 r., członka zarządu enea Operator, co narusza zasady 
dialogu społecznego. 

Stanowisko Nr 11 ws. pracy zmianowej
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zwra-

ca się do komisji krajowej nSZZ „Solidarność” o podjęcie 
działań mających na celu ograniczenie świadczenia pracy  
w niedziele i święta w systemie pracy zmianowej, poprzez 
zmianę przepisów art. 128 par. 2 pkt 1 i 15110 pkt 3 kodeksu 
Pracy.

Uchwała Nr 1 ws. nadania tytułu Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność”

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” działając 
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 18 xxvi kZD, 
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla nSZZ „Solidarność” niżej 
wymienionym:
Śp. Aleksandra Olszewska, Śp. Janusz Łaznowski-Siwocha, ks. 
Czesław Banaszkiewicz, ks. Mirosław Drzewiecki, ks. Stanisław 
Orzechowski, ks. Stanisław Pawlaczek, ks. Władysław Pasiut, 
Adam Ditmer, Andrzej gargaś, Czesław kamiński, Henryk kenig, 
Henryk Malik, Janusz Chmielina, Jerzy Langer, Jerzy Sonek, 
Mirosław rospara, Stefan Chojnacki, Wiesław kwiatkowski, 
Wiesław Moliński, Zbigniew Dziubasik, Zbigniew Woźnica, 
Zdzisław Szczur.

Uchwała Nr 2 ws. ochrony znaku 
NSZZ „Solidarność”

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, mając na 
względzie historyczne znaczenie uchwały nr 27/89 podjętej 
przez krajową komisję Wykonawczą nSZZ „Solidarność” 19 
sierpnia 1989 roku oświadcza, że w pełni podtrzymuje jej 
treść potwierdzając, że nazwa i znak graficzny „Solidarność” 
stanowią dobro osobiste niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, będącego osobą prawną. A zatem, 
zarówno nazwa niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają  
z ochrony przewidzianej przez przepisy prawne. Oznacza to, 
że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem gra-
ficznym przez inne osoby prawne lub fizyczne bez zgody władz 
nSZZ „Solidarność” spowoduje wszczęcie odpowiednich działań 
prawnych dla ochrony dóbr Związku.

krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje komisję krajową do 
przygotowania i przeprowadzenia szerokiej kampanii informa-
cyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku „Solidarność”. 

Uchwała Nr 3 ws. zmiany Uchwały Nr 1 XIX 
KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i od-
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woływania członków wszystkich władz Związku 
oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach 
Związku

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, dzia-
łając na podstawie § 35 ust. 7, § 39 ust. 2 oraz § 52 
Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany  
w uchwale nr 1 xix kZD:

§ 1
W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W szczególnych przypadkach – za zgodą zarządu 

regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wybor-
czej – wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych 
Związku mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady 
oraz sposób przeprowadzania wyborów w tym trybie określa 
uchwała komisji krajowej.” 

§ 2
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”.

1. W § 2 ustęp 3 usuwa się wyraz „ponadto”.
2. W § 6 wprowadza się punkt 15. o treści: „podejmowa-

nie działań na rzecz ubezpieczania członków Związku”.
3. W § 7 punkt 2 zamiast wyrazu „wypowiadanie” 

wprowadza się wyraz „rozwiązywanie”. 
4. W § 7 wprowadza się punkt 25. o treści „prowadzenie 

ubezpieczania członków Związku”.
5. W § 12 ustęp 3 dotychczasową treść zastępuje się 

treścią: „Zasady dotyczące zawieszenia członkostwa określa 
uchwała komisji krajowej.”.

6. W § 16 ustęp 2 skreśla się wyraz „inne”.
7. W § 19 ustęp 5 po drugim zdaniu dopisuje się zdanie 

trzecie o treści: „Zasady tworzenia terenowych organizacji 
Związku oraz wyboru ich władz wykonawczych określa uchwała 
krajowego Zjazdu Delegatów, który może to uprawnienie sce-
dować na komisję krajową.”

8. W § 19 ustęp 6, w pierwszym zdaniu wyraz „po-
wstaje” zastępuje się sformułowaniem „może być tworzona”, 
a wyraz „utworzonego” wyrazem „powstałego”. W zdaniu 
trzecim po słowach „szczegółowe zasady” dopisuje się sfor-
mułowanie „rejestracji i”.

9. W § 20 ustęp 3 w drugim zdaniu skreśla się treść 

„przez zarząd regionu”.
10. W § 22 ustęp 4 po wyrazach „o utworzeniu” wpro-

wadza się wyrazy „i zarejestrowaniu” oraz po wyrazie „regio-
nu” „i” zastępuje się przecinkiem.

11. W § 32 wprowadza się ustęp 3. o treści: „Zakoń-
czenie istnienia jednostki organizacyjnej Związku następuje  
z chwilą jej wyrejestrowania.”.

12. W § 41 ustęp 3 punkt 4 w drugim zdaniu po wy-
razie „zawiera” wprowadza się sformułowanie „i podejmuje 
inne czynności dotyczące” oraz zastępuje się sformułowanie 
„ponadzakładowe układy zbiorowe” sformułowaniem „po-
nadzakładowych układów zbiorowych”.

13. W § 56 ust. 2 po pierwszym zdaniu wprowadza się 
zdanie o treści: „Zasady powoływania i funkcjonowania zarzą-
dów komisarycznych reguluje uchwała komisji krajowej.”.

14. W § 57 w pierwszym zdaniu sformułowanie  
„z następującymi modyfikacjami” zastępuje się sformułowa-
niem „z tym, że”.

15. W § 57 punkt 2 średniki zastępuje się kropkami,  
a po wyrazie „zakładowej” wprowadza się wyrazy „lub mię-
dzyzakładowej”.

16. Z treści § 61 ustęp 1 skreśla się sformułowanie  
„o których mowa w § 60 ust. 1 pkt 1”.

17. W § 62 punkt 2 po wyrazach „z wpłat członków” 
wprowadza się wyrazy „i jednostek organizacyjnych”.

18. W § 64 ustęp 1 sformułowanie „finansowana jest 
działalność” zastępuje się sformułowaniem „realizowane są cele 
i zadania” oraz skreśla się sformułowanie „oraz jego jednostek 
organizacyjnych”.

19. W § 67 ustęp 3 po dotychczasowej treści dopisuje 
się zdanie: „Zasady prowadzenia rozliczeń oraz przekazywa-
nia środków trwałych i finansowych określa uchwała komisji 
krajowej.”.

20. W § 71, w ustępie 1 sformułowanie „na wyznaczony 
przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny” zastę-
puje się sformułowaniem „zgodnie z uchwałą komisji krajowej” 
i uchyla się ustęp 2.

21. W § 77, w ustępie 1 po dotychczasowej treści 
kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się sformułowa-
nie „a jednostka organizacyjna Związku może afiliować się  
w tych organizacjach zgodnie z zasadami współpracy i afiliacji 
określonymi uchwałami krajowego Zjazdu Delegatów i komisji 
krajowej.” oraz uchyla się treść ustępów 2 i 3.

22. W § 86 uchyla się treść ustępów 1 i 2.
23. treść § 87 uchyla się w całości.
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Uchwała Nr 5 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

1. W § 8 ustęp 1, w drugim zdaniu zamiast wyrazu 
„będących” wprowadza się wyraz „pozostających”. 

2. W § 9 ustęp 2, w pierwszym zdaniu treść „komisję wy-
działową, oddziałową lub podzakładową” zastępuje się treścią 
„władzę wykonawczą niższej jednostki organizacyjnej”.

Uchwała Nr 6 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”.

1. W § 9 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Od uchwały  
o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu 
kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do wła-
ściwego zarządu regionu w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
od dnia otrzymania na piśmie tej uchwały wraz z uzasadnie-
niem.”. 

2. W § 9 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „W razie niepod-
jęcia uchwały przez komisję zakładową lub międzyzakładową 
w terminie określonym w ust. 1 pkt 2, kandydatowi na człon-
ka przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do 
zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
bezskutecznego upływu tego terminu.”.

3. W § 10 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Zasady zacho-
wania członkostwa określa uchwała komisji krajowej.”.

4. W § 22 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „Zasady two-
rzenia i funkcjonowania regionów określa uchwała krajowego 
Zjazdu Delegatów”.

5. W § 35 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Władza wyko-
nawcza i kontrolna jest wybierana przez odpowiednią władzę 
stanowiącą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt. 2, 3  
i 4, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz 
ust.7.”.

6. W § 35 ustęp 5 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „prze-
wodniczący władz wykonawczych niższych jednostek organiza-
cyjnych Związku, wchodzących w skład organizacji zakładowej 
lub międzyzakładowej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub de-
legatów,”.

7. W § 35 ustęp 7 otrzymuje brzmienie: „W skład 
władzy wykonawczej organizacji międzyzakładowej, o której 
mowa w § 19 ust. 5 wchodzą osoby wybrane, niekoniecznie 

spośród jej członków na zasadach określonych w uchwale 
krajowego Zjazdu Delegatów, przez właściwy zarząd regionu. 
na wniosek co najmniej 1/5 członków danej organizacji, muszą 
być przeprowadzone wybory władz wykonawczych na ogólnie 
obowiązujących zasadach.”.

8. W § 69 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Zasady przy-
znawania członkom Związku pomocy finansowej określa uchwa-
ła finansowa krajowego Zjazdu Delegatów”.

Uchwała Nr 7 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

1. W § 9 ustęp 5 na końcu pierwszego zdania dodaje się 
treść „lub na najbliższym posiedzeniu zarządu regionu”. 

2. W § 9 ustęp 6 dotychczasową treść zastępuje się na-
stępującą: „Do rozpatrywania odwołań, o których mowa w ust. 
3 i 4 zarząd regionu może upoważnić swoje Prezydium.”.

Uchwała Nr 8 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 10 uchyla się ustępy 1, 2 i 3.

Uchwała Nr 9 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 11 uchyla się ustępy 1, 2 i 3.

Uchwała Nr 10 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 12 uchyla się ustępy 1 i 2.

Uchwała Nr 11 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 20 ustęp 4 zamiast dotychczasowej treści wprowa-
dza się następującą: „ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do 
tworzenia organizacji międzyzakładowej z uwzględnieniem 
postanowień §19 ust. 4 i 5.”. 
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Uchwała Nr 12 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

1. W § 21 ustęp 1, skreśla się wyraz „podstawowych”. 
2. W § 21 uchyla się treść ustępu 2.

Uchwała Nr 13 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

1. W § 25 po wyrazie „określa” wprowadza się wyraz 
„uchwała”, a wyrazy „krajowy Zjazd” zastępuje się wyrazami 
„krajowego Zjazdu”. 

2. § 27 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
1. Do sekcji branżowej mogą należeć organiza-

cje zakładowe i międzyzakładowe, i ich niższe jednost-
ki organizacyjne, z branży odpowiadającej danej sekcji,  
z danego regionu.

2. Do międzyregionalnej sekcji branżowej mogą należeć 
organizacje zakładowe i międzyzakładowe z danej branży,  
z terenu jednego województwa lub innego terenu określonego 
uchwałą komisji krajowej.

3. Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć sekcje 
branżowe, o których mowa w ustępie 1 i 2 oraz jednostki 
organizacyjne, o których mowa w ustępie 1, z regionów,  
w których nie istnieje sekcja, o której mowa w ustępie 1 i 2 
należąca do krajowej sekcji branżowej.

4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 może 
należeć bezpośrednio wyłącznie do jednej sekcji branżowej.”

3. W § 28 ustęp 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie tre-
ści:

1. Decyzję o wstąpieniu do i o wystąpieniu z sekcji 
branżowej organizacji zakładowej albo międzyzakładowej lub 
niższej jednostki organizacyjnej podejmuje władza stanowiąca 
tej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. 

2. Decyzję o wstąpieniu do i o wystąpieniu z branżowej 
jednostki organizacyjnej, sekcji branżowej, podejmuje władza 
stanowiąca tej sekcji.

4. W § 28 uchyla się ustęp 4.
5. W § 29 uchyla się ustęp 1 i 4.
6. W § 29 ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
krajowy sekretariat branżowy jest zrzeszeniem krajo-

wych sekcji branżowych oraz innych jednostek organizacyjnych 
Związku, tj.: 

1.a.1) międzyregionalnych i regionalnych sekcji branżo-
wych, jeżeli nie istnieje krajowa sekcja danej branży,

1.a.2) organizacji zakładowych i międzyzakładowych 
spełniających łącznie następujące warunki:

a) nie istnieje krajowa sekcja danej branży,
b) nie istnieje międzyregionalna ani regionalna sekcja 

branżowa obejmująca swym działaniem obszar działania danej 
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.”

Uchwała Nr 14 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 42 ustęp 8 otrzymuje brzmienie: „W przypad-
ku, kiedy komisja zakładowa lub międzyzakładowa nie 
powołała prezydium, realizuje ona zadania określone  
w postanowieniach ust. 2 i 7, udzielając upoważnienia co 
najmniej dwóm swoim członkom”. 

Uchwała Nr 15 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 44 uchyla się ustęp 3 i 6.

Uchwała Nr 16 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 50 ustęp 2 punkt 1 dotychczasową treść zastępuje 
się następującą: 

„1) kandydatem może być członek Związku spełniający 
jeden z następujących warunków:

a) będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje 
wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale 
krajowego Zjazdu Delegatów,

b) należący do jednostki organizacyjnej, której władza 
dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim 
nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośred-
nio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego popar-
cia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do 
głosowania, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale 
krajowego Zjazdu Delegatów.” 
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Uchwała Nr 17 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

W § 60 ustęp 2 dotychczasową treść zastępuje się na-
stępującą: „Akty, o których mowa w ust. 1 przyjmowane są 
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że 
Statut stanowi inaczej. na żądanie co najmniej 1/10 upraw-
nionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu, głosowanie 
jest tajne. Dla władz wykonawczych dopuszcza się możliwość 
głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób głosowań 
określa uchwała komisji krajowej”. 

Uchwała Nr 18 ws. zmian w Statucie 
krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność”, działając 

na podstawie § 60 ust. 3 Statutu nSZZ „Solidarność”, wprowa-
dza następujące zmiany w Statucie nSZZ „Solidarność”:

§ 88 otrzymuje brzmienie „Zmiany do Statutu uchwalone 
podczas sesji krajowego Zjazdu Delegatów w Płocku w listopa-
dzie 2016 roku wchodzą w życie z dniem rejestracji.” 

Uchwała Nr 19 ws. ochrony działaczy 
związkowych

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” sprzeciwia 
się dyskryminacji pracowników ze względu na przynależność  
i działalność związkową, a szczególnie bezprawnemu zwalnia-
niu z pracy lub pogarszaniu ich warunków zatrudnienia. 

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” zobowiązu-
je komisję krajową do podjęcia działań zmierzających do zmian 
legislacyjnych polegających na zwiększeniu odpowiedzialności 
osób łamiących prawo w zakresie szczególnej ochrony stosun-
ku pracy działaczy związkowych oraz zniwelowaniu skutków 
bezprawnego wypowiedzenia stosunku pracy do momentu pra-
womocnego rozstrzygnięcia sądowego (wykorzystanie instytucji 
zabezpieczenia w postępowaniu sądowym). 

Przypadki bezprawnego zwalniania działaczy związko-
wych, utrudniania założenia organizacji związkowych, a nawet 
dyskryminacji z tytułu przynależności związkowej zdarzają się 
coraz częściej.

Długi okres oczekiwania na wyznaczenie terminu rozpra-
wy w sądach pracy oraz toczące się przez kilka lat procesy są-
dowe bezprawnie zwolnionych działaczy związkowych nie tylko 
uniemożliwiają prowadzenie działalności związkowej, ale nawet 
prowadzą do likwidacji zakładowych organizacji związkowych. 

ta opieszałość sądów świadomie wykorzystywana jest przez 
zarządzających, którzy bez obaw łamią prawo obowiązujące 
w Polsce, kosztami procesów i odszkodowań obciążając firmę 
i kieszeń podatników, sami z tego tytułu nie ponosząc żadnej 
odpowiedzialności. 

koszty tego procederu ponoszą tylko zwalniani pracow-
nicy, którzy ze względu na długą walkę przed sądami pracy, 
narażeni są na wielomiesięczny stres i społeczne wykluczenie 
oraz znaczne pogorszenie poziomu życia całej rodziny. 

Postulujemy, aby osoba, której sąd udowodni bezpod-
stawne zwolnienie z pracy pracownika ponosił dodatkową 
odpowiedzialność.

Uchwała Nr 20 ws. zmiany Uchwały nr 8 XIX KZD  
ws. zasad zatrudniania członków władzy wykonawczej 
i kontrolnej

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” postana-
wia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 8 xix 
kZD ws. zasad zatrudniania członków władzy wykonawczej  
i kontrolnej: 

1. W § 6 wykreślony zostaje pkt 2 o brzmieniu: „oświad-
czenia przez osobę pełniącą funkcję o rozwiązaniu stosunku 
pracy.” 

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Stosunek pracy z wyboru osoby pełniącej funkcję związ-

kową we władzy wykonawczej lub kontrolnej rozwiązuje się  
z wygaśnięciem mandatu, tj. w wyniku:

a) upływu kadencji władzy, w której pełniła ona funkcję,
b) utraty członkostwa w nSZZ „Solidarność”,
c) utraty członkostwa w jednostce organizacyjnej Związku, 

w której władzy pełnił funkcję,
d) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
e) odwołania przez władzę, która dokonała wyboru,
f) stwierdzenia przez władzę wskazaną w § 49 Statutu 

zakończenia pełnienia funkcji na podstawie postanowień § 
47 Statutu.

Uchwała Nr 21 ws. upoważnienia Prezydium Ko-
misji Krajowej do dokonania zmian redakcyjnych  
w dokumentach przyjętych podczas XXVIII KZD

krajowy Zjazd Delegatów nSZZ „Solidarność” upo-
ważnia Prezydium komisji krajowej nSZZ „Solidarność” do 
wprowadzenia poprawek o charakterze formalno-redakcyjnym, 
w dokumentach przyjętych podczas xxviii sesji krajowego 
Zjazdu Delegatów, w przypadku stwierdzenia błędów o takim 
charakterze. 
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dZień pamięci ofiar 
StANu WOJENNEgO
Kraków 
Pamięć o ofiarach powinna nas jednoczyć!

Członkowie i sympatycy „Solidarności” upamiętni-
li ofiary stanu wojennego podczas mszy św. odprawio-
nej w katedrze Wawelskiej w dn. 13 grudnia 2016 r.  
W trakcie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. prof. Ja-
cek urban, który przypominał rolę kościoła w trudnych 
latach stanu wojennego i potrzebę głębokiej wiary, 
która pozwoliła przetrwać ten okres i dała szansę na 

przybycie i podkreślał, że przypominanie o ofiarach 
stanu wojennego i jego tragicznym znaczeniu dla 
społeczeństwa polskiego jest dziś bardzo potrzebne. 
Przewodniczący nawiązał w ten sposób do atmosfery 
towarzyszącej 35. rocznicy wprowadzenia stanu wo-
jennego, która z jednej strony była wykorzystywana 
przez środowiska związane z kOD-em do prowa-
dzenia własnych protestów, a z drugiej przez m.in. 
pracowników byłej Służby Bezpieczeństwa, którzy 
m.in. również w krakowie demonstrowali w tym dniu 
przed siedzibą iPn, protestując przeciwko odbieraniu 
im przywilejów emerytalnych.

następnie sekretarz Zr Adam gliksman odczytał 
stanowisko przyjęte przez Zarząd regionu Małopol-
skiego nSZZ „Solidarność” w 35. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego (treść stanowiska publikujemy  
w „Serwisie”). głos zabrał również kapelan „Solidar-
ności” ks. Władysław Palmowski, który przypominał, 
że należy pamiętać także o wszystkich, którzy po 
grudniowych strajkach 1981 r. rozpoczęli dzieło odbu-
dowy Związku i pomocy wszystkim represjonowanym. 
Wojewoda Małopolski Józef Pilch mówił: „Pamiętamy 
i będziemy pamiętać o ofiarach stanu wojennego  
i będziemy robić wszystko, by młode pokolenia też 
pamiętały o tych, którzy zginęli, byśmy mogli się dziś 
cieszyć wolnością”.

odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Po mszy św. uczestnicy nabożeństwa przeszli  

w towarzystwie bardzo licznych pocztów sztanda-
rowych pod krzyż katyński. tam zebranych powitał  
w imieniu Małopolskiej „Solidarności” przewodniczą-
cy ZrM Wojciech grzeszek, który podziękował za 
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W trakcie uroczystości krzysztof Bzdyl odczy-
tał „Apel pamięci Ofiar stanu wojennego”, podczas 
którego przywołano ofiary lat 80. xx w. – zabitych, 
internowanych, więzionych, aresztowanych, zwolnio-
nych z pracy i poddanych innym szykanom przez 
komunistyczne władze.

Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” uczestnicy 
uroczystości złożyli kwiaty pod krzyżem katyńskim  
i zapalili znicze.

Nowy Targ
W 2016 roku minęła 35. rocznica wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji w nowym 
targu w sobotę 10 grudnia 2016 roku odbyły się 
uroczystości poświęcone pamięci ofiar wprowadzenia 
stanu wojennego. Obchody rocznicowe zorganizowali: 
Sekcja Oświaty regionu Małopolskiego, Oddział nr 6 
Zarządu regionu Małopolski nSZZ Solidarność, ko-
misja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty nSZZ 
Solidarność, Starosta Powiatowy oraz Miejski Ośrodek 

Stanowisko Zarządu Regionu Małopolskiego 
w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Zarząd regionu Małopolskiego nSZZ „Solidar-
ność”, obradujący 13 grudnia 2016 r. w krako-
wie oddaje cześć i honor wszystkim ofiarom stanu 
wojennego, wprowadzonego przez komunistyczne 
władze.

W tym szczególnym dniu naszą pamięcią 
otaczamy wszystkich, którzy w obronie ideałów 
Sierpnia, ogólnonarodowego porozumienia, które-
go symbolem były Porozumienia gdańskie i nSZZ 
„Solidarność” oddali życie podczas strajków i ma-
nifestacji. 

Przywołujemy także pamięć o tych, którzy  
w obronie solidarności i godności ludzkiej trafili do 
więzień, ośrodków odosobnienia i do specjalnych 
obozów wojskowych, oraz wszystkich tych, którzy 
zostali poddani szczególnym represjom przez ów-
czesny reżim: aresztowanych, pobitych, zwolnionych  
z pracy i ich rodziny.

ten bezmiar krzywd i cierpień, który 35 lat 
temu zgotowały społeczeństwu polskiemu ówcze-
sne władze, nie może zostać nigdy zapomniany! 
Dlatego też Zarząd regionu Małopolskiego nSZZ 
„Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko 
wykorzystywaniu, zwłaszcza przez byłych opraw-
ców, rocznicy grudnia 1981 r. do bieżących sporów  
i konfliktów politycznych. 

W tym dniu wszystkich Polaków powinna 
jednoczyć pamięć o niewinnych ofiarach systemu 
komunistycznego i stanu wojennego w Polsce.
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Wystąpiło także „Młode Podhale”, uczniowie szkół 
w Ludźmierzu i Waksmundzie oraz członkowie grupy 
rekonstrukcji historycznych „Błyskawica”. Zasłużonym 
działaczom „Solidarności”, osobom internowanym  
w stanie wojennym lub ich rodzinom wręczono okolicz-
nościowe medale. Muzycznym akcentem na zakończe-
nie był koncert „Opowiedz nam Ojczyzno”, w którym 
wystąpili soliści Studia Piosenki Septyma.

fot. zbigniew Krauzowicz

Gorlice
 W gorlicach 11 grudnia 2016 r. niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Biuro 
Oddziału nr 1 w gorlicach było organizatorem uroczy-
stości upamiętniających ofiary stanu wojennego w 35. 
rocznicę jego wprowadzenia w Polsce.

 W tym dniu została odprawiona uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojenne-
go poprzedzona programem słowno – muzycznym  
w wykonaniu zespołu z Łużnej „Po wieczerzy”.

eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. 
dziekan Stanisław ruszel, który również wygłosił ka-
zanie. Zwracał uwagę na potrzebę pamięci o tamtych 
wydarzeniach. Przekazał, że w rozmowie z działa-

kultury w nowym targu. uczestniczyła w nich również 
Barbara nowak, Małopolski kurator Oświaty.

uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele 
św. katarzyny. następnie odbył się Apel Poległych 
przed krzyżem katyńskim, z odśpiewaniem hymnu, 
w asyście szpaleru pocztów sztandarowych szkół  

i organizacji. Oddano także hołd ofiarom i złożono 
kwiaty.

Dalsze obchody miały miejsce w Miejskim 
Ośrodku kultury, gdzie zaprezentowano insceniza-
cję poświęconą pamięci kapelana „Solidarności” bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki pt. „Zło dobrem zwyciężaj”. 
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czem „Solidarności”z lat 80-tych , którym dziś często 
żyje się niezbyt majętnie, to jednak gdyby była taka 
potrzeba, to zrobiliby to samo.

Po nabożeństwie zgromadzeni wraz z pocztami 
sztandarowymi udali się na cmentarz parafialny, gdzie 
złożyli kwiaty i znicze pod krzyżem katyńskim oraz 
tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę. 

Wiązanki złożyli przedstawiciele „Solidarności” 
Ziemi gorlickiej, przedstawiciele Miasta gorlice z za-
stępcą burmistrza Łukaszem Bałajewiczem i przewod-
niczącym rady Miasta gorlice krzysztofem Wrońskim, 
przedstawiciele Powiatu gorlickiego ze Starostą gorlic-
kim karolem górskim i przewodniczącym rady Powiatu 
gorlickiego Markiem Bugno, poseł Barbara Bartuś.

następnie zebrani wysłuchali wystąpienia kolejno: 
poseł Barbary Bartuś, Marka Bugno oraz krzysztofa 
kotowicza.

na zakończenie zabrał głos ks. Stanisław ruszel, 
który poprowadził modlitwę w intencji ofiar stanu 
wojennego.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: 
kM nSZZ „Solidarność” glinik, Międzyszkolnej komisji 

Pracowników Oświaty i Wychowania nSZZ „Solidarno-
ść”w gorlicach , Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Miasta 
gorlice, Powiatu gorlickiego, szkół gimnazjalnych  
z gorlic i Stróżówki, szkół średnich z gorlic i Zespołu 
Szkół Muzycznych w gorlicach. 

W gorlickich obchodach uczestniczył również 
członek Prezydium ZrM nSZZ „Solidarność” ryszard 
Pietrzyk.

W obchody włączył się urząd Miejski w gorlicach, 
współorganizując na gorlickim rynku rekonstrukcję 
wydarzeń stanu wojennego, która cieszyła się dużą 
oglądalnością. głównym celem inscenizacji było 
przypomnienie wydarzeń z okresu stanu wojennego 
zwłaszcza młodemu pokoleniu.

Widzowie obejrzeli m.in. piesze i zmotoryzowane 
patrole Milicji Obywatelskiej i ZOMO, kontrole prze-
chodniów oraz przemarsz demonstrantów, zakończony 
starciem z „siłami porządkowymi”. 

inscenizację wykonali członkowie Polskiego to-
warzystwa Historycznego z nowego Sącza oraz grupy 
rekonstrukcji Historycznej gorlice 1915. 

Joanna Brach

Nowy Sącz
13 grudnia 2016 r. obchodzono w nowym Sączu 

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorami 
były władze samorządowe nowego Sącza oraz nowo-
sądecka „Solidarność”. 

Obchody rocznicowe rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w ko-
ściele Matki Bożej niepokalanej na osiedlu Millenium 
przez Prepozyta kapituły kolegiackiej ks. dr Jerzego 
Jurkiewicza oraz ks. proboszcza kazimierza Marko-
wicza. 
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ność” krzysztof kotowicz. Przypomniał wydarzenia 13 
grudnia 1981 roku w pamiętną grudniową noc i czasy 
stanu wojennego. „W dniu dzisiejszym obchodzimy 
dzień pamięci ofiar stanu wojennego. to już 35 lat, 
jak władza wypowiedziała wojnę własnemu narodo-
wi, wprowadzając stan wojenny na terenie Polski. 
komunistyczni siepacze – SB, uB, OrMO, milicja 
– wdzierały się do domów działaczy Solidarności, do-
konując masowych aresztowań. również tu, na ziemi 
sądeckiej, internowano w tę pamiętną noc 26 osób. 
Później były następne. Według oficjalnych danych  
w okresie stanu wojennego zginęło ponad 100 osób.  
A ile zmarło przedwcześnie w wyniku pogorszenia sta-
nu zdrowia, będąc w więzieniu, w ośrodkach odosob-
nienia? ile osób zmarło, bo karetka nie przyjechała, 
gdyż nie działały telefony? Ale ofiary terroru komuni-
stycznego to również kapelan Solidarności ks. Jerzy 
Popiełuszko” – mówił krzysztof kotowicz. Podkreślił 
dalej, że ofiarami były także matki, żony, dzieci osób 
internowanych, którzy przeżywali wówczas straszne 
chwile, gdy z kolbami karabinów wdzierano się do 
domów i brutalnie w środku nocy wyprowadzano 

W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz kazimierz 
Markowicz przypomniał dzień 13 grudnia 1981 r. 
i okres stanu wojennego, w którym Polacy walczyli  
o wolność i godność. Motywem przewodnim homilii były 
słowa Chrystusa „Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty 
sztandarowe: m.in. komisji Zakładowych nSZZ „Soli-
darność” newag S.A., PkP Cargo S.A, PkP PLk S.A. Za-
kładu Linii kolejowych w nowym Sączu, Pracowników 
Oświaty i Wychowania w nowym Sączu, nadleśnictwa 
Stary Sącz, nSZZ ri „Solidarność”, urzędu Miasta 
nowego Sącza, służb mundurowych, kombatantów 
oraz sądeckich szkół. Była także kompania strzelców 
ze Związku Strzeleckiego.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczy-
stości, w asyście pocztów sztandarowych i kompanii 
Strzelców, niosąc baner „13 grudnia PAMiĘtAMy”, 
przeszli pod pomnik Solidarności, gdzie odbyła się 
oficjalna część obchodów. Po odśpiewaniu przez 
zgromadzonych hymnu narodowego, przemówienie 
wygłosił szef Sądeckiego Oddziału nSZZ „Solidar-
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działaczy Solidarności na oczach bliskich. „Funkcjo-
nariusze, którzy „kulturalnie” wprowadzali stan wo-
jenny, mordując wiele istnień ludzkich, tak naprawdę 
nigdy za to nie odpowiedzieli” – powiedział krzysztof 
kotowicz. 

Prezydent ryszard nowak w swoim przemówie-
niu odniósł się do czasów stanu wojennego, a także 
do współczesnej pamięci o osobach, które walczyły  
o wolną Polskę. „13 grudnia do tego roku był dniem, 
kiedy oddawaliśmy hołd wszystkim tym, którzy ponie-
śli ofiarę w 1981 roku. Pamiętaliśmy o nich, pamię-
taliśmy o tych, którzy o wolność, o Polskę walczyli. 
Ale w tym roku wydarzyła się rzecz niespotykana. 
13 grudnia, dzień, który powinien być poświęcony 
wszystkim tym, którzy walczyli, ponosili ofiary, stał się 
dniem prowokacji. to jest dzień, kiedy zbezczeszczono 
pamięć tych osób. Dzisiaj jakieś nowoczesne „kody” 
manifestują i walczą o demokrację. Dzisiaj łatwo jest 
walczyć o demokrację – to libertyni. Wielu z was, 
wielu z Państwa, miało wtedy świadomość, jaką mogą 
ponieść ofiarę. Szliście pod pałki, armatki, pod kule. 
Dzisiaj, ci walczący o demokrację mają komfort, włos 
z głowy im nie spadnie. Dzisiaj 13 grudnia powinien 
być dniem przestrogi, nie powinniśmy w żaden sposób 
pozwolić na to, co się dzieje” – mówił prezydent 
nowego Sącza.

następnie przemawiał Andrzej Szkaradek, który 
w mocnych słowach odniósł się do dzisiejszych działań 
opozycji. „Co takiego się stało, że opozycja tak postę-
puje. Po wychodzeniu z więzień w latach osiemdzie-
siątych, w stanie wojennym, kierowaliśmy pierwsze 
kroki do swojej parafii, do swoich kapłanów, gdzie 

byliśmy witani. Dobrze czuliśmy się w jedynej oazie 
wolności, jakim wtedy był kościół. Dzisiaj tym samym 
ludziom, bo przecież pamiętamy: Władek Frasyniuk 
był witany we Wrocławiu, Lech Wałęsa w gdańsku, 
a Adam Michnik w kościele na Żoliborzu, gdzie go 
witał ksiądz Jerzy Popiełuszko, później zamordowany, 
wszystko przeszkadza. Co takiego się stało, że tym lu-
dziom dzisiaj przeszkadza nauka religii w szkołach?! 
Co takiego się stało, że tym ludziom niepotrzebne są 
lekcje historii w szkołach?! Co takiego się stało, że 
apelują do wojska i policji o nieposłuszeństwo, a na 
koniec apelują do lewactwa europejskiego, do Bruk-
seli i wynoszą polskie sprawy na forum Parlamentu 
europejskiego?! Właśnie za to naród powiedział im 
„dość”!” – mówił Andrzej Szkaradek. (…) Proszę 
Państwa, przecież oni byli przy władzy. Balcerowicz 
zlikwidował polski przemysł, tusk z gradem wykoń-
czyli polskie stocznie, na przemiał poszło 6 milionów 
podpisów w różnych inicjatywach nSZZ „Solidarność”, 
próbowano ograniczyć działalność związków zawodo-
wych. teraz wszystko im przeszkadza, tylko dlatego, 
że naród wybrał odmiennie niż oni chcieli. (…) 
Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo zda egzamin  
w trudnych chwilach i przeciwstawi się tym wszystkim, 
którzy dzisiaj stoją po drugiej stronie” – powiedział 
Andrzej Szkaradek.

Prowadzący uroczystość Janusz Michalik odczytał 
list okolicznościowy przesłany do Prezydenta Miasta 
nowego Sącza przez wiceministra finansów, posła na 
Sejm Wiesława Janczyka.

Po wystąpieniach złożono pod Pomnikiem „So-
lidarności” wiązanki kwiatów. kwiaty złożyli m.in. 
internowani w stanie wojennym, przedstawiciele 
sądeckiego Oddziału „Solidarności” z krzysztofem 
kotowiczem, delegacje organizacji związkowych 
(m.in. Pracowników Oświaty i Wychowania w nowym 
Sączu), przedstawiciele sądeckich parlamentarzystów, 
władze miasta nowego Sącza z prezydentem ryszar-
dem nowakiem, władze powiatu nowosądeckiego ze 
starostą Markiem Pławiakiem, przedstawiciele rady 
Miasta nowego Sącza z przewodniczącą rady Boże-
ną Jawor, przedstawiciele sądeckich struktur Prawa  
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Tarnów
W dniu 18 grudnia 2016 r  została odprawiona 

msza święta w kościele pw. Błogosławionej karoliny 
kózki w tarnowie zorganizowana przez tarnowski Od-
dział „Solidarności” w intencji ofiar stanu wojennego. 
Mszę św. koncelebrował i homilię wygłosił duszpasterz 
tarnowskiego świata pracy, a zarazem proboszcz pa-
rafii ks. prałat Stanisław Dutka. Po zakończeniu mszy 
św. uczestnicy udali się pod pomnik św. Jana Pawła ii, 
gdzie złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

tadeusz szumlańskiSwojczany
W przededniu 35. rocznicy wprowadzenia sta-

nu wojennego młodzież ze szkół w Swojczanach  
i w Charsznicy spotkała się pod Pomnikiem Biuletyny 
Małopolskiego i złożyła kwiaty.

Młodzież z Zespołu Szkół w Charsznicy i ze Szko-
ły Podstawowej w Swojczanach wraz z przedstawicie-
lami Miechowskiej „Solidarności” złożyła 12 grudnia 
br. kwiaty pod Pomnikiem Biuletynu Małopolskiego  
w miejscowości Swojczany. Młodzież spotkała się przy 
okazji z Mieczysławem Sudelskim, który w latach 
osiemdziesiątych użyczał swego domu na potrzeby 
drukarni oraz z Leszkiem Dulbą, który koordynował 
prace drukarni.

na zdjęciu pod pomnikiem uczniowie i dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Swojczanach Dorota Misiek 
razem z organizatorem podziemnej drukarni Leszkiem 
Dulbą i Mieczysławem Sudelskim.

czesław Gamrat

i Solidarności oraz klubu gazety Polskiej. Zapalono 
znicze.

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
zakończyły się tradycyjnym odśpiewaniem, wykonywa-
nej przez Jacka kaczmarskiego pieśni „Mury”. 

uroczystości pod pomnikiem towarzyszyły liczne 
poczty sztandarowe oraz asysta młodzieży ze Związku 
Strzeleckiego z zapalonymi pochodniami. 

Grażyna święs



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 23styczeń 2017

13 grudn ia

Solidarni uhonorowani 
14 grudnia  2016 r., dzień po 35. rocznicy wpro-

wadzenia stanu wojennego w Polsce, w Sali Senackiej 
Collegium novum uJ odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych działaczom opozycji demo-
kratycznej lat osiemdziesiątych.

Zebranych powitał gospodarz miejsca prof. Woj-
ciech nowak, rektor uJ: „Wręczenie najwyższych 
odznaczeń państwowych to moment przypomnienia  
i refleksji. Szczególnie w takim miejscu, jak uczel-
nia, gdzie wiele miejsca wypełnia młode pokolenie,  
a naszą misją jest nie tylko nauczać, ale i wycho-
wywać. Jak jednak można nauczać życia młodzież 
anno domini 2017, bez refleksji i wiedzy o 1980  
i 1981 r.?”

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta rP dokonał 
minister Wojciech kolarski, któremu towarzyszyła do-
radca prezydenta Zofia romaszewska. uroczystość 
poprowadził Zbigniew Fijak.

krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
odznaczony został Stanisław Siess-krzyszkowski. krzy-
żem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano 
pośmiertnie dr. Pawła gizbert-Studnickiego (odznaczenie 
odebrała krystyna Łyczakowska, wdowa po zmarłym). 
krzyże kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski odebrali: 
Józef Dulba, Longin koza i Andrzej kubas.

„Dzisiaj, podczas uroczystości w uniwersytecie 
Jagiellońskim, wolna Polska oddaje honory bohaterom 
swojej historii. Jesteście Państwo bohaterami naszej 
wolności. Dziękujemy za Waszą niezłomność, deter-
minację i wysiłek. to wręczenie odznaczeń to także 
symbol tego, jakie postawy powinny nam przyświe-

cać i być wzorem dla innych. Jesteście wzorem dla 
innych!” – powiedział minister kolarski.

W imieniu odznaczonych podziękowania wygłosił 
Stanisław Siess-krzyszkowski: „ta uroczystość jest 
symbolem lat 80. – solidarności społecznej, wielkiego 
wzajemnego zaufania, którego wtedy doświadczyli-
śmy. W tamtym czasie różne grupy społeczne potrafiły 
się zjednoczyć i razem dążyć do celu, który osiągnę-
liśmy w 1989 roku. i może w obecnych czasach, 
kiedy polskie społeczeństwo jest mocno rozdarte, 
warto pamiętać o tych czasach, kiedy potrafiliśmy 
działać wspólnie, kiedy mieliśmy do siebie zaufanie, 
dzięki któremu „Solidarność” zwyciężyła. Warto także 
pamiętać o jeszcze jednym, o dewizie uniwersyteckiej 
– plus ratio quam vis, niech rozum będzie zawsze 
przed siłą.”

W imieniu nSZZ „Solidarność” uhonorowanym 
gratulacje złożyli Adam gliksman, sekretarz Zarządu 
regionu i roman Wątkowski, wiceprzewodniczący 
komisji robotniczej Hutników.

adam Gliksman
fot. Mariusz Kopiejka
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Adam Gliksman

Akademia górniczo-Hutnicza była je-
dyną uczelnią krakowską i jedną z trzech 
w kraju, której pracownicy zdecydowali się 
na ogłoszenie strajku w odpowiedzi na 
wprowadzenie stanu wojennego. Przewod-
nicząca kZ nSZZ „Solidarność” Maria Sapor 
przypomniała treść uchwały uczelnianego 
komitetu Strajkowego AgH z 14 grudnia 
1981 r.: „Pragnąc zachować godność 
obywateli tego kraju ogłaszamy strajk 
okupacyjny, by zaprotestować przeciw 
bezprawnemu stanowi wojennemu, prze-
ciw próbie uniemożliwienia działania na-
szemu Związkowi i aresztowaniu naszych 
kolegów, przeciw stosowaniu przemocy do 
rozstrzygania problemów naszej Ojczyzny. 
Żądamy uwolnienia władz Związku, żąda-
my odwołania stanu wojennego i zaprze-
stania represji za działalność związkową  
i przekonania polityczne.”

W strajku, który miał miejsce w bu-
dynku C-4 wzięło udział ok. 400 pracowni-
ków uczelni, choć chętnych było więcej. Ze 
względów bezpieczeństwa zadecydowano 
bowiem o ograniczeniu ilości uczestników 
strajku. Decydowało także przekonanie, 
że w przypadku zatrzymań, muszą być 
osoby, które działalność związkową będą 
kontynuować. na czele komitetu strajkowe-
go stanął ireneusz Serwan, a w jego skład 
weszli członkowie prezydium komisji Zakła-
dowej: Halina Mytnik, Halina karbownicze-
k-ropska, Henryk Brancewicz, Mieczysław 
Zaniewski, Józef Jachimski, Michał Siciński, 
Andrzej Szczepański oraz przedstawiciele 
komisji Wydziałowych i Oddziałowych. 

W uroczystości 14 grudnia 2016 r. 
brał udział ks. dr Franciszek Płonka, który 
35 lat temu pełnił rolę duszpasterza aka-
demickiego przy kościele św. Anny. to do 

aGH Zdała 
EgzAMIN!

14 grudnia 2016 r.
minęło 35 lat od 

rozpoczęcia strajku 
pracowników 

Akademii Górniczo-
Hutniczej, 

ogłoszonego 
w odpowiedzi na 

wprowadzenie 
stanu wojennego. 

Z inicjatywy 
uczelnianej 

„Solidarności” 
w rocznicę tego 
wydarzenia pod 
budynkiem C-4 
zgromadzili się 

uczestnicy strajku, 
władze uczelni 

i sympatycy 
„Solidarności”.
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niego 15 grudnia 1981 r. trafili przedstawiciele strajkują-
cych Andrzej Paulo i krzysztof Matuszek, którzy poprosili 
o odprawienie na terenie uczelni mszy św. ksiądz Franci-
szek Płonka wspominał: „Pomyślałem: wojna to wojna. 
ksiądz powinien być z ludźmi”. Musiał jednak uzyskać 
najpierw zgodę przełożonych. Z uwagi nie nieobecność 
księdza kardynała Franciszka Macharskiego, zwrócił się 
z zapytaniem do ks. bp. Jana Pietraszki (obecnie Sługi 
Bożego) z zapytaniem, który krótko odpowiedział: „Ja 
księdzu nie mogę tego nakazać” (wprowadzony dekre-
tem o stanie wojennym zakaz zgromadzeń dotyczył 
także mszy św. – przyp. red.). W związku z powyższym 
msza św. dla strajkujących została odprawiona.

Strajk został rozbity kilka godzin później, nad ranem 
16 grudnia 1981 r. Przez kilka godzin spisywano uczest-
ników protestu, a kilkanaście osób zostało zatrzymanych. 
Część z nich została później internowana.

Maria Sapor podkreślała: „Dzisiaj, po 35. latach, 
możemy z satysfakcją powiedzieć, że mimo wahań i stra-
chu uznaliśmy, że trzeba być solidarnym i nie uchylać się 
od osobistej reakcji na bezzasadne i bezprawne działanie 
ówczesnej władzy. Był to dobry kapitał związku na czas 
stanu wojennego i na okres po 1989 r. Stan wojenny 

mimo, że był czasem beznadziei i poczucia zmarnowanej 
szansy, był też czasem intensywnych działań struktur 
podziemnych i rosnącej świadomości społeczeństwa, co 
doprowadziło do zwycięstwa – dzisiaj mamy Polskę nie-
podległą i demokratyczną, chociaż nie pozbawioną wad.”

Podczas uroczystości w imieniu władz uczelni głos 
zabrał prof. Jerzy Lis, prorektor ds. współpracy, który 
zwrócił się do uczestników strajku, dziękując z przeciw-
stawienie się bezprawiu: „Dzięki Wam nasza uczelnia 
zdała egzamin z odpowiedzialności za kraj, za naród 
i za nas.”

Wojciech grzeszek, przewodniczący Małopolskiej 
„Solidarności” podkreślał niezwykły wymiar strajku pra-
cowników AgH: „Akademia, która współpracowała wów-
czas z Hutą im. Lenina, pokazała także niezwykłą siłę 
solidarności i więź między robotnikami a środowiskami 
naukowymi. ten protest połączył różne środowiska”.

na zakończenie uczestnicy uroczystości odśpiewali 
hymn „Solidarności”, a pod pamiątkową tablicą na bu-
dynku C-4 złożono kwiaty i zapalono znicze. Małopolską 
„Solidarność” reprezentowali przewodniczący Zr Woj-
ciech grzeszek i sekretarz Zr Adam gliksman.
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W spotkaniu zorganizowanym  
w siedzibie Ośrodka Doskonalenia nauczy-
cieli w Oświęcimiu wzięło udział ponad 30 
nauczycieli ze szkół małopolskich, których 
powitała teresa Szakiel, konsultant ODn. 
t. Szakiel omówiła najistotniejsze aspek-
ty związane z angażowaniem młodzieży 
w projekty o charakterze patriotycznym  
i edukacyjnym, wskazując na walory tego 
rodzaju przedsięwzięć i znacznie większe 
zainteresowanie młodzieży tego rodzaju 
działaniami.

Jako przykład aktywnym metod 
uczenia młodzieży przedstawiono projekt 
„Małopolskiego Szlaku Solidarności”, który 
zaprezentował jego inicjator Adam gliksman, 
sekretarz Zarządu regionu Małopolskiej 
„Solidarności”. Przypomniał, że jego głów-
nym celem jest pozwolenie młodzieży na 
odkrywanie historii własnych miejscowości 
i ich mieszkańców i odnajdywanie związ-
ków między wydarzeniami lokalnymi i tymi 
o charakterze ogólnopolskim. W ramach 
Małopolskiego Szlaku Solidarności opisano 
już ponad 30 miejscowości w Małopolsce  
i opracowano 19 szlaków. „Liczymy, że dzię-

ki państwa i uczniów zaangażowaniu projekt 
będzie się rozwijał. Zarówno poprzez jego 
poszerzanie – odnajdywanie i dokumento-
wanie kolejnych miejsc i obiektów na szlaku, 
jak i poprzez poszerzanie już stworzonych 
materiałów” – mówił A. gliksman. 

W szczególności zachęcał do przy-
gotowywania gier terenowych w oparciu 
o opracowane szlaki, jak i poszukiwanie 
lokalnych działaczy i utrwalanie za pomocą 
nagrań audio i wideo ich relacji. Szerzej na 
ten temat mówili Paweł naleźniak i Dariusz 
gorajczyk z Oddziałowego Biura edukacji 
narodowej w krakowie, którzy zaprezento-
wali metody przeprowadzania i utrwalania 
notacji, dotyczących historii najnowszej.

Spotkanie w Oświęcimiu było częścią 
projektu edukacyjnego „Historia Solidarno-
ści w Małopolsce”, który jest organizowa-
ny przez kuratorium Oświaty w krakowie 
wspólnie z instytutem Pamięci narodowej  
w krakowie, regionem Małopolski nSZZ „So-
lidarność”, Małopolskim Centrum Doskona-
lenia nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia 
nauczycieli w Oświęcimiu i Ogniskiem Pracy 
Pozaszkolnej w Wadowicach.

Celem projektu jest popularyzowanie 
wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność”, 
rozbudzanie zainteresowania historią Solidar-
ności, kultywowanie ideałów oraz wartości 
ruchu Solidarność, rozbudzanie zaintereso-
wania historią regionu, a także kształto-
wanie postaw patriotycznych wśród dzieci 
i młodzieży.

W ramach projektu dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół po-
nadgimnazjalnych w okresie od listopada 
2016 r. do czerwca 2017 r. przeprowadzo-
ne zostaną następujące działania: warsztaty 

dROgA 
do wolności

W Oświęcimiu 
odbyły się 

w dn. 29 listopada 
2016 r. warsztaty 

„Udział uczniów 
w przedsięwzięciach 

patriotycznych 
i edukacyjnych”, 

których adresatami 
byli małopolscy 

nauczyciele.

Adam Gliksman
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dla nauczycieli – „udział uczniów w przedsięwzięciach 
patriotycznych i edukacyjnych” – rozwiązania metodyczne, 
konferencja „Droga do Wolności” w 35. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego w Polsce (Wadowice, 15 grudnia 
2016 r.), wycieczki edukacyjne „Śladami Solidarności”, 
„Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” 
mojego regionu” konkurs dla uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technik przekazu, festiwal pieśni patriotycznej „Powstań 
Polsko” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych, oraz konferencja podsumo-
wująca projekt.

 informacje o poszczególnych działaniach będą suk-
cesywnie zamieszczane na stronie internetowej kuratorium 
Oświaty w krakowie w zakładce „edukacja Patriotyczna  
i Obywatelska”. koordynatorem działań w ramach projektu 
w kuratorium Oświaty w krakowie jest wizytator Magda-
lena Malczyk, tel. (33) 873-13-24, e-mail: magdalena.
malczyk@kuratorium.krakow.pl.

fot. Magdalena Malczyk

„Droga do wolności” – konferencja 
W dn. 15 grudnia 2016 r. w Wadowickim Centrum 

kultury odbyła się konferencja „Droga do wolności”, organi-
zowana przez Małopolskie kuratorium Oświaty, region Ma-
łopolski nSZZ „Solidarność” i Małopolskie Centrum Dosko-
nalenia nauczycieli. W spotkaniu poświęconym historii nSZZ 
„Solidarność” wzięło udział blisko 300 uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.  
gośćmi spotkania byli m.in. przewodniczący Małopolskiej 
„Solidarności” Wojciech grzeszek, szef wadowickiej „So-
lidarności” Zdzisław Szczur, starosta wadowicki Bartosz 
kaliński oraz starosta suski Józef Bałos. W imieniu Małopol-
skiego kuratora przybyłych powitała Maria nitka, dyrektor 
Delegatury kuratorium Oświaty w Wadowicach. W trakcie 
konferencji wykład na temat historii nSZZ „Solidarność” 
wygłosiła Anna Zechenter z krakowskiego iPn. Swój wkład 
w przebieg spotkania wniosła także młodzież ze szkoły w 
graboszycach, która wykonała kilka utworów związanych 
z nSZZ „Solidarność”.

Celem konferencji, jak i całego projektu, jest popula-
ryzowanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy na temat 
ruchu społecznego „Solidarność”, kultywowanie jego ide-
ałów oraz wartości.

adam Gliksman
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Dramat w Uzdrowisku zakończony! 
Ponad rok toczyły się w Sądzie pracy w Nowym 

Sączu procesy o przywrócenie do pracy grupy jedenastu 
zwolnionych w okresie marzec – maj 2015 r. pracowni-
ków Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Wśród zwolnio-
nych dyscyplinarnie osób, połowę stanowili członkowie 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz przedsta-
wiciel pracowników wybrany przez Załogę Uzdrowiska 
do Rady Nadzorczej. Wszystkie sprawy zakończyły się 
sukcesem związkowców!!!

Sąd pracy przywrócił do pracy na zajmowane 
uprzednio stanowiska wszystkich członków komisji 
Zakładowej, a więc: dietetyczkę Bernadettę Domin  
– wiceprzewodniczącą komisji Zakładowej, dietetyczkę 
krystynę Halotę – sekretarza komisji Zakładowej, kie-
rownika punktu żywienia Henrykę Dubiela – skarbnika 
komisji Zakładowej, kierownika sanatorium Stary Dom 
Zdrojowy Danutę Pociechę – członka komisji Zakładowej, 
kierownika sanatorium nowy Dom Zdrojowy Marzenę 
Hamernik – członka komisji Zakładowej w poprzedniej 
kadencji, kierownika punktu żywienia krystynę Figiel  
– członka nSZZ „Solidarność”, jak również Małgorzatę 
niedzielską – kierownika Punktu Żywienia w Starym 
Domu Zdrojowym i katarzynę grys – pielęgniarkę epide-
miologiczną. Sąd uznał również zwolnienie dyscyplinarne 
wobec trzech kolejnych osób za bezpodstawne. Dotyczy-
ło to inż. Michała Siniawy – przedstawiciela pracowni-
ków wybranego do rady nadzorczej oraz pracowników 
Wanselingu Andrzeja Smelę i ryszarda Zająca. 

każda ze zwolnionych osób, to pracownicy 
uzdrowiska z ponad 20-, 30-, 35-letnim stażem pracy  
i nienaganną pracą w uzdrowisku. 

Dramat zwolnionych osób trwał ponad rok i kosz-
tował wszystkich zwolnionych nie tylko utratę z dnia na 
dzień środków do życia, ale przede wszystkim utratę 
dobrego imienia, zdrowia, często załamanie psychiczne, 
a skutki tego dramatu trwają u części osób do dnia 
dzisiejszego. Ówczesny prezes Jarosław Wilk nie tylko 
zwolnił dyscyplinarnie ww. osoby, ale wobec części z 
tych osób skierował zarzuty do prokuratury. Jak się 
okazało zarzuty o „wielomilionowych stratach” były 
bezpodstawne! Prokuratura zdecydowanie odmówiła 
wszczęcia postępowań, a decyzje prokuratury utrzymał 
w mocy Sąd okręgowy w nowym Sączu. 

Były prezes Jarosław Wilk oraz przewodniczący 
OPZZ Jerzy Mucha dołożyli wielu starań, aby do opinii 
społecznej za pośrednictwem dostępnych mediów trafił 
przekaz, iż Prezes zwolnił z pracy członków Zarządu 
„Solidarności” złapanych przez firmę detektywistyczną 
na kradzieży żywności! 

„to była celowa manipulacja opinią społeczną! 
Wśród osób, które zostały zatrzymane przez firmę de-
tektywistyczną w godzinach wieczornych, w drodze z 
pracy do domu w dniu 17 kwietnia 2015 roku nie było 
ani jednej osoby z Zarządu Zakładowej „Solidarności”,  
a u 11 zatrzymanych osób, w większości zwykłych 
pracowników kuchni wracających z pracy do domu, 
znaleziono produkty pokonsumpcyjne o łącznej war-
tości 230 zł! nawet Sąd pracy, po zapoznaniu się 
z większością spraw zauważył, że nie powinno się 
marnować i wyrzucać żywności, która nadawała by 
się do spożycia, a której nie spożyli kuracjusze. taka 
przetworzona żywność zgodnie z przepisami nie może 
wrócić ponownie do magazynu żywnościowego. Zarząd 
spółki nie szukał jednak rozwiązania problemu tzw. 
żywności pokonsumpcyjnej, lecz z zeznań świadków 
wszystko wskazuje na to, że zarząd spółki zwalniając 
członków zarządu „Solidarności” postanowił rozprawić 
się z zakładową „Solidarnością” – zauważył sędzia pro-
wadzący sprawę. A sprawa wg komisji Zakładowej miała 
bezpośredni związek z mającymi odbywać się wyborami 
przedstawicieli pracowników do rady nadzorczej, które 
miały miejsce jeszcze za rządów Platformy Obywatel-
skiej wiosną 2015 r., kiedy spółką w krynicy zarządzał 
jednoosobowo prezes Jarosław Wilk. W tym to okresie 
pracownicy uzdrowiska wybierali swoich przedstawi-
cieli do rady nadzorczej na kolejną kadencję. komisja 
Zakładowa zgłosiła dwóch swoich przedstawicieli, tj. 
Zdzisława Skwarka – przewodniczącego Sekcji krajowej 
uzdrowisk Polskich nSZZ „Solidarność” oraz inż. Michała 
Siniawę – kierownika rozlewni Wód. 

kandydaci „Solidarności” zdecydowanie wygrali wy-
bory, co jednak nie spodobało się rządzącym wówczas  
w spółce i bezprawnie unieważniono demokratyczny wy-
bór pracowników. W kolejnych, powtórzonych wyborach 
zakładowa „Solidarność” poparła tych samych kandyda-
tów. Załoga potwierdziła swoim głosem ponowny wybór 
Zdzisława Skwarka oraz Michała Siniawę do rady nad-
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Związek

„Solidarność” obecna na Sądeckim Tygodniu 
Przedsiębiorczości

W ramach Sądeckiego tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja 
„Pomyśl o Przyszłości” zorganizowała w Parku technologicznym 
MMC Brainville w dn. 25 listopada br. debatę „rola kapitału 
społecznego w rozwoju gospodarczym”, w trakcie której przed-
stawiciele pracodawców, samorządu i związków zawodowych 
wymienili się opiniami na temat postrzegania i wykorzystania 
kapitału ludzkiego w Polsce.

W debacie poprowadzonej przez Bożenę Damasiewicz, pre-
zes „Fundacji Pomyśl o Przyszłości”, wzięli udział m.in. Wiesław 
Janczyk, minister finansów, ryszard Florek, prezes grupy Fakro, 
krystyna Baran z grupy Wiśniowski, ks. Mirosław Jajko oraz mece-
nas Justyna Franczyk-Filipek, przedstawiciel nSZZ „Solidarność”, 
która mówiła o znaczeniu organizacji związkowych w rozwoju 
kapitału ludzkiego. J. Franczyk-Filipek podkreślała, że zdaniem 
związków zawodowych zakład pracy powinien być traktowany 
szerzej niż tylko jako miejsce wykonywania określonych zadań: 
„Ludzie mają naturalną potrzebę działania w grupie, zrzeszania 
się, nawiązywania bliższych relacji opartych bądź to na zaufaniu 
bądź dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu i musimy mieć 
świadomość, że hamując te naturalne procesy , działamy wbrew 
naturze człowieka, niejednokrotnie ze szkodą dla siebie samych. 
„Przedstawicielka „Solidarności” podkreślała, że związek stara 
się harmonizować interesy pracodawcy z interesami pracowników 
w drodze dialogu społecznego, a to pozwala na budowę kapitału 
ludzkiego i w rezultacie na kapitału finansowego. „Mądry pra-
codawca powinien umiejętnie wykorzystać ten potencjał i tak go 
ukierunkować, aby miał on pozytywny wpływ na rozwój danej 
firmy” – mówiła Justyna Franczyk-Filipek.

Debata towarzyszyła uroczystej gali organizowanego już po 
raz 5. przez Fundację projektu „gospodarcze Lokomotywy Sądec-
czyzny”, który wyłania 100 firm z Sądecczyzny w największym 
stopniu przyczyniające się do rozwoju gospodarczego regionu.

adam Gliksman

zorczej, mimo iż prezes Jarosław Wilk robił wszystko, 
aby do tego nie doszło. Pomiędzy pierwszą a drugą turą 
powtarzanych wyborów zwolnił on dyscyplinarnie Micha-
ła Siniawę – licząc na to, że Załoga nie zagłosuje na 
zwolnionego pracownika! Załoga jednak nie zmieniała 
swojego zdania i wybrała inż. Michała Siniawę do rady 
nadzorczej. W składzie rady nadzorczej uzdrowiska 
był w tym czasie m.in. prominentny działacz Platfor-
my Obywatelskiej (obecnie nowoczesnej) Marek Sowa  
– b. Marszałek Województwa Małopolskiego. 

komisja Zakładowa obszernie informowała o za-
istniałej sytuacji właściciela Spółki tj. Ministra Skarbu 
Państwa, radę nadzorczą i parlamentarzystów z okrę-
gu nowosądeckiego. Związek w październiku 2015 r. 
zorganizował pikietę pod biurem ówczesnego Ministra 
Skarbu Andrzeja Czerwińskiego. Argumenty Związku, 
jak również pomoc prawna ze strony posła Arkadiusza 
Mularczyka okazały się na tyle skuteczne, że Minister 
Andrzej Czerwiński w ostatnim dniu swojego urzędo-
wania powołał do rady nadzorczej wybranego przez 
załogę Michała Siniawę. Związek nadal walczy o powrót 
Michała Siniawy do pracy, który mimo zawarcia ugody 
oraz podpisania umowy o pracę przez prezesa spółki 
nadal nie został dopuszczony do pracy w spółce – co 
jest kuriozalne! 

„Solidarność” nie zostawiła zwolnionych związkow-
ców samym sobie. komisja Zakładowa oraz przedstawi-
ciele pracowników w radzie nadzorczej przez cały okres 
pozostawania bez pracy zwolnionych otaczała ich wspar-
ciem moralnym oraz pomocą finansową. Zarząd regionu 
i Oddział nowosądecki Zarządu regionu w szczególności 
wpierał zwolnionych pomocą prawną. na rozprawy do 
sądu pracy jeździli wraz ze zwolnionymi związkowcy  
z zakładowej „Solidarności”. Zwolnionych związkowców 
przed sądem ze stuprocentową skutecznością, reprezen-
tował prawnik „S” Justyna Franczyk-Filipek. 

Jarosław Wilk od marca 2016 r. nie jest już pre-
zesem uzdrowiska. komisja Zakładowa przygotowuje 
pozew wobec b. prezesa za wyrządzone szkody moralne 
zwolnionym związkowcom i pracownikom, jak również 
nSZZ „Solidarność”. 

zdzisław skwarek 
przewodniczący sekcji Krajowej

 uzdrowisk polskich nszz „solidarność” 
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Puchar dla Sącza
W dniu 9 grudnia 2016 r. w hali nowej Hucie przy 

ul. Ptaszyckiego odbył się xi Halowy turniej Piłki nożnej  
o Puchar regionalnej Sekcji kolejarzy nSZZ „Solidarność” 
przy regionie Małopolskim (rSk). 

głównym celem turniejów piłkarskich, organizowanych 
przez regionalną Sekcję kolejarzy w krakowie jest propa-
gowanie aktywnego spędzania czasu i promowanie sportu 
wśród kolejarzy oraz integrowanie środowiska kolejarskiego. 
to właśnie sport, którego promocja zapisana jest w Statucie 
nSZZ „Solidarność” pomaga kształtować pozytywne posta-
wy oraz zbliżać ludzi wokół wspólnych celów i zamierzeń. 

turniej podobnie jak w latach ubiegłych odbył się pod 
patronatem krajowej Sekcji kolejarzy i regionu Małopolskie-
go nSZZ „Solidarność” we współpracy z Biurem Wczasowo 
– turystycznym „koltur”. 

Wzięło w nim udział 9 zakładowych drużyn oraz 
kibicujący im pracownicy. W tym roku po raz pierwszy 
gościliśmy drużyny z Przewozów regionalnych z rzeszowa 
oraz kolejowych Zakładów nawierzchniowych Bieżanów. 
Ponadto wystąpiły zespoły z Przewozów regionalnych z 
krakowa, Zakładów Linii kolejowych z krakowa i nowego 
Sącza, Przedsiębiorstwa napraw i utrzymania infrastruktury 
kolejowej, PkP PLk S.A. Centrala z Warszawy, PkP intercity 
oraz Zakładu Maszyn torowych z krakowa.

nowoczesna hala na czas zawodów została przystro-
jona w banery i transparenty „Solidarności”. Zapewniona 
została profesjonalna oprawa muzyczna oraz opieka me-
dyczna. Zadbano również o wyżywienie dla zawodników 
i kibiców, które serwowano w restauracji znajdującej się 
na terenie hali. 

turniej wygrała drużyna ZLk nowy Sącz, która w 
finale po rzutach karnych (3:2) pokonała zespół intercity. 

Wcześniej spotkanie zakończyło się remisem 2:2. trzecie 
miejsce zajęli kolejarze z Zakładu Maszyn torowych, którzy 
6:0 zwyciężyli drużynę kZn Bieżanów.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju obdaro-
wani zostali upominkami: specjalnie przygotowanymi z tej 
okazji koszulkami rSk.

Okazałe puchary przy wystrzałach konfetti wręczali 
zwycięzcom: Zbigniew gondek dyrektor Zakładu Południo-
wego intercity oraz Henryk Sikora przewodniczący rSk  
i zastępca ireneusz Dynowski. Wspólne grupowe zdjęcie na 
tle ogromnej flagi nSZZ „Solidarność” zakończyło wyjątko-
wo udane tegoroczne rozgrywki, które stały na wysokim 
poziomie, sportowym i organizacyjnym. 

turniej ma już swoją piękną historię, był rozgrywany 
już po raz jedenasty, wpisał się w kalendarz corocznych 
spotkań, zmobilizował ok. 90 zawodników z 9 drużyn, 
które rozegrały 18 meczów. Prawdopodobnie turniej jest 
największą międzyzakładową imprezą tego typu organizo-
waną przez kolejową „Solidarność” w Polsce.

turniej udowodnił, że kolejarze utrzymują wysoki po-
ziom sportowy. Bardzo silna jest zawsze drużyna ZLk nowy 
Sącz, która cieszy się największą liczbą wygranych turniejów 
w historii rozgrywek (siedem razy). Od lat wysoką formą 
dysponują drużyny z intercity, Zakładu Maszyn torowych 
oraz Przewozów regionalnych Oddział Małopolski. 

trzeba podkreślić, że w ostatnich latach turniej stał się 
elitarnymi rozgrywkami dla wyjątkowych indywidualności, 
grających w piłkę halową na nieprzeciętnym poziomie, 
traktujących swoje występy bardzo serio. Warto jednak 
pamiętać, że najważniejszy jest udział w zawodach i tym 
wszystkim, którzy to rozumieją należą się wielkie gratulacje 
oraz słowa szacunku i uznania.

Bogdan ostrowski 
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Koleje Małopolskie niegotowe
na trzy dni od wdrożenia nowego rozkładu jazdy pociągów 

istnieje realne zagrożenie, że część zaplanowanych pociągów 
nie wyjedzie na trasy. Dotyczy to głównie pociągów w relacji 
kraków-tarnów, która to linia zgodnie z decyzjami Marszałka 
Województwa Małopolskiego przekazana jest do obsługi przez 
spółkę samorządu wojewódzkiego „koleje Małopolskie”

Obsługa tej linii przez tego przewoźnika jest nieprzygoto-
wana z uwagi na brak personelu do obsługi pociągów, w tym 
maszynistów i konduktorów.

Przewoźnik samorządowy chce wynająć tych pracowników 
co przy braku takich możliwości może doprowadzić do sytuacji, 
że pociągi w tej relacji nie wyjadą na trasę.

Widmo powtórki z sytuacji, która w przeszłości miała miej-
sce w „kolejach Śląskich” staje się bardzo realne. Zagrożenie de-
stabilizacją w przewozach regionalnych w Małopolsce ma miejsce 
w sytuacji, w której przewoźnik „koleje Małopolskie” mają od 
zaraz obsługiwać relacje kraków-tarnów. Odpowiedzialność za 
taki stan rzeczy ponosi organizator przewozów regionalnych czyli 
samorząd województwa małopolskiego na czele z marszałkiem 
województwa.

regionalna Sekcja kolejarzy nSZZ „Solidarność” przy 
regionie Małopolskim apeluje do władz województwa o pilne 
przeanalizowanie zaistniałej sytuacji dla dobra mieszkańców 
regionu i pasażerów, korzystających z kolei na tak ważnym  
i uczęszczanym odcinku.

za regionalną sekcję Kolejarzy
Henryk sikora, Ireneusz dynowski

W Małopolsce zaiskrzyło
Przewoźnik samorządowy, tj. spółka „koleje Małopolskie” 

w nowym rozkładzie jazdy miała rozszerzyć swoją działalność 
i przejąć obsługę pociągów w relacji kraków-tarnów. Miała być 
do tego w pełni przygotowana poprzez nowy tabor przekazany 
do użytkowania przez Marszałka oraz pracowników (głównie 
maszynistów i konduktorów), których – jak się okazało zamiast 
zatrudnić – zamierzano wypożyczyć od spółki Przewozy regio-
nalne. gdy ta nie zgodziła się na takie działania, „koleje Mało-
polskie” prowadziły rozmowy z innymi przewoźnikami, w tym 
„kolejami Mazowieckimi”. „to jak to, maszyniści z Warszawy 
mieliby obsługiwać pociągi w Małopolsce?” – dziwił się jeden  
z radnych Wojewódzkich – „to w Małopolsce powinniśmy dbać 
o pracę dla naszych pracowników” – twierdził.

Cała sytuacja i zagrożenia z niej płynące spowodowały, że 
regionalna Sekcja kolejarzy zajęła w tej sprawie jednoznaczne 
stanowisko. W dniu 8 grudnia 2016 r. zorganizowała konferencje 
prasową i poinformowała o nieprzygotowaniu (wbrew wcze-
śniejszym zapowiedziom) obiecanych przez Marszałka spółce 
koleje Małopolskie relacji. Dziennikarze usłyszeli, że do tarnowa 
mogłyby pojechać tymi samymi pociągami co spółka Marszałka, 
„Przewozy regionalne”, które posiadają przygotowanych pra-
cowników, gdyby tylko ten chciał im je użyczyć zamiast kolejom 
Małopolskim.

Wbrew niektórym opiniom „S” nie jest przeciwna „kolejom 
Małopolskim”. nie może być jednak tak, że mówiąc i pisząc  
o konkurencji jeden z przewoźników dostaje nowoczesny tabor 
będący na gwarancji (odpadają koszty utrzymania – pracownicy, 
zaplecze naprawcze), dostaje najlepsze trasy po zmodernizowa-
nych liniach, na których przychody są największe, a drugiemu 
każe się konkurować 30-letnim taborem, generującym koszty 
utrzymania i napraw, po najgorszych w Małopolsce liniach.

Jaka to jest konkurencja? Pod względem pracowniczym 
jednemu przewoźnikowi każe się ciągle zwalniać ludzi, a drugi 
ich nie chce zatrudniać twierdząc, że ich nie potrzebuje. ile 
jeszcze można tolerować fikcję, a zamiast zatrudniać, to ludzi 
wypożycza się u różnych przewoźników, pokazując oficjalnie 
niższe koszty działalności?

rozmowy przedstawicieli Spółki Przewozy regionalne 
w urzędzie Marszałkowskim nagle spowodowały ustąpienie 
Marszałka i uznanie faktów artykułowanych przez związkow-
ców z „Solidarności” na konferencji prasowej i w stanowisku 
Związku. Zainteresowane strony wynegocjowały nowe warunki 
wykonywania usługi przewozowej na korzyść Spółki „Przewozy 
regionalne”, której od nowego rozkładu jazdy przyznano dodat-
kowe kursy pociągów z krakowa do Sędziszowa, części pracy 

przewozowej (wcześniej przyznanej dla „kolei Małopolskich”)  
w relacji kraków-tarnów. Spółka „Przewozy regionalne” obsługi-
wać będzie również pociągi z tarnowa do nowego Sącza.

Dodatkowo przewoźnik ten do wykonywania przewozów 
zostanie wyposażony w kilka nowych składów (pociągów). Po-
wyższe rozwiązanie zabezpieczy pracę dla pracowników spółki 
„Przewozy regionalne” i spowoduje właściwe wykonywanie usług 
przewozowych w Małopolsce. 

Henryk sikora



Gawędy o znaczkach
W grudniu br. ukazał się siódmy „Zeszyt Historyczny 

Sieci Solidarności”, który w całości został poświęcony 
podziemnej filatelistyce lat osiemdziesiątych autorstwa 
Barbary i Jacka Swałtków.

„gawędy o znaczkach, pieczątkach i kopertach. Fila-
telistyka podziemna lat 1982-1985 jako forma działania 
na rzecz niepodległości i suwerenności Polski” – taki tytuł 
nosi najnowszy „Zeszyt” – to niezwykła opowieść o tym 
jakże ważnym obszarze działalności opozycyjnej w latach 
osiemdziesiątych. Przekazana w luźnej formie gawędy 
historia dotyczy nie tylko praktycznego znaczenie pod-
ziemnej filatelistyki, ale również przybliża jej twórców,  
a także przywołuje wspomnienia z nią związane. 

W pierwszej części autorzy przytoczyli wspomnienia 
różnych osób dotyczące podziemnej filatelistyki w obo-
zach internowania i w zakładach karnych z Białołęki, gę-
barzewa, kwidzynia i Wierzchowa. O odbiorze znaczków, 
stempli i pocztówek w pierwszej połowie lat 80. xx w. 
wspominają także lekarz tadeusz Łyczakowski i działacze 
„Solidarności” Stanisław Handzlik i edward e. nowak. 
Swoimi doświadczeniami z działalności poligraficznej 
dzieli się także w książce krystyna Starzyńska, która 
projektowała i drukowała wiele wydawnictw związanych 
m.in. z tajną komisją robotniczą Hutników.

książka ma także wymiar praktyczny – przytoczono 
w niej dość zawiłą instrukcję wykonania druku sitowego. 
Pewnie dziś, mimo że łatwiej o dostęp do większości 
potrzebnych preparatów i składników, to same nazwy 
„komfort” czy „terpin” przywołają wspomnienia tych, 
którzy w latach osiemdziesiątych z niemałym trudem 
o nie zabiegali.

Ważną część publikacji (także proporcjonalnie) 
stanowią reprodukcje pocztówek, znaczków i stempli  

z omawianego w książce okresu. na ponad 100 stronach 
zaprezentowano kilkaset tego typu obiektów. Choć au-
torzy skromnie we wstępie zaznaczają, że „Zeszyt” nie 
ma ambicji bycia katalogiem znaczków czy pocztówek 
z lat osiemdziesiątych, to bez wątpienia już dziś moż-
na przewidzieć, że będzie on stanowił istotną pozycję  
w literaturze dotyczącej podziemnej filatelistyki. uchwy-
cenie bowiem jej znaczenia i odbioru społecznego, czy 
wreszcie wpływ na kolekcjonerstwo stanowią znaczący 
walor oddawanej w ręce czytelników publikacji.

adam Gliksman
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