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Od REdAkCJI
Najnowszy numer „Serwisu” poświęcamy w zdecydowanej więk-

szości relacji z Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Małopolskiego, które odbyło się w czerwcu br. w Nowej Hucie. 
Przypominamy jego przebieg, poruszane problemy oraz dyskusję na 
temat przyszłości związku i oczekiwań jego członków. Warto powrócić 
do tych postulatów w przededniu rozpoczynającego się Krajowego 
Zjazdu Delegatów we Wrocławiu.

Początek nowej kadencji nie rysuje się dobrze dla związku. Coraz 
ostrzejszy konflikt polityczny i chęć usunięcia „Solidarności” z życia 
publicznego są w ostatnich miesiącach coraz bardziej widoczne. Dzieje 
się tak za przyzwoleniem a nawet z inspiracji rządu, który oficjalnie 
dba o przestrzeganie europejskich standardów w innych dziedzinach 
życia państwa, a zapomina, że to właśnie w Europie związki zawo-
dowe stanowią jeden z głównych czynników życia gospodarczego, 
reprezentując interesy pracowników.

W dobie kryzysu okazuje się, że rząd nie ma pomysłu na zwal-
czanie jego przyczyn i łagodzenie skutków. Zamiast kierowania się 
ideą solidaryzmu społecznego i zadbania o to, by skutki kryzysu nie 
doprowadziły do wykluczenia najuboższych – rząd sięga właśnie 
do kieszeni tych najbiedniejszych. Podniesienie stawki VAT, zamro-
żenie płac, proponowane cięcia budżetowe nie uderzą w najbogat-
szych i w przedsiębiorców, ale w przeciętnego podatnika. To właśnie  
w obronie tych ludzi protestowała „Solidarność” we wrześniu na 
ulicach Warszawy. Czy głos związku wyrwie Polaków z letargu i snu 
o lepszym państwie, którego wizję od dwóch lat snuje premier Tusk? 
Miejmy nadzieję, że „Solidarność” obudzi społeczeństwo, które zechce 
upomnieć się o swoje prawa do godnej pracy, płacy i bezpieczeństwa 
socjalnego.

Bieżący numer ukazuje się po długiej przerwie spowodowanej 
udziałem redakcji w przygotowaniu obchodów rocznicowych, stąd też 
najbliższy numer „Serwisu” będzie im w całości poświęcony. Kolejne 
numery będą ukazywały się już regularnie. Za tę przerwę serdecznie 
naszych Czytelników przepraszamy!

adam gliksman, Redaktor naczelny
Posiedzenie Zarządu Regionu

Informujemy, że posiedzenie Zarządu Re-
gionu Małopolskiego odbędzie się w czwartek 
18 października 2010 r. o godz. 10.00 w 
siedzibie Małopolskiej „Solidarności”.

Po zakończeniu obrad, około godziny 
12.30 odbędzie się spotkanie delegatów na 
Krajowy Zjazd Delegatów. Gościem spotkania 
będzie kandydat na funkcję przewodniczącego 
„Solidarności” Piotr Duda.
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Solidarność 
buduJEMY 
COdzIENNIE

Adam Gliksman 

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
rozpoczął się 25 czerwca br. mszą św.  
w Bazylice św. Krzyża w Mogile, w trak-
cie której kazanie wygłosił ks. Władysław 
Palmowski. Po nabożeństwie przedstawi-
ciele związku złożyli kwiaty pod pomni-
kiem ks. Jerzego Popiełuszki w Mogile 
oraz pod Pomnikiem „Solidarności” na 
Placu Centralnym w Nowej Hucie.

Aktywni na wielu polach
Jednym z pierwszych punktów ze-

brania było sprawozdanie z działalności 
Zarządu Regionu w mijającej kadencji. 
Wojciech Grzeszek, przypominając że 
prace poszczególnych struktur Regio-
nu zostały opisane w przygotowanych  
i rozesłanych delegatom materiałach, 
skupił się na ogólnym podsumowaniu 
i zasygnalizowaniu najważniejszych 
spostrzeżeń dotyczących związku. „W 
ostatniej kadencji Małopolska „Solidar-
ność” była coraz bardziej widoczna na 
poziomie ogólnokrajowym – nie tylko 
na manifestacjach i protestach, ale także  
w pracy merytorycznej. Po raz pierwszy 
w historii na listę mediatorów przy Mini-
strze Pracy i Polityki Społecznej zostali 
wpisani przedstawiciele naszego regio-
nu – trzech prawników może pomagać  
w mediacjach między pracodawcami  
a pracownikami. Region Małopolski – 

Podczas IX Walnego 
Zebrania Delegatów 
NSZZ „Solidarność” 

w czerwcu br. 
Wojciech Grzeszek 

ponownie został 
wybrany 

na przewodniczącego 
Małopolskiej 

„Solidarności”. 
Delegaci dyskutowali 

również na temat 
strategii związku. 
Gościem drugiego 

dnia obrad był 
przewodniczący 

Komisji Krajowej – 
Janusz Śniadek.

dzięki Adamowi Lachowi i lokalnym 
pełnomocnikom był najbardziej aktywny 
w budowie programu kart rabatowych 
dla członków związku Grosik. Szko-
da, że władze krajowe nie wykorzy-
stały tego potencjału. Małopolska po 
raz pierwszy w historii była również 
gospodarzem Krajowego Zjazdu De-
legatów, który w 2008 r. odbył się  
w Wadowicach. Oczy całej Solidarności 
zwrócone był na Kraków również podczas 
wydarzeń związanych z pogrzebem Pary 
Prezydenckiej i mszą św. zorganizowaną 
w maju przez Małopolską „Solidarność” 
– wymieniał Wojciech Grzeszek.

Przewodniczący przypominał, że 
związek stara się pamiętać o swoich 
korzeniach. Dzięki wsparciu Regionu 
możliwe było przygotowanie i przepro-
wadzenie projektu ustawy o ustanowie-

Zebranie rozpoczęła msza św. w Bazylice w Mogile, fot. J. Furtak
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niu Krzyża Solidarności, którym będą honorowane 
osoby szczególnie zasłużone w budowie niepodległej 
Polski.

Związek stara się także reprezentować pracow-
ników na wszystkich możliwych forach: w wojewódz-
kich i powiatowych radach zatrudnienia, komitetach 
monitorujących wykorzystanie funduszy unijnych oraz 
wojewódzkiej komisji dialogu społecznego. Związek 
stara się także wzmacniać – wewnętrznie (służą temu 
szkolenia) oraz finansowo – poprzez ograniczanie 
kosztów i szukanie nowych źródeł finansowania dzia-
łalności. „Solidarność” nie zapomina także o promocji 
i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, takich jak 
pielgrzymki 1 maja do Wadowic czy skoki narciarskie 
w Zakopanem.

„Te wszystkie działania nie przysłaniają nam 
najpoważniejszych problemów, przed którymi ciągle 
stajemy. Zakłady zwalniają pracowników i działaczy. 
Oczywiście bronimy naszych członków w sądach, ale 
skala zjawiska rośnie. Patrzymy na ręce pracodawców, 
a to im się nie podoba. Wolelibyśmy dialog z nimi, 
ale często to jest niemożliwe, bo nie ma dobrej woli  
z drugiej strony. Dlatego szczególnie chcę podzięko-
wać wszystkim, którzy tworzą wspólnie to nasze dzie-
ło o nazwie Solidarność” – zakończył przemówienie 
Wojciech Grzeszek.

Obwiniani, ale i doceniani
Sprawozdanie Przewodniczącego stało się pod-

stawą dyskusji na sali. Jacek Smagowicz podziękował 
władzom Regionu Małopolskiego za postawę podczas 
posiedzeń Komisji Krajowej w trudnej, a być może naj-

trudniejszej dla „Solidarności” kadencji. „Choć jest bar-
dzo ciężko, to nasza praca ma sens. Świadczy o tym 
rosnące poparcie dla związku – w badaniach CBOS 
„Solidarności” wierzy 38% respondentów. Dzieje się 
tak, choć też jesteśmy obarczani winą za korupcję, 
za nieuczciwość, za prywatyzację, za biedę, czyli za 
sprawy, które staramy się zwalczać. W tych trudnych 
czasach, gdy ludzie nie mają do siebie zaufania, my 
w Solidarności możemy sobie ufać” – zakończył Jacek 
Smagowicz.

Maria Sapor, delegat z AGH pozytywnie odnio-
sła się do sprawozdania merytorycznego, zwracając 
uwagę, że oczekiwałaby szerszego sprawozdania 
finansowego, pozwalającego ocenić stan finansów 
związku.

Do sprawozdania przewodniczącego Regional-
nej Komisji Rewizyjnej Czesława Gamrata odniósł się 
Adam Giera, który z oburzeniem przyjął informację, 
że 125 delegatów na WZD Regionu Małopolskiego 
w poprzedniej kadencji nie poddało się obowiązkowi 
lustracyjnemu.

„Ilu z tych 125 delegatów, którzy nie przedsta-
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wili oświadczeń lustracyjnych, jest teraz delegatami? 
Wnioskuję, by ich nazwiska ujawnić na zjeździe, 
by uniemożliwić tym osobom wybór na stanowiska  
w „Solidarności”. Jeśli ktoś ukrywa swoją przeszłość, 
to nie powinien pchać się do władz związku” – za-
kończył, a jego wypowiedź nagrodziły brawa. Druga 
część wypowiedzi Adama Giery dotyczyła zaległości 
w płaceniu składek członkowskich, których temat zo-
stał poruszony podczas zjazdu. „Niedopuszczalne jest 
łamanie prawa związkowego. Związek utrzymuje się 
ze składek związkowych, więc tylko delegaci z tych 
organizacji, które płacą składki, mogą być wybierani 
do jego władz.”

Adam Giera wnioskował, by podczas Zebrania 
ujawnić nazwiska osób, które nie podporządkowały się 
uchwałom WZD, po to, by uniknąć sytuacji, w której 
mogłyby zostać wybrane do władz związku. Ostatecz-
nie odstąpiono od tego pomysłu, ale zobowiązano 
Komisję Mandatowo-Wyborczą do weryfikowania pod 
tym względem zgłoszeń kandydatów a także informo-
wanie delegatów o przeprowadzonej weryfikacji.

W części porządkowej wyjaśniono, że zgodnie  
z przyjętym kluczem Zarząd Regionu w bieżącej 
kadencji będzie liczył w sumie 36 osób – w tym 
przewodniczącego Zarządu Regionu, 32 członków 
wybieralnych oraz trzech przewodniczących sekre-
tariatów regionalnych (Budownictwa i Przemysłu 
Drzewnego, Metalowców oraz Służby Zdrowia).  
W miarę powstawania nowych sekretariatów ta liczba 
może się zwiększać.

Wojciech Grzeszek ponownie na czele!
Po wyjaśnieniu kwestii formalnych przystąpiono 

do wyborów. Adam Lach, przewodniczący Komisji 
Mandatowo-Wyborczej poinformował, że wpłynęło 
jedno zgłoszenie na przewodniczącego Zarządu Re-
gionu Małopolskiego. Jedynym kandydatem został 
dotychczasowy przewodniczący Wojciech Grzeszek. 
Po zamknięciu listy, kandydat przedstawił swoje plany 
w nadchodzącej kadencji.

„Całe swoje dorosłe życie byłem związany  
z Solidarnością. Trzydzieści lat temu uwierzyliśmy, że 

możemy mieć coś własnego, że możemy wywalczyć 
wolną i suwerenną Polskę. Od 20 lat, pełniąc różne 
funkcje w związku, starałem się te marzenia wcielać 
w życie” – mówił Wojciech Grzeszek. Kandydat pod-
kreślał, że chciałby wzmacniać związek i zastosować 
nowe bodźce, które pozwolą na rozwój i większą 
motywację do działania. „Chcę, by Małopolska Solidar-
ność rozwijała się i zachowała dobre imię. To będzie 
możliwe poprzez uczestniczenie w życiu lokalnych 
społeczności, prowadzenie dialogu z pracodawcami, 
politykami i samorządowcami.” Przewodniczący za-
powiadał dalszy rozwój szkoleń dla członków związku  
i większą dbałość o finanse związku. Będzie to moż-
liwe poprzez inwestycje, które już zostały poczynione 
(zakup ośrodka szkoleniowego), organizowanie szko-
leń komercyjnych i poprawę ściągalności składek.

Następnie delegaci rozpoczęli zadawanie pytań. 
Maria Sapor, przewodnicząca Komisji Zakładowej przy 
AGH w Krakowie pytała o stosunek Wojciecha Grzesz-
ka do ewentualnych zmian w strukturze Związku, 
które podniosłyby znaczenie branż. Wojciech Grze-
szek odpowiadał, że statut daje możliwość tworzenia 
struktur branżowych, należy jednak rozmawiać z wła-
dzami krajowymi na temat wzmocnienia tych struktur  
i być może tworzenia kolejnych sekretariatów. „Siła 
Solidarności polegała i polega na tym, że byliśmy  
i jesteśmy jednym związkiem zawodowym. Dostrze-
gamy wszystkie różnice i trzeba szukać najlepszych 
rozwiązań, aby członkowie byli zadowoleni, że są 
skutecznie reprezentowani”.

Andrzej Golec pytał z kolei o zdanie kandydata 
w sprawie ewentualnych zmian w składzie Komi-
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sji Krajowej. Wojciech Grzeszek podkreślał, że jest 
zwolennikiem, by Komisja Krajowa zajęła się przede 
wszystkim sprawami ustawodawczymi i ogólnozwiąz-
kowymi oraz reprezentowała związek na zewnątrz. To 
wymaga pewnych zmian w strukturze działania. Na 
pewno część działów KK powinna zostać przeniesiona 
do Warszawy, w szczególności dotyczy to działów meryto-
rycznych, zajmujących się przygotowywaniem ustaw. 

Po zakończeniu zadawania pytań rozpoczęto 
głosowanie. Po podliczeniu głosów przewodnicząca 
Komisji Skrutacyjnej Katarzyna Ryblewska-Marewicz 
odczytała protokół z pierwszej tury wyborów na funk-
cję przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”. W głosowaniu wzięło 208 de-
legatów - Wojciech Grzeszek otrzymał 175 głosów  
i został ponownie wybrany na przewodniczącego Za-
rządu Regionu. Następnie przystąpiono do prezentacji 
kandydatów do władz regionu.

Jasne cele
Andrzej Szkaradek zachęcał do rozmowy na 

temat strategii związku na najbliższe cztery lata, 
zwłaszcza w kontekście przyjazdu przewodniczącego 
KK Janusza Śniadka. „W 2009 r. płaca minimal-
na wynosiła 1276 zł, w 2010 wynosi 1317 zł,  
w ostatnim okresie przegrana została sprawa emerytur 
pomostowych i ustawy antykryzysowej. W nowej 
kadencji powinniśmy się zająć na poważnie 4-5 te-
matami. Ważnym zagadnieniem jest płaca minimalna 
na 2011 rok – nie wolno zejść poniżej 1500 zł, 
istotna jest obrona świadczeń emerytalnych. Emery-
tura podstawowa dla pracownika po 65 roku życia 

jest planowana na poziomie 500 – 700 zł, a resztę 
trzeba będzie dorobić. Przy tak niskiej płacy minimal-
nej jaka jest obecnie, pracownicy będą mieli bardzo 
niskie dochody.” Andrzej Szkaradek nawoływał do 
obrony praw pracowniczych i związkowych. „Trzeba 
wrócić do tematu udziału „Solidarności” w życiu spo-
łecznym – np udział związku w wyborach samorzą-
dowych w 2010 r. Powinniśmy się sami zastanowić,  
w jaki sposób podchodzimy jako związek do wyborów, 
rozpocząć dyskusję o udziale „Solidarności” w życiu 
społecznym” – mówił A. Szkaradek.

Głosy, które padały na sali wskazywały, że de-
legaci podzielają pogląd, że związek musi wycho-
dzić na zewnątrz, zwłaszcza na poziomie lokalnym. 
Oczekuje się, że „Solidarność” zaistnieje przy okazji 
wyborów samorządowych. Nie mniej ważne (na co 
zwracał uwagę Andrzej Koprowski) jest zapewnie-
nie, że Komisja Krajowa będzie skutecznie walczyła  
o taki kształt prawa, który zapewni odpowiedni udział 
związków zawodowych w życiu firm i wpływ na 
prawodawstwo.

Nie obyło się bez dyskusji na temat struktury 
związku. Maria Sapor domagała się, by KZD podjął 
dyskusję nad kształtem związku. „Abyśmy byli silni 
zewnętrznie, musimy być silni wewnętrznie, powinno 
być tyle regionów ile jest województw. Solidarność Na-
uki prowadzi aktualnie akcję protestacyjną przeciwko 
planowanym zmianom w szkolnictwie wyższym. Wielu 
rzeczy nie możemy zrobić, ponieważ nasi przeciwnicy 
znajdują nam nasze słabe strony i utrudniają udział 
w negocjacjach”. O tym, że reforma związku nie jest 
łatwa, można było się przekonać podczas zebrania,  
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w trakcie którego złożono projekty uchwały i sta-
nowiska zmierzające do wprowadzenia do prawa 
wewnątrzzwiązkowego zasady bezwzględnego  
i bezzwłocznego przerejestrowania organizacji 
związkowych zgodnie z terenem działania regionów. 
Dokumenty te zostały ostatecznie wycofane spod 
głosowania.

Rozwój
O konieczności rozwoju związku mówił Robert 

Rybka: „W wielu firmach widzimy spadek ilości 
członków związku. W Tesco sytuacja się zmieniła 
od kiedy wzrosła ilość członków Związku i wynika to 
z tego, że związek jest coraz większy i ma argumenty,  
w ostateczności nawet poprzez zorganizowanie akcji 
protestacyjnych. Musimy walczyć o członków, aby 
związek był silny, musimy przekonać pracowników, 
aby się zorganizowali.” Romuald Jewuła kontynuując 
ten temat mówił o tym, że „Solidarność” musi mieć 
ofertę dla młodych ludzi. Musimy być innym związ-
kiem niż OPZZ, Kadra czy inne. Konkretem może 
być rozwój zawodowy, szkolenia. Komisja Krajowa 
musi stworzyć system rozwojowy pracowników; musi 
znaleźć ludzi i to wybitnych, którzy by we współpracy 
z nami przygotowali konkretna ofertę programową.”

Ostatnim akcentem pierwszego dnia obrad był 
wybór członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej i de-
legatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

Dokumenty zjazdowe
Drugi dzień zebrania rozpoczął się od spotkania  

z przewodniczącym KK Januszem Śniadkiem, o któ-

rym piszemy w „Serwisie”. W ostatniej część zjazdu 
delegaci zajęli się przygotowaniem uchwał zjazdowych 
(publikujemy je w „Serwisie”). Z punktu widzenia 
organizacyjnego istotna była uchwała w sprawie za-
sad tworzenia i funkcjonowania regionalnych sekcji  
i sekretariatów branżowych. Delegaci zgłosili również 
wniosek dotyczący obniżenia składek członkowskich 
odprowadzanych do wyższych struktur związku  
z 40% do 35%. Delegaci podjęli również uchwały 
dotyczące m.in. uprawnień pracowniczych osób niepeł-
nosprawnych (żądając utrzymania na dotychczasowym 
poziomie dopłat do wynagrodzeń), sprzeciwu wobec 
planom komercjalizacji w służbie zdrowia i podjęcia 
działań zmierzających do odbudowy infrastruktury ko-
lejowej, zniszczonej w trakcie wiosennych powodzi.

Zebranie nie przyjęło uchwały programowej. Za-
prezentowany przez Henryk Łabędzia projekt ma być 
przedmiotem prac powołanego przez Zarząd Regionu 
zespołu.

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” przebiegło w spokojnej 
atmosferze, świadczącej o oczekiwaniach, że zwią-
zek powinien cierpliwie i konsekwentnie realizować 
swoje cele. Nie padły w trakcie obrad zupełnie nowe  
i „odkrywcze” propozycje. Może świadczy to o pewnej 
dojrzałości i zrozumieniu, że nad kształtem związku 
i jego kondycją trzeba pracować codziennie, a nie 
tylko przy okazji zjazdu. Najbliższe miesiące pokażą, 
czy nowowybrane władze Małopolskiej „Solidarności” 
będą w stanie zaszczepić optymizm i chęć działania 
w naszych członkach.
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Apel Nr 1
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.

W nawiązaniu do sprawozdania Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania Uchwały Nr 
12 VII WZD Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność” 
ws. złożenia w IPN wniosków o udostępnienie swo-
ich akt oraz Uchwały ZR M Nr 14/2007 z dnia 
30.03.2007 r., a także Uchwały ZR M Nr 1/2010 
z dnia 29.01.2010 r. apeluje się o niewybieranie do 
pełnienia funkcji we władzach wybieranych przez IX 
WZD RM na kadencję 2010 – 2014 osób, które nie 
wykonały obowiązków wynikających z ww. Uchwał. 

Uwaga: Uchwały nr 1-5 IX WZD Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” miały charakter porządko-
wy i z tego powodu nie są drukowane.

Uchwała nr 6 
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.

W nawiązaniu do sprawozdania Regionalnej 
Komisji Rewizyjnej odnośnie wykonania Uchwały Nr 
12 VII WZD Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność” 
ws. złożenia w IPN wniosków o udostępnienie swo-
ich akt oraz Uchwały ZR M Nr 14/2007 z dnia 
30.03.2007 r., a także Uchwały ZR M Nr 1/2010  
z dnia 29.01.2010 r. zobowiązuje się Komisję Man-
datowo-Wyborczą do weryfikacji zgłoszonych kandy-
datów pod względem wykonania obowiązków wynika-
jących z w/w Uchwał i poinformowanie delegatów o 
kandydatach, którzy nie wypełnili ww. obowiązków.

Uchwała nr 7
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Preambuła
Ze względu na konieczność weryfikacji oświad-

czeń składanych na podstawie Uchwały KK nr 11/09 
ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz 
Związku przez kandydatów do władz Regionu Mało-

polskiego NSZZ „Solidarność”, delegatów Regionu na 
Krajowy Zjazd Delegatów oraz regionalnych jednostek 
branżowych uchwala się co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się osoby obejmujące i pełniące 

funkcje związkowe we władzach stanowiącej, wy-
konawczej i kontrolnej Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, funkcję delegata Regionu Małopolskie-
go na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 
jak również delegatów na WZD oraz członków władz 
wykonawczej i kontrolnej regionalnych sekcji i sekreta-
riatów branżowych w kadencji 2010 – 2014 do:

Złożenia wniosków do Prezesa Instytutu Pamięci 1. 
Narodowej według wzorów stanowiących załącz-
nik nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały – w terminie 
do 1 sierpnia 2010 r.
Doręczenie Przewodniczącemu Zarządu Regio-2. 
nu Małopolska NSZZ „Solidarność” kserokopii 
wniosków w skazanych w pkt 1 z pisemnym 
potwierdzeniem ich złożenia – w terminie do 
15 sierpnia 2010 r. - wraz z pisemna zgodą na 
przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniej-
szej Uchwały.
Doręczenie Przewodniczącemu Zarządu regionu 3. 
Małopolska NSZZ „Solidarność” kserokopii pism 
otrzymanych w odpowiedzi na wnioski, o których 
mowa w pkt 1 oraz wnioski wcześniej złożo-
ne w szczególności decyzji, zawiadomień oraz 
zaświadczeń – w terminie do 1 października 
2010 r.

§ 2 
W razie wniesienia odwołania od decyzji wska-

zanej w § 1 pkt 3 obowiązek przedłożenia Przewod-
niczącemu Zarządu Regionu Małopolska kserokopii 
dotyczy wszystkich dalszych decyzji Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej i orzeczeń Sądu w sprawie –  
w terminie 14 dni od ich doręczenia.

§ 3
Obowiązki, o których mowa w § 1 i 2 niniejszej 

Uchwały nie dotyczą:
osób urodzonych po 31 lipca 1972 roku.1. 
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osób, które uzyskały status pokrzywdzonego na 2. 
gruncie przepisów obowiązujących poprzednio
osób, które wykonały wszystkie obowiązki wy-3. 
nikające z:
a) Uchwały nr 12 VII WZD Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność” z 28 czerwca 2002 r.
b) Uchwały nr 14/2007 Zarządu Regionu Mało-
polska NSZZ „Solidarność” z 30 marca 2007 r.
c) Uchwały nr 1/2010 Zarządu Regionu Mało-
polska z 29 stycznia 2010 r.

i dostarczyły Przewodniczącemu Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odpowiedzi, za-
świadczenia i decyzje wydane przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.1. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium 2. 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Uchwała Nr 9/2010
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie Apelu wystosowanego przez Przewodni-
czącego Krajowej Sekcji Nauki oraz Komisje Zakła-
dowe NSZZ „Solidarność” Uczelni Krakowa

IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” popiera Apel skierowany do Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, Premiera RP Donalda Tuska, 
Sejmu i Senatu w sprawie wycofania projektu zmian 
w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” i ustaw 
towarzyszących.

Ponadto WZD Regionu Małopolskiego zobowią-
zuje delegatów Regionu Małopolskiego na Krajowy 
Zjazd Delegatów do wniesienia pod obrady KZD NSZZ 
„Solidarność” Apelu celem jego poparcia.

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy w tak szerokim zakresie 

powinna być poprzedzona przyjęciem strategii roz-
woju szkolnictwa wyższego, której podstawowym 
celem powinna być likwidacja patologii: niskich nakła-

dów na szkolnictwo wyższe i na naukę, niskich płac  
i wieloetatowości.

Uchwała Nr 10/2010
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania regio-
nalnych sekcji i sekretariatów branżowych

Działając na podstawie § 2 ust. 3 i § 3 ust. 3 
Uchwały nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji 
branżowych jednostek organizacyjnych związku, zm. 
Uchwałą nr 6 XX KZD określa się zasady tworzenia  
i funkcjonowania regionalnych branżowych jednostek 
organizacyjnych:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ogólne zasady tworzenia, rejestracji i funkcjono-1. 
wania regionalnych branżowych jednostek orga-
nizacyjnych określają postanowienia §§ 25 – 29 
Statutu NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały KZD  
i KK podjęte na ich podstawie.
Regionalnymi branżowymi jednostkami orga-2. 
nizacyjnymi są regionalne sekcje branżowe  
i regionalne sekretariaty branżowe.
Rodzaje branż ustala się na podstawie podziału 3. 
sektorów gospodarki ustalonego przez KK..
 

Rozdział II
Tworzenie i przynależność

§ 2
Uchwałę o przystąpieniu do nowo tworzonej lub 1. 
istniejącej regionalnej sekcji branżowej podejmu-
je odpowiednia władza stanowiąca uprawnionej 
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku.
Uchwałę o przystąpieniu do nowo tworzonego lub 2. 
istniejącego regionalnego sekretariatu branżowe-
go podejmuje odpowiednia władza stanowiąca 
uprawnionych jednostek organizacyjnych. 
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§ 3
Tworzenie i funkcjonowanie międzyregionalnej 

sekcji branżowej regulują akty prawne wskazane  
w § 1 Uchwały.

§ 4
Do regionalnej sekcji branżowej mogą należeć 1. 
zakładowe lub międzyzakładowe organizacje 
związkowe zrzeszające pracowników danej 
branży.
Niższe jednostki organizacyjne organizacji zakła-2. 
dowych lub międzyzakładowych nie należących 
do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji bran-
żowej mogą należeć do sekcji regionalnej jeśli 
organizacja, w skład której wchodzą, zrzesza 
pracowników należących do różnych branż.
Jednostki organizacyjne wskazane w ust. 1 i 2 3. 
mogą należeć wyłącznie do jednej regionalnej 
sekcji branżowej. Jeśli w Regionie działa sekcja 
właściwa dla danej branży bezpośrednia przyna-
leżność do sekcji krajowej jest zakazana.
Utworzenie regionalnej sekcji branżowej wymaga 4. 
łącznego akcesu co najmniej 2 uprawnionych jed-
nostek organizacyjnych zrzeszających łącznie nie 
mniej niż 50 członków Związku zatrudnionych  
u pracodawców danej branży. 

§ 5
Do regionalnego sekretariatu branżowego mogą 1. 
należeć uprawnione regionalne lub międzyre-
gionalne sekcje branżowe właściwe z uwagi na 
rodzaj danej branży.
Jeśli w Regionie nie działa sekcja danej branży, 2. 
a regulamin wewnętrzny sekretariatu przewi-
duje taką możliwość, do regionalnego sekreta-
riatu branżowego mogą należeć bezpośrednio 
organizacje zakładowe lub międzyzakładowe 
zrzeszające pracowników tej branży objętej 
przedmiotowym zakresem działania regionalne-
go sekretariatu. 
Utworzenie regionalnego sekretariatu branżo-3. 
wego wymaga łącznego akcesu co najmniej 2 

regionalnych sekcji branżowych zrzeszających 
łącznie nie mniej niż 2000 członków Związku 
zatrudnionych u pracodawców odpowiedniej 
branży. 
Regionalna sekcja branżowa jest zobowiązana 4. 
przynależeć do właściwego branżowo regionalne-
go sekretariatu branżowego jeśli ten istnieje. 

§ 6
Przynależność do regionalnej branżowej jednostki 1. 
organizacyjnej jest nabywana na mocy uchwały 
jej władzy po doręczeniu przez jednostkę wstę-
pującą uchwały akcesyjnej z załączonym do-
kumentem obejmującym nazwę, numer, adres, 
liczbę członków oraz skład władz wykonawczych 
i kontrolnych jednostki wstępującej.
Uchwałę i dokument wskazane w ust. 1 jed-2. 
nostka wstępująca przesyła również do Zarządu 
Regionu. 
Władza wykonawcza regionalnej branżowej jed-3. 
nostki organizacyjnej jest zobowiązana w termi-
nie 30 dni od daty doręczenia uchwały podjąć 
uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia danej 
jednostki organizacyjnej przy czym odmowa przy-
jęcia wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwałę 
przekazuje się wnioskodawcy oraz Zarządowi 
Regionu niezwłocznie po podjęciu. Niepodjęcie 
lub nieprzekazanie uchwały jest równoznaczne 
z przyjęciem jednostki, która złożyła wniosek 
do danej regionalnej branżowej jednostki orga-
nizacyjnej, z mocy prawa. 
W przypadku odmowy przyjęcia jednostka or-4. 
ganizacyjna, która złożyła wniosek ma prawo 
odwołać się do Zarządu Regionu w terminie 30 
dni od daty otrzymania uchwały. Zarząd Regionu 
po rozpoznaniu odwołania na najbliższym posie-
dzeniu może zobowiązać władzę wykonawczą 
krajowej branżowej jednostki organizacyjnej do 
przyjęcia jednostki wnioskującej. 
Przynależność do branżowej jednostki organiza-5. 
cyjnej zobowiązuje do przestrzegania jej regula-
minu wewnętrznego. 
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§ 7
Utrata przynależności do regionalnej branżowej 1. 
jednostki organizacyjnej następuje na podsta-
wie:
1) uchwały o wystąpieniu podjętej przez władzę 
stanowiącą jednostki zrzeszonej albo,
2) uchwały władzy wykonawczej branżowej jed-
nostki organizacyjnej o utracie przynależności 
z powodu nie spełniania przez jednostkę zrze-
szoną wymogów określonych niniejszą Uchwałą 
lub regulaminem wewnętrznym, po uprzednim 
powiadomieniu władzy wykonawczej i kontro-
lnej jednostki, wobec której podejmowane są 
działania.
Od uchwały o utracie przynależności przysługuje 2. 
prawo wniesienia odwołania do Zarządu Regionu 
w terminie 30 dni od jej doręczenia. Zarząd Re-
gionu po rozpoznaniu odwołania na najbliższym 
posiedzeniu może zobowiązać władzę wykonaw-
czą krajowej branżowej jednostki organizacyjnej 
do uchylenia uchwały o utracie przynależności.

§ 8
Warunki niezbędne do utworzenia regionalnej 

branżowej jednostki organizacyjnej muszą być speł-
nione także przez jednostki istniejące. 

Rozdział III
Zasady rejestracji

§ 9
Jednostki organizacyjne inicjujące powstanie 1. 
regionalnego sekretariatu lub sekcji branżowej 
powołują tymczasową radę odpowiednio sekre-
tariatu lub sekcji. 
Tymczasowa rada sekretariatu liczy nie mniej niż 2. 
cztery osoby.
W skład tymczasowej rady wchodzą przedsta-3. 
wiciele wszystkich jednostek organizacyjnych 
inicjujących utworzenie sekretariatu lub sekcji. 
Tymczasowa rada wyznacza spośród siebie prze-4. 
wodniczącego rady, jego zastępcę i sekretarza. 

Dokumenty (oświadczenia) podpisuje w imieniu 5. 
tymczasowej rady, odpowiednio sekretariatu lub 
sekcji, co najmniej dwóch jej członków przez nią 
upoważnionych. 

§ 10
Podstawą rejestracji regionalnej sekcji lub sekre-

tariatu branżowego jest pisemny wniosek zaintere-
sowanych jednostek organizacyjnych przygotowany  
i złożony przez tymczasową radę do Zarządu Regionu. 
Wniosek powinien zawierać: 

wykaz jednostek organizacyjnych inicjujących 1. 
utworzenie regionalnej sekcji lub regionalnego 
sekretariatu branżowego wraz z liczbą ich człon-
ków,
uchwały o przystąpieniu wszystkich jednostek 2. 
organizacyjnych inicjujących utworzenie regio-
nalnej sekcji lub regionalnego sekretariatu bran-
żowego, 
projekt regulaminu wewnętrznego, który po 3. 
akceptacji przez Zarząd Regionu, powinien być 
przyjęty stosowną uchwałą przez władzę stano-
wiącą na jej pierwszym posiedzeniu, 
pełną nazwę tworzonego sekretariatu lub sek-4. 
cji, 
skład tymczasowej rady danej jednostki organiza-5. 
cyjnej oraz adresy i telefony kontaktowe, 
w przypadku sekcji – nazwę sekretariatu, do 6. 
którego sekcja składa akces wniosek wraz z opi-
nią rady tego sekretariatu w sprawie zrzeszenia  
w nim danej sekcji. 

§ 11
Rejestracji regionalnej sekcji lub sekretariatu bran-1. 
żowego dokonuje Prezydium Zarządu Regionu. 
Od decyzji odmawiającej rejestracji przysługuje 2. 
odwołanie do Zarządu Regionu w terminie 30 
dni od jej doręczenia. 
Zarząd Regionu może podtrzymać decyzję Prezy-3. 
dium większością 2/3 głosów. Decyzja Zarządu 
Regionu jest ostateczna. 
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§ 12
Z chwilą rejestracji regionalnego sekretariatu lub 1. 
sekcji odpowiednia tymczasowa rada nabywa 
praw władzy związkowej i działa do czasu wy-
boru statutowych władz. 
Tymczasowa rada sekretariatu lub sekcji ma obo-2. 
wiązek zorganizowania wyborów statutowych 
władz, nie później niż w terminie 3 miesięcy od 
daty rejestracji. 
W przypadku nie przeprowadzenia wyborów w 3. 
terminie mają zastosowanie przepisy §§ 56 i 58 
Statutu Związku. 

§ 13
Zasady wyrejestrowywania regionalnych branżo-

wych jednostek organizacyjnych określają akty prawa 
wewnątrzzwiązkowego określone w § 1 niniejszej 
Uchwały.

Rozdział IV
Funkcjonowanie

§14
Regionalne sekcje i sekretariaty branżowe dzia-1. 
łają na podstawie aktów prawa wskazanych w 
§ 1 niniejszej Uchwały oraz uchwalonego przez 
ich władze stanowiące regulaminu wewnętrznego 
zaakceptowanego przez Zarząd Regionu.
Zarząd Regionu konsultuje swoje decyzje mery-2. 
toryczne z właściwymi sekcjami i sekretariatami 
branżowymi analizując ich stanowiska i opinie.
Wybrany członek Prezydium Zarządu Regionu 3. 
na bieżąco współpracuje i nadzoruje działalność 
struktur branżowych. Zasady obsługi administra-
cyjnej funkcji wskazanej w zdaniu pierwszym 
określa Uchwała Zarządu Regionu.

§ 15
Zasady współfinansowania regionalnych sekcji 1. 
i sekretariatów branżowych przez Region w ra-
mach jego budżetu ustala Zarząd Regionu. 
Zasady finansowania sekcji i sekretariatów bran-2. 

żowych przez jednostki w nich zrzeszone oraz 
pozostałe źródła finansowania określa regulamin 
wewnętrzny sekcji lub sekretariatu. 

Rozdział V
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 16
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 

podjęcia. Z chwilą wskazaną w zdaniu pierwszym 
tracą moc następujące akty prawne:

Postanowienia rozdziałów I, II i IV Regulaminu 1. 
organizacyjnego regionalnych sekcji i sekreta-
riatów branżowych Regionu Małopolska NSZZ 
„Solidarność.”
Uchwała III sesji zwyczajnej IV WZD Regionu Ma-2. 
łopolska NSZZ „Solidarność” nr 2 z 12 czerwca 
1993 r. w sprawie regionalnych sekretariatów 
branżowych.
Uchwała III sesji zwyczajnej IV WZD Regionu Ma-3. 
łopolska NSZZ „Solidarność” nr 3 z 12 czerwca 
1993 r. w sprawie działalności sekcji branżowych 
w Regionie. 

§ 17
Regionalne sekcje i sekretariaty branżowe nie 

spełniające wymogów zawartych w niniejszej Uchwale 
mają obowiązek dostosowania się do tych wymo-
gów w terminie do końca kadencji 2010-2014 pod 
rygorem nie korzystania z prawa bezpośredniego 
wejścia w skład Zarządu Regionu przewodniczącego 
ich władzy wykonawczej w razie podjęcia uchwały  
w tej sprawie. 

Wniosek Nr 1/2010
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.
ws. obniżenia wysokości składek członkowskich 
odprowadzanych do Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”

Wniosek do przedstawienia na KZD NSZZ „Soli-
darność” dotyczący zmniejszenia procentu (obniżenia 
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kwoty środków ze składek członkowskich odprowa-
dzanych do wyższych struktur Związku (w tej chwili 
jest 40%) np. do poziomu 35%. 

Stanowisko Nr 1
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 25 czerwca 2010 r.
ws. uprawnień pracowniczych osób niepełnospraw-
nych

W trosce o zagrożone miejsca pracy osób nie-
pełnosprawnych WZD Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” wzywa Rząd RP do zaprzestania działań 
zmierzających do ograniczenia czy wręcz likwidacji 
uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych  
w szczególności zmniejszenia dopłat do wynagrodzeń. 
Odebranie dotychczas przysługujących tej grupie pra-
cowników uprawnień spowoduje wykluczenie spo-
łeczne tych osób. Jest to szczególnie naganne w roku 
ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Stanowisko Nr 2
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.
ws. koncepcji powszechnej komercjalizacji w służbie 
zdrowia

IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec forsowa-
nej przez Rząd RP koncepcji powszechnej komercjali-
zacji w służbie zdrowia.

Wdrażanie w życie takich rozwiązań grozi dopro-
wadzeniem do pełnej prywatyzacji, a co za tym idzie 
do wyzbycia się przez Państwo odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo zdrowotne narodu, co mogłoby 
spowodować złamanie konstytucyjnej zasady prawa 
do ochrony zdrowia przewidzianej przepisem art. 68 
Konstytucji RP. 

Na liberalne eksperymenty nie ma miejsca 
tam, gdzie podstawowym celem ma być ratowanie 
ludzkiego zdrowia i życia, a nie generowanie zysku 
finansowego.

Stanowisko Nr 3
IX WZD Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
z dnia 24 czerwca 2010 r.
ws. odbudowy infrastruktury kolejowej po powo-
dzi

IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Ministra 
Infrastruktury podjęcia działań mających na celu 
przeznaczenie dodatkowych środków finansowych 
dla zarządcy infrastruktury kolejowej Spółki PKP PLK 
S.A. i uproszczenie procedur pozwalających na jak 
najszybszą odbudowę zniszczonej infrastruktury ko-
lejowej.

Województwo małopolskie w sposób szczególny 
dotknięte zostało skutkami katastrofalnej powodzi, 
która przeszła przez nasz region w maju i czerwcu 
br.

Żywił dotknął również infrastrukturę kolejową, 
która ucierpiała wyjątkowo dotkliwie. Na terenie 
Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu, woda 
zerwała most kolejowy na Popradzie, łączący Stary 
Sącz z Nowym Sączem, podmyła kilometry torów, 
uszkodziła nasypy z siecią trakcyjną, spowodowała 
liczne osuwiska oraz zamulenia urządzeń infrastruk-
turalnych. Straty z tego powodu szacowane są na 
blisko 300 mln. zł.

Katastrofalne skutki powodzi doprowadziły do 
zamknięcia linii kolejowych z Tarnowa do Stróż,  
z Nowego Sącza do Muszyny i Krynicy oraz linii 
Stróże – Jasło.

Trudna sytuacja dotyka Południowy Zakład Spółki 
Cargo S.A., gdyż odcięte zostało połączenie kolejowe 
z granicą państwa w Muszynie, co wymusiło reak-
tywowanie przejścia w Łupkowie na granicy polsko-
słowackiej.

Nieprzejezdność szlaków destabilizuje ruch kole-
jowy i przynosi straty dla przewoźników kolejowych 
oraz instytucji i firm zajmujących się obsługą ruchu 
turystycznego.
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zORgANIzOWANI 
będziemy lepSi

Przewodniczący KK podkreślał, że 
ludzie „Solidarności” ciężko pracują na 
zaufanie członków i choć próbuje się ich 
odcinać od tradycji 1980 r., to właśnie 
dzisiejsza „Solidarność” stara się wpro-
wadzić zasady, za które życie oddali 
m.in. ks. Jerzy Popiełuszko – sprawie-
dliwości i wolności. Przewodniczący „So-
lidarności” krytykował rząd, zwracając 
uwagę, że w cieniu walki politycznej  
i dyskredytowania przeciwników Pola-
kom żyje się coraz gorzej. Pod rządami 
Donalda Tuska 600 tys. ludzi straciło 
pracę, a w urzędach pracy zarejestrowało 
się 3 miliony nowych bezrobotnych. „Ha-
sło Zorganizowani mają lepiej – w roku 
XXX-lecia staje się szczególnie istotne. 
Zachęcamy wszystkich do organizowania 
się, bo żeby z głosem pracowników się 
liczono, to związki zawodowe muszą 
być silne. Muszą być mocne nie tylko 
ilościowo, ale także wartościami i ide-

adam gliksman

Ideały Sierpnia 
są teraz znacznie 

bardziej ważne 
niż kiedykolwiek 
– mówił podczas 

Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Janusz 

Śniadek.

ałami, o które walczą. „Solidarność” jest 
środkiem, który pozwoli nam zbudować 
Polskę Solidarną” – mówił Janusz Śnia-
dek.

Dyskusja, która wywiązała się po 
przemówieniu przewodniczącego Komisji 
Krajowej koncentrowała się wokół zmian 
w strukturze związku oraz umiejscowie-
nia i znaczenia „Solidarności” na scenie 
politycznej.

Na sali NCK odżyła prowadzona od 
początku powstania NSZZ „Solidarność” 
dyskusja na temat branżowej i teryto-
rialnej struktury związku. Maria Sapor, 
przewodnicząca Komisji Zakładowej AGH 
w Krakowie, mówiła: „Strukturę Związku 
trzeba umocnić, bo przy obecnej ubywa 
nam członków, a struktury regionalne nie 
zawsze są w stanie spełnić nasze oczeki-
wania. Kształt związku musi być dostoso-
wany do sytuacji na rynku pracy, gdzie 
coraz bardziej odczuwalne jest znaczenie 
branż.” Podobne oczekiwania zgłaszała 
Lucyna Walczykowska-Jura z Urzędu Mia-
sta Krakowa. „Od kilku lat domagamy 
się zarejestrowania sekcji pracowników 
samorządowych. Samorządy to bardzo 
duży pracodawca i zarazem sektor, gdzie 
mamy wielu członków. Ich interesy mo-
głyby być lepiej reprezentowane, gdyby 
posiadali osobną sekcję. Istniejąca Sek-
cja Krajowa Pracowników Administracji 
Rządowej i Samorządowej nie spełnia 
warunków, o których mówi ustawa  
o pracownikach samorządowych.” Zda-
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niem biorących udział w dyskusji brak 
uporządkowania struktur będzie nasilał 
odpływ członków ze związku.

Janusz Śniadek przypominał, że  
o zmianach w Związku mówi się od lat 
90 XX w. Poświęcono temu wiele paneli 
dyskusyjnych, podjęto uchwały zjazdowe, 
ale kiedy trzeba było zgłaszać konkretne 
propozycje na najbliższy zjazd krajowy, 
to one nie wpłynęły. „Żadne zmiany  
w tym zakresie nie trafiły do komisji sta-
tutowej”. Przewodniczący KK przyznał, 
że problem struktury branży administra-
cyjno-publicznej jest w związku znany 
od wielu lat. Pracownicy samorządowi 
muszą spełnić wszystkie warunki i wów-
czas ich sekcja zostanie zarejestrowana. 
„Boli mnie to, gdy w związku występu-
ją konflikty personalne, branżowe czy 
sektorowe – bo powinniśmy starać się 
je rozwiązywać.” – mówił Janusz Śnia-
dek. Pod adresem przewodniczącego KK 
padły również ciepłe słowa – Andrzej 
Moskal, członek Rady Sekcji Krajowej 
Pracowników Skarbowych NSZZ „Solidar-
ność” podkreślał, że stworzenie zespołu 
eksperckiego pracowników skarbowych, 
samorządowych i rządowych pozwoliło 
na podjęcie dyskusji i rozwiązanie części 
problemów, jakie stoją przed pracowni-
kami tych sektorów.

„Sprawa struktury związku jest waż-
na, ale nie najważniejsza. Decyzje trzeba 
podejmować bardzo ostrożnie, by nie 
zaszkodzić związkowi i go nie osłabić. 
Najważniejszy jest rozwój związku, a on 
odbywa się na poziomie zakładów pracy. 
Komisja Krajowa, struktury regionalne 
czy branżowe mogą organizować akcje, 
pomagać, ale to w zakładach pracy po-
zyskuje się członków.” – mówił Janusz 
Śniadek.

Przewodniczącego KK pytano rów-
nież o chęć kandydowania na kolejną 
kadencję. „Nie chcę łączyć mojej dzisiej-
szej wizyty ze sprawą wyborów przewod-
niczącego KK. Potwierdziłem, że będę 
startował, ale o planach i o programie na 
przyszłość związku chętnie porozmawiam 
innym razem. Dziś dokonujemy pew-
nych podsumowań i stąd moja obecność  
w Krakowie”.

Pytań do Janusza Śniadka było tak 
wiele, że ostatecznie odwołał wyjazd na 
spotkanie do Katowic. Miejmy nadzieję, 
że w nowej kadencji okazji do dyskusji  
z przewodniczącym KK będzie więcej.
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Wybory Zarządu Regionu Małopolska
Uprawnionych do głosowania  - 247
Obecnych na zebraniu   - 217
Wydanych kart do głosowania  - 210
Oddanych głosów wszystkich  - 209
Liczba miejsc mandatowych  - 32

Obwód nr 1 Nowa Huta – 4 miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Andrzej Dybol  - głosów 195
Władysław Kielian  - głosów 198
Stanisław Lebiest  - głosów 194
Jerzy Smoła  - głosów 196
Na członków Zarządu zostali wybrani:
1. Andrzej Dybol
2. Władysław Kielian  
3. Stanisław Lebiest 
4. Jerzy Smoła  

Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki 
– 6 miejsc mandatowych
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Adam Gliksman   - głosów 167
Teresa Kapusta  - głosów 162
Andrzej Koprowski  - głosów 161
Andrzej Piekarz  - głosów 137
Daniel Pokuta  - głosów 122
Henryk Sikora  - głosów 175
Anna Skólska  - głosów 131
Lucyna Walczykowska  - głosów 86
Na członków Zarządu zostali wybrani:
5. Adam Gliksman
6. Teresa Kapusta 
7. Andrzej Koprowski 
8. Andrzej Piekarz    
9. Henryk Sikora  
10. Anna Skólska

Obwód nr 3 Krowodrza – 2 miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Józef Barszcz   - głosów 131

Jerzy Jaworski  - głosów 166
Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak - głosów 107  
Na członków Zarządu zostali wybrani:
11. Józef Barszcz
12. Jerzy Jaworski

Obwód nr 4 Podgórze – 3 miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 205
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 103
Kazimierz Bębenek  - głosów 141
Adam Lach   - głosów 188
Agata Łyko   - głosów 87
Robert Rybka  - głosów 67
Adam Wrona  - głosów 107
Na członków Zarządu zostali wybrani:
13. Kazimierz Bębenek
14. Adam Lach  
15. Adam Wrona 

Obwód nr 5 Nowy Sącz, Gorlice – 4 miejsca man-
datowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Krzysztof Kotowicz   - głosów 197
Piotr Masłowski   - głosów 199
Andrzej Szkaradek  - głosów 199
Józef Wilk   - głosów 186
Na członków Zarządu zostali wybrani:
16. Krzysztof Kotowicz
17. Piotr Masłowski  
18. Andrzej Szkaradek 
19. Józef Wilk  

Obwód nr 6 Tarnów – 3 miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 208
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Romuald Jewuła   - głosów 176
Henryk Łabędź  - głosów 190
Andrzej Olejnik  - głosów 148
Tadeusz Szumlański  - głosów 85
Na członków Zarządu zostali wybrani:
20. Romuald Jewuła
21. Henryk Łabędź 
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22. Andrzej Olejnik

Obwód nr 7 Chrzanów, Olkusz Miechów – 2 miejsca 
mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Ryszard Pietrzyk   - głosów 191
Leszek Rusek   - głosów 197
Na członków Zarządu zostali wybrani:
23. Ryszard Pietrzyk
24. Leszek Rusek  

Obwód nr 8 Brzesko, Bochnia, Myślenice – 2 miejsca 
mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Ludwik Korta  - głosów 195
Wojciech Tomal  - głosów 196
Na członków Zarządu zostali wybrani:
25. Ludwik Korta
26. Wojciech Tomal

Obwód nr 9 Dębica – 2 miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105

Waldemar Cieśla  - głosów 201
Tomasz Podlasek  - głosów 196
Na członków Zarządu zostali wybrani:
27. Waldemar Cieśla
28. Tomasz Podlasek

Obwód nr 10 Nowy Targ, Limanowa, Zakopane – 2 
miejsca mandatowe
Głosów ważnych - 209
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Adam Piątek  - głosów 199
Jan Sułkowski  - głosów 198
Na członków Zarządu zostali wybrani:
29. Adam Piątek
30. Jan Sułkowski  

Obwód nr 11 - Wadowice Oświęcim - 2 miejsca 
mandatowe
Głosów ważnych - 208
Liczba głosów wymagana do ważności wyboru - 105
Zdzisław Szczur   - głosów 187
Henryk Ekiert  - głosów 190
Na członków Zarządu zostali wybrani:
31. Zdzisław Szczur
32. Henryk Ekiert
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Wyniki wyborów do Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej: 
Uprawnionych   - 247
Obecnych    - 217
Wydanych kart   - 202
Oddanych    - 201

Obwód nr 1 Nowa Huta – 2 miejsca mandatowe
Kazimierz Kubrak  - głosów 124
Andrzej Moskal - głosów 152
Marta Szubarga - głosów 107

Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki –  2 miejsca 
mandatowe
Katarzyna Ryblewska-Marewicz - głosów 186
Barbara Wiśniewska-Bodzioch   - głosów 192

Obwód Nr 3 Krowodrza – 1 miejsce mandatowe
Andrzej Kaczmarski   - głosów 194
Obwód Nr 4 Podgórze – 1 miejsce mandatowe
Roman Łach  - głosów 192

Obwód Nr 5 Nowy Sącz, Gorlice – 2 miejsca man-
datowe
Jan Kociołek   - głosów 193
Marian Pijanowski    - głosów 191

Obwód Nr 6 Tarnów – 1 miejsce mandatowe
Jan Guty    - głosów 193

Obwód Nr 7 – Brzesko, Bochnia, Myślenice, Dębica 
– 1 miejsce mandatowe

Krzysztof Kruk   - głosów 111
Roman Orzechowski  - głosów 69

Obwód Nr 8 Nowy Targ, Limanowa, Zakopane 
Chrzanów, Olkusz Miechów, Wadowice Oświęcim 
– 2 miejsca mandatowe
Czesław Gamrat  - głosów 147
Leszek Jankowski  - głosów 123
Mirosław Odrobina  - głosów 113

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami 
Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Obwód nr 1 Nowa Huta 
Kazimierz Kubrak  
Moskal Andrzej 
Obwód nr 2 Śródmieście, Grzegórzki  
Katarzyna Ryblewska-Marewicz  
Barbara Wiśniewska-Bodzioch   
Obwód Nr 3 Krowodrza 
Andrzej Kaczmarski  
Obwód Nr 4 Podgórze 
Roman Łach  
Obwód Nr 5 Nowy Sącz, Gorlice 
Jan Kociołek   
Marian Pijanowski   
Obwód Nr 6 Tarnów 
Jan Guty 
Obwód Nr 7 Brzesko, Bochnia, Myślenice, Dębica 
Krzysztof Kruk  
Obwód Nr 8 Nowy Targ, Limanowa, Zakopane 
Chrzanów, Olkusz Miechów, Wadowice Oświęcim 
Czesław Gamrat  
Leszek Jankowski 

Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność”:
Uprawnionych   - 247
Obecnych    - 217
Wydanych kart   - 202
Oddanych    - 201
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Obwód Nr 1 Kraków - 16 miejsc mandatowych
Józef Barszcz - głosów 116
Andrzej Gębara  - głosów 133 
Jerzy Jaworski  - głosów 165
Władysław Kielian  - głosów 158
Leszek Kochan  - głosów 116
Andrzej Koprowski  - głosów 155
Stefan Kubowicz  - głosów 144
Adam Lach  - głosów 177
Agata Łyko  - głosów 148
Ryszard Masłowski  - głosów 157
Andrzej Miłowski  - głosów 119
Wiesław Murzyn  - głosów 137
Janusz Parda  - głosów 109
Andrzej Piekarz  - głosów 91
Bogdan Pietrusiński  - głosów 101
Daniel Pokuta  - głosów 92
Robert Rybka  - głosów 96
Jacek Smagowicz  - głosów 160
Jerzy Smoła  - głosów 155
Tadeusz Stasielak  - głosów 102
Wiesław Żylski  - głosów 53

Obwód Nr 2 Nowy Sącz, Gorlice – 3 miejsca 
mandatowe
Marek Bugno  - głosów 189
Józef Kotarba  - głosów 192
Henryk Najduch  - głosów 183

Obwód Nr 3 Tarnów -  2 miejsca mandatowe
Danuta Kądziołka  - głosów 187
Andrzej Sikora  - głosów 179

Obwód Nr 4 Chrzanów, Olkusz, Miechów, Bochnia, 
Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy Targ, Limano-
wa, Zakopane, Wadowice, Oświęcim  –  7 miejsc 
mandatowych
Adam Giera  - głosów 98
Ewa Kantor  - głosów 167
Jerzy Kensiak  - głosów 113
Ludwik Korta  - głosów 134
Ryszard Pietrzyk  - głosów 139

Jan Sułkowski  - głosów 149
Zdzisław Szczur  - głosów 154
Wojciech Tomal  - głosów 98
Tomasz Zaborowski  - głosów 115

W wyniku przeprowadzonych wyborów członkami 
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów zostali 
wybrani:
Obwód Nr 1 Kraków
Józef Barszcz
Andrzej Gębara  
Jerzy Jaworski  
Władysław Kielian 
Leszek Kochan  
Andrzej Koprowski 
Stefan Kubowicz   
Adam Lach 
Agata Łyko  
Ryszard Masłowski  
Andrzej Miłowski  
Wiesław Murzyn  
Janusz Parda   
Jacek Smagowicz 
Jerzy Smoła  
Tadeusz Stasielak  
Obwód Nr 2 Nowy Sącz, Golrice
Marek Bugno
Józef Kotarba  
Henryk Najduch  
Obwód Nr 3 Tarnów  
Danuta Kądziołka 
Andrzej Sikora  
Obwód Nr 4 Chrzanów, Olkusz, Miechów, Bochnia, 
Brzesko, Myślenice, Dębica, Nowy Targ, Limanowa, 
Zakopane, Wadowice, Oświęcim  
Ewa Kantor  
Jerzy Kensiak  
Ludwik Korta  
Ryszard Pietrzyk 
Jan Sułkowski  
Zdzisław Szczur  
Tomasz Zaborowski
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IX WZD

Wojciech Grzeszek – przewodniczący 
ur. 1954, wykształcenie niepełne wyższe, 
w „Solidarności” od 1980 roku, od 1989 
r, przewodniczący a następnie wiceprzewod-
niczący KZ NSZZ „S” w Drukarni Narodowej 
w Krakowie, gdzie pracował na stanowisku 

głównego specjalisty ds. organizacji i zarządzania, od 1992 
roku członek Zarządu Regionu Małopolska, w 1994 sekre-
tarz ZRM, od 1995 do 1998 wiceprzewodniczący ZRM, od 
1998 przewodniczący ZRM, delegat na WZDR Małopolska 
1992, od 1998 r. delegat na Krajowy Zjazd Delegatów 
i członek Komisji Krajowej. W latach 1998-2006 - Wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 
2002 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim. 
„Poszukiwanie rozwiązań najlepiej służących oczekiwaniom 
naszych członków.”
Zainteresowania: polityka, film, muzyka, literatura.

Jerzy Smoła – wiceprzewodniczący 
ur. 1952, wykształcenie średnie, w „Soli-
darności” od 1980 r., przewodniczący Ko-
misji Zakładowej a następnie Oddziałowej 
przy PPU Zakład Automatyki, delegat na 
WZD KRH 1998 – nadal, członek Komisji 

Zakładowej MOZ KRH 2004-2010, delegat do Regionalnej 
i Krajowej Sekcji Hutnictwa 1998-2002, delegat na WZDR 
Małopolska 2002 – nadal, zastępca przewodniczącego Wo-
jewódzkiej Rady Zatrudnienia, zastępca przewodniczącego 
Powiatowej Rady Zatrudnienia, członek Wojewódzkiej Komi-
sji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim.  
„Ludzką rzeczą jest błądzić, głupotą – w błędzie trwać.”
Cyceron
Zainteresowania: informatyka, historia najnowsza i fan-
tastyka.

Adam Lach – wiceprzewodniczący
ur. 1959, wykształcenie zasadnicze, 
w „Solidarności” od 1980 r., w latach 
1989-1995 przewodniczący KZ NSZZ „S” 
przy KZE „Telpod” w Krakowie, członek 
KZ 1995-1998, przewodniczący KR przy 

Telpod 1998-2002, członek Prezydium ZRM 1992-1997, 
wiceprzewodniczący ZRM od 1997 r. do tej pory, delegat 
na WZDR Małopolska 1990-nadal, delegat na Krajowy Zjazd 

Delegatów 1990-2002, członek Komisji Krajowej 1998-
2002, członek Krajowego Funduszu Strajkowego NSZZ 
„S” od 1999 – nadal, od 2002 r. członek Komisji Dialogu 
Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim, Powiatowa 
Rada Zatrudnienia w Wieliczce 2000-2002.
„Skuteczny Związek to mocny Związek, ale skuteczność 
zależna jest od działań nas wszystkich.”
Zainteresowania: sport, piłka nożna, turystyka.

Henryk Łabędź – wiceprzewodniczący, 
sekretarz 
ur. 1962 r., w „Solidarności” od 1988 r., 
wykształcenie wyższe ekonomiczne, rzecznik 
prasowy KZ przy Zakładach Mechanicznych  
w Tarnowie 1989-1991, wiceprzewodniczący 

KZ przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie 1991-1994, 
przewodniczący KZ przy Zakładach Mechanicznych 1994-na-
dal, członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Przemysłu 
Zbrojeniowego 1992-1995, członek Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej 1992-1995, członek ZRM 1995-nadal, delegat 
na WZDR Małopolska 1995-nadal, delegat na KZD 1995-
2006, przewodniczący Delegatury w Tarnowie 1998-2006, 
członek KK 1998-2002, członek Prezydium ZRM 1998-
2006, zastępca przewodniczącego 2006-2010, zastępca 
przewodniczącego i sekretarz od 2010 r.
„Być blisko ludzi, rozumiejąc ich problemy i skutecznie im 
pomagając.”
Zainteresowania: literatura, film, historia, sport, polityka, 
spory społeczne.

Jerzy Jaworski – wiceprzewodniczący, 
skarbnik 
ur. 1965, wykształcenie wyższe, w „So-
lidarności” od 1991 r., przewodniczący 
KZ NSZZ „S” w Radiu Kraków od 1994, 
wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Pracow-

ników Radia i Telewizji od 2002-nadal, członek Prezydium 
Krajowego Sekretariatu Kultury i Środków Przekazu od 
2002-nadal, delegat na WZDR Małopolska 2002 – nadal, 
delegat na KZD 2002 – nadal, członek ZRM 2002-nadal.
„Chciałbym, aby w kraju i w Naszym Związku było coraz 
bardziej normalnie, czyli żeby ludzie, którzy się czegoś 
podejmują byli kompetentni i wykonywali swoje obowiązki 
w sposób uczciwy.”
Zainteresowania: żeglarstwo, pływanie, elektronika oraz 
muzyka (szczególnie lata sześćdziesiąte).
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Zdzisław Szczur – członek prezydium, 
ur. 1951, wykształcenie zasadnicze,  
w „Solidarności” od roku 1980, wiceprze-
wodniczący KZ w Okręgowym Zakładzie 
Transportu i Maszyn Drogowych w Krako-
wie O/Wadowice 1980-1981, delegat na 

WZDR Małopolska 1980-1981, przewodniczący KZ przy 
OZTiMD O/Wadowice 1989-1995, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej w OZTiMD O/Wadowice 1995-2003, członek ZR 
Podbeskidzie 1989-1999, członek Prezydium ZR Podbeski-
dzie 1992-1999, przewodniczący Podregionu Wadowice 
1992-1999, delegat na KZD 1992-nadal, członek ZRM 
1999-nadal, przewodniczący Delegatury w Wadowicach 
1999-2006, członek Prezydium ZRM 2005. Radny Rady 
Miejskiej w Wadowicach od 1994 roku.
„Pomoc słabszemu – mniej mówmy a więcej róbmy dla 
dobra Solidarności i jej członków.”
Zainteresowania: dobry film sensacyjny, książka historyczna, 
piłka nożna, turystyka

Waldemar Cieśla – członek prezydium, 
ur. 1960 r., wykształcenie średnie,  
w „Solidarności” od 1989 r., członek Ko-
misji Rewizyjnej w ZTS „Erg” w Pustkowie 
1989-1993, przewodniczący KZ przy ZTS 
„Erg” w Pustkowie 1993-nadal, członek 

ZRM 1993-nadal, delegat na KZD 2006-2010, członek 
Prezydium od 2006 r.
„Pracować, by pamiętano po mnie to, co było dobre.”
Zainteresowania: ogród – praca we własnym ogrodzie, 
pielęgnacja, urządzanie, obserwacja, prace budowlane; 
książki – szczególnie o tematyce historycznej i z okresu 
1944-1989; marzenia – własne publikacje, spokój, spokój, 
spokój...

Andrzej Szkaradek – członek prezydium, 
ur. 1948, wykształcenie średnie, do NSZZ 
“Solidarność” wstąpił w 1980 r., przewod-
niczący Komisji Zakładowej NFUG „Nowo-
mag” w Nowym Sączu 1980-81, członek 
ZRM 1980-81, wiceprzewodniczący Delega-
tury w Nowym Sączu 1980-81, działalność 

w strukturach podziemnych RKS Małopolska 1982-1989, 
członek ZRM 1989 – nadal, przewodniczący Delegatury 
w Nowym Sączu 1989-1998, wiceprzewodniczący ZRM 

1990-1995, przewodniczący ZRM 1995-1998, delegat 
na KZD 1989-2006, członek KK 1990-1992, 1995-1998, 
wiceprzewodniczący ZRM 2002-2006, 1997-2001 poseł 
na Sejm RP z listy AWS, 1998-2002 wiceprzewodniczący 
Sejmiku Woj. Małopolskiego.
„Zamiast ubywać problemów, które są do rozwiązania  
w Solidarności, to ciągle ich przybywa. Mogę się jeszcze 
Jej przydać!”
Zainteresowania: turystyka, sport, historia.

Romuald Jewuła – członek prezydium, 
ur. 1967 r., wykształcenie średnie, do 
NSZZ „Solidarność” wstąpił w 1991 r., 
przewodniczący KZ Oddział Zakład Gazow-
niczy w Tarnowie 2000-2002, zastępca 
przewodniczącego KZ Oddział Zakład Ga-
zowniczy w Tarnowie 2002- nadal, delegat 

na WZDR Małopolska 2002 – nadal, członek ZRM 2002 
– nadal, delegat na WZD Sekcji Krajowej GNiG 2002- na-
dal, przewodniczący ZKK Karpackiej Spółki Gazownictwa 
w Tarnowie 2004-nadal, delegat na Kongres Sekretariatu 
Przemysłu Chemicznego 2002-2006. Członek Rady Sekcji 
Krajowej - Sekretarz GNiG NSZZ „Solidarność” od 2010.
„Z ludźmi dla ludzi.”
Zainteresowania: historia, gospodarka – przekształcenia i 
procesy prywatyzacyjne, polityka, brydż sportowy.

Ryszard Pietrzyk – członek prezydium, 
ur. 1955 r., wykształcenie średnie, do NSZZ 
„Solidarność” wstąpił w 1980 r., członek 
KZ w Kopalni Węgla Kamiennego „Janina” 
w Libiążu 1989-1995, wiceprzewodniczący 
KZ przy KWK „Janina” 1995-1998, prze-

wodniczący KZ przy KWK „Janina” 1998-2006, obecnie 
wiceprzewodniczący KZ przy KWK „Janina”, przewodniczący 
Oddziału Nr 3 z siedzibą w  Chrzanowie od 2002, delegat 
przez dwie kadencje na WZDR Śląsko-Dąbrowskiego, dele-
gata na WZDR Małopolska 2002-nadal, delegat na KZD od 
2010, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Chrzanowie 
od 2002.
„Człowiek przede wszystkim.”
Zainteresowania: sport, od ponad 10-ciu lat prowadzi halowe 
drużyny piłkarskie szczebla zakładowego, z którymi osiągnął 
znaczne sukcesy w kraju i za granicą, praca w samorządach 
lokalnych (gmina, powiat).

(j)



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 10-11 (657-658)22

Z prac  Zarządu

Posiedzenie 8 lipca 2010 r.
Pierwsze posiedzenie nowowybranego Zarządu 

Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbyło 
się 8 lipca br. Otwierając obrady przewodniczący 
Wojciech Grzeszek złożył gratulacje wybranym człon-
kom Zarządu oraz podziękował wszystkim, którzy  
w ostatniej kadencji pracowali w Zarządzie Regionu  
i w Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd podjął decyzję na temat liczebności Prezy-
dium Zarządu, czyli ciała, które na bieżąco koordynuje 
pracę Małopolskiej „Solidarności”.

Wojciech Grzeszek, przedstawiając swoją pro-
pozycję, mówił: „W poprzedniej kadencji Prezydium 
Zarządu Regionu liczyło 11 osób wraz z przewodni-
czącym. Postanowiłem, że w tej kadencji Prezydium 
będzie liczyło 10 osób, a więc o jedną osobę mniej, 
jest to także w jakimś sensie wynikiem zmniejszającej 
się liczby członków Związku. To nie znaczy, że pracy 
jest mniej, bo spotykacie się Państwo z tym na co 
dzień, że obecna buta pracodawców i dziesiątki spraw 
w sądzie są nieporównywalne z poprzednimi kadencja-
mi i sprawiają, że tej pracy związkowej nie brakuje. 
Będzie to ciężka kadencja, bo także rozstrzygnięcia 
wyborcze są takim niepokojącym sygnałem, który 
może spowodować, że Związek będzie wielokrotnie  
w nieciekawych sytuacjach, dlatego też potrzebni 
są ludzie sprawdzeni, zahartowani, mający doświad-
czenie i także odpowiedni na te trudne czasy.” Prze-
wodniczący zaproponował, żeby Zarząd uchwalił, że 
Prezydium Zarządu Regionu będzie liczyło od 5 do 10 
członków, co pozwoli na dokonywanie ewentualnych 
korekt. Zarząd przychylił się do propozycji.

Następnie Wojciecha Grzeszek zaproponował 
osoby, które znajdą się w Prezydium: „Na Zastępcę 
Przewodniczącego i Szefa Działu Interwencji i Biura 
Ochrony Pracy, proponuję człowieka, który funkcjonuje 
i mam nadzieję, że nadal będzie w biurach pracy, 
komitetach monitorujących, w Komisji Dialogu Społecz-
nego - Jerzego Smołę. Na Zastępcę Przewodniczącego, 
a zarazem Szefa Działu Kontaktów z Zakładami Pracy, 
Sekretarza Regionalnej Komisji Wyborczej i człowieka, 
który ma bardzo duży wkład w akcję „Grosik” propo-

nuję Adama Lacha. Na Zastępcę Przewodniczącego,  
a zarazem Skarbnika proponuję Jerzego Jaworskiego, 
który pełnił te dwie funkcje w poprzedniej kadencji, 
ponadto jest Prezesem Funduszu Gospodarczego. Na 
Zastępcę Przewodniczącego, a zarazem Sekretarza 
proponuję Henryka Łabędzia, wieloletniego działacza 
Solidarności, byłego członka Komisji Krajowej.” Na 
członków Prezydium Wojciech Grzeszek zaproponował 
Ryszarda Pietrzyka z Chrzanowa, Waldemara Cieślę z 
Dębicy, Romualda Jewułę z Tarnowa, Zdzisława Szczu-
ra z Wadowic i Andrzeja Szkaradka z Nowego Sącza. 
Członkowie Zarządu powołali Prezydium w kształcie 
zaproponowanym przez przewodniczącego.

Równocześnie Przewodniczący poinformował, że 
funkcję kierowników oddziałów będą pełnić: Romuald 
Jewuła (Tarnów), Jan Sułkowski (Nowy Targ), Andrzej 
Szaradek (Nowy Sącz), Ryszard Pietrzyk (Chrzanów), 
Waldemar Cieśla (Dębica) i Zdzisław Szczur (Wa-
dowice). Do ustalenie pozostała funkcja kierownika 
oddziału w Bochni.

Zarząd podjął decyzję o wsparciu finansowym 
Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności.

Zarząd podjął także uchwałę o wystąpieniu do 
władz krajowych o nadanie tytułu Zasłużonego dla 
Solidarności ks. prałatowi Stanisławowi Dutce, ks. 
prałatowi Józefowi Doboszowi, Barbarze Niemiec, Sta-
nisławie Wodyńskiej, Barbarze Wiśniewskiej-Bodzioch, 
Ryszardowi Wyrobcowi oraz Jose Danillo, Alainowi Le-
bouteiller, Bertrandowi Retout i Gerardowi Soufflet.

W wolnych wnioskach Piotr Masłowski zwrócił się 
z propozycją, by powrócić do zapraszania senatorów  
i posłów na posiedzenia Zarządu Regionu.

Wojciech Grzeszek wyjaśnił także przyczynę 
zmiany nazwy regionu z Małopolska na Małopolski. 
Region Małopolska to nazwa, która  przez lata się 
utarła, jednak w Krajowym Rejestrze Sądowym wid-
nieje nazwa Region Małopolski, na co zwrócił uwagę 
podczas jednej ze spraw sądowych sędzia. W związku 
z tym Zarząd Regionu musiał zmienić szereg do-
kumentów i zacząć posługiwać się poprawną nazwą.

majlech
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Z prac  Zarządu

Posiedzenie 26 sierpnia 2010 r.
Sierpniowe posiedzenie Zarządu Regionu roz-

poczęła informacja na temat prac władz krajowych 
przedstawiona przez Jacka Smagowicza. Prezydium 
KK podjęto negatywną opinię ws. ustawy o zmianie 
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych 
innych ustaw. Maria Sapor z krakowskiej AGH została 
przedstawicielem NSZZ „Solidarność” na Forum Eks-
pertów ds. wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju 
szkolnictwa wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. 

Komisja Krajowa próbuje alarmować o nie-
bezpiecznych dla społeczeństwa sytuacjach. Jedną  
z bulwersujących spraw jest temat zgłoszony przez 
Sekretariat Spożywców, dotyczący pozbawienia 
szklanki mleka uczniów szkół, której rząd nie ujął 
w przyszłorocznym budżecie państwa. Z inicjatywy 
Komisji Krajowej powstał zespół związkowy dotyczący 
przygotowań do wyborów samorządowych, w którym 
pracuje także Wojciech Grzeszek.

Przewodniczący Regionu – w związku z faktem, 
że zebranie odbywało się tuż przed uroczystościami 
rocznicowymi w Gdańsku mówił: „Bardzo dużo od nas 
zależy, czy damy się sprowokować. Pierwszy podjazd, 
to pokazanie dwóch „Solidarności” - Platformy i na-
szej. Z naszej strony, wszędzie, gdzie to możliwe, 
mówimy, że jest jedna „Solidarność” i zapraszamy do 
uczestnictwa i przemówień wszystkich, którzy kiedyś 
tworzyli Związek „Solidarności”.

Wracając do tematu wyborów samorządowych, to 
Wojciech Grzeszek uczestniczy w pracach czteroosobo-
wego Zespołu powołanego przez Komisję Krajową do 
rozmów z PiS. Z ramienia Prezydium KK w Zespole są 
J. Rybicki, M. Jankowski, A. Kropiwnicki i W. Grzeszek. 
W Zarządach Regionów również powstają czteroosobo-
we zespoły. W Małopolsce w skład Zespołu weszli W. 
Grzeszek, A. Szkaradek, H. Łabędź i J. Jaworski. 

W dalszej części zebrania Zdzisław Szczur przed-
stawił Regulamin przyznawania medalu Za zasługi 
dla Małopolskiej Solidarności. Medal wykonał prof. 
Cz. Dźwigaj. Na awersie umieszczony jest pomnik 
ks. J. Popiełuszki ze Szklanych Domów oraz teksty 

Zło dobrem zwyciężaj  i Za zasługi dla Małopolskiej 
Solidarności. Krążek jest posrebrzany. Rewers medalu 
stanowi napis XXX-lecie Solidarności. Regulamin został 
przyjęty jednogłośnie.

Następnie Adam Gliksman przedstawił program 
obchodów XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” 
w Małopolsce.

W związku z brakiem odpowiedniego uza-
sadnienia Zarząd zmienił swoją decyzję z 8 lipca  
w sprawie wniosków o przyznanie tytułu Zasłużonego 
dla Solidarności, pomijając osobę Jose Danillo.

Omówiono również przygotowania do Pielgrzym-
ki Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz do IV Pucharu 
Solidarności w Skokach Narciarskich.

Józef Barszcz z Uniwersytetu Rolniczego poinfor-
mował, że komisja uczelniana, odpowiadając na apel 
Zarządu Regionu o pomoc dla powodzian zakupiła 43 
lodówki. Członkowie, w tym emeryci, zrezygnowali  
z prezentu świątecznego na rzecz powodzian z dwóch 
wiosek koło Szczucina.

majlech

Byli chłopcy, byli (...)
ŚP

Franciszek Świder – Zbójnik
Żył 88 lat góralską muzyką w Białym Dunajcu. Grał 
piknie dla ślebodnych, dla Jana Pawła II, ks. Jerzego 

Popiełuszki, dla Matek Boskich
 – Ludźmierskiej i Jaworzyńskiej.

Umilał czas dzieciom internowanych po stanie wojen-
nym i dzieciom polskim z Kresów, które przyjmował 

bezinteresownie pod swój dach.
Był człowiekiem prawym. Marzył o Polsce w pełni 

suwerennej i sprawiedliwej. I dla takiej działał, 
nie rozumiejąc i nie zgadzając się na nieudolność 

kolejnych rządów.
Żył i zmarł jako człowiek Solidarności polskiej  
i podhalańskiej, praktykowanych na co dzień.

Pochowany w dniu 6 lipca 2010 r. w Poroninie,  
w dniu w którym nawet niebo płakało okrutnie.

Cześć Jego pamięci, a nam żywym dobre uczynki!
małopolska „Solidarność”
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Z prac  KK

Posiedzenie 23-24 sierpnia 2010 r.

Stanowisko KK nr 12/10 ws. nowelizacji ustawy o la-
sach

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża zdecy-
dowany sprzeciw wobec próby nowelizacji ustawy o lasach 
według propozycji ujętych w projekcie z dnia 18 maja 
2010 roku oraz wnosi o wykreślenie z „Wieloletniego 
Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013” zapisu  
o zakwalifikowaniu, w ramach planowanej nowelizacji usta-
wy o finansach publicznych, do podmiotów sektora finansów 
publicznych jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe (PGL LP).

Walne Zebranie Delegatów Krajowego Sekretariatu 
Pracowników Leśnictwa oraz Kongres Sekretariatu Zaso-
bów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” (ZNOŚiL) przyjęły jednoznaczne, negatywne 
stanowisko w sprawie założeń nowelizacji ustawy o lasach. 
Ponadto Sekretariat opracował szczegółowe Stanowisko  
w tej sprawie.

W dniu 16 sierpnia 2010 r. Sekretariat ZNOŚiL opra-
cował również negatywne stanowisko w sprawie zaliczenia 
do podmiotów sektora finansów publicznych jednostki PGL 
Lasy Państwowe.

Wszelka potencjalna korzyść wynikająca z włączenia 
PGL LP do sektora finansów publicznych zostanie zniwelo-
wana przez niepowetowane szkody dla ochrony środowiska, 
zachowania bioróżnorodności ekosystemów leśnych i wielu 
innych funkcji pozaprodukcyjnych lasów. 

Nie bez znaczenia dla NSZZ „Solidarność” jest fakt, że 
pracownicy Lasów Państwowych od trzech lat są poddawani 
ciągłej presji, począwszy od próby użycia mienia zarządza-
nego przez PGL PL do celów reprywatyzacyjnych, poprzez 
brak jasnego podziału kompetencji (np. pomiędzy Dyrekcją 
Generalną Ochrony Środowiska a Państwowe Gospodar-
stwa Leśne Lasy Państwowe), brak jednoznacznych zasad 
gospodarki i jej finansowania na obszarach Natura 2000, 
na przejmowaniu ustawowych uprawnień niższych szczebli 
przez kierownictwo PGL LP i ciągłych próbach zmiany aktu-
alnego porządku prawnego PGL LP kończąc. 

Można odnieść wrażenie, że jest to próba zamykania 
ust grupie zawodowej leśników.

Zdaniem Komisji Krajowej do czasu uporządkowania 
spraw wymienionych powyżej, dokonania pełnej analizy 
aktualnych rozwiązań, a przede wszystkim podjęcia dialogu 

z centralami związkowymi, należy zaniechać prac, o których 
mowa we wstępie.

Stanowisko KK nr 13/10 ws. opracowania i wdrożenia 
przez Rząd RP strategii przeciwpowodziowej

Zwiększająca się ilość powodzi obejmujących coraz 
większy obszar naszego kraju, skutkuje dramatem setek 
tysięcy Polaków, nie otrzymujących - proporcjonalnej do skali 
problemu - pomocy ze strony władz państwowych. Pomimo 
przekazywanych od lat ze strony struktur naszego Związku 
sygnałów o katastrofalnej sytuacji gospodarki wodnej (braku 
środków finansowych na bieżące utrzymanie rzek, potoków, 
zbiorników), ponoszone są jedynie ogromne koszty zwią-
zane z usuwaniem skutków powodzi, bez zainteresowania 
przyczynami istniejącego stanu. O braku reakcji i należytego 
zrozumienia powagi sytuacji świadczy również fakt małego 
wykorzystania przez Rząd RP środków unijnych dla działań 
inwestycyjnych w tej   gałęzi gospodarki narodowej.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się od 
rządu RP natychmiastowego opracowania i wdrożenia stra-
tegii gospodarki wodnej kraju, w której rozwiązane będą 
problemy powodzi, suszy, żeglugi śródlądowej oraz gospo-
darczego wykorzystania rzek, ze wskazaniem i wyliczeniem 
możliwych do osiągnięcie źródeł finansowania.

Uchwała KK nr 11/10 ws. wyrejestrowania Krajowego 
Sekretariatu Przemysłu Lekkiego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  postanawia, 
na podstawie par. 32 ust. 1 pkt. 5 Statutu, wyrejestro-
wać z Rejestru Krajowych Sekretariatów Branżowych NSZZ 
„Solidarność”, Krajowy Sekretariatu Przemysłu Lekkiego.  
Jednocześnie Komisja Krajowa wyznacza,  na podstawie 
par. 32 ust. 2 Statutu, Juliana Andrzeja Koneckiego i Ja-
nusza Łaznowskiego na likwidatora wymienionego wyżej 
Sekretariatu.

Uchwała KK wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała KK nr 12/10 ws.  wiecu związkowego w War-
szawie

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, włączając się 
w akcję Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, 
postanawia przeprowadzić w dniu 29 września 2010 r.  
w Warszawie ogólnopolski wiec związkowy pod hasłem: 
Nie – dla cięć budżetowych, Tak – dla ochrony miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego. 
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Po raz kolejny podkreślamy, że drastyczne środki 
oszczędnościowe mogą obniżyć wzrost gospodarczy i zwięk-
szyć bezrobocie, a w konsekwencji spowodować ogromne 
koszty społeczne.

Posiedzenie 21 września 2010 r.

Stanowisko KK nr 14/10 ws. sprzedaży przedsiębiorstw 
sektora paliwowo energetycznego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się do 
rządu RP o zaniechanie w dalszych projektach sprzedaży 
sektora paliwo – energetycznego działań groźnych dla 
państwa i polskich pracowników. Rząd Premiera Donalda 
Tuska ogłosił sprzedaż sektora energetycznego, w tym 
zakładów energetycznych, elektrowni, zakładów dystrybucji 
energii. Najczęściej do zakupu tego rodzaju firm zgłasza się 
kapitał zagraniczny.

Uważamy, że zbywanie przez Rząd RP przedsiębiorstw 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energe-
tycznego naszego kraju na rzecz obcego kapitału godzi  
w interes narodowy.

Warto też przypomnieć, że wielu inwestorów zagra-
nicznych prowadzi politykę nieprzyjazną wobec pracowników 
zatrudnionych w przejętych przez nich przedsiębiorstwach. 
W konsekwencji działania te są również szkodliwe dla 
rozwoju danej branży.

Uchwała KK nr 13/10 ws. w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem 
Statutu NSZZ „Solidarność” oraz innych aktów prawa 
wewnątrzzwiązkowego

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, działając na 
podstawie § 61 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz 
uchwały nr 6 XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów postanawia, 
co następuje:

§ 1
Ilekroć w uchwale jest mowa o Statucie, należy przez 

to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ „Solidarność”.

§ 2
Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jed-1. 
nostki organizacyjnej Związku nie mogą być sprzeczne 
z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi,  
o których mowa w § 60 ust. 1 pkt. 1 Statutu, wyda-

nymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzęd-
nych jednostek organizacyjnych Związku.
Uchwały i decyzje podjęte z naruszeniem postanowień 2. 
Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązko-
wego są nieważne.

§ 3
Fakt nieważności uchwał lub decyzji wymienionych  1. 
w § 2 stwierdza, odpowiednio:
1) właściwy zarząd regionu -  wobec uchwał i decyzji 
podjętych przez władze organizacji zakładowych, mię-
dzyzakładowych i niższych jednostek organizacyjnych 
tych organizacji, o których mowa w § 19 ust. 7 oraz 
innych jednostek organizacyjnych Związku zarejestro-
wanych w tym regionie;
2) Komisja Krajowa -  wobec uchwał i decyzji podjętych 
przez władze regionu, krajowej sekcji i sekretariatu 
branżowego oraz innych jednostek organizacyjnych 
Związku zarejestrowanych przez Komisję Krajową.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 nie mogą 2. 
być scedowane na prezydium władzy wykonawczej 
wymienionej w ust.1 pkt. 1 i 2. 

§ 4
Zarząd regionu podejmuje uchwałę stwierdzającą nie-1. 
ważność uchwał lub decyzji, o których mowa w § 3 
ust.1 pkt.1 :
1) z inicjatywy własnej;
2) na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej lub wła-
dzy jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej 
w regionie;
3) na wniosek członków Związku składających wnio-
sek za pośrednictwem regionalnej komisji rewizyjnej, 
która wydaje w tej sprawie opinię.
Komisja Krajowa podejmuje uchwałę stwierdzającą 2. 
nieważność uchwał lub decyzji, o których mowa w § 
3 ust.1 pkt.2 :
1) z inicjatywy własnej;
2) na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej lub wła-
dzy jednostki organizacyjnej Związku zarejestrowanej 
przez Komisję Krajową;
3) na wniosek władzy jednostki organizacyjnej Związ-
ku, o której mowa w § 3 ust.1 pkt.1 lub członków 
Związku składających wniosek za pośrednictwem Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej, która wydaje w tej sprawie 
opinię.
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Uchwała stwierdzająca nieważność uchwał lub decyzji, 3. 
o której mowa w ust. 1 i 2, musi zawierać uzasad-
nienie, w tym wskazywać postanowienie Statutu lub 
aktu prawnego, który kwestionowana uchwała lub 
decyzja narusza.
Zarząd regionu lub odpowiednio Komisja Krajowa ma 4. 
obowiązek powiadomić władzę jednostki organiza-
cyjnej Związku, której uchwała lub decyzja została 
zakwestionowana, o terminie posiedzenia na którym 
będzie podejmowana decyzja w tej sprawie.

§ 5
Od uchwały zarządu regionu, o której mowa w § 4 ust. 1. 
1, przysługuje prawo odwołania do Komisji Krajowej, 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu dorę-
czenia wymienionej wyżej uchwały. Komisja Krajowa 
ma obowiązek rozpatrzyć to odwołanie na najbliższym 
swoim posiedzeniu.
Od uchwały Komisji Krajowej, o której mowa w § 4 2. 
ust. 2, przysługuje prawo odwołania do Komisji Krajo-
wej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu 
doręczenia wymienionej wyżej uchwały. Komisja Kra-
jowa rozpatrując odwołanie na najbliższym swoim po-
siedzeniu może podtrzymać lub anulować wymienioną 
wyżej uchwałę. Uchwała w tej sprawie zapada przy 
poparciu co najmniej 2/3 głosujących.  

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała KK nr  14/10 ws. aktualizacji danych o stanie 
Związku

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  działając na pod-
stawie § 41 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność” wprowadza 
zasady zbierania i aktualizacji danych dotyczących liczebno-
ści i stanu organizacyjnego terytorialnych oraz branżowych 
jednostek Związku.

§ 1
Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o Statucie, 1. 
należy przez to rozumieć obowiązujący Statut NSZZ 
„Solidarność”.
Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące organi-2. 
zacji zakładowej, stosuje się odpowiednio do organi-
zacji międzyzakładowej oraz zakładowej organizacji 

koordynacyjnej, o których mowa w § 19 ust. 4, 5 
i 6 Statutu.
Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące komisji 3. 
zakładowej, stosuje się odpowiednio do komisji mię-
dzyzakładowej oraz zakładowej komisji koordynacyj-
nej, a także komisji jednostki organizacyjnej Związku, 
o której mowa w ust. 4., zarejestrowanej w danym 
regionie lub należącej do danej sekcji (sekretariatu).
Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o niższej jedno-4. 
stce organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć 
organizacje: wydziałowe, oddziałowe i podzakładowe 
oraz koło, o których mowa w § 19 ust. 7 Statutu, 
a także organizacje zakładowe będące wewnętrzną 
jednostką organizacyjną zakładowej organizacji koor-
dynacyjnej, o której mowa w § 19 ust. 6 Statutu.

§ 2
Komisja zakładowa ma obowiązek dwa razy w roku 1. 
przekazać zarządowi regionu, w którym jest zare-
jestrowana, wypełniony kwestionariusz zawierający 
dane statystyczne dotyczące stanu oraz liczebności 
organizacji, którego formularz stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej Uchwały.
Wypełniony kwestionariusz należy przekazywać do 2. 
zarządu regionu, o którym mowa w ust. 1., w nastę-
pujących terminach:
1) do 15 lipca danego roku - zawierające informacje 
wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
2) do 15 stycznia roku następnego - zawierające 
informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedniego.
Komisja zakładowa, organizacji będącej członkiem 3. 
sekcji lub sekretariatu branżowego, przekazuje radzie 
tej sekcji (lub sekretariatu), w terminie do 15 stycznia, 
kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2. pkt. 2.
Kwestionariusze, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, 4. 
mogą być przekazywane drogą elektroniczną. 

§ 3
Zarząd regionu dwa razy w roku ma obowiązek prze-1. 
kazania Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający 
zbiorczą informację o liczebności i stanie organizacyj-
nym Związku w regionie, opracowaną na podstawie 
kwestionariuszy, o których mowa w § 2. Kwestio-
nariusz zarządu regionu stanowi załącznik nr 2 do 
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niniejszej Uchwały.
Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 2. 
należy przekazać do Komisji Krajowej w następujących 
terminach:
1) do 31 lipca danego roku - zawierający informacje 
wg stanu na dzień 30 czerwca tegoż roku,
2) do 31 stycznia roku następnego - zawierający 
informacje wg stanu na dzień 31 grudnia roku po-
przedniego.

§ 4
Władza wykonawcza, jednostki organizacyjnej Związku 1. 
należącej do krajowej sekcji branżowej, ma obowiązek 
przekazać - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3. - 
radzie tej krajowej sekcji kwestionariusz zawierający 
informację o liczebności i stanie organizacyjnym jed-
nostki organizacyjnej, którą reprezentuje.
Rada regionalnej lub międzyregionalnej sekcji przeka-2. 
zuje, radzie odpowiedniej krajowej sekcji, kwestiona-
riusz zawierający zbiorczą informację,  opracowaną 
na podstawie kwestionariuszy, o których mowa w § 
2, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 
3 do niniejszej Uchwały.
Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 2 3. 
zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia, 
należy przekazać radzie odpowiedniej krajowej sekcji 
w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 5
Rada krajowej sekcji ma obowiązek przekazania radzie 1. 
odpowiedniego krajowego sekretariatu kwestionariusz 
zawierający zbiorczą informację o liczebności i stanie 
organizacyjnym krajowej sekcji, opracowaną na pod-
stawie kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 4, 
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 
do niniejszej Uchwały.
Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 2. 
zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego, należy przekazać w terminie do 
15 lutego roku następnego.

§ 6
Rada krajowego sekretariatu ma obowiązek przekaza-1. 
nia Komisji Krajowej kwestionariusz zawierający zbior-
czą informację o liczebności i stanie organizacyjnym 

krajowego sekretariatu, opracowaną na podstawie 
kwestionariuszy, o których mowa w §§ 2 i 5, zgod-
nie z formularzem stanowiącym załącznik nr 5 do 
niniejszej Uchwały.
Wypełniony kwestionariusz, o którym mowa w ust. 1 2. 
zawierający informacje wg stanu na dzień 31 grudnia 
roku poprzedniego, należy przekazać do Komisji Krajo-
wej w terminie do 28 lutego roku następnego.

§ 7
Zbiorcza informacja, dotycząca liczebności i stanu 

organizacyjnego Związku, powinna być opracowana – na 
podstawie danych, przekazanych zgodnie z postanowieniami 
niniejszej uchwały, przez zarządy regionów oraz rady krajo-
wych sekretariatów branżowych – w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni po upływie terminu wymienionego w § 3 ust. 2 
oraz § 6 ust. 2. Informacja ta zostaje przekazana Komisji 
Krajowej na najbliższym jej posiedzeniu, zwołanym po 
upływie wymienionego wyżej terminu.  

§ 8
Traci moc uchwała KK nr 10/2000.

Uchwała  KK nr 15/10 ws. przyjęcia informacji o pracy 
KK NSZZ „Solidarność” na XXV KZD

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjmuje „In-
formację o pracach Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
w okresie 2006 – 2010”  przygotowaną na XXV Krajowy 
Zjazd Delegatów.

Uchwała KK nr 16/10 ws. powołania zespołu do rozpa-
trywania wniosków dot. nadania tytułu Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w związku  
z zastrzeżeniami do zgłoszonych wniosków, dotyczących 
kandydatów do tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”, 
przyznawanych przez Krajowy Zjazd Delegatów na podsta-
wie uchwały nr 7 XVI KZD, postanawia na podstawie par. 4 
ust. 4  wymienionej wyżej uchwały  powołać zespół, którego 
zadaniem będzie rozpatrzenie wniesionych zastrzeżeń.
W skład zespołu wchodzą:
1. Waldemar Bartosz
2. Marian Krzaklewski
3. Jerzy Langer
4. Jan Mosiński
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Europejski Dzień Akcji
Ponad 8 tys. związkowców z NSZZ „Solidarność” pro-

testowało 29 września br. przeciwko cięciom budżetowym, 
podwyżce VAT i zamrożeniu płac.

„Chcemy żyć godnie tu i teraz”, „Myślcie realnie, 
pozwólcie żyć normalnie”, „Kwitnie kryzys, naród płaci, 
oligarchia się bogaci” – skandowali maszerując przed Kance-
larią Premiera w Warszawie związkowcy, którzy przyjechali 
z całej Polski. Pochód prowadziła platforma, na której stała 
grupa ludzi ściskana pasem przez dwie osoby przebrane 
za premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Ro-
stowskiego.

Protest organizowany przez NSZZ „Solidarność” pod 
hasłem: Nie - dla cięć budżetowych! Tak - dla ochrony 
miejsc pracy i wzrostu gospodarczego! był częścią akcji 
protestacyjnej organizowanej przez Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych.

Protestujący w środę związkowcy „S” i OPZZ złożyli  
w Kancelarii Premiera petycję do szefa rządu. - Mówimy zde-
cydowane „NIE” dla cięć budżetowych i braku bezpieczeń-
stwa socjalnego - napisali. Przed rozpoczęciem protestów 
przewodniczący Solidarności Janusz Śniadek powiedział, 
że polityka oszczędności i zaciskania pasa doprowadziła 
Polskę do największego zadłużenia w historii. Zaapelował 
do rządu o dialog ze związkami. Protestujący domagali się 
m.in. stabilnego zatrudnienia, podwyżki płacy minimalnej  
i kwot uprawniających do zasiłków rodzinnych oraz pomocy 
społecznej. 

„Apelujemy do decydentów - obudźcie się. Nie można 
już oszczędzać na tym, co zapewnia rozwój naszego kraju! 
Potrzeba mądrych inwestycji w ludzi i ich miejsca pracy 
przynoszące realny wzrost gospodarczy. Chcemy pracować 
i godnie żyć - tu i teraz! Mówimy zdecydowane „NIE” dla 
cięć budżetowych i braku bezpieczeństwa socjalnego” - 
napisali związkowcy w petycji skierowanej do premiera 
Donalda Tuska. 

W wystąpieniu przewodniczący Komisji Krajowej powie-
dział, że co dziesiąty pracownik w Polsce, który ma stałe 
zatrudnienie, żyje poniżej progu ubóstwa. - Nie akceptuję 
sytuacji, w której duża część polskiego społeczeństwa żyje 
w biedzie, gdzie mamy największe w Europie niedożywienie 
dzieci. Równocześnie nieustannie słyszymy w mediach, że 
za dużo wydajemy. Za dużo wydajemy, bo za małe są zyski 
pazernych finansistów - powiedział na konferencji prasowej 
przed rozpoczęciem protestu.

- Chcemy solidarnej i sprawiedliwej Polski. Takiej, jak 
z naszych marzeń w roku 1980. Wywalczyliśmy wolność, 
a ta wolność jest nadużywana przez elity gospodarcze  
i polityczne do wygodnego urządzania życia sobie, prze-
rzucania wszystkich ciężarów na ludzi. Na to nie ma zgody 
- podkreślił Śniadek.

Przewodniczący „S” skrytykował projekt budżetu na 
2011 r., w którym - jego zdaniem - nie rosną wynagrodzenia 
„dla całych sfer”, ale jednocześnie kancelarie Sejmu, Senatu 
i rządu będą miały wyższe budżety o 10 proc. Odniósł się 
też do planowanej od nowego roku podwyżki VAT. - Są  
w Polsce armie ludzi, dla których kilkadziesiąt złotych mie-
sięcznie to jest poważny problem. W imieniu tych ludzi 
będzie wołała Solidarność. To jest nasze prawo i nasz święty 
obowiązek - powiedział.

W trakcie manifestacji na scenie młodzi członkowie 
NSZZ „Solidarność” przedstawili główne postulaty: TAK dla 
wyższej płacy minimalnej, TAK dla stabilnego zatrudnie-
nia, TAK dla bezpłatnej służby zdrowia. Na koniec został 
odczytany manifest młodych. Młodzi członkowie Związku 
zwracają w nim uwagę na problemy, jakie dotykają młodych 
wchodzących na rynek pracy: „Zmusza się nas do pracy za 
minimalną stawkę, w niepełnym wymiarze godzin, na czas 
określony, często zatrudnia się na umowę zlecenie, zmusza 
do samozatrudnienia”. Związkowcy w swoim manifeście 
apelują do władzy – rządu i parlamentu, „nie patrzcie tylko 
na wybranych. Wszyscy chcemy żyć godnie – tu i teraz”. 

O problemach branżowych w trakcie wystąpień mówili 
również przedstawiciele pracowników handlu, transportu, 
przemysłu metalowego, nauki i leśnictwa. Na zakończenie 
Jan Pietrzak odśpiewał „Żeby Polska była Polską”.

Przeciwko cięciom budżetowym protestowały 29 wrze-
śnia br. związki zawodowe w całej Unii Europejskiej.  Głów-
na manifestacja odbyła się w Brukseli. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele pracowników z Belgii, Francji, Niemiec, 
Luxemburga, Austrii, Finlandii, Grecji, Węgier, Portugalii, 
Hiszpanii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Do Brukseli 
przyjechała również kilkusetosobowa delegacja NSZZ „So-
lidarność”. W Hiszpanii związkowcy przeprowadzili strajk 
generalny. Organizatorem Europejskiego Dnia Akcji była 
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, która 
zrzesza 82 związki zawodowe z 36 europejskich krajów. 
EKZZ reprezentuje 60 mln pracowników. NSZZ „Solidarność” 
i OPZZ są członkami EKZZ.

źródło: www.solidarnosc.org.pl
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profil kompetencji 
już gotowy

adam gliksman

Przypomnijmy, że projekt Sol Tec 
(W kierunku europejskich kwalifikacji  
w zakresie obsługi i konserwacji urzą-
dzeń w sektorze energii solarnej) jest 
realizowany w ramach Programu „Kształ-
cenie przez całe życie” Leonardo Da Vinci  
i ma na celu przygotowaniu profilu kwa-
lifikacji zawodowych w zakresie obsługi 
i konserwacji urządzeń, przygotowanie  
i pilotażowe wprowadzenie europejskiego 
programu szkoleniowego oraz opracowa-
nie materiałów szkoleniowych.

W okresie pomiędzy listopadem 
2009 a czerwcem 2010 r. wszyscy 
partnerzy projektu przygotowali profil 
zawodowy osób wykonujących tę pra-
cę. Podsumowaniu tych działań służyło 
spotkanie w Badajoz w dniach 5-7 lipca 
2010 r. 

Podczas intensywnego seminarium 
przez trzy dni partnerzy dyskutowali nad 
strukturą, umiejętnościami, kompetencja-
mi i wiedzą wymaganą do stworzenia 
zaplanowanego rezultatu projektu. 

Podczas seminarium zastanawiano 
się i dyskutowano nad przystosowaniem 
profilu kompetencji do poziomu EQF (Eu-
ropean Qualification Framework, Europej-
skich Ram Kwalifikacji), jak również nad 
możliwymi uwzględnieniem istniejących 
kwalifikacji i certyfikatów i ich uznawa-
niem.

Wizyta w Hiszpanii stała się rów-
nież okazją do spotkania z ekspertami. 

Manfred Uhlig, który szkolił pracowników 
sektora m.in. w Rosji, Mongolii i w Niem-
czech podzielił się swoimi spostrzeżenia-
mi na temat problemów z montażem  
i błędami w instalacji układów. Uczestni-
cy seminarium odwiedzili także plantację 
solarną w Albuquerque.

Opracowany profil kompetencji  
w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń 
w sektorze energii solarnej jest dostępny 
w dziale „Download” na stronie www.
soltec-projekt.eu.

Następnym krokiem w projekcie 
jest stworzenie programu szkolenia. Ten 
cel powinien zostać zrealizowany w li-
stopadzie 2010 r. podczas następnego 
spotkania partnerskiego w Lizbonie.

Zapraszamy na stronę internetową 
projektu: www.soltec-project.eu, gdzie 
można się zapoznać z wynikami pracy 
partnerów projektu.

Zostały zakończone 
prace nad 

przygotowaniem 
profilu zawodowego 

pracowników 
zatrudnionych przy 
montażu i serwisie 

urządzeń związanych 
z energetyką 

solarną. Projekt 
„Sol-Tec”, w który 
jest zaangażowany 
Region Małopolski 

NSZZ „Solidarność” 
osiągnął w ten 

sposób pierwszy cel.

Uczestniczy seminarium na plantacji solarnej w Albuquerque, fot. A. Gliksman.
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Czterdzieści lat krwiodawców z Pustkowa
Dwunastego czerwca br., krwiodawcy z Pustkowa 

świętowali Jubileusz Czterdziestolecia istnienia Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK przy LERG Spółka Ak-
cyjna (dawniej Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg”  
w Pustkowie).

Pierwsze grupowe oddanie krwi przez pracowników 
zakładu miało miejsce w 1956 roku dla mieszkańców 
walczącego Budapesztu. Od tej też chwili grupa pracow-
ników mniej lub bardziej systematycznie oddawała krew. 
Klub HDK PCK został oficjalnie zarejestrowany w 1970 
roku. Przez cały czas swojego funkcjonowania Klub na-
leży do jednego z najaktywniejszych na terenie powiatu 
dębickiego i województwa podkarpackiego, zarówno pod 
względem ilości oddawanej krwi, jak również pracy na 
rzecz lokalnego środowiska. Zrzeszający obecnie ponad 
80 członków Klub, działający pod patronatem Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność, poszczycić się 
może ponad 100 litrami oddawanej corocznie krwi.

W listopadzie 2007 roku, przy zaangażowaniu 
członków Klubu i pomocy Rady Rejonowej HDDK oraz 
Zarządu Rejonowego PCK w Dębicy, Klubowi nadano imię 
Księżnej Heleny Jabłonowskiej – patronki, która przed 
i w trakcie II wojny światowej wykazała się niezwykłą 
odwagą i determinacją oraz zaangażowaniem w niesieniu 
pomocy potrzebującym, w szczególności ubogiej ludności 
wiejskiej. Wystarczy wspomnieć, że w okresie okupacji 
wymusiła na władzach obozu w Pustkowie (Góra Śmier-
ci) zgodę na dostarczanie żywności dla więźniów obozu. 
Pomoc polegała na zorganizowaniu transportu, zbiórce 
produktów żywnościowych, głównie płodów rolnych  
i dostarczaniu ich do obozu. Nikt nie jest w stanie powie-
dzieć, ile istnień ludzkich udało się Jej w ten sposób ura-
tować. Znane mi są relacje świadka tamtych wydarzeń, 
który wspominał: „gdy wiozłem furmanką ziemniaki do 
obozu, w przydrożnych rowach pracowali jeńcy rosyjscy. 
Dyskretnie, by nie zauważyli tego pilnujący ich żołnierze 
niemieccy, zrzucałem nogą ziemniaki z furmanki. Znikały 
natychmiast pod brudnymi, zniszczonymi, obozowymi 
ubraniami lub były surowe natychmiast zjadane.”.

W czerwcu 2008 roku, przy wymiernej pomocy 
Zarządu Spółki i władz Gminy Dębica, Klubowi nadano 
sztandar, który od tej chwili asystuje nie tylko przy 

uroczystościach PCK i HDK, ale również patriotycznych, 
religijnych i związkowych.

Spotkanie w dniu 12 czerwca br. przebiegało w 
sympatycznej i miłej atmosferze. Pod adresem krwiodaw-
ców skierowano wiele ciepłych słów, członkowie Klubu 
wyróżnieni zostali Odznaką Honorową PCK IV Stopnia, 
którą udekorowany został sztandar Klubu.

Wśród gości obecni byli przedstawiciele samorządów 
lokalnych, władz PCK, HDK, zaprzyjaźnionego Klubu 
HDK przy TC Dębica i Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność”. 

Waldek cieśla
Szkolna wystawa  NSZZ „Solidarność”

W dniach od 8 do 14 czerwca w VII Liceum Ogólno-
kształcącym w Krakowie odbyła się wystawa dotycząca 
30-lecia NSZZ „Solidarność”. W auli szkolnej można było 
oglądać zdjęcia, książki i czasopisma z tzw. „drugiego 
obiegu”, opatrzone ciekawymi opisami. 

Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających 
cieszyły się książki dotyczące stanu wojennego, udo-
stępnione w zaaranżowanej na ten cel auli czytelni. 
Przygotowano także pokaz specjalny – filmy dokumen-
talne oraz slajdy, przedstawiające zamieszki w Krakowie 
w latach 1980 – 86.

Zwieńczeniem wydarzenia była debata wokół tezy 
„Okrągły stół był sukcesem Solidarności”. W gronie dys-
kutujących zasiedli Siódemkowicze: Aleksandra Misztal, 
Krzysztof Duda, Konrad Sączek, (po stronie Propozycji) 
oraz Michał Czarnecki, Tomasz Dąbrowa – Kostka, An-
drzej Godek (po stronie Opozycji). Z tej okazji zaszczycili 
nas swoją obecnością goście: pan Wojciech Grzeszek – 
Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” oraz pani 
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Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak – Przewodnicząca 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty Kraków – Krowodrza.

Siódemkowi goście byli urzeczeni występami 
uczniów, którzy wykazali się nie tylko ogromną wiedzą, 
ale także talentem oratorskim i aktorskim. 

Rocznicowe spotkanie stało się dla Siódemko-
wiczów okazją do poznania historii stanu wojennego  
z perspektywy świadka i uczestnika tamtych wyda-
rzeń. Pan Wojciech Grzeszek interesująco i dużo mówił  
o swoich doświadczeniach. Uczniowie nie mieli wątpli-
wości: spotkanie i rozmowa ze świadkiem i uczestnikiem 
historii uczą skuteczniej, niż najbardziej pasjonująco 
napisany rozdział w podręczniki szkolnym.

Autorką wystawy była pani Katarzyna Sierodzka-
Woźniak, której merytorycznie pomagał pan Grzegorz 
Toboła. Uczniów do debaty przygotował pan Przemysław 
Łukasik. Pan Dyrektor użyczył swoich prywatnych pamią-
tek z tamtego okresu – książek z „drugiego obiegu” 
oraz zdjęć. 

Część ekspozycji została wypożyczona z Funda-
cji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego  
w Krakowie, za co autorzy wystawy serdecznie dzię-
kują.
Z pomocą powodzianom

Członkowie „Solidarności” z MPK w Krakowie po-
mogli dzieciom z ośrodka przy Tynieckiej. 

30 czerwca 2010 r. przewodniczący KZ NSZZ „So-
lidarność” Janusz Parda przekazał na ręce pani Barbary 
Planty, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących  
w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6, pięć tysięcy PLN, które 
ofiarowali pracownicy MPK S.A. w Krakowie. Zbiórkę 
zorganizowała zakładowa „Solidarność”. Ośrodek przy 
ul. Tynieckiej został zalany i zniszczony podczas majowej 
powodzi.

Dzieci przygotowały – również w alfabecie Braille’a 
– podziękowania dla darczyńców.

ag
Relacja z konferencji prasowej

9 lipca w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” 
odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez 
Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego. Konferencję pro-

wadziła rzecznik prasowy małopolskiej oświaty Aneta 
Polit, zaś na pytania zgromadzonych na sali dziennika-
rzy odpowiadali: Agata Łyko – przewodnicząca sekcji, 
Zbigniew Świerczek – z-ca przewodniczącej, Katarzyna 
Ryblewska-Marewicz – z-ca przewodniczącej oraz Jolanta 
Zawistowicz – członek prezydium.

W wysłanym do mediów zaproszeniu zaproponowa-
ne zostały następujące tematy:

Oświatowa Solidarność zaprasza Premiera Donal-1. 
da Tuska do rozmowy na temat kondycji polskiej 
szkoły.
Brak odpowiedzi Premiera  na petycję  „S”.2. 
Obietnice B. Komorowskiego w sprawie podwyżek 3. 
dla nauczycieli.
Praca nauczycieli w okresie wakacji – czyli nowe 4. 
plany minister K. Hall.
Konferencja trwała ponad godzinę, a w jej trakcie 

pojawiło się wiele szczegółowych pytań dotyczących 
sposobu obliczenia wysokości podwyżek dla nauczycieli 
w kontekście wypowiedzi B. Komorowskiego (30%),  
nieprawidłowości w realizacji dodatkowych niepłatnych 
godzin i działań podejmowanych przez „S” w tej spra-
wie, projektu rozporządzenia w którym pojawił się zapis 
o pracy nauczycieli w czasie wakacji. 

Poruszono także problem dialogu między oświatową 
„S” i MEN. Zdaniem związkowców w wielu przypadkach 
ministerstwo wypełnia jedynie ustawowy zapis o kon-
sultacjach społecznych, całkowicie ignorując stanowisko 
związku. Podkreślamy po raz kolejny znaczenie rzeczy-
wistego, konstruktywnego dialogu pomiędzy władzą,  
a partnerem społecznym jakim jest Solidarność.
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