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W tym wyjątkowym czasie, kiedy zbliżają się
święta Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu
radosnych, spokojnych dni, pełnych siły i wiary
w lepsze dziś i jutro.
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EMERYTURY STAŻOWE
W maju 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał z NSZZ „Solidarność” umowę programową w sprawie emerytur stażowych. Dokument z 5 maja ub.r. zakłada kontynuację reformy
systemu emerytalnego z uwzględnieniem interesu pracowników o najdłuższym stażu
pracy. 23 lutego br. przedstawiciele NSZZ „Solidarność” spotkali się z Prezydentem Polski,
aby ponownie porozmawiać o jego obietnicy dotyczącej rozwoju systemu emerytalnego.
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kapitał zgromadzony przez seniorów pozwoli na
wypłatę co najmniej 120% aktualnie obowiązującej emerytury minimalnej. Ponadto do emerytury
stażowej będzie można dorabiać bez ograniczeń,
a jej kwota nie będzie niższa niż emerytura minimalna w danym roku kalendarzowym.
Szef Gabinetu Prezydenta RP – Paweł Szrot
poinformował, że trwają analizy różnych projektów wprowadzenia emerytur stażowych. Zaznaczył jednocześnie, że obecnie priorytetem rządu
jest walka z COVID-19 i nie można zagwarantować, że prezydent złoży projekt do wiosny 2021 r.
W Pałacu Prezydenckim rozmawiano także
o sytuacji gospodarczej w związku z pandemią,
w szczególności kwestii bezrobocia; programie
Nowego Ładu gospodarczego w kontekście
zmniejszenia obciążeń osób najmniej zarabiających; propozycjach zmian ustawy o Radzie
Dialogu.
Zuzanna Pokuta
Źródła informacji: prezydent.pl, money.pl

Fot. J. Szymczuk/KPRP

W spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą
wzięli udział Piotr Duda, Przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność” i Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Oprócz przedstawicieli „Solidarności”
na spotkaniu byli także obecni: Paweł Szrot, Szef
Gabinetu Prezydenta RP i Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Doradca Prezydenta RP.
Przypomnijmy, że wejście w życie przedstawionego przez „Solidarność” projektu ustawy
o emeryturach stażowych oznaczałoby, że prawo
do emerytury uzależnione byłoby jedynie od udowodnienia odpowiedniego długiego stażu pracy.
Dawałoby to możliwość przejścia na wcześniejszą
emeryturę.
• Kobiety mogłyby przejść na emeryturę po
przepracowaniu 35 lat, niezależnie od wieku.
• Mężczyźni mogliby przejść na emeryturę po
przepracowaniu 40 lat, niezależnie od wieku.
Trzeba dodać, że krótszy staż pracy jest równoznaczny z niższą kwotą emerytury, jednak NSZZ
„Solidarność” swoje poparcie projektu
argumentuje tym, że Polacy powinni
mieć wybór oraz możliwość przejścia
na wcześniejszą emeryturę po wielu latach pracy.
Dodatkowo „Solidarność” dodała
warunek, który musi spełnić ustawodawca, aby zyskać jej przychylność.
Związki zawodowe w obawie przed
głodową stawką emerytalną zaproponowały, że wypłata emerytur stażowych
powinna być możliwa tylko wtedy, gdy
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Szczepienia na uczelniach
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
wystosowała apel w sprawie szczepień pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Apel został
skierowany do Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki oraz Adama Niedzielskiego
– Ministra Zdrowia.

Apel Krajowej Sekcji Nauki
NSZZ „Solidarność”
w sprawie szczepień pracowników
szkolnictwa wyższego i nauki
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
z wielkim niepokojem obserwuje realizację działań podejmowanych w celu zabezpieczenia środowiska akademickiego przed skutkami zakażenia wirusem COVID-19.
W związku z rozpoczęciem szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach pojawiły się
liczne głosy niezadowolenia ze strony nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, których akcja szczepień nie obejmuje.
Szczepienia dla grupy nauczycieli akademickich odbywają się przy użyciu szczepionki firmy
AstraZeneca, która jest przewidziana dla osób
do 65 roku życia, dlatego szczepieniem od 15
lutego objęte zostały osoby, które urodziły się
po 31 grudnia 1955 r. Oznacza to, że nauczyciele
akademiccy po 65 roku życia – zasłużeni, wieloletni pracownicy akademiccy, często z tytułami
profesorskimi, mentorzy wielu pokoleń Polaków,
a równocześnie z racji wieku najdotkliwiej przechodzący zakażenie, nie mogą skorzystać z procedury uczelnianej. Jest to dla nas niezrozumiałe
i szkodliwe działanie. Dlatego apelujemy o zabezpieczenie odpowiednich, dedykowanych dla
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tej grupy osób szczepionek i potraktowanie tych
pracowników na równi z pozostałymi pracownikami akademickimi.
Należy zauważyć, że na kierunkach ścisłych,
przyrodniczych, medycznych i technicznych
w okresie pandemii duża część zajęć odbywa
się nieprzerwanie w systemie stacjonarnym.
Wielu zaangażowanych w ten proces nienauczycieli ma bezpośredni kontakt ze studentami,
co generuje te same zagrożenia, które dotyczą
nauczycieli akademickich pracujących ze studentami w sposób tradycyjny. Tymi obawiającymi się
o swoje zdrowie nienauczycielami NSZZ są m.in.
pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, którzy współuczestniczą w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, pracownicy
dziekanatów, pracownicy osiedli akademickich
i obsługi domów studenckich oraz bibliotekarze.
Należy mieć również na uwadze, że działalność
uczelni nie ogranicza się tylko do prowadzenia
zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Wszyscy
pracownicy administracyjni uczelni, w tym informatycy, bez których nie byłoby możliwe sprawne
funkcjonowanie uczelni, stale narażeni są na kontakt z otoczeniem zewnętrznym i również muszą
być objęci programem szczepień.
Apelujemy o natychmiastowe włączenie
wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego
i nauki w program szczepień obowiązujący dla
nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.
Mając powyższe na uwadze apelujemy do
Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze rozwiązanie przedstawionych problemów i podjęcie
skutecznych działań zabezpieczających całe środowisko akademickie przed rozprzestrzenianiem
się i skutkami zakażenia wirusem COVID-19.
Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S
Dominik Ernest Szczukocki
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Z wielką radością informujemy, że w ostatnich dniach światło dzienne ujrzał album pt.
„Historia «Solidarności» Małopolskiej w fotografiach 1980–2020 r.” W grubej książce,
liczącej 328 stron znajduje się prawie 1000
zdjęć, 44 różnych autorów. Publikacja powstała dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego oraz Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”.
Książkę otwierają słowa wstępu od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciecha
Grzeszka oraz autora i Wiceprzewodniczącego
ZR Małopolskiej „Solidarności” Adama Gliksmana.
Album podzielony jest na pięć części.
W pierwszych czterech zawarte są zdjęcia dokumentujące kolejne 10-lecia istnienia Małopolskiej
„Solidarności”. Rozdziały poprzedza krótki rys
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historyczny, który przedstawia najważniejsze
wydarzenia w poszczególnych latach. Wyjątkowo został potraktowany rok jubileuszowy, który
stanowi osobny, ostatni element albumu.
W latach 80., 90., 00. i 2020 roku pojawiły się słowa osób związanych z historią NSZZ
„Solidarność” – m.in. Jana Pawła II, ks. Józefa
Tischnera i Lecha Kaczyńskiego. Znalazły się tam
także fragmenty Uchwały Programowej z I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Przy każdej
fotografii znajduje się informacja o szczegółach
dotyczących miejsca, czasu i uczestników danego
zdarzenia.
Autorami fotografii, które znalazły się
w książce są znakomici fotograficy, m.in. Piotr
Augustynek, Stanisław Iskra, Stanisław Markowski, Andrzej Stawiarski i wielu innych.
Prace nad albumem prowadzili: Joanna Furtak – odpowiedzialna za skład i przygotowanie
do druku, Zuzanna Pokuta – za obróbkę graficzną
zdjęć i przygotowanie do składu, okładkę i strony tytułowe zaprojektowali Karol Jurek i Michał
Jurek, drukiem zajęła się firma Ekodruk Kraków.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w tworzeniu historycznego albumu i zachęcamy do czytania, oglądania :)
Album „Historia «Solidarności» Małopolskiej
w fotografiach 1980–2020 r.” dostępny jest
w Regionie Małopolski NSZZ „Solidarność”.
Zuzanna Pokuta

INFORMACYJNY

5

Z Regionu

Fot. Z. Galicki

Kraków: Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Dziesięć lat temu, 1 marca stał się Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo pandemii, jak co roku w Krakowie odbyły się uroczystości,
podczas których oddano cześć bohaterom polskiego
podziemia. Przedstawiciele ZR Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” złożyli wieniec kwiatów pod pomnikiem
w Galerii Wielkich Polaków w Parku Jordana. Całemu
wydarzeniu towarzyszył także sztandar Małopolskiej
„Solidarności”.
Po nabożeństwie kombatanci, przedstawiciele
władz, instytucji, poczty sztandarowe, wojsko i mieszkańcy Krakowa przeszli na dalszą część obchodów do
parku Jordana, do Galerii Wielkich Polaków. Wojewoda
małopolski Łukasz Kmita odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy. Dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN swoje wystąpienie rozpoczął cytatem
z ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, który przed stalinowskim sądem mówił: „Staję przed zarzutem zdrady
narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje
Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla
mnie sprawa polska była największą świętością”.
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Po przemówieniu małopolskiej kurator oświaty
Barbary Nowak o. Pająk zmówił modlitwę w intencji
Żołnierzy Wyklętych. Przed złożeniem kwiatów pod
popiersiami w Galerii Wielkich Polaków odczytano
Apel Pamięci zakończony salwę honorową. Kwiaty pod
pomnikiem złożyli przedstawiciele Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz Organizacja
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zarządzie
Regionu. Całej uroczystości towarzyszył sztandar Regionu Małopolskiego.
Działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Obszar Południowy oraz kombatanci i przedstawiciele
środowisk patriotycznych spotkali się tradycyjnie na
pl. Inwalidów przy kamieniu węgielnym pomnika „Tym
co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956”.
źródło: krakow.ipn.gov.pl
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Fot. R. Musiał

74. rocznica śmierci Józefa Kurasia
W sobotę, 27 lutego o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie odprawiona została msza święta w intencji
Żołnierzy Wyklętych, mjr. „Ognia” i jego partyzantów.
Mszę świętą celebrował kapelan Wojska Polskiego,
ksiądz Tomasz Szewczyk. Patriotyczne kazanie głęboko
powiązane było z dziejami narodu polskiego i świata.
W uroczystościach wziął udział m.in. syn „Ognia”,
Zbigniew Kuraś oraz członkowie Podhalańskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznych zp. Błyskawica im. Józefa
Kurasia „Ognia”.
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74. rocznica zamordowania Stanisława Ludzi
„Harnasia“, adiutanta Józefa Kurasia „Ognia”, ostatniego dowódcy oddziału partyzanckiego „Wiarusy”.
Oto relacja uczestników wydarzenia:
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele
władz państwowych. Przybyły poczty sztandarowe
Straży Granicznej, Armii Krajowej, Grupy Rekonstrukcji
Historycznych „Błyskawica”, Związek Podhalan, organizacje kombatanckie, przedstawiciele Ruchu Narodowego z powiatu suskiego, „Solidarność Małopolska”,
rodziny Żołnierzy Wyklętych.
Po mszy (indywidualnie) na cmentarzu parafialnym zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów, jak
również zostały zapalone znicze na grobach partyzantów oraz na wspólnej mogile żołnierzy Zgrupowania
Partyzanckiego „Błyskawica”.
„Ogień” zmarł 22 lutego 1947 r. w szpitalu w Nowym Targu. Dzień wcześniej w Ostrowsku został otoczony przez grupę operacyjną KBW. Po bezowocnych
próbach wydostania się z okrążenia usiłował popełnić
samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup.
Zmarł następnego dnia tuż po północy. Miejsca pogrzebania ciała wciąż nie udało się odnaleźć.
źródło: ipn.gov.pl, nowytarg24.pl
INFORMACYJNY
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1200 ZŁ DLA KAŻDEGO
Czy można płacić obywatelom „za nic”? – debata o minimalnym dochodzie gwarantowanym
15 lutego br. na platformie www.facebook.
com odbyła się debata pt. „Czy można płacić
obywatelom „za nic”? O minimalnym dochodzie gwarantowanym”, zorganizowana przez
Krajową Sekcję Młodych NSZZ „Solidarność”.
Bezwarunkowy dochód podstawowy jest to
model społeczno-polityczny, w którym każda osoba, od urodzenia do śmierci, niezależnie od tego,
czym się zajmuje i jakie ma źródła utrzymania,
otrzymuje dochód zaspokajający podstawowe
potrzeby. Głównymi argumentami za wprowadzeniem dochodu gwarantowanego są m.in. walka
z ubóstwem i jednakowe traktowanie wszystkich obywateli przez państwo. Na świecie takie
programy stosowano już w USA, Kanadzie, na
Alasce, w Namibii i Kenii. W Afryce zastosowanie
dochodu podstawowego dla wszystkich obywateli wpłynęło bardzo pozytywnie na gospodarkę,
doszło do zmniejszenia bezrobocia o nawet 50%
oraz do rozwoju mikroprzedsiębiorstw, zaczęto
również wysyłać dzieci do szkół. Projekty pojawiły
się także w Holandii, Niemczech i w Finlandii,
jednak w formie eksperymentalnej – w Finlandii
przeprowadzono eksperyment w latach 20172018, w którym grupie 2 tys. bezrobotnych wypłacano 560 euro, co w efekcie nie wpłynęło na
stopę bezrobocia, a przede wszystkim podniosło
samopoczucie, w przypadku rodzin z dziećmi po
dwóch latach przyniosło niewielkie efekty.
Czy dochód gwarantowany to dobre rozwiązanie?
– Przypomina mi to debatę o 500 plus i możemy sobie zadać podobne pytania. Co, jeżeli
gwarantowany dochód ludzie wydadzą na „głupoty”? O 500 plus mówiono, że kobiety tłumnie
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wycofają się z rynku pracy. Okazało się jednak,
że efekt ekonomiczny tego działania prawdopodobnie był dodatni, np. poprzez stymulację
konsumpcji. 500 zł to jedno, a minimalny dochód
to coś innego. Po stronie zwolenników celem jest,
by niekoniecznie ile się da pieniędzy powędrowało na konta społeczeństwa. Celem pracodawców
nie powinno być to, żeby ich przewaga była jak
największa. Głównym celem powinna być długotrwała, utrzymywana poprawa warunków życia
ludzi. Bez niszczenia środowiska naturalnego, bez
szkód w zdrowiu psychiczny bez wypalania zawodowego itd. Powinniśmy dążyć do tego, żeby
malały nierówności, ale z drugiej strony, żeby nie
uderzyć w konkurencyjność gospodarki. Ważąc te
argumenty wydaje się, że ewidentnie jakaś forma
dochodu gwarantowanego byłaby sensownym
rozwiązaniem. Może przynieść pewien rodzaj
redystrybucji, który jest potrzebny dla społeczeństwa – wyjaśniał Krzysztof Mroczkowski, publicysta, ekonomista i historyk, współpracownik
„Nowego Obywatela”.
Co się zmieni, jeżeli wypłacimy każdemu
1200 zł?
Nigdzie w praktyce nie funkcjonuje w pełni
taki program, w porównaniu do analogicznego
modelu 500+, gdzie były już sprawdzone badania, czyli jest to podstawowa różnica między
tymi rodzajami świadczeń. W przypadku dochodu
gwarantowanego mamy tylko pilotaże i abstrakcyjne rozważania na poziomie ogólnym, dlatego
naprawdę trudno jednoznacznie ocenić skutki takiego rozwiązania. Wprowadzenie zmian byłoby
konieczne np. w sytuacji, gdy robotyzacja prac
byłaby na tyle powszechna, tania i zaawansowana, że szereg osób niżej wykwalifikowanych po
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prostu nie mógłby znaleźć zatrudnienia i wówczas musielibyśmy coś wymyślić, aby mogli oni
zapewnić sobie byt. W moim przekonaniu w warunkach polskich i na całym świecie jest to koncepcja abstrakcyjna. Koszt programu przy kwocie
minimum egzystencji 1200 zł to jest kwota ponad
370 mld złotych. Trudno mi wyobrazić sobie, jak
miałoby wyglądać sfinansowanie tak potężnego
wydatku. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, jak doprowadzić do
sytuacji dynamicznego wzrostu wynagrodzenia,
a nie jak zastępować braki w tempie wzrostu –
uważa Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu
Prawa i Legislacji ZPP, ekspert Warsaw Enterprise
Institute, członek Rady Dialogu Społecznego.
Czy można płacić „za nic”?
Debaty na temat realnego wprowadzenia
tego programu trwają w Europie. Inicjatywa,
którą reprezentuję nie podejmuje swoich działań
rzeczniczych na temat dochodu podstawowego,
natomiast dochodu tymczasowego, europejskiego i antykryzysowego. W takim razie czy można
płacić za nic? Teraz jesteśmy w głębokim kryzysie
i mamy już do czynienia z transferami, rozdawnictwem, które prowadzą do tego, że nierówności
mają szansę się bardzo pogłębić. Duzi gracze
i monopole przejmują rynek, a konkurencja zostaje bardzo silnie zaburzona. Jeśli się przyjrzymy
temu, jak wzrosły depozyty państwowe, to wręcz
konieczne wydaje się płacenie odszkodowania
za utracone wartości: obywatel traci część wynagrodzenia, idzie na bezrobocie, nie może żyć
i pracować normalnie, a jednocześnie wymaga
się od niego przestrzegania obostrzeń. Za tym
powinno iść odszkodowanie. W sytuacji kryzysu nie zrobienie czegoś, to pogłębienie różnic
w społeczeństwie. Wprowadzenie MDG mogłoby
być tymczasowym rozwiązaniem. Ale na gruncie
europejskim – czyli wszystkie państwa europejskie powinny wziąć odpowiedzialność za walkę
z pandemią – podkreśla dr Mateusz Piotrowski,
współzałożyciel inicjatywy „Pacjent Europa”, domarzec 2021
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radca programowy Światowego Ruchu Katolików
na rzecz Środowiska.
Co z inflacją?
Dochód podstawowy jest normalnym narzędziem polityki publicznej i gospodarczej.
Popieram tymczasowy dochód gwarantowany.
Dochód podstawowy pojawił się już w Stanach
Zjednoczonych. Czy powinien zostać na dłużej
i jak z bezwarunkowością, która sprawia, że
musimy wygenerować ogromną ilość pieniędzy?
Oczywiście, stać nas na to, państwo jest suwerennym emitentem pieniądza i może zawsze
znaleźć sposób, żeby wyemitować go więcej,
ponadto zadłużenie publiczne jest nadwyżką
sektora prywatnego. Jak z Inflacją? Jeśli dochód
gwarantowany trafiłby do wszystkich po równo,
trzeba by sprawdzić, jak różne grupy obywateli
zachowają się w tej sytuacji, np. część wzięłaby
ten dochód i wydała na dobra i usługi, z których
wcześniej nie miała okazji skorzystać – więcej
prywatnej edukacji, „korków”, zajęć pozalekcyjnych – to stworzyłoby nowy rynek i miejsca
pracy, wtedy nie powinno się pojawić zjawisko
inflacji. Natomiast, gdy duża grupa obywateli
wydawałaby te pieniądze na jeszcze większe zakupy w supermarketach, na żywność czy odzież,
to najprawdopodobniej na podstawowych produktach mielibyśmy wzrost cen.
Celowość kontra uniwersalność – jaki problem rozwiązujemy, gdy na stałe wprowadzamy
dochód podstawowy? W pilotażach możemy zaobserwować, że takie programy mają wpływać
na aktywizację bezrobotnych, więc tak naprawdę nie są w pełni bezwarunkowe. Czy chcemy
tym osobom pomagać w taki sposób? To znaczy
programem, który wywołuje ogromne skutki,
kosztuje dużo, może doprowadzić do wspomnianej inflacji, a tymczasem problemy dałoby się
rozwiązać dzięki bardzo ściśle wytargetowanym
programom – mówił Jan Zygmuntowski, ekonomista, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii.
INFORMACYJNY
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Może lepiej zacząć od reformy miejsc
pracy?
Krzysztof Mroczkowski zarekomendował
2-letni program pilotażowy polegający na wypłacie 1/3 wysokości docelowego świadczenia, tj.
400 zł. Stwierdził, że ze względu na niewiadome
najlepiej zacząć od przetestowania programu
i przyjrzenia się badaniom w innych krajach.
– Jeśli celem jest zwiększenie udziału pracowników w PKB, ludziom trzeba przekazać pieniądze – podsumował współpracownik „Nowego
Obywatela”
Dr Mateusz Piotrkowski zauważył, że dzięki
500+ wzmocniła się pozycja pracowników na
rynku pracy. Wszystko dlatego, że ludzie zauważyli nieprawidłowości w swoich zarobkach oraz
w warunkach pracy i postanowili rezygnować
z bardzo marnego zatrudnienia. Odbiło się to na
pracodawcach, którzy zdali sobie sprawę, że nie
utrzymają się dalej na cięciu kosztów, a jeżeli
chcą się rozwijać i wchodzić na zagraniczne rynki,
muszą mieć bardziej innowacyjny i dynamiczny
program.
– Mamy masę działalności, które wymykają
się typowemu rynkowi pracy: działalności artystyczne, opiekuńcze, praca nad pozytywnym
wpływem substancji psychoaktywnych podczas
terapii i inne, nie tylko uczelniane innowacje
aktywności około gospodarczej. Są to czynności,
których system nie dostrzegał, a rynek pracy ich
nie dostrzeże. Czy warto wykorzystać tą formę
wsparcia pieniędzmi wszystkich, aby złapać tak
naprawdę niewielką grupę osób? – podsumował
Jan Zygmuntowski.
Definitywnie przeciwko gwarantowanemu
dochodowi wypowiadał się Jakub Bińkowski, argumentując taką decyzję m.in. zbyt wielką sumą
kosztów, zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie
bardzo duże kwoty już są inwestowane w walkę
z wirusem.
Podczas debaty mogliśmy usłyszeć wiele
głosów, zostało poruszone także pojęcie tymczasowego dochodu gwarantowanego, które
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rozwinęło ciekawą dyskusję. Większość specjalistów wypowiadała się przeważnie po stronie
warunkowych lub/i tymczasowych rozwiązań
wypłacania świadczeń. Podsumowując, wprowadzenie bezwarunkowego dochodu gwarantowanego nie jest konieczne dla prawidłowego
funkcjonowania społeczeństwa, dzięki tworzeniu
przemyślanych programów z docelową grupą
odbiorców można w wystarczający sposób dotrzeć do osób wymagających wsparcia. Jednak
w ostatecznym rozrachunku okazało się, że tak
naprawdę trudno jednoznacznie ocenić wpływ
i działanie programu wypłacania dochodu gwarantowanego, ponieważ nie jest on wystarczająco
zbadany ani przetestowany.
Zuzanna Pokuta

Ruszyły nabory kandydatów do X edycji Nagrody
Honorowej „Świadek Historii”. Laureatem może
zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie,
organizacja, ale też osoba fizyczna nie będąca
obywatelem polskim szczególnie zasłużona dla
upamiętnienia historii Narodu Polskiego oraz
osoba wspierająca pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Nagrodę można przyznać pośmiertnie. Wniosek należy dostarczyć do
31 maja 2021 r. drogą mailową, pocztą lub osobiście do Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie.
e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl
adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków.
Wniosek oraz inne dokumenty niezbędne do
udziału w konkursie znajdują się na stronie IPN
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade
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40 LAT 0D WYBORÓW
Choć proces powstawania NSZZ
„Solidarność” w Małopolsce w l. 19801981 przebiegał dość gwałtownie oraz
spontanicznie, dzięki czemu w połowie
1981 r. do związku należało już ponad
640 tys. członków, to wybór władz
regionu stanowił poważny problem.
Do przeprowadzenia zebrania potrzebne były aż trzy próby – za pierwszym
razem delegaci zebrani 14 czerwca
1981 r. w hali Hutnika w Krakowie
rozeszli się bez żadnych konkretnych
rezultatów. Ujawniły się za to rozbieżności odnoszące się do przyszłości regionu. Nieco lepiej było podczas II sesji
w Tarnowie, gdzie ustalono ordynację
wyborczą, kalendarz zgłaszania kandydatów do władz związku oraz ustalono, że właściwe zebranie odbędzie się
w dn. 10-12 lipca 1981 r. w Tarnowie.
Wybór Tarnowa nie był przypadkiem, bowiem organizatorzy obawiali
się o zapewnienie dyscypliny delegatów (wybrano ich 1223)! Organizacja
zebrania w Tarnowie dawała szansę,
że delegaci z Krakowa nie opuszczą
przedwcześnie obrad. O obecność apelował Międzyzakładowy Komitet Solidarności, podkreślając, że to „pierwsze
demokratyczne wybory na naszym terenie od półwiecza”.
Podczas Zjazdu wybrano przewodniczącego Zarządu Regionu, którym został niespodziewanie Wacław
Sikora z Tarnowa, który pokonał aż
ośmiu rywali. Ustalono również skład
Zarządu Regionu, Komisji Rewizyjnej
i delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, zaplanowany
na jesień 1981 r. w Gdańsku.
marzec 2021

W tym roku obchodzimy 40.
rocznicę tego ważnego wydarzenia –
chcemy przy tej okazji zorganizować
wystawę oraz przygotować publikację poświęconą Zjazdowi. W związku
z powyższym zwracam się z uprzejmą
prośbą do wszystkich, którzy chcieliby pomóc w tym przedsięwzięciu
i dysponują materiałami związanymi
ze Zjazdem (zarówno w Krakowie jak
i w Tarnowie) – zdjęciami, drukami,
zaproszeniami, mandatami, kartami
do głosowania, wycinkami prasowymi,
notatkami i innymi pamiątkami o przekazywanie informacji bezpośrednio do
mnie (e-mail: sekretarz@solidarnosc.
krakow.pl, tel. 669-022-655) lub do
Działu Informacji, Promocji i Szkoleń
(zuzanna.pokuta@solidarnosc.krakow.
pl, tel. 12 423 12 98).
Materiały chcemy tylko wypożyczyć w celu ich digitalizacji lub sfotografowania. Po wykonaniu tych czynności zostaną zwrócone właścicielom.
Jeśli będzie taka wola, to materiały
te mogą trafić również do Archiwum
Zarządu Regionu.
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Adam Gliksman

W lipcu 2021 r. minie
dokładnie 40 lat od
I Walnego Zebrania
Delegatów Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, które
było zwieńczeniem
tworzenia NSZZ
„Solidarność”
w Małopolsce.
Zarząd Regionu
chce przypomnieć to
wydarzenie poprzez
wystawę i publikację
jemu poświęconą.
Poszukujemy
wszelkich pamiątek
związanych
z tym zjazdem!
Przypomnijmy
wspólnie to święto
Małopolskiej
„Solidarności”!
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O PRACODAWCACH
PRZYJAZNYCH
PRACOWNIKOM
Przewodnicząca Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy PKP S.A. – Barbara Miszczuk

Komisja
Certyfikacyjna
dokonała oceny
nadesłanych
wniosków, zgodnie
z celami i zasadami
określonymi
w Regulaminie
przyznawania przez
NSZZ „Solidarność”
Certyfikatu
„Pracodawca
Przyjazny
Pracownikom”.
Wśród 20 laureatów
konkursu, znalazły
się trzy firmy: PKP
Cargo Connect Sp.
z o.o., Muzeum
Okręgowe w Nowym
Sączu i PGNiG
Obrót Detaliczny
Sp. z o.o., z których
przedstawicielami
NSZZ „Solidarność”
z województwa
małopolskiego,
rozmawiała Zuzanna
Pokuta.

Proszę powiedzieć kilka słów o firmie.
Czym się zajmuje, ilu ma pracowników?
– Spółka PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
zajmuje się kompleksowymi usługami
logistycznymi w zakresie transportu kolejowego oraz samochodowego, przeładunków, magazynowania oraz usług
celnych. W Spółce jest zatrudnionych
457 pracowników, z czego ponad 93%
ma zawarte umowy na czas nieokreślony. W poprzednich latach dużo osób
było zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach”. Po naszych interwencjach ponad
50 umów zostało przekwalifikowanych
na umowy o pracę.
Co zadecydowało o zgłoszeniu PKP
Cargo do konkursu?
– Jest to firma, którą objęliśmy działaniem związkowym w 2015 r. To był
trudny czas dla pracowników. Od marca
2015 roku Spółka pod pretekstem reorganizacji zwalniała po ok. 25 pracowników miesięcznie. Po założeniu Związku
zaprzestano zwalniać pracowników.
Dzisiaj mogę powiedzieć, że w tej Spółce wszystko rodziło się w ogromnych
bólach, ale dzięki determinacji i wytrwa-

12

SERWIS

łości naszych członków Związku, którzy
też pełnią funkcje związkowe i czynnie
działają na rzecz „Solidarności”, wszystko zaczęło się układać pozytywnie i działać normalnie. To pracownicy tej Spółki,
którzy są członkami Komisji Międzyzakładowej zgłosili wniosek, aby docenić
pracodawcę, który stara się poprawiać
warunki pracy, prowadzi dialog z poszanowaniem stron i doprowadził w 2019
roku do zawarcia Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy.
Jakie trudności przyniósł rok 2020 i jak
poradził sobie z nimi pracodawca?
– Trudności były i są duże w tym, jakże innym dla wszystkich czasie, kiedy
szaleje pandemia. W okresie pandemii
znacząco zmalała liczba przewozów, co
spowodowało obniżkę przychodów. Byliśmy zmuszeni do zawarcia porozumienia,
które dotyczyło obniżenia pracownikom
wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy o pięć procent. Zarząd Spółki solidaryzując się z pracownikami obniżył sobie
wynagrodzenia o dziesięć procent. Przez
to uniknęliśmy zwolnień z pracy. Pracodawca zapewnia pracownikom środki
sanitarne tj. maseczki, płyny odkażające,
rękawice itp. Komisja BHP działa regularnie (czasami są to posiedzenia zdalne
z uwagi na pandemię). Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy jest przestrzegany.
Czy pracownicy chętnie dołączają do
związku?
– Pokazują to liczby. Obecnie ponad 200
pracowników jest zrzeszonych w NSZZ
„Solidarność”.
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Jakie wyzwania stoją jeszcze przed pracodawcą
i pracownikami?
– Od ponad roku walczymy o to, aby właściciel nie
wydzielił części naszego zakładu (dot. terminali) do
innej spółki, która według wiedzy, jaką posiadamy
nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Terminale
nigdy same nie są w stanie się utrzymać. Nasza
Spółka cały czas inwestuje w terminale a mimo to,
nie jest to wystarczające. Dlatego uważamy, że są to
działania nieprzemyślane i irracjonalne, które mogą
spowodować trudną sytuację w obydwu spółkach
i doprowadzić do zwolnień pracowników. Dlatego
musimy cały czas czuwać..
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Okręgowym
w Nowym Sączu – Jan Kociołek

Proszę powiedzieć kilka słów o firmie. Czym się
zajmuje, ilu ma pracowników?
– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest największą instytucją muzealną w Małopolsce. Działalność jest prowadzona w siedzibie Muzeum Okręgowym – Gmach Główny oraz siedmiu oddziałach
i filiach. Muzeum posiada 31.800 szt. zbiorów, ponad
100 obiektów nieruchomych, prowadzi prace konserwatorsko-remontowe oraz działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Muzeum zatrudnia około 120 pracowników,
w zależności od sezonu.
Co zadecydowało o zgłoszeniu firmy do konkursu?
– O zgłoszeniu naszej firmy zdecydowało
w szczególności to, że praca stała się przyjemna
i bezstresowa. Pracownicy mają możliwość własnej
inwencji twórczej w celu osiągnięcia sukcesów przez
instytucję. Nasz dyrektor pan Robert Ślusarek jest
dobrym fachowcem w zakresie merytorycznym i organizacyjnym, co wykazał swoją dotychczasową pracą
w kierowaniu naszą instytucją. Pełniąc obowiązki dyrektora muzeum od 1 kwietnia 2007 r. wraz ze swoimi
marzec 2021
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zastępcami stworzył atmosferę sprzyjającą mobilizacji
pracowników do rzetelnej i wydajnej pracy. Jest osobą
o bardzo wysokich wartościach etycznych i moralnych.
Swoją stanowczą postawą, jak również umiejętnością
komunikowania się ze współpracownikami zjednał
sobie uznanie. Relacje pomiędzy dyrekcją a związkami
zawodowymi są bardzo dobre. Pan Robert Ślusarek –
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu jest
również członkiem NSZZ „Solidarność” w Muzeum
Okręgowym, co dotychczas wśród osób reprezentujących instytucje kultury Województwa Małopolskiego
nie było popularne i praktykowane.
Jakie trudności przyniósł rok 2020 i jak poradził
sobie z nimi pracodawca?
– Rok 2020 był trudny w zakresie działalności
merytorycznej i udostępniania. Pracodawca w szczególności podejmował działania w zakresie ochrony
zdrowia pracowników, tj. zakup środków dezynfekujących, praca zdalna, ograniczenia w udostępnianiu.
W zakresie wynagradzania i zatrudnienia utrzymano
stan jak przed pandemią. Oprócz tego regularnie, co
pięć lat w naszym muzeum organizujemy wystawy
na temat NSZZ „Solidarność”, aby podtrzymać pamięć
o jej działalności i nawet w tym trudnym okresie
udało się zorganizować wystawę z okazji 40-lecia
„Solidarności” pt. „Ku wolności. NSZZ «Solidarność».
Ruch obywatelski”.
Ilu pracowników jest zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”?
– Na koniec 2020 roku związek NSZZ „Solidarność” liczył 64 członków. W naszej instytucji działa
jeden związek. W stosunku do zatrudnienia pracowników zrzeszonych jest 54%.
Czy pracownicy chętnie dołączają do związku?
– Mimo, iż w każdym roku są osoby przechodzące na emeryturę, to udaje się to zrównoważyć
nowymi członkami. Nawet końcem roku 2020 odnotowaliśmy lekki wzrost, w samym grudniu dołączyły
trzy osoby. Dla członków związku są organizowane
imprezy związkowe, a co pięć lat duże spotkania.
Pracodawca dba o to, aby każdy czuł się komfortowo.
Jakie wyzwania stoją jeszcze przed pracodawcą
i pracownikami?
– Wyzwania przed pracownikami i pracodawcą
to przede wszystkim, by móc się otworzyć i w pełni
działać na rzecz społeczności lokalnej i turystów odwiedzających. W zakresie wzrostu wynagrodzeń zwiąINFORMACYJNY
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zek wraz z pracodawcą będzie czynił starania, aby
polepszyć sytuację finansową pracowników kultury.
Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o. o – Waldemar Skrzyński

Proszę powiedzieć kilka słów o firmie. Czym się
zajmuje, ilu ma pracowników?
– PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. należy do
Grupy Kapitałowej PGNiG. Zajmuje się sprzedażą
paliwa gazowego do gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych. Spółka
poszerza swoją ofertę produktową o sprzedaż energii
elektrycznej, gazu CNG i LNG oraz usług i produktów
partnerskich dla klientów indywidualnych i biznesowych. Spółka zatrudnia blisko 2500 pracowników.
Co zadecydowało o zgłoszeniu firmy do konkursu?
– Sytuacja związana z pandemią spowodowała,
iż działania spółki musiały zostać zweryfikowane,
aby zapewnić ciągłość procesów biznesowych, przy
jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych warunków
pracy wynikających z obowiązujących rygorów bezpieczeństwa. Wprowadzone rozwiązania i regulacje
wewnętrzne pozwoliły na realizację celów spółki
bez konieczności wprowadzania w Spółce zmian
założeń dotyczących wynagradzania pracowników,
zmniejszania wymiaru czasu pracy lub redukcji zatrudnienia. Spółka pomimo panującej pandemii zrealizowała wszystkie świadczenia wynikające z ZUZP,
a także dokonała dodatkowych wypłat wynikających
ze wzrostu wyniku finansowego. Wprowadzane rozwiązania organizacyjne, szczególnie w zakresie zasad
bezpieczeństwa były konsultowane z organizacjami
związkowymi, co umożliwiło ich skuteczne wdrożenie.
Jakie trudności przyniósł rok 2020 i jak poradził
sobie z nimi pracodawca?
– Spółka posiada 130 Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju, w których prowadzona jest bezpośrednia obsługa klienta. Pandemia wymusiła zmianę
standardów pracy oraz zasad obsługi klientów, których głównym celem stało się zapewnienie zarówno
pracownikom, jak i klientom możliwie najwyższego
poziomu bezpieczeństwa. Kolejne wyzwania to or-
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ganizacja pracy zdalnej i dostosowanie organizacji
pracy do wzrostu liczby klientów, korzystając ze zdalnych kanałów kontaktu. Mając na uwadze wyzwania,
z jakimi należało się zmierzyć w 2020 r., Spółka nie
przerwała głównych procesów biznesowych niezbędnych dla działalności firmy i tym samym zrealizowała
w pełni zamierzone cele.
Ilu pracowników jest zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”?
– Działająca przy PGNiG Obrót Detaliczny Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” liczy 420
członków. Ze względu na rozproszenie członków na
terenie całego kraju, w ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje sześć Organizacji Podzakładowych.
Ułatwia to komunikację ze wszystkimi członkami
związku niezależnie od miejsca świadczenia pracy.
Czy pracownicy chętnie dołączają do związku?
– Uzwiązkowienie jest na stabilnym poziomie.
Jako organizacja zakładowa organizowaliśmy spotkania szkoleniowe i integracyjne. Obecnie coraz częściej
organizujemy spotkania z członkami związku w formie
telespotkań i telekonferencji. Aktywnie propagujemy
wśród członków związku informacje o dodatkowych
benefitach wynikających z przynależności do „Solidarności”, realizowanych pod patronatem Komisji
Krajowej, jak i organizowanych przez Regiony. Spotyka się to z dużym zainteresowaniem wśród członków
związku, liczymy więc na kolejne tego typu inicjatywy.
Korzyści wynikające zarówno z podstawowego, statutowego obowiązku ochrony podstawowych praw
pracowniczych, jak i korzyści wynikające z możliwości
korzystania z dodatkowych benefitów wynikających
z przynależności do „Solidarności” są najlepszą zachętą do wstępowania w szeregi związku pracowników
dotychczas niezrzeszonych.
Jakie wyzwania stoją jeszcze przed pracodawcą
i pracownikami?
– Aktualnie trwają prace nad modyfikacją Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy o mechanizmy
związane z wynagrodzeniami. Poruszane są kwestie
związane z zagadnieniami dotyczącymi sposobów
niwelowania różnic płacowych, obszaru regulującego
wzrost wynagrodzeń oraz regulacjach w zakresie
awansowania. To trudne zadanie, wymagające wzajemnego zrozumienia i współpracy, aby pogodzić
oczekiwania pracowników i pracodawcy w zakresie
tzw. higieny wynagrodzeń.
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Pro memoria

Z wielkim żalem żegnamy naszego Kolegę,
21 lutego 2021 r. zmarł

ŚP. MIECZYSŁAW PIERONEK

więzień polityczny okresu stalinowskiego,
pracownik Politechniki Krakowskiej,
działacz „Solidarności”, sekretarz m. Krakowa,
brat biskupa Tadeusza.
W 1980 r. zaangażował się w działalność
w „Solidarności” Politechniki Krakowskiej,
został wybrany wiceprzewodniczącym NSZZ „S” PK.
W lutym 1981 r. był przewodniczącym
Komisji Krakowskiej.
Był członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej
oraz członkiem krajowego zespołu „S”
do negocjacji płac pracowników nauki i oświaty.
Brał udział w działalności
Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego,
w akcji wyborczej w czerwcu 1989 r.,
w strukturach Krakowskiego Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność” działał
do połowy 1990 r.
Od 1990 do 1999 r. pełnił funkcję
sekretarza miasta Krakowa,
natomiast od 1997 do 2003 r. był prezesem
Polsko-Włoskiej Fundacji Promocji Zdrowia.

6 marca 2021 r. zmarł

ZBIGNIEW FERCZYK (1925-2021)

W l. 1953-1954 pracownik Budostalu w Nowej Hucie;
od 1954 r. pracownik Huty im. Lenina
(obecnie ArcelorMittal Poland),
kierownik ośrodka wypoczynkowego HiL w Koninkach
(1972-1974) oraz inspektor zaopatrzenia
w Dyrekcji Inwestycji (1974-1982).
W NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.,
współorganizator i przewodniczący Komitetu
Założycielskiego „S” w Dyrekcji Inwestycji HiL,
następnie przewodniczący Komisji Wydziałowej,
uczestnik strajku w marcu 1981 r.,
zaangażowany w tworzenie podziemnych struktur „S”
w Nowej Hucie.
W 1982 r. zainicjował utworzenie Duszpasterstwa
Hutników przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.
Od 1989 r. członek „S”
w Komisji Emerytów i Rencistów „S” przy HiL.
Od 1989 r. przewodniczący Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Nowej Hucie,
Radny Miasta Krakowa z listy KO (1990-1994),
przewodniczący Sejmiku Samorządowego
Województwa Krakowskiego (1990-1994).
Współzałożyciel Chrześcijańskiej Demokracji
oraz Porozumienia Centrum w Krakowie.

Szczere wyrazy współczucia dla Żony i Rodziny.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001),
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009),
medalem „Niezłomnym w słowie” (2011),
Krzyżem Wolności i Solidarności (2014),
Medalem „Dziękujemy za wolność” (2014)
i pośmiertnie Krzyżem Komandorskim OOP (2021).

Małopolska „Solidarność”

Małopolska „Solidarność”

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (2009)
oraz uhonorowany Medalem
„Dziękujemy za wolność” (2019).
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