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Karty rabatowe Biznestank
Zachęcamy do korzystania z kart ra-

batowych „Biznestank” na stacjach paliw 
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżko-
wej podczas tankowania wszyst-
kich 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. Obowiązuje na 
wszystkich stacjach Orlen i Bliska w Pol-
sce honorujących karty Biznestank.

Informacje na temat programu moż-
na otrzymać w Dziale Informacji, Promocji 
i Szkoleń, pl. Szczepański 5, pok. 404, 
tel. 12 423-12-98, 608 510-538, 
e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.

Zapraszamy na Skoki Narciarskie do Zakopanego
W dniach 17-18 sierpnia 2019 r. na Wielkiej Krokwi w Zakopanem odbę-

dzie się Letnie Grand Prix w skokach narciarskich, które aktualnie będzie nosić 
nazwę Puchar „Solidarności” w Skokach Narciarskich. Bilety na zawody można 
nabyć za pośrednictwem strony www.shop-tzn.pl.

W ramach Pucharu zostaną rozegrane konkursy drużynowe i indywidualne. 
Puchar będzie też najważniejszym punktem obchodów 100-lecia powstania 
Polskiego Związku Narciarskiego. Przy jego okazji zostanie także pożegnany 
Walter Hofer, wieloletni dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich, który 
po tym sezonie zakończy swoją działalność.

Serdecznie zapraszamy do Zakopanego!
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ROCzNICA PIERWSzEJ 
PIElgRzYMkI

„Świadomi tego zobowiązania, które 
płynie od nas z pocałunku, jakim wtedy Jan 
Paweł II obdarzył polską ziemię, zechciejmy 
po 40 latach przyjąć ciągle tak samo ak-
tualną prawdę, którą wyraził na Błoniach: 
„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! 
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! 
Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być 
wierni!” – mówił metropolita krakowski ks. 
abp Marek Jędraszewski podczas mszy św. 
w 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski, odprawionej w parafii pw. św. 
Bartłomieja w Morawicy.

Na początku Eucharystii głos zabrał 
proboszcz parafii i duszpasterz Małopolskiej 
„Solidarności” ks. Władysław Palmowski. 
Przypomniał, że od pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski minęło już 40 lat, 
ale nadal wielu wiernych pamięta treść jego 
nauczania. Trzeba nadal przywoływać jego 
homilie oraz drogowskazy, które pozostawił, 
by młodsze pokolenie zawsze o nim pamię-
tało. Powitał metropolitę, który przewod-
niczył mszy św. oraz wszystkich obecnych 
duchownych, przedstawicieli władz politycz-
nych, osoby piastujące stanowiska publicz-
ne w tym przewodniczącego Małopolskiej 
„Solidarności” Wojciecha Grzeszka, poczty 
sztandarowe, członków NSZZ „Solidarność” 
i wszystkich przybyłych.

Na początku homilii ksiądz arcybiskup 
nawiązał do słów Jezusa z Dziejów Apostol-
skich, gdy Chrystus obiecał swoim apostołom 
Ducha św. Dzięki temu uczniowie, uzbrojeni 
w Bożą moc mogli głosić Zbawiciela, będąc 
świadkami Jego życia i nauczania. Wiele wie-
ków później, w 1979 roku do Polski przybył 
Piotr ówczesnych czasów – Jan Paweł II. 

Pierwszym wykonanym przez niego gestem 
było ucałowanie Polskiej ziemi.

„Ucałowałem ziemię polską, z której 
wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg 
– niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzności 
– na Stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do 
której przybywam dzisiaj jako pielgrzym” 
– powiedział wtedy Papież i pozdrowił wier-
nych.

Metropolita przypomniał, czym dla 
Jana Pawła II była Polska: ziemią ojczystą, 
związaną z Kościołem szczególnym węzłem, 
która należy do Europy dzięki swym dzie-
jom. Arcybiskup podkreślił, że Ojciec Święty 
przybył do Ojczyzny, która była dumna ze 
swej historii, ale bardzo pragnęła wolności. 
Świadomy tego papież mówił na Placu Zwy-
cięstwa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a 
zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z 
całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przed-
dzień święta Zesłania, wołam wraz z wami 
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. 
Tej Ziemi! Amen”.

Odnosząc się do Grobu Nieznanego 
Żołnierza Papież podjął refleksję nad śmier-

Pierwsza 
Pielgrzymka Ojca 

Św. Jana Pawła II 
w 1979 r. była 

jednym 
z przełomowych 

momentów 
w najnowszej 
historii Polski, 
której owocem 
było powstanie 
„Solidarności” 

i poważne zmiany 
społeczno-polityczne 

w Polsce. Mszą 
świętą 2 czerwca 

br. w Morawicy 
rozpoczęto 

w Małopolsce 
uroczyste obchody 

jubileuszu.
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cią żołnierzy, którzy na wielu polach walk zmagali się  
o wolność Ojczyzny. Mówił, że przyklękając przy tym grobie 
oddaje cześć ziarnu, które rzucone w glebę przynosi owoc. 
Takim ziarnem jest krew żołnierska, męczeńska ofiara  
w obozach, codzienna praca, miłość rodzicielska, praca 
twórcza, modlitwa, cierpienie: wszystko co stanowi Polskę. 
Metropolita stwierdził, że w historii Polski przedstawionej  
w tym przemówieniu Papieża jest wyrażony program du-
chowy NSZZ „Solidarność”.

 – Historia ziarna wrzuconego w glebę, które musi 
obumrzeć. Ileż cierpień, jakie wielkie zmagania miały 
miejsce w Polsce począwszy od 1979, a potem w 1980 
roku – powiedział.

Przywołał wydarzenia, które odcisnęły się na historii 
Polski: stan wojenny, II pielgrzymkę Jana Pawła II pod 
hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”, męczeństwo 
ks. Jerzego Popiełuszki, III pielgrzymkę Papieża mówiącą  
o Eucharystii i solidarności, wybory 4 czerwca i IV piel-
grzymkę Ojca Świętego, w której w sposób szczególny 
pojawiły się treści dotyczące Dekalogu.

Podczas pierwszej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził 
również Częstochowę, by przypomnieć, kim była i jest 
dla polskiego narodu Najświętsza Maryja Panna. Podczas 
homilii z 4 czerwca powiedział: „Tyle razy przybywaliśmy 
tutaj! Stawaliśmy na tym świętym miejscu, przykładaliśmy 
niejako czujne pasterskie ucho, aby usłyszeć, jak bije serce 
Kościoła i serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest 
przecież nie tylko miejscem pielgrzymek Polaków z Polski 
i całego świata. Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba 
przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak 
bije serce narodu w Sercu Matki”.

Stwierdził, że serce matki bije wszelkimi tonami dzie-
jów i odgłosami życia. Aby dowiedzieć się jak płyną dzieje 
w sercach Polaków, należy usłyszeć echo życia całego 
narodu w sercu jego Królowej.

„A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się  
w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, 
o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trze-
ba przyjąć to wołanie. Rodzi się ono z miłości matczynej, 
która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej 
ziemi” – wskazał Papież.

Ksiądz arcybiskup przypomniał trzecią stację piel-
grzymki, która miała miejsce w Krakowie. Jan Paweł II 
położył tam szczególny akcent na ład moralny, który jest 
szczególnie istotny dla życia. Wyjaśnił, że św. Stanisław 
jest jego patronem.

„Wiemy też doskonale z całych naszych dziejów, 
że absolutnie, za żadną cenę nie możemy sobie pozwolić 
na ów nieład. Za to już wiele razy gorzko zapłaciliśmy  
w historii. (…) Wszystko to prowadzi nas dzisiaj do 
wielkiej żarliwej modlitwy o zwycięstwo ładu moralnego  
w tej trudnej epoce naszych dziejów” – mówił.

Papież złożył Bogu jako wotum rok św. Stanisława, 
będący czasem szczególnej dojrzałości narodu i Kościoła.

Metropolita przywołał słowa Jana Pawła II podczas 
pożegnania z ojczyzną 10 czerwca. Papież życzył wtedy 
wszystkim wszelkiego dobra, pomyślności, realizacji planów 
i zamierzeń w każdej dziedzinie życia. Powiedział, że z tą 
ziemią nigdy nie rozstanie się jego serce i ucałował ją.

Ten gest jest bardzo zobowiązujący dla wszystkich 
Polaków, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Papież 40 
lat temu poruszył wątek narodowy, miłości do Ojczyzny. 
Tymczasem współcześnie słyszymy, że „Polska to nienor-
malność”. Ojciec Święty podczas swej pierwszej pielgrzymki 
wspominał o wielkiej miłości Polaków do Matki Bożej,  
a dziś dokonano profanacji obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej. Ład moralny, o którego zachowaniu mówił Jan 
Paweł II jest zagrożony poprzez Kartę WHO, program LGBT. 
Jan Paweł II mówił, że należy być mocnym wiarą, nadzieją 
i miłością, by podejmować dialog z człowiekiem i światem, 
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zakorzeniony w dialogu z Bogiem – dialog zbawienia.
Metropolita wskazał, że ten dialog jest konieczny by 

żyć w prawdzie, wierze, miłości i nadziei.
– Umocnieni mocą Ducha Świętego chcemy iść  

w nowe dzieje naszej Ojczyzny, głosząc Chrystusa w porę 
i nie w porę, by ocalić człowieka, nasz naród, naszą Ojczy-
znę, naszą Europę. O to modlimy się podczas tej Euchary-
stii, dziękując Bogu, że dał nam tak wspaniałego proroka  
i rodaka – podsumował ksiądz arcybiskup.

Na zakończenie mszy św. ks. Władysław Palmow-
ski podziękował metropolicie za przybycie oraz za jego 
posługę. Po Eucharystii poświęcono i odsłonięto obelisk 
solidarności i wolności narodu. Ksiądz arcybiskup wręczył 
również medale pamiątkowe „Opoka Solidarności”, które 
zostały wybite z okazji tej uroczystości jako dziękczynienie 
dla tych, którzy troszczyli się o kultywowanie pamięci 
historycznej i miłości do ojczyzny.

fot. Z. galicki

Przyjazny pracodawca. Trwa XII edycja!
Do 30 września br. można zgłaszać kandydatury do ty-

tułu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Trwa właśnie XII 
edycja konkursu organizowanego przez NSZZ „Solidarność” 
pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

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. 

Certyfikat jest ważny trzy lata. Warunkiem ubiegania 
się o tytuł jest zgłoszenie wniosku wraz z wymaganymi 
załącznikami. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje 
się na stronie www.solidarnosc.org.pl.
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4 CzERWCA - POlACY 
za solidarnością

W trakcie uroczystości 4 czerwca br. 
głos zabrali Marszałek Województwa Witold 
Kozłowski, Przewodniczący Małopolskiej „So-
lidarności” Wojciech Grzeszek oraz Dyrektor 
krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał.

W swoich wystąpieniach podkreślali 
atmosferę i znaczenie wyborów 4 czerw-
ca i fakt, że były one wielkim plebiscytem 
poparcia dla „Solidarności” i braku zaufania 
dla komunistycznych władz. Niezależnie od 
stosunku do okrągłego stołu i nieformalnych 
ustaleń z nim związanych, sam 4 czerwca 
rzeczywiście wyzwolił w Polakach radość  
i mógł stanowić punkt zwrotny 1989 r.

 Uroczystość stałą się także okazją do 
wręczenia medali „100-lecia Niepodległości”, 
przyznanych przez Premiera Rady Ministrów 

Mateusza Morawieckiego, m.in. Wojciechowi 
Grzeszkowi, Mieczysławowi Gilowi, Jackowi 
Smagowiczowi, Andrzejowi Szkaradkowi, An-
drzejowi Olejnikowi, Stanisławowi Malarze, 
Janowi Żurkowi, Tomaszowi Gąsowskiemu, 
Adamowi Kalicie i Grzegorzowi Surdemu. 
Medale wręczył Szymon Strzelichowski, 
dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie.

Po południu w bazylice mariackiej wy-
słuchano uroczystego koncertu, w trakcie któ-
rego wykonano utwór „Beatus vir” Henryka 
Mikołaja Góreckiego, którego prawykonanie 
odbyło się podczas pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 r.

fot. ipn o/kraków

Adam gliksman

W 30. rocznicę 
wyborów 1989 r. 

w Krakowie złożono 
kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą 
działalność Komitetu 

Obywatelskiego 
„Solidarności” przy 

ul. Siennej 5, 
w którym w 1989 
r. mieścił się sztab 

wyborczy opozycji.
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ROk 1989 
w Małopolsce

Konferencja została podzielona na trzy 
panele: „Okrągły stół i wybory”, „Kontesta-
cja” i „Koniec systemu”.

Pierwszy panel rozpoczęło wystąpie-
nie Adama Gliksmana, historyka i zara-
zem wiceprzewodniczącego Zarządu Re-
gionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. 
Przybliżył on proces odbudowy jawnych  
i z czasem legalnych struktur Związku, 
przebieg wyborów oraz główne obszary 
działalności NSZZ „Solidarność”, wskazując, 
że ogólnokrajowa polityka w zbyt wielkim 
stopniu wpłynęła na proces budowy struktur 
związku, osłabiając go i wydłużając.

O wpływie krakowskiego środowiska 
opozycyjnego na obrady okrągłego stołu 
mówiła Cecylia Kuta, przypominając na-
zwiska i poglądy osób, które reprezento-
wały małopolską opozycję w negocjacjach. 
Tomasz Gąsowski przybliżył kampanię 
wyborczą Komitetu Obywatelskiego, przy-
pominając wiele szczegółów związanych 
z prowadzeniem tych działań. O losach 
komitetów obywatelskich, które z czasem 
znalazły się w konflikcie z NSZZ „Solidar-
ność” i upadły, mówił Janusz Baster.

Rok 1989 
w Małopolsce 

był przedmiotem 
konferencji naukowej 

zorganizowanej 
5 czerwca br. 

w Krakowie przez 
Instytut Pamięci 

Narodowej. 
Spotkanie 

w Przystanku 
Historia otworzył 

dyrektor 
krakowskiego 

oddziału IPN dr hab. 
Filip Musiał.

W drugiej części konferencji przed-
stawiono środowiska, które kontestowa-
ły porozumienia okrągłego stołu, w tym 
przede wszystkim środowiska młodzieżowe 
i studenckie, Federację Młodzieży Walczą-
cej, Ruch Wolność i Pokój i Konfederację 
Polski Niepodległej. Mówili o nich Henryk 
Głębocki, Andrzej Malik, Monika Litwińska 
i Maciej Zakrzewski.

Trzeci panel dotyczył zmian, jakie 
rok 1989 przyniósł w funkcjonowaniu 
systemu władzy. Sebastian Drabik mówił 
na temat krakowskiego komitetu PZPR  
w latach 1989-1990. Monika Komaniec-
ka-Łyp przedstawiła zmiany, jakie zaszły  
w krakowskiej SB w l. 1989-1990, a Mar-
cin Kasprzycki zreferował nastroje wśród 
funkcjonariuszy WUSW w Nowym Sączu.

Nagrania wystąpień konferencyjnych 
można obejrzeć w Internecie w serwisie 
Youtube – „Rok 1989 w Małopolsce” 
(kanał: Krzysztof Brożek REGIORAPORT). 
Materiały z konferencji zostaną wkrótce 
opublikowane przez IPN w wersji książ-
kowej.

fot. ipn o/kraków
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W atmosferze trwającego od dnia  
7 maja 2019 r. protestu pracowników sądów 
i prokuratury i dzięki ogromnemu poświęce-
niu i zaangażowaniu osób, które przebywały 
nieprzerwanie, w upale i w deszczu przez 
blisko dwa miesiące – 24 godziny na dobę  
w miasteczku namiotowym usytuowanym 
przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz 
nieustającym działaniom Sztabu Protestacyj-
nego 4 lipca br. po godzinie 19.00 zostało 
podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem 
Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym 
reprezentowanym przez Michała Wójcika  
– Sekretarza Stanu a przedstawicielami Szta-
bu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników 
Sądów i Prokuratury o podwyższeniu wyna-
grodzeń dla pracowników sądów i prokuratury 
średnio o 450zł brutto na etat od paździer-
nika 2019 r. oraz o kolejne 450zł brutto 
średnio na etat od stycznia 2020 r. 

- Jestem szczęśliwa. W miasteczku spę-
dziłam ponad 50. dni i cieszę się że wspólnie 
z innymi związkami nie daliśmy się podzielić, 
wytrzymaliśmy razem i co najważniejsze lu-

dzie nam uwierzyli, że cel jest możliwy do 
osiągnięcia - powiedziała dla Tysol.pl tuż po 
podpisaniu porozumienia Edyta Odyjas, prze-
wodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa.

Podwyżkami zostaną objęci asystenci, 
urzędnicy, inni pracownicy, kuratorzy oraz 
specjaliści OZSS.

Przypomnijmy, że działania pracowni-
ków prokuratury i sądów wspierała Małopol-
ska „Solidarność”. Już w trakcie pikiety zor-
ganizowanej 4 kwietnia br. przez Małopolską 
„Solidarność” przed Małopolskim Urzędem 
Wojewódzkim o problemach pracowników 
wymiaru sprawiedliwości mówił Dariusz Ka-
dulski, zastępca Przewodniczącego Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Sądownictwa 
NSZZ „Solidarność”. Temat niskich zarobków 
pracowników sądownictwa i prokuratury zo-
stał także przedstawiony przez członków 
związków zawodowych podczas posiedzenia 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  
w Krakowie w dn. 5 czerwca br.

Również Prezydium Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
przyjęło stanowisko w sprawie protestu 
pracowników sądów i prokuratur, któ-
rzy w miasteczku namiotowym przed 
siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Warszawie domagali się przez pra-
wie dwa miesiące gruntownych zmian 
w zakresie organizacji pracy i wyna-
gradzania.

W stanowisku z dn. 2 lipca br. 
skierowanym do Premiera Mateusza 
Morawieckiego Prezydium zaapelowało 
o jego bezpośrednie zaangażowanie 
prowadzące do rozwiązania narastają-
cego kryzysu z pożytkiem zarówno dla 
pracowników wymiaru sprawiedliwości, 
jak i dla ogółu społeczeństwa.

Po 59. dniach 
protestu 

pracowników sądów 
i prokuratury, 

międzyzwiązkowy 
Sztab Protestacyjny 

podpisał 4 lipca 
br. o godz. 19.00 

z Ministrem 
Sprawiedliwości 

porozumienie. 
Zgodnie z nim 

pracownicy 
otrzymają średnio 
450 zł podwyżki 

od października br. 
i kolejne 450 zł od 

stycznia 2020 r.

dopięli swego!Adam gliksman
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Zmiany w płacy minimalnej
Po wyłączeniu z minimalnego wynagrodzenia dodatków 

za pracę nocną przyszedł czas na dodatek stażowy. Rada 
Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej oraz zaakceptowany przez Radę 
Dialogu Społecznego. To realizacja kolejnego postulatu „So-
lidarności”.

Zgodnie z nim od stycznia 2020 r. do płacy minimalnej 
nie będzie można wliczać dodatku za staż pracy, a więc 
dodatku wynikającego z osiągnięcia ustalonego okresu za-
trudnienia.

Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymujący 
wynagrodzenie na poziomie minimalnym, może mieć niższe 
wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona.

Prezydium Komisji Krajowej jeszcze na etapie konsultacji 
społecznych zwracało uwagę, że konieczne są dalsze analizy 
co do wymiaru płacy minimalnej. Zdaniem NSZZ „Solidarność” 
należy poddać analizie wszystkie składniki uwzględniane przy 
obliczaniu wynagrodzenia minimalnego i zasadność ich wyłą-
czenia.

– Na szczególną uwagę zasługują dodatki do wynagro-
dzeń za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych. 
Dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych, 
dotyczy pracy wykonywanej w kontakcie z czynnikami szko-
dliwymi, gdzie dochodzi do przekroczenia najwyższych do-
puszczalnych natężeń oraz stężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy, a w świetle znanych rozwiązań 
nie można jej uniknąć. Natomiast dodatek za pracę wykonywa-
ną w warunkach niebezpiecznych dotyczy prac wykonywanych 
w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach zagrożenia życia 
lub zdrowia, a których wykonanie jest niezbędne. Konieczna 
jest zatem debata w RDS o zakresie i funkcji wynagrodzenia 
minimalnego – czytamy w decyzji Prezydium ze stycznia br.

– Należy prowadzić obserwację, czy wyłączenie dodatku 
stażowego ze składników uwzględnianych przy obliczaniu 
minimalnego wynagrodzenia nie doprowadzi do wypychania 
starszych pracowników z zakładów pracy i zastępowanie ich 
nowymi, tańszymi pracownikami, którym nie trzeba wypłacać 
dodatków stażowych. Zwłaszcza, że wynagrodzenie minimalne 
jest najczęściej wypłacane osobom o niskich kwalifikacjach, 
wykonujących proste prace i łatwych do zastąpienia. Osią-
gniecie celu w postaci sprawiedliwego traktowania młodych  
i starszych pracowników może w dłuższej perspektywie obrócić 
się przeciwko pracownikom z dłuższym stażem – czytamy.

Z prac Komisji Krajowej
Nikt tak nie wspiera wartości chrześcijańskich jak „Soli-

darność” – powiedział Arcybiskup Metropolita Warmiński Jó-
zef Górzyński na otwarcie posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, które 26 czerwca br. po raz pierwszy w historii 
Związku odbyło się w Olsztynie. Dyskusję zdominował temat 
przyszłorocznego budżetu państwa, w tym podwyżek w sferze 
finansów publicznych i płacy minimalnej oraz temat polskiej 
polityki wobec zmian klimatu.

– W bardzo wyrazisty sposób realizujecie społeczną naukę 
Kościoła, wprowadzając ją w życie w swojej codziennej działal-
ności. Bardzo wam za to dziękuję – powiedział na początku 
posiedzenia Komisji Krajowej ks. Arcybiskup Józef Górzyński.

Głównymi tematem obrad był stan negocjacji z rządem 
przyszłorocznego budżetu. Szczególnie w zakresie wzrostu na-
kładów na podwyżki w sferze finansów publicznych. Istnieje duża 
rozbieżność pomiędzy stanowiskiem związków zawodowych, 
które oczekują 15 proc. wzrostu a propozycją rządu, która wynosi 
6 proc. Podobnie z wysokością przyszłorocznej płacy minimalnej, 
choć w tym przypadku różnica jest mniejsza.

– Dobrze, że rząd wreszcie zdecydował się na odblo-
kowanie wskaźnika, ale 6 proc. to zbyt mało, aby zatrzymać 
odpływ pracowników budżetówki i skutecznie nadrabiać zaległości 
wynikające z braku podwyżek w tym obszarze od 2010 r. – rela-
cjonował Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK.

Członkowie Komisji ocenili również stan negocjacji innych 
postulatów, które w ramach zespołów związkowo/rządowych 
powołanych po protestach Solidarności przed urzędami woje-
wódzkimi, prowadzone są od kwietnia. Pozytywnie oceniono 
zbliżającą się nowelizację wprowadzającą pluralizm związkowy, 
a więc możliwość zakładania innych związków zawodowych w 
służbach mundurowych. Dzisiaj funkcjonariusze mogą zrzeszać 
się tylko w jednym.

Komisja Krajowa przyjęła dwa stanowiska. Pierwsze dot. 
polityki klimatycznej UE, popierające stanowisko polskiego rządu, 
który zablokował na ostatnim szczycie Rady Europejskiej próbę 
zaostrzenia przepisów w tym zakresie. Komisja Krajowa oczekuje 
walki z postulowaną przez Unię dekarbonizacją, która stanowi 
ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki.

Przyjęto też stanowisko potępiające akty profanacji wize-
runków i przedmiotów kultu religijnego, które bardzo w ostatnim 
czasie nasiliły się w Polsce.

– NSZZ „Solidarność”, opierając swoje działania na grun-
cie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, uważa 
za swój obowiązek obronę wartości chrześcijańskich i wolności 
wyznawania wiary i oczekuje od państwa polskiego obrony tych 
wartości – czytamy w stanowisku.
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Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego

W środę 5 czerwca br. pod przewodnictwem marszał-
ka Witolda Kozłowskiego odbyło się kolejne posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Małopolsce. 
Podczas obrad przyjęto m.in. stanowisko ws. zagrożeń 
związanych z zatrzymaniem Stalowni i Wielkiego Pieca 
w Krakowskim Oddziale ArcelorMittalPoland SA. 

WRDS zwróciła uwagę na potencjalne negatyw-
ne skutki gospodarcze i społeczne, które dotkną cały 
region w związku z tą decyzją. Rada zaapelowała do 
Rządu RP o podjęcie rozmów z zarządem AMP i szukanie 
rozwiązań pozwalających zmienić decyzję zarządu oraz  
– w szerszym kontekście – ułatwić działalność zakładów 
energochłonnych w Polsce.

WRDS przyjęła także stanowisko w sprawie zagrożeń 
związanych z próbą wprowadzenia dodatkowych opłat dla 
przewoźników kolejowych za korzystanie z obiektów in-
frastruktury usługowej, które doprowadzą do podniesienia 
cen biletów oraz do ograniczenia dostępu do przejazdów 
kolejowych.

Podjęto również stanowisko w sprawie potrzeby 
stworzenia zrównoważonego systemu wynagrodzeń  
w służbie zdrowia.

W trakcie posiedzenia wysłuchano także bardzo ob-
szerną informację przedstawioną przez członów związków 
zawodowych zrzeszających pracowników sądownictwa, 
którzy zaprezentowali problem niskich płac i dużej rotacji 
pracowników, odbijających się niekorzystnie na funkcjono-
waniu systemu sprawiedliwości. Trzy główne postulaty pra-
cowników sądów to podniesienie zarobków, wprowadzenie 
ustawy o pracownikach sądów oraz poprawa warunków 
BHP. W rozmowach obok m.in. Dariusza Kadulskiego, 

Zastępcy Przewodniczącego KM Pracowników Sprawie-
dliwości NSZZ „Solidarność” wzięli udział Artur Strumnik, 
Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, Jacek Polański, Wicepre-
zes Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Bogdan Żukowski, 
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

W posiedzeniu Małopolską „Solidarność” reprezen-
towali przewodniczący Wojciech Grzeszek, wiceprzewod-
niczący Jerzy Smoła i Adam Gliksman oraz członek ZR 
Danuta Kądziołka.

Adam gliksman, fot. www.malopolska.pl
Stanowisko 

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Województwie Małopolskim 

z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie zagrożenia zatrzymania Stalowni 
i Wielkiego Pieca w Krakowskim Oddziale 

ArcelorMittal Poland S.A.
W dniu 6 maja 2019 r. zarząd ArcelorMittal Poland 

S.A. poinformował o podjęciu przygotowań do wstrzyma-
nia, począwszy od września br., pracy Wielkiego Pieca  
i Stalowni w Krakowskim Oddziale. Wprawdzie w komu-
nikacie wskazano, że w bliżej nieokreślonej przyszłości 
koncern może przywrócić produkcje stali, to jednak,  
w opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Woje-
wództwie Małopolskim, o wiele bardziej prawdopodobne 
jest, że raz zgaszony ogień może już nigdy nie zapłonąć. 
Przemawiają za tym aspekty technologiczne w powiązaniu 
z kapitałowymi, jak i czynniki ludzkie oraz łańcucha do-
staw. W ten sposób Małopolska zostanie trwale wymazana 
z hutniczej mapy Europy i świata. Przy takim rozwoju 
wypadków los przetwórstwa stali w naszym województwie 
podzieli najprawdopodobniej w dłuższej perspektywie los 
Stalowni i Wielkiego Pieca.

Poszczególne wojewódzkie rady dialogu społecznego 
w województwach, w których jest obecne hutnictwo, od 
wielu lat ustawicznie alarmują w sprawie sukcesywnie 
pogarszających się w Polsce warunków dla funkcjonowania 
tej kluczowej dla gospodarki gałęzi przemysłu. Podkreślić 
należy, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. strona pracowników 
i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego (RDS) 
przyjęły uchwałę nr 8 w sprawie problemów funkcjonowa-
nia hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowa-
nych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego.
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W tym samym czasie analogiczne uchwały i stanowi-
ska podjęły Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Wo-
jewództwie Małopolskim, a wraz z nią także Wojewódzkie 
Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, Kielcach i Opolu, 
a więc kluczowe dla przemysłu hutniczego ośrodki. Rady 
wskazały, w zgodzie z uchwałą RDS, na wyzwania stojące 
przed przemysłem hutniczym i szerzej przed przemysłem 
energochłonnym w Polsce oraz przedstawiły postulaty, 
mające na celu sprostanie tym wyzwaniom, w tym doty-
czące ochrony granic Unii Europejskiej przed nieuczciwą 
konkurencja z krajów trzecich, problemu zbyt wysokich 
kosztów energii elektrycznej dla krajowych przedsiębiorstw 
energochłonnych i potrzeby zmian w europejskim systemie 
handlu uprawnieniami do emisji. Są więc one tożsame  
z powodami wskazanymi w komunikacie ArcelorMittal jako 
stojące u podstaw decyzji o wstrzymaniu produkcji stali  
w Krakowskim Oddziale.

W świetle powyższego Wojewódzka Rada Dialogu 
Społecznego w Województwie Małopolskim zwraca uwagę 
na ogromne skutki gospodarcze i społeczne, jakie dla 
gospodarki naszego regionu, jak i całej Polski będzie 
miało zamknięcie części surowcowej w województwie 
małopolskim. Opracowania eksperckie zamówione przez 
Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową potwierdzają, że: 
1 milion złotych wartości dodanej w sektorze stalowym 
generuje 5,7 miliona złotych wartości dodanej w reszcie 
gospodarki; 1 pracujący w sektorze stalowym generuje 
6,3 miejsc pracy w reszcie gospodarki i wreszcie 1 milion 
złotych dochodów sektora finansów publicznych genero-
wanych bezpośrednio przez sektor stalowy generuje 4,4 
miliona złotych dochodów sektora finansów publicznych 
w reszcie gospodarki. W tym świetle jasne jest, że los 
Stalowni i Wielkiego Pieca w Krakowskim Oddziale stawia 
pod znakiem zapytania przyszłość ok. 10 tysięcy pracow-
ników i ich rodzin.

Zwracamy się do Rządu RP o podjęcie pilnego dialo-
gu ze środowiskiem hutniczym i zarządem ArcelorMittal 
Poland S.A. mającego na celu niezwłoczne wypracowanie 
pakietu rozwiązań, które pozwolą zmienić obecną decyzję 
pieczętującą los Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakow-
skim Oddziale oraz pozwolą zabezpieczyć inne będące 
w trudnej sytuacji zakłady energochłonne w Polsce przed 
podzieleniem tego losu.

marszałek województwa małopolskiego
witold kozłowski

Będzie protest w ArcelorMittal Poland?
8 lipca br. związki zawodowe działające w ArcelorMit-

tal Poland wezwały zarząd spółki do wycofania się z decyzji 
o czasowym wyłączeniu wielkiego pieca oraz stalowni  
w krakowskiej hucie należącej do koncernu. Związkowcy 
zapowiedzieli przeprowadzenie akcji protestacyjnej, jeśli w 
ciągu dwóch tygodni nie dostaną od pracodawcy satysfak-
cjonującej odpowiedzi na zgłoszone postulaty.

Zamiar zawieszenia części produkcji krakowskiej 
huty władze ArcelorMittal Poland zapowiedziały w maju 
tego roku. W piśmie zaadresowanym do prezesa zarządu  
i dyrektora generalnego AMP Geerta Verbeecka związkowcy 
zwrócili uwagę, że od tego czasu, warunki zewnętrzne 
funkcjonowania tego zakładu uległy znaczącej zmianie. 
Chodzi przede wszystkim o przyjęcie przez rząd projektu 
ustawy o systemie rekompensat dla przemysłów energo-
chłonnych. Jednym z głównych beneficjentów wsparcia 
ma być właśnie branża hutnicza, w tym również zakłady 
należące do AMP.

Przedstawiciele organizacji związkowych wskazują 
również, że zarząd AMP do tej pory nie poinformował 
strony społecznej, kiedy i na jak długo ma zostać wyłą-
czona część surowcowa krakowskiej huty oraz co stanie 
się z zatrudnionymi tam pracownikami. – W dalszym 
ciągu nie otrzymaliśmy żadnych informacji ilu pracowni-
ków pozostanie na dotychczasowych miejscach pracy, ilu 
pracowników będzie zatrudnionych na innych stanowiskach 
pracy, ile osób i na jak długo będzie musiało skorzystać 
z tzw. postojowego. Prowadzone rozmowy z HR oraz 
propozycje zabezpieczenia pracowników są bardzo ogólne 
nie zawierają konkretnych rozwiązań – czytamy w stano-
wisku podpisanym przez liderów związków zawodowych 
działających w AMP.

Brak tych informacji powoduje – w ocenie związkow-
ców – narastanie frustracji wśród pracowników. – Dlatego 
jeszcze raz wzywamy do wycofania się z decyzji o cza-
sowym wyłączeniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni. 
Jednocześnie domagamy się zorganizowania w trybie 
pilnym spotkania z Pana udziałem – napisano w piśmie 
zaadresowanym do prezesa Verbeecka.

Związkowcy zastrzegli, że jeżeli w ciągu dwóch 
tygodni nie otrzymają satysfakcjonującej pracowników 
odpowiedzi na przesłane stanowisko, będą zmuszeni do 
podjęcia bardziej radykalnych działań w obronie miejsc 
pracy i przeprowadzenia akcji protestacyjnej.
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Wojewódzką Konferencję podsumowu-
jącą projekt edukacyjny „Historia Solidarno-
ści w Małopolsce” już po raz drugi gościł 
Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia 
im. Jana Matejki w Zatorze. Głównym ce-
lem tego przedsięwzięcia to kultywowanie 
i upowszechnianie ideałów wartości ruchu 
„Solidarność” oraz popularyzowanie wie-
dzy na jego temat.

Inicjatywa organizacji tego konkursu 
wyszła ze strony Zdzisława Szczura, prze-
wodniczącego wadowickiej „Solidarności”. 
Przez kilkanaście lat rozszerzał się jego 
zasięg, zmieniała się jego formuła, poja-
wiali się nowi partnerzy oraz pomysły na 
jego uatrakcyjnienie. W tym roku organi-
zatorem konkursu byli Region Małopolski 
NSZZ „Solidarność”, Kuratorium Oświaty, 
w mieniu którego działała Delegatura  
w Wadowicach, Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Krakowie, Małopolskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu  
i Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia 
im. Jana Matejki w Zatorze.

W konferencji – obok laureatów  

– uczestniczyli m.in.: Halina Cimer, Ma-
łopolski Wicekurator Oświaty, Adam Glik-
sman, Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
Zdzisław Szczur, były szef wadowickiej „So-
lidarności” oraz Jan Kraska, kierownik biura 
„Solidarności” w Wadowicach. Obecni byli 
również dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 
uczniowie szkół.

Zaproszeni goście w swoich wystą-
pieniach zwrócili uwagę na działania reali-
zowane w czasie projektu, które miały na 
celu wzmacnianie więzi międzypokolenio-
wej Polaków walczących o wolność kraju  
a współczesną młodzieżą. Podkreślili rangę 
tych działań dla przekazywania wiedzy nt. 
„Solidarności”, a także obowiązku pamię-
ci o wydarzeniach, które zapoczątkowały 
zmiany systemu i odnowę Polski, a także 
kształtowania postaw patriotycznych wśród 
dzieci i młodzieży. 

Projekt edukacyjny „Historia Solidar-
ności w Małopolsce” realizowany w roku 
szkolnym 2018/2019 obejmował liczne 
działania, w tym warsztaty dla nauczycieli 
pt. „Aktywny udział uczniów w przedsię-
wzięciach patriotycznych i edukacyjnych 
– rozwiązania metodyczne”. W ramach 
projektu przeprowadzono konkurs pla-
styczny pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia 
w historii Solidarności mojego regionu” 
dla uczniów szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych. Ponadto zorganizowano 
wojewódzki Małopolski Festiwal Pieśni 
Patriotycznej „Wolna Polska”. 

W czasie konferencji laureaci po-
szczególnych konkursów otrzymali atrak-
cyjne nagrody ufundowane przez Region 
Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz 

zdolna MłodzieżAdam gliksman

Kolejna edycja 
projektu 

edukacyjnego 
„Historia 

Solidarności 
w Małopolsce” 

udowodnił, że mamy 
w Małopolsce bardzo 

zdolną młodzież, 
która interesuje się 
najnowszą historią 

i ją docenia. 
W dn. 7 czerwca br. 

laureaci konkursu 
otrzymali dyplomy 

i nagrody.
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Z Reg ionu

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Po-
sła na Sejm RP Józefa Brynkusa i Burmistrza Zatora.

Podczas podsumowania konkursu wystąpili laureaci 
Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna 
Polska”.

W grupie wiekowej kl. IV-VI laureatami zostali: 
I miejsce – Natalia Sroka – Zespół Szkół Ogólno-

kształcących w Zatorze, I miejsce – Aleksandra Bebak 
– Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku, II miejsce  
– Monika Stachura – Szkoła Podstawowa we Włosienicy, 
II miejsce – Kinga Iwan – Szkoła Podstawowa w Świd-
niku, III miejsce – Klaudia Cichy – Szkoła Podstawowa 
we Włosienicy, III miejsce – Weronika Gałdyn – Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach.
W grupie wiekowej kl. VII, VIII i kl.III gimnazjum: 

tytuł laureata otrzymali: I miejsce – Julia Mostowik 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, I miej-
sce – Agata Chrząszcz – Zespół Szkoły i Schroniska 
Młodzieżowego w Stryszawie, II miejsce – Stanisław 
Maciejewski – Szkoła Podstawowa nr 50 w Krakowie, II 
miejsce – Nikola Janiczek – Samorządowy Zespół Szkół 
w Bobrku, III miejsce – Julia Gurdek – Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Spytkowicach, III miejsce – Zuzanna 
Bąbacz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach, 
III miejsce – Joanna Mydlarz – Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny nr 1 w Osieku.
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Pro Memor ia

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w nocy z 9/10 lipca 2019 r. zmarł 

Śp. Józef Grzyb
 Członek Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu oraz Członek MKZ 

Kraków w latach 1980-1981, założyciel i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKS  
w Nowym Sączu w latach 1980-1981 oraz w latach 1989-1991. Internowany w Załężu od 13 grudnia 
1981 r. do 25 stycznia 1982 r. Członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele NSPJ w Nowym Sączu  

oraz uczestnik comiesięcznych mszy św. za Ojczyznę. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
małopolska „solidarność”

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  
w dn. 3 lipca 2019 r.

Śp. prof. Jacka Balucha
znakomitego slawisty, tłumacza literatury czeskiej, wybitnego naukowca  

i nauczyciela akademickiego;
Ambasadora RP w Czechosłowacji i w Czechach (1990-1995)

Od 1980 r. zaangażowanego w działalność NSZZ „Solidarność” na UJ w Krako-
wie; Internowanego po wprowadzeniu stanu wojennego w Załężu  

od 31 grudnia 1981 do 7 kwietnia 1982. 
Współautora jednej z najbardziej popularnych w czasie stanu wojennego piosenek pt. „Zielona WRONa”. 

Odznaczonego m.in. Krzyżem Kawalerskim (2001) i Krzyżem Oficerskim (2014) Orderu Odrodzenia 
Polski, słowackim Orderem Podwójnego Białego Krzyża III klasy (1998), czeskim Medalem Za Zasługi  

I stopnia (1997) oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla PZKO”.
małopolska „solidarność”

Odszedł od nasz serdeczny przyjaciel, niezwykle życzliwy i prawy człowiek.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.
małopolska „solidarność”

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,  
że w nocy z 21/22 czerwca 2019 r. zmarł

Śp. Władysław Piksa
założyciel i wieloletni działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w województwie nowosądeckim w latach 
1989-1993, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur  

NSZZ RI „Solidarność”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”.
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Związek

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

Zniżki dla członków „Solidarności”
Członkowie „Solidarności” mogą otrzymać 10 proc. zniżki 

na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi „Klub 
PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie 
podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, 
Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku 
Pekao S.A.

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ 
Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: 
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu 
aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 
proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wy-
starczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ 
„Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer 
otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po 
pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów 
z rocznym okresem ubezpieczenia. Właściciel karty musi wystę-
pować w umowie jako ubezpieczony. Zniżka musi być zgodna  
z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej. Z tytułu posiadania 
Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej 
umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, 
OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo 
Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mie-
nie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cy-
wilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie 
PZU Bezpieczny Rowerzysta.

Dodatkową ofertę dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ 
Solidarność przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem 
skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Soli-
darność” w placówce Banku Pekao SA. Zakłada ona chociażby 
darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty 
debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące 
od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. przygotował 
także ofertę specjalną dla organizacji działających w ramach 
NSZZ „Solidarność”.

fot. m. Żegliński - tygodnik solidarność
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