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Karty rabatowe dla ludzi „S”
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stank” stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej podczas 
tankowania wszystkich rodzajów paliw na stacjach Orlen  
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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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Adam GliksmanMałopolska „s” 
po wyborach

XI Walne Zebranie Delegatów Re-
gionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
obradowało w dn. 29-30 czerwca 2018 r.  
w Krakowie w Małej Hali TAURON Areny. Ze-
branie rozpoczęło się od mszy św. odprawionej 
przez kapelanów Małopolskiej „Solidarności” 
ks. Władysława Palmowskiego i ks. Janusza 
Grodeckiego. W kazaniu wygłoszonym przez 
ks. Palmowskiego kapelan Związku apelował  
o kontynuowanie misji NSZZ „Solidarność”  
i pamięć o korzeniach Związku i jego etosie. 
Ks. Władysław wyraził także nadzieję, że wy-
bory pozwolą na wyłonienie odpowiednich lu-
dzi, którzy to zadanie będą realizować razem 
i pozwolą NSZZ „Solidarność” na rozwój.

Po mszy św. rozpoczęły się obrady  
z udziałem 181 spośród 207 wybranych dele-
gatów. Zebranie otworzył Przewodniczący ZR 
Wojciech Grzeszek. W skład prezydium zjazdu 
wybrano Zdzisława Szczura (przewodniczą-
cego) oraz Adama Lacha, Jerzego Smołę, 
Adama Gliksmana i Krzysztofa Kotowicza.
Tytuły i wyróżnienia

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad 
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność” Piotr Duda, który był gościem Zjaz-
du wręczył Zdzisławowi Szczurowi dyplom  
i statuetkę „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”, 

przyznane przez Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w 2016 r. w Płocku. 
Następnie Wojciech Grzeszek wręczył sta-
tuetki „Zasłużonych dla NSZZ Solidarność” 
Regionu Małopolskiego osobom szczególnie 
zasłużonym w rozwoju i w promowaniu 
ideałów „Solidarności”. Pośmiertnie tytuły 
zostały przyznane Katarzynie Ryblewskiej-
Marewicz, Tomaszowi Podlaskowi, Janowi 
Sułkowskiemu, Ksaweremu Bogaczowi  
i Tadeuszowi Stasielakowi. Tytuły przyznano 
także Leszkowi Kochanowi, Henrykowi Naj-
duchowi, Andrzejowi Pawlikowi, Marii Sapor 
i Janowi Zimie.

Podczas Zjazdu wręczono również Na-
grody Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary 
Niemiec za rok 2017. Zostali nimi wyróżnieni 
w kategorii „Lider”: Elżbieta Baczewska Prze-
wodnicząca MK w TK Telekom Sp. z o.o., 
w kategorii „Organizacja Związkowa NSZZ 
Solidarność”: Komisja Oddziałowa NSZZ „S” 
przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ 
w Krakowie na czele z Przewodniczącą Bro-
nisławą Czarską-Marchelewicz, a w kategorii 
„Inicjatywa” doceniono liczne akcje podej-
mowane na rzecz członków Związku przez 
Adama Gawlika, Przewodniczącego KM NSZZ 
„S” przy Kopalni Soli „Wieliczka”.

Wojciech Grzeszek 
został po raz 

szósty wybrany na 
Przewodniczącego 

Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność”. 
Podczas Walnego 

Zebrania 
Delegatów Regionu 

Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 

wybrano również 
Zarząd Regionu, 

Komisję Rewizyjną 
oraz delegatów 

na Krajowy Zjazd 
Delegatów. 

W trakcie obrad 
wiele miejsca 

poświęcono 
programowi Związku 

na kadencję 2018-
2022 oraz sytuacji 

w NSZZ 
„Solidarność”.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 7-8 (742-743)4

XI WZD RM

Sprawozdania
Po wyborze komisji zjazdowych przystąpiono do 

właściwych obrad, które rozpoczęło sprawozdanie z pracy 
Zarządu Regionu przedstawione przez Przewodniczącego 
ZR Wojciecha Grzeszka (prezentujemy je w „Serwisie”). 
Następnie sprawozdanie złożył również Przewodniczący 
RKR Czesław Gamrat. Delegaci nie mieli uwag do spra-
wozdań, tym bardziej, że mogli wcześniej zapoznać się  
z wydrukowanymi i przesłanymi do każdego z nich materia-
łami, w których szczegółowo opisano działalność Prezydium, 
Zarządu Regionu, działów merytorycznych, agend oraz biur 
i oddziałów „Solidarności” Małopolskiej.
Wojciech Grzeszek przewodniczącym

Następnie przystąpiono do wyborów władz Związku. 
Rozpoczęły się one od wyboru przewodniczącego Zarządu 
Regionu. Na tę funkcję zgłoszono obecnego Przewodni-
czącego ZR Wojciecha Grzeszka, który przedstawił swój 
program działań na kolejną kadencję, zwracając uwagę 
na konieczność większego skupienia się na potrzebach 
członków i promowaniu Związku wśród pracowników. Po 
głosowaniu przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej 
Witold Witkowski poinformował, że na kandydata delegaci 

oddali 166 spośród 179 ważnych głosów. W ten sposób 
Wojciech Grzeszek został wybrany na szóstą kadencję na 
Przewodniczącego Zarządu Regionu. Funkcję tę piastuje 
nieprzerwanie od 1998 r.

W dalszej części przeprowadzono wybory 28 człon-
ków Zarządu Regionu, 10 członków Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej i 21 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów 
(szczegółowe wyniki prezentujemy w „Serwisie”).
P. Duda: Wiele zrobiliśmy

Szybkie przeprowadzenie wyborów pozwoliło na pod-
jęcie dyskusji nad programem Związku, nad problemami  
w jego działaniu i funkcjonowaniu i nad sytuacją pracow-
ników w poszczególnych branżach. Wstępem do tych 
dywagacji było przemówienie Przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, który podkreślał, 
że mijająca kadencja była jedną z najbardziej owocnych. 
„Kiedy sięgnąłem niedawno do uchwały programowej NSZZ 
„Solidarność”, przyjętej przez Krajowy Zjazd Delegatów  
w 2014 r. to z satysfakcją odnotowałem, że niemal wszyst-
kie postulaty w niej zawarte udało się nam zrealizować. Nie 
bez znaczenia była możliwość współpracy z Prezydentem 
RP Andrzejem Dudą, który pamięta o tym, że poparliśmy go 

Laureaci Nagrody im. Barbary Niemiec

Zasłużeni dla Małopolskiej „Solidarności” 2018
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wówczas, gdy niewiele osób dawało mu szanse na wybór, 
oraz z Rządem, który wiele naszych postulatów wdrożył  
w życie”. Przewodniczący przypomniał, że to właśnie dzięki 
tej współpracy obniżono wiek emerytalny i realnie wzrasta 
płaca minimalna, wprowadzono minimalną stawkę godzino-
wą dla pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych, 
doprowadzono do ograniczenia handlu w niedzielę. Przewod-
niczący podkreślił, że trwają pracę nad zmianą Kodeksu pra-
cy, znacząca nowelizacja ustawy o związkach zawodowych 
zostanie wkrótce przyjęta przez parlament i podpisana przez 
Prezydenta. Przewodniczący KK podkreślił również inicjatywę 

ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry mającą na celu 
wzmocnienie ochrony działaczy związkowych chroniącą 
działaczy związku zwalnianych z naruszeniem prawa przez 
pracodawców. P. Duda podkreślił, że Związek będzie dążył 
do realizacji kolejnych postulatów i rozliczał z nich rządzą-
cych. Wśród najważniejszych zadań Przewodniczący KK 
wymienił m.in. przestrzeganie przez pracodawców prawa, 
walkę o rzeczywiste prawo do powszechnego zrzeszania 
się w związki zawodowe oraz poprawę jakości dialogu spo-
łecznego w Polsce, zwłaszcza w sytuacji, w której rządzący 
wciąż próbują niektóre ustawy procedować bez konsultacji 
społecznych, do których są zobligowani.

Uchwała programowa
Drugim punktem wyjścia do dyskusji była uchwała 

programowa Zjazdu przygotowana przez Adama Gliksmana. 
Przed jej zreferowaniem A. Gliksman podkreślił, że jest 
ona zwięzła: „Uchwała wymienia najważniejsze obszary 
działania Związku w nadchodzącej kadencji. Ma stano-
wić punkt wyjścia do dalszej dyskusji i podjęcia działań  
w naszym regionie, tak byśmy nie dyskutowali o proble-
mach tylko przy okazji Zjazdów, ale spotykali się regularnie  
i szukali rozwiązań najważniejszych problemów, z którymi 
się mierzymy na co dzień. Stanowi też zachętę byśmy się 
tymi doświadczeniami wymieniali.” W uchwale napisano 
m.in. „Podkreślamy, że nasz Związek ma łączyć w sobie 
cechy związku zawodowego i ruchu społecznego, jednoczą-
cego pod hasłem solidarności Polaków. NSZZ „Solidarność” 
Regionu Małopolskiego jest organizacją skupiającą ludzi  
o różnych poglądach i przekonaniach politycznych i reli-
gijnych, jednoczących się wokół wspólnych celów: umiło-
wania wolności i prawdy, poszanowania praw człowieka, 
eliminowania niesprawiedliwości, docenienia roli człowieka 
jako jednostki, rzeczywistego wdrożenia zasad społecznej 
gospodarki rynkowej, rozwoju kultury oraz dbania o suwe-
renność narodową oraz państwową.”

Za priorytety Związku uznano dbanie o warunki pracy 
wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, w tym 
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także osób na umowach na czas określony, oraz świadczą-
cych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, kwestię 
organizowania Związku i poprawy jego funkcjonowania 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych, kształcenie  
i samokształcenie działaczy związkowych i tworzenie no-
wych organizacji związkowych. Za bardzo ważne uznano 
prowadzenie działań mających na celu integrację członków 
„Solidarności” zarówno na poziomie zakładowym, jak  
i regionalnym. Małopolska „Solidarność” ma także aktywnie 
uczestniczyć w życiu społecznym poprzez reagowanie na po-
jawiające się problemy i wyzwania, współpracę z organami 
administracji publicznej i samorządem oraz organizacjami 
społecznymi. Poruszono również kwestię osób młodych, 
emerytów i obcokrajowców w kontekście ich funkcjonowania 
w Związku.

„Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur naszego 
Związku o aktywne włączenie się w realizację tych celów 
oraz zobowiązuje Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność” do opracowania, przedstawienia i poddania pod 
szeroką dyskusję konkretnych propozycji działań w przedsta-
wionych wyżej obszarach.” – napisano w uchwale.

W dyskusji wokół uchwały programowej i programu 
Związku delegaci podkreślali, że szczególnie istotne będzie 
przyjęcie rozwiązań prawnych, które pozwoliłby związkom 
zawodowym skuteczniej reprezentować swoich członków 
i ograniczyć możliwość korzystania z wywalczonych praw 
przez osoby niezrzeszone. Wiele miejsca poświęcono rów-
nież konieczności dalszej profesjonalizacji działań związku. 
Wyrazem tego była m.in. dyskusja na temat projektu uchwa-
ły, przewidującej zmianę uchwały finansowej w kierunku ob-
niżenia wysokości składki związkowej przekazywanej przez 
zakładowe organizacje związkowe do wyższych jednostek 
organizacyjnych Związku z 40% do 30%. W wypowie-
dziach bardzo wielu delegatów podkreślano, że w sytuacji,  

Listy do Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Na ręce Przewodniczącego ZR Wojciecha Grzeszka trafiły 
listy skierowane do delegatów na XI Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” wystosowane przez: 
Wiceprezes Rady Ministrów Beatę Szydło (w której imieniu pi-
smo odczytał poseł Jarosław Szlachetka), Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka, Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika  
i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia.

w której m.in. Region dzięki tym składkom oferuje bardzo 
szeroką pomoc organizacjom m.in. poprzez pomoc prawną, 
udział w negocjacjach, organizację i dofinansowanie szkoleń, 
wspieranie akcji protestacyjnych itd. takie obniżenie byłoby 
nieuzasadnione i musiałoby się odbić na jakości pomocy 
świadczonej przez Region. Po tych głosach delegaci zdecy-
dowaną większością głosów odrzucili zgłoszony projekt.

W dokumentach zjazdowych poruszono również proble-
my m.in. służby zdrowia (gwarancje zachowania publiczne-
go charakteru służby zdrowia), wynagrodzeń pracowników 
państwowej sfery budżetowej, pracowników uczelni wyż-
szych (szczególnie w kontekście zagwarantowania prawa 
do zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego pracy 
i wzrostu nakładów na szkolnictwo) i sytuacji w kolejach 
regionalnych (sposób finansowanie ruchu pasażerskiego 
w Małopolsce przez Urząd Marszałkowski). Delegaci zo-
bowiązali również wybranych członków władz regional-
nych (delegatów na WZD, członków ZR i RKR, członków 
władz regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych oraz 
delegatów na KZD) do złożenia wniosków lustracyjnych  
w terminie do 1 września br. Obowiązek ten nie dotyczy 
osób, które wykonały już te działania w przeszłości i do-
starczyły materiały do ZR, a także osób urodzonych po 
1 lipca 1972 r. Treść wszystkich przyjętych dokumentów 
publikujemy w „Serwisie”.

fot. A. Masłowska
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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy Związkowcy
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Zarządu Re-

gionu Małopolskiego, jego komórek organizacyjnych oraz 
funkcjonowania oddziałów otrzymaliście Państwo w mate-
riałach zjazdowych. Dlatego niniejsze sprawozdanie dotyczyć 
będzie najważniejszych spraw, jakimi zajmowaliśmy się  
w minionej kadencji. 

Kadencji, która po raz pierwszy od wielu lat w związ-
ku z wyborami parlamentarnymi w 2015 roku upłynęła  
w atmosferze dialogu, a nie konfrontacji. Zwycięstwo Pra-
wa i Sprawiedliwości, a także wybór Andrzeja Dudy na 
Prezydenta RP spowodowało, że dialog, jaki prowadziliśmy  
z rządzącymi przybrał nowy kształt. Porozumienie zawarte 
pomiędzy Przewodniczącym Komisji Krajowej – Piotrem 
Dudą a kandydatem na Prezydenta RP Andrzejem Dudą spo-
wodowało znaczący postęp w naszej walce o przywrócenie 
wieku emerytalnego. 

Ta decyzja Komisji Krajowej poprzedzona m.in. de-
cyzją naszego Regionu o poparciu A. Dudy zaowocowała 
przywróceniem wieku emerytalnego – dla kobiet – 60, 
a dla mężczyzn 65 lat. Program rządowy 500+, ustalenie 
stawki godzinowej, podniesienie płacy minimalnej – to tylko 
niektóre działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom 
naszego Związku. Taką nie do końca zrealizowaną obietnicą 
jest dążenie do wszystkich wolnych niedziel w handlu. Te  
i podobne tematy były poruszane przeze mnie w kilkudzie-
sięciu wywiadach m.in. w TVP, Radiu Kraków, „Dzienniku 
Polskim”, „Tygodniku Solidarność” czy naszym Serwisie 
Informacyjnym. Wielokrotnie podkreślałem, podobnie jak 
KK, że nasza walka o wszystkie wolne niedziele nie została 
zakończona, a realizowana obecnie ustawa nie jest już 
projektem obywatelskim, ale poselskim. Inną kwestią jest 
także dążenie naszego Związku do uwzględnienia stażu 
pracy – przy uzyskaniu prawa do emerytury. Ten postu-
lat związkowy jest wciąż aktualny i podnoszony zarówno  
w Regionie, jak i w KK.

Ostatnie lata, to także wyraźny wzrost aktywności  
w zakresie przywracania prawdy o naszej najnowszej hi-
storii. Dzięki współpracy Zarządu Regionu, Sekcji Oświaty, 
IPN i Kuratorium udało się zorganizować wiele konkursów 
dla młodzieży dotyczących tej tematyki. Kontynuowany 
był cykl „Szlaków Solidarności” oraz II tom Leksykonu 

„Solidarności”, autorstwa Adama Gliksmana. Aktywnie 
uczestniczyliśmy także w promocji ludzi Zasłużonych dla 
Solidarności.

Braliśmy także udział w najważniejszych uroczysto-
ściach solidarnościowo-niepodległościowych, a także pań-
stwowych. Relacje z Kościołem Katolickim były nie tylko 
kontynuowane, ale dzięki postawie ks. Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego (Człowieka Roku Tygodnika Solidarność) 
nabrały nowego kształtu. Poszukiwaliśmy także nowych roz-
wiązań zmierzających do połączenia działalności związkowej 
i wypoczynku. Pikniki, górnicze spotkania czy konkursy 
skoków w Zakopanem, biegi uliczne, konkursy tańca dla 
przedszkolaków – wszystko to miało i ma promować różne 
oblicza Związku.

Możemy się także pochwalić niezwykle sprawnym  
i bardzo dobrym merytorycznie Działem Prawnym. To nasi 
prawnicy pod wodzą Witka Witkowskiego opracowali około 
21 poprawek do projektu nowego Kodeksu Pracy wynikają-
cych z ich doświadczeń w sądach pracy, w których, co warto 
podkreślić, posiadają ponad 90% skuteczność.

Nasza skuteczność, to nie tylko sądy pracy. Wojewódz-
ka Rada Dialogu Społecznego, której miałem zaszczyt prze-
wodzić na początku tej kadencji (przywództwo rotacyjne) 
starała się uprzedzić zagrożenia dotyczące zakładów, jak  
i poszczególnych branż. Dlatego też tematem posiedzeń 
Rady Dialogu była m.in. sytuacja w hutnictwie (koszty 
energii, emisja CO2); w kolejnictwie spór – koleje marszał-
kowskie a koleje regionalne; w służbie zdrowia; w oświacie; 
w zakresie medycyny pracy i BHP.

Dobra współpraca zarówno z poprzednim, jak i obec-
nym kierownictwem PIP pozwalała na wszczęcie wielu spraw 
zgłaszanych przez „Solidarność” w obronie pracowników. 
Oczywiście nie zawsze efekty były współmierne do oczeki-
wań, ale staramy się, by ta współpraca wyglądała jeszcze 
lepiej. Także moje działania w ramach funkcji radnego in-
spirowane były głównie wolą związkowców w poszukiwaniu 
rozwiązań najlepiej służących interesowi załogi.

Nie sposób także pominąć kwestię rozwoju Związku. 
Tu jak wiadomo nie jest naszym sprzymierzeńcem ustawa,  
w myśl której wszyscy pracownicy korzystają z wywalczo-
nych przez nas rozwiązań. To poważna bolączka. Mówimy 
o tym często zarówno na Zarządach Regionów, jak i na KK. 
Ale sytuacja ta nie ulegnie zmianie bez zmian ustawowych. 

Sprawozdanie Przewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha Grzeszka 
wygłoszone na XI WZD RM w dniu 29 czerwca 2018 r.
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Aktywność Sekretariatów i Sekcji pokazuje potencjał 
naszego Regionu. Dużą rolę do odegrania mają także ko-
misje uczelniane naszego Związku, bardzo liczymy na ich 
intelektualny potencjał.

Siła naszego Regionu to nie tylko Kraków, ale także 
oddziały w terenie. Górnicy, hutnicy, strażacy tworzą nie 
tylko koloryt, ale stanowią o sile naszego Regionu.

Z satysfakcją stwierdzam, że uchwała programowa na 
kadencję 2014-2018 została zrealizowana prawie w cało-
ści. Nasze postulaty dotyczące wieku emerytalnego, płacy 
minimalnej, umów śmieciowych, zaprzestania prywatyzacji 
służby zdrowia, przywrócenia dialogu społecznego zostały 
zrealizowane. 

Idea „Solidarności” sprawia, że bez względu na koszty 
działamy wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Dlatego też 
składam olbrzymie podziękowanie szefom oddziałów. Ich 
codzienna praca służy Regionowi i jego członkom. Pragnę 
także gorąco podziękować Regionalnej Komisji Rewizyjnej. 
Dzięki dobrej współpracy wspólnie działamy w kierunku reali-
zacji uchwał o obowiązków statutowych. Dziękuję także za 
bieżącą współpracę, obecność na posiedzeniach Prezydium 
ZRM i współpracę w rozwiązywaniu wewnątrzzwiązkowych 
problemów.

Dziękuję moim zastępcom i wszystkim pracownikom 
za codzienny trud i zaangażowanie w prace dla dobra 
Regionu i naszych członków. Dziękuję za uwagę.

Cieszymy się, że do naszego Regionu dołączyła Komisja 
„Synthos” SA z Oświęcimia i choć zanotowaliśmy podobnie 
jak inne Regiony spadek liczby członków Związku, to jednak 
nie jest on zbyt wielki.

Aktywność naszego Regionu na poziomie krajowym 
jest godna podkreślenia: zbieranie podpisów pod wnioska-
mi o wolne niedziele, przywrócenie wieku emerytalnego, 
czuwanie przy grobie ks. Jerzego. To także nasi prawnicy 
będący na liście krajowej negocjatorów, jak i opiniujący 
szereg aktów prawnych dla Komisji Krajowej mają znaczący 
wpływ na ich ostateczny kształt.

Wiele spraw z zakresu prawa pracy dzięki ich deter-
minacji zakończyło się sukcesem, często są dostrzegani  
i chwaleni przez nasze organizacje zakładowe.

Wartością naszego Regionu jest 54% powierzchni 
budynku przy pl. Szczepańskim 5. Dzięki pracom moderni-
zacyjnym budynku dotyczącym głównie elewacji znacznie 
podniesiona została jego wartość. Znaczącą rolę odegrała 
także dotacja ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa (SKOZK), a także olbrzymie zaangażowanie Admi-
nistracji Budynku w sprawę sprawnego i terminowego prze-
biegu remontu. Zarząd Regionu sprzedał także swoje udziały 
w spółce „Soltur”, która w ostatnich latach borykała się  
z trudnościami finansowymi na trudnym rynku turystycznym. 
Kontynuowana była działalność Funduszu Gospodarczego  
z pozytywnym rezultatem.

Dzięki ogromnej pracy Skarbnika ZRM i Działu Księgo-
wości nasze lokaty bankowe i fundusze inwestycyjne przy-
niosły wymierny efekt wspomagając działalność statutową 
Związku, podobnie jak środki pochodzące z administrowania 
budynkiem. 

Wciąż naszym marzeniem jest, by nasz Ośrodek  
w Krynicy był lepiej wykorzystywany przez Związkowców 
– stworzyliśmy w tym zakresie system zachęt finansowych. 
Organizowane przez nas szkolenia odbywały się także  
w Krakowie, a ich tematyka zmienia się w zależności od 
zapotrzebowania. Ostatnio np. w zakresie RODO. Uruchomi-
liśmy m.in. cykliczne nagradzanie naszych wyróżniających 
się w działalności związkowej liderów, a także komisje 
zakładowe. Nagrody im. Barbary Niemiec i Zasłużony dla 
Małopolskiej „Solidarności” mają kolejne edycje.

Zawsze byliśmy i jesteśmy aktywni we wszystkich 
akcjach protestacyjnych, zarówno na poziomie krajowym, 
jak i regionalnym. W ostatnim czasie wspieraliśmy m.in. 
kolejarzy i muzealników i wielu innych. Cieszy nas, że 
siedziba Sekcji znajduje się w Krakowie. 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 9lipiec 2018

XI WZD RM

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, mając na uwa-
dze, że nasz związek powstał w 1980 r. jako odpowiedź 
na potrzeby Polaków oraz na fali buntu przeciwko łamaniu 
praw ludzkich i obywatelskich, przeciwko dyskryminacji 
światopoglądowej i wyzyskowi ekonomicznemu, oraz prze-
ciwko systemowi władzy, nieliczącemu się z wolą obywateli, 
deklaruje wierność ideałom i celom, wyrażonym w 21. 
Postulatach Gdańskich, w Statucie NSZZ „Solidarność”, 
oraz we wszystkich dokumentach przyjętych na przestrzeni 
lat przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”  
i Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”.

W szczególności – w ślad za uchwałą programową  
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” podkre-
ślamy, że nasz związek ma łączyć w sobie cechy związku 
zawodowego i ruchu społecznego, jednoczącego pod hasłem 
solidarności Polaków.

NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego jest organi-
zacją skupiającą ludzi o różnych poglądach i przekonaniach 
politycznych i religijnych, jednoczących się wokół wspólnych 
celów: umiłowania wolności i prawdy, poszanowania praw 
człowieka, eliminowania niesprawiedliwości, docenienia roli 
człowieka jako jednostki, rzeczywistego wdrożenia zasad 
społecznej gospodarki rynkowej, rozwoju kultury oraz dbania 
o suwerenność narodową oraz państwową.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” w oparciu o do-
świadczenia, płynące ze wspaniałej historii naszego związku 
oraz w odpowiedzi na wyzwania, jakie dziś przed światem 
pracy stawia dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość za 
priorytety w swej działalności uznaje:

Dbanie o warunki pracy – w tym przede wszyst-1. 
kim o poszanowanie praw i godnego wynagrodzenia 
wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową,  
w tym także osób na umowach na czas określony, 
oraz świadczących pracę na podstawie umów cywil-
noprawnych.
Organizowanie związku na wszystkich szczeblach orga-2. 
nizacyjnych, wzmacnianie naszych struktur, kształcenie 
i samokształcenie działaczy związkowych.
Tworzenie nowych organizacji związkowych.3. 
Integrację członków związku.4. 
Wzmocnienie wymiany informacji w związku.5. 

Uchwała programowa Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
na kadencję 2018-2022 

Aktywny udział w życiu społecznym, poprzez reagowa-6. 
nie na pojawiające się problemy i wyzwania, współpra-
cę z organami administracji publicznej i samorządem, 
oraz organizacjami społecznymi.
Wspieranie młodych pracowników, wchodzących na 7. 
rynek pracy, poprzez uwzględnienie ich problemów  
w bieżącej działalności związkowej.
Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i prze-8. 
ciążeniom psychicznym pracowników.
Dbanie o równomierny rozwój Małopolski, w tym 9. 
szczególnie o tworzenie dobrych miejsc pracy, o od-
powiednie warunki do istnienia systemów opieki zdro-
wotnej, edukacji, pośrednictwa pracy i ochrony pracy.
Uwzględnienie w swoich działaniach sytuacji emerytów 10. 
– członków związku
Uwzględnienie w swoich działaniach sytuacji obcokra-11. 
jowców, zatrudnionych na terenie naszego Regionu  
i dbanie o ich godne warunki pracy.
Promowanie dobrych wzorców zarządzania, oraz 12. 
piętnowanie i eliminowanie patologii występujących  
w stosunkach między pracodawcą a pracownikiem.
Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy.13. 
Dbanie o upowszechnianie tradycji i historii NSZZ „So-14. 
lidarność”, zarówno wśród członków Związku, jak  
i wśród młodzieży i mieszkańców Regionu.
Rozwój współpracy międzynarodowej, opierającej się 15. 
na wymianie doświadczeń i wiedzy.
Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur naszego 
związku o aktywne włączenie się w realizację tych celów 
oraz zobowiązuje Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” do opracowania, przedstawienia i podda-
nia pod szeroką dyskusję konkretnych propozycji działań  
w przedstawionych wyżej obszarach.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich członków nasze-
go związku o aktywne działanie na rzecz naszego rozwoju  
i rozbudowy programu naszego działania. NSZZ „Solidar-
ność” od swego powstania na pierwszym miejscu stawiał 
człowieka jako cel i przyczynę naszego działania. Od każ-
dego z nas dziś i w przyszłości zależy więc miejsce NSZZ 
„Solidarność” w społeczeństwie polskim.
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Uchwały, stanowiska i apele podjęte przez XI Walne Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego, Kraków, 29-30 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte w dniu 29 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 1
ws. ustalenia liczby miejsc mandatowych do wy-
borów członków Zarządu Regionu Małopolskiego 
i Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Małopol-
skiego w poszczególnych obwodach wyborczych na 
kadencję 2018-2022

Do wglądu w Zarządzie Regionu.

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

Do wglądu w Zarządzie Regionu.

Uchwała Nr 3
ws. wejścia w skład Zarządu Regionu Małopolskie-
go przewodniczących Regionalnych Sekretariatów 
Branżowych na kadencję 2018-2022

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

Uchwała Nr 4
ws. liczby tur wyborczych 

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” postanawia, że liczba tur we wszystkich 
głosowaniach ws. władz kadencji 2018-2022 wynosi 5.

Uchwała nr 5
ws. upoważnienia Zarządu Regionu do określenia 
liczebności Prezydium 

XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
upoważnia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” kadencji 
2018-2022 do określenia liczebności Prezydium Zarządu 
Regionu. 

Uchwały, stanowiska i apele podjęte 
w dniu 30 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 6
XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje wybranych w dniach 29-30 czerwca 2018 r. 
z Regionu Małopolskiego delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” do przedstawie-
nia na Krajowym Zjeździe Delegatów projektu stanowiska 
Związku w przedmiocie realizacji dwudziestego pierwszego 
postulatu sierpnia 1980 roku, którego treść brzmi:

„Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pra-
cownikom w ruchu ciągłym i w systemie 4-brygadowym brak 
wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem 
urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi 
od pracy”.

Uchwała Nr 7
XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje wybranych w dniach 29-30 czerwca 2018 r. 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
z Regionu Małopolskiego oraz Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” do złożenia 
na Krajowym Zjeździe Delegatów wniosku/propozycji  
o zmianę Uchwały Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” 
poprzez wprowadzenie do tej treści wyjątku dotyczącego 
obniżenia wymaganej 50% frekwencji w przypadku zebrań 
wyborczych jednostek organizacyjnych Związku utworzonych 
przez emerytów i rencistów. Jeżeli w wyznaczonym terminie 
dana jednostka organizacyjna Związku emerytów i rencistów 
nie ma wymaganych 50% , należy wyznaczyć drugi termin 
już bez z wymaganej frekwencji.
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Uchwała Nr 8

Preambuła
Ze względu na konieczność weryfikacji oświadczeń 

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

§ 1
XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” zobowiązuje osoby obejmujące i pełniące 
w kadencji 2018-2022 funkcje związkowe we władzach sta-
nowiącej, wykonawczej i kontrolnej Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”, funkcję delegata Regionu Małopolskiego 
na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, jak rów-
nież funkcję delegatów na WZD oraz funkcję we władzach 
wykonawczej i kontrolnej regionalnych sekcji i sekretariatów 
branżowych do:

złożenia w terminie do 1 września 2018 r. dwóch 3. 
wniosków do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
na podstawie: (a) art. 30 ust. 1 i (b) art. 29a ust. 1 
ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci 
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1575 z późn. 
zm.) według dwóch wzorów stanowiących załączniki 
do niniejszej Uchwały,
doręczenia Przewodniczącemu Zarządu Regionu Mało-4. 
polskiego NSZZ „Solidarność” kserokopii dwóch wnio-
sków, wskazanych w pkt. 1 z potwierdzeniem ich 
złożenia – w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, 
doręczenia Przewodniczącemu Zarządu Regionu Ma-5. 
łopolskiego NSZZ „Solidarność” kserokopii wszystkich 
pism otrzymanych w odpowiedzi na wnioski, o których 
mowa w pkt. 1 oraz wnioski wcześniej złożone w tym 
decyzji, zawiadomień oraz zaświadczeń – w terminie 
30 dni od ich doręczenia. 

§ 2
Obowiązki o których mowa w § 1 punktach 1-3 niniej-

szej Uchwały nie dotyczą:
osób urodzonych po 31 lipca 1972 roku,1. 
osób, które uzyskały status pokrzywdzonego na gruncie 2. 
przepisów obowiązujących poprzednio,

osób, które wykonały wszystkie obowiązki wynikające 3. 
z:
a) Uchwały nr 12 VII WZD RM NSZZ „Solidarność”,
b) Uchwały nr 14 /2007 ZRM NSZZ „Solidarność”,
c) Uchwały nr 7/2010 IX WZD RM NSZZ „S”,
d) Uchwały nr 9/2014 XI WZD RM NSZZ „S”,
i dostarczyły wszystkie odpowiedzi, zaświadczenia  

i decyzje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.1. 
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydium Regionu 2. 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Uchwała Nr 9
XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
„Solidarność” do zgłoszenia uchwały o zmianę Statutu, która 
wprowadzi liczbę regionów zgodną z liczbą województw. 
Polegałoby to na dopisaniu do Statutu paragrafu 17 art. 2, 
który mówiłby o liczbie regionów.

Stanowisko Nr 1
ws. konstytucyjnych gwarancji zachowania publicz-
nego charakteru służby zdrowia 

XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarno-
ść”NSZZ „Solidarność” opowiada się za ustanowieniem 
konstytucyjnych gwarancji zachowania publicznego charak-
teru służby zdrowia.

Państwo musi w sposób rzeczywisty kształtować system 
zabezpieczenia zdrowotnego, a rządzący powinni odpowia-
dać za wydolność tego systemu. Tylko w taki sposób można 
realizować w tej dziedzinie zasady solidarności społecznej.

Koncepcja przerzucenia odpowiedzialności na nie-
widzialną rękę wolnego rynku jest prywatyzacją jednego  
z kluczowych zadań Państwa w zakresie bezpieczeństwa 
społecznego. Przyzwala na to, by część i tak deficytowych 
środków na lecznictwo przepływała w postaci zysku z dzia-
łalności do prywatnych właścicieli, zamiast na ochronę życia 
i zdrowia obywateli. Do takiej koncepcji nigdy nie powinno 
być powrotu.

Sektor prywatny w służbie zdrowia, szczególnie w szpi-
talnictwie, powinien funkcjonować jedynie jako uzupełnienie 
sektora publicznego.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
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NSZZ „Solidarność” uznaje doniosłość dokonanych nowe-
lizacją ustawy o działalności leczniczej zmian, które spro-
wadzają się do przywrócenia publicznego charakteru opieki 
zdrowotnej. Dla pełnego zagwarantowania trwałości tych 
zmian niezbędne jest zapisanie ich w Konstytucji RP.

Stanowisko Nr 2
ws. organizacji i funkcjonowania kolejowych, regio-
nalnych przewozów pasażerskich w województwie 
małopolskim 

XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” popiera działania służące rozwojowi sieci 
linii kolejowych, zwiększające dostępność mieszkańców wo-
jewództwa małopolskiego do korzystania z transportu kolejo-
wego oraz inicjatywy lokalnych samorządów, wskazujących 
potrzebę budowy nowych linii kolejowych, dedykowanych 
dla ruchu aglomeracyjnego. 

Przykładem takich starań samorządów są plany budowy 
linii kolejowej Kraków – Myślenice i Kraków – Olkusz, 
Kraków – Nowy Sącz, co w perspektywie najbliższych lat 
umożliwiłoby szybki dojazd koleją z tych i innych przyle-
głych miast oraz terenów zurbanizowanych, znajdujących się 
wzdłuż planowanych linii z aglomeracją krakowską. 

Takie rozwiązania są alternatywą dla zatłoczonych dróg 
i zmniejszającej się przepustowości istniejących wjazdów do 
Krakowa. Wpisują się one również w plan zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego w wojewódz-
twie małopolskim, który został przyjęty przez Samorząd 
Województwa.

Mając na uwadze ustawowe zadania Samorządu Wo-
jewódzkiego, polegające na organizowaniu i finansowaniu 
kolejowych, regionalnych przewozów pasażerskich oraz 
finansowaniu modernizacji linii kolejowych o znaczeniu re-
gionalnym, delegaci zwracają uwagę na problemy wynikające  
z faktu zlecenia przewozów koleją przez Zarząd Wojewódz-
twa dwóm przewoźnikom. Zostały one przedstawione pod-
czas pikiety Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w październiku 
2017 r. Problemami tymi zajmowała się również Wojewódz-
ka Rada Dialogu Społecznego, niestety nie spowodowało to 
spodziewanej refleksji i zmiany polityki Marszałka.

Nasze zaniepokojenie budzi faworyzowanie Spółki Ko-
leje Małopolskie kosztem drugiego przewoźnika jakim jest 
Spółka Przewozy Regionalne, która przy obecnej polityce 

Zarządu Województwa ma być wyparta z terenu Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Uważamy, że lepszym i tańszym rozwiązaniem,  
a przede wszystkim podnoszącym jakość dotychczas ofero-
wanych pasażerom usług przez Spółkę Koleje Małopolskie, 
będzie utworzenie jednego przewoźnika kolejowego efektyw-
nie działającego dla potrzeb mieszkańców Małopolski.

Stanowisko Nr 3
XI WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

popiera postulaty zawarte w stanowisku WZD Krajowej Sek-
cji Nauki NSZZ „Solidarność” oraz w liście otwartym WZD 
KSN NSZZ „Solidarność” z dnia 19.05.2018 r. w sprawie 
projektów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz ustawy wprowadzającej Ustawę Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

W szczególności żądamy wprowadzenia do projektu 
ustawy prawa do zawierania ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy oraz systemowego, znaczącego wzrostu 
nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. 

Stanowisko Nr 4
XI Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego 

NSZZ „Solidarność” zdecydowanie popiera działania polega-
jące na stosownych zmianach w prawie pracy i ubezpieczeń 
społecznych mających na celu maksymalne zabezpieczenie  
i wzmocnienie ekspektatyw praw pracowników do emerytur  
i rekompensat związanych z pracą w warunkach szczegól-
nych lub pracą o szczególnym charakterze.

Wykaz proponowanych, przykładowych zmian stanowi 
Załącznik do niniejszego Stanowiska.

Załącznik nr 1
do Stanowiska Nr 4 XI WZD RM NSZZ „Solidarność”

Działania wskazane w Stanowisku nr 4 WZD Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” powinny zmierzać do 
maksymalnego zabezpieczenia i wzmacniania ekspektatyw 
praw pracowników w związku z pracą w warunkach szcze-
gólnych lub o szczególnym charakterze w zakresie uprawnień 
ekspektatyw do:

emerytur pomostowych, –
emerytur w wieku obniżonym z uwagi na prace   –
w w/w warunkach,



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 13lipiec 2018

XI WZD RM

rekompensat, o których mowa w ustawie o emerytu- –
rach pomostowych. 
Przykładowo powinny zostać wprowadzone następujące 

zmiany:
likwidacja warunku rozwiązania stosunku pracy dla 1. 
przyznania emerytury pomostowej (warunek bezpod-
stawnie wymusza odejście z pracy zanim pracownik 
ma pewna wiedzę co do przyznania emerytury, czyli 
decyzję lub wyrok przyznające emeryturę),
wprowadzenie jednoznacznego obowiązku przekazy-2. 
wania pracodawcy przejmującemu zgodnie z art. 23 
(1) Kodeksu pracy przez dotychczasowego pracodawcę 
nie tylko akt osobowych, ale także odpisu każdego 
dokumentu, który potwierdza pracę w warunkach 
szczególnych lub o szczególnym charakterze (bo nowy 
pracodawca musi na podstawie „podpisanej dokumen-
tacji” często archiwalnych zarządzeń, regulaminów itp. 
wpisywać do świadectwa pracy lub świadectwa wyko-
nywania pracy w warunkach szczególnych itd. lub w 
zaświadczeniu itd. wpisywać czy praca była świadczona 
w takich warunkach lub charakterze),
wprowadzenie jednoznacznego obowiązku płatnika 3. 
składek wydania zaświadczenia na podstawie art.51 
ustawy o emeryturach pomostowych (za okres przed 
1 stycznia 2009 r.) także dla stanowisk, na których 
były wykonywane prace wskazane w załącznikach do 
w/w ustawy, ale które uległy u pracodawcy likwidacji  
w takim terminie, że nie mogły się znaleźć w wyka-
zach, które pracodawca jako płatnik sporządził dopiero 
od 01.01.2010 r. (bo nie można było dokonać we-
ryfikacji warunków determinowanych procesami tech-
nologicznymi). W takim przypadku należy przyjąć 
domniemanie prawne, że rodzaj pracy przesądza o 
spełnieniu całej definicji pracy w szczególnych wa-
runkach tak, jak przyjmuje się domniemanie prawne, 
że warunki występujące w 2010 r. na stanowiskach, 
których nie zlikwidowano i ujęto w wykazie były takie 
same albo gorsze przed 2010r. 
wprowadzenie prawa do uzyskania od dotychczaso-4. 
wego pracodawcy świadectwa wykonywania pracy 
w warunkach szczególnych lub o szczególnym cha-
rakterze wg stanu na dzień przejścia pracownika do 
nowego pracodawcy na podstawie art. 23 (1) Kodeksu 
pracy z prawem do sprostowania jak w przypadku 

świadectwa pracy. 
I inne, podobne rozwiązania, które ułatwią pracowni-5. 
kom dochodzenie swoich praw m.in. przez zabezpiecze-
nie na odpowiednim etapie dowodów dla stwierdzenia 
istotnych elementów układu warunkującego prawo.

Apel Nr 1
XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Re-

gionu Małopolskiego apeluje do nowo wybranych członków 
ZR Małopolskiej Solidarności, aby przy ważnych uroczy-
stościach związkowych hymn państwowy odgrywany był  
w całości (wszystkie cztery zwrotki). Najczęściej odgrywana 
jest jedna, bądź dwie zwrotki hymnu państwowego.

Odśpiewanie pełnych czterech zwrotek buduje właściwą 
postawę patriotyczną.

Apel Nr 2
XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 

Regionu Małopolskiego na wniosek Organizacji Międzyza-
kładowej NSZZ „Solidarność” przy SUMIRIKO POLAND SA 
w Wolbromiu zwraca się z apelem do członków NSZZ „So-
lidarność” wszystkich organizacji związkowych działających 
we wszystkich strukturach Regionu Małopolskiego o udział  
i czynne wsparcie w organizowanej przez Organizację Mię-
dzyzakładową NSZZ „Solidarność” przy SUMIRIKO POLAND 
SA w Wolbromiu pikiecie przed zakładem pracy w dniu 5 
lipca 2018 r. w Wolbromiu na ulicy 1 Maja 100 w godzinach 
od 10.00 do 13.00.

Głównym celem pikiety jest poprawa warunków pracy 
i godne traktowanie pracownika.

Apel Nr 3
XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” 

Regionu Małopolskiego zobowiązuje delegatów na KZD by 
przedłożyli pod głosowanie apel:

do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego –
do Pani Minister Finansów Teresy Czerwińskiej –
o przyjęcie na 2019 r. wskaźnika uwzględniającego 

„zamrożenie” płac pracowników strefy budżetowej (w tym 
Narodowego Funduszu Zdrowia) w latach 2009-2015 oraz 
w roku bieżącym, a także wzrost kosztów utrzymania pra-
cowników i ich rodzin. 
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Wyniki wyborów władz regionalnych oraz delegatów na KZD NSZZ „Solidarność” 
dokonanych podczas XI WZD RM NSZZ „Solidarność” w Krakowie

w dn. 29-30 czerwca 2018 r.

Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 185
Liczba wszystkich oddanych głosów – 183
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 4
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90 
Kandydat na przewodniczącego uzyskał następującą liczbę 
głosów ważnych: 
1. Grzeszek Wojciech – 166

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

Obwód nr 1 Nowa Huta
Liczba miejsc mandatowych – 4
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 183
Głosów nieważnych – 1

Liczba delegatów uprawnionych do głosowania – 207
Liczba delegatów obecnych na posiedzeniu wyborczym  
– 181 (protokół stwierdzający prawomocność obrad)

Wybory przewodniczącego Zarządu Regionu

Wybór członków Zarządu Regionu Małopolskiego

Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 92
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Gąstoł Łukasz – 129
2. Jewuła Barbara – 107
3. Kielian Władysław – 130
4. Lebiest Stanisław – 134
5. Smoła Jerzy – 146

W wyniku tajnego głosowania członkami ZRM z obwodu 
wyborczego nr 1 Nowa Huta zostali wybrani:
1. Gąstoł Łukasz
2. Kielian Władysław
3. Lebiest Stanisław
4. Smoła Jerzy

Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki
Liczba miejsc mandatowych – 5
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 183
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 92
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Czarska-Marchelewicz Bronisława – 142
2. Front Karol – 59
3. Gliksman Adam – 149 
4. Piekarz Andrzej – 128  
5. Sikora Henryk – 152  
6. Skólska Anna – 144  
 
W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 2 Śródmieście, Grzegórzki zostali 
wybrani:
1. Czarska-Marchelewicz Bronisława
2. Gliksman Adam
3. Piekarz Andrzej
4. Sikora Henryk
5. Skólska Anna

Obwód nr 3 Krowodrza
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
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Głosów ważnych – 182
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 92
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Jaworski Jerzy – 128
2. Niewiadomska-Węgrzyniak Katarzyna – 100
3. Strzetelski Piotr – 41
4. Siedlińska Agnieszka – 72 

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

Obwód nr 4 Podgórze
Liczba miejsc mandatowych – 3
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Lach Adam – 172
2. Łyko Agata – 155
3. Wrona Adam – 158

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

Obwód nr 5 Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa
Liczba miejsc mandatowych – 3
Liczba wydanych kart do głosowania – 184

Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Kociołek Jan – 165
2. Kotowicz Krzysztof – 156
3. Witowski Wiesław – 173 

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 5 Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa 
zostali wybrani:
1. Kociołek Jan 
2. Kotowicz Krzysztof 
3. Witowski Wiesław 

Obwód nr 6 Tarnów
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Jewuła Romuald – 156
2. Szumlański Tadeusz – 170
W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu  
z obwodu wyborczego nr 6 Tarnów zostali wybrani:
1. Jewuła Romuald
2. Szumlański Tadeusz

Obwód nr 7 Chrzanów, Olkusz, Miechów
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184

Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
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Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Pietrzyk Ryszard – 172
2. Zaborowski Tomasz – 169

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 7 Chrzanów, Olkusz, Miechów 
zostali wybrani:
1. Pietrzyk Ryszard 
2. Zaborowski Tomasz

Obwód nr 8 Bochnia, Brzesko
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 178
Głosów nieważnych – 6
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Broszkiewicz Stanisław – 56
2. Morawiec Agnieszka – 116

W wyniku tajnego głosowania członkiem Zarządu Regio-
nu z obwodu wyborczego nr 8 Bochnia, Brzesko została 
wybrana:
1. Morawiec Agnieszka

Obwód nr 9 Dębica
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Bal Andrzej – 170
2. Cieśla Waldemar – 172

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

Obwód nr 10 Nowy Targ, Zakopane, Myślenice
Liczba miejsc mandatowych – 2

Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Jankowski Leszek – 172
2. Lichota Krzysztof – 174

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu  
z obwodu wyborczego nr 10 Nowy Targ, Zakopane, Myśle-
nice zostali wybrani:
1. Jankowski Leszek
2. Lichota Krzysztof

Obwód nr 11 Wadowice, Oświęcim
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 184
Liczba wszystkich oddanych głosów – 184
Głosów ważnych – 184
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 93
Kandydaci na członków Zarządu Regionu uzyskali następu-
jącą liczbę głosów ważnych:
1. Kensiak Jerzy – 169
2. Pikuła Marek – 166

W wyniku tajnego głosowania członkami Zarządu Regionu 
z obwodu wyborczego nr 11 Wadowice, Oświęcim zostali 
wybrani:
1. Kensiak Jerzy
2. Pikuła Marek

Obwód nr 1 Nowa Huta 
Liczba miejsc mandatowych – 1

Tura I
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 174
Głosów nieważnych – 5
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 88
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Kubrak Kazimierz – 79 
2. Mitera Ryszard – 86

Wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej
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W wyniku tajnego głosowania, ponieważ żaden z kandy-
datów nie uzyskał wymaganej liczby głosów niezbędnej 
do ważności wyboru, do następnej tury przeszedł kandydat  
z największą ilością głosów – Mitera Ryszard.

Tura II
Liczba wydanych kart do głosowania – 150
Liczba wszystkich oddanych głosów – 149
Głosów ważnych – 148
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 75
Kandydat na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzyskał 
następującą liczbę głosów ważnych:
1. Mitera Ryszard – 131

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 1 Nowa Huta został 
wybrany:
1. Mitera Ryszard 

Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki 
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Lewandowski Maciej – 158
2. Wiśniewska-Bodzioch Barbara – 162

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

Obwód nr 3 Krowodrza 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydat na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzyskał 
następującą liczbę głosów ważnych:
1. Kwapisz Anna – 173

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 3 Krowodrza została 
wybrana:
1. Kwapisz Anna 

Obwód nr 4 Podgórze 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydat na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzyskał 
następującą liczbę głosów ważnych:

Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
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1. Łach Roman – 167

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 4 Podgórze został 
wybrany:
1. Łach Roman

Obwód nr 5 Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydat na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzyskał 
następującą liczbę głosów ważnych:
1. Baczyński Marek – 172

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 5 Nowy Sącz, Gorlice, 
Limanowa został wybrany:
1. Baczyński Marek

Obwód nr 6 Tarnów 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 179
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydat na członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzyskał 
następującą liczbę głosów ważnych:
1. Ogorzelec Józef – 165

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Ko-
misji Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 6 Tarnów został 
wybrany:
1. Ogorzelec Józef

Obwód nr 7 Dębica, Bochnia, Brzesko, Myślenice 
Liczba miejsc mandatowych – 1
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 177
Głosów nieważnych – 2
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 89
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Duś Jan – 50
2. Wrona Jan – 118

W wyniku tajnego głosowania członkiem Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 7 Dębica, Bochnia, 
Brzesko, Myślenice został wybrany:
1. Wrona Jan

Obwód nr 8 Nowy Targ, Zakopane, Wadowice, Oświęcim, 
Chrzanów, Olkusz, Miechów 
Liczba miejsc mandatowych – 2
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 179
Głosów ważnych – 178
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydaci na członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej uzy-
skali następującą liczbę głosów ważnych:
1. Gamrat Czesław – 139 
2. Koza Urszula – 104
3. Starżyk Jan – 89 

W wyniku tajnego głosowania członkami Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej z obwodu wyborczego nr 8 Nowy Targ, Limano-
wa, Zakopane, Wadowice, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, 
Miechów zostali wybrani:
1. Gamrat Czesław
2. Koza Urszula

Liczba członków Związku w Regionie – 40 524
Liczba osób uprawnionych do głosowania na posiedzeniu 
wyborczym – 207
Liczba osób obecnych na posiedzeniu wyborczym  
– 189
Liczba miejsc mandatowych – 21

Obwód wyborczy nr 1 Kraków
Liczba miejsc mandatowych – 12
Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 178
Głosów ważnych – 177
Głosów nieważnych – 1
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 89
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:

Baczewska Elżbieta – 931. 
Gawlik Adam – 1052. 
Gębara Andrzej – 1033. 
Gliksman Adam – 1304. 
Iwaszkiewicz Jerzy – 465. 
Jaworski Jerzy – 1346. 

Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
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Kielian Władysław – 1057. 
Lach Adam – 1558. 
Łyko Agata – 969. 
Masłowski Ryszard – 10410. 
Miszczuk Barbara – 10011. 
Parda Janusz – 5612. 
Piekarz Andrzej – 6213. 
Siedlińska Agnieszka – 7614. 
Smoła Jerzy – 12615. 
Wiśniewska-Bodzioch Barbara – 8416. 
Wojs Jacek – 6517. 
Wrona Adam – 8918. 

 
W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 1 Kraków zostali wy-
brani:
1. Baczewska Elżbieta
2. Gawlik Adam
3. Gębara Andrzej
4. Gliksman Adam
5. Jaworski Jerzy
6. Kielian Władysław
7. Lach Adam
8. Łyko Agata
9. Masłowski Ryszard
10. Miszczuk Barbara
11. Smoła Jerzy
12. Wrona Adam

Obwód wyborczy nr 2 Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, 
Tarnów, Chrzanów, Olkusz, Miechów, Bochnia, Brzesko, 
Myślenice, Dębica, Nowy Targ, Zakopane, Wadowice, 
Oświęcim
Liczba miejsc mandatowych – 9

Liczba wydanych kart do głosowania – 179
Liczba wszystkich oddanych głosów – 178
Głosów ważnych – 178
Głosów nieważnych – 0
Liczba głosów niezbędna do ważności wyboru – 90
Kandydaci na delegatów na KZD uzyskali następującą liczbę 
głosów ważnych:
1. Bugno Marek – 132
2. Buława Mariusz – 110
3. Jankowski Leszek – 119
4. Jewuła Romuald – 114
5. Kania Maciej – 99
6. Kantor Ewa – 92
7. Kensiak Jerzy – 77
8. Kotarba Józef – 120
9. Łukacz Agata – 100
10. Morawiec Agnieszka – 90
11. Szumlański Tadeusz – 142

W wyniku tajnego głosowania delegatami na Krajowy Zjazd 
Delegatów z obwodu wyborczego nr 2 Nowy Sącz, Gorlice, 
Limanowa, Tarnów, Chrzanów, Olkusz, Miechów, Bochnia, 
Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy Targ, Zakopane, Wado-
wice, Oświęcim zostali wybrani: 
1. Bugno Marek 
2. Buława Mariusz
3. Jankowski Leszek
4. Jewuła Romuald
5. Kania Maciej
6. Kantor Ewa
7. Kotarba Józef
8. Łukacz Agata
9. Szumlański Tadeusz

fot. A. Masłowska

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
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Adam Gliksman ZarZąd 
roZpocZął prace

Rozpoczynając posiedzenie Zarządu 
Regionu Przewodniczący Wojciech Grze-
szek pogratulował wszystkim wybranym, 
a zwłaszcza nowym członkom, których  
w bieżącej kadencji będzie aż 10 (Stani-
sław Lebiest był już członkiem ZR w latach 
2006-2014) sukcesu w wyborach. Pierw-
sze posiedzenie jest więc także okazją do 
wzajemnego poznania się członków ZR.

Wybór Prezydium ZR
Najważniejszą częścią posiedzenia 

było powołanie Prezydium ZR. Zarząd 
ustalił, że w kadencji 2018-2022 Prezy-
dium będzie liczyło nie więcej niż 9 osób. 
Następnie Przewodniczący ZR W. Grzeszek 
przedstawił propozycję powołania Prezy-
dium ZRM w składzie siedmioosobowym 
oraz zaproponował powierzenie funkcji 
wiceprzewodniczących Adamowi Lachowi, 
Jerzemu Smole, Annie Skólskiej i Ada-
mowi Gliksmanowi. Anna Skólska będzie 

W dn. 10 lipca br. 
odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zarządu 

Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”, 
którego skład został 
wybrany podczas XI 

Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”. Zarząd 

powołał na wniosek 
Przewodniczącego 

Zarządu Regionu 
Wojciecha Grzeszka 

Prezydium ZR. 

łączyła funkcję z obowiązkami skarbnika, 
a Adam Gliksman z rolą sekretarza ZR. 
W skład prezydium W. Grzeszek powołał 
również Ryszarda Pietrzyka, kierownika 
oddziału ZR nr 3 w Chrzanowie i Krzysz-
tofa Kotowicza, kierownika Oddziału ZR 
nr 1 w Nowym Sączu.

W tajnym głosowaniu członkowie 
Zarządu Regionu wyrazili poparcie dla 
koncepcji przedstawionej przez W. Grzesz-
ka i wybrali Prezydium Zarządu Regionu  
w kształcie zaproponowanym przez Prze-
wodniczącego. Członkowie ZR podjęli 
również decyzje organizacyjne dotyczące 
m.in. upoważnienia członków Prezydium 
do podejmowania czynności prawnych, 
finansowych i majątkowych.

Wojciech Grzeszek przedstawił także 
koncepcję funkcjonowania biur ZR w po-
szczególnych miejscowościach Małopolski. 
Ambicją ZR jest zachowanie wszystkich 
dotychczasowych biur i wzmocnienie ich 
działania, w czym dużą rolę winni odegrać 
kierownicy biur powołani przez Przewod-
niczącego ZR.

O uchwale programowej 
Podczas Zarządu Regionu Małopol-

skiego NSZZ „Solidarność” powrócono 
również do obrad XI WZD Regionu Ma-
łopolskiego, przypominając m.in. treść 
uchwały programowej przyjętej przez 
Zjazd. A. Gliksman zachęcał, by człon-
kowie Zarządu do kolejnego posiedzenia 
Zarządu Regionu zadeklarowali wolę pracy 
nad poszczególnymi tematami, określony-
mi w uchwale. W dyskusji wiele miejsca 
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poświęcono promocji związku, pozyskiwaniu nowych 
członków związku, w tym zwłaszcza stworzeniu oferty 
dla osób młodych, a także tak istotnym tematom, jak 
doprowadzenie do zmian przepisów, które pozwoliłyby 
lepiej i skuteczniej reprezentować członków Związku  
i stworzyłyby szansę na bardziej wyraziste podkreślenie 
korzyści z tytułu przynależności związkowej, które dziś 
są rozmazywane przez obarczenie związków zawodo-
wych odpowiedzialnością reprezentowanie wszystkich 
pracowników.

Lustracja władz Związku
Podczas posiedzenia Zarządu przypomniano rów-

nież o uchwale Zjazdu obligującej wszystkich człon-
ków władzy stanowiącej, wykonawczej i kontrolnej 
Regionu Małopolskiego oraz delegatów na WZD RM  
i osób pełniących funkcje we władzach wykonawczej  
i kontrolnej regionalnych sekcji i sekretariatów bran-
żowych do złożenia do 1 września 2018 r. wniosków 
do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących 
lustracji. Wnioski są dostępne na stronie internetowej 
ZR, w Dziale Informacji, Promocji i Szkoleń ZR oraz 
w biurach ZR. Obowiązkiem tym nie są objęte osoby, 
które wykonały te działania poprzednio w oparciu  
o uchwały ZR z 2007 i WZD z 2010 i 2014 oraz 
osoby posiadające status osoby pokrzywdzonej (pod 
warunkiem dostarczenia tych dokumentów do ZR),  
a także osoby urodzone po 31 lipca 1972 r.

Nowe deklaracje!
Zgodnie z decyzją Prezydium Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” nr 94/2018 z dn. 11 lipca br. 
wprowadzono nowe wzory deklaracji członkowskich 

w całym Związku. Nowy formularz uwzględnia m.in. 
wymogi związane z ochroną danych osobowych, wpro-
wadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
z 27 kwietnia 2016 r. i Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dn. 10 maja 2018 r. Nowe formularze 
deklaracji a także wnioski w sprawie wydania legityma-
cji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej 
Zarządu Regionu: www.solidarnosc.krakow.pl, a także 
w najbliższym czasie pojawią się w wersji papierowej 
w biurach ZR w całej Małopolsce. Przypomnieć należy, 
że nie ma potrzeby wymieniania starych deklaracji, 
natomiast od 11 lipca br. należy stosować już nowe 
formularze.

Przed KZD
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 

odbędzie się w dn. 25-26 października br. w Czę-
stochowie, a jego celem będzie m.in. wybór władz 
krajowych w kadencji 2018-2022. Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność” w oparciu o przyjęte na WZD RM 
dokumenty przygotował i przesłał do Komisji Krajowej 
projekty trzech stanowisk i jednego apelu, dotyczące: 
realizacji postulatu w zakresie wprowadzenia wolnej so-
boty, zmniejszenia liczby regionów NSZZ „Solidarność”, 
zmian w ordynacji wyborczej w zakresie dotyczącym 
zebrań organizacji emerytów i rencistów oraz „odmro-
żenia” płac pracowników sfery budżetowej.

Kolejne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność” odbędzie się w piątek 31 sierpnia br. i będzie 
połączone z wręczeniem podziękowań dla członków ZR 
w kadencji 2014-2018. Po posiedzeniu o godz. 17:30 
w katedrze wawelskiej zostanie odprawiona msza św. 
w intencji Ojczyzny i „Solidarności”.

fot
. A

. M
as

łow
ska
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RDS: Założenia ustawy budżetowej, płaca 
minimalna i podwyżki dla budżetówki

12 lipca br. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu 
Społecznego. Porządek obrad przewidywał debaty meryto-
ryczne oraz przyjęcie dwóch uchwał – w sprawie projektu 
ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz ws. do-
kumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”. 
Brak kworum strony związkowej, spowodowany nieobecnością 
przedstawicieli Forum Związków Zawodowych na posiedzeniu 
plenarnym uniemożliwił podjęcie wymienionych uchwał. Nie 
przeszkodziło to jednak przeprowadzeniu zaplanowanych 
dyskusji.

W pierwszej części rozmawiano o założeniach projektu 
budżetu państwa na rok 2019, propozycji średniorocznych 
wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze bu-
dżetowej na rok 2019 oraz propozycji wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na rok 2019. Henryk Nakonieczny, 
Przewodniczący Zespołu ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń 
socjalnych przedstawił informację z prac Zespołu na temat 
powyższych wskaźników. W żadnej z kwestii nie podjęto 
wspólnego stanowiska, które mogłoby zostać rekomendowane 
Radzie. Jak wskazał, jednym z głównych powodów braku 
stanowisk był brak mandatu negocjacyjnego strony rządowej 
w Zespole do tego by ewentualnie zmodyfikować swoje propo-
zycje podczas dyskusji z partnerami społecznymi.

Następnie poszczególne organizacje przedstawiły swoje 
stanowiska. W imieniu NSZZ „Solidarność” głos zabrała eks-
pertka Komisji Krajowej, Katarzyna Zimmer-Drabczyk. W swoim 
wystąpieniu zwróciła uwagę na zbyt optymistyczne prognozy 
dotyczące inwestycji w przyszłym roku. Ponadto, podkreśliła, 
że przyszły rok będzie już 9. kolejnym, bez wzrostu wskaź-
nika wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oceniła że wpłynie 
to na wysoką fluktuację kadr w administracji publicznej, co 
potwierdzają dane rządowe, według których obecnie rotacja 
wynosi około 11%. Przypomniała o podjętych w przeszło-
ści ustaleniach, dotyczących docelowego podniesienia płacy 
minimalnej, tak by odpowiadała wartości 50% przeciętego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przedstawiona przez 
Rząd propozycja zakłada, że proporcja ta w 2019 roku ulegnie 
pogorszeniu.

Do głosów partnerów odniósł się Wiceminister Finansów 
Leszek Skiba. Stwierdził, że założenia dotyczące poziomu 
inwestycji są realne. Przedstawił informację na temat dynamiki 
wynagrodzeń w sferze budżetowej. W latach 2016-2017 
wynagrodzenia te wzrosły o 6,1%, a wśród pracowników nie-
mnożnikowych nawet o 8,3%. Przyznał jednak, że występują 
nierówności wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz występuje 
problem odchodzenia ze sfery publicznej do prywatnej.

Do danych odniósł się Henryk Nakonieczny. Zwrócił 
uwagę, że zaprezentowane informacje tworzą mylny obraz 
rzeczywistości, ponieważ są one uśrednione i nie pokazu-
ją prawdziwej sytuacji w poszczególnych jednostkach bu-
dżetowych. Stwierdził, że przyjęty model podnoszenia płac 
w budżetówce ma charakter „lojalnościowy”, który łamie 

zasady zapisane w ustawie o kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej i narusza standardy dialogu 
społecznego. Ponadto, przedstawił argumenty strony związko-
wej przemawiające za ustaleniem proporcji płacy minimalnej 
do średniej płacy w gospodarce narodowej na poziomie 50%. 
Z jednej strony jest to efekt ustaleń podjętych w przeszłości,  
a z drugiej, wynika to dobrego otoczenia gospodarczego  
i dobrej sytuacji na rynku pracy. 

W kolejnej części posiedzenia rozmawiano o „koncepcji 
nowego prawa zamówień publicznych”. Debatę rozpoczęła 
prezentacja Wiceministra Mariusza Haładyja. Wskazał na 
pozytywny przebieg współpracy pomiędzy stroną rządową,  
a stroną społeczną Rady w Zespole ds. zamówień publicznych. 
Podkreślił, że system zamówień publicznych to około 200 
mld zł, które odpowiada około 10% PKB. Zwrócił uwagę, 
że stronie rządowej zależy na tym by patrzeć na system 
zamówień publicznych nie tylko z perspektywy wydatkowania 
środków i realizacji zadań, ale także z perspektywy różnych 
polityk, w tym polityki społecznej i gospodarczej. W swoim 
wystąpieniu mówił także o potrzebie konkurencyjności zamó-
wień publicznych, ponieważ aż 40% zamówień ma charakter 
jednoofertowy, a wielu wypadkach jest tylko 2-3 oferentów. 
Działania mają na celu zwiększenie transparentności syste-
mu zamówień publicznych. Podkreślił znaczenie ewaluacji  
i oceny zamówień publicznych. Wskazał także na znaczenie 
trybu negocjacyjnego w zamówieniach publicznych. Zwrócił 
uwagę na problem niskiego zainteresowania zamówieniami 
wśród małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, ustawa 
docelowo ma wzmocnić pozycję Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych. Celem jest także uproszczenie procedur, czemu 
służyć ma procedura uproszczona, która uwzględnia stosowa-
nie umów o pracę. Minister wskazał na skomplikowanie i brak 
przejrzystości przepisów prawa zamówień publicznych, przy 
jednoczesnym problemie z różnymi interpretacjami. W związku 
z tym zaproponowano powołanie wyspecjalizowanych sądów 
do zamówień publicznych. 

Członek Zespołu ds. zamówień publicznych z ramienia 
NSZZ „Solidarność” Sylwia Szczepańska przedstawiła projekt 
stanowiska Zespołu w sprawie „Koncepcji”. Podkreśliła, że 
sposób pracy nad tym dokumentem jest oceniany bardzo 
pozytywnie, dlatego też stanowisko strony społecznej Zespołu 
jest w znacznej mierze pozytywne. Wśród wysoko ocenianych 
aspektów wymieniła uwzględnienie klauzul społecznych oraz 
wymóg stosowania umów o pracę niezależnie od wartości 
zamówienia. 

W sprawach różnych podniesiono kwestię porozumienia 
zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia, a Ogólnopolskim 
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Porozumie-
nie jest negatywnie oceniane m.in. przez NSZZ „Solidarność” 
oraz OPZZ, ponieważ to kolejny dokument, który tworzy 
wyłom w systemie ochrony zdrowia, a proces uzgodnień po-
mija reprezentatywne związki zawodowe. Ze względu na 
brak obecności Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego nie 
przedstawiono informacji w tej sprawie. 

za: ms, www.solidarnosc.org.pl
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„Stajemy przed Wami w jakże trud-
nych dla nas chwilach, prosząc Was o pomoc  
i wsparcie, abyście licznie przybyli na organi-
zowaną przez nas manifestację przed siedzibą 
SumiRiko Poland w Wolbromiu. Zdajemy sobie 
sprawę, iż organizowana jest ona praktycznie 
z dnia na dzień, ale potrzeba jest wielka, 
a i szef z Kraju Kwitnącej Wiśni przybywa. 
Niech się dowie, że tu w państwie dumnych 
Polaków, my związkowcy z „Solidarności” 
nie pozwolimy na wykorzystywanie ludzi, 
na uwłaczające ich godności warunki pracy, 
na pracę za przysłowiową „miskę ryżu”.  
W XXI wieku w cywilizowanej Europie za 
ciężką pracę powinniśmy móc godnie zaro-
bić. My nie chcemy japońskich pieniędzy za 
darmo! Nie boimy się ciężko pracować, ale 
za tę pracę powinniśmy dobrze zarobić! Już 
dawno przestało obowiązywać powiedzenie 
„czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy”. 
Pracodawca może zastraszyć pracowników, 
zmusić do posłuszeństwa, ale nas nigdy nie 
uciszy. My zawsze będziemy stać na straży 
i patrzeć im na ręce.” – napisał w apelu do 
związkowców kilka dni wcześniej Przewod-
niczący Międzyzakładowej Komisji Związ-
kowej NSZZ „Solidarność” przy SumiRiko  
w Wolbromiu.

Doświadczony operator z długim 
stażem, pracujący 168 godz. w miesiącu,  
w trzyzmianowym systemie z dodatkiem 
nocnym zarabia tam 2500 netto.

– Nikt nie chce u nas dostać pienię-
dzy za darmo, człowiek idzie do pracy, chce 
rzetelnie przepracować i dostać godziwe wy-
nagrodzenie za swoją ciężką pracę. A nasza 
praca nie jest lekka – dodaje Mariusz – to 

Przed bramą zakładu 
SumiRiko 

w Wolbromiu 
5 lipca br. zebrało 
się kilkudziesięciu 

związkowców 
z NSZZ 

„Solidarność” 
– przyjechali z całej 

Małopolski, żeby 
nieść wsparcie swoim 

kolegom. Domagają 
się wyższych płac 

i przyzwoitych 
warunków pracy. 

Związkowcy są 
w sporze zbiorowym 

z pracodawcą. 
Niedawno skończyli 

rokowania.

Agnieszka Masłowskapikieta prZed 
siedZibą suMiriko

wiedzą wszyscy wokół. Niejednokrotnie ludzie 
mają problem, żeby odejść ze stanowiska 
pracy do toalety, czy napić się wody w niemal 
50-stopniowym upale przy maszynie – mówił 
przewodniczący „Solidarności” w SumiRiko.

– Pracujemy warunkach kancerogen-
nych, są dymy i pyły przy spawaniu. My 
nie boimy się ciężkiej pracy, chcemy tylko 
godnych warunków i godnej za nią zapłaty  
– dodaje jego zastępca Sławek Probierz.

Jeżeli w niektórych hipermarketach 
pracownicy rozpoczynają pracę od trzech 
tysięcy złotych, a tu pracownicy pracują przy 
taśmach w ciężkich warunkach to łatwo sobie 
odpowiedzieć czy wynagrodzenia w SumiRiko 
są godziwe czy też nie – mówił Wojciech 
Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej Soli-
darności, również biorący udział w pikiecie.

– Postaramy się, aby informacja o tym, 
co się u was dzieje poszła w świat. Żeby  
o waszej sytuacji dowiedzieli się związkowcy 
m.in. w Japonii – obiecał zebranym Adam 
Gliksman, sekretarz Zarządu Regionu.

fot. A. Masłowska
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Krwi nie można kupić ani wyproduko-
wać, można ją tylko podarować. Krwi nigdy 
za wiele, latem wręcz jej brakuje, a każda 
kropla jest dosłownie na wagę życia. 12 lip-
ca w budynku szybu Regis krwią dzielili się 
wieliczanie, górnicy, turyści. Dzięki 5. edycji 
akcji w „Podaruj krew, podaruj życie” w ciągu 
6 godzin udało się zebrać aż 51 litrów.

– Wiem, że w wakacje krwi brakuje, 
więc staram się pomagać jak mogę. W sumie 
mam już 18 litrów oddane. Spotkałem tu in-
nych kolejarzy, jak ja z Nowego Sącza, którzy 
włączyli się w akcję Solidarności – mówił po 
oddaniu krwi pan Marek, który do Wieliczki 
wybrał się wraz z synem.

Wakacje to trudny czas dla regionalnych 
stacji krwiodawstwa. Przybywa wypadków, 
ubywa zaś krwiodawców, np. studentów, któ-
rzy wrócą do dużych miast dopiero jesienią. 
Brakuje nie tylko rzadkich grup krwi, ale 
też tych najpopularniejszych. Latem szpitale 
ograniczają liczbę planowanych zabiegów 
operacyjnych, a stacje krwiodawstwa apelują 
o oddawanie krwi.

Zapotrzebowanie na krew jest ogrom-

ne: przeciętna operacja serca to 3 litry czyli 
pomoc 6 krwiodawców, ratowanie życia po-
szkodowanego w ciężkim wypadku wymaga 
krwi pochodzącej nawet od kilkudziesięciu 
osób. – Już przy poprzedniej edycji akcji 
chciałem oddać krew, ale do 18-tki zabrakło 
mi wtedy 2 dni. Mam grupę krwi „0”, na nią 
jest praktycznie największe zapotrzebowanie. 
Przyda się każdemu potrzebującemu, wiec 
czułem, że muszę to zrobić w pewnym sensie 
„z obowiązku” – przekonywał nas Jakub, 
pracownik kopalni.

– Nie chodzi nam jednak o rekordy, 
lecz o realną pomoc – komentuje Adam Gaw-
lik, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność” 
przy Kopalni Soli „Wieliczka”. – Gdy w lipcu 
2016 roku nasza akcja debiutowała, nie 
wiedzieliśmy, jaki będzie odzew, tymczasem 
panie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa przez cały czas miały ręce 
pełne pracy. Kolejne edycje przedsięwzięcia 
potwierdzają, że wieliczanie chcą pomagać: 
za każdym razem przychodzą tłumy – cieszy 
się Adam Gawlik. – Tym razem mieliśmy 
ponad 150 chętnych, spośród których 113 
osób oddało krew, a 50 z nich zrobiło to po 
raz pierwszy – podsumowuje.

Naprawdę są powody do radości. Już 
od rana przy szybie Regis ustawiła się długa 
kolejka kandydatów na krwiodawców. Nie 
czują się bohaterami, choć powinni. Zagadnię-
ci skromnie kwitują: trzeba pomagać, każdy 
powinien, to nic takiego, a może uratować 
czyjeś życie. Obok górników z Wieliczki byli 
i ci z Bukowna, a także kolejarze z Nowego 
Sącza Licznie stawili się mieszkańcy powiatu 
wielickiego, ale byli też reprezentanci Krako-
wa, Bukowna, Brzeska, Myślenic, Zakopane-
go, Jarosławia i Żegociny.

51 litrów 
krwi Zebrane!

Wielki sukces 
akcji krwiodawsta 

w Kopalni Soli 
„Wieliczka”. 

W ramach 5. edycji 
akcji „Podaruj krew, 

podaruj życie” 
zebrano 

51 litrów krwi. 
– Nie chodzi nam 
jednak o rekordy, 

lecz o realną 
pomoc – komentuje 

Adam Gawlik, 
przewodniczący MK 
NSZZ „Solidarność” 

przy Kopalni Soli 
„Wieliczka”.
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– Krew oddaje niecałe 2 procent Polaków, tymczasem 
jest ona potrzebna nieustannie. Tego rodzaju akcje zwracają 
społeczną uwagę na znaczenie honorowego krwiodawstwa, 
zachęcają do niego, edukują. W pewien sposób również 
oswajają, wiele bowiem osób chciałoby pomóc, jednak 
odczuwa lęk przed pobieraniem krwi – zauważa Tomasz 
Broniowski, Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” 
S.A. – Warto na własne oczy przekonać się, że krwio-
dawstwo jest bezpieczne i bezbolesne, że niesie z sobą 
ogromną satysfakcję. Kopalnia od samego początku wspiera 
przedsięwzięcie i gorąco zachęca wieliczan oraz turystów do 
oddawania krwi – dodaje Dyrektor Broniowski.

Honorowym krwiodawcą może zostać każdy, kto cieszy 
się dobrym zdrowiem, jest pełnoletni, lecz nie przekroczył 
65. roku życia. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje na miejscu 
lekarz. Jednorazowo oddaje się jedną jednostkę krwi, tj. 
450 ml – to dla organizmu niewielki, szybko rekompenso-
wany ubytek. Pobieranie krwi odbywa się przy użyciu jedno-
razowego sterylnego sprzętu. Krwiodawcy otrzymują posiłek 
regeneracyjny, a w wielickiej kopalni również do wyboru 
bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej lub Górniczej.

– Od początku wierzyliśmy, że akcja „Podaruj krew, 
podaruj życie” spotka się z dużym zrozumieniem oraz 
odzewem wieliczan – podkreśla Damian Konieczny, Prezes 
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. – Letnią 
edycję od zeszłego roku organizujemy w nadszybiu szybu 
Regis. Lokalizacja w centrum miasta jest zdecydowanie 

Wielki Odpust Tuchowski
Modlitwa i praca mogą i powinny współistnieć ze sobą  

w sposób harmonijny – mówił w Tuchowie abp Henryk Nowacki. 
Podczas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego hierarcha apelował 
o szacunek dla niedzieli, aby mieć czas dla siebie i rodziny, na 
godny odpoczynek i rozwój życia duchowego. 

W niedzielę 8 lipca br., jak już stało się tradycją, na za-
kończenie Odpustu Tuchowskiego przyjęliśmy zaproszenie do 
modlitwy za wszystkich pracujących, pracujących za granicą oraz 
bezrobotnych. We Mszy Świętej o godzinie 11, uczestniczyła 
również „Solidarność”; tarnowską reprezentowały poczty sztan-
darowe NSZZ „Solidarność” Zakładów Mechanicznych i Grupy 
Azoty, natomiast dębicką – LERGu Pustków, Tikkurili Dębica, 
Firmy Oponiarskiej Dębica SA oraz Oddziału Nr 5 w Dębicy. 
Odpustowe uroczystości były kolejną okazją, by wśród licznie 
zgromadzonych pielgrzymów, zaprezentować nasze sztandary, 
bo sztandar to honor, zaszczyt i nade wszystko obowiązek, a ich 
miejscem nie są związkowe gabloty.

dogodniejsza dla krwiodawców, ma też wymiar symbo-
liczny, wszak oddawanie krwi to kwestia ludzkiego życia 
i zasługuje na to, by stale być w centrum społecznego 
zainteresowania. 6 grudnia po raz kolejny zapraszamy 
krwiodawców do komory Jana Haluszki.

Tegoroczne odsłony „Podaruj krew, podaruj życie” wpi-
sują się w większą regionalną akcję, która odbywa się pod 
auspicjami Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność”. Celem 
jest zebranie „100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania 
Niepodległości”.

Akcję honorowego krwiodawstwa „Podaruj krew, po-
daruj życie” organizuje kopalniana „Solidarność”. Przedsię-
wzięcie wspierają Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Akcja 
po raz drugi znalazła się w prestiżowym raporcie „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

tekst i fot. kopalnia soli „Wieliczka”

Po spełnieniu zaszczytnego obowiązku, dzięki uprzejmości 
ks. dra Andrzeja Jedynaka (w roli przewodnika), odwiedziliśmy 
cmentarz z I wojny światowej w Łużnej, który został pięknie 
odnowiony w 100-lecie bitwy o wzgórze Pustki, w 2015 roku. 
Usytuowany na malowniczym wzgórzu, sprawiedliwie i z pełnym 
szacunkiem przyjął prochy ponad tysiąca walczących po przeciw-
nych stronach żołnierzy.

Waldemar cieśla
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Pierwsze posiedzenie Rady Sekretariatu 
Metalowców

W Katowicach w dniu 10 lipca 2018 r. odbyło się pierw-
sze po Kongresie posiedzenie Rady Sekretariatu Metalowców 
NSZZ „Solidarność” nowej kadencji 2018-2022.

Głównym celem zebrania był wymóg ukonstytuowania 
się Rady i wybór Prezydium. Przypomnijmy, że Rada Sekre-
tariatu Metalowców liczy 23 osoby, nasza Krajowa Sekcja 
Hutnictwa w tym gronie reprezentowana jest przez 4 osoby 
(Przewodniczący A. Karol, M. Nowak, AMP Dąbrowa Górnicza,  
W. Krasuski, Celsa Ostrowiec i Andrzej Gębara, AMP Kraków).

Na pierwszym posiedzeniu Rady udział wzięli również 
wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, w składzie której jest 
nasz przedstawiciel z Krakowa, Paweł Orzeł.

Na początku Przewodniczący Rady Sekretariatu Meta-
lowców Bogdan Szozda zaproponował, aby Prezydium Rady 
liczyło 11 osób oraz aby w składzie Prezydium byli wszyscy 
Przewodniczący Krajowych Sekcji (7 osób). Spoza Prze-
wodniczących zaproponowani zostali również: W. Kościelny  
z Motoryzacji, K. Żmuda z Okrętowców oraz Andrzej Gębara 
z Hutnictwa, którzy w tajnym głosowaniu zostali wybrani 
członkami 11-osobowego Prezydium.

Tak więc w składzie Prezydium Rady Sekretariatu Meta-
lowców nasza Krajowa Sekcja Hutnictwa ma 2 przedstawicieli, 
Przewodniczącego KSH Andrzeja Karola oraz Wiceprzewodni-
czącego KSH Andrzeja Gębarę z AMP Kraków.

Kolejnym punktem obrad było omówienie sytuacji  
w poszczególnych Sekcjach i przedstawienie najpilniejszych 
problemów do rozwiązania w najbliższym czasie.

Osobnym punktem, na wniosek A. Gębary było omó-
wienie sytuacji w zakładach SumiRiko Poland w Wolbromiu, 
o którym piszemy osobno. Przewodniczący Sekretariatu Me-
talowców B. Szozda oraz Przewodniczący Sekcji Motoryzacji 
G. Pietrzykowski obiecali zająć się tym gorącym problemem  
i ewentualnie przedstawić sytuację SumiRiko Poland na forum 
europejskim i światowym. Rada ma ewentualnie rozeznać 
sprawę, czy w koncernie SumiRiko funkcjonuje Europejska 
Rada Zakładowa, jeśli tak, to obiecuje doprowadzić do sytuacji, 
aby polskie zakłady SumiRiko również były reprezentowane 
w tych strukturach.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady Sekretariatu Me-
talowców było przedstawienie kandydatur do wyróżnienia: 
„Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Łącznie zostało zgłoszo-
nych i przyjętych 6 kandydatur. Nasza Krajowa Sekcja Hutnic-
twa zgłosiła dwie osoby, ale tylko jedna uzyskała akceptację 

Rady, stwierdzając że osoby nadal aktywne zawodowo oraz 
nadal działające w Związku nie powinny być zgłaszane. Tą 
jedną osobą z Sekcji Hutnictwa jest kol. Mieczysław Synowski  
z Krakowa, były działacz struktur MOZ KRH ArcelorMittal  
a ostatnio Wiceprzewodniczący AM Refractories, były czło-
nek Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa oraz delegat 5 kadencji 
na Kongres Sekretariatu Metalowców, od lipca 2018 r. na 
emeryturze.

Na zakończenie ustalono, że kolejne posiedzenie Rady 
Sekretariatu Metalowców odbędzie się we wrześniu, i że 
spotkania Rady będą odbywać się raz na kwartał, natomiast 
posiedzenia Prezydium raz w miesiącu, chyba że sytuacja 
będzie wymagała większej częstotliwości, wtedy na każde 
wezwanie zbierze się Rada i Prezydium.

Andrzej Gębara

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Na początku czerwca Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” ogłosiło, że XI edycja konkursu „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” rozpocznie się 1 lipca 2018 
r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 października 
2018 r.

Kolejny raz Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny 
wniosków nadesłanych na konkurs m.in. biorąc pod uwagę 
przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbioro-
wych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, 
uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy 
wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się 
w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe 
jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy 
szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog 
społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres 
trzech lat.
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Nowy Sącz: 29. Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

6 lipca 2018 r. gościł w Nowym Sączu 29. Mię-
dzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpij-
czyków. Start Honorowy do czwartego, a jednocześnie 
najdłuższego etapu Nowy Sącz – Jaworzno (199,9 
km) zlokalizowano na sądeckim rynku. 

Wydarzenie poprzedziła prezentacja ekip kolar-
skich biorących udział w wyścigu, ceremonia pod-
pisywania listy startowej oraz dekoracja najlepszej 
ekipy w klasyfikacji drużynowej i prezentacja liderów 
wszystkich klasyfikacji. W tegorocznym wyścigu bierze 
udział 121 kolarzy i 21 ekip.

Po prezentacji grup zawodników Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego Wyścigu Waldemar Krenc, 
w towarzystwie Marka Leśniewskiego, słynnego 
kolarza szosowego, sześciokrotnego mistrza Polski, 
dwukrotnego olimpijczyka oraz medalisty mistrzostw 
świata (1989) i igrzysk olimpijskich (1988), zwy-
cięzcy Tour de Pologne (1985), przekazał na ręce 
kierownika sądeckiego Oddziału Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” Krzysztofa Kotowicza specjal-
ne podziękowanie wraz z symboliczną koszulką dla 
przewodniczącego Regionu Małopolskiego Wojciecha 
Grzeszka. Specjalne podziękowanie otrzymał również 
wiceprezydent miasta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. 
Waldemar Krenc powiedział że wyścig objęty jest 
honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, a za rok będzie wyścig jubileuszowy.

Witając uczestników wyścigu wiceprezydent 
Gwiżdż powiedział „Witam państwa w Nowym Są-
czu. Jednocześnie jest mi przykro, że muszę was 
pożegnać, machając chorągiewką. Mam nadzieję, 

że zobaczymy się znowu, podczas jubileuszowego 
wyścigu, w przyszłym roku. Życzę udanego wyścigu  
i dobrej pogody. Dziękujemy, że jesteście i zapraszamy 
w przyszłym roku”.

W starcie honorowym wziął także udział dyrek-
tor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej  
i Promocji Józef Kantor, dyrektor Miejskiego i Zarządu 
Dróg Grzegorz Mirek oraz członek Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Sygnał do 
Startu Honorowego dał wiceprezydent miasta Jerzy 
Gwiżdż.

Następnie kolarze w ramach startu honorowego 
objechali sądeckie ulice: Rynek, ul. Wąską, Kazimie-
rza Wielkiego, ul. Hoffmanowej, ul. Dunajewskiego, 
ul. Szwedzką, by następnie ulicami św. Kunegundy  
i Zygmuntowską udać się w kierunku Starego Sącza 
i dalej do Limanowej. Podczas tegorocznego wyścigu 
(w dniach 4 – 7 lipca) kolarze przejadą przez: Sa-
nok – Sędziszów Małopolski – Strzyżów – Krosno 
– Jasło – Stalową Wolę – Nowy Sącz – Jaworzno 
– Kielce – Łódź.  

Warto przypomnieć, iż organizatorem Między-
narodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności”  
i Olimpijczyków jest Region Ziemia Łódzka NSZZ „So-
lidarność” przy współpracy z Towarzystwem Olim-
pijczyków Polskich i Regionami NSZZ „Solidarność” 
Podkarpackim, Małopolskim, Śląskim i Świętokrzy-
skim oraz władzami miast, przez które przejeżdża 
wyścig. W charakterze gości honorowych Wyścigowi 
każdego roku towarzyszą medaliści olimpijscy. Wyścig 
Solidarności jest po Tour de Pologne najważniejszą 
imprezą w kraju. 

Grażyna święs
fot. urząd Miasta Nowy sącz
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W teście pisanym drogą elektroniczną 
uczestniczyły 74 osoby. Najlepiej test napisał 
Adrian Maj z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła 
II w Miechowie – 40 poprawnych odpowiedzi 
na 40 pytań. 

Jury Konkursu zaakceptowało wniosek 
pana Stanisława Manterysa redaktora książki 
„Dwie Ojczyzny, Polskie dzieci w Nowej Ze-
landii, Tułacze wspomnienia” – by wszystkie 
74 osoby zaprosić do finału w Miechowie 
2 czerwca 2018 roku. Było to możliwe dzięki 
sponsorom czwartego polskiego wydania książ-
ki, gdyż w regulaminie konkursu zapisano, że 
każdy uczestnik finału jako nagrodę otrzymuje 
w/w książkę oraz deklaracji pana Stanisława 
Manterysa o sfinansowaniu drugiej nagrody dla 
finalistów zapisanej w regulaminie – pamięci 
pendrive. 

Wersja angielska książki ma pięć 
wydań. W 2015 roku wydano ją w formie  
e-book. Po polsku książka została wydana po 
raz czwarty. Sponsorzy czwartego wydania: 

konkurs „dZieci 
pahiatua” 2018

Wojewoda Małopolski, Gmina i Miasto Mie-
chów, Międzyzakładowa Komisja Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  
w Miechowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczar-
ska w Miechowie, ALADYN Firma Produkcyj-
no-Usługowa Bronisław Nowak, Poczta Polska 
w Miechowie, PPH ELEKTROINSTAL Stanisław 
Osmenda, Transport Międzynarodowy Andrzej 
Rosół, Elżbieta Ciempka, Edyta i Mateusz Gam-
rat, Michał Gamrat, Karolina i Kamil Gamrat, 
Katarzyna i Łukasz Gamrat, Krystyna i Czesław 
Gamrat, Włodzimierz Gąsior i Jolanta Gądek, 
Dorota Kapek, Anna i Wiesław Manterys, Halina 
i Krzysztof Muszyński, Bożena Słota, Zbigniew 
Suchodolski. Fundatorem dziesięciu egzempla-
rzy w/w książki dla laureatów Konkursu jest 
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, dla pozosta-
łych laureatów i finalistów – Międzyzakładowa 
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Miechowie. 

Na tym etapie konkursu Jury ustaliło naj-
lepsze prace w poszczególnych kategoriach. 

czesław Gamrat

Podium od lewej Magdalena Rykowska Karolina Błaut Julia Maciejowska Karolina Kojło i Arkadiusz Stachurka zwycięzca.

Na początek trochę 
statystyki. Do 

Konkursu „Dzieci 
Pahiatua” zgłosiło 

się 206 uczestników 
z całej Polski, od 

Gdańska po Tarnów, 
Myślenice 

i Wrocław. Prace, które 
były warunkiem pisania 

Testu na Platformie 
Moodle nadesłały 

84 osoby. 
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Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali: 
Obrazy: Maria Rykowska – Gdańsk, Agnieszka Janusek 

– Miechów, Dominik Pietrzykowski – Włocławek, Natasza 
Morawiec – Bochnia, Natalia Manterys – Bukowska Wola, 
Wiktor Gądek – Szreniawa; 

Prezentacje: Karolina Kojło – Kraków, Julia Maciejowska 
– Kraków, Aleksandra Kramarz – Miechów; 

Opracowania: Paweł Włodarczyk – Miechów, Magdalena 
Kowal – Kalina Wielka, Gabriela Jastrząb – Miechów, Patrycja 
Michalak – Myślenice; 

Wiersze: Tomasz Tomczyk – Miechów, Kinga Bolewska 
– Włocławek; 

Film: Aleksandra Habel – Tarnów, Karolina Błaut  
– Charsznica, Wiktor Gamrat – Miechów. Kolejność nazwisk 
oznacza kolejność w poszczególnych kategoriach, z wyłącze-
niem kategorii Film, która to kategoria jako dokument nie da 
się usystematyzować.

Teraz trochę statystyki dotyczącej strony konkursu, czyli 
www.pahiatua.pl. Stronę odwiedziło ponad 5 tysięcy osób  
z całego świata. Odwiedzin było ponad 18 tysięcy, czyli nie 
kończyło się na jednorazowym odwiedzeniu strony. 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Dzieci 
Pahiatua” odbył się w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II  
w Miechowie. Składamy serdeczne podziękowania Marii Pas-
chek, Dyrektorowi Szkoły za umożliwienie przeprowadzenia 
finału i udostępnienie Platformy Moodle w drugim etapie 
Konkursu. Rozdanie nagród nastąpiło w Centrum Kultury  
i Sportu w Miechowie w Kinie Gryf.

Myślę, że już czas na ujawnienie podium. 
Zwyciężył Arkadiusz Stachurka, mieszkaniec Kamionki 

w Gminie Kozłów i uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki w Miechowie, udzielając 30 prawidłowych 
odpowiedzi na 40 pytań; drugie miejsce zajęła Karolina Kojło 
z Krakowa, uczennica Gimnazjum nr 16 im. króla Stefana 
Batorego w Krakowie udzielając 29 prawidłowych odpowiedzi; 
trzecie miejsca zajęli trzej uczestnicy odpowiadając prawidło-
wo na 26 pytań: Julia Maciejowska z Krakowa, uczennica  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego 
w Krakowie, Magdalena Rykowska z Gdańska – Szkoła Police-
alna, Karolina Błaut – Podlesice Gmina Charsznica, uczennica 
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miecho-
wie-Charsznicy.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 
„Dzieci Pahiatua” 2018 r.:
1. Arkadiusz Stachurka – Kamionka (Gmina Kozłów), 
2. Karolina Kojło – Kraków, 3. Julia Maciejowska – Kraków, 

3. Karolina Błaut – Podlesice (Gmina Charsznica), 3. Magda-
lena Rykowska – Gdańsk, 4. Paweł Włodarczyk – Miechów, 
5. Magdalena Kowal – Kalina Wielka (Gmina Słaboszów), 
6. Wiktor Gądek – Szreniawa (Gmina Gołcza), 7. Natalia 
Manterys – Bukowska Wola (Gmina Miechów), 8. Natasza 
Morawiec – Bochnia, 9. Aleksandra Kramarz – Miechów, 10. 
Dominik Pietrzykowski – Włocławek, 11. Adrian Maj – Charsz-
nica, 12. Tomasz Tomczyk – Miechów, 13. Patrycja Michalak 
– Tenczyn (Myślenice), 14. Nikola Wojtal – Smroków (Gmina 
Słomniki), 15. Aleksandra Habel – Tarnów, 16. Agnieszka 
Janusek – Miechów, 17. Martyna Włosek – Pojałowice (Gmina 
Miechów), 18. Kinga Bolewska – Polonisz (Włocławek), 19. 
Gabriela Jastrząb – Miechów, 20. Kamil Kupczyk – Miechów, 
21. Hubert Szewczyk – Strzeżów Pierwszy (Gmina Miechów), 
22. Milena Paniak – Myślenice, 23. Maria Zagrodzka – Sobo-
lów (Bochnia), 24. Marzena Staszel – Bochnia, 25. Wiktoria 
Wałaszek – Tarnów, 26. Marta Piraszewska – Warszawa.

Uroczystość wręczenia nagród zaszczycili swoją obec-
nością: Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce, 
Marian Gamrat, Starosta Powiatu Miechowskiego, Dariusz 
Marczewski, Burmistrz Miechowa, Zbigniew Basa, Wójt Gminy 
Kozłów, Krzysztof Świerczek, Radny Rady Powiatu Miechow-
skiego, Lidia Baranowska i Roman Piwowarski, Radni Rady 
Miejskiej Miechowa, Antoni Holik, Asystent Senatora Marka 
Pęka, Paweł Osikowski, Sekretarz Gminy Słaboszów oraz ks. 
Bartosz Wąsat, który reprezentował proboszcza parafii Grobu 
Bożego w Miechowie Mirosława Kaczmarczyka.

Uznanie dla wysiłku uczestników Konkursu, fundując 
dodatkowe nagrody czytniki e-book, wyrazili: Senator Marek 
Pęk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Wojciech Grzeszek, Burmistrz Dariusz Marczewski, 
Wójtowie: Zbigniew Basa, Lesław Blacha, Marta Vozsnak, Jan 
Żebrak; Radny Sejmiku Małopolskiego Mirosław Drożdż, Radny 
Rady Powiatu Miechowskiego Krzysztof Świerczek, Radni Rady 
Miejskiej w Miechowie Lidia Baranowska i Roman Piwowarski. 
Ambasador Nowej Zelandii w Polsce Mary Thurston wręczała 
uczestnikom Konkursu upominki promujące jej kraj Nową 
Zelandię, ufundowała również trzy nagrody dla najmłodszych 
uczestników konkursu, albumy promujące Południową Wyspę 
Nowej Zelandii. Otrzymali je Zuzanna Gamrat, Hanna Gamrat 
oraz Szymon i Cyprian Gamratowie.

Pani Ambasador Mary Thurston z ojcem Douglasem Thur-
ston zwiedziła wystawę „Polskie dzieci z Pahiatua” w Muzeum 
Ziemi Miechowskiej oraz odwiedzili Grób Boży. Wyrażamy 
podziękowania dla pracowników Muzeum Ziemi Miechowskiej 
i Dyrektora Włodzimierza Barczyńskiego za oprowadzenie 
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po wystawie i Bazylice. Dziękujemy Marianowi Gamratowi, 
Staroście Miechowskiemu za pomoc w organizacji wystawy 
„Polskie dzieci z Pahiatua”. 

Przedstawiciele Gdańska, Włocławka, Warszawy, Kra-
kowa, Bochni, Tarnowa, Dobrzenia Wielkiego i Wrocławia 
otrzymali specjalne upominki promujące nasze miasto ufundo-
wane przez Dariusza Marczewskiego, Burmistrza Miechowa. 
Składamy serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi za 
upominki promocyjne i wszelką pomoc w organizacji Ogólno-
polskiego Konkursu Historycznego „Dzieci Pahiatua”, a Sylwii 
Sucheckiej, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie 
oraz jej pracownikom za pomoc w gali rozdania nagród w kinie 
Gryf. Podziękowania dla Jadwigi Zięby, Naczelnik Poczty Polskiej 
w Miechowie za cenną inicjatywę Mój Znaczek. Ufundowanie 
dziecięciu sztuk Kopert ze znaczkiem z uratowanym Przemkiem 
Stojakowskim, na tle dywanu perskiego, z umieszczonym cen-
tralnie godłem Polski – ISFAHAN – MIASTO DZIECI POLSKICH  
i okolicznościowym datownikiem z 2008 roku.

Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Miechowie godnie uczciła 
setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę przez 
wypromowanie osoby Stanisława Manterysa – naszego rodaka 
z Zarogowa – jednego z dzieci Pahiatua, obecnie mieszkańca 
Lower Hatt w Nowej Zelandii i jego dzieła – książki „Dwie 
ojczyzny, Polskie dzieci w Nowej Zelandii, Tułacze wspomnie-
nia”. 

Dziękuję wszystkim, którzy nam w tym pomogli: sponso-
rom wydania w/w książki, burmistrzowi, staroście, fundatorom 

dodatkowych nagród, moim kolegom z NSZZ „Solidarność” 
i rodzinie. Szczególne podziękowania kieruję do moich współ-
pracowników w tym przedsięwzięciu. Są to: Danuta Dudzik-Py-
cia, Krystyna Gamrat, Małgorzata Kałwa, Zbigniew Suchodolski, 
Marek Pycia, Andrzej Dudek, Łukasz Gamrat, Kamil Gamrat, 
Mateusz Gamrat i Michał Gamrat. 

Miechów stał się centrum wiedzy o losach polskich dzieci, 
które trafiły do Nowej Zelandii w wyniku działań wojennych 
II wojny światowej. Stało się to za sprawą wydania książki 
„Dwie ojczyzny, Polskie dzieci w Nowej Zelandii, Tułacze 
wspomnienia” pod redakcją Stanisława Manterysa. Mogę 
tak napisać, gdyż na 12 tysięcy mieszkańców Miechowa,  
w posiadaniu książki jest ponad 50 osób. Wcześniejsze polskie 
wydania, blisko 2 tysiące egzemplarzy trafiło do bibliotek 
liceów ogólnokształcących w całej Polsce.

Ambasador Nowej Zelandii Mary Thurston.

Finaliści i ich prace.
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XI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego, 
Kraków, 29-30 czerwca 2018 r., fot. Agnieszka Masłowska


