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Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności dołą-

czyło do programu „Biznestank” stacji paliw 
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej 
podczas tankowania paliw na stacjach Or-
len i Bliska (oprócz gazu) zaoszczędzimy 
8 groszy na stacjach „Orlen” i 5 groszy na 
stacjach „Bliska” na każdym litrze paliwa. 
Koszt karty to jednorazowy wydatek 10 zł. 
Oszczędzajmy. Jeśli ta akcja się powiedzie, 
to mamy zamiar wystąpić do innych firm  
o udzielenie nam opustów i rabatów. 

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

Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26
20-22 marca  – Ogólnozwiązkowe 
24-26 kwietnia  – Zwolnienia grupowe + sposoby rozwiązywania  
      umów o pracę
8-10 maja   – Negocjacje
29-31 maja  – Ogólnozwiązkowe
19-21 czerwca  – Negocjacje
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

13-14 marca  – Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
17 marca   – ZFŚS
20-21 kwietnia  – Ogólnozwiązkowe
15-16 maja  – Negocjacje
5-6 czerwca  – Zwolnienia grupowe + sposoby rozwiązywania 
      umów o pracę
13-14 czerwca  – Mobbing w miejscu pracy 
Szkolenia są bezpłatne. 

Szkolenie sip
Willa Salamandra, Krynica, ul. Ludowa 26

6-8 marca 
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).

Szkolenie sip
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

10-12 kwietnia
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański 5, 
pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w. 26, email: 
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Zgłoszenia są przyjmowane na pod-
stawie wypełnionego i podpisanego formularza. Ilość miejsc ograniczona 
– decyduje kolejność zgłoszenia. 

Więcej na stronie www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce Szko-
lenia.
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Aktua lnośc i

adam gliksman

Na tradycyjnym, sięgającym historią 
lat osiemdziesiątych XX w. spotkaniu opłat-
kowym Małopolskiej „Solidarności” pojawi-
ło się jak zwykle wielu byłych i obecnych 
członków „Solidarności”, a także przy-
jaciół związku. Obok członków związku, 
w spotkaniu wzięli udział m.in. kapelani 
Małopolskiej „Solidarności” ks. Władysław 
Palmowski i ks. Józef Dobosz, wojewoda 
małopolski Józef Pilch, Okręgowy Inspektor 
Pracy w Krakowie Józef Bajdel, dyrektor 
oddziału IPN w Krakowie Filip Musiał,  
a także przedstawiciele wielu instytucji.

Zebranych powitał przewodniczący 
Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grze-
szek, który składając życzenia, wyraził 
nadzieję, że praca związkowa nareszcie 
powinna przynieść wszystkim w nią zaan-
gażowanym satysfakcję, dzięki osiąganym 
efektom. Przewodniczący przekazał rów-
nież życzenia od przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Wojewoda Józef Pilch odczytał list 
skierowany do uczestników spotkania 
przez Premier Beatę Szydło, w którym 
szefowa rządu napisała m.in. „Drodzy 
Związkowcy, Szanowni Państwo, jesteście 
kontynuatorami dziedzictwa Solidarności. 
Ta pierwsza w krajach komunistycznych, 
niezależna od władz, legalna organizacja 
związkowa zmieniła historię Polski i życie 
Jej obywateli. Dzięki Wam, Waszej walce  
o godność i podmiotowość człowieka, zmie-
nia je nadal. Za Waszą postawę, odwagę 
podejmowania spraw ważnych dla Polaków 
i wrażliwość na potrzeby zwykłego czło-
wieka z całego serca dziękuję.” Wojewoda 
Małopolski Józef Pilch podkreślał, że rząd 

z nadzieją w sercu

Ponad 200 osób 
wzięło udział 

w tradycyjnym 
Spotkaniu 

Opłatkowym 
Małopolskiej 

„Solidarności”, który 
odbył się 

12 stycznia br. 
w Domu Kultury 

Kolejarz
w Krakowie.

Prawa i Sprawiedliwości stara się dopełnić 
pod względem społecznym pokojową rewo-
lucję „Solidarności”. „Wprowadzamy wiele 
rozwiązań z myślą o Polakach, by wreszcie 
wszystkim nam żyło się w naszym kraju 
lepiej. To jest wdrażanie myśli Solidarności 
i Waszych postulatów w życie” – mówił 
wojewoda. J. Pilch przypomniał o progra-
mach „500 plus” i „Mieszkanie plus” 
skierowanych głównie do młodych rodzin, 
o specjalnych programach dla seniorów,  
o programie wspierania polskiej gospodarki 
i jej promocji. „Razem damy radę to zro-
bić” – zakończył Wojewoda Małopolski.

Spotkanie opłatkowe stało się oka-
zją do wręczenia statuetek „Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność” Regionu Małopol-
skiego” wybitnemu fotografikowi i kom-
pozytorowi, autorowi muzyki do hymnu 
„Solidarności” – „Solidarni, nasz jest ten 
dzień” – Stanisławowi Markowskiemu  
i drukarzowi, organizatorowi Krakowskich 
Dni bez Prasy, internowanemu w stanie 
wojennym – Ryszardowi Lebiestowi. 
Stanisław Markowski, odbierając z rąk 
przewodniczącego Zarządu Regionu Ma-
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Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo

serdecznie dziękuję za zaproszenie na Spotkanie 
Opłatkowe Małopolskiej Solidarności. Żałuję, że nie 
dane mi będzie uczestniczyć w tym ważnym dla 
regionu i radosnym wydarzeniu.

Kraków i Małopolska są dla NSZZ Solidarność 
miejscem szczególnym. To stąd pochodził Papież Po-
lak, święty Jan Paweł II, który idee solidarności uczynił 
jedną z osi swego pontyfikatu, przyczyniając się do 
jej zwycięstwa nad komunizmem. Tutejsze związki 
zawodowe zapisały w przełomowym dla naszego 
kraju 1980 roku swój odrębny rozdział chwalebnymi 
kartami.

Drodzy Związkowcy, Szanowni Państwo, jesteście 
kontynuatorami dziedzictwa Solidarności. Ta pierwsza 
w krajach komunistycznych, niezależna oo władz, 
legalna organizacja związkowa zmieniła historię Pol-
ski i życie Jej obywateli. Dzięki Wam, Waszej walce 
o godność i podmiotowość człowieka, zmienia je 
nadal. Za Waszą postawę, odwagę podejmowania 
spraw ważnych dla Polaków i wrażliwość na potrzeby 
zwykłego człowieka z całego serca dziękuję. 

W tej dobrej zmianie nie ustaje też kierowany 
przeze mnie rząd. Naszym celem jest, by jak naj-
większa liczba Polaków mogła korzystać z efektów 
rozwoju. Podjęliśmy się tego zobowiązania i konse-
kwentnie je realizujemy.

Na początku nowego roku proszę zatem przyjąć 
życzenia dalszej wspólnej i owocnej pracy na rzecz 
naszego kraju. Niech będzie on dla Państwa czasem 
nabrania wiary i siły, by z optymizmem realizować 
wszelkie zamierzenia. Życzę, by był to dobry rok dla 
małopolskich związkowców, by przyniósł Państwu 
satysfakcję z pełnienia niezwykle ważnej społecznie 
roli.

Kraków, dnia 12 stycznia 2017 r. 

łopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka 
statuetkę podkreślał, że jego zdaniem „Solidarność” 
jest nadal siłą, która musi mieć ambicję wpływania na 
rzeczywistość i na sytuację Polaków.

Po złożeniu życzeń przez kapelana „Solidarności” 
ks. Władysława Palmowskiego zebrani złożyli sobie 
życzenia. Tradycyjnie opłatek Małopolskiej „Solidarno-
ści” uświetnił także występ dzieci z Ośrodka Opiekuń-
czo-Wychowawczego „Dzieło pomocy dzieciom” przy  
ul. Rajskiej w Krakowie. Młodzi artyści otrzymali burzę 
braw za swój radosny i kolorowy koncert.
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Opłatkowo w Dębicy
W dniu 6 stycznia br., w Święto Trzech Króli, 

tradycyjnie po raz 33. „Solidarność” zorganizowała 
spotkanie opłatkowe w Kościele Miłosierdzia Bożego 
w Dębicy. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą, którą 
odprawili gościnnie Kapelan Małopolskiej „Solidarno-
ści” ks. Władysław Palmowski, ks. dr Andrzej Jedynak 
z Gromnika oraz Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy 
ks. prałat Józef Dobosz.

Bezpośrednio po mszy św. zebraliśmy się pod 
tablicą pamiątkową bł. ks. Jerzego Popiełuszki  
– Patrona Solidarności. Po wspólnej modlitwie odśpie-
waliśmy pieśń „Ojczyzno ma” (śmiem twierdzić, że 
słychać nas było daleko i dobrze).

W spotkaniu, które przebiegło w serdecznej  
i miłej atmosferze, wzięło udział około 100 osób. 
Wśród nich byli m.in. poseł na Sejm RP Jan Warzecha, 
radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan 
Bieszczad z gościem specjalnym Władysławem Or-
tylem, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, 
Starosta Dębicki Andrzej Reguła, Burmistrz Miasta 
Dębicy Mariusz Szewczyk, radni powiatowi, miej-
scy, kierownicy dębickich jednostek organizacyjnych  
– m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Stra-
ży Miejskiej, przedstawiciele służb mundurowych, ko-
misji zakładowych i Duszpasterstwa Ludzi Pracy wraz 
z pocztami sztandarowymi Straży Miejskiej, komisji 
zakładowych: Firmy Oponiarskiej Dębica SA, LERG-u 
Pustków, Tikkurili Dębica, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 
Oddziału Nr 5 w Dębicy oraz HDK w Pustkowie. 

„Solidarność” stanowiła najliczniejszą reprezen-

tację spotkania, począwszy od Przewodniczącego 
Regionu Małopolskiego Wojciecha Grzeszka, pocztu 
sztandarowego Regionu (przyjaciołom z Krakowa serdecz-
nie dziękujemy za uczestnictwo), Wiceprzewodniczącego 
Regionu Rzeszowskiego Czesława Knapika oraz delegacji 
poszczególnych organizacji zakładowych.

Spotkanie było też okazją do podsumowania 
minionego roku, który obfitował w wiele wydarzeń 
związanych z udziałem w uroczystościach, spotka-
niach, wyjazdach. Mieliśmy też okazję do złożenia 
podziękowań wszystkim, którzy w 2016 r. obdarzyli 
nas pomocą, sympatią oraz solidarnością – oczy-
wiście tą przez małe „s”. Specjalne podziękowanie 
Oddział skierował do tych, którzy pomagają nam  
w organizacji kolejnych „służb” u grobu naszego 
Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki – podziękowania 
wraz z pamiątkowymi dyplomami trafiły do Ryszarda 
Gotfryda – za niezawodność i udział we wszyst-
kich dyżurach, Agnieszki Posłuszny, Prezesa Stefana 
Bieszczada, Regionu Małopolskiego, Koordynatora 
Regionalnego Grzegorza Kowalskiego oraz organi-
zacji zakładowych „Solidarności” przy Tikkurili SA 
oraz LERG-u w Pustkowie – za wsparcie finansowe 
i logistyczne. 

Pomimo mroźnej aury, sprzyjającej raczej szu-
kaniu ciepła w domu, ale też wielu innych lokalnych 
uroczystości, nie zawiedli „starzy” bywalcy naszych 
opłatkowych spotkań i zaproszeni goście – za co 
wszystkim serdecznie dziękujemy. 

waldek cieśla
Opłatkowe spotkanie w Limanowej

Styczeń to jeszcze wciąż atmosfera Świąt Bożego 
Narodzenia. Tak więc w duchu tego świątecznego kli-
matu w sobotę 14 stycznia na spotkaniu opłatkowym 
spotkali się ludzie „Solidarności” w Limanowej. 

Spotkanie poprzedziła msza święta odprawiona 
w kaplicy Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bo-
żego w Limanowej sprawowana przez ks. kapelana 
Janusza Bociek w intencji Ojczyzny i Świata pracy. 
W kazaniu kapelan zwrócił uwagę m.in. na wartość 
pracy i jej hierarchię podkreślając, że to praca jest dla 
człowieka a nie odwrotnie.
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Następnie uczestnicy zebrali się w stołówce Szpi-
tala, gdzie był czas na wspólne śpiewanie kolęd, na ży-
czenia z opłatkiem w ręce, na posiłek, ale i na dyskusję.  
Wśród zgromadzonych uczestników przedstawicieli 
zakładowych organizacji związkowych „Solidarności” 
nie zabrakło również gości w osobach: wiceminister 
finansów Wiesław Janczyk, przewodniczący małopol-
skiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek, poseł Józef 
Leśniak, starosta Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, 
wicestarosta Mieczysław Uryga, burmistrz Miasta Li-
manowa Władysław Bieda, oraz przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” RI Wojciech Włodarczyk. 

Goście w swych wypowiedziach odnosili się do 
podsumowań minionego roku zwracając uwagę na 
osiągnięcia pozytywne spraw związkowych i spo-
łecznych, zwracano uwagę na współpracę pomiędzy 
Związkiem Zawodowym „Solidarność” a samorzą-
dowcami czy parlamentarzystami. Ale był też czas na 
luźne dyskusje pomiędzy uczestnikami. Poinformowa-
no również uczestników o zmianach organizacyjnych 
Regionu Małopolskiego w zakresie funkcjonowania 
Naszego Związku w Limanowej.

Całość prowadził Krzysztof Kotowicz.
(kk)

Tarnowski opłatek 
Tarnowski Oddział Zarządu Regionu 15 stycznia 

br. zorganizował spotkanie opłatkowe. Jak co roku 
gościny związkowcom użyczył Starosta Powiatu.  
W tarnowskim opłatku zawsze uczestniczy duża grupa 
byłych działaczy „Solidarności”: tych, którzy walczyli 
w latach osiemdziesiątych, budowali zręby naszego 
Związku, a teraz często już nieaktywni zawodowo, 
kibicują zmianom, które są zgodne z duchem soli-

daryzmu. Uroczystość jest więc okazją do spotkań 
i wspominków kolegów sprzed lat, ale również 
do wymiany poglądów między tymi, który działali  
w przeszłości i tymi, którzy przejęli pałeczkę. Daje też 
możliwość wymiany poglądów między związkowcami, 
a obecnymi politykami i samorządowcami, od których 
przecież tak wiele zależy. 

Spotkanie zaczęło się od przemówień: Starosty 
Tarnowskiego- Romana Łucarza, Posła na Sejm RP- 
Wiesława Krewskiego, Przewodniczącego ZR Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” oraz współtwórcy „Solidar-
ności” w Tarnowie – Karola Krasnodębskiego. Potem 
nastąpiła modlitwa przepojona duchem patriotyzmu 
i współodpowiedzialności za dobro wspólne, którym 
jest nasza Ojczyzna. Poprowadził ją zawsze życzliwy 
i niezawodny ks. Prałat Józef Dobosz. Uroczystość 
uświetniał chór Allegretto z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. K. Hoffmanowej w Tarnowie. 

Po części oficjalnej wszyscy składali sobie życze-
nia, łamiąc się opłatkiem, a następnie przy tradycyj-
nym poczęstunku dzielili się swoimi refleksjami.

danuta kądziołka
Opłatek „Solidarności” w Nowym Sączu

21 stycznia 2017 r., w sobotę, w Kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, od-
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było się tradycyjne spotkanie opłatkowe NSZZ 
„Solidarność”. Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny i Świata Pracy, której 
przewodniczył ks. dr Antoni Koterla – Proboszcz 
Parafii Matki Boskiej Bolesnej a zarazem deka-
nalny Duszpasterz Ludzi Pracy. W koncelebrze 
uczestniczyli ponadto ojcowie jezuici m.in.  
o. Stanisław Jopek – proboszcz parafii NSPJ,  
o. Zdzisław Wietrzak, o. Zbigniew Strzymowski 
oraz o. Antoni Drąg, były opiekun Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy działającego przy Kościele 
Kolejowym. 

W wygłoszonej homilii ks. dr Antoni Koterla na-
wiązując do słów Listu do Koryntian, przypomniał jak 
ważna jest jedność: „Upominam was bracia w imię 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, 
by nie było wśród was rozłamów, byście byli jednego 
ducha i jednej myśli”. (…) „Tak się wydaje, że te 
upomnienia nas nie dotyczą, a sądzę że one mają 
wymiar bardzo wielki. Duszpasterskie wizyty pokazują 
jak wielu ludzi nie zasiadło do wspólnego stołu i nie 
połamało się opłatkiem, bo miało inną wizję Ojczyzny. 
To przykre, ale świadomie generowane emocje powo-
dują zazdrość i jest coraz mniej miejsca na logiczne 
argumenty. Komuś bardzo zależy na tym, aby ludzi 
skłócić i podzielić, metody są różne, ale ten kto to 
robi, jest ciągle ten sam” – powiedział duszpasterz lu-
dzi pracy. Homilię nagrodzono gromkimi oklaskami.

Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe 
organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” – Ne-
wag S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki  
w Nowym Sączu, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w Nowym Sączu, KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty 
i Wychowania w Nowym Sączu oraz Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił zespół 
„Para – Sadz” Krzysztofa Żyłki.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy przeszli do 
sali widowiskowej domu parafialnego, gdzie odbyło 
się noworoczne spotkanie opłatkowe. Gości witał 
szef sądeckiego Oddziału NSZZ „Solidarność” Krzysz-
tof Kotowicz. Obecnych było m.in. wielu działaczy 
„Solidarności”, internowanych i więzionych w latach 
osiemdziesiątych na czele z Andrzejem Szkaradkiem, 
długoletnim szefem sądeckiej „Solidarności”. Był prze-
wodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” Wojciech Grzeszek, parlamentarzyści: senator 
Stanisław Kogut, posłowie – Barbara Bartuś i Jan 
Duda, władze samorządowe miasta Nowego Sącza  
– wiceprezydent Wojciech Piech oraz przewodnicząca 
Rady Miasta Bożena Jawor, władze samorządowe 
powiatu nowosądeckiego – członek Zarządu Powia-
tu Marian Ryba oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Zygmunt Paruch i wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Jan Gomółka, radni, Okręgowy Inspektor Pracy Józef 
Bajdel, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy Stanisła-
wa Skwarło, dawni i obecni działacze organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu Oddziału,  
a także przyjaciele „Solidarności” z Kręgu Domowego 
Kościoła, parafialnego ogniska Rodziny Radia Maryja, 
sądeckiego Klubu Gazety Polskiej, Ojcowie Jezuici  
– proboszcz Parafii NSPJ Stanisław Jopek i o. Antoni 
Drąg, który przyjechał z Bytomia oraz Duszpasterz 
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Ludzi Pracy ks. dr. Antoni Koterla.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od występu 

działającego przy Kościele NSPJ dziecięcego Zespołu 
„Klakierki”, który dał zgromadzonym koncert kolęd  
i pastorałek, wprowadzając uczestników w świąteczny 
nastrój.

Następnie Krzysztof Kotowicz podsumowując 
miniony rok powiedział, że po zwycięstwie Prawa  
i Sprawiedliwości w wyborach w 2015 roku nastały 
lepsze czasy dla działalności związkowej. 

Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciech Grzeszek powiedział, że w 2016 roku „So-
lidarność” ani razu nie wyszła na ulicę, nie było 
bowiem takiej potrzeby. „Rząd premier Beaty Szydło 
realizuje obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, 
przywrócono poprzedni wiek emerytalny, podniesiono 
stawkę godzinową pracy, płacę minimalną, czyli to, 
o co walczyła „Solidarność”. Jest program 500 plus” 
– mówił przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
dodając, że sądeccy parlamentarzyści PiS mają dużo 
pracy do zrobienia, aby przywrócić w Nowym Sączu 
instytucje, które wyprowadziła stąd PO, mszcząc się 
za prawicowe sympatie Sądeczan. Następnie złożył 
serdeczne życzenia uczestnikom spotkania.

Życzenia noworoczne złożyli także parlamen-
tarzyści – senator Stanisław Kogut, Barbara Bartuś  
i Jan Duda, który jest równocześnie szefem „Solidar-
ności” rolniczej na Sądecczyźnie. Parlamentarzyści 
przedstawili także to, co zostało zrobione w minionym 
roku oraz naświetlili grudniowe wydarzenia w Sejmie. 
Odczytano list posła Józefa Leśniaka, który nie mógł 
przybyć na spotkanie opłatkowe.

W imieniu władz miasta Nowego Sącza życzenia 
złożył wiceprezydent Wojciech Piech oraz przewod-
nicząca Rady Miasta Bożena Jawor. Marian Ryba 
przekazał życzenia w imieniu władz samorządowych 
powiatu nowosądeckiego. 

Życzenia złożyli także – o. Antoni Drąg oraz 
Andrzej Szkaradek, który wyraził dezaprobatę dla 
„dobrej zmiany” w sądeckim PiS polegającej na za-
stąpieniu senatora Koguta posłem Wiesławem Jan-
czykiem.

Minutą ciszy i modlitwą uczczono zmarłego  
w grudniu działacza „Solidarności” więzionego  
w stanie wojennym, wieloletniego szefa sądeckiej 
Delegatury – Tadeusza Nitkę.

Po okolicznościowych przemowach, w serdecznej 
atmosferze, zebrani połamali się opłatkiem składając 
sobie wzajemnie życzenia noworoczne. 

grażyna święs
zdjęcia: krzysztof gryzło 

Nowi kapelani Małopolskiej 
„Solidarności”

Z radością informujemy, że biskup tarnowski ks. 
Andrzej Jeż przychylił się do prośby Przewodniczące-
go Małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka  
o mianowanie kapelanów „Solidarności” w Tarnowie, 
Dębicy i Nowym Sączu.

Decyzją ks. biskupa z dnia 24 stycznia br. Ksiądz 
Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy Józef 
Dobosz został mianowany kapelanem NSZZ „Solidar-
ność” w Dębicy, ksiądz proboszcz Parafii bł. Karoliny 
w Tarnowie Stanisław Dutka został mianowany ka-
pelanem NSZZ „Solidarność” w Tarnowie, a ksiądz 
proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej w Nowym 
Sączu Antoni Koterla został kapelanem NSZZ „Soli-
darność” w Nowym Sączu.

Małopolska „Solidarność” wszystkim Kapłanom 
składa serdeczne gratulacje, dziękując za dotychcza-
sową pomoc i wspieranie „Solidarności” oraz licząc 
na dalszą współpracę ze Związkiem. Jednocześnie 
przypominamy, że od listopada 2016 r. Kapelanem 
„Solidarności” w Krakowie został długoletni nasz 
przyjaciel ks. Władysław Palmowski.
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Święto górników z Małopolski
Już po raz dziesiąty górnicy zrzeszeni w NSZZ 

„Solidarność” spotkali się na regionalnej „Barbórce”, 
która odbyła się 27 stycznia br. w gościnnej Komorze 
Warszawa w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Tradycyjne spotkania barbórkowe mają długą 
tradycję i cieszą się niesłabnącą popularnością wśród 
górników. Choć Małopolska na pierwszy rzut oka 
nie kojarzy się z górnictwem, to nie sposób jednak 
nie zauważyć kopalni wydobywających tu nie tylko 
węgiel, ale również sól, cynk i ołów, a także sporej 
ilości zakładów pracujących na rzecz górnictwa. 

27 stycznia br. ponad 450 „gwarków” z Mało-
polski – reprezentujących m.in. Kopalnię Soli „Wie-
liczka”, Zakład Górniczy „Janina”, Zakłady Górniczo-
Hutnicze „Bolesław” w Bukownie oraz Glinik Gorlice 
spotkało się na tradycyjnym spotkaniu barbórkowym, 
organizowanym przez „Solidarność”.

Spotkanie otworzył przewodniczący „Solidarno-
ści” w Kopalni Soli „Wieliczka” Adam Gawlik, przy-
pominając tragiczną śmierć górników z kopalni Rudna 
i kopalni „Janina”, których pamięć uczczono minutą 
ciszy. Zebranych powitali także przewodniczący Ko-
misji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz 
przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech 
Grzeszek. Przewodniczący KK Piotr Duda otrzymał 
z rąk „Solidarności” i Prezesa Kopalni – Zbigniewa 
Zarębskiego (również człowieka „Solidarności”) mi-
niaturę Krzyży Gdańskich, wykonaną z soli. Gościem 
spotkania był również rzecznik rządu, a zarazem 
mieszkaniec Wieliczki Rafał Bochenek, któremu po-
dziękowano w imieniu górników, wręczając tradycyjną 
bardę – atrybut władzy górniczej.

Spotkanie wypełniły pieśni górnicze, występ ka-
baretu „Jestem” z Piekar Śląskich, konkursy, a także 
pasowanie młodych lisów, czyli przyjmowanie do braci 
górniczej najmłodszych pracowników kopalń.

Podczas spotkania uczestnicy zbierali również 
środki na potrzeby fundacji „Solidarni w chorobie”, 
powołanej do życia przez Małopolską „Solidarność”, 
której celem jest pomoc członkom związku i ich rodzi-
nom w zmaganiu się z poważnymi chorobami. W tym 

roku zebrano i przekazano na konto naszej Fundacji 
kwotę ponad 5 tysięcy złotych, za co wszystkim 
ofiarodawcom dziękujemy.

Udane spotkanie zakończyły podziękowania,  
a największe brawa otrzymali Adam Gawlik i Ryszard 
Pietrzyk, którzy po raz kolejny znakomicie zorganizo-
wali wielicką uroczystość. Organizatorzy dziękowali  
z kolei Prezesowi Kopalni Soli „Wieliczka” Zbigniewo-
wi Zarębskiemu za możliwość zorganizowania święta 
braci górniczej z Małopolski w tym wspaniałym, za-
bytkowym miejscu.

adam gliksman
fot. rafał stachurski
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W konferencji wzięli udział przedsta-
wiciele 13 państw europejskich. Otwierając 
spotkanie przewodniczący „Solidarności” 
Piotr Duda przypomniał najnowszą historię 
dialogu trójstronnego w Polsce, jego zała-
manie w 2013 r. i drogę do powołania Rady 
Dialogu Społecznego. 

W pierwszym dniu konferencji skupio-
no się nad kondycją dialogu społecznego  
w Polsce po zmianach wprowadzonych  
w 2015 r. Przez niemal dwa lata funkcjono-
wania Rady Dialogu Społecznego pojawiło 
się wiele kwestii, które wymagają doprecyzo-
wania lub wręcz zmian. Zresztą sam ustawa 
przewidywała potrzebę dokonania po dwóch 
latach jej przeglądu.

W panelu dyskusyjnym moderowanym 
prze prof. Piotra Uziębło z Uniwersytetu 
Gdańskiego, zastanawiano się nad dotych-
czasową oceną działalności Rady i ewentu-
alnymi zmianami w ustawie. Zdaniem Piotra 
Dudy – pierwszego przewodniczącego RDS 
– Rada spełnia swoje zadanie i w stosunku 
do poprzedniej komisji trójstronnej jest wręcz 
rewolucją. W jego opinii drogą do większej 
skuteczności jest autonomia Rady z funkcją 
rzecznika dialogu społecznego, bowiem funk-
cjonowanie za pośrednictwem ministerstwa 

rodziny, pracy i polityki społecznej ogranicza 
jej możliwości.

Dla Wojciecha Warskiego, przewodni-
czącego Konwentu BCC, istotniejszym jest 
poziom finansowania. „Nie ma skuteczności 
bez pieniędzy. Jeśli mamy mieć wpływ na 
budowę nowoczesnego państwa, to musimy 
dialogowi społecznemu nadawać inną rangę, 
również w kontekście finansowym. Chcemy 
współdecydować o sprawach wartych wiele 
milionów, a nawet miliardów, jak np. ochrona 
zdrowia. Dlatego zainwestujmy prawdziwe 
pieniądze, aby dyskusja nie miała charakteru 
– jak to określił – hobbystycznego”.

„Biuro Rady ma trzech pracowników. 
Zadań więcej, a finansowanie takie, jakie 
jest” – wtórował przedstawicielowi praco-
dawców szef „Solidarności”, choć za istot-
niejsze dla skutecznego i szybkiego dialogu 
uznał transparentną reprezentatywność. 
„Namawiamy związki zawodowe i związki 
pracodawców, które nie są reprezentatyw-
ne, aby przystępowały do organizacji re-
prezentatywnych. Reprezentatywność musi 
być transparentna, a nie wątpliwa.” Zwrócił 
również uwagę, że ważna jest też promocja 
RDS. Jako przykład podał sprawozdanie  
z pierwszego roku działalności RDS, na któ-
re Sejm nie znalazł terminu na plenarnym 
posiedzeniu. Niektórzy posłowie nawet nie 
wiedzą, że istnieje RDS.

Z postulatem współdecydowania pole-
mizowała minister Elżbieta Witek: „Postulaty 
są różne, ale odpowiedzialność spada na 
rząd. RDS w Polsce jest bardziej gremium 
opiniującym, doradczym, a nawet miejscem 
ostrego sporu, natomiast odpowiedzialność 
za ostateczne stanowienie prawa spada na 
rząd i parlament.”

Witek oceniła, że gdyby nastąpiła 
zmiana, że odpowiedzialność rozkładałaby 

Może być lepiej

W dn. 2-3 lutego 
br. w Warszawie 

Europejskie Centrum 
ds. Pracowniczych 

(EZA) zorganizowało 
międzynarodową 

konferencję 
„Rada dialogu 

społecznego w Polsce 
i w wybranych 

państwach 
europejskich 

– wzmocnienie 
struktur dialogu 
społecznego na 

poziomie narodowym 
i europejskim. Dialog 

społeczny dziś 
i jutro”, którego 
celem była ocena 

stanu dialogu 
funkcjonującego 

w Unii Europejskiej.

Marek lewandowski
adam gliksman

fot. Marek Lewandowski
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się na trzy strony – można by iść dalej: „Skuteczność 
tak, ale żądania wtedy, gdy bierzemy na siebie współ-
odpowiedzialność. Być może dojdziemy do procesu, że 
pieniądze podzielimy inaczej i weźmiecie na siebie tę 
odpowiedzialność” – oceniła.

„Oczywiście rząd ma prawo ostatecznie podjąć decy-
zję nawet wbrew rady, bo bierze na siebie odpowiedzial-
ność, ale chcielibyśmy, aby to co wypracuje strona społecz-
na nie było zbywane. Powinna być formuła obligatoryjnej 
odpowiedzi” – odniósł się Warski. Zwrócił też uwagę, 
że organizacje społeczne nie mają aparatu do tworzenia 
dużych ustaw, ale niedopuszczalne jest, że bardzo wiele 
ustaw przechodzi bez założeń, nad którymi Rada mogłaby 
dyskutować. Droga na skróty nikomu nie służy.

Odpowiadając na ten zarzut minister Witek wska-
zywała na ogromne tempo prac legislacyjnych, które po-
woduje, że tego czasu jest bardzo mało. „Narzędzie jest 
dobre, ale trzeba woli do porozumiewania się” – stwierdził 
w podsumowaniu P. Duda i dodał, że dążąc do ideału 
Solidarności marzy mu się całkowicie niezależna instytucja 
z rzecznikiem dialogu. Zapowiedział, że związek będzie 
do tego dążył.

W podsumowaniu Warski ocenił, że w RDS trzeba 
myśleć w kategoriach społeczeństwa. Większość spraw 
dotyczy większości społeczeństwa i zwrócił uwagę, że 
dużo do poprawienia jest w Wojewódzkich RDS. „I tu 
– zwracając się do przewodniczącego Dudy – jest duży 
konsensus”.

Z kolei prof. Uziębło zastanawiał się, czy skoro  
w konstytucji mamy zapis o społecznej gospodarce ryn-
kowej opartej na dialogu społecznym i sama Rada nie 
powinna znaleźć umocowania w konstytucji.

„RDS ma godzić interesy trzech interesariuszy: pu-
blicznego, pracowniczego i pracodawców. Z jednej strony 
konstytucja rozstrzyga, że mamy gospodarkę społeczno-
rynkową opartą na dialogu, a z drugiej nie jest rozstrzy-
gnięte jak godzić interesy tych trzech stron” – powiedział 
w ramach dyskusji z uczestnikami seminarium Henryk 
Nakonieczny, członek prezydium KK NSZZ „Solidarność” 
odpowiedzialny za dialog społeczny.

Jego zdaniem rząd powinien zawierać kompromisy, 
które powinny być nie tyle opiniowane, co uzgadniane.  
O ile dobrze opisane w prawie jest opiniowanie, o tyle 
sposób dochodzenia do kompromisu już niekoniecznie. 
Poparł opinię, że większa samodzielność Rady i rzecznik 

dialogu zbliżyłoby dialog do takiego modelu.
W drugim panelu dyskutowano na temat dialogu 

społecznego na poziomie wojewódzkim. W tej części udział 
wziął m.in. przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
Wojciech Grzeszek, który przewodniczył WRDS w Mało-
polsce. Jego zdaniem Rady w Województwach spełniają 
swoją rolę jako forum wymiany informacji i wypracowania 
stanowisk wszystkich stron w sprawach istotnych z punktu 
widzenia gospodarczego i społecznego, jednak mają ograni-
czone możliwości funkcjonowania. „Jednym z problemów 
są finanse. Skoro w Małopolsce budżet WRDS pozwala 
jedynie na zatrudnienie jednej osoby do obsługi jej prac,  
a także na sfinansowanie organizacji posiedzeń,  to trudno, 
by mogła ona podejmować ambitniejsze zadania.” Do 
nich W. Grzeszek zalicza przygotowywanie m.in. propo-
zycji zmian prawnych, które wymagałyby zaangażowania 
zewnętrznych ekspertów. „Dziś na to w województwach 
nie ma pieniędzy, więc to strony reprezentowane w radzie 
biorą ten ciężar na własne barki”. Przewodniczący Małopol-
skiej „Solidarności” przypomniał, że mimo to w Małopolsce 
wypracowano m.in. pewne propozycje zmian w systemie 
podatkowym w Polsce czy w ratownictwie medycznym, 
które zostały przesłane do odpowiednich resortów, spotyka-
jąc się tam z życzliwym zainteresowaniem. „Należałoby się 
jednak zastanowić nad jakimś sformalizowaniem tej drogi, 
a także nad większym promowaniem działań rad na forum 
samorządowym” – podkreślał W. Grzeszek.

W drugim dniu konferencji gościem zebranych był 
marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który  podkreślał 
rolę dialogu w najnowszej historii Polski, wywodząc naj-
nowsze zmiany ustawowe z tradycji porozumień sierpnio-
wych 1980 r. Marszałek podkreślił rolę NSZZ „Solidarność”  
w przygotowaniu nowej ustawy o Radzie Dialogu Społecz-
nego, dziękując związkowi za tę inicjatywę i zakończone 
z powodzeniem negocjacje. Pod względem praktycznym 
partnerzy społeczni zyskali – zdaniem S. Karczewskiego 
– większy wpływ na proces legislacyjny w Polsce, choć ze 
względu na jego długość i poziom skomplikowania, nie 
zawsze jest on tak widoczny.

W rozmowie z marszałkiem Karczewskim poruszo-
no także sprawę przygotowania nowego Kodeksu pracy  
w Polsce, nad którym pracuje komisja kodyfikacyjna. 
Dotychczasowy Kodeks, który został przyjęty w 1974 
r. z uwagi na liczne uzupełnienia i zmiany jest już dziś 
nieczytelny i trudny w stosowaniu. 
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Joanna Furtak zachęcać 
a nie zMuszać

28 lipca 2016 r. zaczęła obowiązy-
wać nowelizacja ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która dostosowywała polskie 
przepisy do regulacji unijnych. Dzięki no-
welizacji zostały uproszczone m.in. proce-
dury udzielania zamówień i uelastycznie-
nie ich stosowania (m.in. poprzez zachętę 
do szerszego stosowania negocjacji do 
doprecyzowania warunków umowy). 
Ustawa promuje także aspekty pozaeko-
nomiczne w dokonywaniu wyboru najko-
rzystniejszej ofert. Wśród tych czynników 
w ustawie zwrócono uwagę m.in. na 
ochronę środowiska, integrację społeczną 
(m.in. zatrudnianie niepełnosprawnych, 
bezrobotnych, czy bezdomnych) i wspiera-
nie innowacyjności. Ustawa zachęca wręcz 
do uwzględniania przy wyborze oferty 
nie tylko ceny, ale także wspomnianych 
wyżej czynników. Celem nowelizacji było 
również zapewnienie lepszego dostępu do 
zamówień publicznych małym i średnim 
przedsiębiorcom.

Kilka miesięcy po wprowadzeniu 
nowelizacji w Krakowie 25 stycznia br. 
zorganizowano z inicjatywy Krajowego 
Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu 
Drzewnego NSZZ „Solidarność” spotkanie 
poświęcone ustawie i propozycjom zmian. 
Wzięli w nim udział m.in.: dr Jacek Kacz-
marczyk, ekspert w dziedzinie zamówień 
publicznych, Zbigniew Majchrzak, prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu Bu-
downictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ 
„Solidarność”, Mieczysław Wilczyński, 

Wprowadzone 
w 2016 r. zmiany 

w ustawie 
Prawo zamówień 

publicznych nie 
zawsze mają 

praktyczne 
przełożenie. 

Trzeba się skupić 
na promowaniu 

dobrych rozwiązań, 
by przepisy nie 

pozostały tylko na 
papierze.

przewodniczący Regionalnej Sekcji Bu-
downictwa NSZZ „Solidarność”, Tadeusz 
Nowosielski, członek Rady Krajowej Sekcji 
Budownictwa i Piotr Hrabia, Prezes Galicyj-
skiej Izby Budownictwa.

Z punktu widzenia związków zawo-
dowych najistotniejszą zmianą było wpro-
wadzenie wymogu zatrudniania pracowni-
ków na umowę o pracę (art. 29 ust. 3a). 
Ma on w założeniu faworyzować firmy 
gwarantujące stabilne zatrudnienie. 

Jacek Kaczmarczyk zwraca jednak 
uwagę, że o ile ustawodawca miał prawo 
do wprowadzenia takiego zapisu, o tyle 
nie zadbano wystarczająco o egzekwo-
wanie tego wymogu. W praktyce – także  
z uwagi na ochronę danych osobowych  
– nie ma bowiem narzędzi umożliwia-
jących przeprowadzenie takiej kontroli, 
a więc egzekwowanie tego zapisu jest 
niezwykle trudne. Państwowa Inspekcja 
Pracy, którą próbowano obarczyć tymi 
zadaniami, nie ma ku temu narzędzi, 
szczególnie w przypadkach, gdy mamy 
do czynienia z wieloma podwykonaw-
cami. Zdaniem doktora Kaczmarczyka 
należy doprecyzować ustawę w kierunku 
określenia działań i narzędzi kontrolnych 
dotyczących sposobu zatrudniania pra-
cowników. Dziś można się oczywiście 
zwrócić z wnioskiem o kontrolę do PIP, 
ale w przypadku budów, na których jest 
np. zatrudnionych 400 pracowników i 30 
podwykonawców, jest wątpliwe, by taka 
kontrola była skuteczna.
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Gospodarka

„Taki przepis, który nie jest egzekwowany i któ-
rego nie można skontrolować i wykonać demoralizuje” 
– przestrzegał Jacek Kaczmarczyk, wskazując, że dziś 
możemy bazować jedynie na oświadczeniach praco-
dawców lub na innych dokumentach pracowniczych, 
np. potwierdzenia odbycia szkolenia BHP.

Te problemy szczególnie są widoczne w budow-
nictwie, gdzie dochodzi często do rotacji pracowni-
ków, wymieniających się na różnych budowach. Inna 
kwestią jest np. sprawa zatrudniania kierowników 
budów, którzy niejednokrotnie pracują w oparciu 
o kontrakty menadżerskie a nie umowy o pracę. 
To właśnie obowiązek zatrudniania pracowników na 
podstawie umów o pracę najbardziej dziś jest dysku-
towany. Dla „Solidarności” był to priorytet, by zmusić 
wykonawców do stosowanie tego rodzaju umów. Jacek 
Kaczmarczyk ma wątpliwości co do konstytucyjności 
tego zapisu.

Jego zdaniem ustawodawca powinien skupić 
się na zachęcaniu a nie zmuszaniu podmiotów do 
uwzględniania klauzul społecznych, tak by samorządy 
i administracja, ale również pracodawcy widzieli w tym 
korzyści. Co prawda, sprowadzenie kryterium ceny 
do poziomu 60% wartości zamówienia pozwala na 
ograniczenie problemu tzw. rażąco niskiej ceny, to 
i tak pozostaje ona decydującym o wyborze oferty 
czynnikiem. 

W przypadku budownictwa problemem pozo-
staje również kwestia minimalnego wynagrodzenia 
zarówno w przypadku umów o pracę, jak i umów 
zleceń. Zbigniew Majchrzak zwracał uwagę na fakt, że  
w budownictwie koszty pracy, po uwzględnieniu wszyst-
kich aspektów pozapłacowych są znacznie wyższe niż 
2000 zł brutto czy 13 zł/godzinę. Już dziś w wielu 
firmach budowlanych minimalna stawka godzinowa 
wynosi 16 zł.

Za patologiczne uznano zjawisko nadużywania 
odwołań od wyboru ofert. Sytuacja ta rozpoczęła się 
jeszcze w okresie przygotowań do UEFA Euro 2012, 
gdy prowadzono w Polsce wiele budów. Wówczas za-
panowała moda na odwołania: przegrana firma wobec 
niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia przetargu, 

składała protest. Dziś rocznie w Polsce mamy ok. 
2-3 tys. przypadków takich działań. Dal porównania:  
w Danii rocznie jest to 18 przypadków. „Mamy dziwną 
mentalność. Składamy ofertę i jeśli wygrywamy, to jest 
super, ale jeśli nie wygramy, to się odwołujemy. Nie 
ma u nas kultury przegrywania” – mówiono podczas 
spotkania w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”. 

Zawiłość i ciągłe zmiany przepisów, przerzucanie 
odpowiedzialności przez zamawiających na wykonaw-
cę, liczne odwołania – to główne mankamenty sektora 
zamówień publicznych w Polsce. Skutkują one m.in. 
problemami w wykorzystaniu środków unijnych i bra-
kiem zaufania wykonawców.

„Przy ostatniej nowelizacji ustawy sam zgłosiłem 
ponad 800 uwag. Łącznie było ok. 3 tysięcy, a niektóre 
się wzajemnie wykluczały” – mówi dr Kaczmarczyk, 
który postuluje przygotowanie nowej ustawy. Już  
w sierpniu 2016 r. powołano  zespół oraz zorganizo-
wano konferencję na ten temat, ale póki co, efektów 
nie ma. Ważne, by w prace zaangażowali się nie tylko 
teoretycy, ale również praktycy i by nowa ustawa 
została poddana szerokim konsultacjom. 

Konkluzją z krakowskiego spotkania jest postulat 
prowadzenia działalności promocyjnej i szkoleniowej, 
której celem będzie pokazywanie dobrych praktyk, 
szkolenia i podnoszenie świadomości w dziedzinie za-
mówień publicznych. Wszystko po to, by powiedzenie 
„Co tanie, to drogie” nie było tylko martwym zapisem 
ustawy.
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Społeczeństwo

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski 
urodził się dn. 24 lipca 

1949 r. w Poznaniu. Maturę 
uzyskał w 1967 r. w I. LO 
im. Karola Marcinkowskie-
go w Poznaniu. Następnie,  
w l. 1967-1973, studiował 
w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym w Poznaniu  
i na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Poznaniu. 
Dnia 24 maja 1973 r. przy-
jął święcenia kapłańskie  
z rąk ks. abp. Antoniego Ba-
raniaka. W 1974 r. uzyskał 

licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Poznaniu. W l. 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. 
św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 r. rozpoczął studia specjalistyczne, które odbył 
na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego  
w Rzymie. W czerwcu 1977 r. uzyskał licencjat z filozofii, nato-
miast dnia 20 grudnia 1979 r. obronił pracę doktorską.

Po powrocie do Polski: w l. 1980-1996 był adiunktem na 
Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w l. 1980-1987 
prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, 
a w l. 1987-1996 redaktorem, od 1990 r. redaktorem naczelnym 
„Przewodnika Katolickiego”.

W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie na podstawie rozprawy 
„Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego 
humanizmu. Studium analityczno-porównawcze”. W 1996 r. 
otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teolo-
gicznym w Poznaniu. W samym roku został mianowany visiting 
professor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

W 1996 r. ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nomi-
nację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji 
Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa 
Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Dnia 17 maja 1997 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 
go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia 
biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza dnia 29 
czerwca 1997 r. w Poznaniu. 

W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dnia 26 listopada 
1998 r. otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika 
Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. 
Dnia 2 stycznia 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk 
teologicznych.

Dnia 11 lipca 2012 r. papież Benedykt XVI mianował bp. 
Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. 

Od 30 września 2012 r. jest przewodniczącym Komisji 
ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich 
Europy (CCEE). 

Dnia 30 listopada 2013 r. Ojciec Święty Franciszek włączył 
go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania 
Katolickiego.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski jest – od 2014 
r. – Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.  
W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funk-
cje – jest członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych 
Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. 
Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpa-
sterstwa Akademickiego. 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8 grudnia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował abp. 
prof. Marka Jędraszewskiego metropolitą krakowskim.

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl

Ingres abp. Marka Jędraszewskiego
W dniu 28 stycznia odbył się ingres abp. Marka 

Jędraszewskiego. Zastąpił on ks. kardynała Stanisława 
Dziwisza na stanowisku metropolity krakowskiego 
sprawującego władzę przez 11 lat, którego Małopol-
ska „Solidarność” miała okazję pożegnać podczas 
mszy św. dziękczynnej w dniu 21 stycznia w Sanktu-
arium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach. 

W uroczystościach ingresowych, oprócz Przewod-
niczącego i pocztów sztandarowych z Małopolski, 
uczestniczył również Przewodniczący KK Piotr Duda  
i Wiceprzewodniczący KK Bogdan Biś. Podczas obiadu 

w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, w krótkiej rozmo-
wie z ks. arcybiskupem otrzymaliśmy zapewnienie, że 
relacje z „Solidarnością” były i będą zawsze bardzo 
ważne dla księdza arcybiskupa. Piotr Duda wręczył 
ks. arcybiskupowi pamiątkowy bursztynowy krzyż 
– będący w pewnym sensie symboliczną pamiątką  
z Gdańska, naszej związkowej stolicy.

Głęboko wierzymy, że podobnie jak z ks. kardy-
nałem Dziwiszem, spotkania z ks. arcybiskupem będą 
wzmacniać i umacniać duchowo i religijnie Małopolską 
„Solidarność”.

wojciech grzeszek
przewodniczący
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Prawo pracy

Zmiany przepisów 2017
W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę  

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, poz. 2255). 
Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu pra-
cy oraz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 
2017 r.
Kodeks pracy

Zmiany ustawy Kodeks pracy dotyczą zasad ustalania 
regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, świadectw 
pracy, współodpowiedzialności materialnej pracowników 
oraz terminów wniesienia odwołania do sądu pracy.

Zmiana zasad ustalania regulaminu wynagradzania  
polega na zwiększeniu do 50 liczby zatrudnionych pra-
cowników nieobjętych zakładowym układem zbiorowym 
pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, 
nakładającej na pracodawcę obowiązek ustalenia warun-
ków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradza-
nia. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników 
może ustalić regulamin wynagradzania, ale nie jest do 
tego obowiązany przez przepisy prawa. 

Inaczej kształtuje się sytuacja pracodawcy zatrud-
niającego co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, 
nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani 
ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowia-
dającym wymaganiom określonym. W przypadku, gdy 
u takiego pracodawcy działa zakładowa organizacja 
związkowa i złoży ona wniosek o ustalenie regulaminu 
wynagradzania, pracodawca  ma obowiązek ustalić ten 
regulamin. 

W sposób analogiczny została uregulowana zmiana 
zasad wprowadzenia regulaminu pracy. 

Termin na wniesienie odwołania od wypowiedze-
nia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub 
odszkodowania, żądania nawiązania umowy o pracę  
uregulowany w art. 264 k.p. został wydłużony i wynosi 
do 21 dni. 
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Podniesiony został również próg zatrudnienia, 
którego osiągnięcie nakłada na pracodawcę obowiązek 
utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
I tak, obowiązek tworzenia Funduszu obejmuje pracodaw-
ców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia 
danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu 

na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 
pracowników mogą, ale nie mają obowiązku tworzyć Fun-
duszu. Natomiast pracodawcy zatrudniający co najmniej 
20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organiza-
cji związkowej. Przepisy ustawy nie wskazują terminu,  
w którym zakładowa organizacja związkowa powinna 
złożyć wniosek o utworzenie Funduszu. Zatem można 
przyjąć, iż termin ten rozpoczyna się z dniem wejścia  
w życie ustawy tj. z dniem 1 stycznia br. 

Spotkaliśmy się z opiniami, iż termin ten upływa 
z dniem 31 stycznia br. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 3a 
ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników  
w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbio-
rowym pracy oraz niezobowiązany do wydania regu-
laminu wynagradzania w pierwszym miesiącu danego 
roku kalendarzowego przekazuje pracownikom informacje  
w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świad-
czenia urlopowego, w sposób przyjęty u danego pracodaw-
cy. Zatem możliwość uwolnienia się przez pracodawcę od 
tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
poprzez przekazanie informacji w terminie wskazanym 
w ustawie dotyczy tylko tych pracodawców, u których nie 
występują wewnętrzne źródła prawa pracy i nie działają 
związki zawodowe. 

Tam, gdzie związki zawodowe działają lub występują 
wewnętrzne źródła prawa pracy, rezygnacja z tworzenia 
funduszu wymaga zmiany wewnętrznego źródła prawa na 
zasadach ustawowych.

Po to, by nie zakłócać funkcjonowania Funduszu,  
zakładowe organizacje związkowe działające u praco-
dawców zatrudniających według stanu na dzień 1 stycznia 
danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty, nie powinny ociągać się ze 
składaniem wniosków o tworzenie zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych.  

Ze względu na docierające sygnały o problemach 
w wykładni przepisów, w szczególności dotyczących 
utrzymania obowiązku tworzenia zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, Komisja  Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” zwróciła się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Socjalnej i Ministerstwa Rozwoju z wnioskiem o wydanie 
stanowiska w sprawie.

dział prawny kk



13 zł brutto na godzinę to minimum, jakie powinna 
zarabiać osoba zatrudniona na umowę-zlecenie lub samo-
zatrudniona, od 1 stycznia 2017 roku. To wypracowany 
kompromis, przypomina Marek Lewandowski, rzecznik 
prasowy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 – Ta minimalna stawka godzinowa to kompromis za-
warty pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami. 
Wspólnie ustaliliśmy stawkę na takiej wysokości, wycho-
dząc z założenia, że „wolna amerykanka” bardzo zaburza 
konkurencję na rynku i tak naprawdę psuje ten rynek. Już 
pomijając to, że zaniża standardy zatrudnienia – podkreśla 
gość Polskiego Radia 24. – Ten kompromis wszedł w życie 
1 stycznia i to jest pierwszy moment, gdy możemy zacząć 
sprawdzać, czy jest to realizowane – dodaje.

 Mec. Katarzyna Krawczyk z Kancelarii Chałas i Wspól-
nicy wyjaśnia, kogo obejmują przepisy o minimalnej stawce 
godzinowej.

– Dotyczy dwóch rodzajów zleceniobiorców, czyli osób, 
które wykonują usługi, pracę na podstawie umów-zleceń 
lub na podstawie umów o świadczenie usług, do których 
stosuje się przepisy zlecenia. Mogą to być osoby fizyczne 
lub osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność 

gospodarczą. Są wyjątki, dotyczą one osób, które otrzymują 
wynagrodzenie prowizyjne i same decydują o czasie i miej-
scu wykonywania zlecenia, i generalnie szerokiego zakresu 
usług, choć trudno je tak nazwać, związanych z rodzinami 
zastępczymi, z opieką nad dziećmi – tłumaczy ekspertka.

 – Nie wszyscy pracodawcy wywiązują się jednak  
z nowych obowiązków dotyczących wypłacania minimalnej 
stawki godzinowej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy 
rozpoczyna masowe kontrole w zakresie przestrzegania 
tego prawa – mówi w radiowej Jedynce Roman Giedrojć, 
Główny Inspektor Pracy.

 Kontrole będą, bo są sygnały o nieprawidłowościach, 
mówi szef Państwowej Inspekcji Pracy. Sygnały te trafiają do 
PIP trzema kanałami. – Pierwszy to same zainteresowane 
osoby, które wykonują pracę na podstawie umów-zleceń. 
Drugi to sami pracodawcy, którzy nie chcą nieuczciwej 
konkurencji. Jestem zaskoczony zdeterminowaną akcją ze 
strony pracodawców, którzy informują nas o nieuczciwych 
praktykach ze strony innych pracodawców. Trzeci kanał 
to Związek Zawodowy „Solidarność” – wymienia Roman 
Giedrojć.

za: www.tysol.pl

Nie dostajesz 13 zł? Wypełnij formularz: www.tysol.pl/formularz, 
a informacja trafi do Państwowej Inspekcji Pracy!

Ruszyły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy


