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Od REdAkCJI
Wobec lansowanego od wielu lat poglądu, że państwo polskie za 

nic nie odpowiada i że obywatel nie może na nie liczyć, „Solidarność” 
ostatnio przyjęła dobry kurs, starając się uświadomić i rządzącym,  
i społeczeństwu, że to organy państwa powinny dbać o poziom życia 
jego mieszkańców.

Wysuwane przez związek propozycje, by to państwo samo zajęło 
się ściganiem nieuczciwości w stosunkach pracodawca-pracownik oraz 
egzekwowaniem praw pracowników, dają szansę na wprowadzenie 
korzystnych zmian z punktu widzenia pracobiorców. Dobrych także 
z punktu widzenia rządzących, którzy jak mantrę powtarzają, że ich 
marzeniem jest wzbudzenie zaufania obywateli do państwa. Dziś 
„Solidarność” pokazuje pierwsze kroki w tym kierunku – jeśli państwo 
będzie w stanie zapewnić Polakom ich prawa w pracy, w tym prawo 
do wynagrodzenia, to społeczeństwo stopniowo zaufa krajowi. Czy 
rządzący zdadzą jednak ten egzamin?

adam Gliksman, Redaktor naczelny

Zebranie okręgów krakowskich
Informujemy, że zebranie z przewod-

niczącymi komisji zakładowych z terenu 
Krakowa odbędzie się:
 11 maja 2001 r. (środa) godz. 14.00

w siedzibie Zarządu Regionu, Kraków, pl. 
Szczepański 5, sala 406. 

Serdecznie zapraszamy!

Koledze
Tadeuszowi Nitce

i jego Rodzinie
wyrazy 

głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci

MAMY
składa

Małopolska „Solidarność”

Szkolenia dla skarbników
Region Małopolski NSZZ „Solidarność” zaprasza przedstawicieli 

komisji zakładowych, w tym zwłaszcza skarbników do udziału w bez-
płatnych szkoleniach:

„Wstęp do księgowości komisji zakładowych”, 
prowadzonych przez główną księgową Regionu Małopolskiego

– Małgorzatę Wojs.
Terminy najbliższych szkoleń:

10 marca br., godz. 11:00 Nowy Targ
10 marca br., godz. 14:00 Zakopane
15 marca br., godz. 10:00 Limanowa
15 marca br., godz. 13:00 Nowy Sącz

15 marca br., godz. 16:00 Gorlice
18 marca br., godz. 15:00 Bochnia

Szkolenia będą odbywać się w siedzibach biur NSZZ „Solidarność”. 
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie daty i godziny 
szkolenia.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 39 marca 2011

Aktua lnośc i

RAzEM pRzECIWkO 
łamaniu prawa 

Adam Gliksman

Minister Sprawiedliwości, Prokurator 
Generalny i... Prezydent UEFA

Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „S” Piotr Duda w ostatnich tygo-
dniach rozmawiał na temat problemów 
z poszanowaniem prawa do zrzeszania 
się pracowników w związki zawodowe  
i szykanowaniem działaczy związkowych 
z ministrem sprawiedliwości Krzysztofem 
Kwiatkowskim i prokuratorem general-
nym Andrzejem Seremetem. Wynikiem 
tego drugiego spotkania była m.in. de-
klaracja, że prokurator generalny będzie 
nadzorował postępowania związane 
z naruszeniami praw pracowniczych  
i związkowych. 

O tym, że związek może działać 
nieszablonowo i szukać wszędzie sojusz-
ników najlepiej świadczy przykład sieci 
Biedronki, w której ponownie łamano 
prawa związkowe – nie przedłużano 
umów na czas określony członkom „So-
lidarności”. Zwrócił na ten problem uwa-
gę Piotr Duda w piśmie do prezydenta 
UEFA Michela Platiniego. Przewodniczący 
KK przypomniał, że Biedronka jest jed-
nym z partnerów turnieju Euro 2012  
i łamanie przez nią praw pracowniczych 
negatywnie odbija się również na wi-
zerunku sztandarowej imprezy Europej-
skiej Federacji Piłkarskiej. List spotkał się  
z zainteresowaniem UEFA i przewodni-
czący „Solidarności” został zaproszony 
na spotkanie w Nyonie.

Kary za oszustwa z wynagrodzeniami
Związek chce również zadbać  

o pracowników, którzy nie otrzymują wy-
nagrodzenia od pracodawców.  Wyższe 
kary, podwyższenie odsetek czy uprosz-
czenie procedur związanych z wypłatami 
wynagrodzeń – to niektóre pomysły na 
zmniejszenie skali zjawiska zalegania  
z wypłatami dla pracowników. Proble-
mem tym ma się zająć Komisja Trój-
stronna. Wśród pomysłów jakie padają 
w trakcie rozmów pojawia się m.in. 
uproszczenie procedur wypłat wyna-
grodzeń z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, podwyższe-
nie odsetek, umieszczanie nieuczciwych 
pracodawców w rejestrze dłużników oraz 
wprowadzenie obowiązku podawania in-
formacji o niezaleganiu z wypłatami przy 
przetargach publicznych.

„Solidarność” chce się również 
zaangażować w walkę o podniesienie 
minimalnego wynagrodzenia, co powinno 
przełożyć się na wzrost wynagrodzeń  
w Polsce.

Coraz więcej zwolnień
O tym, że związek musi skutecz-

niej przeciwstawiać się coraz większym 
problemom na rynku pracy świadczy nie-
stety również przykład Małopolski. Pro-
blemy w utrzymaniu ośrodków zdrowia, 
zwolnienia w Poczcie Polskiej, redukcje 
zatrudnienia i likwidacja firm w Mało-

„Solidarność” chce 
skuteczniej walczyć 

z patologiami na 
polskim rynku pracy 

i chce powalczyć 
o podwyższenie 
minimalnej płacy 

w Polsce. Związek 
szuka partnerów do 
realizacji tych celów 

w organach państwa 
– to najważniejsze 

informacje, jakie 
pojawiły się 

na posiedzeniu 
Zarządu Regionu 

Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” w dniu 

24 lutego br.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 3 (662)4

Aktua lnośc i

polsce – to problemy, które dotykają coraz większą 
liczbę mieszkańców naszego województwa. Wojciech 
Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
zwracał uwagę, że nie wszystkie problemy udaje się 
rozwiązać na poziomie regionu: „Protestując przeciw-
ko upadkowi systemu służby zdrowia Sejmik podjął 
rezolucję wzywającą do odwołania dyrektora krakow-
skiego oddziału NFZ. Oczywiście nie mamy wpływu na 
decyzje personalne, ale trzeba też jasno powiedzieć, 
że obecny problem z umowami na świadczenie usług 
medycznych w Małopolsce jest przede wynikiem ol-
brzymich zaniedbań i niedociągnięć w całym systemie 
finansowania służby zdrowia.”.

Szkolenia
Podczas Zarządu Regionu poinformowano rów-

nież o zmianach w szkoleniach w Regionie. Szkolenia 
zostały wydzielone spod nadzoru Wiceprzewodniczą-
cego Henryka Łabędzia i powołany został pełnomocnik 
ds. szkoleń – Adam Gliksman. „Głównym zadaniem 
będzie stworzenie systemu szkoleń obejmującego 
ich planowanie, zapewnienie odpowiednich zasobów  
ludzkich i rzeczowych oraz analiza informacji doty-
czących zapotrzebowania i odbioru szkoleń wśród 
naszych członków” – mówił A. Gliksman. Region 
będzie chciał powrócić do systemu planowania szkoleń 
w systemie półrocznym, rozbudować ofertę szkoleń 
zarówno pod względem tematycznym, jak i metodycz-
nym oraz zadbać o odpowiedni poziom materiałów 
szkoleniowych.

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu poinformo-
wano również o zaproszeniu przez Kardynała Stanisła-
wa Dziwisza wszystkich członków NSZZ „Solidarność” 
na mszę św. na Wawelu w pierwszą rocznicę katastro-
fy smoleńskiej (w dniu 10 kwietnia 2011 r.).

Msza w rocznicę katastrofy 
pod Smoleńskiem

Kardynał Stanisław Dziwisz zaprasza wszystkich 
członków NSZZ „Solidarność” do udziału we mszy 
św. w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 
Nabożeństwo odprawione zostanie w Katedrze na 
Wawelu dokładnie w pierwszą rocznicę katastrofy - 
10 kwietnia o godz 10.00. Metropolita krakowski 
kardynał Stanisław Dziwisz ma nadzieję na liczny 
udział członków naszego związku w tej wyjątkowej 
mszy. To będzie główny punkt obchodów rocznicy 
katastrofy pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 
osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński. Członkowie NSZZ „Solidarność” wezmą 
też udział w wielu lokalnych uroczystościach. W dniu 
14 lutego br. w spotkaniu z kardynałem Stanisławem 
Dziwiszem w Krakowie ze strony związku uczestniczyli 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda, jego zastępca Bogdan Biś i oraz szef Re-
gionu Małopolskiego Wojciech Grzeszek. Rozmawiano 
również o udziale członków „S” w uroczystościach 
beatyfikacyjnych Sługi Bożego Jana Pawła II, które 
1 maja odbędą się w Rzymie. Z pielgrzymką do 
stolicy Włoch wybierają się tysiące członków NSZZ 
„Solidarność”.

Posiedzenie Zarządu Regionu
Informujemy, że najbliższe posiedzenie Za-

rządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” odbędzie się w dniu 17 marca 2011 r.  
o godz. 11, Kraków, pl. Szczepański 5. Od lewej stoją: Piotr Duda, kardynał Stanisław Dziwisz, 

Wojciech Grzeszek, Bogdan Biś.
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Spotkanie w dniu 25 lutego br. doty-
czyło możliwości zacieśnienia współpracy 
i możliwości realizacji przez Region Mało-
polski NSZZ „Solidarność” większej ilości 
zadań związanych z rynkiem pracy.
Ważny głos Związku

„Moim zdaniem związki zawodowe 
powinny włączyć się do dyskusji na temat 
np. kształcenia ustawicznego, standar-
dów edukacyjnych czy systemu uzna-
wania kwalifikacji uzyskiwanych drogą 
nieformalną” – mówił dyrektor Marty-
nuska, który poinformował o działaniach 
w tych obszarach WUP. Urząd Pracy liczy 
także, że „Solidarność” zainteresuje się 
promowaniem działań podejmowanych 
przez urząd. Wojciech Grzeszek, prze-
wodniczący Małopolskiej „Solidarności” 
mówił podczas spotkania: „Myślę, że 
wymiana doświadczeń między nami by-
łaby bardzo korzystna. Zresztą spotkania 
przedstawicieli urzędu pracy z naszymi 
komisjami przynosiły korzyści dla oby-
dwu stron. Na pewno z racji tego, że 
prowadzimy biuro pośrednictwa pracy by-
libyśmy zainteresowani wykorzystaniem 
narzędzi, jakie tworzy WUP w zakresie 
poszukiwania zatrudnienia, ale również 
uzyskania informacji na temat możliwości 
przekwalifikowania się czy skorzystania 
z dofinansowania w tworzeniu nowych 
miejsc pracy.”

 „Region Małopolski o ostatnich 
latach uczestniczył w kilku projektach 
szkoleniowo-badawczych, których wyni-
ki mogłyby zostać wykorzystane także 
przez WUP. Chętnie – również za pośred-

nictwem naszych mediów będziemy in-
formować o najciekawszych inicjatywach 
urzędu” – deklarował Adam Gliksman, 
pełnomocnik ds. szkoleń.

Małopolska „Solidarność” została 
zaproszona do udziału i zaprezentowania 
się podczas Małopolskiego Dnia Uczenia 
się przez całe życie w dniu 8 czerwca 
2011 r.
Nie przenoście nam central z Krakowa

Podczas spotkania poruszono rów-
nież problemy rynku pracy w Małopolsce. 
Monitorowanie informacji na temat zwol-
nień, które jest prowadzone przez WUP 
pozwoliło na podejmowanie działań zapo-
biegawczych i łagodzących skutki takich 
działań. Pojawiają się jednak również 
inne zjawiska, które niekorzystnie odbi-
jają na sytuacji na rynku pracy – wśród 
najpoważniejszych zagrożeń znajduje się 
m.in. stopniowe znikanie central firm 
z Krakowa, starzenie się społeczeństwa 
i pracowników, konieczność wdrażania 
nowych metod w organizowaniu pracy.  
W tych wszystkich aspektach głos związ-
ku powinien być słyszalny.

Ustalono, że w celu poprawy prze-
pływu informacji organizowane będą 
cykliczne spotkania robocze, które 
pozwolą na podejmowanie wspólnych 
przedsięwzięć.

Przy okazji spotkania przewodniczą-
cy Małopolskiej „Solidarności” Wojciech 
Grzeszek wręczył dyrektorowi Martynu-
sce medal „Za zasługi dla Małopolskiej 
Solidarności”. 

Spotkanie z wup adam Gliksman

Liczymy na większą 
wymianę informacji 

i pomoc Regionu 
Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” 
w podejmowanych 

działaniach na rzecz 
poprawy rynku pracy 

w Małopolsce – 
mówił podczas 

spotkania 
z Prezydium 

ZRM dyrektor 
Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy 
w Krakowie – 

Andrzej Martynuska.
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EMERYtOM JESt 
CORAz gORzEJ

adam Gliksman

2,5% a nie 3,1%
Podczas konferencji prasowej Mało-

polskiej Sekcji Emerytów i Rencistów w 
dniu 22 lutego br. nie zostawiono suchej 
nitki na wchodzącej z dniem 1 marca 
br. waloryzacji rent i emerytur. Oburzenie 
budzi fakt, że podwyżki są przedstawiane 
jako zysk emerytów, a także że są wyższe 
niż początkowo zakładano. Tymczasem 
jak przekonuje Jerzy Lachowicz, przewod-
niczący  Małopolskiej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ „Solidarność” realnie 
waloryzacja wyniesie zaledwie 2,5% w 
stosunku do ubiegłego roku, a nie 3,1%, 
jak jest to reklamowane w mediach. Eme-
ryci od dodatkowych środków zapłacą bo-
wiem zarówno podatek dochodowy, jak i 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wyzwanie: przeżyć za 588 PLN
Spośród 9,6 mln emerytów w naj-

gorszej sytuacji są ci, którym świadczenia 
wypłaca ZUS, a jest ich 7,6 mln! Ci, o 
najniższej emeryturze otrzymają o 17,66 
PLN więcej – dzięki temu będą musieli sta-
rać się przeżyć za 588 PLN miesięcznie.

Emeryci, którzy otrzymują najczęściej 
wypłacane świadczenie (1442 PLN brutto, 
1165,22 PLN netto) dostaną o 35,77 
PLN więcej miesięcznie. W praktyce ozna-
cza to, że waloryzacje nie pokryje nawet 
inflacji w gospodarstwach emerytów i ren-
cistów, którą w 2010 r. GUS oszacował 
na 2,8%.

Emeryci zwracają uwagę na to, że to 

na nich przerzuca się w głównej mierze 
koszty spłaty długu publicznego. Działania 
– takie jak wzrost podatku VAT, oraz wywo-
łane nim pośrednio podwyżki wielu usług  
i towarów, połączone z ograniczaniem 
prawa do ulg – uderzają bezpośrednio  
w osoby najbiedniejsze.

Szansą na poprawę sytuacji najuboż-
szych emerytów byłaby w jakimś stopniu 
zmiana obecnego systemu waloryzacji  
z procentowej na kwotową, ale na te pro-
pozycje rząd pozostaje głuchy. Tymczasem 
dzięki nim nożyce pomiędzy najbiedniej-
szymi emerytami i najbogatszymi nie 
otwierałyby się tak szybko.

Emeryci z „Solidarności” zwracają 
także uwagę na to, że wprowadzenie do 
polskiego prawa pojęcia „zdolności podat-
kowej” dla osób o najniższych przycho-
dach (np. 18 tys. PLN rocznie, czyli wy-
sokości zasiłku socjalnego) zlikwidowałoby 
nieuzasadnione koszty i dla najuboższych 
emerytów stanowiłoby dodatkową pomoc. 
Związkowcy proponują również podniesie-
nie świadczenia minimalnego, które przy 
zaostrzeniu kryteriów jego przyznawania 
realizowałoby rzeczywiście swoje zadania. 
Zdaniem „Solidarności” w tak trudnym 
okresie i związanym z nich wzrostem cen 
należałoby rozważyć wprowadzenie „do-
datku drożyźnianego”.

Koszty związane z tymi zmianami 
mogłyby zostać pokryte np. dzięki powro-
towi do trójstopniowej lub nawet stworze-
nia czterostopniowej skali podatkowej.

Z dniem 1 marca 
br. weszła w życie 

waloryzacja rent 
i emerytur, która 

pogłębia istniejące 
nierówności 

i prowadzi do dalszej 
pauperyzacji osób, 

które zakończyły już 
swoją aktywność 

zawodową. 
Podwyżki świadczeń 

w żadnym stopniu 
nie równoważą 

bowiem wzrostu 
kosztów życia – to 
wnioski emerytów 

z Małopolskiej 
„Solidarności”. 
Emeryci proszą 
rząd, by podjął 
działania, które 

rzeczywiście pomogą 
najuboższym.
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Dlaczego mamy płacić za nieudolność rządu?
Emeryci zwracają również uwagę na ogólne pro-

blemy, takie jak tolerowanie szarej strefy, żonglowanie 
wysokościami składek ubezpieczeniowych, brak pomy-
słu na tworzenie miejsc pracy i zatrzymania podatków 
w Polsce. W tym roku wyczerpane zostaną środki tzw. 
funduszu solidarności pokoleniowej, z których miano 
zadbać o utrzymanie systemu emerytalno-rentowego. 
Co będzie po wyczerpaniu tych środków? Z czego 
państwo pokryje braki w świadczeniach dla przyszłych 
emerytów? O tym nikt nie chce otwarcie mówić.

Emeryci zwracają uwagę na stopniowe zwięk-
szanie ich obciążeń także w wyniku oszczędności 
wdrażanych przez poszczególne firmy. Dotyczy to 
m.in. pomysłu ZUS na to, by emerytury były prze-
lewane na konta bankowe, co zmusza biorców 
świadczeń do ponoszenia kosztów związanych z 
utrzymaniem i obsługą rachunków bankowych i kart 
płatniczych. Likwidacja możliwości wnoszenia opłat 
za niektóre media bezpośrednio o sprzedawcy – 
w wyniku likwidacji kas i biur obsługi klienta (i w rezul-
tacie konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów) 
również powoduje, że kolejne złotówki będą musiały 
wypływać z kieszeni emerytów.

Emeryci nie mają złudzeń, że ich postulaty zosta-
ną wysłuchane. Jerzy Lachowicz mówi: „Od kilku lat 
apelujemy do rządu o zmiany, ale nawet ustalenia na 
Konferencji Trójstronnej nie są realizowane. Chcemy 
jednak informować społeczeństwo i prostować nie-
prawdziwe informacje na temat emerytów i rencistów, 
którzy są przedstawiani, jako osoby o dobrej sytuacji, 
których kryzys nie dotyka. Sytuacja jest odwrotna.”

Historia ludzi dobrych
Najnowsza książka księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego 

to niezwykła opowieść. Historia Fundacji im. Brata Alberta została 
bowiem przedstawiona za pomocą sylwetek 75 osób, które przez 
niemal ćwierć wieku tworzyły w podkrakowskich Radwanowicach 
schronisko dla niepełnosprawnych sierot i dzięki którym fundacja 
opiekuje się dziś ponad 900 osobami pokrzywdzonymi przez 
los.

Na niemal 300 stronach opisano 75 sylwetek osób, za-
równo znanych powszechnie, jak i tych, którzy w ciszy i spo-
koju pomagali innym. W książce odnajdziemy też wielu ludzi 
Małopolskiej „Solidarności” – Andrzeja Rozmarynowicza, Annę 
Szwed-Śniadowską, Janusza Kutybę, Janusza Kurtykę, Tadeusza 
Piekarza czy Wojciecha Kotarbę.

Książka zawiera nie tylko biografie osób, ale również 
osobiste wspomnienia autora o bohaterach opowiadania, 
a przez to przedstawia wiele ciekawych i mało znanych informacji 
na temat ich życia, zainteresowań, osobowości. To opowieść 
o ludziach, których połączyła idea Brata Alberta Chmielowskiego 
„Być dobrym jak chleb”.

Książka „Ludzie dobrzy jak chleb” jest cegiełką na rzecz 
Fundacji imienia Brata Alberta. Książkę można zamawiać za 
pośrednictwem wydawcy: www.malewydawnictwo.pl. 

majlech
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Statuetki „Solidarni w Sporcie” są 
przyznawane przez Małopolską „Soli-
darność” nieprzerwanie od 1996 r. i 
cieszą się olbrzymim uznaniem wśród 
ludzi sportu w Małopolsce. Organizator 
konkursu oraz uroczystości, która w dniu 
23 lutego br. odbyła się w Krakowie – 
Andrzej Bac, przypomniał, że nagrody 
otrzymują zarówno osoby, które osiągają 
wspaniałe sukcesy międzynarodowe i są 
znane z mediów, ale także osoby, które 
ciężką pracą przełamują przeciwności  
i stwarzają innym możliwości osiągania 
dobrych rezultatów.

Przewodniczący Małopolskiej „Soli-
darności” Wojciech Grzeszek, wręczając 
wyróżnienia przypominał, że związek 
zawsze starał się promować postawy 
odpowiedzialności za innych i działania 
na rzecz całego społeczeństwa. „Nagra-
dzamy dziś nie tylko Państwa wymierne 
sukcesy sportowe, ale przede wszystkim 
hart ducha i wolę działania”.

W 2010 r. wyróżnieni zostali: 
Paweł Janusz (medalista MŚ, ME i MP 
w karate, inicjator powstania Akademii 
Karate Tradycyjnego w Niepołomicach), 
Tadeusz Kwaśniak (dziennikarz Radia 
Kraków), Dariusz Zastawny (działacz TS 
Wisła Kraków, organizator akcji krwio-
dawczych i autor m.in. albumu „Sto lat  
w blasku Białej Gwiazdy”), Adam Kałuż-
ny (nauczyciel z Tarnowa, animator ko-

„SOlIdARNI 
W SpORCIE 2010”

adam Gliksman

larstwa oraz gry w boules), judoka Zenon 
Zych (były wicemistrz Polski, a obecnie 
trener), Joanna Goebel (reprezentantka 
Polski w rugby na wózkach), Kamil Stoch 
(jeden z najlepszych polskich skoczków 
narciarskich), Natalia Szamrej (złota me-
dalistka ME w strzelectwie sportowym), 
Grażyna Gwoździewicz (była siatkarka,  
a obecnie trener siatkówki w Wadowicach 
i w Andrychowie) oraz Adam Gliksman 
(wiceprezes Nowego Hutnika 2010).

Paweł Janusz, przepraszając za 
spóźnienie na uroczystość, wyjaśniał, 
że zawsze rano prowadzi treningi dla 
najmłodszych dzieci i nie umiałby im 
wytłumaczyć, że dziś trening zostałby 
odwołany. „Musiałem skrócić trochę za-
jęcia, ale obiecałem dzieciom, że im coś 
przywiozę. Myślę, że się z tej statuetki 
bardzo ucieszą” – mówił. W jego aka-
demii w Niepołomicach trenuje dziś już 
1 tys. dzieci, spośród których najmłodsze 
ma nieco ponad 2 lata!

Joanna Goebel, która po ciężkim 
wypadku postanowiła rozpocząć karierę 
w rugby na wózkach wspominała trud-
ne początki, gdy była pierwszą kobietą  
w drużynie rugbystów (reprezentacje 
mogą mieć bowiem mieszane składy): 
„Dziś mamy cztery zawodniczki i nasza 
obecność w kadrze stała się czymś nor-
malnym, a nawet pożądanym.”

Grażyna Gwoździewicz, przed laty 

Już po raz XVI 
Małopolska 

„Solidarność” 
wręczyła statuetki 

„Solidarni 
w Sporcie” dla 

sportowców, 
trenerów i działaczy, 

którzy sukcesy 
potrafią łączyć 

z nienaganną 
postawą moralną 

i przestrzegają zasad 
„fair-play”.
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trenowała siatkówkę w krakowskiej AWF i grała  
w reprezentacji kraju, dziś trenuje młode zawodniczki 
w Andrychowie: „W Andrychowie zawsze był dobry 
klimat dla piłki siatkowej i nawet mieliśmy tu I ligę. 
Niestety boleśnie przekonaliśmy się, że bez pieniędzy 
trudno jest o sukces. Najpierw spadliśmy do II ligi,  
a teraz gramy amatorsko w III lidze, niemniej wciąż 
pojawiają się tu utalentowani zawodnicy” – mówiła. 

Odbierając wyróżnienie Adam Gliksman powie-
dział: „Dziękuję Solidarności za to wyróżnienie dla 
wszystkich kibiców Hutnika, którzy rok temu podjęli 
się misji ratowania klubu. Dzięki wielu wspaniałym 
ludziom, którzy nie patrząc na ponoszone koszty  
i swój czas, dziś ponad 50 zawodników Hutnika 
może w spokoju trenować. Olbrzymia w tym zasługa 
trenera Krzysztofa Przytuły.” Nowy Hutnik 2010 to 
unikalna w skali Polski inicjatywa, oparta na wzorcach 
znanych z Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, gdzie człon-
kowie klubu są jego właścicielami i wspólnie decydują  
o jego działalności.

Duże zainteresowanie wzbudził Adam Kałużny, 
który zarażał uczestników uroczystości swoją pasją 

do gry w boules, zwanej też kulami prowansalskimi 
lub petanką. Ta gra, kojarzona przede wszystkim  
z Francją, znajduje w Polsce coraz więcej zwolenni-
ków, ma także własną federację sportową i zorgani-
zowane zawody, natomiast wciąż brakuje dobrych 
obiektów sportowych.

Nagrody nie mógł odebrać Kamil Stoch, który 
pojechał na Mistrzostwa Świata. Andrzej Bac uza-
sadniając w tym wypadku wybór kapituły podkreślał: 
„Decyzje podejmowaliśmy w grudniu 2010 r., a więc 
jeszcze przed ostatnimi sukcesami Kamila w Pucharze 
Świata. Chcieliśmy podkreślić, że jego coraz lepsze 
wyniki m.in. w letnim Grand Prix nie przeszkodziły mu 
w dobrych wynikach na studiach oraz odnalezieniu sił 
w życiu rodzinnym”.

Wśród wyróżnionych nagrodą „Solidarni  
w Sporcie” znaleźli się do tej pory m.in. Marta Staro-
wicz, Tomasz Kulawik, Robert Korzeniowski, Wacław  
i Krzysztof Wieczorkowie, Jagna Marczułajtis, Wojciech 
Stawowy, Tomasz Frankowski, Magdalena Śliwa, Bog-
dan Serwiński, Leszek Laszkiewicz, Lech Nadarkiewicz 
i Rudolf Rohacek.

Od lewej stoją: Paweł Janusz, Adam Gliksman, Wojciech Zych, Adam Kałużny, Joanna Goebel, Wojciech Grzeszek, 
Grażyna Gwoździewicz, Natalia Szamrej, Dariusz Zastawny i Małgorzata Kwaśniak.
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do uprawiania sportu zachęcić ogromna rzeszę dzieci 
i  młodzieży. 

TADEUSZ KWAŚNIAK 
Wieloletni dziennikarz 

Radia Kraków, człowiek dla 
którego radio i sport jest 
największą pasją życia.  
W sposób niezwykle piękny 
i kompetentny przedstawia 
relacje z imprez sportowych, 
zachowując przy tym rzetel-

ność i uczciwość.  

ADAM KAŁUŻNY 
Emerytowany nauczy-

ciel wychowania fizyczne-
go, pracował w SP nr 13  
w Tarnowie oraz Zespole 
Szkół Mechaniczno – Elek-
trycznych. Animator sportu,  
a jego uczniowie osiągali wie-
le sukcesów sportowych na 
różnych szczeblach szkolnej 
rywalizacji. Zaangażowany w 
Małopolskim Związku Kolar-

skim, jest też arbitrem Polskiego Związku Koszykówki. 
Jedną z jego pasji jest udostępnianie boisk do gry 
boules i nauka tej gry. Jest członkiem związku od 
1980 roku, zaangażowanym w jego działalność.

ZENON ZYCH
Członek Solidarności 

od 1980 roku, b. zawodnik 
judo (Wisła – Kraków), AZS 
– WSP Kraków i  AZS – PK 
Kraków. Były akademicki  V-ce 
Mistrz Polski Judo do (80 kg) 
w 1977 r. oraz V-ce Mistrz 

Polski w drużynie 1977 r. Założyciel sekcji sporto-

DARIUSZ ZASTAWNY 
Pracuje w dziale promocji 

Towarzystwa Sportowego Wi-
sła. Pracuje - to mało powie-
dziane. Pomaga wszystkim 
dookoła. Organizuje akcje 
krwiodawstwa w trakcie me-
czów piłkarskich. Prowadził 
zbiórkę krwi dla Agaty Mróz 
- Olszewskiej. Jest wszędzie, 

gdzie potrzebny jest dar serca i pracy. Nie odmawia 
nikomu. Do tego jest zawsze uśmiechnięty mimo, że 
sam ma poważny problem. Choroba nie przeszkadza 
mu w organizowania wielu pięknych imprez sportowo 
– rekreacyjnych. Jest autorem albumu „Sto lat w bla-
sku Białej Gwiazdy” – wydawnictwa jubileuszowego 
opisującego dotychczasową historię klubu.

PAWEŁ JANUSZ 
Inicjator powstania Aka-

demii Karate Tradycyjnego 
w Niepołomicach, wcześniej 
zawodnik AZS AGH Kraków. 
Trener Roku i zdobywca trze-
ciego miejsca w plebiscycie na 
10 Asów Małopolski za rok 
2010 organizowanym przez 
Dziennik Polski. Drużyna z 
AKT Niepołomice (Paweł Ja-
nusz, Michał Janusz, Rafał 

Wajda) została wicemistrzami świata w kata druży-
nowym. Paweł Janusz w kata indywidualnym został 
wicemistrzem świata w Brazylii. Największe sukcesy 
sportowe to: Srebrny medal na mistrzostwach świata 
2010 r., Złoty medal na mistrzostwach Europy 2006 
r., II miejsce w Pucharze Świata 2009 r., zwycię-
stwo w Polskiej Lidze Karate Tradycyjnego w 2004 r.  
i 2009 r., Mistrzostwo Polski w Kata indywidualnym  
i drużynowym, Mistrzostwo Polski w Fukugo. Nie tylko 
sam osiąga wspaniałe wyniki sportowe, ale potrafi 

XVI edycja Konkursu „Solidarni w sporcie”
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KAMIL STOCH 
Niezwykle ambitny mło-

dy skoczek narciarski z LKS 
Poroniec, który podąża ślada-
mi Adama Małysza, osiągając 
już teraz wiele wartościowych 
wyników sportowych, w tym 
m.in. 2 miejsce w Letniej 
Grand Prix 2010 roku. Potra-
fi pogodzić karierę sportową  

z nauką i życiem osobistym, będąc przy tym człowie-
kiem skromnym i odpowiedzialnym.  

NATALIA SZAMREJ 
WKS WAWEL Kraków, 

złota medalistka Mistrzostw 
Europy seniorów i juniorów  
w strzelectwie sportowym. 
Medalistka olimpiady mło-
dzieży. Zawodniczka potra-
fiąca pomimo trudności połą-
czyć rozwój sportowy z nauką  

i życiem osobistym.

ADAM GLIKSMAN
Członek NSZZ „Solidar-

ność”, głęboko zaangażowa-
ny w jego bieżącą działalność. 
Wspólnie z grupą przyjaciół 
podjął, wydawałoby się nie-
wykonalne zadanie uratowa-
nia klubu sportowego Hutnik 
Kraków, przed likwidacją, 
zakładając stowarzyszenie 
Nowy Hutnik 2010. I choć 

droga jeszcze daleka do powrotu klubu do dawnych 
sukcesów światełko świeci mocno. Podejmuje szereg 
inicjatyw dla rozwoju kultury fizycznej i sportu (m.in. 
współpracując przy organizacji Pucharu Solidarności 
w skokach narciarskich, licznych imprez sportowych 
Związku), potrafiąc na co dzień pogodzić pracę, sport 
i życie rodzinne.

Aktua lnośc i

wej pod nazwą Firma Sportowo – Rekreacyjna OBI  
w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem (2000 
r.). Obecnie zatrudniony w Zespół Szkół Collegium 
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zakopane 
(nauczyciel – matematyka – fizyka). Wspaniały wy-
chowawca młodzieży i animator sportu.

JOANNA GOEBEL
Joanna jest osobą, która 

wieku 17 lat uległa urazowi 
rdzenia kręgowego i od tego 
czasu porusza się na wózku. 
Trudności życia nie pokonały 
jej i spełniła swoje marzenia, 
ukończyła studia na wy-
dziale farmacji oraz gra w 
reprezentacji Polski w rugby 
na wózkach. Jest reprezen-
tantką Polski na mistrzostwa 

świata w Vancouver. Pracuje w Fundacji Aktywnej 
Rehabilitacji, gdzie jako instruktor spotyka się w szpi-
talach i ośrodkach rehabilitacyjnych z innymi osoba-
mi mającymi podobne schorzenia, dając im nadzieję  
i wiarę, że wózek nie musi być wyrokiem.

GRAŻYNA GWOŹDZIEWICZ
Członek NSZZ „Solidar-

ność”. Po ukończeniu studiów 
jako nauczyciel wychowania 
fizycznego pracuje z mło-
dzieżą w Zespole Szkół Nr 3  
w Wadowicach. Jest 
trenerem II Klasy piłki 
siatkowej, posiada kwali-
fikacje instruktora piłki ko-

szykowej i pływania. Miłość do sportu nabyta  
w latach, gdy sama czynnie uprawiała sport jako 
zawodniczka KS Beskid, AZS AWF Kraków i reprezen-
tacji Polski w siatkówce „przelewa” obecnie na pracę  
z młodzieżą, podejmując szereg inicjatyw dla rozwoju 
kultury fizycznej i sportu, potrafiąc na co dzień pogo-
dzić pracę, sport i życie rodzinne.
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„Glinik”: Kolejna sprawa do Prokuratury
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” „Glinik”  

w Gorlicach podczas swego posiedzenia w dniu 3 lutego br. 
po omówieniu sytuacji w poszczególnych spółkach podjęła 
uchwałę o skierowaniu pisma do Prokuratury w sprawie 
podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Zarząd Przed-
siębiorstwa Usług Socjalnych i Sanatoryjno-Wypoczynkowych 
„Glinik”.

Nieprawidłowości mogą dotyczyć m.in. podpisanej 
umowy na dzierżawę hotelu, rozbudowy bazy nad zale-
wem Klimkówka oraz sposobu zarządzania spółką. Przyjrzeć 
należy się również nadzorowi właścicielskiemu, a może 
raczej jego brakowi.

Odrębną sprawą jest trudna sytuacja Zakładu Maszyn 
Górniczych „Glinik”. Na dzień pisania tych słów zaległości 
pracodawcy względem pracowników w wypłacie wynagro-
dzeń wynoszą około 2,5 miesiąca.

Nie odkryję tajemnicy twierdząc, że przy perturba-
cjach firm najbardziej poszkodowani są zawsze pracownicy  
i ich rodziny. Zarządzający natomiast często jakimś trafem 
spadają na przysłowiowe cztery łapy.

krzysztof kotowicz

Szkolić związkowców
W dniach od 7 do 

10 lutego 2011 roku 
w Gorlicach odbyło się 
szkolenie działaczy 
związkowych pod na-
zwą „Konstruktywny 
dialog” – program 
kompetencji lidera 
NSZZ „Solidarność”. 

Organizatorem szkolenia jest Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność”. Program jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

W szkoleniu uczestniczyła grupa działaczy „Solidar-
ności” z terenu powiatu gorlickiego. Natomiast szkolenie 
prowadzili trenerzy związkowi Jerzy Pilimon i Krzysztof 
Suchecki, którzy włożyli w przygotowanie i prowadzenie 
wiele serca i zaangażowania, co z kolei przyczyniło się do 
skutecznego przekazania wiedzy uczestnikom tych warsz-
tatów.

Szkolenie obejmowało podstawy prawne dialogu auto-

nomicznego i problem dialogu autonomicznego w praktyce. 
Podkreślić należy, że dziś dobry działacz związkowy, to 
związkowiec wyszkolony i posiadający wiedzę z zakresu 
działania związku zawodowego. 

krzysztof kotowicz

Zbyt dużo nieprzemyślanych zmian 
w oświacie

Pod hasłem 
„Z gór słychać 
lepiej” w Żegiesto-
wie od 17 do 19 
lutego br., obrado-
wali  członkowie 
Sekcji Oświaty 
Regionu Małopol-

skiego NSZZ „Solidarność”. Gospodarzem spotkania była 
przewodnicząca KM w Nowym Sączu Maria Zielińska – 
Gorzula. 

Na debatę dotyczącą problemów w oświacie, która 
odbyła się  18 lutego, przybyli dyrektorzy nowosądeckich 
szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele samorzą-
du. Gościem specjalnym nauczycieli był Wojciech Grzeszek, 
przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego.

Głównym i najważniejszym punktem spotkania była 
analiza propozycji i projektów Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.  Dyskusji zostały także poddane najistotniejsze 
propozycje  przedstawicieli ogólnopolskich organizacji sa-
morządowych w sprawie Karty Nauczyciela. 

W ocenie uczestników spotkania podstawowym pro-
blemem są zbyt często dokonywane zmiany w systemie 
edukacji. Każda ekipa rządowa czuje się zobowiązana do 
ich przeprowadzania, co skutkuje  brakiem kontynuacji  
i odejściem od długofalowych rozwiązań, które pozwolą na 
spokojną i efektywną pracę z uczniem.

Zdaniem biorących udział w spotkaniu przy projekto-
waniu zmian powinna być uwzględniona: rzetelna ocena 
dotychczasowych skutków reformy, stanowisko wyższych 
uczelni, potwierdzone przeprowadzonymi badaniami nauko-
wymi i przede wszystkim opinia praktyków – dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i wychowawców. 
Trwałe i skuteczne rozwiązania mogą być jedynie wynikiem 
wielokrotnie podkreślanej przez Solidarność nauczycielską 
konieczności prowadzenia rzeczywistego dialogu społecz-
nego.
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Nie ma zgody nauczycieli na zmianę statusu zawo-
dowego. Mamy uzasadnione obawy, że kolejny raz nie 
zostanie zachowana zasada, iż prawo nie działa wstecz. 
Domagamy się w związku z tym zagwarantowania praw 
nabytych. 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na chaos prawny 
i organizacyjny w placówkach oświatowych ,spowodowany 
dużą  ilością  zmian wprowadzanych przez MEN, często  
w bardzo krótkim okresie lub nawet po terminie (na przy-
kład rozporządzenie dotyczące organizacji bieżącego roku 
szkolnego wprowadzone w październiku 2010 roku).

Budzi sprzeciw i niepokój forsowanie pomysłów  MEN, 
pomimo społecznego oporu i protestów. W przypadku wysy-
łania sześciolatków do klas pierwszych całkowicie pominięto 
prawo do decyzji rodziców.  Pomysł ten został zrealizowany 
w minimalnym stopniu.  W 2012 roku, gdy sześciolatki 
obowiązkowo pójdą do szkół, w klasach pierwszych spotkają 
się dwa pełne roczniki, czyli około 700 tys. dzieci. Jeśli 
tak się stanie, będziemy mieli nowy chaos organizacyjny 
w szkołach i problem, z którym będą musiały zmierzyć się 
samorządy.

Ponadto celem spotkania było szkolenie z zakresu 
prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem współ-
pracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Małopolska 
Sekcja Oświaty jako jedno z  priorytetowych zadań zakłada 
dalsze podnoszenie jakości działań swoich przedstawicieli.

agata Łyko
Rozwój „Solidarności”

W Rzeszowie w dniu 24 lutego 2011 roku spotkali 
się przedstawiciele zarządów regionów NSZZ „Solidarność” 
z terenu południowej Polski, w którym miałem zaszczyt 
uczestniczyć, reprezentując Region Małopolski wraz z za-
stępcą przewodniczącego RM Adamem Lachem i Danutą 
Dunin-Suligostowską z Działu Rozwoju Związku i Kontaktów 
z Organizacjami Związkowymi. Oprócz Małopolski reprezen-
towane były regiony: Świętokrzyski, Chełmski, Środkowo-
Wschodni, Rzeszowski, Podkarpacki, Ziemia Sandomierska 
oraz Ziemia Przemyska.

Głównym tematem spotkania było zapoznanie z nową 
koncepcją funkcjonowania i działania Biura Rozwoju Związku 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która ma opierać 
się przede wszystkim na współpracy i wspieraniu rozwoju  
w poszczególnych zarządach regionów. Jeśli chodzi o rozwój 
Związku to Polska została podzielona na tzw. makroregiony. 
Ma być zachowana pewna elastyczność, a koordynatorem 

ma być przedstawiciel z tegoż działu. Dla grupy południowej 
jest to Dariusz Gojowczyk. Całą koncepcję omówił Kierownik 
Działu Rozwoju KK NSZZ „S” Kacper Stachowski.

Zebrani zapoznali się również z wizją dalszego funk-
cjonowania programu „Grosik”, którą zaprezentował p.o. 
Prezesa Zarządu „Solkarty” Michał Ossowski. Przypomnę, 
iż jest to program wspierający działania rozwoju Związku, 
ale także ma pomóc poszczególnym członkom poprzez 
rabaty w rozwiązywaniu problemów finansowych. Pomaga 
zaoszczędzić często brakujące pieniądze w budżetach domo-
wych. Zwrócono uwagą na plusy i minusy dotychczasowej 
pracy w tym zakresie.

W szerokiej dyskusji uczestnicy spotkania dzielili się 
doświadczeniami z omawianej dziedziny, jak również zgła-
szali ciekawe pomysły. Zwracano uwagę na występujące 
nieprawidłowości w strukturach Związku, którymi należy 
się zająć i uporządkować. Wymiana doświadczeń ma też 
dużą wartość.

Ciekawa wymiana zdań miała miejsce także z zastępcą 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Tadeuszem Majchrowiczem, z którym rozmawiano o kie-
runkach prowadzenia Związku pod kierownictwem nowego 
przewodniczącego Piotra Dudy.

Było to ciekawe i konstruktywne spotkanie, a z zapo-
wiedzi wiemy, że nie ostatnie w takim gronie.

krzysztof kotowicz

Program rabatowy „Grosik”
„Grosik” jest programem rabatowym realizowanym 

przez „Solidarność” od kilku lat. Głównym celem programu 
jest obniżenie codziennych kosztów utrzymania i wspoma-
ganie rozwoju związku poprzez poszerzanie zakresu usług 
świadczonych na rzecz członków. Obecnie do programu 
przystąpiło już 157 290 członków „Solidarności”. Mają 
oni prawo do rabatów w 2 761 punktach w całej Polsce. 
Dzięki zaangażowaniu 158 koordynatorów i pełnomocników 
podpisano już 1 359 umów lokalnych, nie licząc umów 
ogólnokrajowych.

Małopolska – obok regionu Śląsko-Dąbrowskiego nale-
ży do rejonów o największym zainteresowaniu programem. 
W Małopolsce wydano już12 638 kart programu.

W najbliższych planach znajduje się poszerzenie zakre-
su programu o następujące sektory: finansowy, opieki me-
dycznej, handlu wielkopowierzchniowego, farmaceutyczny, 
oraz o sklepy internetowe.

majlech
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Solidarność o systemie emerytalnym
NSZZ „S” przyjęło 21 lutego br. opinię w sprawie zmian 

w systemie ubezpieczeń społecznych przedstawione przez rząd. 
Dotyczą one m.in. zmniejszenia składki wpłacanej do otwartych 
funduszy emerytalnych.

– Proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim 
poprawić sytuację finansów publicznych. Niestety nie uwzględnia-
ją one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym 
systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń – 
mówi Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej. 
– Domagamy się kompleksowej debaty społecznej na temat 
funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych – dodaje 
Nakonieczny.

Niejasne i skomplikowane są zdaniem „S” zapropono-
wane zasady dziedziczenia środków gromadzonych w ZUS. 
Związkowcy domagają wprowadzenia możliwości jednora-
zowej lub ratalnej wypłaty połowy środków zgromadzonych  
w części kapitałowej systemu ZUS.

– Zgodnie z projektem nie będzie dziedziczenia  
w takiej formie jak obecnie. Będzie tylko przepisanie zapisu 
księgowego na subkonto uposażonego – tłumaczy dr Marcin 
Zieleniecki, ekspert NSZZ „S”.

Krytycznie „S” ocenia również brak propozycji obniżenia 
kosztów funkcjonowania OFE oraz zabezpieczenia środków gro-
madzonych w funduszach w okresie poprzedzającym przejście na 
emeryturę. Takie propozycje były w przedstawionych wcześniej 
przez radę ministrów założeniach do reformy kapitałowego seg-
mentu ubezpieczenia emerytalnego.

Za zbyt optymistyczne związkowcy uznają założenie, że 
wprowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE) przyczyni się wzrostu zainteresowania dobrowolnymi 
formami oszczędzania na starość. Formy, które obecnie funk-
cjonują: indywidualne (IKE) czy grupowe (Pracownicze Program 
Emerytalne) cieszą się nikłym zainteresowaniem. „Przyczyn 
takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim  
w trudnej sytuacji materialnej polskiego społeczeństwa i kondycji 
finansowej pracodawców (…), jak również w niewykorzysta-
niu przez ustawodawcę wszystkich możliwych zachęt (przede 
wszystkim podatkowych) do oszczędzania na starość w IKE  
i w PPE” – czytamy w opinii „S”.

Związkowcy nie mają wątpliwości, że zmniejszenie składki 
przekazywanej do OFE wpłynie na rynek kapitałowy w Pol-
sce. Zdaniem „S” należy liczyć się ze zmniejszeniem liczby 
towarzystw zainteresowanych prowadzeniem OFE oraz z ogra-
niczeniem ilości środków będących w dyspozycji OFE na rynku 

finansowym. „Zmniejszenie wysokości składki przekazywanej 
do OFE może oznaczać początek procesu stopniowej likwidacji 
kapitałowego segmentu ubezpieczenia emerytalnego” – napisali 
w opinii związkowi eksperci.

Najniższa cena zagraża bezpieczeństwu
Kryterium najniższej ceny - najpopularniejsze przy wybo-

rze wykonawcy – zagraża bezpieczeństwu pracy, jakości usług  
i grozi dumpingiem społecznym – ostrzega NSZZ „Solidarność” 
i domaga się zmian w zamówieniach publicznych.

Komisja Europejska rozważa zmianę unijnego prawa do-
tyczącego zamówień publicznych. Powstałą w tym celu Zieloną 
Księgę w sprawie zamówień publicznych opiniują polscy partnerzy 
społeczni. Dokument identyfikuje szereg obszarów, które powinny 
być zreformowane w celu jak najbardziej efektywnego wykorzy-
stania środków publicznych.

NSZZ „Solidarność” w opinii przesłanej do departamentu UE 
i Współpracy Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych podkreśla 
potrzebę zwrócenia uwagi na kwestie społeczne w zamówieniach 
publicznych. Zdaniem związku publiczne instytucje w przetargach 
mogłyby domagać się spełnienia określonych warunków dotyczą-
cych czasu pracy, warunków pracy i wynagrodzenia, obejmujących 
cały łańcuch podwykonawców. W kryteriach realizacji zamówienia 
mogłyby znaleźć się klauzule uwzględniające warunki pracy osób 
zaangażowanych w realizację umowy, np. obowiązek umów  
o pracę czy terminowych wypłat wynagrodzeń. – Oferent nieprze-
strzegający tych podstawowych wymogów nie może traktowany 
być tak samo, jak ten postępujący zgodnie z prawem – mówi 
Joanna Szymonek, ekspert NSZZ „Solidarność” ds. społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

 Związkowcy zwracają również uwagę na potrzebę wyelimi-
nowania z przetargów kryterium najniższej ceny. W zdecydowanej 
większości przypadków „najkorzystniejsza cena” interpretowana 
jest jako cena najniższa, co prowadzi do obniżania standardów 
pracy i płacy, a w wielu przypadkach może nawet zagrażać 
bezpieczeństwu pracy.

 – Podobnie sytuacja wygląda na budowach, gdzie 
drastyczne obniżanie kosztów może prowadzić np. obni-
żania standardów i warunków pracy i przepisów bhp. Z po-
zoru niska cena może prowadzić do dumpingu społecznego  
i w rezultacie stanowić wysoki koszt społeczny – mówi Joanna 
Szymonek.

Dość niewypłacania wynagrodzeń
Ukrócenie bezkarności pracodawców, którzy nie wypłacają 

wynagrodzeń – taki cel mają propozycje przesłane przez NSZZ 
„S” do Głównego Inspektora Pracy. Możliwość składania pozwów 
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zbiorowych przez pracowników, nowe zadania dla Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy ogólnopolski 
rejestr pracodawców niewypłacających wynagrodzeń - to niektóre 
z nich.

Propozycje zmian w prawie, które poprawią sytuację pracow-
ników nieotrzymujących na czas wynagrodzenia przesłał wczoraj 
do Głównego Inspektora Pracy, przewodniczący Komisji Krajowej, 
Piotr Duda. Jedną z nich jest umożliwienie FGŚP wspieranie 
pracowników, którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia  
w terminie. Podstawą byłoby stwierdzenie naruszenia przez In-
spekcje Pracy. Roszczeń wobec pracodawców dochodziłby FGŚP.

NSZZ „S” postuluje również wprowadzenie możliwości 
składania pozwów grupowych z zakresu prawa pracy oraz uzu-
pełnienie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary o przestępstwa przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

- Naszym zdaniem umożliwienie pracownikom dochodzenia 
swoich roszczeń w trybie pozwów zbiorowych pozwoliłaby upro-
ścić i przyspieszyć procedury sądowe także w sprawach o wypłatę 
zaległego wynagrodzenia - mówi dr Anna Reda, ekspert „S”  
w zespole powołanym przez GIP.

Związek postuluje również przyznanie organom In-
spekcji Pracy uprawnienia do prowadzenia postępowania 
przygotowawczego w przypadku przestępstw przeciwko pra-
wom osób wykonujących pracę zarobkową. Na ograniczenie 
zjawiska niewypłacania wynagrodzeń może również wpły-
nąć wprowadzenie nowych klauzul społecznych do ustawy  
o zamówieniach publicznych. - W ten sposób nieuczciwi pra-
codawcy zostaliby pozbawieni możliwości realizacji zamówień 
publicznych - dodaje Joanna Szymonek ekspert „S” ds. społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Zdaniem „S” oprócz przedstawionych postulatów konieczne 
są również zmiany o charakterze porządkowym, usprawniającym 
czy też ożywiającym istniejące już rozwiązania prawne. Związkow-
cy zaliczają do nich np. wzmocnienie działań Inspekcji Pracy czy też 
pobudzenie sądów do orzekania także środków karnych wobec pra-
codawców niewypłacających pracownikom wynagrodzeń. W walce  
z nieuczciwymi pracodawcami skuteczna mogłaby się okazać 
lista firm niewypłacających wynagrodzeń pracownikom (lista 
pracodawców, w stosunku do których Inspekcja Pracy wydała 
nakaz oraz fakt niepłacenia wynagrodzenia potwierdzony jest 
orzeczeniem sądu), prowadzona przez GIP.

Zbuntowani akademicy
Przeciwko niskim nakładom na naukę i ograniczaniu 

swobody akademickiej protestowali 2 marca br. w Warszawie 

przedstawiciele wyższych uczelni.
Protest, w którym uczestniczyło ponad 200 osób zorgani-

zowała Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” przy udziale 
Krajowej Sekcji PAN NSZZ „Solidarność”, Rady Szkolnictwa 
Wyższego i Nauki ZNP oraz studentów. Działania „S” wyższych 
uczelni poparło prezydium Komisji Krajowej i zaapelowało do 
posłów i senatorów o nieprzyjmowanie niekorzystnych dla śro-
dowiska naukowego zmian w prawie. Apel prezydium podczas 
pikiety przeczytał Ryszard Proksa, przewodniczący oświatowej 
„Solidarności”.

W Senacie rozpoczęły się prace nad przyjętymi 4 lutego 
przez Sejm ustawami: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa  
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  
w zakresie sztuki.

Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, 
wprowadzenie nowego modelu finansowania czy ścieżki kariery 
naukowej. Powodem protestów są niekorzystne dla środowiska 
naukowego zmiany w prawie. Zdaniem przedstawicieli nauki 
zrzeszonych w „S” nowe przepisy wprowadzają destabilizację 
zatrudnienia pracowników akademickich, umożliwiają zwolnienie 
pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej 
i ułatwiają rozwiązanie stosunku pracy. Zdaniem związkowców 
planowane zmiany ograniczają swobodę akademicką a nie popra-
wią sytuacji wyższych uczelni i nie zlikwidują funkcjonujących tam 
patologii, np. wieloetatowości na polskich uczelniach.

- Najważniejszy problem wyższych uczelni, czyli brak 
środków finansowych pozostaje nierozwiązany. Ze względu na 
znaczenie nauki i szkolnictwa wyższego konieczne jest zwięk-
szenie nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe. Ustawa 
w żadnym miejscu tego nie gwarantuje - mówi Edward Malec, 
przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki. dodaje Malec. Zdaniem 
związkowców niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego 
jest jedną z przyczyn przyczyną słabej pozycji Polski w budowaniu 
innowacyjnej gospodarki.

- Ustawa jest również wstępem do prywatyzacji publicznego 
szkolnictwa wyższego. Świadczy o tym wprowadzenie odpłatności 
dla studentów za studiowanie na drugim kierunku studiów - 
mówi szef Krajowej Sekcji Nauki. - Będziemy monitorować prace  
w Senacie. Jesteśmy zdecydowani kontynuować akcję protesta-
cyjną - zapowiada Malec.

O swoich zarzutach wobec ustawy w poniedziałek związ-
kowcy poinformowali Marszałka Sejmu Bogdana Borusewicza. 
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „S” rozważa również wejście w spór 
zbiorowy z rządem i przeprowadzenie na wyższych uczelniach 
referendum  strajkowego.



WŁOCHY 5 dni, 28.04 – 02.05.2011
Rzym, Watykan 
Cena: od 1.050 zł od osoby    
Dopłata do pokoju 1-os.: 150 zł.
  
Cena obejmuje: 2 noclegi w bungalowach (pokoje 
2, 3, 4-osobowe z łazienkami) w okolicy Rzymu, 
2 śniadania, 2 obiadokolacje, autokar komfortowy 
z klimatyzacją, opiekę pilota-przewodnika, ubezpie-
czenie KL, NNW i bagażu.

WŁOCHY 6 dni, 28.04 – 03.05.2011
Asyż, Rzym, Watykan, Monte Casino, Padwa
cena: 1340 zł od osoby
Dopłata do pokoju 1-os.: 230 zł.

Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelach ** lub *** 
(pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, autokar komfortowy z klimatyzacją, 
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu.

WŁOCHY 8 dni, 26.04 – 03.05.2011
Wenecja, Piza, Siena, Rzym, Watykan, 
Monte Cassino, Asyż
Cena: od 1.640 zł od osoby 
Dopłata do pokoju 1-os.: 400 zł

Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelach ** lub *** 
(pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami), 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, autokar komfortowy z klimatyzacją, 
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW.

WŁOCHY  8 dni, 26.04 – 03.05.2011
Wenecja, Piza, Siena, Rzym, Monte Cassino, 
Watykan, Asyż
Cena: od 1.460 zł od osoby 
Dopłata do pokoju 1-os.: 400 zł

Cena obejmuje: 5 noclegów (pokoje 2- lub 3-osobowe 
z łazienkami): 2 noclegi w hotelu*** w okolicy Flo-
rencji i 3 w bungalowach w okolicy Rzymu, 5 śniadań, 
5 obiadokolacji, autokar komfortowy z klimatyzacją, 
opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW 
i bagażu.

WŁOCHY 6 dni, 29.04 – 04.05.2011
Piza, Rzym, Watykan, Padwa
Cena: 1340 zł od osoby
Dopłata do pokoju 1-os.: 230 zł.

Cena obejmuje: 4 noclegi: w tym dwa w hotelach  
*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z łazienkami) oraz 
dwa w domu pielgrzyma (pokoje 2, 3, 4-osobowe 
z łazienkami), 4 śniadania, 4 obiadokolacje, autokar 
komfortowy z klimatyzacją, opiekę pilota-przewodni-
ka, ubezpieczenie KL, NNW i bagażu.

Wszystkie programy przewidują udział we mszy świę-
tej beatyfikacyjnej Jana Pawła II oraz modlitwie Anioł 
Pański.

PIELGRZYMKI
na uroczystość Beatyfikacji Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II

Organizator  pielgrzymki:

Biuro Podróży SOLTUR sp. z o.o.
31-011 Kraków pl. Szczepański 5,

tel. (012) 429-10-99, 426-19-20, fax. (012) 421-42-81,
e-mail: wieslaw.uznanski@soltur.pl, www.soltur.pl


