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OD REDAKCJI
Trudno uwierzyć, że 2020 r. minął nam
wszystkim tak szybko i już na dobre weszliśmy
w 2021 r. Wszyscy wyczekujemy powrotu do
normalności, choć coraz częściej stawiamy sobie
pytanie nie tyle o to, kiedy to nastąpi, ale jaka
będzie ta normalność. Czy będzie ona rzeczywiście „nowa”, a zatem inna od „starej”, którą
pamiętamy sprzed kilkunastu miesięcy?
Niezależnie od tych wszystkich niepewności 2021 r. przyniósł pewne zmiany ważne dla
pracowników oraz dla emerytów, które przedstawiamy w bieżącym numerze. Polecam m.in.
tekst dotyczący – postulowanemu przez NSZZ
„Solidarność” – wprowadzeniu jednolitej płacy
minimalnej na terenie Unii Europejskiej.
Wracamy też wspomnieniem do grudnia
2020 r., przypominając najważniejsze wydarzenia z tego okresu w naszym regionie, w tym
m.in. obchody rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego.
Zachęcam również do przeczytania materiału poświęconego Małopolskiemu Szlakowi
Solidarności, który w 2020 r., dzięki współpracy
z Województwem Małopolskim został znacząco
rozbudowany. Pojawiło się 12 nowych folderów, które bezpłatnie będzie można otrzymać
w biurach NSZZ „Solidarność”. Już dziś wiemy,
że po raz kolejny dzięki współpracy z Kuratorium
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Oświaty szlaki zostaną wykorzystane we wspólnym projekcie edukacyjnym, skierowanym do
dzieci i młodzieży.
Korzystając w okazji naszym Czytelnikom
oraz Wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”
życzę, by 2021 r. był dla nas wszystkich znacznie
bardziej łaskawszy niż jego poprzednik i pozwolił
nam na powrót do życia i przyjemności, za którymi tęsknimy.
Adam Gliksman

Aktualizacja CIT 8 i CIT 8/0
jest do pobrania na stronie
Główna Księgowa naszego Regionu Małgorzata Wojs przygotowała dla Państwa aktualizacje
dokumentów CIT 8 i CIT 8/0 na naszej stronie
www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce: „Materiały do pobrania” pt. „część I 2021”.
• CIT 8 – str. 23-29, str. 35-41
• CIT 8/0 – str. 31-34, str. 43-46
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DNI WOLNE W 2021 ROKU
W 2021 roku wypada 13 dni ustawowo wolnych od pracy oraz 2 dodatkowe dni wolne w ramach
świąt, które wypadają w sobotę. Nowy rok przyniósł kilka okazji, aby korzystnie zaplanować swój
urlop, dowiedz się kiedy warto wziąć dzień wolny.
W 2021 roku mamy 13 dni ustawowo wolnych
od pracy:
• 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok
• 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli
• 4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc, pierwszy
dzień świąt
• 5 kwietnia (poniedziałek) – Wielkanoc, drugi
dzień świąt
• 1 maja (sobota) – Święto Pracy
• 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji
3 maja
• 23 maja (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
• 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
• 15 sierpnia (niedziela) – Wniebowzięcie NMP
i Święto Wojska Polskiego
• 1 listopada (poniedziałek) – Dzień Wszystkich
Świętych
• 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto
Niepodległości
• 25 grudnia (sobota) – Boże Narodzenie,
pierwszy dzień świąt
• 26 grudnia (niedziela) – Boże Narodzenie,
drugi dzień świąt

bo 1 maja to sobota. Z tego powodu majówka
potrwa tylko trzy dni (sobota-poniedziałek). Jeśli
jednak zdecydujemy się na wzięcie 4 dni urlopu:
4, 5, 6 i 7 maja, to razem otrzymamy 9-dniową
przerwę.
CZERWIEC:
1 dzień urlopu = 4 dni wypoczynku
Urlop w piątek 4 czerwca pozwoli na połączenie święta Bożego Ciała z weekendem i 4 dni
odpoczynku od pracy. I będzie to jedyny długi
weekend w okresie letnim.
LISTOPAD:
1 dzień urlopu = 4 dni wypoczynku
1 listopada (Dzień Wszystkich Świętych) wypada w poniedziałek, a Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w czwartek. Początek
miesiąca przyniesie więc wydłużony weekend,
a w połowie miesiąca wystarczy wziąć jeden dzień
urlopu w piątek 12 listopada, żeby uzyskać 4 dni
wolne od pracy.

Dodatkowe dni wolne za święta w sobotę
W 2021 roku dwa święta wypadają w sobotę
(1 maja – Święto Pracy i 25 grudnia – Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt). Pracodawcy mają
więc obowiązek wyznaczenia pracownikom dwóch
dodatkowych dni wolnych.

Niedziele handlowe w 2021 roku
Warto też przypomnieć, że rok 2021 jest kolejnym, w którym obowiązują ograniczenia w handlu w niedziele. Zakupy będzie można zrobić tylko
w 7 niedziel: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia,
czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w jedną
niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Jak korzystnie zaplanować urlop?
MAJ: 4 dni urlopu = 9 dni wolnego
Majówka, która zazwyczaj rozpoczyna sezon
wyjazdów wiosenno-letnich, wypada niefortunnie,

Niedziele handlowe:
31 stycznia 2021 r., 28 marca 2021 r., 25
kwietnia 2021 r., 27 czerwca 2021 r., 29 sierpnia
2021 r., 12 grudnia 2021 r., 19 grudnia 2021 r.
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Zmiany ZUS w Nowym Roku
Emerytury i renty – ZUS w 2021 r.
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty
świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Tegoroczna waloryzacja emerytur
według wskaźników wyniesie 4,24% – to znaczy,
że ich podwyżka wyniesie co najmniej 50,88 zł
brutto.
Wysoki wskaźnik waloryzacji oznacza, że
w poprzednim roku mieliśmy przede wszystkim
wysoką inflację, a niski wskaźnik – że niską. Dla
porównania w 2010 r. wynosiła 4,62%, w 2014 r.
– 1,6%, w 2016 r. – 0,24%, w 2018 r. – 2,98%,
2019 r. – 3,26%, 2020 r. – 3,24%.
Rząd proponuje, aby w 2021 r., podobnie jak
w poprzednich latach, zmodyfikować obecnie obowiązujące zasady waloryzacji. Zgodnie z propozycją
wszystkie emerytury i renty w 2021 r. wzrosną
o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną
kwotą podwyżki 50 zł. Najniższe emerytury, renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty
rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do

1250,88 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności
do pracy – do 937,50 zł.
Z obliczeń na rok 2021 r. wynika, że senior
z emeryturą minimalną w wysokości 1200 zł dostanie po waloryzacji 600 zł brutto więcej w skali roku,
a senior ze świadczeniem w wysokości 3000 zł – aż
1400 zł. Rekordzista dostanie miesięcznie ok. 1,3
tys. zł podwyżki, czyli w ciągu roku łącznie 13 tys.
zł więcej – mówiła Gertruda Uścińska, prezes ZUS,
podczas wywiadu dla money.pl
Przy obecnych założeniach koszt waloryzacji
ma wynieść od 9 do 10 mld zł. Wskaźnik waloryzacji
to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym
zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.
Wyrównania dla osób urodzonych w 1953 r.
Seniorzy z rocznika 1953, którzy przeszli
z wcześniejszej emerytury na zwykłą i na tym finansowo stracili, teraz odzyskają swoje pieniądze. Od
15 stycznia ZUS wypłaca jednorazowe wyrównania.
Arkusz1
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Waloryzacja 4,24%
1 042,40 zł
1 146,64 zł
1 250,88 zł
1 355,12 zł
1 459,36 zł
1 563,60 zł
1 667,84 zł
1 772,08 zł
1 876,32 zł
1 980,56 zł
2 084,80 zł
2 189,04 zł
2 293,28 zł
2 397,52 zł
2 501,76 zł
2 606,00 zł
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Wysokość emerytury
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Waloryzacja 4,24%
2 710,24 zł
2 814,48 zł
2 918,72 zł
3 022,96 zł
3 127,20 zł
3 231,44 zł
3 335,68 zł
3 439,92 zł
3 544,16 zł
3 648,40 zł
3 752,64 zł
3 856,88 zł
3 961,12 zł
4 065,36 zł
4 169,60 zł
4 273,84 zł
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Pieniądze dostaną osoby, które:
urodziły się w 1953 roku i pobierały lub nadal
pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie wniosku złożonego przed
1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego, czy ZUS
decyzję w sprawie emerytury wcześniejszej
wydał przed tym terminem, czy po nim)
• lub osoby, które mają prawo do renty rodzinnej po takich emerytach.
W związku z tym wyższych wypłat z ZUS może
spodziewać się około 63 tys. kobiet i mężczyzn urodzonych w 1953 r., którzy byli na wcześniejszych
emeryturach.
Średnia podwyżka emerytur dla osób z rocznika 1953 to ok. 200 zł. Do tego dochodzi jednorazowe wyrównanie. Przeciętna kwota wyrównania
wynosi 12 786 zł brutto. Od tego zostanie niestety
potrącona składka zdrowotna (161 zł) i zaliczka na
podatek dochodowy – 2174 zł. W sumie senior
odda więc państwu 2335 zł. Z wyliczeń resortu
rodziny wynika, że w przyszłym roku budżet zarobi na emerytach z rocznika 1953 – uwaga – 194
mln zł. – Niestety, na etapie prac nad przepisami
widać nikt o tym nie pomyślał – mówi Faktowi
dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.
Jego zdaniem wystarczyłby jeden zapis, który pozwoliłby zwolnić emerytów z podatku i składki.
– Wystarczyłoby wpisać w ustawie, że wyrównanie
jest odszkodowaniem.
•

„Trzynastki i czternastki”
• 13 emerytura
To świadczenie otrzyma każdy uprawniony do
świadczenia emerytalnego senior, bez konieczności
składania wniosków. Trzynasta emerytura wynosi
minimalną kwotę emerytalną dla wszystkich, tj.
1250 złotych brutto.
Trzynasta emerytura trafi do wszystkich emerytów mających prawo do wypłaty świadczenia na
dzień 31 marca 2021 r.
• 14 emerytura
Dla zdecydowanej większości emerytów czternasta emerytura zostanie wypłacona w wysokości
emerytury minimalnej. Z uzasadnienia do projektu
ustawy wynika, że czternastą emeryturę ma otrzystyczeń-luty 2021
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mać 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln emerytów
w pełnej wysokości – czyli w wysokości najniższej
emerytury. Są to osoby, których emerytura nie jest
wyższa od kwoty 2,9 tys. zł brutto.
Emeryci otrzymujący świadczenie w wyższej
wysokości będą mieli czternastą pomniejszoną na
zasadzie złotówka za złotówkę – licząc od podstawy 2900 zł. Jeśli np. ktoś ma emeryturę w wysokości 3900 brutto, to wysokość czternastki będzie
miał pomniejszoną o 1000 zł.
Czternasta emerytura powinna trafić do emerytów wraz z listopadową stałą emeryturą.
Oprócz zmian w emeryturach i rentach, w nowym roku zmieniła się też kwota wolna od podatku.
Zmiany kwoty wolnej od podatku
dla związkowców
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota
wolna od podatku nie powoduje obowiązku zapłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że osoby, które w trakcie roku podatkowego
osiągną dochody niższe od tej wartości, nie będą
musiały w ogóle zapłacić podatku dochodowego
od osób fizycznych. Co ważne: nie oznacza to jednak, że nie będą musiały złożyć w związku z tym
odpowiedniej deklaracji PIT.
Warto mieć także świadomość, że możliwość
skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek mają
jedynie podatnicy rozliczający się na podstawie
skali podatkowej, a więc np. osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także przedsiębiorcy, którzy wybrali ten
sposób opodatkowania. Kwoty wolnej nie mogą
uwzględnić m.in. ryczałtowcy czy przedsiębiorcy
korzystający z podatku liniowego.
Zwiększono limit zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli dostałeś zapomogę od związku zawodowego. W tym wypadku uzyskasz wyższą kwotę zwolnioną od podatku
dochodowego od osób fizycznych, jeśli otrzymasz
w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony
z powodu COVID-19, zapomogę wypłacaną z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji
związkowej pracownikom należącym do tej organiINFORMACYJNY
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zacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Nie dotyczy to zapomogi
dotyczącej indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.
Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych z funduszy
związkowych zg. z art. 21 ust.1 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych są:

Stan od
01.01.2018 r.

Stan od 31.03.2020
do roku odwołania
epidemii (cały ten rok)

bez ograniczeń

bez ograniczeń

pkt 9a) zapomogi inne niż losowe wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym:

nie więcej jak 1000 zł

nie więcej jak 3000 zł

pkt 26) zapomogi losowe: otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci

bez ograniczeń

bez ograniczeń

pkt 38) świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów w związku
z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem
pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy

nie więcej jak 3000 zł

nie więcej jak 3000 zł

pkt 67) wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem
działalności socjalnej zg. z przepisami o ZFŚS, świadczeń pieniężnych i rzeczowych (bez bonów, talonów itp.) łącznie z finansowaniem z funduszy związkowych

nie więcej jak 1000 zł

nie więcej jak 2000 zł

pkt 78 b) dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące
działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk,
pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-rehabilitacyjnoszkoleniowo-opiekuńczych oraz przejazdów na ten wypoczynek i pobyt na
leczeniu dla dzieci i młodzieży do lat 18

nie więcej jak 2000 zł

nie więcej jak 3000 zł

pkt 9) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka

50 lat pracy i jeszcze więcej
Jak może się zmieniać wysokość emerytury
dla osób obecnie pracujących?
W wywiadzie z Prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych padły szokujące słowa o zwiększeniu
lat pracy do nawet 50 lub 60 wśród pokolenia
młodych ludzi. Według P. Uścińskiej dodatkowe lata
pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego to jedyny słuszny sposób, aby podwyższyć świadczenia
emerytalne i renty, które w przyszłości mogą być
znacznie niższe. Takie wiadomości z ZUS wzbudziły
wiele emocji i wywołały niemałą burzę w mediach.
Jak będzie wyglądać przyszłość młodych ludzi według Pani Prezes ZUS? – Trzeba się oswajać
z tym, że dla dzisiejszych 20-, 30-latków staż pracy
przekraczający 40 lat lub więcej nie będzie niczym
zaskakującym. Pół wieku aktywności zawodowej
może być normą. Tak, jak normą stawać się będzie
życie dłuższe niż 70 czy nawet 80 lat. Nowe technologie tworzą nowe możliwości, a przede wszystkim
odciążają liczne grupy zawodowe. Nasi rodzice

6

SERWIS

i dziadkowie pracowali w erze zawodów fizycznych.
Dziś rzeczywistość pracowników wygląda o wiele,
wiele lepiej. Nie ma wątpliwości, że na podwyższenie świadczenia emerytalnego jest tylko jeden
sposób. Jest to właśnie dłuższa praca i późniejsze
wnioskowanie o świadczenie. Jeden rok pracy po
osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść
świadczenie nawet o 15 proc. – powiedziała prezes
Gertruda Uścińska.
W wywiadzie podkreśliła również, że ona i jej
rodzina z chęcią pracują ponad przeciętną ilość lat,
więc dlaczego inni mogliby mieć z tym jakiekolwiek
problemy? Mimo tych słów trudno sobie wyobrazić
pracę przez ponad pół wieku, aby otrzymać godną
emeryturę, wiele osób chce jednak mieć z życia coś
innego oprócz pracy aż do śmierci.
Takie założenia o wydłużeniu czasu pracy
wśród pokolenia Y i pokolenia Z są spowodowane kilkoma czynnikami. Rozwijająca się medycyna
sprzyja dłuższemu życiu Polaków, zwiększa się liczba emerytów oraz maleje liczba osób w tzw. wieku
produkcyjnym. W skrócie od wielu lat mamy niż
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Prawo
demograficzny. W ciągu pięciu lat liczba emerytów
w ZUS zwiększyła się o 20 proc., czyli o 1 mln osób
w porównaniu do danych z 2015 roku – powiedział
Prawu.pl dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. To wszystko składa się na tzw. kwotę
zastąpienia, czyli relacje przeciętnej emerytury do
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, które
będzie w przyszłości o wiele niższe niż dziś. – Dziś
stopa zastąpienia wynosi ok. 55 proc., a w 2060 r.
może to być ok. 25 proc. – wyjaśnia prezes ZUS.
G. Uścińska podkreśliła również, jak ważne
w tej sytuacji jest, aby podejmować pracę na podstawie oskładkowanej umowy, ponieważ co da nam
50 lat pracy, jeżeli tylko połowa podlegała składkom emerytalnym. Młodzi ludzie na obecnym rynku
pracy rzadko mogą liczyć na podpisanie z pracodawcą umowy o pracę, dlatego NSZZ „Solidarność”
walczyła ze „śmieciówkami” i zlikwidowała wiele
nadużyć pracodawców wobec pracowników.
Źródła: zus.pl, money.pl

Zmiany wynagrodzeń minimalnych
Rada Ministrów zdecydowała, że płaca minimalna wzrośnie o 200 zł brutto w stosunku do
2020 i wyniesie w 2021 roku 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów
cywilnoprawnych ma natomiast wynosić 18,30 zł.
Proponowana wysokość minimalnego wynagrodzenia oznacza wzrost w stosunku do 2020 roku
(2600 zł) o 7,7 proc.
Płaca minimalna 2021 – umowa o pracę
Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie
o 200 zł w stosunku do poprzedniego roku. Oznacza to, że płaca minimalna w 2021 r. wyniesie
2800 zł brutto. Będzie to 53 proc. prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.
Pensja minimalna netto ma wynieść ok. 2061 zł.
Płaca minimalna 2021 – umowa zlecenie
W 2021 r. wzrośnie też wynagrodzenie osób
zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych
na umowę zlecenie wyniesie 18,30 zł. To o 1,30 zł
więcej niż rok temu. Oznacza to, że osoby zatrudstyczeń-luty 2021
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nione na umowę zlecenie w 2021 roku zarobią
przynajmniej 12 zł za godzinę „na rękę”.
Przypomnijmy, że stronom Rady Dialogu
Społecznego nie udało się w 2020 r. wypracować
wspólnego stanowiska w sprawie pensji minimalnej w 2021 roku. Przepisy mówią, że jeśli radzie
w przewidzianym ustawą terminie nie uda się
uzgodnić wysokości minimalnej pensji (i stawki
godzinowej) na przyszły rok, wówczas kwoty te
ustala rząd w drodze rozporządzenia. Miał na to
czas do 15.09.20 i nie mógł zaproponować stawki
niższej, niż ta którą przedstawił wcześniej radzie
(było to 200 złotych).
Dodatek za pracę w porze nocnej
W związku z podwyższeniem stawki minimalnej od 1 stycznia wzrośnie dodatek za pracę
w porze nocnej. Tę kwestię reguluje art. 151[8]
Kodeksu pracy. Zgodnie z jego zapisami pora nocna to czas pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. To,
w jakich godzinach w zakładzie jest praca nocna,
powinno być zapisane w regulaminach pracy bądź
w układach zbiorowych i czas jej trwania musi
być znany pracownikom. Za każdą godzinę pracy
wypadającą w tej porze, pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Wysokość tego
dodatku to 20 proc. stawki godzinowej obliczonej
z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w danym roku. Wysokość dodatku za pracę w porze
nocnej jest zmienna w zależności od miesięcznego
wymiaru czasu pracy. Ponieważ w styczniu mamy
do przepracowania 152 godziny, dodatek za pracę
w porze nocnej wyniesie 3,68 zł brutto. W kolejnych miesiącach jego wysokość będzie się wahała
od 3,04 zł brutto do 3,5 zł brutto. Dla porównania
w 2020 roku były to kwoty wynoszące od 2,83 zł
brutto do 3,25 zł brutto.
* Wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego
pracodawcy otrzymują dodatek za pracę w porze
nocnej w jednakowej wysokości, bez względu na
to, na jakich stawkach zostali zatrudnieni. Trzeba
jednak pamiętać, że w ten sposób obliczony dodatek za pracę w porze nocnej stanowi kodeksowe
minimum, które pracownik musi otrzymać.
źródło: polskatimes.pl
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Europejska płaca minimalna
We wrześniu 2020 r. podczas spotkania organizacji związkowych EKZZ odbyło się głosowanie
w sprawie europejskiej płacy minimalnej. Wzięło
w nim udział 87 krajowych związków zawodowych z całej Europy oraz 10 europejskich sektorowych związków zawodowych. Apel o przyjęcie
dyrektywy w sprawie europejskiej płacy minimalnej poparli większością 85% głosów członkowie
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Swojego zdecydowanego poparcia udzieliła również NSZZ „Solidarność”. Na zebraniu podkreślono
trzy istotne kwestie:
• państwa członkowskie nie mogą ustalić swojej ustawowej płacy minimalnej poniżej progu
przyzwoitości (60% mediany i 50% średniego
wynagrodzenia w oparciu o krajowe wynagrodzenia brutto w pełnym wymiarze godzin);
• zakończone będą musiały być nieuczciwe
praktyki, takie jak potrącanie przez pracodawcę z ustawowej płacy minimalnej;
• prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych
ma być zagwarantowane, promowane i chronione w każdym państwie członkowskim.
W następstwie apelu EKZZ w dniu 28 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła
projekt Dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń
minimalnych w Europie (COM (2020) 682 final).
Zawarte w niej zapisy mają na celu ustanowienie
ram wynagrodzenia na poziomie unijnym w celu
zapewnienia, aby minimalne wynagrodzenia były
ustalane na adekwatnym poziomie i aby pracownicy mieli dostęp do ochrony minimalnego
wynagrodzenia w formie ustawowego wynagrodzenia minimalnego lub w formie wynagrodzeń
określonych w układach zbiorowych. Tak więc,
projekt dyrektyw dotyczy nie tylko zasad ustalania
płacy minimalnej w państwach UE, ale również
zawiera w art. 4 normy mające na celu promowanie negocjacji zbiorowych w sprawie ustalania
wynagrodzeń. W tym artykule wskazuje się, że
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państwa, w których skala objęcia pracowników
układami zbiorowymi pracy jest mniejsza niż
70% będą zobowiązane do przygotowania, po
konsultacji z krajowymi partnerami społecznymi,
planów naprawczych, o których będą informowały
Komisję Europejską. Uzasadnieniem do działań na
rzecz rozpowszechniania układów zbiorowych są
wyniki w krajach, gdzie negocjacje zbiorowe są
dość powszechne, skutkiem tego jest zazwyczaj
niższy odsetek pracowników nisko opłacanych,
mniejsze nierówności płacowe i wyższe wynagrodzenia minimalne. Dyrektywa europejska opiera
się na realizacji art. 6 Europejskiego filaru praw
socjalnych, który mówi, że pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewnia przyzwoity poziom życia. Należy zadbać
o odpowiednie płace minimalne, tak by zapewnić
zaspokojenie potrzeb pracownika i jego rodziny
w świetle krajowych warunków ekonomicznych
i społecznych, przy jednoczesnym zapewnieniu
dostępu do zatrudnienia i motywacji do poszukiwania pracy. Należy zapobiegać ubóstwu pracujących. Wszystkie wynagrodzenia są ustalane
w sposób przejrzysty i przewidywalny, zgodnie
z praktyką krajową i z poszanowaniem autonomii
partnerów społecznych.
– Projekt Dyrektywy nie jest idealny – przykładowo brakuje odniesienia wysokości płacy minimalnej do mediany płac i średniej płacy w danym
państwie. Ten element znajduje się w preambule,
ale już nie w samej treści dyrektywy – wskazuje
Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK
NSZZ „Solidarność”. – Jednakże z polskiej perspektywy zdecydowanie pozytywny jest zawarty
w projekcie aspekt wzmocnienia rokowań zbiorowych – dodaje ekspertka.
NSZZ „Solidarność” zwrócił się już do polskich europarlamentarzystów niezależnie od ich
orientacji politycznej o włączenie się w prace nad
projektem Dyrektywy.
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Stanowisko Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”
Szanowni Państwo!
28 października 2020 r. Komisja Europejska
przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych (COM (2020) 682
final). Będzie on niebawem przedmiotem intensywnych prac Parlamentu Europejskiego. Mając powyższe
na względzie NSZZ „Solidarność” zwraca się o wsparcie tej inicjatywy niosącej ze sobą pozytywne skutki
dla polskiego świata pracy.
Projekt przygotowany przez Komisję Europejską
witamy z zadowoleniem, gdyż jest to ważny krok
w kierunku implementacji zasad Europejskiego filaru
praw socjalnych odnoszących się do uczciwych warunków pracy, w tym wprowadzenia uczciwej płacy
minimalnej i promowania efektywnych rokowań zbiorowych. W ten sposób służy to budowaniu społecznego wymiaru procesu integracji europejskiej. Z polskiej
perspektywy najważniejsze jest zapisane w projekcie
dyrektywy wzmocnienie roli rokowań zbiorowych
i negocjacyjnego kształtowania stosunków pracy,
a więc tego, czego brakuje w naszym kraju. Polskie
związki zawodowe brały aktywny udział w wypracowywaniu stanowiska europejskiego ruchu związkowego w odpowiedzi na konsultacje, przeprowadzone
przez Komisję z europejskimi partnerami społecznymi
w oparciu o art. 154 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
W naszej ocenie projekt dyrektywy odpowiada
w znacznej mierze na oczekiwania polskich pracowników. Widzimy jednocześnie potrzebę dalszych prac
nad redakcją jego zapisów w pewnych obszarach.
Poniższe uwagi mają charakter roboczy i wskazują
na niektóre niedostatki przedstawionego projektu.
1. Projektowany art. 2 dotyczący podmiotów
objętych dyrektywą ma zbyt wąski zakres.
W naszej ocenie zakres ten powinien być jak
najszerszy i obejmować także osoby wykonujące podporządkowaną pracę, która:
• finansowana jest ze środków publicznych (odwołując się do polskiego przykładu: osoby wykonujące staż w rozumieniu Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy winny
otrzymywać świadczenie nie niższe od ustawowej płacy minimalnej);
styczeń-luty 2021
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wykonywana jest w oparciu o umowę nie będącą umową o pracę lub umową zlecenia (polska
instytucja umowy o pomocy przy zbiorach). Definicja zawarta w projektowanym art. 2 powinna „odrywać” się od uwarunkowań krajowych
i zmierzać w kierunku stworzenia unijnej definicji
pracownika.
2. Niepokojący jest brak doprecyzowania definicji „collective agreement”.
Należy jednoznacznie zdefiniować, że porozumienia zbiorowe w rozumieniu dyrektywy po stronie
pracowników zawierane są przez związek zawodowy.
Odwołujemy się w tym zakresie do polskich doświadczeń z wprowadzeniem regulacji w kodeksie pracy
pozwalającej na wydłużanie okresu rozliczeniowego
do 12 miesięcy, na podstawie porozumienia które (w przypadku braku reprezentacji związkowej)
pracodawca może zawrzeć z dowolnie przez siebie wyłonioną doraźną reprezentacją pracowników.
W docelowej dyrektywie potrzebna jest definicja,
która w żadnym procesie implementacji krajowej nie
pozwoli na uznanie, że porozumieniem zbiorowym
jest porozumienie zawarte przez pracodawcę z reprezentacją wybraną ad hoc (także kilkuosobową).
3. W odniesieniu do art. 5 odnoszącego się do
wysokości płacy minimalnej postulujemy wprowadzenie tam określonych relacji procentowych pomiędzy
minimalnym wynagrodzeniem a średnią płacą oraz
medianą płacy (60% mediany oraz 50% przeciętnej
płacy) zależnie który wskaźnik jest wyższy w danym
państwie.
Spektrum tych uwag jest oczywiście szersze
i w przypadku zaistnienia takiej potrzeby eksperci
NSZZ „Solidarność” z chęcią doprecyzują i rozwiną
nasz komentarz. Liczymy na pozytywne podejście
do tej ważnej dla polskiego świata pracy inicjatywy. Pandemia unaocznia kluczową rolę często nisko
wynagradzanych pracowników sektora opieki, transportu czy handlu. Potrzebujemy stabilnej struktury
zapewniającej wzrost wynagrodzeń, co gwarantuje
zachowanie niezbędnego dla odbudowy gospodarek
popytu wewnętrznego. Szczególnie w obecnym trudnym okresie walki z pandemią potrzebujemy działań,
które określą społeczny wymiar odbudowy ekonomii
i umocowania jej na zasadach wskazanych w polskiej
konstytucji, czyli społecznej gospodarki rynkowej.
Za Komisję Krajową
Piotr Duda
•
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Obchody 13 grudnia w Małopolsce
Kraków
Podczas uroczystości 13 grudnia w Dzień
Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, jak co roku
przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego
złożyli wieniec kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.
Następnie podczas mszy św., której towarzyszył wyjątkowy obraz Matki Bożej Robotników
Solidarności, członkowie i sympatycy Małopolskiej „Solidarności” pomodlili się wspólnie
w intencji zmarłych. Na koniec pod pomnikiem
św. Jana Pawła II na Wzgórzu Wawelskim wybrzmiał Hymn Solidarności.
O godz. 16.00 Krzyż Katyński oświetlił napis
13.XII ułożony z płonących, biało-czerwonych
zniczy. Na placu im. o. A. Studzińskiego kwiaty
złożył m.in. Przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek, Zastępcy Przewodniczącego Adam Gliksman
oraz Adam Lach, Marszałek Małopolski Witold
Kozłowski i Dyrektor IPN Oddział w Krakowie

Filip Musiał. Później wszyscy wyruszyli do Katedry Wawelskiej, której wnętrze wypełniło się
sympatykami i członkami związku. Towarzyszyły
im również sztandary NSZZ „Solidarności”. W kościele o 16.30 rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abp.
Marka Jędraszewskiego. W trakcie mszy św. do
obecnych przemówił Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Wojciech Grzeszek, który
zawierzył członków Małopolskiej „Solidarności”
Matce Bożej.
Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że 39 lat temu – 13 grudnia
1981 r. – też była niedziela – trzecia niedziela
Adwentu – niedziela Gaudete, mówiąca o nadziei i radości ze zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. – Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa chciała tą nadzieją żyć, mimo
ogromnego zmęczenia ciągłymi prowokacjami

Fot. Z. Pokuta

10

SERWIS

INFORMACYJNY

Nr 1-2 (769-770)

Z Regionu

Fot. Z. Pokuta

ówczesnej władzy, solidarnościowymi strajkami, które wybuchały w różnych miejscach naszej
ojczyzny, wielogodzinnymi kolejkami, by kupić
cokolwiek do jedzenia – mówił arcybiskup zaznaczając, że 39 lat temu ówczesna władza, wprowadzając stan wojenny, zdecydowała się złamać
to przesłanie radości i nadziei.
Metropolita krakowski w tym kontekście
wspominał swojego śp. ojca, który należał do
pokolenia Kolumbów. Dla niego 13 grudnia
1981 r. był utratą nadziei na niepodległość dla
Polski; była to klęska porównywalna z upadkiem
powstania warszawskiego w 1944 r. Umarł w połowie maja 1989 r., a jednym z jego ostatnich życzeń było, by syn kupił cegiełkę na „Solidarność”,
ale zaznaczył, żeby zrobić to za jego pieniądze.
Arcybiskup zwrócił uwagę, że 39 lat temu
w czasie liturgii odczytywano te same słowa
proroka Izajasza o Mesjaszu. I w kontekście kolejnych represji ze strony komunistycznej władzy
pytał, kto wtedy czuł się prawdziwie posłany
przez Pana, by „głosić dobrą nowinę ubogim, by
styczeń-luty 2021
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opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę”.
– Zwiastunem pokoju i pociechy był wywodzący się z pokolenia Kolumbów Ojciec Święty
Jan Paweł II – mówił arcybiskup przywołując słowa papieża, który kilkanaście godzin po wprowadzeniu stanu wojennego zwracał się do rodaków
z apelem, by na nowo nie przelewano polskiej
krwi. Tydzień później, w czasie modlitwy „Anioł
Pański”, Jan Paweł II po raz kolejny prosił „o modlitwę i solidarność z narodem, który ma prawo
żyć w pokoju i poszanowaniu praw człowieka”.
Metropolita przypomniał także, że w wigilijny wieczór 24 grudnia 1981 r. Jan Paweł II
postawił w swoim oknie płonącą świecę. Podobnie zrobił prezydent USA Ronald Reagan. Był to
wyraz pamięci o stanie wojennym, który trwał
w Polsce i o tych, których nagle zabrakło przy
wigilijnym stole. Przez kolejne miesiące Ojciec
Święty bronił wolności ojczyzny i umacniał nadzieję rodaków. A w sposób szczególny zrobił to
w czasie drugiej pielgrzymki do Polski w 1983 r.
INFORMACYJNY
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– całując ojczystą ziemię dał wyraz tego, czym dla
niego była Polska. – Sprawując Piotrowy urząd
kochał cały świat – był otwarty na wszystkich
potrzebujących, cierpiących, zgłodniałych prawdy o Chrystusie, ale ciągle zatroskany o naszą
ojczyznę.
Dzisiaj to Jan Paweł II potrzebuje ich – nie
dla obrony jego dobrego imienia, ale dla obrony
Polski i dla obrony Kościoła w Polsce. Bo jak długo ludzie „Solidarności” będą walczyć o godne
miejsce dla niego zarówno w swoich sercach,
jak i w przestrzeni publicznej, tak długo będzie
trwała walka o Polskę, tak długo będzie silny
chrześcijański duch w naszej ojczyźnie, tak długo
nie ulegniemy siłom zła – podkreślał arcybiskup.
Metropolita zwrócił uwagę na obraz Matki
Bożej Częstochowskiej, Patronki Robotników –
ludzi „Solidarności” i miniaturę Nowohuckiego
Krzyża, a także obecność relikwii św. Stanisława
Biskupa i bł. Jerzego Popiełuszki. Przywołał słowa Jana Pawła II z krakowskich Błoni z dnia 22
czerwca 1983 r., gdy Ojciec Święty mówił m.in.,
że „w Jezusie Chrystusie człowiek powołany jest
do zwycięstwa”, a od Chrystusa płynie moc, która
jest potężniejsza od każdej ludzkiej słabości.
Po mszy św. na wzgórzu Wawelskim pod
pomnikiem św. Jana Pawła II uczestnicy rozpalili
znicze, złożyli wieńce oraz wspólnie odśpiewali
Hymn Solidarności.

nie wiedzieli, że ci ludzie gromadzą się przy krzyżu, z którego czerpią moc. To co „Solidarność”
zdziałała świat uznał za cud. To wszystko zasługa
orędownika z Watykanu – św. Jana Pawła II.
Refleksja na dzisiaj – nie może św. Jan Paweł
II bronić się sam, ale ma nas i nikt nie może na
niego rzucać oszczerstw. Czy jest odpowiedzialny
za mój czy twój grzech?
Przypomniał też pielgrzymkę św. Jana Pawła
II do Polski w 1983 roku, gdy przed wizytą Papieża „Solidarność” wieszała krzyże, a władza już
po wizycie je ściągała. O te krzyże upomniała się
młodzież, która nie pozwoliła ich ściągnąć. Ksiądz
dziekan podziękował za tamtą młodzież, a do
dzisiejszej zaapelował, aby się w nich zapatrzyła.
Podziękował również „Solidarności” za wierność
krzyżowi, za trwanie przy człowieku, za ochronę
życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
W uroczystej mszy świętej wzięli udział samorządowcy, osoby internowane, członkowie
Związku oraz sztandary: Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Glinik, Międzyszkolnej

Zuzanna Pokuta

Gorlice
13 grudnia 2020 r. w Gorlicach obchodzono
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Obchody
rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Bazylice
Mniejszej w Gorlicach w intencji Ojczyzny i Ofiar
stanu wojennego w 39. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce. Homilię wygłosił ks. dziekan
Stanisław Ruszel, który przypomniał, że gdy
wprowadzano 39 lat temu stan wojenny, władze
miały na celu, aby za wszelką cenę wprowadzić
ludzi w stan lęku i niepewności, a wtedy będzie
można zrobić z ludźmi wszystko. Jednak ateiści
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Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania oraz
Duszpasterstwa Ludzi Pracy.
Mszę świętą uświetnił występ scholi parafialnej. Ze względu na pandemię, w tym roku
obchody były skromne, nie odbył się przemarsz
uczestników na czele z pocztami sztandarowymi
na Cmentarz Parafialny pod tablicę upamiętniającą bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, ale delegacja
członków Związku zapaliła tam znicze, jak też
pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Placu Kościelnym.

czy „Solidarności” trzymała transparent „13 grudnia 1981 r. – Pamiętamy”.
Kierownik Oddziału Krzysztof Kotowicz zwracając się do zgromadzonych przypomniał krótko
to tragiczne wydarzenie, które miało miejsce 39
lat temu oraz wyraził szacunek dla tych, których
internowano, którzy stracili wolność, a niekiedy
nawet życie, którzy w różny sposób ucierpieli
w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.
Proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej
ks. Czesław Paszyński oraz uczestnicy uroczystości
odmówili krótką modlitwę w intencji ofiar stanu
wojennego, po czym pod Pomnikiem Solidarności zostały złożone wiązanki kwiatów. Kwiaty
złożyli m.in. internowani w stanie wojennym na
czele z Andrzejem Szkaradkiem, przedstawiciele
sądeckiego Oddziału „Solidarności” z Krzysztofem
Kotowiczem, delegacja Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu z przewodniczącą
Marią Zielińską-Gorzulą, poseł na Sejm RP Jan
Duda, przedstawiciele sądeckiego Klubu Gazety

Nowy Sącz
Złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem
zniczy, 13 grudnia 2020 r. działacze sądeckiej
„Solidarności” uczcili pamięć Ofiar stanu wojennego oraz wszystkich, którzy doznali represji po
jego wprowadzeniu w 1981 roku. Uroczystość
miała miejsce wieczorem o godz. 18.30, gdzie
przy Pomniku Solidarności zebrali się działacze
sądeckiej „Solidarności” oraz osoby, które chciały
uczcić pamięć o represjonowanych. Grupa działastyczeń-luty 2021
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ści” i ich rodzin. Uczestniczyła w niej m.in. delegacja PIS na czele z Iwoną Gibas, wicemarszałek
Sejmiku Województwa Małopolskiego, działacze
organizacji związkowych i samorządowych, radni,
mieszkańcy Oświęcimia i okolic – wszyscy pamiętający wydarzenia, które zmieniły bieg historii
naszego kraju i uczyniły go demokratycznym.
Po mszy św. przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność” na Ziemi Oświęcimskiej złożono biało-czerwone wiązanki kwiatów.
Polskiej. Zapalono znicze. Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem
uczestnicy w asyście pocztów sztandarowych organizacji związkowych Newag S.A., Tokai COBEX
oraz PKP Cargo S.A. udali się do Kościoła Matki
Bożej Niepokalanej, gdzie została odprawiona
uroczysta koncelebrowana msza św. w intencji
Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego. Koncelebrze
przewodniczył proboszcz ks. Czesław Paszyński. W wygłoszonej homilii ks. Andrzej Faron
przypominając 13 grudnia 1981 r. i okres stanu
wojennego, w którym Polacy walczyli o wolność
i godność zwrócił uwagę, że tak jak 39 lat temu
na ulicach polskich miast były czołgi, tak dzisiaj
przez Polskę przetaczają się „czołgi” z piorunem
na ustach. Podkreślił także, iż o wydarzeniach
sprzed 39 lat należy pamiętać.
W godzinach dopołudniowych pamięć ofiar
stanu wojennego uczcił także Prezydent Miasta
Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz przedstawiciele Rady Miasta, składając pod Pomnikiem
Solidarności kwiaty i znicze.
Grażyna Święs

Oświęcim
13 XII 2020 r. – w Dniu Pamięci Ofiar Stanu
Wojennego i jednocześnie przypadającej w tym
roku i dniu 39 rocznicy wprowadzenia w naszym
kraju stanu wojennego – w Kościele Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu odprawiona została msza
święta w intencji ojczyzny, członków „Solidarno-
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MATKA BOŻA
SOLIDARNOŚCI
NA PODHALU
Nowy Targ
Delegacja nowotarskiej „Solidarności” wraz z członkami Związku Podhalan, oddziałem z „miasta”
przeszli przez Rynek z pocztem sztandarowym, relikwiami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i obrazem Matki Bożej
Solidarności do kościoła św. Katarzyny w Nowym Targu. W ten sposób
rozpoczęła się w sobotni wieczór
peregrynacja wspominanego obrazu i relikwii patrona „Solidarności”
w podhalańskich świątyniach.
– W ten trudny czas witamy
ikonę Matki Bożej Częstochowskiej,
patronki robotników i ludzi „Solidarności”. Modlimy się za wstawien-

styczeń-luty 2021

nictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
i jego relikwii, który uczy nas jak „zło
dobrem zwyciężać” – mówił ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św.
Katarzyny w Nowym Targu, do której
w sobotni wieczór trafił obraz Matki
Bożej Częstochowskiej. Duchowny
wyraził nadzieję, że wspólne trwanie
na modlitwie i refleksji przez nadchodzące dni, stanie się dla wiernych
znakiem budowania wspólnoty i troski o Ojczyznę.
Ludźmierz
Górale w strojach regionalnych
i Podhalańscy Rycerze Kolumba pożegnali uroczyście obraz Matki Bo-
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Zuzanna Pokuta

Obraz Matki
Bożej Solidarności
w poniedziałek 14.12
trafił do parafii NSPJ
w Nowym Targu,
15.12 do parafii
na nowotarskim
Kowańcu,
16.12 do parafii
w Waksmundzie.
17.12 przed
obrazem modlili się
byli nowotarżanie
z parafii na Borze,
a 18.12 trafił on
do ludźmierskiego
sanktuarium,
skąd 19.12 został
przetransportowany
do Zakopanego
do kościoła
na Bystrem. Zaś
od 2 do 9 stycznia
2021 roku Obraz
Matki Bożej
Solidarności zagościł
w Krościenku.
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Matki Boskiej Ludźmierskiej dotarli
również harcerze ze Światełkiem
Betlejemskim. Ponadto członkowie
„Solidarności” z Podhala dziękowali w Ludźmierzu za jubileusz 40-lecia związku zawodowego.

żej Solidarności, który peregrynuje po Podhalu.
W sobotę 20 grudnia peregrynacja zakończyła się
w ludźmierskim sanktuarium.
– Matka Boża Solidarności opuszcza nasze
sanktuarium, ale zostaje z nami w swojej ludźmierskiej figurze. Stanowi dla nas zachętę do
solidarności międzyludzkiej. Jest przykładem
w nieustannym pomnażaniu dobra i zwyciężaniu zła, w dbaniu o godność dziecka Bożego.
Nade wszystko, w tym trudnym czasie, jeszcze
raz zwracamy się do Matki Boskiej o odpowiednie
zagospodarowanie daru wolności – mówił ks.
Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.
Po odmówieniu różańca w intencjach ojczyzny z rozważaniami bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
przedstawiciele parafii, NSZZ „Solidarność”, Podhalańscy Rycerze
Kolumba i górale pożegnali Matkę
Boską Solidarności. Ks. Filek przed
odjazdem obrazu, relikwii kapelana robotników, repliki krzyża na
Giewoncie zawierzył Maryi całą
parafię, rodziny, dzieci, młodych
i cierpiących.
Peregrynacja obrazu Matki
Boskiej Solidarności została poprzedzona w Ludźmierzu inauguracją świątecznej iluminacji ołtarza polowego i całego Maryjnego
Ogrodu Różańcowego. Do figury
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Zakopane
W sobotę 19 grudnia 2020 r.
do naszego sanktuarium św. Antoniego z Padwy przybył cudowny obraz Matki Bożej Robotników
Solidarności, krzyż nowohucki
i relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapelana
„Solidarności”.
– W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa witamy ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, patronki robotników i ludzi „Solidarności”.
Modlimy się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i jego relikwii, który uczy nas jak „zło
dobrem zwyciężać” – mówił o. Antoni Kluska,
kapelan „Solidarności” Zakopiańskiej i Nowotarskiej, podczas uroczystej mszy świętej o godzinie
11.30 w niedzielę. Duchowny wyraził nadzieję,
że wspólne trwanie na modlitwie i refleksji przez
nadchodzące dni stanie się dla wiernych znakiem
budowania wspólnoty i troski o Ojczyznę.
źródło: ekai.pl, 24tp.pl, zakopane.bernardyni.pl
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ROCZNICA OKUPACJI
NOWOSĄDECKIEGO
RATUSZA
Przedstawiciele sądeckiej „Solidarności” – Andrzej Szkaradek,
Krzysztof Kotowicz, Piotr Masłowski i Marcin Jasiński w poniedziałek
11 stycznia 2021 roku odwiedzili
sądecki Ratusz, by upamiętnić 40.
rocznicę jego okupacji przez ludzi
„Solidarności”. Tego dnia spotkano
się z prezydentem Nowego Sącza
Ludomirem Handzlem oraz wiceprezydentem Magdaleną Majka. Złożono
kosz kwiatów pod krzyżem znajdującym się na sali obrad Ratusza.
9 stycznia 1981 roku grupa
przedstawicieli zakładów pracy i MKZ
„Solidarność” Małopolska zaczęła
strajk okupacyjny w nowosądeckim

styczeń-luty 2021

Ratuszu, protestując w ten sposób
przeciw postawie władz miasta,
uchylających się od przyjętych zobowiązań i przedstawiając prezydentowi miasta listę 10 postulatów.
W ratuszu przebywało bez przerwy około 50 osób, czasami gromadziło się nawet 70 uczestników. Byli
to przedstawiciele Nowego Sącza, ale
również Nowego Targu, Zakopanego,
Gorlic i Limanowej. W skład Komitetu Strajkowego weszli: Jerzy Wyskiel
(przewodniczący), Jerzy Gwiżdż, Jan
Budnik, Stanisław Cichoński, Henryk
Pawłowski, Teresa Marciszewska, Czesław Dąbrowski, Gabriel Derkowski,
Janina Gościej z Zakopanego i Józef
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Grażyna Święs

Przedstawiciele
sądeckiej
„Solidarności” –
Andrzej Szkaradek,
Krzysztof Kotowicz,
Piotr Masłowski
i Marcin Jasiński
w poniedziałek
11 stycznia 2021
roku odwiedzili
sądecki Ratusz,
by upamiętnić
40. rocznicę jego
okupacji przez ludzi
„Solidarności”.
Tego dnia spotkano
się z prezydentem
Nowego Sącza
Ludomirem
Handzlem oraz
wiceprezydentem
Magdaleną Majka.
Złożono kosz
kwiatów pod
krzyżem znajdującym
się na sali obrad
Ratusza.
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Jarecki (rzecznik prasowy) oraz Andrzej Szkaradek.
Protestujący wnieśli do Ratusza krzyż, który stał
się znakiem nadziei na pozytywne rozwiązanie
problemów. Społeczeństwo domagało się powrotu symboli religijnych do przestrzeni publicznej.
Strajk okupacyjny stał się wydarzeniem bezprecedensowym i odbił się echem w całym kraju. 11 stycznia wieczorem Milicja Obywatelska
zmusiła protestujących do opuszczenia Ratusza.
W odpowiedzi MKZ Małopolska ogłosił w całym
Regionie godzinny strajk ostrzegawczy. Doszło
do dalszych rozmów, w wyniku których doszło
w Warszawie do podpisania porozumienia.
Strajkujący opuszczając Ratusz wynieśli
krzyż, który był pieczołowicie przechowywany
przez ks. prałata Stanisława Czachora na plebanii
Kościoła pw. św. Kazimierza.
Trzydzieści lat później w imieniu społeczności skupionej wokół ideałów „Solidarności”
formalnie na piśmie zwrócono się do Prezydenta
Nowego Sącza o przywrócenie godnego miejsca
historycznemu krzyżowi. Pod pismem podpisy

złożyli Andrzej Szkaradek, Piotr Masłowski oraz
w imieniu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Leszek Zakrzewski.
To pod tym krzyżem obecnie złożono kosz
biało-czerwonych kwiatów, by przypomnieć
o tych ważnych wydarzeniach sprzed 40 lat, by
oddać hołd tym, którzy domagali się normalności
i sprawiedliwości, by podziękować. Oddając cześć
krzyżowi w Sali Obrad Sądeckiego Ratusza ukazano, że chrześcijańskie symbole religijne powinny
istnieć w przestrzeni publicznej.

Kolejowa służba i świętowanie
Mimo trwających ograniczeń spowodowanych
COVID-19 i zamknięcia wielu branż, kolej nadal
wozi pasażerów. Jednak problemy w gospodarce odczuwalne są też na kolei. W październiku
2020 r. koleją podróżowało 18,5 mln pasażerów
– o 14% mniej niż we wrześniu 2020 r., a o ponad
40% mniej niż w październiku 2019 r. Mimo trudności, 24 listopada 2020 r. kolejarze celebrowali
swój dzień i wspólnie uczestniczyli w mszy świętej.
Dane za listopad były dużo gorsze (np. 26
listopada w wagonie nr 7 pociągu Pendolino
o godz. 6.00 z Krakowa do Warszawy podróżowały cztery osoby). Jak wynika z danych najbardziej
tracą przewoźnicy pasażerscy, głównie spółka PKP
Intercity wykonująca przewozy dalekobieżne. Problemy finansowe dosięgają również największego
polskiego przewoźnika towarowego PKP Cargo,
który ze względu na ograniczenia w wydobyciu
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węgla i produkcji stali przez huty wozi mniej niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zaangażowanie w pracę oraz trud kolejarzy pozwalają,
mimo pandemii, na normalne funkcjonowanie
kolei. Każdego dnia dla podróżnych działają kasy
biletowe, obsługa dworców PKP S.A. i drużyny
konduktorskie, które mają bezpośredni kontakt
z pasażerami. Bez zarzutu działają służby utrzy-
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maniowe, prowadzenie ruchu i dyspozytury. Bez
przerw realizowane są także inwestycje kolejowe.
Listopad dla kolejarzy jest miesiącem szczególnym, ponieważ wtedy obchodzą oni Święto Kolejarza, czcząc naszą patronkę Świętą Katarzynę
Aleksandryjską. Z tego tytułu, dzięki staraniom
„Solidarności”, w niektórych spółkach kolejowych
wypłacono zwiększone nagrody (wynikają one
z zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych
Pracy). Dla kolejarzy to jedyne dodatkowe środki
wypłacone w tym roku (w pierwszym półroczu,
w niektórych spółkach na trzy miesiące zmniejszono wynagrodzenia o 10-20%).
Z tej okazji w Krakowie 24 listopada 2020 r.,
w Bazylice św. Floriana, Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zorganizowała mszę świętą, której przewodniczył ks. Grzegorz Szewczyk
(Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej).
We wspólnej modlitwie wzięli udział kolejarze,
emeryci, dyrektorzy, związkowcy i goście (m.in.
Tomasz Tomala – szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka). Na początku mszy św.
w komentarzu do czytań padły słowa,
które są szczególne w obecnej sytuacji
wojny światopoglądowej i walki z kościołem: „Jezus powiedział: z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści
u wszystkich. Każdy wierzący jest jak
owca między wilkami... abyśmy nabrali ducha, podnieśli głowy i mężnie
tak jak nasza patronka bronili naszej
styczeń-luty 2021
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wiary w Jezusa Chrystusa”. Oprawę uroczystej
liturgii przygotowali kolejarze, a podczas uroczystości wystąpiło 7 pocztów sztandarowych NSZZ
„Solidarność” (wśród nich jeden z najstarszych
z 1981 r. – Węzła PKP Zakopane). Nie zabrakło
również symboli 40. rocznicy powstania „Solidarności”, gdzie oprócz związkowych sztandarów
przed głównym ołtarzem ustawiony został wielki
kosz biało-czerwonych kwiatów z flagą NSZZ „Solidarność”. Szczególną rocznicę podkreśliło jedno
z wezwań w modlitwie wiernych: „Módlmy się za
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę
powstania, aby nadal skutecznie bronił praw pracowniczych, stojąc na straży największych wartości
– ochrony życia i umiłowania Ojczyzny”.
Niech te słowa będą dla nas wszystkich drogowskazem w codziennej związkowej pracy i oddanej służby na rzecz drugiego człowieka.
Henryk Sikora
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LAUREACI IX EDYCJI
NAGRODY IPN
„ŚWIADEK HISTORII”
Ludzie „Solidarności”, którzy otrzymali wyróżnienie:
Ppłk dr Janusz Kamocki „Mamut”

21 grudnia 2020 r.
w Centrum
Edukacyjnym
„Przystanek Historia”
IPN w Krakowie
odbyła się
konferencja prasowa,
podczas której
dyrektor oddziału
Instytutu dr hab.
Filip Musiał ogłosił
laureatów IX edycji
nagrody „Świadek
Historii”. Laureatami
IX edycji nagrody IPN
„Świadek Historii”
(2020) zostali m.in.
Jacek Smagowicz,
dr Maria Żychowska,
ppłk dr Janusz
Kamocki „Mamut”,
ppłk Janusz
Sermanowicz
„Dyzma” i Jerzy Giza.

Wychował się w rodzinie ziemiańskiej, w majątku Podgaje pod
Sandomierzem. Absolwent etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wieloletni wykładowca akademicki.
W 1942 r. złożył przysięgę żołnierską
w Narodowej Organizacji Wojskowej,
po scaleniu organizacji służył w 2 pp.
leg AK (ps. „Mamut”), a po rozwiązaniu AK – do maja 1946 w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, pełniąc rolę łącznika między podziemiem
antykomunistycznym a harcerstwem.
W 1980 r. zaangażował się w tworzenie struktur Solidarności, organizo-
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wał Komitet Porozumiewawczy Rad
Zakładowych Muzeów Krakowskich,
który później wszedł w skład związku
„Solidarność”. Współpracownik „Solidarności Walczącej”. Inicjował powstanie ugrupowania Zamek, które
nawiązało łączność z Rządem RP na
Uchodźstwie.
Posiada liczne odznaczenia (m.in.
Krzyż Kampanii Wrześniowej, Krzyż
AK, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości,
Krzyż Wolności i Solidarności). Uhonorowany też został pamiątkowymi
odznaczeniami kombatanckimi: Honorową Odznaką Żołnierza AK Korpusu
„Jodła”, odznaką Armii Krajowej przyznawaną za udział w „Akcji Burza”,
odznaką Weterana Walk o Wolność,
„Krzyżem Walki o Niepodległość”
(nadawanym przez Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów w Kraju „Antyk”) oraz Krzyżem Więźnia Politycznego przyznawanym przez Stowarzyszenie Polskich Byłych Więźniów Politycznych. W 2018 został wyróżniony
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalem Pro Bono
Poloniae. Jest działaczem m.in. Światowego Związku Żołnierzy AK i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Honorowy Obywatel Sandomierza.
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Historia
Nadal prowadzi działalność edukacyjną,
spotyka się z młodzieżą, jest jednym z głównych
inicjatorów budowy pomnika AK w Krakowie
(Wstęga Pamięci).
Jacek Smagowicz

go Ośrodka Informacji w Krakowie. Współorganizator pokojowych manifestacji solidarnościowych
i niepodległościowych.
W latach 2009-2010 uczestnik spotkań
z młodzieżą szkolną w Gdańsku i Krakowie na
temat niepodległości Polski oraz znaczenia i roli
„Solidarności”. Od IV 2011 na emeryturze. Od
2016 r. członek Stowarzyszenia im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego oraz Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość”. W 2016 r. założył krakowską Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.
Jerzy Giza

Wchodzi w skład Komitetu Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa przy krakowskim oddziale IPN oraz Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej
ds. działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych
w Krakowie.
Działalność opozycyjną rozpoczął w 1968 r.
Został zatrzymany po akcji ulotkowej potępiającej
interwencję w Czechosłowacji. W 1977 r. uczestniczył w Czarnym Marszu po śmierci Stanisława Pyjasa. Kolportował pismo bezdebitowe „Robotnik”,
zakładał Wolne Związki Zawodowe w krakowskim
„Polmozbycie”. Za strajk przeciw wprowadzeniu
stanu wojennego wyrzucony z pracy i internowany. Działacz małopolskiej „Solidarności”, członek
Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, pierwszy przewodniczący Komitetu Budowy
Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Członek
Fundacji Solidarni Solidarnym w Krakowie, 19941995 przewodniczący Rady Fundacji. Organizator,
koordynator pomocy ZR Małopolska dla Czeczenii,
od 1995 członek Rady Programowej Czeczeńskiestyczeń-luty 2021
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Nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, publicysta historyczny
i działacz społeczny.
W latach 1987-1991 współzałożyciel i członek (konspiracyjnego) Komitetu Uczczenia Pamięci Sądeczan Pomordowanych na Wschodzie
przekształconego w Sądecką Rodzinę Katyńską. Współpracownik ostatniego prezydenta
RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Współpracownik działaczy niepodległościowych
i podziemnej „Solidarności”. Łącznik pomiędzy
Warszawską Rodziną Legionistów i Peowiaków
a Związkiem Legionistów Polskich w Nowym Sączu i Krakowie. W latach 1980-1989 działacz krakowskich i sądeckich środowisk niepodległościowych, m.in. autor i współautor wielu niezależnych
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Historia
wystaw historycznych, koncertów i obchodów
świąt patriotycznych, twórca i inicjator utworzenia lub przywrócenia kilkudziesięciu tablic i monumentów; 1982-1987 członek Komitetu Opieki nad
Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie oraz Instytutu
Katyńskiego. Członek Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie,
od 2006 wiceprzewodniczący. Działacz społeczny,
m.in. Tow. Ratowania Kaplicy Loretańskiej, Tow.
im. J. Piłsudskiego. W 1998 otrzymał dyplom
uznania od Rady Naczelnej Związku Polaków na
Białorusi oraz tytuł Członka Honorowego Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach.
Publicysta historyczny i biografista (blisko
600 opublikowanych życiorysów), autor kilkudziesięciu artykułów w „Almanachu Sądeckim” i książek dotyczących historii Sądecczyzny.
W 2010 laureat dorocznej nagrody im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny. XI 1980 – XII
1981 oraz IX 1982 – VIII 1988 nauczyciel w SP
XII edycja projektu edukacyjnego

KAMIENIE
PAMIĘCI

Bohaterowie
opozycji
demokratycznej

1981–1983

nr 13 w Krakowie, pozbawiony pracy w szkolnictwie państwowym „za działalność sprzeczną
z socjalistycznym i laickim charakterem szkoły”;
X 1988 – I 1989 pracował w Domu Dziecka nr 1
w Krakowie (zwolniony wskutek nacisków SB).
Nagroda „Świadek Historii” przyznawana jest
osobom oraz organizacjom i instytucjom z województw małopolskiego i świętokrzyskiego – obszaru aktywności Oddziału IPN w Krakowie oraz
Delegatura IPN w Kielcach. To forma podziękowania za zasługi dla upamiętniania historii narodu
polskiego w regionie oraz wsparcie dla pionu
edukacyjnego IPN w dziele edukacji historycznej.

Medal Stulecia
Odzyskanej Niepodległości
27 września 2020 r. w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się wręczenie
odznaczeń państwowych. Medalami Stulecia
Odzyskanej Niepodległości – przyznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zostali
uhonorowali m.in. członkowie „Solidarności”:
• Pan Kazimierz Łapczyński,
• Pan Jan Nowak,
• Pan Jacek Smagowicz,
Wręczenie wyróżnień nastąpiło w wyjątkowym dla Polski dniu – podczas 81. rocznicy Powstania Państwa Podziemnego.
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa
Polskiego obywatelom polskim, którzy od czasu
odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie
w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej
tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej. Medal jest odznaczeniem o charakterze
pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania
Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 2018–2021.
Źródło: IPN
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Zdrowie
Szczepionki dla pracowników handlu
Połowa klientów w sklepach ma źle założoną maseczkę lub w ogóle nie zasłania ust i nosa – alarmuje handlowa „Solidarność”. Związkowcy chcą,
żeby pracownicy handlu mogli zaszczepić się na
koronawirusa w tym samym czasie, co nauczyciele.
3 lutego skierowali w tej sprawie apel do prezydenta Andrzeja Dudy.
– Zebraliśmy informacje z ponad 100 hipermarketów, supermarketów i dyskontów z całego kraju.
We wszystkich tych placówkach pracownicy mówią,
że około 50 proc. klientów nosi maseczkę na brodzie
lub nie zakłada jej wcale. Sytuacja pod tym względem
pogarsza się z tygodnia na tydzień – mówi Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”.
Bujara dodaje, że pracownicy handlu coraz częściej spotykają się z agresją ze strony klientów, którzy
nie przestrzegają rygorów sanitarnych obowiązujących
w sklepach. – Gdy kasjerka zwraca takiemu klientowi
uwagę i prosi, żeby założył maseczkę, często kończy się
to awanturą i wyzwiskami pod jej adresem. Codziennie
dostajemy sygnały o takich zdarzeniach – podkreśla
szef handlowej „S”.
3 lutego związkowcy skierowali do prezydenta
Andrzeja Dudy apel o wsparcie ich postulatu dotyczącego uwzględnienia pracowników handlu jako jednej z priorytetowych grup w Narodowym Programie
Szczepień. W ich ocenie osoby zatrudnione w tym
sektorze powinny mieć możliwość zaszczepienia się
na COVID-19 w tym samym czasie, co nauczyciele.
„Pracownicy handlu są jedną z grup zawodowych
najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem.
Każdego dnia stykają się z setkami klientów. Przy
kasach czy w wypełnionych towarem alejkach hipermarketów i dyskontów spożywczych nie ma możliwości
zachowania odpowiedniego dystansu społecznego” –
czytamy w treści apelu skierowanego do prezydenta
Andrzeja Dudy.
W ocenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” jak najszybsze
umożliwienie pracownikom handlu zaszczepienia się
jest wskazane nie tylko ze względu na bezpieczeństwo
samych pracowników i ich rodzin, ale również z uwagi
na dobro klientów sklepów, czyli całego społeczeństwa. „W sytuacji, gdy spora część zakażonych koronawirusem przechodzi chorobę bezobjawowo, każdy
styczeń-luty 2021
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pracownik sklepu może bezwiednie zarażać dziesiątki
klientów, w tym osoby starsze, najbardziej narażone
na ciężki przebieg COVID-19” – napisali w apelu do
Andrzeja Dudy przedstawiciele handlowej „S”.
Jak przypomina Alfred Bujara, 5 stycznia związkowcy rozmawiali z prezydentem Dudą w formie telekonferencji o trudnych warunkach pracy w handlu
w dobie pandemii. – Wówczas Pan Prezydent przychylnie odniósł się do naszego postulatu dotyczącego
szczepień. Dlatego bardzo liczymy na jego wsparcie
– zaznacza szef handlowej „S”.

Fragment wywiadu „Superexpressu” z Alfredem
Bujarą:
A jeśli pracownicy handlu stwierdzą, że oni szczepić się nie chcą, a pan swoim postulatem uszczęśliwia ich na siłę?
– Szczepienie, o którym rozmawiamy jest dobrowolne. Robiliśmy rozeznanie wśród pracowników handlu i około połowa chce się zaszczepić jak najszybciej,
szczególnie osoby starsze.
Co z niego wynika?
– Część osób młodych nie jest przekonana do
szczepień. My oczywiście jesteśmy gotowi do wszelkiej
współpracy z rządem, dotyczącej promowania szczepień wśród pracowników handlu.
Ilu klientów przewija się przez sklep na jednej
zmianie?
– Bardzo dużo. Oczywiście wszystko zależy od
sklepu, ale nie są to małe liczby. Średnio jedna kasjerka
w ciągu 8 godzin obsługuje około 300 osób.
Jakich efektów spodziewa się pan po swoim apelu?
– Zależy mi, aby rząd pochylił się nad losem
pracowników i w końcu ich dostrzegł.
Pracodawcy tego nie robią?
– Nie. Pracowników nikt nie dostrzega, nikt się
o nich nie upomina oprócz nas. Mówi się o problemach
pracodawców, o utrudnieniach dla klientów, o wskaźnikach ekonomicznych. A pracownicy handlu? To są
żywi ludzie, którzy przez całą pandemię ciężko pracują.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę.
To znaczy?
– Jakiś czas temu w Anglii ukazały się badania,
które dowodzą, że ponad 80 proc. osób, po wykonaniu
testu na Covid, udaje się na duże zakupy. To kolejny
argument za tym, że pracownicy handlu powinni zostać jak najszybciej zaszczepieni.
źródła: solidarnosc.org.pl, se.pl, solidarnoscwhandlu.pl
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HISTORYCZNA
WĘDRÓWKA SZLAKIEM
MAŁOPOLSKIEJ „S”

Na temat kolejnego
etapu rozbudowy
Małopolskiego
Szlaku Solidarności,
który objął w 2020 r.
już niemal całe
województwo
w rozmowie
z Zuzanną Pokutą
opowiada Adam
Gliksman, inicjator
powstania Szlaku.
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Na początku chciałabym Pana prosić o kilka słów na temat projektu.
Zacznijmy od tego, skąd wziął się
pomysł stworzenia Małopolskiego
Szlaku Solidarności?
– Sam pomysł narodził się wiele
lat temu, kiedy zacząłem pracować
w Zarządzie Regionu. Zdałem sobie
sprawę, że jest bardzo dużo miejsc
w Krakowie i całej Małopolsce, które
wiążą się z historią „Solidarności”, za
którymi kryją się ciekawe wydarzenia
i które w części są już upamiętnione za pomocą pomników czy tablic.
Z biegiem czasu historia tych miejsc
była jednak coraz bardziej zapominana. Innymi słowy: nie wystarcza, że
ktoś kiedyś ufundował taki obiekt,
ale trzeba też zadbać, aby historia
z nim związana i pamięć o nim przetrwała. Takim drugim impulsem było
spotkanie z młodzieżą z XII Liceum
Ogólnokształcącego w Nowej Hucie, gdzie opowiadaliśmy o historii
zamordowanego młodego Bogdana
Włosika, którego pomnik znajduje się
niedaleko tej szkoły. Okazało się, że
uczniowie nigdy o tej postaci nie słyszeli, chociaż codziennie mijali jego
pomnik w drodze na lekcje. A że
takich miejsc jest przecież o wiele
więcej pomyślałem, że warto utworzyć pewien rodzaj szlaków, po to
SERWIS

aby opowiedzieć tę historię opozycji
demokratycznej młodzieży, turystom
i przyszłym pokoleniom. Jest to ważny element naszej najnowszej historii
i edukacji o niej. Człowiek ma taką
strukturę, że przemawia do niego
bardziej to, co jest blisko, a „Solidarność” wielu kojarzy się głównie
z Gdańskiem i z najważniejszymi
osobami, które tworzyły ten ruch.
Prawda jest jednak taka, że „Solidarność” powstała w całym kraju, także
w bardzo małych miejscowościach
i środowiskach i stąd brała się jej
siła. Warto przypomnieć o tym, by
ta historia bardziej przemawiała do
mieszkańców. Małopolska jest jedynym regionem w Polsce, gdzie taki
szlak istnieje.
Co składa się na projekt?
– Do 2020 r. przygotowaliśmy
20 tras związanych z historią „Solidarności”, tzn. zinwentaryzowaliśmy
obiekty, opisaliśmy je i przygotowaliśmy foldery. Kilka lat temu została
uruchomiona strona, która teraz wymaga aktualizacji.
Kto pomagał przy jego tworzeniu?
– Pomysł pojawił się już
w 2002/2003 roku, natomiast udało
się wystartować w 2013 r. Wtedy był
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to wspólny projekt, który realizował
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” wraz ze Stowarzyszeniem Sieć
Solidarności. Zaprosiliśmy do współpracy również Województwo Małopolskie, na które przez te wszystkie
lata mogliśmy liczyć. Dużą przychylnością wykazali się kolejni marszałkowie małopolski Marek Sowa, Jacek
Krupa i Witold Kozłowski.
Tak jak Pan wspomniał projekt powstawał od 2013 r. Jak ewoluował
przez te wszystkie lata?
– Jeżeli mówimy o ewolucji tego
projektu musimy pamiętać, że warstwa historyczno-badawcza polegająca na tym, że opisało się obiekty
i wydało foldery była podstawowym,
ale i tylko jednym z elementów projektu. Drugim jest to, że staramy się
je upowszechniać i dla mnie ważną
ideą zawsze było, aby zachęcić ludzi do poznawania i odwiedzania
tych miejsc. Zaproponowaliśmy więc
spacery szlakami „Solidarności”,
które odbyły się w kilku miejscowościach. Brali w nich udział uczniowie
i turyści. Brakuje mi tego elementu
w ostatnim okresie. W rolę przewodników wcielali się nie tylko historycy,
ale też osoby, które działały w „Solidarności” i tę historię tworzyły. To
dla uczestników spacerów było niezwykle ważne, że mogli poznać takie
osoby jak Zbyszek Ferczyk, Maciek
Mach, Edek Nowak, Wojtek Marchewczyk czy Zdzisiu Szczur. Dla tej
młodzieży była to niezwykła okazja
na spotkanie z historią. Myślę, że
także dla tych nestorów „Solidarności” był to moment satysfakcji, że ich
działalność nie jest zapomniana.
styczeń-luty 2021
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Jak wyglądały te wszystkie lata
pracy i jaki jest ich efekt?
– Początki były trudne, bo trzeba było zorganizować pracę w całej
Małopolsce. Rozpoczęliśmy więc od
określenia rodzaju obiektów i miejsc,
które nas interesują. Zaczęliśmy je
wyszukiwać, spisywać i opisywać.
W 2013 r. stworzyliśmy pierwsze
siedem szlaków. Później w 2015 r.
poszerzyliśmy je o kolejne miejscowości, w roku 2020 przygotowaliśmy
kolejne 12, przy czym niektóre z nich
są uzupełnieniem i poszerzeniem poprzednich, bo przez ten czas udało
nam się uzyskać nowe informacje lub
zweryfikować te, które posiadaliśmy.
Cieszę się, że m.in. takie foldery jak
Nowa Huta, Kraków, Tarnów i Myślenice podwoiły swoją objętość. Pojawiły się nowe miejscowości takie jak
Andrychów, Nowy Targ, Pasierbiec
czy Miechów. Korzystając z okazji
dziękuję wszystkim, którzy pomogli
w tworzeniu szlaków, przede wszystkim autorom tekstów i zdjęć, ale także tym, którzy nierzadko przekazywali drobne informacje, udostępniali
swoje zbiory czy wręcz zamieniali
się w przewodników, cierpliwie pokazując i oprowadzając autorów po
swoich miejscowościach.
Czy jakiś obiekt i historia z nim
związana zapadła Panu szczególnie w pamięć?
– W czasie moich podróży do
pracy często z zainteresowaniem
patrzyłem na intrygujący kolorowy budynek, który znajduje się na
wzgórzu niedaleko Zakopianki. Zastanawiałem się, co to jest i dopiero
przy tworzeniu szlaku po powiecie
INFORMACYJNY
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krakowskim dowiedziałem się, że to Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność”
w Radziszowie. Sanatorium miało poważne
problemy lokalowe i nie mogło spełniać swej
ważnej roli, a równolegle obok powstawał ośrodek wypoczynkowy dla elit PZPR. Pod wpływem
„Solidarności” został on w 1981 r. przekazany na
potrzeby rehabilitacyjne dla dzieci. Sanatorium
funkcjonuje do dzisiaj, co pokazuje, że są wokół
nas też „żywe” pomniki, które nadal realizują
misję i wartości „Solidarności”.
Kiedy możemy się spodziewać
folderów i ile ostatecznie ich
będzie?
– W najbliższych dniach pojawią się one w Regionie Małopolskim na Placu Szczepańskim
5 i w innych biurach „Solidarności”, ale przede wszystkim
postaramy się, żeby były dostępne w wersji elektronicznej
na oficjalnej stronie Regionu i na
fanpage’u Szlaku. Najnowszych
folderów będzie 12, w sumie
będzie ich 33, w łącznym nakładzie 34 tysięcy egzemplarzy.
To jest dopiero wstęp, ponieważ
już w marcu 2021 r. rozpoczynamy kolejną edycję wspólnego
projektu z Kuratorium Oświaty
i z IPN, który będzie służył promocji szlaku wśród młodzieży. Prowadzimy go
już od kilku lat i mimo obostrzeń w tym roku
chcemy to kontynuować w miarę możliwości.
Na pewno będziemy szukać jeszcze uzupełnień,
także w powiatach takich jak limanowski, proszowicki czy dąbrowski. Mam nadzieję, że tam
jeszcze coś znajdziemy.
Grupą docelową są przede wszystkim młodzi
ludzie. Jak „Solidarność” ma zamiar do nich
dotrzeć?
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– Z naszych doświadczeń wynika, że nowe
pokolenie nie jest obojętne na to, co działo się
w przeszłości i na to, co dzieje wokół nich na co
dzień. Myślę, że ta historia może każdego zainteresować, tym bardziej, że nie każde pokolenie ma
możliwość „dotknięcia” historii i poczucia „genius
loci”, gdy jest się w miejscu i z ludźmi, którzy zrobili coś istotnego dla lokalnej społeczności. Jeżeli
tylko będzie możliwość, to zajmiemy się organizacją wcześniej wspomnianych spacerów, z zamysłem, że będzie to ciekawa lekcja historii. Na
pewno będzie działał fanpage na
Facebooku i w ramach konkursu
zaprosimy młodzież do tego, aby
pokazała nam, jak widzą te szlaki
i co ich zainteresowało.
Jak wygląda przyszłość Szlaku
Małopolskiej Solidarności?
– Oczywiście projekt będziemy dalej rozwijać, gdyż marzy mi
się duża, rozbudowana strona
internetowa, gdzie znalazłyby
się nagrania z osobami związanymi z miejscami na szlakach.
To trzeba szybko zrobić. Stworzymy dzięki temu coś trwałego na lata… bo niestety są to
ludzie, którzy powoli odchodzą.
To ostatni moment dla nich,
żeby mogli opowiedzieć historię własnymi słowami, i dla nas,
żebyśmy mogli ich uwiecznić za pomocą kamery.
Oprócz tego w planach mamy rozwój technologiczny i oznaczenie miejsc kodami QR, aby łatwiej
było je odszukać, ściągnąć informacje. Może uda
się stworzyć jakąś aplikację na urządzenia mobilne. Elementem zachęcającym do odwiedzania
miejsc mogą być też elementy znane z turystyki,
jak odznaki. Tych elementów jest wiele. Mamy
nadzieje, że to młodzież pokaże nam, co ją interesuje i w jaki sposób można ją zachęcić do
poznania szlaków.
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Krwiodawcy

RCKIK: Potrzebne osocze ozdrowieńców
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i całej Małopolsce prosi
o oddawanie osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.
Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem
EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy
A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa
SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, mają po
przetoczeniu zblokować namnażanie się wirusa
w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.
Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:
• przechorowały COVID-19, zostały uznane za
wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem
SARS-CoV-2;
• minął okres co najmniej 14 dni od ustąpienia
objawów albo 14 dni od zakończenia izolacji;
• są w wieku 18-65 lat;
• spełniają kryteria zawarte w przepisach praw-
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nych określających wymagania ogólne dla
dawców krwi i jej składników.
W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do
oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy
termin i miejsce jego pobrania.
• RCKiK w Krakowie – tel.: 663-560-300 / 661926-116 dostępny w dniach poniedziałek–piątek w godz. 07:30–16:30, sobota–niedziela
w godz. 09:00–14:00, skrzynka mailowa: dzial
.dawcow@rckik.krakow.pl
• Gorlice, ul. Węgierska 21, tel. 18 352 68 16
• Limanowa, ul. Piłsudskiego 61, tel. 18 337
10 43
• Myślenice, ul. Szpitalna 2, tel. 12 273 02 20
• Nowy Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 9A, tel.
18 442 05 07
• Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel. 18 266 45 27
• Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, tel. 33 842
71 30
• Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 622 13 38
• Wadowice, ul. Karmelicka 5, tel. 33 873 29 56
• Zakopane, ul. Szymony 14, tel. 18 201 27 27
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Pro memoria

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego
9 stycznia 2021 r. Naszego Przyjaciela

Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłego w wieku 71 lat

ŚP. ZDZISŁAWA JASAKA

ŚP. KAZIMIERZA KUBRAKA

działacza NSZZ „Solidarność” oraz Polskiego
Stowarzyszenia Szczęśliwych Emerytów,
członka organizacji międzyzakładowej
przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

działacza „Solidarności” od 1980 r.,
wieloletniego Przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” PSS Społem Nowa Huta,
członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej,

założyciela i przewodniczącego Komisji Wydziałowej
NSZZ „Solidarność” w Dębickim Zakładzie Opon
Samochodowych „Stomil” od 1980 r.

Przewodniczącego Regionalnej Sekcji
Pracowników Handlu.

Pracownika Wydziału Elektrycznego,
aktywnego członka NSZZ „Solidarność”

Człowieka niezwykle oddanego pracy związkowej,
uhonorowanego statuetką
„Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”.

W 2018 roku odznaczonego
Krzyżem Wolności i Solidarności, w roku 2019
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrążona w smutku

Pogrążona w żalu

Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność”

Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. MACIEJA BEIERSDORFA

etnografa, kulturoznawcy, dyrektora Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie,
organizatora wielu wydarzeń kulturalnych związanych z historią Małopolskiej „Solidarności”.
Żegnamy niezwykle skromnego i ciepłego Człowieka, oddanego sztuce i Krakowowi.

Małopolska „Solidarność”
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Pro memoria

Z wielkim smutkiem i żalem
żegnamy naszą Koleżankę

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 9 lutego,
w wieku 71 lat naszego Kolegę

ŚP. ZOFIĘ PIECZKOWSKĄ

ŚP. ADAMA BARSKIEGO

człowieka wielkiego serca, wybitnego samorządowca,

wieloletniego przyjaciela związku,

współzałożycielkę NSZZ „Solidarność”
w Wojewódzkim Biurze Projektów w 1980 r.,

współorganizatora i komandora
wszystkich edycji Gwiaździstego Zlotu Turystycznego
Szlakami Jana Pawła II,

zaangażowaną w działalność podziemnych struktur
„Solidarności” w stanie wojennym,
w 1989 roku współorganizatorkę
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” środowisk
niezależnych województwa nowosądeckiego,

byłego kolarza Cracovii
wyróżnionego nagrodą „Solidarni w Sporcie 2018”.
Z przykrością żegnamy
dobrego i uczciwego człowieka.

radną Rady Miasta Nowego Sącza
w latach 1998–2002 oraz 2006–2010,

Składamy najszczersze kondolencje
dla rodziny i bliskich.

Wiceprezydenta Miasta Nowego Sącza
w latach 2002–2006.

Pogrążona w smutku

Odeszła od nas Osoba niezwykle uczciwa,
życzliwa i prawa.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność”

Z wielkim smutkiem i żalem
żegnamy naszego Kolegę i Przyjaciela

ŚP. ADAMA BEDNARZA
Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

ŚP. WŁADYSŁAWĘ SZMID
członka pierwszej Komisji Przedsiębiorstwa
NSZZ „Solidarność”
w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach,
delegata na WZD Regionu Małopolska
NSZZ „Solidarność”,

Delegata na Krajowym Zjeździe Delegatów
NSZZ „Solidarność”,
wieloletniego Członka Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”,
Dyrektora ds. pracowniczych,
zastępcę przewodniczącego NSZZ „Solidarność”
w Zakładach Azotowych w Tarnowie - Mościcach

Pozostanie w naszej pamięci.

wieloletniego Społecznego Inspektora Pracy,
aktywnego działacza związkowego,
przyjaciela, życzliwego i dobrego człowieka.

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Spoczywaj w pokoju. Pogrążona w smutku

Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność”

działaczkę Komitetów Obywatelskich.
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Z prac KK
Energetyka: Przewodniczący KK „S”
spotkał się z Mateuszem Morawieckim
29 stycznia br. doszło do ważnego spotkania
pomiędzy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
Piotrem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. – Omówiliśmy bardzo ważne dla polskich
pracowników sprawy, takie jak transformacja
energetyczna, bezpieczeństwo miejsc pracy czy
problemy ze słabą jakością dialogu społecznego
– podsumował Piotr Duda spotkanie z premierem
polskiego rządu Mateuszem Morawieckim, które
odbyło się w KPRM.
– Od wielu miesięcy sygnalizowaliśmy narastające problemy wynikające głównie z transformacji energetycznej, sytuacji na rynku pracy,
szczególnie za sprawą kolejnych lockdownów
i upowszechnienia pracy zdalnej, ale także niewystarczającej jakości dialogu społecznego, który
szczególnie w czasie kryzysu wywołanego pandemią powinien mieć większy wpływ na legislację
– mówił przed spotkaniem lider „Solidarności”.
Głównym tematem była sprawiedliwa transformacja energetyczna w ramach Polityki Energe-
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tycznej Polski. – To bardzo poważny i skomplikowany problem – mówił po spotkaniu Piotr Duda.
Choć o szczegółach ani konkretnych decyzjach
przewodniczący nie chciał mówić, przekazał że była
to dobra, konstruktywna rozmowa, która w wielu
sprawach przełoży się w najbliższym czasie na
konkrety. – Będziemy o nich informować na bieżąco – podsumował.

Spotkanie Piotra Dudy
z Jarosławem Kaczyńskim
Od wręczenia „zaległej” pamiątkowej flagi
„Solidarności” z logiem 40-lecia Związku rozpoczęło się spotkanie przewodniczącego Piotra Dudy
z liderem Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierem
Jarosławem Kaczyńskim. Mimo to, rozmowa dotyczyła trudnych spraw związanych m.in. z polską
transformacją energetyczną. Pojawił się również
wątek przypadającego w tym roku 40-lecia „Tygodnika Solidarność”.
Z powodu pandemii nie było wcześniej okazji
do wręczenia pamiątkowej flagi z logo 40-lecia
powstania NSZZ „Solidarność” – powiedział Piotr

INFORMACYJNY

Nr 1-2 (769-770)

Z prac KK
Duda przekazując flagę. Przypomniał również, że
taką samą otrzymali m.in. prezydent Andrzej Duda,
prezydent Donald Trump czy papież Franciszek.
Trzymając się tematu rocznic przewodniczący przekazał również informacje o planowanych uroczystościach 40. rocznicy powstania „Tygodnika Solidarność”, którego Jarosław Kaczyński był jednym
z redaktorów naczelnych.
Drugą część spotkania zdominowały tematy gospodarcze i pracownicze, przede wszystkim
związane z „Polityką Energetyczną Polski”, a w tym
kontekście sprawiedliwą transformacją energetyczną. Wiele czasu poświęcono również bezpieczeństwu miejsc pracy, dialogowi społecznemu
i planom odmrażania gospodarki.
To kolejne z serii spotkań szefa „Solidarności”
z politykami Zjednoczonej Prawicy i przedstawicielami rządu w tych tematach. Poprzednie miało
miejsce 29 stycznia 2021 r. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Katarzyna Łażewska-Hrycko
została Głównym Inspektorem Pracy
Wybór Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na funkcję Głównego Inspektora Pracy to bardzo dobra
wiadomość dla NSZZ „Solidarność”, dla którego
Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniejszych sojuszników w walce o poprawę
bezpieczeństwa pracy i przestrzegania praw pracowniczych.
Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko dała nam
się poznać jako niezwykle energiczny i kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu Społecznego, a właśnie tej energii bardzo potrzeba dzisiaj
w Państwowej Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, szczególnie wynikające
z uczestnictwa w dialogu pomiędzy pracownikami
i pracodawcami, będzie w tej misji bezcenne.
Nowy Główny Inspektor Pracy, to również długo oczekiwana zmiana pokoleniowa. Jest szansą
na nowe otwarcie w podejściu do funkcjonowania
Inspekcji, która w końcu musi stać się swoistą policją pracy. W tej misji NSZZ „Solidarność” będzie
Panią Minister w każdy możliwy sposób wspierać.
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W imieniu NSZZ „Solidarność” życzymy Pani
Minister Katarzynie Łażewskiej-Hrycko wytrwałości
i sukcesów.
Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Praca zdalna – rozmowy
Rady Dialogu Społecznego
Ekwiwalent za pracę zdalną oraz półroczny
okres na dostosowanie telepracy do nowych przepisów – tymi zagadnieniami zajmuje się obecnie
Rada Dialogu Społecznego.
Jeśli związkowcom i pracodawcom na ostatniej
prostej nie uda się porozumieć, to ekwiwalent zostanie uregulowany w projekcie zgodnie z intencją
rządu. Zatrudniający będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu za podwyższone koszty wynikające z pracy w domu, a jego wysokość ma być
ustalana w porozumieniu z pracownikami. Przepisy
zagwarantują, że świadczenie na pewno ma rekompensować podwyższone rachunki za energię (np.
w związku z korzystaniem ze służbowego laptopa)
oraz łącza internetowe. Nie wskażą jednoznacznie,
że konieczny będzie też zwrot kosztów np. zwiększonego zużycia wody.
Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii przewiduje, że firmy będą zobowiązane pokryć wydatki związane z instalacją, serwisem,
eksploatacją i konserwacją narzędzi niezbędnych
do wykonywania pracy zdalnej, w tym w szczególności koszty energii elektrycznej oraz dostępu
do łączy telekomunikacyjnych. Przepisy nie określą
jednak wysokości takiego świadczenia ani mechanizmu jej ustalania (kwota lub sposób jej ustalania
zostaną określone w danej firmie w porozumieniu
z pracownikami).
Do projektu liczne wątpliwości zgłaszała strona
związkowa. – Pracodawca jest silniejszą stroną
stosunku pracy i może przeforsować jedynie symboliczną wysokość ekwiwalentu – podkreślił Henryk Nakonieczny, przewodniczący zespołu, członek
prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Źródło: solidarnosc.org.pl
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