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Karty rabatowe na stacje Orlen
Zachęcamy do korzystania z kart 

rabatowych „Biznestank” na stacjach 
paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki kar-
cie zniżkowej podczas tankowania 
wszystkich rodzajów paliw na ww. 
stacjach w całej Polsce zaoszczędzimy  
8 gr na stacjach Orlen i 5 gr na stacjach 
Bliska na każdym litrze paliwa. Koszt karty 
to jednorazowy wydatek 10 zł. Karta jest 
bezterminowa.

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.

Szkolenia związkowe wyjazdowe
Willa „Salamandra”, Krynica, ul. Ludowa 26

www.salamandra-krynica.pl
10-12 kwietnia – Ogólnozwiązkowe
24-26 kwietnia – Negocjacje
15-17 maja – Kompetencje społeczne liderów związkowych
22-24 maja – Prawo związkowe z elementami negocjacji
5-7 czerwca – Ogólnozwiązkowe
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

8 lutego, godz. 12:00 – szkolenie dla skarbników kz
1 marca, godz. 12:00 – szkolenie dla skarbników kz
7 marca, godz. 9:00 – ZFŚS
18-19 marca, godz. 9:00 – Ogólnozwiązkowe
26 marca, godz. 11:00 – Szkolenie dla komisji rewizyjnych
25-26 kwietnia, godz. 9:00 – Negocjacje
10 maja, godz. 9:00 – ZFŚS
13-14 maja, godz. 9:00 – Ogólnozwiązkowe
27-28 maja, godz. 9:00 – Stres w miejscu pracy
11-12 czerwca – Kompetencje społeczne liderów związkowych
13-14 czerwca – Profesjonalizm organizacji zakładowej
Szkolenia są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie 
wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy, Krynica 
29-31 maja 2019 r.

Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).
Szkolenie społecznych inspektorów pracy, Kraków

13-15 marca 2019 r.
Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 
403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w. 26, email: 
szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Więcej informacji na stronie www.
solidarnosc.krakow.pl w zakładce Szkolenia. Serdecznie zapraszamy.
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Agnieszka MasłowskaOpłatek 
MałOpOlskiej „s”

W piątek, 4 stycznia 2019 r., w auli 
Domu Kolejarza przy ul. Filipa w Krako-
wie, jak co roku, spotkali się członkowie i 
przyjaciele Małopolskiej „Solidarności”, by 
podzielić się opłatkiem. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się: Arcybiskup Marek 
Jędraszewski, Wojewoda Małopolski Piotr 
Ćwik, Szef Krakowskiego Oddziału IPN Filip 
Musiał, dyrektor TVP Kraków Rafał Marek, 
legenda hutniczej „Solidarności” Mieczysław 
Gil, kapelan ks. Władysław Palmowski oraz 
wielu byłych i obecnych działaczy Małopol-
skiej „Solidarności”. I tym razem nie zabra-
kło też dzieci z zaprzyjaźnionego ośrodka 
wychowawczo-opiekuńczego Dzieło Pomocy 
Dzieciom z Rajskiej, które swoim koncertem 
kolęd wzbudziły ogromne wzruszenie wśród 
słuchaczy.

Rozpoczynając spotkanie, Wojewoda 
Małopolski Piotr Ćwik odczytał list z życze-
niami wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szy-
dło. W trakcie spotkania odczytano również 

Co by było, gdyby 
nie ten patriotyzm, 

gdyby nie to 
„zapatrzenie się” 

Solidarności z jednej 
strony na społeczną 

naukę kościoła 
i w te słowa, które 
wypowiedział ojciec 

święty Jan Paweł 
II „Odwagi! Nie 

lękajcie się!”. Chcę 
państwu życzyć, 

żeby starczyło nam 
sił zapału i energii do 
tego, żeby to piękne 

dzieło, któremu na 
imię Solidarność 

kontynuować 
– mówił do 
zebranych 

na spotkaniu 
opłatkowym 

Wojciech Grzeszek.

list z życzeniami od ministra infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka.

– Życzmy pomyślności naszej ojczyź-
nie i tego, by rozwijała się ku naszemu 
zadowoleniu i pomyślności przyszłych 
pokoleń. Życzmy sobie tego, by w roku 
2019 wykorzystywać wszystkie te okazje, 
które będziemy mieli, do czynienia dobra 
drugiemu człowiekowi, a wtedy nasz ojczy-
zna będzie się rozwijała w zgodzie z tymi 
wszystkimi wartościami, na których nam 
zależy, a które wyrażają się w słowach Bóg, 
Honor i Ojczyzna – powiedział Wojewoda.

Przekazał on również na ręce prze-
wodniczącego Wojciecha Grzeszka medal 
Wojewody Małopolskiego z okazji stulecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
będący symbolicznym podziękowaniem dla 
wszystkich ludzi małopolskiej „Solidarno-
ści”. Drugi medalem uhonorowano Jacka 
Smagowicza wieloletniego członka ZRM, 
działacza opozycji antykomunistycznej  
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i NSZZ „Solidarność”. – Polska będzie katolicka, albo 
nie będzie jej wcale – powiedział odbierając medal Sma-
gowicz. – Mówię to nie tylko z przekonania, ale czystej 
matematyki, społecznej matematyki – dodał. Dziękował 
również swoim kolegom i koleżankom, którzy odeszli „na 
wieczną wartę.”

Przewodniczący Wojciech Grzeszek przekazał arcybi-
skupowi ks. Markowi Jędraszewskiemu dar od członków 
NSZZ „Solidarność” z Poznania, m.in. reprint gazety  
z okresu powstania wielkopolskiego.

– Wiele lat zostało w Polsce zmarnowanych i wiele 
trzeba, żeby ten duch, który w sposób piękny wprowadza 
ksiądz arcybiskup Jędraszewski w swoich homiliach, kaza-
niach, ten duch patriotyczny został pobudzony. Żebyśmy 
uwierzyli, że jesteśmy narodem godnym, narodem posia-
dającym swoją tożsamość i posiadającym swoją piękną 
historię. Zawsze z wielką satysfakcją wysłuchuję lekcji 
historii w wykonaniu księdza arcybiskupa – dziękował 
za obecność i wsparcie jakie płynie dla „Solidarności” od 
metropolity krakowskiego Wojciech Grzeszek.

– Mówiliśmy dziś na opłatku w Niepołomicach  
o tym, że również samorząd Województwa Małopolskiego, 
którego jestem członkiem, będzie starał się jak najbardziej 
wspierać akcje o charakterze patriotycznym. Bo co by 
było, gdyby nie ten patriotyzm, gdyby nie to „zapatrzenie 
się” „Solidarności” z jednej strony na społeczną naukę 
Kościoła i te słowa „Odwagi! Nie lękajcie się!”, które 
wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II i gdyby nie ta 
historyczna tożsamość, przy wielkiej pomocy IPN, która 
jest nam przywracana. Ilu ludzi za wolność naszego kraju, 
za niepodległość oddawało życie, wśród nich byli także 
ludzie „Solidarności”. Dziś mówi się o około stu ofiarach 
stanu wojennego, ale tak naprawdę nie wiadomo, ilu ich 
było, nie wiadomo do kogo nie dojechała wtedy karetka, 
nie wiadomo, kto wtedy umarł na zawał serca. I tych 
wielu bezimiennych bohaterów oczekuje tego, żebyśmy 
to dzieło, które im się wtedy nie udało zrealizować kon-
tynuowali. Dlatego chcę państwu życzyć, żeby starczyło 
nam sił zapału i energii do tego, żeby to piękne dzieło, 
któremu na imię „Solidarność” kontynuować – zakończył 
puentą szef Małopolskiej „Solidarności”.

Przewodniczący podziękował też za obecność  
i wsparcie kapelanowi Solidarności ks. Władysławowi 
Palmowskiemu: Dziękuję za to, że zawsze jest z nami, 
że zawsze nam towarzyszy, że wspiera nas duchowo nie 

tylko od święta, ale na co dzień, bo ta pomoc duchowa 
jest nam bardzo potrzebna.

W swoim przemówieniu do związkowców abp Marek 
Jędraszewski wyjaśnił, że „teologiczny, najbardziej głęboki 
fundament słowa „solidarność” tkwi w przeżywanych 
obecnie świętach Bożego Narodzenia”. Zaznaczył, że 
właśnie podczas tych świąt możemy doświadczać tego, co 
znaczy być „razem”, a wyraża to biały opłatek, którym 
się dzielimy.

Nawiązał również do daru od członków NSZZ „Soli-
darność” z Poznania, który związany jest z powstaniem 
wielkopolskim. Arcybiskup przywołał wspomnienie swojej 
mamy, która kiedy wybuchło wspomniane powstanie miała 
4 lata i mieszkała z rodzicami w Lesznie.

– Przygotowywano się do powstania. Mój wujek, 
wtedy harcerz, uciekł z domu po to, żeby wstąpić w zastę-
py powstańcze. Babcia została sama z małym dzieckiem 
– moją mamą. W tych dniach, tuż przed powstaniem do 
domu wtargnęli żandarmi pruscy, szukając broni i znaków 
chorągwi, a babcia wyszywała sztandary powstańcze. 
Dlatego, słysząc, że zbliżają się żandarmi włożyła sztan-
dary do skrzyni, posadziła na nich mamę i powiedziała 
„Broń Panie Boże, żebyś się z tego ruszyła i nic ci nie 
wolno mówić”.

Mama arcybiskupa opowiadała mu, że siedziała 
tak bez ruchu na tej skrzyni i żandarmi jej nie ruszyli.  
– I w ten sposób sztandary wielkopolskie w Lesznie 
zostały ocalone – dodał arcybiskup.

Na zakończenie metropolita przypomniał o orędziu 
polskich biskupów z 10 grudnia 1918 r. W liście bisku-
pi przestrzegali przed zagrożeniami próby budowania 
świeckiego państwa, rewolucji, braku jedności, podziałami 
i partyjniactwem. W orędziu skierowano wezwanie do 
katolików, by 1 stycznia 1919 roku był dniem modlitwy 
za Rzeczpospolitą.

– Chciałbym ten apel sprzed stu lat powtórzyć dzisiaj 
wobec państwa. Wobec wszystkich zagrożeń i niepewno-
ści, które są i których nie wolno nie widzieć potrzebna 
nam jest modlitwa do Matki Bożej, Królowej Polski, naszej 
Matki, abyśmy siebie ocalili. (…) Życzę, żeby duch 
solidarności wypływający z tego, czego uczy nas sam Pan 
Bóg, który chce być z nami, przenikał nas i przemieniał 
oraz promieniował dobrem, nadzieją i poczuciem siły (…) 
naszego narodu, siły czerpanej z Pana Boga – zakończył 
metropolita krakowski.
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Opłatek w Limanowej
W sobotę, 19 stycznia br. członkowie NSZZ „Soli-

darność” z terenu ziemi limanowskiej zgromadzili się na 
tradycyjnym opłatku. Spotkanie rozpoczęło się od mszy 
św. w intencji ojczyzny i członków NSZZ „Solidarność”, od-
prawionej w kaplicy Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia 
Bożego w Limanowej przez kapelana ks. Ryszarda Hebdę. 
Kapłan wygłosił również homilię, w której nawiązał do Ewan-
gelii oraz mówił o potrzebie włączania się w działalność dla 
dobra ojczyzny oraz drugiego człowieka. 

Po mszy św. oficjalnie uczestników spotkania powitał 
Krzysztof Kotowicz, kierownik Oddziału Zarządu Regio-
nu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu, 
dziękując wszystkim za przybycie, oraz przypominając, że  
w ostatnich dwóch latach limanowska „Solidarność” straciła 
dwóch swoich liderów Grażynę Mizgałę i Jana Sułkowskie-
go. K. Kotowicz życzył zebranym, by związek rozwijał się  
w Limanowej, by powstawały nowe organizacje i by zacie-
śniała się współpraca między członkami „Solidarności”.

Głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Adam Gliksman, który w imieniu Przewodniczącego 
ZR Wojciecha Grzeszka, podziękował członkom związku za 
kontynuowanie tradycji spotkań opłatkowych, które przedłu-
żają wyjątkową atmosferę świąteczną na kolejne tygodnie. 
A. Gliksman życzył wszystkim, by nadchodzący rok przyniósł 
wiele radości i by „Solidarność” limanowska była widoczna  
i skuteczna w działaniach na rzecz pracowników oraz miesz-
kańców miasta i powiatu.

Życzenia członkom „Solidarności” złożył również po-
seł Wiesław Janczyk, który dziękował za dotychczasową 
współpracę ze związkiem i zadeklarował, że jest otwarty 
na problemy zgłaszane przez naszych członków, wyrażając 
nadzieję, że wspólnie będzie możliwe prowadzenie dalszych 
działań mających na celu poprawę sytuacji pracowników. 
Życzenia przekazał również Zastępca Małopolskiego Ko-

mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
mł. bryg. mgr inż. Paweł Sejmej, który podkreślał swój 
solidarnościowy rodowód, gdy przewodniczył KZ NSZZ „S”  
w limanowskiej straży pożarnej i wyraził radość z faktu, 
że po raz kolejny, mimo zmiany funkcji, może znaleźć się 
wśród przyjaciół, z którymi przez lata współpracował.

Spotkanie opłatkowe w Limanowej zdominowały jed-
nak nie tyle wystąpienia zaproszonych gości, co kolędy, 
które dzięki zapałowi Zofii Sułkowskiej chóralnie śpiewali 
wszyscy zebrani.

majlech, kk
Spotkanie Opłatkowe „S” w Nowym Sączu

12 stycznia 2019 r., w sobotę, w Kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, odbyło się 
tradycyjne spotkanie opłatkowe sądeckiej „Solidarności”. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczy-
zny i Świata Pracy, której przewodniczył o. Antoni Drąg.  
W koncelebrze uczestniczył także Proboszcz Parafii NSPJ 
o. Bogdan Długosz oraz ks. dr Antoni Koterla – Proboszcz 
Parafii Matki Boskiej Bolesnej a zarazem kapelan sądeckiej 
„Solidarności” i dekanalny Duszpasterz Ludzi Pracy. Homilię 
wygłosił o. Bogdan Długosz. 

Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe organi-
zacji związkowych NSZZ „Solidarność” – Newag S.A., PKP 
Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki w Nowym Sączu, PKP 
PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Cobex 
Sp. z o.o., Nadleśnictwa Stary Sącz oraz Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy. Oprawę muzyczną liturgii zapewnili Stanisław 
i Tomasz Wolakowie.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy przeszli do sali 
widowiskowej domu parafialnego, gdzie odbyło się nowo-
roczne spotkanie opłatkowe. Gości witał szef sądeckiego 
Oddziału NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz. Obecnych 
było m.in. wielu działaczy „Solidarności”, internowanych  
i więzionych w latach osiemdziesiątych na czele z Andrze-
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jem Szkaradkiem, długoletnim szefem sądeckiej „Solidar-
ności”. Był przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Wojciech Grzeszek, władze samorządowe 
miasta Nowego Sącza – wiceprezydent Artur Bochenek oraz 
przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, posłowie 
Jan Duda i Arkadiusz Mularczyk, Okręgowy Inspektor Pracy 
Józef Bajdel, szef Sądeckiego Klubu Gazety Polskiej Tomasz 
Baliczek, dawni i obecni działacze organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” z terenu Oddziału, a także przyjaciele 
„Solidarności” z parafialnego ogniska Rodziny Radia Ma-
ryja.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od występu dzia-
łającego przy Kościele NSPJ dziecięcego Zespołu „Klakierki”, 
który dał zgromadzonym koncert kolęd i pastorałek wpro-
wadzając uczestników w świąteczny nastrój.

Następnie Krzysztof Kotowicz, przypomniał, że miniony 
rok był rokiem wyborczym w organizacjach związkowych 
oraz w samorządach wszystkich szczebli. Podsumowu-
jąc stwierdził, że nie wszystkie relacje były pozytywne. 
„Solidarność” w naszym Oddziale oczekiwała współpracy  
w duchu porozumienia, a tego zabrakło ze strony liderów 
Prawa i Sprawiedliwości. „Niemniej oceniając, można wy-
snuć pozytywny wniosek, wiemy kto chce dobrej współpracy, 
a nie tylko wyborczych głosów” – powiedział. Przekazał 
także słowa podziękowania i szacunku dla uczestniczą-
cych w spotkaniu internowanych i więzionych działaczy 
„Solidarności”.

Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech 
Grzeszek podkreślił dotychczasową dobrą współpracę „So-
lidarności” z Prawem i Sprawiedliwością oraz osiągnięty 
dobry wynik w wyborach do Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, w którym także sam zdobył mandat. Zwrócił uwagę 
jednak, że obecnie Konwent Przewodniczących Regionów 
„Solidarności” przekształcił się w komitet protestacyjno-
strajkowy w związku z dyskryminowaniem całych grup 

pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Następnie 
złożył uczestnikom spotkania serdeczne życzenia z okazji 
Nowego Roku.  

Życzenia noworoczne składali także posłowie Jan Duda 
i Arkadiusz Mularczyk. W imieniu władz miasta Nowego 
Sącza najlepsze życzenia szczęśliwego Nowego Roku prze-
kazał wiceprezydent Artur Bochenek. 

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

grażyna święs, fot. Jacek Matuszewski
Spotkanie Opłatkowe Sekcji Osób 
Niepełnosprawnych

W czwartek 11 stycznia 2019 r., w siedzibie Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” na tradycyjnym 
Opłatku, spotkali się członkowie Sekcji Osób Niepełnospraw-
nych. W niewielkim gronie ale serdecznej atmosferze zebrani 
połamali się opłatkiem i złożyli życzenia noworoczne.

Uroczystość zorganizował Przewodniczący Sekcji 
Regionalnej Regionu Małopolska Wiesław Drabik, Zarząd 
Regionu Małopolskiego reprezentował Adam Lach – Za-
stępca Przewodniczącego ZRM NSZZ „Solidarność”. Na 
spotkanie opłatkowe przybyła z Warszawy również szefowa 
Sekcji Krajowej, która pokrótce opowiedziała, co dzieje się  
w Sekcji.

– Rady Sekcji Osób Niepełnosprawnych, zarów-
no Regionalnej jak i Krajowej, w nowej kadencji pracują  
w niewiele zmienionych składach. Funkcje przewodniczących 
nie uległy zmianie. Przewodniczącym Sekcji Regionalnej 
Regionu Małopolska jest Wiesław Drabik, a Sekcji Krajowej 
ja – mówi Jadwiga Smulko.

– Priorytetem działań Sekcji jest zahamowanie likwi-
dacji zakładów pracy chronionej, z których wywodzą się  
w większości członkowie Sekcji. W tym celu konieczna 
jest waloryzacja, nie zmienianego od 2014 roku, dofi-
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nansowania do pracy pracowników niepełnosprawnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych, zgodnie z projektem budżetu na 2019 r., dysponował 
będzie środkami w wysokości 5,53 mld zł. To oznacza, że 
jego budżet będzie wyższy od ubiegłorocznego o 0,5 mld 
zł. Jak co roku PFRON najwięcej środków przeznaczy na 
wypłatę dopłat do pensji pracowników z niepełnospraw-
nościami. O ile w 2018 roku wydano na ten cel 3,15 mld 
zł, to w 2019 r. będzie to 3,32 mld zł. Kwota ta jednak 
nadal jest za mała, aby dokonać tak potrzebnej waloryzacji 
dofinansowania do pracy pracowników niepełnosprawnych, 
które jest na tym samym poziomie od 2014 r.

Pozytywnie oceniamy to, że wzrosną również wy-
datki na tzw. przelewy redystrybucyjne, czyli na środki 
przekazywane samorządom powiatowym i wojewódzkim 
na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej. W tym dopłaty do sprzętu, turnusów, likwidacji 
barier architektonicznych oraz na pokrycie kosztów pobytu 
jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej, a także 
pracownika w zakładzie aktywności zawodowej – wymienia 
Smulko.

Podniesienie wydatków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych jest dobrą informacją 
dla osób z niepełnosprawnościami. Wyższe wydatki mają 
być pokryte dzięki wzrostowi przychodów PFRON. Naj-
ważniejszą ich częścią będą środki pochodzące z wpłat od 
firm, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników.  
W podniesieniu wydatków nie będzie miała udziału dotacja  
z budżetu państwa, która od lat jest na tym samym pozio-
mie. Domagamy się, po raz kolejny zwiększenia dotacji 
budżetu do PFRON, tak aby była możliwa waloryzacja dofi-
nansowania do pracy osób z niepełnosprawnościami i w ten 
sposób zatrzymany został proces degradacji Zakładów Pracy 
Chronionej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych. Na prośbę 
Sekcji w tej sprawie zwrócił się do Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego Przewodniczący Związku Piotr Duda. Jeste-
śmy dobrej myśli, że nasze działania uwieńczone zostaną 
sukcesem – podsumowała szefowa Sekcji Krajowej.

ama, fot. Agnieszka Masłowska
Koncert charytatywny w Bochni

9 stycznia br., w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni odbył 
się Charytatywny Koncert Kolęd pod Patronatem Honorowym 
Starosty Bocheńskiego Adama Korty. Jego organizatorem 
była Agnieszka Morawiec, kierownik Oddziału nr 4 i Agniesz-
ka Rachwał, a głównym sponsorem Region Małopolski NSZZ 

„Solidarność” i MK NSZZ „Solidarność” POiW w Bochni.
Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Przewod-

niczący ZRM Wojciech Grzeszek, starosta bocheński Adam 
Korta, wójt gminy Bochnia Marek Bzdek, kierownik Oddziału 
nr 6 w Nowym Targu Leszek Jankowski i księża prałaci 
proboszczowie bocheńskich parafii.

Koncert zagrała młodzież „Mechanika” oraz zespól 
regionalny „Góralska Brać” z Łopusznej. Dzięki licznej pu-
bliczności (900 osób) uzbierano ponad 6 tys. złotych na 
rehabilitacje Jakuba i Filipka, dla których już po raz czwarty 
został organizowany koncert.

fot. bochnianin.pl/ Mirosław cisak
Opłatek w Chrzanowie

Wzorem lat ubiegłych we wtorek 8 stycznia br., w Biu-
rze Oddziału w Chrzanowie spotkali się członkowie „Solidar-
ności” i ich goście na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.

W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. Kierownik 
Oddziału Ryszard Pietrzyk przedstawił zebranym nowo-
mianowanego przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego 
kapelana księdza Janusza Grodeckiego.

Modlitwę za zebranych „Solidarność” i Ojczyznę popro-
wadził nowy duszpasterz. Wystąpienia zaproszonych gości 
i noworoczne życzenia były przeplatane głośnym śpiewem 
przepięknych polskich kolęd.
Spotkanie opłatkowe w Wadowicach
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W dn. 8 stycznia br. odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe wadowickiej „Solidarności” z udziałem przed-
stawicieli niemal wszystkich organizacji związkowych  
z terenu działania biura. Gośćmi spotkania był zastępca 
przewodniczącego ZR Adam Gliksman, członek Zarządu 
Powiatu Wadowickiego Marek Ciepły oraz były przewodni-
czący Wadowickiej Solidarności Zdzisław Szczur i wieloletnia 
przewodnicząca związku w wadowickim szpitalu Stanisława 
Wodyńska.

Spotkanie otworzył kierownik biura Zarządu Regio-
nu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Wadowicach Jan 
Kraska. W imieniu prezydium ZR życzenia zebranym złożył  
A. Gliksman: „Chcielibyśmy sobie życzyć, by 2019 r. minął 
nam bez problemów, ale wiemy dobrze, że to właśnie  
z problemami przychodzą do nas nasi członkowie. Ży-
czę więc Państwu, by tych problemów było jak najmniej,  
a jeśli już się pojawią, to by nie zabrakło Wam pomysłów, sił  
i życzliwych ludzi, z których pomocą uda się te problemy 
rozwiązać i przezwyciężyć”.

Życzenia złożyli również Zdzisław Szczur, który prze-
kazał pozdrowienia od poseł Ewy Filipiak, której problemy 
zdrowotne nie pozwoliły na dotarcie na spotkanie, Marek 
Ciepły oraz członek ZR Jerzy Kensiak.

majlech
Opłatek w Dębicy

W dniu 6 stycznia br., w Święto Trzech Króli, już tra-
dycyjnie „Solidarność” zorganizowała spotkanie opłatkowe  
w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Spotkanie roz-
poczęło się mszą świętą, podczas której homilię wygłosił 
przyjaciel dębickiej Solidarności ks. dr Andrzej Jedynak  
z Gromnika.

Szczególnym dla dębickiej „Solidarności” momentem 
było podkreślenie działalności Diecezjalnego Duszpasterza 
Ludzi Pracy księdza prałata Józefa Dobosza, który niestety 
był nieobecny. Ks. Jedynak przypominał zebranym o posta-

wach wielu kapłanów, dzięki którym możemy żyć w wolnym 
i niepodległym kraju.

Bezpośrednio po mszy św., również tradycyjnie, ze-
braliśmy się pod tablicą pamiątkową bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki – Patrona „Solidarności”. Po wspólnej modlitwie 
odśpiewaliśmy pieśń „Ojczyzno ma”.

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób. Wśród 
nich byli m.in. księża – ks. dr Andrzej Jedynak oraz ksiądz 
prałat Antoni Bielak, Poseł na Sejm RP Jan Warzecha, Jan 
Sołek przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stefan 
Bieszczad, Starosta Dębicki Piotr Chęciek, Burmistrz Miasta 
Dębica Mariusz Szewczyk, radni powiatowi, miejscy, kierow-
nicy dębickich jednostek organizacyjnych – m.in. Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Państwowej Powiatowej Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, komisji zakładowych i Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy wraz z ośmioma pocztami sztandarowymi: 
Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność, Straży Miejskiej, 
kolejarzy, komisji zakładowych: Firmy Oponiarskiej Dębica 
SA, LERG -u Pustków, Tikkurili Dębica, Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy, Oddziału Nr 5 w Dębicy.

„Solidarność” stanowiła najliczniejszą reprezentację 
spotkania, począwszy od Przewodniczącego Regionu Ma-
łopolskiego Wojciecha Grzeszka, pocztu sztandarowego 
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Regionu (przyjaciołom z Krakowa serdecznie dziękujemy 
za uczestnictwo) i delegacji poszczególnych organizacji 
zakładowych.

Spotkanie było też okazją do podsumowania minio-
nego roku, który obfitował w wiele wydarzeń związanych  
z udziałem członków „Solidarności” w uroczystościach, spo-
tkaniach, ale też codziennej pracy Oddziału. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt odznaczenia Krzyżem Wolności 
i Solidarności – Jana Zimy i Ireneusza Matery, Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Jana Zimy oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Stefana 
Bieszczada.

Mieliśmy też okazję do złożenia podziękowań wszyst-
kim, którzy w 2018 r. obdarzyli nas pomocą, sympatią oraz 
solidarnością. Specjalne podziękowanie Oddział skierował do 
Pana Prezesa Stefana Bieszczada za wspieranie „Solidar-
ności”, w minionym roku, w każdej możliwej formie i przy 
każdym przedsięwzięciu – służbach przy grobie bł. Księdza 
Jerzego, organizacji Diecezjalnego Kongresu Ludzi Pracy, 
spotkaniach opłatkowych i wielu innych.

Wydaje się też, słuchając wypowiedzi zebranych, że 
trzeba stale przypominać, ale i dziękować twórcom pierw-
szych postulatów Solidarności z sierpnia 1980 r., szczegól-
nie tych dotyczących niezależnych od partii i pracodawców 
wolnych związków zawodowych oraz przestrzegania wol-
ności – kiedyś słowa, druku, publikacji – a dzisiaj szerzej 
wolności wyboru chociażby organizacji, w której realizuje 
się działalność społeczną.

Serdecznie dziękujemy zatem wszystkim – zaproszo-
nym gościom i stałym uczestnikom opłatkowych spotkań, 
którzy pomimo bardzo mroźnej aury, trudnych warunków 
drogowych i wielu innych lokalnych uroczystości, zwłaszcza 
zbiegającego się w czasie Orszaku Trzech Króli, uczestniczyli 
w spotkaniu opłatkowym Ludzi Pracy.

Agnieszka Posłuszny, waldek cieśla, 
(fot. Ryszard Pajura/ debica24.eu)

Obchody Dnia Ofiar Pamięci stanu 
wojennego w Tarnowie

Tradycyjnie, jak co roku w dniu 16 grudnia 2018 roku 
w Tarnowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci 
Ofiar stanu wojennego. Uroczystości rozpoczęły się mszą 
św. w kościele błogosławionej Karoliny Kózki, odprawionej 
przez Duszpasterza Świata Pracy księdza prałata Stanisła-
wa Dudkę. W okolicznościowym kazaniu ksiądz proboszcz 
przypomniał zebranym tragiczne dni stanu wojennego, 

ofiary pacyfikacji w Kopalni „Wujek”, gdzie zamordowano 
przed 37 laty 9 górników a dziesiątki osób odniosło rany. 
Przypomniał, że po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku 
władze komunistyczne przy pomocy milicji, wojska oraz 
skrytobójców zostało zamordowanych ponad 100 osób  
w tym kilkoro księży, tysiące aresztowano i internowano  
a później wiele tysięcy osób zmuszono do emigracji, wrę-
czając im „paszporty w jedną stronę”. Pomimo tych szykan 
i represji duch wolności i solidarności nie został zniszczony. 
Podkreślił, iż musimy pamiętać o tych którzy złożyli tę naj-
większą ofiarę, by dziś cieszyć się wolnością i demokracją. 
Jest to także ważne w rocznicę 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nie byłoby wolnej Polski bez powstań 
narodowych, powstrzymania bolszewickiej nawały, walk pol-
skich żołnierzy na wszystkich frontach II wojny światowej, 
Żołnierzy Niezłomnych, wielkiego dzieła i modlitwy Papieża 
Jana Pawła II, ale także uczestników robotniczych protestów 
w okresie PRL-u i ludzi „Solidarności”.

Po mszy św. w uroczystej procesji przeszliśmy pod 
pomnik św. Jana Pawła II, gdzie odśpiewaliśmy „Boże 
coś Polskę”, odmówiliśmy modlitwę w intencji Ojczyzny 
i Ofiar Stanu Wojennego a następnie złożyliśmy kwiaty  
i zapaliliśmy znicze. W uroczystościach wzięły udział dele-
gacje Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu 
działania Oddziału w Tarnowie oraz poczty sztandarowe  
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Z wielkim żalem informujemy,  
że w dniu 31 grudnia 2018 r. zmarł

Śp. Tadeusz Legutko
człowiek Solidarności, działacz konspiracji, Tajnej Komisji 
Robotniczej Hutników, zawsze skory do pomocy innym, 

skromny, uczciwy i pracowity.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim  
Orderu Odrodzenia Polski (2009)  

oraz uhonorowany  
Medalem „Dziękujemy za wolność” (2013).

Małopolska „Solidarność”

z Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, FSE „Tamel” Tar-
nów, Grupy Azoty „Tarnów”, PKP Oddział w Tarnowie, 
Komunikacji Miejskiej w Tarnowie, Zakładu Energetycznego 
w Tarnowie Grupy „TAURON” oraz poczet sztandarowy 
Zakonu Rycerzy Kolumba.

Romuald Jewuła, fot. del
Wspomnienie stanu wojennego 

Uczniowie klas ósmych SP 
nr 1 im. Klementyny Hoffma-
nowej w Tarnowie wzięli udział  
w niecodziennej lekcji wiedzy  
o społeczeństwie, w której uczest-
niczyli członkowie NSZZ „Soli-
darność”, świadkowie wydarzeń  
z 13 grudnia 1981 roku – Janusz 
Sikorski, Antoni Lis i Władysław 
Żabiński. Stan wojenny wprowadzony wówczas w Polsce 
przez ówczesne władze był doskonałą ilustracją działań 
państwa totalitarnego, jakim niewątpliwie był PRL. Młodzi 
ludzie mieli okazję do wysłuchania osobistych wspomnień 
uczestników tamtych wydarzeń, zadawania pytań, uczenia 
się najnowszej historii Polski w sposób przemawiający do 
wyobraźni. Nieocenionym źródłem informacji dla młodzieży 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci w dniu 5 stycznia 2019 r.

Śp. Andrzeja Sidorowicza
uczestnika rozruchów związanych z obroną Krzyża 
Nowohuckiego w 1960 r.; w latach 80. ubiegłego 
wieku wspierającego technicznie pisma podziemne, 
m.in: „Budostalowca” i „ABC”; członka Federacji 

Młodzieży Walczącej, 
uczestnika demonstracji solidarnościowych, 

dokumentalistę tamtych wydarzeń 
za pomoc obrazu i dźwięku.

były także oryginalne materiały i dokumenty zaprezen-
towane podczas lekcji przez naszych gości. Każdy mógł 
zobaczyć na własne oczy jak wglądały kartki żywnościowe, 
gazetki z „drugiego obiegu” czy ulotki kolportowane przez 
związkowców. Uczniowie uzyskali również informacje na 
temat dodatkowych materiałów w postaci książek, w któ-
rych mogą zapoznać się bardziej szczegółowo z omawianą 
problematyką, również nasza szkolna biblioteka pozyskała 
w tym zakresie nowe pozycje z których nasi uczciwe będą 
mogli skorzystać, za co serdecznie dziękujemy. 

del 
Straż przy grobie bł. ks. Jerzego

Po raz kolejny w tym roku przedstawiciele Tarnowskiej 
„Solidarności” wzięli udział w straży przy grobie Patrona 
„Solidarności”. W dniach 8-9 grudnia 2018 r. ośmioosobo-
wa delegacja działaczy pod przewodnictwem, niezłomnego 
w organizacji tego typu przedsięwzięć, Józefa Gondka re-
prezentowała Małopolską „Solidarność”. W związku z tym, 
że był to ostatni w 2018 r. wyjazd, pragnę podziękować 
Józefowi Gondkowi i wszystkim osobom, które wzięły udział 
w straży przy grobie bł. księdza Jerzego, za ich poświęcenie 
i modlitwę m.in. w intencji szybkiej kanonizacji Patrona 
„Solidarności”. 

Romuald Jewuła
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Spotkanie krakowskiej „Solidarności”
W piątek, 4 stycznia 2019 r. w siedzibie Zarządu Re-

gionu spotkali się przedstawiciele organizacji związkowych 
NSZZ „Solidarność” z Krakowa i okolic, celem wyjaśnienia 
i przedyskutowania nowych zapisów ustawy o związkach 
zawodowych.

Rozpoczynając spotkanie, Zastępcy Przewodniczącego 
ZRM Jerzy Smoła i Adam Gliksman zrelacjonowali pokrótce 
grudniowe posiedzenie Komisji Krajowej w Gdańsku.

– KK wyraziła niezadowolenie z powodu wprowadza-
nia zmian społeczno-ekonomicznych w kraju, bez konsul-
tacji ze związkami zawodowymi. Są one wprowadzane 
jako projekty poselskie, które nie wymagają konsultacji 
ze związkami. Wiele ważnych dokumentów dla związku 
jest publikowanych bardzo późno, co nie pozwala na 
sensowne zaplanowanie działań. Jednak mimo wszystko 
Piotr Duda powtarza, że obecny rząd stara się rozmawiać 
z Solidarnością i jest nam przychylny. Wiele z naszych 
postulatów zrealizował. Niestety, ostatnie miesiące poka-
zują, że się rozmijamy w naszych celach i nawet „drobne 
rzeczy”, jak choćby kwestia rozliczeń finansowych nie zo-
stały przez rząd załatwione. Zmierza to w takim kierunku, 
że raczej utrudnia się nam działania niż ułatwia – mówił 
Gliksman.

Jerzy Smoła wspomniał o powołaniu Kapituły Tytułu 
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Honorowy Członek 
NSZZ „Solidarność” oraz Rady Krajowego Funduszu Straj-
kowego. Mówił również o polityce zagranicznej związku: 
Są rozbieżności w sprawie prowadzenia tej polityki, ale 
póki co stanowisko KK jest takie, że nadal będziemy 
prowadzić politykę zagraniczną, chociaż to wymaga naszej 
afiliacji, często jednak jest tak, że rozmijamy się z innymi 
związkowymi organizacjami, ponieważ mamy w Polsce 
inne podejście do spraw programowych.

Najwięcej zastrzeżeń wśród zebranych wzbudziło nowe 
rozporządzenie Ministra Finansów z 22 listopada 2018 r.  
w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, de-
klaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakre-
sie podatku dochodowego od osób fizycznych, które weszło  
w życie od 1 stycznia 2019 r.

Marta Bochenek przedstawiła nową formułę oraz 
nowe nowe zasady i terminy w 2019 r. w zakresie: 
informacji podatkowych, zeznania CIT-8 za 2018 rok  
i sprawozdań finansowych jednostki. Zarząd Regionu obie-
cał pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z kosztem 

składania zeznań podatkowych. Sprawozdanie finansowe 
(bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) 
– należy sporządzić w postaci elektronicznej, złożyć wy-
łącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz 
należy zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości zło-
żyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz  
z odpowiednimi uchwałami (terminy pozostają bez zmian). 
Jeżeli organizacja zakładowa nie posiada podpisu kwalifiko-
wanego musi zakupić go w certyfikowanych przez państwo 
firmach. Koszt podpisu kwalifikowanego to niemal 300 zł, 
co może stanowić duże obciążenie zwłaszcza dla małych 
komisji, których w Małopolsce jest najwięcej, ale Region 
pracuje jednak nad rozwiązaniem tego problemu.

Obecna na spotkaniu mecenas Justyna Franczyk-
Filipek wprowadziła zebranych w zapisy nowej ustawy. 
Przypomniała, że na mocy ustawy z 5 lipca 2018 r., od  
1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w zapisach usta-
wy o związkach zawodowych i uczuliła na ich przestrze-
ganie. Pani mecenas objaśniła każdą z istotnych zmian. 
Poruszyła tematy związane z prawami i uprawnieniami 
pracowników powołanych do pełnienia z wyboru funkcji 
związkowej poza zakładem pracy i wynikających z tego 
problemów związanych z urlopem bezpłatnym. Przypo-
mniała o nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, 
która wprowadza nowe regulacje dotyczące informowania 
pracodawcy o ilości członków działającej u niego orga-
nizacji związkowej. Zaznaczyła, że informacja o liczbie 
członków związku musi być podana w terminie wskazanym  
w nowym brzmieniu przepisu. Uspokoiła też związkowców 
w kwestii ochrony danych osobowych – do informacji 
o przynależności związkowej osób wykonujących pracę 
zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd.

ama, fot. Agnieszka Masłowska



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1 (752)12

Związek

Okręt płynie 
w dObryM kierunku!

Nowy przewodniczący, nowa dy- –
rekcja. Ma pan szansę na zupełnie 
nowe rozdanie? Jak rozpoczęła się 
wasza współpraca? 
W tej chwili mogę powiedzieć, że bardzo  –
dobrze. Jest duża wola współpracy, są kon-
sultacje, powstaje wiele ciekawych planów. 
Jest tworzona matryca kompetencji pracow-
ników, wraca ocena roczna, której nie było 
przez wiele lat. Jak na razie wszystko wy-
gląda pozytywnie. Jestem przewodniczącym 
od kwietnia 2018 roku – to mój debiut. 
Trzeba było przebić się przez dokumenty, 
pierwszy wyjazd na Radę Europejską. Na 
początku byłem taki „dwa do zera” ale 
powoli wszedłem w to. 
Jak układały się relacje związków  –
z poprzednią dyrekcją? 
Nie było problemów z funkcjonowaniem  –
związków w zakładzie pracy, ale nie 
mieliśmy wpływu na decyzje, nie liczono 
się nami. Dziś gołym okiem widać różni-
cę. Owszem, były rozmowy i konsultacje  
z poprzednią dyrekcją, ale w rezultacie nic 
za tym nie szło. Teraz widać konkretne 
działanie, pokazanie celów. Całe nasze 
związkowe dążenie do tego, żeby w firmie 
było lepiej, bo było źle, bardzo źle, idzie ku 
dobremu. Wiadomo, nie zmienimy zaszło-
ści, nie naprawimy wszystkiego, ale już dziś 
widać zmianę 
Co udało się zmienić na korzyść  –
pracowników?
Przede wszystkim płace, stworzona została  –
nowa siatka płac, wyrównania stanowisko-
we, które będą ważne przy podwyżkach  
i zaszeregowań na stanowiska według 
matrycy kompetencji. Kiedyś byliśmy po-

Nareszcie mamy 
poczucie, że jesteśmy 

partnerem 
w sprawach, które 

nas dotyczą. Ani 
my, ani dyrekcja nie 

jesteśmy po to, żeby 
robić sobie na złość. 
Uważam, że dialog 
to ważna sprawa, 

lepiej działać 
w ten sposób niż 

machać szabelkami 
– mówi Grzegorz 

Warszawski, 
przewodniczący 

Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” 

przy Silgan White 
Cap Polska Sp. 

z o.o. w rozmowie 
z Agnieszką 
Masłowską.

strzegani jako jeden z lepszych krakow-
skich zakładów, jeśli chodzi o płace, potem 
zostaliśmy daleko w tyle. Niech sobie pani 
wyobrazi, sześćdziesiąt sześć osób na sta-
nowisku ustawiacz linii i czterdzieści osiem 
różnych stawek w tym siedem systemów 
premiowania, które w ogóle nie były do 
policzenia. Człowiek nie był w stanie poli-
czyć swojej premii. Teraz system jest dużo 
czytelniejszy, jaśniejszy i przede wszystkim 
korzystniejszy dla pracownika. 
Wiem, że miał Pan w tym swój  –
udział. 
W jakimś sensie tak. Jesteśmy firmą mię- –
dzynarodową i największym zakładem  
w Europie, działamy w strukturach Euro-
pejskiej Rady Zakładowej, która żywo in-
teresuje się naszymi problemami. Raz na 
pół roku spotykamy się w ramach Rady  
i omawiamy problemy w zakładach pracy, 
dzielimy się doświadczeniem. W ostatnim 
dniu spotkań zapraszamy prezydenta lub 
wiceprezydent korporacji i przedstawiamy 
mu jak się sprawy mają. Pojechałem na 
tę Radę i jako przewodniczący zostałem 
poproszony o szczerą wypowiedz na temat 
tego, co dzieje się w naszym zakładzie.  
I takiej szczerej, nieco emocjonalnej przy-
znaję, odpowiedzi udzieliłem. Potem nastą-
piła lawina zdarzeń, fala rozmów, odwołanie 
szefa kadr, odejście dyrektora generalnego. 
To były znaczące zmiany na stanowiskach 
zarządzających w firmie. Nowy dyrektor 
z impetem wszedł w swoją rolę – włożył 
wiele pracy w stworzenie nowej siatki płac 
i dziś wygląda to pozytywnie, Nowe zasady 
są czytelne, jest z czym wyjść do ludzi, 
zawalczyć o nowych pracowników. Tym bar-
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dziej, że nie mamy lekkich warunków. Praca jest uciążliwa 
– hałas wysoka temperatura, system czterobrygadowy. 
Powstają nowe plany, jak poprawić warunki pracy, są już 
konkretne działania w tym kierunku. 
Okazało się że pracodawca i związki zawodo- –
we są w stanie się dogadać?
Tak. Nareszcie mamy poczucie, że jesteśmy partnerem  –
w sprawach, które nas dotyczą. Ani my, ani dyrekcja nie 
jesteśmy po to, żeby robić sobie na złość. Uważam, że 
dialog to ważna sprawa, lepiej działać w ten sposób niż 
machać szabelkami. Cieszy nas tempo podejmowania dzia-
łań i decyzji oraz otwartość na nas. Nie ma problemów  
z dostępem do dyrekcji, drzwi są dla nas otwarte. W takich 
warunkach związki mogą swobodnie działać, jest wola 
rozmowy. Oby tak było zawsze. 
Jeśli ludzie potrafią i chcą rozmawiać, to można  –
dużo więcej zyskać. 
Ważny jest dialog. Oczywiście, przychodzą takie momenty,  –
gdy nie da się nie machać szabelką, ale generalnie takich 
momentów póki co nie ma. Wcześniej było takie założenie, 
żeby „porozmawiać” z pracownikiem, nic nie dać, ale 
żeby pracownik wyszedł pozornie zadowolony, tak zwane 
„obiecanki cacanki”. Ale nic za tym nie szło.
Co przed wami? –
Poza totalnym bałaganem po poprzedniej dyrekcji, z któ- –
rym musimy się teraz zmierzyć, zaczęliśmy od rewolucji 
w płacach. Mamy nową siatkę płac, każdy zna swoje 
zaszeregowanie, każdy zna swoją stawkę godzinową, 
każdy jest w stanie obliczyć sobie premię. Nareszcie idzie 
ku normalności. Nowy szef jest konkretny i merytoryczny. 
Przedstawiamy argumenty, on je analizuje i jest konkretna 
odpowiedź uzasadniona, poparta argumentami. Nie ma  
– nie nie da się i koniec. Patrzymy w przyszłość z nadzieją. 
Jest o co zawalczyć. Jak to mówił sloganami poprzedni 
dyrektor – „okręt płynie w dobrym kierunku.” 

* Silgan Holding Inc, z siedzibą w Stamford, Connec-
ticut, jest wiodącym dostawcą opakowań (wieczek twist-
off) dla przemysłu FMCG (produktów szybkozbywalnych). 
Roczne obroty firmy to 3.6 miliarda USD (2016). Firma 
posiada 100 zakładów produkcyjnych w Ameryce Pół-
nocnej, Południowej, Europie oraz Azji. Silgan White Cap 
Polska sp. z o.o. jest największym w grupie, europejskim 
zakładem produkcyjnym, wytwarzającym wieczka metalo-
we oraz plastikowe dla przemysłu spożywczego. 

Elektroniczna legitymacja związkowa
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując 

Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów 
w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej 
Legitymacji Członkowskiej (ELC).

Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiąza-
nie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane  
w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli 
korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.

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

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

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

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

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

Dorota Perkowska



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1 (752)14

Związek

Adam gliksman brOńMy prawa 
dO strajku!

Serdecznie dziękuję Europejskiemu Komite-
towi Ekonomiczno-Społecznemu za zaproszenie 
do udziału w konferencji poświęconej wolności 
zgromadzeń i wolności zrzeszania się w Polsce.

Jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność” 
chcę podkreślić, że jest to problematyka nie-
zwykle ważna z punktu widzenia pracowników 
i związków zawodowych w Polsce. W pierwszej 
części dzisiejszej konferencji przedstawiciele 
NSZZ „Solidarność” i OPZZ wyartykułowali naj-
istotniejsze problemy w kwestii zrzeszania się 
osób zatrudnionych w związki zawodowe. Część 
z barier zostanie usunięta po 1 stycznia 2019 
r., gdy na skutek nacisków NSZZ „Solidarność”  
i skargi złożonej do Międzynarodowej Organizacji 
Pracy na Rząd RP wejdzie w życie nowa ustawa 
o związkach zawodowych, rozszerzająca prawo 
do tworzenia i wstępowania do związków zawo-
dowych na wszystkich zatrudnionych, a nie tylko 
osoby wykonujące pracę na podstawie umów 
o pracę.

Na prośbę organizatorów w moim wystą-
pieniu skupię się na kwestii prawa do strajku. 
Strajku w jego pierwotnym rozumieniu. Dziś 
mamy bowiem do czynienia z nieuzasadnionym 
rozszerzaniem przez media i różne środowiska 
pojęcia „strajk” na każdy wyraz protestu czy bun-
tu. Tymczasem strajk to szczególna forma nacisku  
i protestu, która – jak to określa art. 17 polskiej 
Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  
– „polega na zbiorowym powstrzymaniu się 
pracowników od wykonywania pracy w celu roz-
wiązania sporu dotyczącego interesów” pracow-
ników, tj. m.in. warunków pracy, płacy, świadczeń 
socjalnych oraz praw i wolności związkowych. 
Prawo do strajku stanowi bezsprzecznie funda-
mentalne prawo prawo pracowników i musi być 

Wystąpienie Adama 
Gliksmana, zastępcy 

przewodniczącego 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 
podczas publicznego 

wysłuchania 
„Promowanie 

wolności zgromadzeń 
i wolności zrzeszania 

się: wyzwania, 
zagrożenia 

i rozwiązania” 
zorganizowanego 
przez Europejski 

Komitet 
Ekonomiczno-

Społeczny 
w Warszawie w dn. 

5 grudnia 2018 r.

chronione, na co bardzo wyraźnie wskazuje MOP 
zarówno w konwencji nr 87 jak i w decyzjach 
podejmowanych przez Komitet Wolności Związ-
kowych. Te doświadczenia w zakresie znaczenia 
strajku doprowadziły do silnego umocowania tego 
instrumentu w prawodawstwie międzynarodowym 
oraz w krajowych regulacjach. Polska znajduje się 
zresztą wśród ponad 90 krajów, w których prawo 
do strajku zostało uregulowane w konstytucji.

Nie sposób tu uciec od kontekstu historycz-
nego. Pochodzę z Małopolski, w której znajduje 
się powszechnie znana Kopalnia Soli w Wieliczce. 
Zapewne niewiele osób wie, że to tam właśnie  
w 1690 r. miał miejsce prawdopodobnie pierwszy 
na ziemiach polskich strajk pracowników w obro-
nie swoich interesów zawodowych. To historia 
zamierzchła, ale także najnowsza, powojenna 
historia Polski przyniosła fale strajków, które 
znacząco wpłynęły na sytuację zarówno w Pol-
sce, jak i Europie. W systemie komunistycznym 
wiele instytucji miało charakter fasadowy, ale to 
autentyczne, masowe strajki robotników stały się 
ważnym narzędziem i siłą sprawczą przemian. Te 
strajki w 1956 r., w 1970 r., w 1976 r. i w 1980 
r. trwale zmieniły obraz Polski.

Zatrzymując się przy jakże ważnej fali straj-
ków w 1980 r., które doprowadziły do powstania 
NSZZ „Solidarność”, warto przypomnieć o 21 
Postulatach Gdańskich, które w 2003 r. zostały 
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO jako jeden z najważniejszych dokumentów 
o przełomowym znaczeniu dla zmian politycz-
nych, ustrojowych i gospodarczych w Europie 
środkowo-wschodniej. Wśród tych postulatów, 
obok tego najważniejszego dotyczącego zgody 
na utworzenie niezależnych związków zawodo-
wych, znalazły się jakże ważne kwestie dotyczące 
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wolności słowa, wolności przekonań, równości i transparentności 
w życiu politycznym. Warto podkreślić, że robotnicy w Gdańsku, 
na drugim miejscu umieścili właśnie postulat dotyczący prawa 
do strajku. Kolejne strajki w 1981 r., po wprowadzeniu stanu 
wojennego i w 1988 r., które stały się preludium do upadku 
systemu komunistycznego, utwierdziły Polaków w przekonaniu 
o sile protestu pracowniczego.

To dlatego w Konstytucji RP z 1997 r. w rozdziale poświę-
conym wolnościom, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela 
w art. 59 zapewniono wolność zrzeszania się w związkach 
zawodowych i przyznano im prawo do organizowania strajków 
pracowniczych. Prawo to jednak już wcześniej zostało ograni-
czone w dwóch ustawach z 1991 r.: o związkach zawodowych  
i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Ustawy te z jednej strony pozbawiły prawa do strajku sze-
roką rzeszę pracowników zatrudnionych w instytucjach odpowie-
dzialnych za życie i zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo państwa, 
a więc m.in. zatrudnionych w organach władzy państwowej, 
administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze.

Ponadto ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wpro-
wadziła znaczne wymogi dotyczące uprzedniego prowadzenia 
rokowań i postępowania mediacyjnego, bez których nie jest 
możliwe zorganizowanie strajku w przypadku sporu w zakładzie 
pracy.

Polskie prawodawstwo gwarantuje więc prawo do strajku 
i chroni osoby biorące udział w legalnym proteście, ale równo-
cześnie ogranicza mocno skuteczność strajku jako formy nacisku 
na pracodawcę.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” złożyła w 2015 r. do Komitetu Wolności Związkowej 
Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy skargę 
na Rząd RP z powodu braku właściwego stosowania w ramach 
polskiego prawodawstwa ratyfikowanych przez Polskę konwencji 
MOP nr 87 (dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw 
związkowych) i 151 (dotyczącej ochrony prawa organizowania 
się i procedury określania warunków zatrudnienia w służbie 
publicznej). W skardze „Solidarność” zwróciła uwagę na fakt, że 
regulacje zawarte w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  
z dnia 23 maja 1991 r. nie przewidują: a) możliwości prowa-
dzenia sporów zbiorowych z rządem, ministrem, samorządem 
lokalnym i innym niż pracodawca podmiotem odpowiedzialnym za 
sprawy ekonomiczne, socjalne lub zawodowe; b) strajków wobec 
rządu, ministra, samorządu lokalnego i innego niż pracodawca 
podmiotu odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczne, socjalne 
lub zawodowe; c) strajków w sprawach społeczno-gospodarczych, 
d) strajków generalnych; oraz e) prawa do strajku niektórych 

pracowników zatrudnionych w organach władzy państwowej, ad-
ministracji rządowej i samorządowej, sądach oraz prokuraturze.

Szczególnie ważną przeszkodą w skutecznym zorganizowa-
niu protestu w wielu przypadkach jest brak uznania w przepisach 
władz publicznych za stronę sporu w odniesieniu do pracowników 
służby publicznej, m.in. nauczycieli, służby zdrowia, kolejarzy, itd. 
Zdaniem NSZZ „Solidarność: stroną sporu zbiorowego i strajku 
powinien być bowiem zawsze podmiot, który rzeczywiście jest 
odpowiedzialny finansowo lub przyznaje uprawnienia określo-
nej grupie zawodowej, a więc np. rząd, konkretni ministrowe, 
samorząd, wojewoda itp., bądź inny odpowiedzialny podmiot 
np. spółka matka.

Choć Komitet Wolności Związkowych podzielił wątpliwo-
ści NSZZ „Solidarność”, to wciąż kwestia nowelizacji ustawy  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych jest w powijakach. Już 
w 2017 r. na forum Rady Dialogu Społecznego „Solidarność” 
zgłosiła postulat wprowadzenia do nowych przepisów możliwości 
negocjowania przez pracowników ich warunków zatrudnienia  
z tzw. pracodawcą faktycznym, czyli podmiotem, który rzeczywi-
ście decyduje o warunkach zatrudnienia w danej firmie.

Te dyskusje są prowadzone w atmosferze prób podważania 
na forum międzynarodowym i krajowym prawa pracowników do 
strajku. Zadaniem związków zawodowych w tej sytuacji będzie 
skuteczna ochrona prawa do strajku i do wolności zrzeszania 
się. Prawo do organizowania się i do ochrony interesów pracow-
ników nie może być bowiem w pełni zrealizowana bez prawa 
do strajku.

W Polsce mamy tymczasem przepisy chroniące prawo do 
strajku, które są jednak często nieskuteczne i fasadowe, bowiem 
pozbawiają strajk pracowniczy, charakterystycznego elementu 
buntu i szybkiej reakcji na wydarzenia. Znakomitym przykładem 
jest niedawna sytuacja w firmie Raben Logistics Polska, gdzie 
pozbyto się aktywnego działacza związkowego. Jego koledzy 
chcieli zaprotestować, ogłaszając natychmiast strajk. Po poznaniu 
wymogów ustawy, zrezygnowali z tego pomysłu, obawiając się 
konsekwencji udziału w nielegalnym strajku. Dane statystyczne 
też potwierdzają tendencję, że w naszym kraju od lat ilość 
strajków spada. Dlaczego? Przyczyn jest z pewnością kilka: to  
z jednej strony na pewno poczucie odpowiedzialności pracowników 
za zakład pracy, ale i obawa przed konsekwencjami, brak wiary  
w skuteczność protestu, a także przewlekłość postępowania.

Przed kilkoma dekadami strajki potrafiły zmienić system po-
lityczny w Polsce, a dziś często nie pozwalają nawet na skuteczne 
zaprotestowanie przeciwko nieuczciwym pracodawcom i ochronę 
pracowników. Dlatego uważamy, że instytucja strajku musi być  
w Polsce ponownie wzmocniona.
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