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Z prac Komisji Krajowej
22 czerwca br. w Spale odbyło się pierwsze
po ponad dziesięciomiesięcznej przerwie stacjonarne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”.
Po raz ostatni członkowie KK spotkali się
w sierpniu 2020 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Pod względem formalnym
najistotniejszymi punktami obrad było przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu Komisji Krajowej za rok 2020 oraz preliminarza budżetu na
rok 2021. Komisja Krajowa zagłosowała również
za zmianami uchwał, które ułatwią jej pracę na
wypadek ponownych wynikających z obostrzeń
sytuacji. Zmiany zezwalają na wykorzystywanie
środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, przyjęto również regulamin tego typu
głosowań.
Spotkanie było jak zawsze okazją do przedstawienia informacji na temat sytuacji w poszczególnych branżach. Jarosław Grzesik, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność podsumował akcję protestacyjną w Warszawie w obronie polskiej energetyki: – Akcję można uznać za nasz sukces, chociaż
niektóre media postanowiły ją przemilczeć, nie po
raz pierwszy zresztą – zaznaczył Jarosław Grzesik.
To oczywiście nie koniec działań „Solidarności”
w temacie ratowania polskiej energetyki.
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XIV edycja Pracodawca
Przyjazny Pracownikom
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” Decyzją Prezydium KK nr 71/21 z 25 maja 2021 r.
rozpoczęła z dniem 1 czerwca br. XIV edycję
konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
W związku z tym od początku czerwca do
30 września br. można zgłaszać wnioski o przyznanie nagrody. Ankiety zgłoszeniowe należy
przesyłać na adres:
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
Wały Piastowskie 24,
80-855 Gdańsk,
z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie
do 30 września 2021 roku.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz na stronie:
www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny
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#EMERYTURAZASTAŻ
TRAFIŁA DO
MARSZAŁEK SEJMU!

lipiec 2021

sów. Ale tak naprawdę my już mamy
zebranych około 10 tys. podpisów.
Nie zabierałem ich dzisiaj tylko ze
względu na ograniczenia związane
z Covidem. Zainteresowanie inicjatywą jest bardzo duże – podkreślał
przewodniczący Komisji Krajowej.
– Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej
i z możliwości, które daje nam prawo.
Nie oglądamy się na polityków. Oglądaliśmy się na nich przez ostatnich
6 lat i sprawy wciąż stoją w miejscu.
Dlatego bierzemy je w swoje ręce
i mam nadzieję, że do końca czerwca
w sposób formalny zostaną sprawdzone podpisy w Sejmie, a eksperci
i prawnicy sprawdzą formalności wiązane z założeniem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Następnie będzie-

SERWIS

Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej
czeka na rejestrację
przez Marszałek
Sejmu. Już w lipcu
ruszymy z akcją
zbierania podpisów
pod projektem
ustawy.

Fot. Marcin Żegliński

– Złożyliśmy dziś na ręce pani
Marszałek Sejmu wniosek, wraz
z podpisami, pod inicjatywą obywatelską #emeryturazastaż. Teraz
mamy dwa tygodnie na to, aby pani
Marszałek ten wniosek przyjęła, zarejestrowała i jeżeli wszystko będzie
dobrze, to od początku lipca będziemy prowadzić kampanię i zbierać
podpisy, by zebrać ich ostateczną
ilość. Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
z końcem września wniosek powinniśmy mieć gotowy, wraz z podpisami,
aby przekazać go do Sejmu – powiedział na wstępie briefingu prasowego, zorganizowanego na terenie
Sejmu, Marek Lewandowski, rzecznik
prasowy NSZZ „Solidarność”.
Następnie głos zabrał Piotr
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a zarazem
pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej
Inicjatywy Ustawodawczej. – Formalności stała się zadość, dokumenty zostały złożone – rozpoczął Piotr Duda.
– Jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
złożyłem wymaganą ilość podpisów,
a nawet było ich dwa razy więcej.
Wymagane jest bowiem tysiąc podpisów, a złożyłem ich dwa tysiące.
Oczywiście one będą też zaliczane do
tej głównej wymaganej puli podpi-
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my mieli trzy miesiące na zebranie podpisów. Na
pewno nie satysfakcjonuje nas 100 tys. podpisów,
bo jest tak duże zainteresowanie tą inicjatywą
obywatelską, że chcemy ich zebrać jak najwięcej.
A państwo dobrze wiecie, że my potrafimy zbierać
podpisy, tak było chociażby z inicjatywą dotyczącą
wolnych niedziel czy referendum emerytalnym,
gdzie ilość zebranych podpisów szła w miliony.
Chcemy przez to pokazać politykom, w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w nowym ładzie
powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur
stażowych – mówił Piotr Duda.
Projekt obywatelski dotyczący emerytur stażowych zakłada, że jedynym progiem, by przejść
na emeryturę, jest uzbieranie minimalnego kapitału, a minimalny kapitał będzie oscylował na
poziomie minimalnej emerytury w danym roku.
– Żyjemy w systemie kapitałowym, czyli kto ile
sobie uzbiera przez wszystkie lata pracy, to taką

będzie miał emeryturę. Ale musi sobie uzbierać
przynajmniej na tę minimalną emeryturę. Eksperci
dużo dyskutują na ten temat, że taka emerytura będzie głodowa. Chciałbym, żeby ci eksperci
mówili wcześniej, że trzeba płacić składki na
fundusz ubezpieczeń społecznych od początku
swojej pracy zawodowej, a nie podchodzić do
tego, jak to mówią młodzi, w sposób lajtowy. Po
to ustawodawca zdecydował, że aby otrzymać
minimalną emeryturę, mężczyźni muszą mieć
przepracowane 25 lat, a kobiety 20 lat. A my
mówimy tu o okresie składkowym i nieskładkowym 40 i 35 lat. Także nie bójcie się państwo,
ci pracownicy, którzy będą chcieli przechodzić
na emeryturę, na pewno będą mieli ten kapitał
uzbierany. Ale to jest ich wybór. Dajmy Polakom
wybór – zakończył Piotr Duda.
Marcin Koziestański
źródło: tysol.pl

Z PRAC ZARZĄDU REGIONU

W trakcie posiedzenia Skarbnik ZRM Anna Skólska
i główna księgowa ZRM Małgorzata Wojs przedstawiły wykonanie budżetu oraz sprawozdanie finansowe
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” za 2020 r.
Mimo poważnych problemów wynikających z wprowadzanych obostrzeń i ograniczeń plan na rok 2020 r. został zrealizowany, a wykonanie i sprawozdanie zostały
zatwierdzone przez Zarząd Regionu. Zarządu uchwalił
również budżet Regionu na 2021 r.
Wiele miejsca poświęcono także sytuacji zwolnionych za działalność związkową działaczy NSZZ
„Solidarność” w Genpact PL i pomocy prawnej oraz
materialnej, jakich udziela Region Małopolski NSZZ
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Fot. ZP

Po niemal rocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią odbyło się
10 czerwca br. w Krakowie posiedzenie Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Dyskutowano o problemach wielu branż i zakładów
pracy w Regionie, wyrażono wolę dalszego wspierania bezprawnie zwolnionych działaczy NSZZ „Solidarność” w Genpact PL Sp. z o.o. oraz przyjęto
stanowisko w sprawie handlu w niedziele.
„Solidarność” wraz z Fundacją Promocji Solidarności
w Gdańsku. Adam Lach przedstawił informację na temat prawnych działań mających na celu przywrócenie
zwolnionych działaczy do pracy oraz ukaranie winnych
łamania prawa pracy po stronie pracodawcy.
Adam Gliksman poinformował o akcji zbierania
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie przywrócenia emerytur stażowych (piszemy na ten
temat w „Serwisie”). Oficjalnie akcja informacyjno-promocyjna i zbieranie podpisów ruszy w momencie
wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy i opublikowaniu informacji na temat Komitetu
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w ogólnopolskim dzienniku. „Akcja zbierania podpisów
przypadnie najprawdopodobniej na okres od lipca do
września br. Apelujemy do wszystkich członków „Solidarności”, a także osób niezrzeszonych o zbieranie
podpisów pod tym projektem, który od wielu lat był
oczekiwany przez wielu pracowników”. Projekt ustawy
i listy poparcia zostaną udostępnione na stronie internetowej Zarządu Regionu (www.solidarnosc.krakow.pl)
oraz będą dostępne w Zarządzie Regionu i jego biurach
w całej Małopolsce oraz w organizacjach związkowych
NSZZ „Solidarność”. Wypełnione listy można dostarczać
do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
do Działu Informacji, Promocji i Szkoleń lub do Działu
Rozwoju Związku i Kontaktów z Zakładami Pracy oraz
do biur poszczególnych oddziałów Zarządu Regionu.
Wiele miejsca poświęcono także omówieniu sytuacji w regionie i w poszczególnych branżach. Szczególnie niepokojące informacje płyną z zakładów tzw.
energochłonnych, które coraz mocniej odczuwają skutki nakładanych na nie obciążeń podatkowych i opłat.
Nagłośnieniu tych problemów służyła manifestacja
zorganizowana 9 czerwca br. w Warszawie, w której
brało udział wielu członków NSZZ „Solidarność” z Małopolski. Niepokój budzi polityka zmierzająca do likwidacji przemysłu ciężkiego w Polsce i szerzej w Europe,
co spowoduje uzależnienie się starego kontynentu od
graczy z innych części świata.
Region przyjął przygotowane przez Krzysztofa
Kotowicza stanowisko w sprawie prób przywrócenia
handlu w niedzielę. W ostatnich miesiącach coraz
większa liczba dużych sieci handlowych pod przykrywką prowadzenia usług pocztowych próbuje obchodzić
ograniczenia w prowadzeniu działalności handlowej
w niedziele. Te próby są z niepokojem obserwowane
przez NSZZ „Solidarność”. W związku z powyższym
Zarząd Regionu w stanowisku skierowanym m.in. do
lipiec 2021
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Prezydenta, Premiera i parlamentarzystów postuluje
zmiany w ustawie z 2018 r. o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni polegające na rozciągnięciu istniejącego zakazu również na
podmioty prowadzące działalność pocztową.
Przed posiedzeniem wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarność” Adam Lach i Adam Gliksman
wręczyli członkom Zarządu Regionu w bieżącej kadencji pamiątkowe Medale Czterdziestolecia Powstania
NSZZ „Solidarność” w Małopolsce. Kolejne posiedzenie
Zarządu zaplanowano na 31 sierpnia br.
Adam Gliksman
Stanowisko nr 8/2021
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” z dnia 10 czerwca 2021 r.
ws. prób przywrócenia handlu w niedzielę
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
jest zbulwersowany działaniami niektórych pracodawców, którzy ponownie dążą do zabrania pracownikom
handlu niedzieli jako dnia wolnego od pracy poprzez
poszerzenia działalności o usługi pocztowe. Obchodzenie przepisów ustawy to kpina z ustawodawcy.
Ograniczenia handlu w niedziele i święta nie
doprowadziło do masowych likwidacji podmiotów
handlowych oraz nie wpłynęło negatywnie na wyniki
finansowe podmiotów gospodarczych z tej branży.
Dało natomiast szansę pracownikom tego sektora na
spędzenie tego dnia z rodziną. Społeczeństwo również
zaakceptowało ten pomysł, przestawiając robienie
zakupów na inne dni tygodnia.
Zwracamy się do decydentów, tj. Prezydenta RP,
Rządu RP oraz parlamentarzystów o wprowadzenie
zapisu ograniczającego działalność podmiotów prowadzących usługi pocztowe do Ustawy z dnia 10 stycznia
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
w niektóre inne dni, Dz.U. 2018 poz. 305. Zwracamy
uwagę, że w obywatelskim projekcie ustawy usługi
pocztowe nie były wyłączone z zakazu, co zostało
zmienione przez Parlament na etapie procedowania
nad ustawą.
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się do Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” o koordynowanie niniejszej sprawy.
Wolna niedziela od handlu dla Boga i dla rodziny!
INFORMACYJNY
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TO W TAURONIE
WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO
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Fot. Marcin Żegliński

W środę 9 czerwca
w Warszawie
odbyła się ponad
dziesięciotysięczna
manifestacja,
zorganizowana
przez Krajowy
Sekretariat Górnictwa
i Energetyki NSZZ
„Solidarność”,
spowodowana
całkowitym brakiem
dialogu w branży
energetycznopaliwowej, łamaniem
praw związkowych
i pracowniczych oraz
zagrożeniem utraty
miejsc pracy.

Już we wrześniu ubiegłego roku
związkowcy z grupy Tauron domagali
się podjęcia rzetelnego, a nie tylko
pozorowanego dialogu społecznego.
Pomimo kilkukrotnie ponawianych
pism do zarządu grupy, do premiera
Morawieckiego, wicepremiera Sasina oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego sytuacja się nie zmieniła,
a z nastaniem nowo powołanego
prezesa Strączyńskiego wręcz się pogorszyła.
W sprawę sytuacji w grupie zaangażował się Przewodniczący KK
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Początkiem kwietnia przed siedzibą Tauron Polska Energia S.A. odbyła się konferencja prasowa Piotra
Dudy – Przewodniczącego KK NSZZ
„Solidarność”, Jarosława Grzesika –
szefa Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,

Dominika Kolorza – Przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Mirosława
Brzuśniana – Przewodniczącego
Rady Społecznej Grupy Tauron oraz
Waldemara Sopaty – Przewodniczącego ZOK NSZZ „Solidarność” Tauron
Wydobycie S.A.
Odbyły się również dwa protesty
mobilne przed siedzibą grupy, a także
wręczenie pisma do premiera Morawieckiego w biurze poselskim szefa
rządu RP w Katowicach oraz w biurach posłów Zjednoczonej Prawicy
w Katowicach.
Szalę goryczy przelało zachowanie prezesa Strączyńskiego podczas
spontanicznego zgromadzenia członków NSZZ „Solidarność” z Tauron Wydobycie S.A. przed spotkaniem Organizacji Związkowych w Tauron Wydobycie S.A. z wiceministrem Aktywów
Państwowych Arturem Soboniem,
zarządem spółki oraz prezesem Tauron Polska Energia w temacie reorganizacji firmy. Pan Strączyński zamiast
odpowiedzieć na pytania zaniepokojonych pracowników Tauron Wydobycie S.A. zachował się arogancko
nie odpowiadając na pytania, a jego
osobisty ochroniarz torował mu drogę odpychając zgromadzonych.
– To w Tauronie zaczęła się walka o miejsca pracy, przede wszystkim o dialog – mówił na manifestacji
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Waldemar Sopata, Przewodniczący ZOK NSZZ
„Solidarność” w Tauron Wydobycie S.A. – Mieliśmy okazję robić konferencję prasową przed grupą i powiem szczerze, nic się więcej nie zmieniło
– kontynuował Przewodniczący Sopata. – Nadal
mamy do czynienia z zaczepnymi wypowiedziami
pana prezesa Strączyńskiego, że cała grupa Tauron jest najgorszą grupą energetyczną w Polsce.
To jest po prostu plucie w twarz 26 tysiącom
pracowników wszystkich branż w grupie Tauron.
To jest po prostu masakra, to są dwa największe
zakłady – Wytwarzanie i Wydobycie, jeżeli te
dwa zakłady jednym cięciem ktoś chce zamknąć,
to jest po prostu dramat – mówił Przewodniczący
z Tauron Wydobycie.
Okazało się, że nie tylko w Tauronie są takie
problemy. W spółkach skarbu państwa, zwłaszcza
energetycznych obsadzani są prezesi bez jakiejkolwiek wiedzy o problemach sektora energetycznego. W większości firm mamy do czynienia
z notorycznym brakiem dialogu społecznego oraz
łamaniem praw pracowniczych i związkowych.

Rząd, który jest pełen frazesów o dialogu,
okazał się jego brakiem, dlatego NSZZ „Solidarność” zorganizowała tę manifestację, aby przypomnieć rządzącym, iż bez właściwego dialogu
ze stroną społeczną, czasami trudną, ale dialogu
rzetelnego, a nie pozorowanego do niczego dobrego nie dojdzie, a tylko będzie się pogłębiało
niezadowolenie pracowników, które może doprowadzić do niekontrolowanych protestów.
– Jeżeli potrzeba to „Solidarność” wie,
kiedy jest czas na zabawę, na relaks – mówił
w czasie manifestacji Przewodniczący KK NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda. – Ale jest i czas na
demonstrację, aby bronić dialogu społecznego,
bronić praw pracowniczych. Dlatego jesteśmy na
naszym marszobiegu, bo spacer po Warszawie
źle mi się kojarzy. Dla nas te cztery przystanki są
symbolem braku dialogu. Jesteśmy tu po to, aby
powiedzieć rządowi: ogarnijcie się, bo za chwilę
was wysadzimy w powietrze – kontynuował szef
NSZZ „Solidarność”.
Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski

Fot. Marcin Żegliński
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Z prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
8 czerwca br. odbyło się kolejne w formie
wideokonferencji posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego w Województwie
Małopolskim. Najciekawszym punktem posiedzenia była kwestia inwestycji na terenie Nowej Huty, które mogą przynieść nawet 50 tys.
nowych miejsc pracy.
Pierwsza część obrad była poświęcona Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, a w szczególności
tzw. „Pakietowi Medycznemu” i „Pożyczce turystycznej”. Działanie pakietu medycznego omówiła
Monika Michalska-Mazgaj, dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM, która poinformowała o przeznaczeniu 184 mln złotych na wsparcie
jednostek medycznych w całym województwie.
Jakub Szymański, dyrektor Departamentu
Zarządzania Programami UMWM omówił nowe
narzędzie wprowadzane w Małopolsce z myślą
o branży turystycznej w formie pożyczki turystycznej. Środki pochodzące ze zwrotnej pożyczki
udzielanej na preferencyjnych warunkach będą
mogły być przeznaczone na cele inwestycyjne,
obrotowe bądź inwestycyjne i obrotowe.
Członkowie Rady wysłuchali także bardzo obszernej informacji na temat rozwoju Nowej Huty
oraz realizowanych i planowanych tam inwestycji.
Dzięki współpracy ArcelorMittalPoland, Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. i Kraków
Nowa Huta Przyszłości Sp. z o.o. na ok. 2 tys.
hektarach przewiduje się inwestycje o wartości
kilku miliardów złotych, które mogą wygenerować
nawet 50 tys. nowych miejsc pracy. Prowadzone
i planowane inwestycje szczegółowo przedstawili
Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta
Przyszłości i Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu
Krakowskiego Parku Technologicznego.
A. Paszko podkreślał, że spółka posiada już
ok. 150 ha terenów (ogółem inwestycjami ma być
objętych 700 ha). Na inwestycje złożą się cztery
inwestycje: Park Naukowo-Technologiczny „Brani-
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ce”, Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”,
Centrum Wielkoskalowych Wydarzeń Kulturalnych
„Błonia 2.0” i Centrum Rekreacji i Wypoczynku
„Przylasek Rusiecki”.
Głównym celem projektu jest transformacja i ożywienie ekonomiczne tej części Krakowa
poprzez pozyskiwanie inwestorów, prowadzenie
inkubatorów przedsiębiorczości i wspieranie powstawania startupów.
Tomasz Ślęzak, członek zarządu AMP poinformował, że krakowska huta nadal będzie produkować stal, czynna będzie także koksownia.
Koncernowi zależy na jak najlepszym wykorzystaniu terenów huty, co natrafia jednak na pewne komplikacje, związane m.in. z istniejącą tam
dużą liczbą torowisk. Z tymi terenami pewne
nadzieje wiąże również PKP. Emilia Szkudlarz,
Zastępca Dyrektora Biura Strategii PKP PLK SA poinformowała o opracowaniu wstępnego studium
inwestycji infrastrukturalnej, której celem będzie
poprawa transportu w ramach aglomeracji krakowskiej, dzięki czemu powstanie sieć połączeń
kolejowych. Skorzystać mogą na tym mieszkańcy
Nowej Huty, do której centrum jest planowane
połączenie z Krakowa Głównego. Wydłużenie linii
kolejowej nr 947 ze stacji Łęg do stacji Plac Centralny, rozbudowa linii 100, budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa przystanku
w Przylasku Rusieckim mogą znacząco poprawić
komunikację w tej części miasta. Jak podkreślił
Włodzimierz Zembol, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie inwestycje te spowodowałyby, że podróż z centrum Nowej Huty do centrum
Krakowa trwałaby zaledwie 7-10 minut.
Kolejne posiedzenie WRDS zaplanowano po
wakacjach – będzie poświęcone realizacji Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zagospodarowaniu przestrzennemu oraz podatkowi dochodowemu.
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Komisja Krajowa

Z prac Komisji Krajowej
dokończenie ze s. 2
W ostatnich tygodniach kluczowym tematem
dla Związku są emerytury stażowe. 18 czerwca Piotr
Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych i wkrótce
można spodziewać się rozpoczęcia kampanii społecznej w tym temacie. Komisja Krajowa zagłosowała
za uruchomieniem środków z Krajowego Funduszu
Strajkowego na wsparcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Emerytura za staż”. „Solidarność” liczy
na skuteczność nadchodzącej kampanii.
– Wiemy, że Pan Prezydent powołał radę ds.
społecznych, teraz powołano podradę. W tej radzie
są jednak same osoby, które są przeciwko emeryturom stażowym. Niech nasz projekt zostanie zderzony
z projektem prezydenckim. Wiemy, że w rządzie jest
opór, emerytury stażowe nie znalazły się w „Polskim
Ładzie”, ale czekać już nie możemy. Na posiedzeniu
Rady Dialogu Społecznego wyraziłem się jasno, Pan
Premier powiedział, że nie jest przeciw, ale trzeba
znaleźć pieniądze. Powiedziałem, że pieniędzy jest
dużo, zresztą nikt nie robi łaski stażowcom, oni
wypracowali sobie te pieniądze. Część posłów Zjednoczonej Prawicy deklaruje, że popiera ten postulat.
Odpowiadam im – nie wspierajcie nas tylko telefonicznie, ale także oficjalnie. Zegar bije, wybory parlamentarne zbliżają się, będziemy podsumowywać
naszych parlamentarzystów, również przez pryzmat
naszego projektu – zaznaczył Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej.
W trakcie referowania informacji z pracy Prezydium Komisji Krajowej i zespołów Komisji Krajowej
nie mogło zabraknąć dyskusji na temat pensji minimalnej. Przypominamy, że Rada Ministrów przyjęła
propozycję dotyczącą minimalnego wynagrodzenia
od 2022 roku. Płaca minimalna według rządu miałaby wynosić 3 tys. zł, czyli 200 zł więcej niż obecnie.
„Solidarność” wkrótce przedstawi swoje stanowisko
w tej sprawie.
Omówiono również sytuację z ostatniej sesji
plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), podczas której Przewodnicząca
Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias oraz
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Sławomir Broniarz – przewodniczący należącego
do OPZZ Związku Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z pracodawcami z Lewiatana wnieśli poprawki ograniczające stosowanie układów zbiorowych
pracy przy rozstrzyganiu przetargów publicznych.
– To dla nas niezrozumiałe – ocenił Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej. Adam Gliksman
przedstawił relację z obrad 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, podczas której wiele miejsca
poświęcono metodom na wychodzenie z kryzysu
spowodowanego pandemią i roli dialogu społecznego w tym procesie.
Przewodniczący KK przekazał także informacje
o I Walnym Zebraniu Delegatów Funkcjonariuszy
i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Przypominamy, że 56 głosami na 57 kart
do głosowania przewodniczącym został wybrany
Andrzej Kołodziejski. – To dobrze, że wreszcie pracownicy Służby Więziennej mogą się zrzeszać, to dla
nas najważniejsze – podsumował Piotr Duda.
Nie mogło zabraknąć również dyskusji o psującym się dialogu społecznym, co w ocenie Piotra
Dudy jest efektem oddania resortu pracy w ręce
liberała Jarosława Gowina, a także kwestii nielegalnego wykorzystywania znaku „Solidarności”, czego
przykładem było niedawne odsłonięcie pomnika
w Warszawie oraz łamania ustawy o wolnych niedzielach. Przedstawiono również informacje z Rady
Dialogu Społecznego.
W ramach punktu dot. informacji z prac Rady
Dialogu Społecznego przedstawiono uchwały podjęte przez stronę społeczną Rady Dialogu Społecznego
oraz zagadnienia rozpatrywane w ramach prac Rady.
red.
INFORMACYJNY

9

MOP

109. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy
W dniach 3-19 czerwca br. odbywała się 109. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, która ze względu na pandemię COVID-19 miała charakter wirtualny.
Obrady Konferencji zdominowała sytuacja na
świecie związana z kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19. Wątek wychodzenia z kryzysu po
pandemii stanowił główny punkt dyskusji plenarnej,
przewijał się także w dyskusjach wszystkich komitetów.
Konferencja przyjęła dokument końcowy dotyczący działania na rzecz skoncentrowanej na człowieku
odbudowy po COVID-19, który priorytetowo traktuje
tworzenie godnych miejsc pracy dla wszystkich i zajmuje się nierównościami spowodowanymi kryzysem.
Dokument ten stanowi globalne wezwanie do działań
na rzecz wychodzenia z kryzysu społecznego i gospodarczego w sposób inkluzywny, zrównoważony
i zapewniający odporność na przyszłe kryzysy.
Konferencja przyjęła także wnioski dotyczące
działań na rzecz promowania uniwersalnej ochrony
socjalnej i wzmocnienia systemów ochrony socjalnej
oraz zrównoważonego i odpowiedniego finansowania
systemów zabezpieczenia społecznego, a także mobilizacji środków działania MOP.
Podczas Konferencji dokonano również oceny
realizacji przez niektóre państwa w ustawodawstwie
i praktyce krajowej postanowień ratyfikowanych przez
nie konwencji MOP. Szczególną uwagę zwrócono na
sytuację w państwach w sposób trwały i rażący naruszających konwencje MOP: Białoruś (Konwencja nr 87
dot. wolności związkowej), Ghana (Konwencja nr 182
dot. zakazu pracy dzieci), Tadżykistan (Konwencja nr
81 dot. inspekcji pracy) i Turkmenistan (Konwencja nr
105 dot. zniesienia pracy przymusowej).
Konferencja przyjęła rezolucję dotyczącą sytuacji
w Mjanmie, w której 1 lutego 2021 r. nastąpił przewrót
wojskowy. Rezolucja wzywa do przywrócenia demokracji i cywilnych rządów, zaprzestania arbitralnych
zatrzymań i łamania praw człowieka oraz przywrócenia fundamentalnych zasad i praw w pracy. Sytuacja
w Mjanmie będzie monitorowana przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy.
W zorganizowanym podczas konferencji Światowym Szczycie Pracy uczestniczyło wiele wybitnych oso-
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bistości, przede wszystkim Ojciec Św. Franciszek i Prezydent USA Joe Biden. W obradach uczestniczyła polska
delegacja trójstronna pod przewodnictwem Sekretarza
Stanu w Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Iwony Michałek. Delegacji pracodawców przewodniczyła Barbara Owsiak, zastępca dyrektora generalnego
Pracodawców RP, a delegacji pracowników przewodniczył Adam Gliksman, Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
W dyskusji plenarnej wystąpienie wygłosił wicepremier Jarosław Gowin, który zaprezentował polskie
działania na rzecz łagodzenia skutków pandemii oraz
zaskakująco pozytywnie podkreślał szacunek do dialogu społecznego i roli partnerów społecznych.
Barbara Owsiak apelowała o ograniczenie biurokracji, stabilne i przejrzyste regulacje dla biznesu,
eliminowanie krajowych i ponadnarodowych barier
dla inwestycji. „Apelujemy do wszystkich uczestników,
aby domagali się, aby dialog społeczny na poziomie
krajowym rzeczywiście miał miejsce i był znaczący, tak
aby partnerzy społeczni mogli mieć rzeczywisty wpływ
na proces podejmowania decyzji. Konsultacje powinny
być uczciwe, szczere i bezpośrednie oraz prowadzone
z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy, w tym
lokalnych, którzy często są pomijani” – podkreślała.
Na problemy w funkcjonowaniu dialogu społecznego w Polsce zwrócił uwagę również Adam Gliksman:
„Z przykrością muszę podkreślić, że także w Polsce
pandemia stała się pretekstem do osłabienia czy wręcz
likwidacji dialogu społecznego, za co związki zawodowe obwiniają wicepremiera Jarosława Gowina, który
przemawiał podczas konferencji. Coraz częściej partnerzy społeczni stają się jedynie odbiorcami komunikatów
strony rządowej, a instytucje dialogu społecznego
na poziomie krajowym są zamrażane i nie są w stanie reagować na bieżące problemy poszczególnych
branż i ich pracowników. Rozwiązania legislacyjne są
często narzucane przez rządzących bez prawdziwych
konsultacji i bez woli wypracowania kompromisu,
czego przykładem jest m.in. kwestia uregulowania
funkcjonowania pracy zdalnej w Polsce. Negocjacje
w tej sprawie ze związkami zawodowymi zostały jednostronnie zerwane przez rząd”.
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Druga część 109. Sesji MKP będzie miała miejsce
w dniach 25 listopada – 11 grudnia br. W jej trakcie
odbędą się dyskusje na temat: nierówności a świat
pracy oraz umiejętności i uczenie się przez całe życie.
majlech

Przemówienie Adama Gliksmana
podczas 109. Sesji MKP, 16 czerwca 2021 r.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Dyrektorze Generalny, Szanowni Delegaci, Goście i Obserwatorzy,
W imieniu polskich pracowników pragnę przekazać
Wam serdeczne pozdrowienia i życzyć owocnych obrad.
Spotykamy się wirtualnie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, w nowych, trudnych okolicznościach. Nie sposób jednak nie przypomnieć naszego
ostatniego spotkania podczas 108. Sesji MKP, gdy uczciliśmy 100-lecie MOP. Była to doskonała okazja do przypomnienia sobie źródeł ideologii MOP, jej celów, a także
drogi, jaką świat pracy przeszedł od 1919 r. W „Deklaracji Stulecia na Rzecz Przyszłości Pracy” zadeklarowaliśmy
chęć dalszych działań na rzecz polityki, w której człowiek
będzie centrum podejmowanych działań.
Nie spodziewaliśmy się wówczas, że zaledwie
kilka miesięcy później rzeczywistość brutalnie będzie
chciała sprawdzić nasze deklaracje i umiejętność ich
wdrażania w życie.
Wybuch pandemii, jak każda tragedia o takim zasięgu, zaowocował całą gamą zachowań i reakcji – od
przykładów prawdziwej solidarności i troski o wspólne
dobro, po próby wykorzystania sytuacji i realizacji
własnych celów. Te wszystkie elementy znakomicie
zostały przedstawione w raporcie Dyrektora Generalnego i znajdują odzwierciedlenie w dyskusjach podczas
obecnej konferencji.
Niestety, z przykrością muszę podkreślić, że także
w Polsce pandemia stała się pretekstem do osłabienia
czy wręcz likwidacji dialogu społecznego, za co związki
zawodowe obwiniają wicepremiera Jarosława Gowina,
który wczoraj przemawiał podczas naszej konferencji.
Coraz częściej partnerzy społeczni stają się jedynie
odbiorcami komunikatów strony rządowej, a instytucje
dialogu społecznego na poziomie krajowym są zamrażane i nie są w stanie reagować na bieżące problemy
poszczególnych branż i ich pracowników. Rozwiązania
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legislacyjne są często narzucane przez rządzących bez
prawdziwych konsultacji i bez woli wypracowania
kompromisu, czego przykładem jest m.in. kwestia uregulowania funkcjonowania pracy zdalnej w Polsce.
Negocjacje w tej sprawie ze związkami zawodowymi
zostały jednostronnie zerwane przez rząd.
Wiele problemów pojawiło się także w zakładach
pracy, gdzie pandemia osłabiła relacje międzyludzkie
i negatywnie wpłynęła na organizowanie się w związki
zawodowe. Niestety wciąż mimo istniejących rozwiązań prawnych dochodzi w Polsce do bezprawnego
zwalniania działaczy związkowych, czego przykładem
są międzynarodowe konsorcja Genpact PL Sp. z o.o.
i Castorama. Te działania mają na celu zniechęcanie
pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe.
Rok 2020 przyniósł także walkę o wolność i demokrację na Białorusi. NSZZ „Solidarność” jednoznacznie wsparł tamtejsze niezależne organizacje związkowe
i nadal apeluje do całego świata o wsparcie dla naszych przyjaciół.
Wyzwań przed nami jest bardzo wiele i istnieją
one na różnych poziomach, ale wiemy, że historia MOP
to historia zmagania się z powracającymi problemami
świata pracy. Wierzę, że trzymając się swoich zasad
i metod działania oraz korzystając ze swoich osiągnięć
MOP jest w stanie odegrać aktywną rolę w procesie odbudowy i przebudowy świata po wciąż jeszcze
trwającym kryzysie. Udało się to po pierwszej i drugiej
wojnie światowej, uda się i teraz.
Kończąc, chcę przypomnieć powiedzenie, które zostało spopularyzowane przez Prezydenta USA
Abrahama Lincolna: „Czyny głośniej przemawiają niż
słowa”. Dziś musimy się skupić na czynach i na wdrażaniu naszych słów i deklaracji w życie.
Dziękuję za uwagę.
INFORMACYJNY
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Zuzanna Pokuta

W konkursie organizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie
wspólnie z Regionem Małopolskim
NSZZ „Solidarność” uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych wykazali się swoimi zdolnościami tworząc prace plastyczne, prezentacje multimedialne oraz śpiewając
pieśni patriotyczne.
Spotkanie otworzyły przemówienia przedstawicieli współorganizatorów wydarzenia: Małopolskiej
Wicekurator Oświaty Haliny Cimer,
dyrektor Delegatury Kuratorium
Oświaty w Wadowicach Edyty Stradomskiej, przedstawiciela Małopolskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Oświęcimiu Grażyny
Polak, wiceprzewodniczącego Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Fot. ZP

11 czerwca br.
w Centrum
Aktywizacji
Zawodowej
w Zatorze odbyła
się gala wręczenia
nagród laureatom
i wyróżnionym za
prace konkursowe
w ramach projektu
edukacyjnego
„Historia
«Solidarności»
w Małopolsce”.

HISTORIA
„SOLIDARNOŚCI”
W MAŁOPOLSCE
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Adama Gliksmana i burmistrza Zatoru
Mariusza Makucha.
Całe spotkanie poprowadzili: dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury
Doliny Karpia Elżbieta Mostowik i redaktor naczelny „Życia Zatora” Łukasz
Dziedzic.
– Solidarność to synonim solidnego. „Solidarność” uczyła i zachęcała do tego, aby być człowiekiem,
na którym można polegać. Warto
być taką organizacją i być w takiej
grupie, gdzie jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Co to znaczy być Solidarnym? To znaczy być
odpowiedzialnym. Być z tym, który
jest słabszy. To stało się wielkim
doświadczeniem naszych rodziców,
naszych dziadków. Chcę wam życzyć
tego, abyście mieli okazję w swoim
życiu doświadczyć ludzkiej solidarności – poczucia, że jesteście częścią
większej społeczności – mówił do
dzieci i młodzieży wiceprzewodniczący Adam Gliksman.
Następnie na scenie wystąpili
uczniowie nagrodzeni w konkursie
Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wolna
Polska”. Dzieci zaśpiewały piosenki
m.in. „Sanitariuszka Małgorzatka”
i „Pałacyk Michla”.
Po występach artystycznych wiceprzewodniczący Adam Gliksman
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wraz z wicekurator Haliną Cimer wręczyli dzieciom nagrody w postaci sprzętów elektronicznych, książek oraz pamiątkowych upominków.
Podarunki zostały ufundowane przez Region
Małopolski NSZZ „Solidarność”, IPN Oddział
w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego oraz burmistrza Zatoru.
Wraz z Kuratorium Oświaty w Krakowie i Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność” konkurs
współtworzyli Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Na-

uczycieli w Oświęcimiu oraz Regionalny Ośrodek
Kultury Doliny Karpia.

Fot. ZP
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Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności
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kolejne pokolenia pamiętały o tych dwóch wartościach.
Wartościach, które mają Państwo wypisane na krzyżach: Wolność i Solidarność.
Po nim do zebranych przemówił Sławomir Pietrzyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
i o. Jerzy Pająk w imieniu odznaczonych. Na zakończenie obecni mogli posłuchać pieśni patriotycznych:
„Psalm stojących w kolejce”, „Janek Wiśniewski padł”,
„Kocham Wolność”, „Modlitwa o wschodzie słońca”
w wykonaniu Arlety Wołos i Łukasza Lelka.
Lista odznaczonych (podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację danych):
Tadeusz Berowski, Wiesław Konrad Czarnik, Małgorzata Flis, Maria Gil, Ryszard Antoni Gitis, Janusz Maciej
Gładysz, Agnieszka Marta Kasperowicz, s. Elżbieta
Janina Krawczyk, Maria Magdalena Kubicz, Dariusz
Stefan Leśniak, Sławomir Onyszko, Jan Roman Ostroga,
o. Jerzy Franciszek Jan Pająk, Jacek Stanisław Płaza, Dariusz Rupiński, Marian Józef Ryba, Wojciech Stanisław
Słowik, Jerzy Piotr Smoła, Zenon Roman Sotwin, Grażyna Teresa Strużyńska, Piotr Szumiec, Władysław Widórek, Stanisław Piotr Wnęk, Henryk Jan Woźniakowski,
Leszek Tadeusz Marcinek. Odznaczeni pośmiertnie:
Joanna Katarzyna Bryjak, Zbigniew Tadeusz Konstanty,
Tadeusz Szczypczyński, Stefan Andrzej Türschmid.
ZP

INFORMACYJNY

Fot. ZP

14

Fot. ZP

21 czerwca br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” wręczono Krzyże Wolności i Solidarności osobom wyróżnionym przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenia za zasługi
w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka
w czasach PRL przekazał w jego imieniu prezes IPN
dr Jarosław Szarek.
Uroczystość poprowadził dyrektor IPN Oddział
w Krakowie dr hab. Filip Musiał. Spotkanie rozpoczęło
się od oficjalnego wręczenia orderów przyznanych
przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Wśród nagrodzonych
znalazł się m.in. Jerzy Smoła z ZR Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”. Po przekazaniu odznaczeń, głos zabrał
prezes IPN Jarosław Szarek.
– Są tu ludzie z Komitetów Samoobrony Chłopskiej, Konfederacji Polski Niepodległej, współpracownicy
Komitetu Obrony Robotników i działacze podziemnych
struktur „Solidarności Walczącej”. Drukarze i kolporterzy
wolnego słowa, które rozbijało monopol komunistyczny.
To dziedzictwo, któremu Państwo pozostali wierni po
13 grudnia, płacąc za to często wysoką cenę. Są duchowni – siostra zakonna i ojciec kapucyn. Są uczestnicy
strajków 1988 roku, działacze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. […] To Państwa zasługa, że dziś możemy żyć
we wspólnocie wolnych narodów – rozpoczął.
– „Solidarność” to jest troska na krzywdę drugiego człowieka. „Solidarność” nie może być pozbawiona sumienia. [...] „Solidarność” to nadzieja, że
zmiana na lepsze jest możliwa. W końcówce lat 70.,
jeszcze przed wyborem Jana Pawła II, tej nadziei było
niewiele. A „Solidarność” przyniosła świadomość, że
nawet w beznadziejnej sytuacji dobro może zwyciężyć.
Również dzisiaj tego nas uczy, tylko musimy pozostać
wierni jej fundamentom – mówił dr Jarosław Szarek.
Następnie przed zgromadzonymi wystąpił Wiceprzewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman: – Krzyż Wolności i Solidarności
zajmuje szczególne miejsce w hierarchii polskich odznaczeń państwowych. Został ustanowiony z myślą
o pokoleniu Polaków, którzy stworzyli i wykorzystali
szansę ku temu, by zmienić bieg historii Polski. Dzisiaj
mamy świadomość, że te wydarzenia, wciąż nie są
doceniane tak jak powinny. Stąd potrzeba dalszego
dawania świadectwa i potrzeba naszych działań, żeby
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Pro memoria / Z księgarni

Z wielkim żalem żegnamy naszego Kolegę,
zmarłego 1 czerwca br.

ŚP. ZBIGNIEWA MAJCHRZAKA
(1955-2021)

Współzałożyciela NSZZ „Solidarność”
w KPIS Kraków w 1980 r.
Od 1981 r. zaangażowanego w działalność
NSZZ „Solidarność” w branży budowlanej.
W okresie stanu wojennego
zaangażowanego w pomoc
dla represjonowanych działaczy opozycyjnych.
Wieloletniego przewodniczącego
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w KPIS – Cracovia.
Delegata na Walne Zebranie Delegatów
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Członka Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” (1995-2002).
Członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
(1998-2021).
Przewodniczącego Rady
Krajowego Sekretariatu Budownictwa
i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”
(1998-2021).
Odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem
Zasługi (1998), medalem XXV-lecia powstania
NSZZ „Solidarność”,
medalem „Zasłużony dla Budownictwa”.

Pogrążona w smutku
Małopolska „Solidarność”

lipiec 2021
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O miechowskiej „Solidarności”
W marcu br. ukazała
się książka „Niedokończona historia”
autorstwa Czesława
Gamrata, nauczyciela, społecznika
i działacza NSZZ
„Solidarność” (szefa
miechowskiej „Solidarności” od 1989 r.,
członka Zarządu Regionu w l. 1999-2006
i przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej
od 2006 r.).
Przedstawiona na łamach obszernej publikacji
historia dotyczy w dużej mierze losów samego autora,
którego życie nierozerwalnie w 1980 r. związało się
z „Solidarnością”. Jest to jednak przede wszystkim
barwna opowieść o miechowskiej „Solidarności”, zawierająca wiele mało już dziś znanych lub zapomnianych inicjatyw związku.
Nie brakuje oczywiście informacji o wydarzeniach
o dużym znaczeniu, jak chociażby strajk w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w 1981 r., strajk w Zespole Szkół
Mechanicznych w Miechowie w 1993 r. protest głodowy w obronie nauczycieli Krystyny Gamrat w 1994 r.,
czy strajk w Zakładzie Ozdób Choinkowych w 1998 r.
Dla historyków ciekawy jest fragment, w którym odtworzono składy komisji zakładowych z terenu delegatury w latach 1980-1981. Książka jest bardzo bogato
ilustrowana. Wrażenie robi także liczący 57 stron indeks osobowy – autor przypomniał bowiem bardzo
wiele osób tworzących na przestrzeni lat miechowską
„Solidarność”.
O bardzo osobistym wymiarze książki świadczy
też fakt, że w prace redakcyjne zaangażowała się cała
rodzina Gamratów, a na jej stronach znalazła się także
poezja autorstwa żony autora – Krystyny.
Adam Gliksman

Cz. Gamrat, Niedokończona historia. NSZZ „Solidarność” w Delegaturze Miechów w latach 1980-2020,
Miechów 2021, ss. 520.
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