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Od REdAkCJI
Niedługo minie już niemal rok od ukazania się ostatniego nu-

meru „Serwisu Informacyjnego”, roku, który dla „Solidarności” był 
wypełniony walką o przeciwdziałanie niekorzystnym propozycjom 
w zakresie emerytur oraz o lepsze warunki pracy i likwidację tzw. 
umów śmieciowych. Kolejne tygodnie przynosiły liczne nasze inicja-
tywy – dyskusje, protesty, spotkania, które w ostatecznym rozra-
chunku tylko w niewielkim stopniu, póki co, spowodowały zmiany  
w rządowych planach. W „Serwisie” przypominamy tę drogę.

W ostatnich tygodniach w Małopolsce szczególnie bulwersowa-
ły plany likwidacji szpitala w Kobierzynie. Dzięki uporowi pracow-
ników, szczególnie tych zrzeszonych w „Solidarności” dziś przed 
placówką rysuje się bardziej optymistyczna przyszłość, a pacjenci 
mogą odetchnąć z ulgą. Sprawie „Babińskiego” poświęcamy dwa 
materiały w bieżącym numerze.

Korzystając z okazji przepraszam naszych Czytelników za 
tak długą przerwę w wydawaniu „Serwisu”, spowodowaną zaan-
gażowaniem w inne prace badawczo-wydawnicze, których efekty 
już ujrzały lub wkrótce ujrzą światło dzienne. Mamy nadzieję, 
że nie odwrócicie się Państwo od nas i będziecie sięgać po nasz 
dwutygodnik. Wracamy na dobre!

Adam gliksman, redaktor naczelny

Zebranie okręgów krakowskich
Informujemy, że zebrania przewodniczących or-

ganizacji związkowych z terenu Krakowa odbędą się 
w następujących terminach: 

3 października 2012 r. - godz. 14.00, 
12 grudnia 2012 r. - godz. 14.00.

Miejsce zebrań - Zarząd Regionu Małopolskiego, 
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406.

Apel  KK nr 17/12 ws. marszu „Obudź się Polsko”
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” popiera inicjatywę 

marszu protestacyjnego organizowanego przez środowiska opo-
zycyjne pod hasłem „Obudź się Polsko”, który odbędzie się 
29 września br. w Warszawie. W marszu wezmą udział różne 
organizacje i stowarzyszenia zjednoczone wspólną ideą - sprzeci-
wem wobec polityki rządu Donalda Tuska. Organizatorzy marszu 
skierowali zaproszenie również do NSZZ „Solidarność”. Komisja 
Krajowa wzywa wszystkich członków Związku do wsparcia tej 
inicjatywy.
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Adam Gliksman OdpOwiadać 
NA pOtRzEbY 
ludzI pRACY

Tradycyjnie uroczystości rocznicowe 
Małopolskiej „Solidarności” rozpoczęły 
się od mszy św. w Bazylice Mariackiej  
w Krakowie, koncelebrowanej m.in. przez 
ks. Władysława Palmowskiego, ks. Józe-
fa Dobosza i o. Niwarda Karsznię.

W kazaniu ks. Władysław Palmow-
ski przypominał, że w tym dniu świę-
tujemy powstanie wyjątkowego ruchu, 
który zjednoczył wszystkie środowiska 
pracownicze, ruchu, który zrodził się na 
fundamencie potrzeb pracowników i bun-
tu przeciwko dyskryminacji i przemocy. 
W kazaniu ksiądz Władysław przypomniał 
niektóre z postulatów Polskiego Sierpnia, 
za którymi opowiadali się kiedyś wszy-
scy: wolne soboty, podniesienie płacy 
zasadniczej oraz prawo do informacji, 
w tym informacji o strajku, o sytuacji 
gospodarczej w Polsce i umożliwienie 
wszystkim stronom wyrażania w mediach 
swoich opinii. „Dziś wciąż wiele z tych 
postulatów czeka na realizację” – mówił 
ks. Władysław, nawiązując do faktu, że 
część osób biorących udział w protestach 
roku 1980 i dziś mających władzę, za-
pomina, o co walczyło ponad trzydzieści 
lat temu.

„Solidarność” patrzyła daleko do 
przodu. Dbała i stara się dbać o wszyst-
kich. Dziś wielu odwołuje się do korzeni 
„S” i do jej postulatów, ale czy one są 

spełnione? Czy dziś każdy głos jest brany 
pod uwagę? Czy wolność słowa jest dla 
wszystkich? Gdzie się podział szacunek 
dla drugiego człowieka wierzącego? 
Kiedyś w Kościele szukano schronienia 
i pomocy, a dziś ci sami ludzie plują 
na Kościół. Dziś dominuje nie mądrość,  
a służalczość. Mądrość Boża to odwaga, 
to nie lękanie się ludzi. Trzeba dawać 
świadectwo, że chce się drugiemu czło-
wiekowi służyć. Trzeba wrócić na tę dro-
gę za pomocą dialogu z poszanowaniem 
praw wszystkich. To nie jest łatwa droga, 
ale jest ona niezbędna” – mówił ks. 
Władysław.

Po nabożeństwie uczestnicy mszy 
św. w towarzystwie licznych pocztów 
sztandarowych oraz orkiestry KWK 
„Janina” w Libiążu przeszli pod Krzyż 
Katyński. Na Rynku Głównym przewod-

Krakowianie 
godnie uczcili 32. 

rocznicę podpisania 
Porozumień 

Sierpniowych. 
W Bazylice 

Mariackiej w piątek 
31 sierpnia zebrało 

się kilka pokoleń 
ludzi „Solidarności”. 

Uroczystość 
zakończyła się 

złożeniem kwiatów 
pod Krzyżem 

Katyńskim.
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niczący Małopolskiej „Solidarności” wraz  
z rodzicami Bogdana Włosika złożył kwia-
ty pod tablicą „Nie oddamy Sierpnia”, 
którą trzydzieści lat temu wmurowali  
w tym miejscu Antoni Zieliński i Jerzy Do-
nimirski. I znów, jak 30 lat temu na ten 
znak wokół tablicy zaczęli gromadzić się 
przechodnie, pojawiły się kolejne kwiaty 
i lampiony.

Pod Krzyżem Katyńskim głos ponow-
nie zabrał Wojciech Grzeszek: „To już 32 
lata od Polskiego Sierpnia, od wielkiego 
narodowego zrywu, który zmienił oblicze 
Polski, ale także zmienił oblicze Europy. 
Dziś wielu nie pamięta już, że I Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 
1981 r. wystosował apel do narodów 

świata, które potem podniosły się i wy-
walczyły niepodległość. To dlatego 31 
sierpnia to dla nas radosny dzień. Wy-
dawało się, że mamy wolne związki za-
wodowe, że zaczną się reformy, że jako 
naród poczujemy, że wreszcie jesteśmy 
u siebie. To była krótka radość. Najpierw 
był stan wojenny, a potem okrągły stół, 
Magdalenka, zatarcie granic między 
katem a ofiarą. To nasze zwycięstwo 
rozmywało się, a wymarzone oblicze 
Polski oddalało się od nas. Ostatnie dni 
też to pokazują. Nie myślałem, że po 32 
latach od sierpnia 1980 r. trzeba będzie 
zajmować się Leninem na bramie stoczni 
w Gdańsku. Wydawało się, że raz na 
zawsze wszelkie symbole komunizmu  
i nazizmu znikną.

W dniu 29 września br. w Warsza-
wie zorganizujemy marsz pod hasłem 
„Obudź się Polsko”. Jesteśmy to winni 
tym, którzy za wolną Polskę oddali swe 
życie.”

Głos zabrał również poseł na Sejm 
RP Ryszard Terlecki: „Dziś to nasze 
święto, to dzień naszego zwycięstwa,  
z którego możemy być dumni. To my roz-
poczęliśmy 32 lata temu marsz ku wol-
ności i spowodowaliśmy, że dziś wszyscy 
Polacy – nie tylko ci, którzy wówczas 
w tym dziele uczestniczyli – mogą być 
dumni. Mamy poczucie, że ta walka nie 
skończyła się ani w 1980 r., ani w 1981 
r. ani w 1989 r., że nadal jesteśmy na tej 
drodze i nadal przed nami jest ostateczne 
zwycięstwo.”

Po przemówieniach nastąpił czas 
na część artystyczną, zaprezentowaną 
przez Alicję Kondraciuk i Edwarda Jan-
kowskiego z Sceny Poetyckiej „Logos”. 
Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” 
parlamentarzyści, delegacje władz samo-
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rządowych oraz organizacji społecznych złożyli kwiaty, 
a zebrani ułożyli krzyż z lampionów.

Apel o pomoc dla rodziny Issy Adgera
Działacze „Solidarności” z lat 80. oraz osoby dzia-

łające na rzecz narodów kaukazkich apelują o pomoc dla 
rodziny niedawno zmarłego Issy Adgera.

Issa Adger urodził się w 1956 r. w Kazachstanie. Był 
artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie 
języków nachskich i kultury narodów Kaukazu, dyrektorem 
Muzeum Narodowego Czeczenii, które w 1994 r. zostało 
całkowicie zniszczone przez Rosjan. Był współzałożycielem 
stowarzyszenia Instytut Kultury Narodów Kaukazu, orga-
nizatorem wielu imprez kulturalnych o tematyce czeczeń-
skiej i kaukaskiej (wystawy, koncerty, wykłady, spotkania  
z publicznością). Założył Czeczeńskie Centrum Informa-
cyjne w Krakowie. Był dyrektorem Ośrodka Samopomocy 
Uchodźców SINTAR oraz wykładowcą na Uniwersytecie 
Warszawskim.

Pozostawił po sobie książki, studentów, przyjaciół,  
w tym wielu z „Solidarności”. Przez lata ciężko pracował 
na rzecz porozumienia między narodami kaukaskimi. Zmarł 
3 sierpnia 2012 r. w Warszawie.

W Polsce pozostały jego dzieci: Elsi jest studentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Esila i Elbi uczą się w liceum, 
Biers w gimnazjum, a najmłodsze Kesira i Elbika chodzą do 
szkoły podstawowej.

„Polska stała się ich drugą ojczyzną. Nie wolno nam 
ludziom Solidarności dopuścić do degradacji poziomu życia 
osieroconej rodziny czy ich przymusowej emigracji” - apelują 
m.in. Barbara Niemiec, Ewa Tomaszewska, Jacek Sma-
gowicz, Zdzisław Maszkiewicz, Józef Mozolewski, Jerzy 
Wielgus i Klara Brodacka.

Środki na pomoc dla rodziny Issy Adgera można wpła-
cać za pośrednictwem Instytutu Kultury Kaukazu, Aleje 
Lotników 19/55, 02-068 Warszawa, NIP 521 32 34 210, 
ING Bank Śląski 13 1050 1054 1000 0090 7591 6644 
z dopiskiem „Dzieci”.
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Joanna Furtak

W prawie stuletniej historii szpitala 
im. Babińskiego w krakowskim Kobie-
rzynie chyba tylko lata okupacji stawia-
ły pod większym znakiem zapytania  
o przyszłość placówki. Choć trudno w to 
uwierzyć, ale napięta sytuacja w szpitalu 
im. Babińskiego w Kobierzynie trwa już 
od ponad trzech lat, a jeszcze niedaw-
no wydawało się, że szpital nie będzie  
w stanie wypełniać swej misji. Trudno 
bowiem opiekować się chorymi nie mając 
personelu oraz odpowiednich warunków 
lokalowych.

Przysłowiową iskrą, która roz-
paliła dyskusję o przyszłości szpitala, 
była uchwała Zarządu Województwa 
Małopolskiego z 21 kwietnia 2009 r., 
zakładająca sprzedaż szpitala i lokali 
doń należących. Zabytkowe budynki 
szpitala, położone na rozległym i bardzo 
atrakcyjnym komercyjnie terenie mogły 
być łakomym kąskiem dla inwestorów, 
niezainteresowanych oczywiście pro-

wadzeniem na tym terenie działalności 
leczniczej. Zwłaszcza, że wycena nie-
ruchomości przez Województwo Mało-
polskie wydawała się bardzo niska. Nic 
zatem dziwnego, że działania Zarządu 
Województwa Małopolskiego wzbudziły 
najpierw niepokój, a następnie protesty 
pracowników, okolicznych mieszkańców 
oraz pacjentów. Wyrazem tego był list 
otwarty pracowników szpitala w sprawie 
przyszłości opieki psychiatrycznej w woje-
wództwie małopolskim z maja 2009 r. 

Niepewność co do przyszłości szpi-
tala zbiegła się z coraz trudniejszymi 
relacjami pomiędzy dyrektor szpitala  
a pracownikami. Sposób zarządzania 
szpitalem oraz stosunek do pracowników 
również bardziej sprzyjały likwidacji niż 
rozwojowi placówki. Zwracali na to uwa-
gę pracownicy, którzy trzykrotnie w la-
tach 2009-2011 wyrazili wota nieufności 
w stosunku do dyrektor.

Ten głos długo pozostawał niesły-

BaBiński 
jest i Będzie!

Pikieta 18 maja 2012 r. Pikieta 18 maja 2012 r.

Petycje, spotkania, 
protesty, pikiety, 

strajk absencyjny, 
a nawet głodówka 

– taką drogę 
przebyli w ostatnich 

trzech latach 
pracownicy Szpitala 

im. Babińskiego
w Krakowie, 

próbując zwrócić 
uwagę na niepewny 

los placówki i jej 
pracowników. Po 

trzech latach walki 
pojawia się nadzieja 

dla tej zasłużonej dla 
polskiej psychiatrii 

placówki.
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szalny – w związku z czym w kwietniu 
2012 r. przeprowadzono referendum  
w sprawie strajku. Wzięło w nim udział 
657 spośród 1001 pracowników szpi-
tala. Blisko 93% opowiedziało się za 
strajkiem. Wszystkie związki zawodowe, 
działające w szpitalu, podjęły wspólną 
akcję. Ewa Jędrys z NSZZ „Solidarność”, 
przedstawicielka Komitetu Strajkowego: 
„Kwestie zarządzania szpitalem i po-
stawy samej pani dyrektor były ważne, 
ale zwróciliśmy także uwagę na fatalne 
zarobki naszych pracowników. Najniż-
sze wynagrodzenie zasadnicze w szpitalu 
wynosi 1,3 tys. zł brutto, a ponad 200 
pracowników ma podstawę wynagro-
dzenia zasadniczego w przedziale 1,3 
tys. – 1,5 tys. zł brutto. W szpitalu od 
czterech lat nie było żadnych podwyżek 
pensji”. Protestujący zażądali podwyżki 
wynagrodzenia zasadniczego o 150 zł 
od stycznia do czerwca 2012 i o kolejne 
150 zł od lipca.

Już na początku maja oflagowano 
budynki oraz zorganizowano godzinną 
pikietę, a 14 maja rozpoczął się strajk 
okupacyjny w budynku administracji. 

Nadzieję na porozumienie rozwiało spo-
tkanie z dyrekcją w dn. 28 maja br. 
Dzień później zaostrzono protest: ośmiu 
pracowników szpitala rozpoczęło strajk 
głodowy. Protestujący domagali się za-
równo podwyżki pensji, jak i zaanga-
żowania w kwestię rozwiązania sporu 
organu założycielskiego szpitala, czyli 
Zarządu Województwa Małopolskiego.

Protest narastał: 31 maja Związek 
Zawodowy Lekarzy i Związek Zawodowy 
Psychologów ogłosił strajk absencyjny, 
polegający na powstrzymaniu się od wy-
konywania pracy z wyjątkiem sytuacji za-
grażających zdrowiu lub życiu pacjentów. 
Na początku czerwca pierwsze osoby 
biorące udział w głodówce ze względu 
na wyczerpanie zasłabły, a dwie z nich 
trafiły do szpitala.

Dyrekcja szpitala nie podjęła roz-
mów, a chcąc złamać protest pracow-
ników, zaczęła część z nich zastraszać, 
próbując oskarżać ich o narażenie 
zdrowia pacjentów. Chcąc przedstawić 
strajkujących w negatywnym świetle, 
dyrektor zadecydowała o nieprzyjmo-
waniu nowych pacjentów do szpitala, 

Strajk głodowy 29 maja 2012 r.

Najniższe 
wynagrodzenie 

zasadnicze 
w szpitalu wynosi 
1,3 tys. zł brutto, 

a ponad 200 
pracowników 
ma podstawę 

wynagrodzenia 
zasadniczego 

w przedziale 1,3 
tys. – 1,5 tys. zł 

brutto. W szpitalu od 
czterech lat nie było 
żadnych podwyżek 

pensji”.Strajk głodowy 29 maja 2012 r.
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uzasadniając to trwającym protestem.
Sukcesem strajkujących było bezpośrednie włą-

czenie się w rozmowy przedstawicieli zarządu woje-
wództwa – marszałka Marka Sowy i wicemarszałka 
Wojciecha Kozaka. Równocześnie nasiliły się pikiety 
organizowane przez związki zawodowe, których efek-
tem było spotkanie mediacyjne komitetu strajkowego z 
dyrekcją, przedstawicielami samorządu województwa i 
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa 
Małopolskiego. Efektem było otwarcie szpitala na 
nowych pacjentów. Przedstawicielka strajkujących Ewa bą Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 

Pikieta, zorganizowana 21 czerwca br. w cen-
trum Krakowa zgromadziła około 200 osób. Na czele 
pochodu niesiono kukłę przedstawiającą dyrektor Szpi-
tala Marzenę Grochowską, której odwołania żądali 
protestujący. Pracownicy przynieśli również transpa-
renty i tablice z hasłami: „Żądamy zmian zarządzania 
szpitalem i osiedlem”, „Nie lekceważcie psychiatrii”, 
„Zamiast restrukturyzacji wdrażacie plan likwidacji”, 
„Zmiana dyrekcji ratunkiem dla szpitala”. Naciski na 

Jędrys została zaproszona na posiedzenie Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w dn. 6 czerwca br, 
gdzie przedstawiła tło protestu i zażądała odwołania 
dyrektor szpitala. Na znak dobrej woli protestujący 
zawiesili strajk głodowy oraz absencyjny, natomiast 
nadal był prowadzony strajk okupacyjny w budynku 
administracji.

Kolejne spotkania z władzami samorządowymi 
nie przyniosły początkowo efektu, w związku z czym 
pracownicy zagrozili odwieszeniem strajku głodowego 
i absencyjnego oraz zapowiedziano pikietę pod siedzi-
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zarząd – w tym m.in. udział protestujących w sesji 
Sejmiku Województwa Małopolskiego doprowadzi-
ły ostatecznie do odwołania dyrektor  Grochowskiej 
oraz zapowiedzi wprowadzenia szerokiego programu 
restrukturyzacji placówki. Wiele nadziei wywołała 
również zapowiedź przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora placówki, od którego uzależ-
niona będzie realizacja postulatu dotyczącego płac. 
Te decyzje władz samorządowych doprowadziły do 
zawieszenia strajku.

To jednak dopiero pierwszy krok zmierzający do 
ratowania szpitala. Związki zawodowe rozpoczęły 
debatę na temat rozwoju szpitala oraz zorganizowały 
wraz z radą pracowników cotygodniowe spotkania 
informacyjne, poświęcone przygotowaniu „Społecznej 
strategii rozwoju szpitala”, dokumentu, który mógłby 
wesprzeć władze samorządowe w przygotowaniu pla-
nów dotyczących przyszłości szpitala. 

Równocześnie ważyły się losy przyszłości terenów 
szpitala. Pojawiły się medialne spekulacje wskazujące 
na użyczenie szpitalnych nieruchomości Małopolskim 
Parkom Przemysłowym. Brak szczegółowych infor-

macji znowu spo-
wodował wzrost 
poczucia nie-
pewności, co do 
intencji Zarządu 
Województwa. 
Komitet Straj-
kowy, Rada 
P r a c o w n i k ó w  
i związki zawo-
dowe zaprosiły 
w związku  
z tym prezesa 
MPP Stanisła-
wa Kracika na 
spotkanie z pracownikami szpitala i mieszkańcami 
osiedla. Spotkanie, które odbyło się w 3 sierpnia br. 
pozwoliło na uporządkowanie informacji dotyczących 
statusu szpitalnych terenów. Wkrótce okazało się, że 
nowym dyrektorem Szpitala Specjalistycznego został... 
Stanisław Kracik.

Kilka dni po tym wyborze powstał Społeczny 
Komitet Pomocy Szpitalowi Specjalistycznemu im. 
J. Babińskiego w Krakowie, który ma wspierać i opi-
niować plany dotyczące rozwoju szpitala. Społeczny 
Komitet stworzyli m.in. dr Wanda Półtawska, dr An-
drzej Kowal, były dyrektor Szpitala, Waldemar Rataj 
z Fundacji Pro Publico Bono, dr Leopold Zgoda, filozof, 
Wojciech Grzeszek, radny Sejmiku i Przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego „Solidarności”, Witold 
Gadowski, dziennikarz, Ryszard Majdzik, radny Skawi-
ny, ekonomiści Kazimierz Wapiennik i Andrzej Madej 
oraz Ewa Jędrys z Komitetu Strajkowego Szpitala.

Nowy dyrektor już w pierwszych dniach urzędo-
wania spotkał się z radą pracowników, a na początku 
września z przedstawicielami komitetu strajkowego. 
Choć postulat podwyżek pensji nie został wciąż zre-
alizowany, to chęć współpracy, wymiany informacji, 
a także pojawiające się pomysły na racjonalizację 
kosztów i poszukiwanie nowych źródeł dochodu dają 
podstawę do optymizmu. Trzy lata ciężkiej walki pra-
cowników dają powoli efekty.
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„Pojawiają się plany 
przeprofilowania 

oddziałów, zamiast 
ich zamykania, jak to 

było za poprzedniej 
dyrekcji. Jeżeli to się 
uda, to będzie sukces 
dyrektora i załogi” - 

mówi członek Komisji 
Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” 
i przewodnicząca 

Rady Pracowników 
Ewa Jędrys w 

rozmowie  
z  Joanną Furtak.

dialOg już jest
Po ponad roku zakończył się protest  –
pracowników szpitala – czy strajk 
przyniósł zakładane efekty?
Nie do końca - główny postulat strajko- –
wy dotyczył podwyżki wynagrodzeń, 
ale ponieważ przyczyny wybuchu 
strajku były bardziej skomplikowane 
i chodziło nam również o model za-
rządzania szpitalem, to w pewnym 
momencie najważniejszym postulatem 
stała się zmiana tego sposobu zarzą-
dzania i zmiana dyrektora szpitala i ten 
cel osiągnęliśmy. Nie zrezygnowaliśmy 
z postulatów płacowych, ale w geście 
dobrej woli zawiesiliśmy strajk i czeka-
my na to, co zrobi nowy dyrektor.
W mediach pojawiały się jednak infor- –
macje na temat ewentualnych podwy-
żek płac dla pracowników, czy zostały 
one ustalone?
Nie, bo były one przedmiotem negocja- –
cji z poprzednim dyrektorem szpitala, 
z którym nie udało się zawrzeć jakie-
gokolwiek porozumienia. Gdy zmienił 
się dyrektor, daliśmy mu czas na to, 
aby zorientował się w jakiej kondycji 
jest szpital i do tych rozmów wrócimy 
prawdopodobnie za miesiąc.
Czy po zmianie dyrektora zmieniła się  –
atmosfera w szpitalu?
Zdecydowanie tak i jest to odczuwalne.  –
Jest inna atmosfera podczas spotkań  
z dyrektorem, jest otwartość, a przede 
wszystkim szpital pracuje normalnie. 
Nie ma takiej presji, stresu i nerwowości 
jak podczas strajku, co jest oczywiste.
Czy można zatem powiedzieć, że  –
zawiązało się porozumienie na linii 
dyrekcja – pracownicy szpitala?
Wcześniej nie dało się rozmawiać   –

i nie było naszym zdaniem prawdziwe-
go dialogu, teraz chęć porozumienia 
się pojawiła.
Jakie są plany dotyczące szpitala   –
i terenów wokół niego?
Po odwołaniu poprzedniej dyrekcji,  –
Zarząd Województwa, który jest wła-
ścicielem szpitala przekazał całą nieru-
chomość szpitalną spółce Małopolskie 
Parki Przemysłowe, której prezesem 
jest Stanisław Kracik, a spółka przeka-
zała szpitalowi do użytkowania budyn-
ki, w których prowadzi on działalność 
medyczną. Potem został ogłoszony 
konkurs na dyrektora, który wygrał 
Stanisław Kracik, co budziło pewne 
wątpliwości czy jedna osoba może 
pełnić dwie funkcje. Jeżeli chodzi  
o pracowników i związki zawodowe to 
w nas przede wszystkim budził niepo-
kój fakt przekazania terenów szpitala 
tej spółce.
Początkowo niezbyt przychylnie pa- –
trzyliście na ten pomysł?
Tak, bo nie wiedzieliśmy, dlaczego to  –
się tak szybko dzieje, skąd taka presja 
i jak zawsze nikt z nami na ten temat 
nie rozmawiał. Konsultowaliśmy się  
z prawnikami związkowymi, którzy też 
uważali, że nie jest to do końca zgodne 
z prawem, więc złożyliśmy pismo do 
Wojewody z wnioskiem o sprawdzenie 
zgodności podjętych uchwał z prawem. 
Jeszcze przed wygraniem konkursu 
przez Stanisława Kracika spotkał się 
on z nami jako prezes spółki MPP, 
co zostało bardzo dobrze przez nas 
odebrane. Teraz, gdy jest dyrektorem, 
widzimy też pewne zalety tej sytuacji, 
bo gdyby to były dwie różne osoby to 
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odpowiedzialność rozmywałaby się. W tej chwili jest to 
jedna osoba odpowiedzialna zarówno za teren i jego 
rewitalizację, oraz za pacjentów i za pracowników.
Czy to nie jest konflikt interesów? Z jednej strony  –
szpital a z drugiej spółka Małopolskie Parki Prze-
mysłowe – to dwie różne firmy i ich cele nie muszą 
być zbieżne.
Jeśli popatrzy się na to w ten sposób, że prezes spółki  –
MPP będzie negocjował pewne sprawy z dyrektorem 
szpitala, a jest to ta sama osoba, to wygląda to 
dziwnie. Jest to sprawa skomplikowana, na ocenę 
przyjdzie jeszcze czas.
Czy umowa dotycząca terenów została zawarta na  –
czas nieoznaczony?
Z tego co wiem, to tak. Istnieje trójstronne porozu- –
mienie zawarte pomiędzy spółką MPP, Zarządem 
Województwa a szpitalem, które stanowi bazę do 
zawierania, bądź wypowiadania umów. Z drugiej 
strony my wiemy, że szpital, który jest SP ZOZ-em 
w zasadzie nie ma albo ma bardzo ograniczone 
możliwości zdobywania pieniędzy z innych źródeł 
niż NFZ. Wiemy, że teren szpitala jest zaniedbany, 
wymaga remontów, itd. i na to środków z NFZ nie 
dostaniemy. Trzeba szukać innych źródeł i jeśli to 
będzie transparentna działalność i będzie rzeczywiście 
przynosić korzyści szpitalowi, to pracownicy będą jak 
najbardziej za.
A czy są już jakieś konkretne pomysły na poprawę  –
sytuacji szpitala?
Tak, kilka pomysłów jest. Stanisław Kracik po objęciu  –
funkcji dyrektora szpitala widzi pewne możliwości  
w ograniczeniu kosztów energii cieplnej czy wydatków 
związanych z podatkami od nieruchomości, bo pewne 
rzeczy przeszły już na spółkę MPP. MPP przejęła też 
kilkunastu pracowników, którzy przeszli ze szpitala 
do spółki.
Temu pomysłowi pracownicy też byli przeciwni? –
Może nie przeciwni, ale zaniepokojeni w tym sensie,  –
w jakim każda tego typu zmiana pracodawcy budzi 
niepokój. Jednak to przejście nie odbyło się na podsta-
wie art. 231 Kp. Dyrektor spotkał się z tymi osobami 
i przedstawił im propozycje przejścia, na które oni 
się zgodzili, rozwiązując umowy za porozumieniem 
stron i nawiązując nowe ze spółką – trudno nam w to 
ingerować, gdyż to były indywidualne decyzje. Pewne 

obawy dotyczące nowego pracodawcy i nowego mo-
delu zarządzania istnieją, ale jeśli jest to uzasadnione, 
to nie sądzę, aby związki miały to oprotestowywać. 
Na pewno jednak musi być dostępna pełna informacja 
o wszystkich planach i poczynaniach.
Jakie jeszcze pomysły ma nowy dyrektor? –
Ciekawym pomysłem jest wykorzystanie zamknię- –
tych przez poprzednią dyrekcję i jeszcze wcześniej 
budynków, w których – po remoncie – możnaby 
prowadzić działalność uzupełniającą ofertę szpitala, 
np. paramedyczną czy profilaktyczną. Pojawił się 
pomysł stworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego 
dla osób starszych z problemami psychicznymi, który 
jest bardzo potrzebny. Pojawił się pomysł stworze-
nia centrum seniora. Wiem, że dyrektor spotkał się 
również z prezesem NFZ; celem tego spotkania było 
określenie zapotrzebowania na usługi z zakresu opieki 
psychiatrycznej. Pojawiają się plany przeprofilowania 
oddziałów, zamiast ich zamykania, jak to było za 
poprzedniej dyrekcji. Jeżeli to się uda, to będzie to 
sukces dyrektora i załogi.
Ile czasu związki dały nowemu dyrektorowi? –
Na ostatnim spotkaniu – 4 września br. – dyrektor  –
poprosił nas o miesiąc czasu. Na następnym spotkaniu 
będziemy mogli rozmawiać o konkretach. Przyznali-
śmy mu rację, że badanie szpitala, który jest ogromną 
jednostką wymaga zrobienia audytu zewnętrznego.
Czy wcześniej nie było takiego audytu w szpita- –
lu?
Były różne audyty, ale szczerze mówiąc nikt z nas  –
ich nie widział i ciężko się opierać na czymś, co było 
robione za poprzedniej dyrekcji. To jest też kwestia 
zaufania – przychodzi nowa osoba i chciałaby mieć 
najbardziej obiektywny obraz sytuacji.
Warto było strajkować? –
Zdecydowanie tak. Nie mogliśmy czekać, aż szpital  –
zostanie zrujnowany i w końcu zamknięty. Chcieliśmy, 
aby województwo zmieniło podejście do tego szpitala  
i przestało go lekceważyć, żeby samorządowcy pochy-
lili się nad tym problemem i zauważyli, że jest to miej-
sce istotne i ważne na mapie Krakowa i województwa 
i pomyśleli o rewitalizacji tego terenu i utrzymaniu go 
dla osób chorych psychicznie. Na razie wygląda na to, 
że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Dziękuję za rozmowę. –
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30. ROCzNICA 
pOwstania tkrh!

Adam gliksman

Po wprowadzeniu stanu wojennego 
i rozbiciu strajku w HiL szybko zaczęto 
odtwarzać struktury „Solidarności”, choć 
internowania i aresztowania działaczy 
utrudniały te działania. Stopniowo po-
wstawały jednak kolejne inicjatywy – 
najpierw Komitet Ocalenia Solidarności 
Nowa Huta (ks. Władysław Palmowski, 
Maciej Mach, Wojciech Daniel i Zbigniew 
Kubiak), następnie KOS/Huta im. Lenina 
(Kazimierz Łapczyński, Stanisław Mala-
ra, Jerzy Ostałowski, Czesław Tondyra), 
a później „GROT”, pierwsze tajne kierow-
nictwo związku na terenie Nowej Huty. 
„GROT” rozpadł się jednak jesienią 1982 
r. w wyniku poboru wielu jego członków 
do wojska, aresztowań i zatrzymań.

We wrześniu 1982 r. – w pobliżu 
biura „Orbisu” na os. Centrum B spotkali 
się działacze „S”, tworząc zalążek Taj-
nej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ 
„Solidarność” (TKRH). W jej skład weszli 
pracownicy - członkowie „Solidarności”  
z Walcowni Blach Karoseryjnych, Wy-
działu Mechanicznego, Walcowni Drobnej  
i Taśm, Zakładu Transportu Kolejowego, 
Zakładu Koksochemicznego i Stalowni 
Konwektorowej. Koordynatorem TKRH  
i zarazem inicjatorem jej działalności był 
Maciej Mach. Dzięki koordynacji działań 
ze Społecznym Funduszem Pomocy Pra-
cowniczej i Duszpasterstwem Hutników 
przy parafii pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej na osiedlu Szklane Domy stworzono 

strukturę, która objęła swoim zasięgiem 
kilka tysięcy pracowników huty. Nic za-
tem dziwnego, że wkrótce TKRH stała 
się jedną z najsilniejszych organizacji 
podziemnych w Polsce.

Przez kolejne lata TKRH koordyno-
wała działalność pomocową, organiza-
cyjną i informacyjną na terenie Huty im. 
Lenina oraz w Nowej Hucie.

W okresie strajku kwietniowo-majo-
wego 1988 r. członkowie TKRH weszli  
w skład komitetu strajkowego HiL,  
a następnie wobec odtwarzania legalnych 
struktur związku zakończyli swoją działal-
ność. W 1988 r. w skład TKRH wchodzili 
Józef Bobela, Jan Kądziołka, Bolesław 
Kozłowski, Józef Krężołek, Tadeusz Legut-
ko, Maciej Mach, Wiesław Mazurkiewicz 
i Marek Szczupak. W 1989 r. odbyły się 
wybory legalnych władz „Solidarności” 
w HiL. W skład KRH weszli członkowie 
„S” z nowego pokolenia, którzy do dziś 
kierują „S” w HiL.
Huczny jubileusz

W 2012 r. mija 30 lat od powstania 
TKRH. Byli działacze postanowili przy-
pomnieć historię i osiągnięcia Komisji. 
Wyrazem docenienia zasług członków 
TKRH będzie wręczenie 25. działaczom 
orderów i odznaczeń, nadanych przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go. Trwałym śladem po uroczystościach 
będzie pamiątkowa tablica wmurowana 
w ścianę bloku nr 9 na os. Centrum B, 

We wrześniu 1982 
r. mija 30. rocznica 

powstania jednej 
z najważniejszych 

podziemnych struktur 
„Solidarności” 
- Tajnej Komisji 

Robotniczej 
Hutników. 

Różnorodne 
uroczystości 

– odsłonięcie 
tablicy, wystawa, 

publikacje i spotkania 
– zaplanowano na 

21-22 września br. 
w Nowej Hucie.
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którą zaprojektował obecny Główny Pla-
styk Miasta Jacek Stokłosa: „Moim za-
daniem jest m.in. opiniowanie projektów 
tablic, ale tym razem chętnie zadeklaro-
wałem pomoc i sam wykonałem projekt. 
Dla Tajnej Komisji Robotniczej Hutników 
wykonywałem zresztą liczne druki, 
choć... Macieja Macha poznałem osobi-
ście dopiero kilka miesięcy temu.”. Jacek 
Stokłosa przyznał, że w jego działalności 
w l. 80. XX w. bardzo pomogły mu zain-
teresowania w okresie studiów: „Na ASP 
zrobiłem w 1972 r. dyplom w zakresie 
sitodruku. To była w PRL zakazana me-
toda i moja praca była pierwszą w tym 
zakresie” - wspominał w lipcu br. Wiele 
projektów plastycznych zaproszeń, grafik, 
znaczków i medali przygotowywała Kry-
styna Starzyńska, sekretarz „S” w ASP 
w l. 1980-1981. „Sukces Tajnej Komisji 
Robotniczej Hutników nie byłby możliwy, 
gdyby nie setki najczęściej anonimowych 
osób, bez których pomocy i zaangażo-
wania, nie udałoby się prowadzić naszej 
działalności. Obchodząc rocznicę chcemy 
podziękować i uhonorować każdego, kto 
w tamtych trudnych latach wspierał nas 
materialnie, zajmował się kolportażem, 
użyczał mieszkań na spotkania, udostęp-
niał samochód, itd. Bez tych drobnych 
gestów ludzkiej solidarności nie przetrwa-
libyśmy lat 80.” - podkreśla koordynator 
TKRH i główny organizator uroczystości 
rocznicowych Maciej Mach. 

Fundatorem tablicy jest Edward 
Nowak, jeden z twórców „S” w HiL 
w 1980 r. „Historia KRH pokazuje, że 
mimo tych trudnych doświadczeń „So-
lidarność” jest jedna. My tworzyliśmy 
ją w Hucie w 1980 r., potem kolejne 
pokolenie walczyło o jej przetrwanie 
w stanie wojennym i z powodzeniem 

doczekało wolności, a kolejni działacze 
tworzyli i tworzą związek już w innych 
warunkach.”

O wielu działaniach TKRH będzie 
można przeczytać w specjalnym numerze 
krakowskiego „Sowińca”. 22 września 
br. w Alei Róż, w pobliżu miejsca, gdzie 
niegdyś stał pomnik Lenina, zostanie 
otwarta wystawa „Nowa Huta. Under-
ground. XXX rocznica powstania Tajnej 
Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „S”, 
przygotowana przez Muzeum Historii 
PRL. Zostanie wówczas ogłoszony kon-
kurs historyczny dla nowohuckich liceali-
stów „Dzieje Nowej Huty i Solidarności 
w latach 1980-1989”. Maciej Korkuć, 
naczelnik Okręgowego Biura Edukacji 
Publicznej IPN podkreśla: „Chcemy za-
chęcić młodzież do odkrywania historii 
w jej pobliżu i pokazać, że prawdziwi 
bohaterzy często mieszkają blisko nich  
– w tych samych klatkach, na tych sa-
mych osiedlach.”
Program uroczystości
21 września 2012 r. (piątek): 
14:00 - złożenie kwiatów na grobach Bogdana Włosika i Ryszarda Sma-
gura na cmentarzu w Grębałowie; 
16:00 - odsłonięcie pamiątkowej tablicy na os. Centrum B 9; 
17:45 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Bogdana Włosika; 
18:00 - msza św. w kościele Arka Pana w Bieńczycach; 
19:00 - odsłonięcie okna witrażowego, ufundowanego przez członków 
TKRH NSZZ „Solidarność” i uroczysty koncert orkiestry Huty ArcelorMittal 
Poland S.A.
22 września 2012 r. (sobota):
15:30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem „Solidarności” na Placu Cen-
tralnym; 
16:00 - otwarcie wystawy „Nowa Huta Underground. XXX rocznica po-
wstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” na Placu 
Centralnym; 
17:00 - spotkanie uczestników, wręczenie orderów i odznaczeń, dyskusja 
panelowa i wspomnienia, wystąpienie reżysera Bogusława Gizy i pokaz 
filmu „Solidarność Nowej Huty 1982-89”.

Więcej informacji na stronie www.tkrh.pl.
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Przedmiotem niniejszej opinii jest odpowiedź na 
pytanie skierowane przez Komisję Krajową NSZZ „Soli-
darność” - czy pracodawca ma obowiązek przekazania 
organizacji związkowej będącej w sporze zbiorowym 
listy imiennej pracowników zakładu pracy uprawnionych 
do głosowania w referendum strajkowym.

W polskim prawie pracy problematykę sporów 
zbiorowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r.  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (zwana dalej 
„ustawą o sporach”). Definiuje ona spór zbiorowy jako 
spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami do-
tyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych 
(albo praw i wolności związkowych). Tak rozumiane 
spory zbiorowe są zjawiskiem zupełnie naturalnym 
w relacjach pomiędzy pracownikami i ich przedstawi-
cielami a pracodawcami, przy czym stopień nasilenia 
emocji towarzyszących zagraża (potencjalnie bardzo 
poważnie) homeostazie społecznej. Dlatego kwestią 
niezwykle istotną jest stworzenie procedur łagodzących 
napięcie i pozwalających rozwiązać sytuacje konflikto-
we. Celowi temu służą przyjęte w ustawie o sporach 
polubowne (ireniczne) i strajkowe instrumenty rozwią-
zywania sporów zbiorowych. Należy przy tym podkre-
ślić, że rozwiązywanie sporu zbiorowego jest możliwe 
jedynie w ramach procedur przewidzianych ustawą  
o sporach. Potwierdzeniem tego jest wyraźna dyspozy-
cja zawarta w art. 4 ust. l tej ustawy, zgodnie z którą 
nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego 
w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, 
jeżeli ich rozstrzygniecie jest możliwe w postępowaniu 
przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia 
pracowników. A contrario wynika z tego, że bez pod-
stawy prawnej sporu zbiorowego nie można poddać 
rozstrzygnięciu sądowemu. Zresztą sprawy z zakresu 
zbiorowego prawa pracy co do zasady nie podlegają 
kognicji sądownictwa powszechnego.

Do polubownych (irenicznych) metod rozwiązywa-
nia sporu zbiorowego zalicza się rokowania, mediację 
i (fakultatywny) arbitraż społeczny. W przypadku nie-

możności rozwiązania sporu za pomocą tych metod 
związek zawodowy zyskuje prawo zorganizowania straj-
ku. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się 
pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania 
sporu zbiorowego. Pracownicy w celu wywarcia nacisku 
na pracodawcę mogą odmówić zbiorowo wykonywania 
pracy. W ten sposób wzmacniają pozycję negocjacyj-
ną reprezentujących ich przedstawicieli związkowych. 
Oprócz strajku mogą być organizowane inne formy 
akcji protestacyjnej, nie zagrażające życiu lub zdrowiu 
ludzkiemu, bez przerywania pracy, z zastrzeżeniem 
przestrzegania obowiązującego porządku prawnego. 
Chodzi tu np. o oflagowanie zakładu, pikiety, etc.

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej opinii 
kluczowe znaczenie ma treść art. 20 ustawy o sporach. 
Przepis ten przewiduje, że strajk zakładowy ogłasza 
organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości 
głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło 
udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. 
Natomiast strajk wielozakładowy ogłasza organ związku 
wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości 
głosujących pracowników w poszczególnych zakładach 
pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowa-
niu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 
50% pracowników. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić 
co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Z przedstawionej regulacji wynika jednoznacznie, 
że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia prze-
słanek legalności strajku jest jego organizator, czyli 
zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa  
w przypadku sporów zakładowych i właściwy organ 
związku w przypadku sporów wielozakładowych. 
Organizacja ta przed proklamowaniem strajku jest 
zobowiązana uzyskać zgodę załogi w drodze referen-
dum. Przepis co prawda wyraźnie tego nie artykułuje, 
niemniej bez wątpienia wynika z niego, że referen-
dum przeprowadza organizacja związkowa. Sugeruje 
to określenie „organizacja związkowa po uzyskaniu 
zgody większości ...”. Jednocześnie w niezbędnym 

Opinia prawna w sprawie obowiązku pracodawcy przekazania organizacji związkowej 
będącej w sporze zbiorowym listy imiennej pracowników zakładu pracy uprawnionych 

do głosowania w referendum strajkowym
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zakresie pracodawca powinien współdziałać z organi-
zacją związkową - zgodnie z art. 26 ustawy o sporach 
odpowiedzialności karnej podlega ten, kto przeszkadza 
we wszczęciu lub prowadzeniu zgodnie z prawem sporu 
zbiorowego.

W tym stanie rzeczy niewątpliwie na gruncie 
ustawy o sporach zakładowa (międzyzakładowa) 
organizacja związkowa lub właściwy organ związku 
zawodowego mają prawo żądać od pracodawcy infor-
macji niezbędnych do przeprowadzenia referendum. 
Referendum ma bowiem charakter obligatoryjny, można 
ewentualnie rozważać zwolnienie z obowiązku jego 
przeprowadzenia w przypadku wypełnienia przesłanek 
określonych w art. 17 ust. 2 ustawy o sporach (choć 
wniosek ten nie jest pewny z uwagi na stylizację tego 
przepisu). Ponadto do przeprowadzenia referendum 
konieczne jest - z istoty tej czynności - dysponowanie 
odpowiednimi danymi, a w szczególności wykazem 
osób uprawnionych do udziału w referendum. Udział 
w referendum jest prawem wszystkich pracowników 
zatrudnionych w danym zakładzie, a nie tylko członków 
związku, stąd zakres wiedzy organizacji związkowej 
na temat osób uprawnionych do głosowania wykra-
cza poza możliwości uzyskania jej własnym sumptem 
przez daną organizację. Niezbędna jest tu aktywność 
pracodawcy, który tymi danymi dysponuje. Tak więc bez 
współdziałania pracodawcy nie jest możliwe przepro-
wadzenie referendum strajkowego, a w konsekwencji 
także zorganizowanie strajku. Prowadzi to do wniosku, 
że pracodawca ma bezwzględny obowiązek udostęp-
nienia na żądanie związku zawodowego imiennej listy 
pracowników uprawnionych do udziału w referendum, 
a więc wszystkich pracowników zatrudnionych przez 
tego pracodawcę. Tylko taki wniosek jest zgodny  
z logiką ustawy o sporach. Jeśli uznalibyśmy, że pra-
codawca może odmówić udzielenia listy pracowników 
wówczas oznaczałoby to możliwość zablokowania przez 
pracodawcę akcji strajkowej, co trudno zaakceptować 
nie tylko ze względu na postulat racjonalności ustawo-
dawcy, ale także z uwagi na łączące Polskę standardy 
międzynarodowe i aksjologię demokratycznego ustroju 
społeczno-politycznego.

Problemem, który należy rozważyć, jest odpowiedź 

na pytanie, czy powyższe ustalenia co do istnienia 
obowiązku pracodawcy przekazania związkowi zawo-
dowemu listy pracowników w celu przeprowadzenia 
referendum strajkowego, ulegają jakiejś modyfikacji 
w związku z przepisami ustawy o ochronie danych 
osobowych. Niewątpliwie administratorem danych oso-
bowych pracowników jest pracodawca i to na nim ciążą 
obowiązki związane z ochroną tych danych i ich prze-
twarzaniem. Zasady przetwarzania danych osobowych 
określa artykuł 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „ustawą  
o ochronie danych”). Zgodnie z jego brzmieniem prze-
twarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 
1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, 
chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, 
której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to nie-
zbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, 4) jest niezbędne 
do wykonania określonych prawem zadań realizowa-
nych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla 
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizo-
wanych przez administratorów danych albo odbiorców 
danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą.

Ustawa o ochronie danych nie określa wprost 
analizowanego w niniejszej opinii zagadnienia, nie 
wprowadza w ustawie o sporach żadnych zmian, choć-
by pośrednich. Należy stąd wnosić, że rozstrzyganie 
ewentualnej kolizji pomiędzy obiema ustawami powinno 
się odbyć w płaszczyźnie wykładni przepisów prawa, 
która ma doprowadzić do stworzenia spójnego obrazu 
badanej rzeczywistości normatywnej. Zacząć należy 
od niewątpliwego stwierdzenia, że przepisy ustawy  
o sporach i ustawy o ochronie danych mają identyczną 
moc prawną i są zlokalizowane na tym samym szcze-
blu w hierarchii źródeł prawa. Nie ma zatem żadnych 
przesłanek, by którejś z nich dawać pierwszeństwo 
w stosowaniu. Zresztą jeślibyśmy chcieli ustalić jakąś 
hierarchię w systemie wartości podstawowych charak-
teryzujących system prawny (choć uważam, że nie 
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jest to w analizowanej sprawie potrzebne) to wydaje 
się, że ze względu na standardy międzynarodowe, jak  
i regulacje zawarte w ustawie zasadniczej, przepisy  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych niewątpliwie zajmo-
wałyby wyższą pozycję, aniżeli przepisy o ochronie da-
nych osobowych. Jednym z argumentów za przyjęciem 
takiego stanowiska mogłyby być wnioski wynikające  
z przepisów Konstytucji, która nader oszczędnie odnosi 
się do kwestii ochrony danych osobowych, natomiast 
szeroko wspiera prawa kolektywne pracowników, w tym 
prawo do strajku. Zgodnie z art. 59 ustawy zasadniczej 
zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawo-
dowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników 
oraz w organizacjach pracodawców. Związki zawodowe 
oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do roko-
wań, w szczególności w celu rozwiązywania sporów 
zbiorowych oraz do zawierania układów zbiorowych 
pracy i innych porozumień. Związkom zawodowym 
przysługuje prawo do organizowania strajków pracow-
niczych i innych form protestu w granicach określonych 
w ustawie. Ze względu na dobro publiczne ustawa 
może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go 
w odniesieniu do określonych kategorii pracowników 
lub w określonych dziedzinach. Zakres wolności zrze-
szania się w związkach zawodowych i organizacjach 
pracodawców oraz innych wolności związkowych może 
podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie 
są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą Polską 
umowy międzynarodowe.

Biorąc powyższe pod rozwagę przyjmuję, że  
w celu realizacji obowiązku wynikającego z będącego 
w mocy przepisu prawa, a mianowicie art. 20 ustawy  
o sporach, konieczne jest stworzenie mechanizmu umoż-
liwiającego organizacji związkowej przeprowadzenie 
referendum wśród załogi w celu wyrażenia przez nią 
stanowiska odnośnie akcji strajkowej. Ponieważ ustawa 
o sporach dookreśla pewne parametry tego referendum, 
a mianowicie zawęża jego zakres podmiotowy tylko do 
pracowników danego zakładu, a ponadto wprowadza 
wymóg kworum i zwykłą większość dla podjęcia decyzji, 
dlatego dla przeprowadzenia referendum niezbędne 
są: a) wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych 
według stanu na określony dzień przez danego praco-

dawcę, b) zapewnienie wszystkim tym pracownikom 
prawa do wyrażenia swego stanowiska (oczywiście 
bez zmuszania pracownika do głosowania) oraz c) 
ustalenie wyników głosowania poprzez przeliczenie 
wszystkich oddanych głosów i sporządzenie protokołu 
odzwierciedlającego wyniki referendum. Wszystkie te 
obowiązki ciążą na organizacji związkowej. Ustawa 
o ochronie danych, nie przewidując żadnych szcze-
gólnych procedur względem referendum strajkowego, 
nie może zatem stanowić przeszkody w organizacji 
referendum, może jednak nakładać pewne obowiązki 
na związek zawodowy. Zresztą wniosek taki można - 
moim zdaniem - wyprowadzić wprost z treści tej ustawy. 
Zezwala ona bowiem na przetwarzanie danych „jest to 
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa”, a z taką 
właśnie sytuacją mamy tu do czynienia.

Uzyskując od pracodawcy listę pracowników 
związki zawodowe mają obowiązek wykorzystania 
tej informacji jedynie w celu niezbędnym do przepro-
wadzenia referendum. Są oczywiście zobowiązane do 
zachowania szczególnej ostrożności w wykorzystywaniu 
tych danych. Warto w tym miejscu podkreślić z całą 
mocą, że pracodawca nie może uzależniać przekazania 
listy pracowników w celu przeprowadzenia referendum 
strajkowego od zgody tych pracowników. Pracownik swą 
indywidualną wolą nie może blokować przeprowadzenia 
referendum, ma natomiast prawo udziału (bądź nie)  
w tym referendum. Prawo to wynika z samej przynależ-
ności pracownika do załogi zakładu pracy.

Reasumując - pracodawca ma bezwzględny obowią-
zek udzielenia związkowi zawodowemu informacji nie-
zbędnych do przeprowadzenia referendum strajkowego 
(w tym listy pracowników przez niego zatrudnianych) 
a przepisy ustawy o ochronie danych nie stwarzają 
żadnych ku temu przeszkód prawnych. Nieudzielenie 
tych informacji przez pracodawcę skutkuje jego odpo-
wiedzialnością karną z art. 26 ustawy o sporach, moim 
zdaniem powoduje też możliwość przystąpienia do akcji 
strajkowej bez uzyskania zgody załogi zakładu pracy.

dr hab. Jakub Stelina, 
prof. ug kierownik katedry prawa pracy 

uniwersytet gdański



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 1719 września 2012

Z Reg ionu

Adam gliksman

W relacji z prac KK – przekazanej 
przez Jana Sułkowskiego – poinformo-
wano o sukcesie „Solidarności”, jakim 
było doprowadzenie zarejestrowania 
przez Komisję Europejską wniosku o prze-
prowadzenie inicjatywy ustawodawczej  
w sprawie zawieszenia wykonania tzw. 
Pakietu Klimatycznego. Inicjatywa, two-
rzona przez instytucje z siedmiu krajów 
Unii ma na celu zmianę niekorzystnej 
polityki energetycznej, ograniczającej 
znaczenie węgla. By wniosek został 
uwzględniony trzeba będzie do sierpnia 
2013 r. zebrać co najmniej milion podpi-
sów w co najmniej siedmiu krajach Unii.

„Solidarność” kontynuuje walkę  
o zmianę ustawy emerytalnej (której 
przebieg przypominamy w bieżącym 
numerze „Serwisu”). Związek złożył 
skargę do Trybunały Konstytucyjnego, 
zwracając uwagę na brak właściwego 
zabezpieczenia społecznego, nieprawi-
dłowości związane ze zrównaniem wieku 
emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz 
zróżnicowaniem warunków prawa do 
nabycia tzw. emerytur częściowych.

Elementem walki o zmianę polityki 
rządu jest ogólnopolska manifestacja pod 
hasłem „Obudź się Polsko”, która odbę-
dzie się 29  września  br. w Warszawie. 
Wśród  wielu  organizacji  społecznych  
i  politycznych znajdzie się również „So-
lidarność”. Związek będzie protestował 
z hasłami: wolności dla mediów i zgro-
madzeń, podniesienia płacy minimalnej, 
„STOP 67”, stabilne zatrudnienie oraz 
„STOP dla umów śmieciowych”. Marsz 
rozpocznie się z kilku miejsc w Warsza-

wie. „Solidarność” Małopolska wyruszy 
spod Pomnika Armii Krajowej przy ul. 
Matejki. Następnie nastąpi przemarsz 
na Plac Trzech Krzyży, gdzie odbędzie 
się msza św. w intencji Ojczyzny oraz 
zostanie przedstawiony program słowno-
muzyczny. Około godz. 14:00 nastąpi 
przemarsz uczestników na Plac Zamko-
wy.

Wiele miejsca poświęcono również 
problemom służby zdrowia, które zrefero-
wała Danuta Kądziołka, przewodnicząca 
Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ „S”, pod-
kreślając, że związek musi wypracować 
własne stanowisko i propozycje, oraz 
przede wszystkim uwrażliwiać wszyst-
kich członków związku na problemy tego 
sektora. 

Zarząd Regionu przyjął stanowisko, 
protestując przeciwko zamiarowi likwi-
dacji Zakładu Remontowego Urządzeń 
Górniczych ZRUG-u w Pogórskiej Woli. Za-
kład może zostać zlikwidowany, mimo iż 
przynosi zyski i jest ważnym pracodawcą 
w powiecie tarnowskim. 

Jerzy Smoła poinformował również 
o przygotowaniach do I sesji IX Walnego 
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” 
Regionu Małopolska, która odbędzie się 
w piątek 12 października br. w Hotelu 
Swing w Nowej Hucie.

OBudź się pOlskO!

Przygotowaniom 
do ogólnopolskiego 
marszu „Obudź się 

Polsko!”, sytuacji 
w służbie zdrowia 
w Małopolsce oraz 
sprawom bieżącym 

poświęcone było 
posiedzenie 

Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ 

„S” w dniu 31 
sierpnia 2012 r.

Wszelkie informacje na temat wy-
jazdu na manifestację 29 września br. 
można uzyskać w Dziale Kontaktów  
z Zakładami Pracy ZRM, Pl. Szczepański 
5, tel. 12 431-27-21 oraz w biurach 
oddziałów Regionu.
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Rocznica „Stalproduktu”
W dniu 6 lipca 2012 r. w Bochni w spółce Stal-

produkt odbyło się Uroczyste Zebranie Delegatów 
NSZZ „Solidarność”. Zebranie Delegatów w całości 
było poświęcone XX rocznicy powstania Spółki „Stal-
produkt” SA, która została założona w lipcu 1992 r. 
na bazie majątku wydzielonego Zakładu Przetwórstwa 
Hutniczego z ówczesnej Huty im. Lenina (obecnie 
ArcelorMittal Poland O/Kraków).

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: prezes 
spółki Piotr Janeczek, przewodniczący Rady Nadzor-
czej Stanisław Kurnik (były Przewodniczący NSZZ 
„Solidarność”) i wiceprzewodniczący RN prof. Maria 
Sierpińska (wówczas doradca przy tworzeniu spółki). 
W zastępstwie przewodniczącego KK NSZZ „S” Piotra 
Dudy przyjechał jego pierwszy zastępca Bogdan Biś. 
Związek reprezentowali również wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S” Andrzej Gębara, 
przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„S” Wojciech Grzeszek i jego zastępca Jerzy Smoła 
oraz przewodniczący MOZ przy ArcelorMittal Poland 
Władysław Kielian.

Na wstępie prezes Janeczek i przewodniczący RN 
S. Kurnik przypomnieli rys historyczny tworzenia firmy 
i trudności, jakie temu towarzyszyły. Należy przypo-
mnieć, że był to początkowy okres tworzenia akcjona-
riatu pracowniczego w Polsce, a Zakład Przetwórstwa 
Hutniczego w Bochni był jednym z pierwszych, który 
zaczął wydzielać się z ówczesnej Huty im. Lenina. 

Obecnie akcje „Stalprodukt” są notowane na 
giełdzie finansowej z bardzo pozytywnym skutkiem,  
a sama firma z roku na rok rozwija się i odnosi sukcesy 
nie tylko na rynku polskim, ale również europejskim. 
Obecnie trwają rozmowy w sprawie kupna Zakładów 
Górniczo-Hutniczych w Bukownie k. Olkusza.

Organizacja Związkowa również z roku na rok 
ma coraz więcej członków, obecnie liczba ta zbliża się 
do 600, a przedstawicieli „S” Stalproduktu widać na 
wszystkich akcjach i uroczystościach organizowanych 
przez struktury krajowe oraz przez Region Małopolski, 
co w swojej wypowiedzi podkreślił Wojciech Grzeszek, 
przewodniczący Regionu.

Na zakończenie z okazji uroczystego Zebrania 
Delegatów słowa gratulacji i listy gratulacyjne złożyli 
w imieniu Przewodniczącego Komisji Krajowej B. Biś, 
Szef Regionu W. Grzeszek, Wiceprzewodniczący SKH 
A. Gębara oraz W. Kielian.

 Andrzej gębara
Solidarność z Hutnikiem

Blisko 2 tys. kibiców bawiło się na Stadionie 
Miejskim Hutnik Kraków podczas III edycji turnieju 
„Welcome to Nowa Huta“. Jednym z partnerów tego 
ciekawego wydarzenia sportowego była Małopolska 
„Solidarność”.

„Welcome to Nowa Huta” to letni turniej piłkar-
ski z udziałem Hutnika Nowa Huta oraz zagranicz-
nych drużyn piłkarskich, mających bogatą historię. 
W poprzednich latach do Nowej Huty przyjechały 
m.in. najstarszy piłkarski klub świata Sheffield F.C.  
i zdobywca Pucharu Zdobywców Pucharów z 1973 r. 
1. FC Magdeburg.

W 2012 r. do Nowej Huty przyjechał jeden  
z najstarszych klubów piłkarskich Słowacji, dwukrotny 
mistrz tego kraju i uczestnik fazy grupowej Ligi Mi-
strzów w sezonie 2005/06 FC Petržalka 1898.

Choć temperatura powietrza przekraczała 30 
stopni to ponad 1800 kibiców pojawiło się na sta-

fot. M. Kowalski

dionie, a piłkarze uraczyli ich szybkim i trzymającym  
w napięciu meczem.

W 36 min. Petržalka wyszła na prowadzenie po 
trafieniu Františka Hečki. W drugiej połowie Hutnik 
zdecydowanie zaatakował i zepchnął gości do obrony. 
Gospodarze gola zdobyli jednak dopiero w 64 min. Po 
rzucie rożnym wykonywanym przez Kamila Hula piłkę 



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 1919 września 2012

Z Reg ionu

w bramce umieścił Daniel Zimny. Wydawało się, że 
Hutnik pójdzie za ciosem, ale Petržalka grała mądrze 
i w 70 min. zadała decydujące uderzenie – bramkę 
po składnej akcji drużyny zdobył Marek Malík. Hutnicy 
próbowali w końcówce wyrównać i doprowadzić do 
karnych. Najbliższy zdobycia gola był Sebastian Jagła, 
ale po jego strzale głową piłka minęła poprzeczkę.

Po chwili te wszystkie emocje nie były już istotne. 
Obie drużyny odebrały puchary ufundowane przez 
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopol-

ności historię Centrum przypomniał jego były prezes, 
przewodniczący SWM Kazimierz Barczyk. „Nasza 
praca nie była tak wielkim aktem determinacji i odwa-
gi jak działalność twórców Konstytucji 3 maja i tych, 
którzy walczyli z zaborcami, ale była kompleksowa  
i dała wiele pozytywnych impulsów prawu, które 
rodziło się w Polsce po 1989 r.”

W imieniu ministra sprawiedliwości medale 
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” wręczył 
podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn, zaś wśród odznaczonych znaleźli 
się m. in. profesorowie uniwersytetów, sędziowie, 
adwokaci i radcy prawni współdziałający z Centrum,  
a wśród nich były prezes COIU Kazimierz Barczyk.

„To była bardzo rzetelna praca, która dała wiele 
owoców. Byłoby dobrze gdyby np. dzisiejsi twórcy 
prawa prasowego spojrzeli na projekt przygotowany 
przez Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodaw-
czych „Solidarności” - ocenił odznaczony profesor 
Walery Pisarek. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się adw. prof. Zbi-
gniew Ćwiąkalski, adw. prof. Andrzej Szumański, 
adw. prof. Stanisław Włodyka, adw. prof. Andrzej 
Kubas, adw. Zbigniew Dyka, adw. Stanisław Kłys, 
adw. Ryszard Raźny, adw. Krzysztof Bachmiński, adw. 
Stefan Płażek, adw. Jacek Żuławski, Janusz Barta, 
Kazimierz Barczyk, Maciej Bednarkiewicz, Aleksan-
der Herzog, Walery Pisarek, Zbigniew Romaszewski, 
Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Hanna Suchocka, 
Tadeusz Syryjczyk i Andrzej Zoll.

majlech
Akcja krwiodawstwa

Zarząd Pierwszego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi Cracovia Pasy i Zarząd Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” wraz ze sponsorem głównym 
Krakowskim Bankiem Spółdzielczym zorganizowały  
w dniu 30 sierpnia 2012 r. Akcję Krwiodawstwa 
podczas której zebrano 7 650 ml krwi pełnej. Podczas 
imprezy zjawiło się i zarejestrowało w ambulansie do 
poboru krwi 28 dawców.

W ciągu 5 godzin poboru krwi na Małym Rynku 
w Krakowie przewinęło się wiele osób związanych  

skiego Kazimierza Barczyka, a następnie piłkarze 
wspólnie podziękowali kibicom za wsparcie i gorący 
doping.

„Solidarność” Małopolska podobnie jak w po-
przednich latach była partnerem „Welcome to Nowa 
Huta”.

majlech
Medale dla zasłużonych dla wymiaru 
sprawiedliwości

W przededniu 32. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność” w Krakowie odbyła się uroczystość 
nadania zasłużonym współpracownikom Centrum Oby-
watelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” 
odznaczeń „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwo-
ści”. Medale nadał minister sprawiedliwości Jarosław 
Gowin, zaś wnioskodawcą był b. prezes COIU „S”, 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Kazimierz Barczyk.

Uroczystość odbyła się w Collegium Maius Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, które wielokrotnie gościło 
spotkania COIU, dlatego zaproszonych gości przywitał 
Rektor UJ, prof. dr hab. Karol Musioł. W dalszej kolej-

fot. M. Kowalski
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z klubem HDK Cracovia Pasy i „Solidarnością” Mało-
polską. Do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 
17 osób i dzięki temu zebrano 7 litrów 650 ml krwi 
pełnej.

Dla krwiodawców przygotowano drobne upomin-
ki związane z „Solidarnością”. Akcję Krwiodawstwa 
należy uznać za bardzo udaną, mimo iż duża ilość 
dawców została odrzucona, ale w okresie wakacyj-
nym ze względu na niedobór krwi liczy się „każda 
jej kropla”.

Andrzej tychoniak

Sieć „Solidarności”
Blisko 30 byłych członków „Solidarności” spotka-

ło się na placu Szczepańskim w 32. rocznicę powsta-
nia NSZZ „Solidarność”.

Inspiratorem spotkania był Edward E. Nowak, 
były członek „Solidarności” w dawnej Hucie im. Le-
nina, uczestnik strajków w 1980, 1981 i 1988 r.: 
„Chciałem w tę radosną dla nas rocznicę zorganizować 
koleżeńskie spotkanie, by zastanowić się nad tym, 
czy jest sens i chęć do naszej współpracy” – mówił 
przed spotkaniem.

„Cieszę się, że udało nam się dziś spotkać, bo 
choć niekiedy wiele nas dziś dzieli, to jestem przeko-
nany, że znacznie więcej nas łączy. Niestety nasze 
drogi jakiś czas temu rozeszły się i często dziś nawet 
nie wiemy, co się dzieje u naszych kolegów” – mówił, 
nawiązując do poruszającej historii Edwarda Kubi-
siowskiego, który za walkę o wolną Polskę zapłacił 
więzieniem, a III Rzeczpospolita nie potrafiła mu 
zapewnić skutecznego leczenia, gdy znalazł się w 
potrzebie, a jego niewielka emerytura nie dawała 
najmniejszych szans na poradzenie sobie w tej trud-
nej sytuacji życiowej. Edward Kubisiowski zmarł, bo 
NFZ odmówił mu zakupu leku potrzebnego do walki  

z chorobą. Kilka tygodni po śmierci córka pana Edwar-
da – Katarzyna Kubisiowska odebrała z rąk wojewody 
„Krzyż Solidarności i Wolności”. Jej ojciec uroczystości 
nie doczekał. Zmarł 10 listopada 2011 r.

„Takich sytuacji jest więcej. Musimy sobie jakoś 
wzajemnie pomagać. Powinniśmy skatalogować moż-
liwości pomocy dla naszych kolegów, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji życiowej. Warto byłoby zapewnić 
im pomoc prawną. Musimy się na nowo zintegrować, 
nawet po to, by jeśli ktoś trafi do szpitala, to go od-
wiedzić i porozmawiać” – mówił Edward E. Nowak.

O tym, że problemów osób represjonowanych 
jest wiele wspominał jeden z liderów „Solidarności” 
w stanie wojennym – Jan Ciesielski: „Przed stanem 
wojennym zarabiałem w hucie dwie średnie krajowe, 
potem byłem zwolniony z pracy i uniemożliwiano mi 
jakiekolwiek legalne zatrudnienie. To przez ten brak 
lat składkowych dziś moja emerytura wyniesie ok. 
1,2-1,3 tys. PLN. SB-cy, którzy mnie prześladowali 
mają więcej. Nie chcę im zabierać tych pieniędzy, 
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może poza dodatkami, ale trzeba tak zmienić pra-
wo, by tym, których komuniści prześladowali, pomóc  
w przejściu na emeryturę i zapewnić godne warunku 
życia.”

Potrzeb opozycjonistów jest wiele, zwłaszcza, 
że jest to już środowisko coraz starsze, na którym 
odbijają się lata zaangażowania w walkę o niepod-
ległą Polskę. Zapewne zaproponowana przez Edwar-
da Nowaka „Sieć Solidarności” nie rozwiąże tych 
wszystkich problemów, ale daje szansę na integrację 
środowiska, zwłaszcza jeśli wszyscy będą w stanie w 
imię solidarności zapomnieć na chwilę o politycznych 
sporach i podziałach.

majlech
32. urodziny „Solidarności”

W Gorlicach obchodzono 32. rocznicę powstania 
NSZZ „Solidarność”. 2 września 2012 r. członkowie 
i sympatycy związku wzięli udział w uroczystej mszy 
św. w Bazylice Mniejszej NNMP w Gorlicach, którą 
odprawił i kazanie wygłosił ks. Stanisław Ruszel, 
proboszcz parafii.

Kaznodzieja w swym głębokim w treści kazaniu 
zwrócił uwagę na potrzebę mówienia o tamtych wy-
darzeniach, wspomniał o związkach „Solidarności”  
z Kościołem oraz podkreślił m.in. że „Solidarność” to 
nie flagi, lecz ludzie. Ks. Stanisław przypomniał słowa 
Jana Pawła II: „Nie ma Solidarności bez miłości”.

Po mszy św. uczestnicy obchodów przemasze-
rowali w asyście pocztów sztandarowych na gorlicki 
cmentarz. Tam złożono okolicznościowe wiązanki i za-
palono znicze pod Krzyżem Katyńskim oraz pod tablicą 
upamiętniającą patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Wiązanki złożyli przedstawiciele NSZZ 

„S”, Rady Miasta Gorlice, Rady Powiatu Gorlickiego, 
Poseł Barbara Bartuś, Senator RP Stanisław Kogut 
oraz przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy 
AK Koło w Gorlicach.

Andrzej Szkaradek, szef Oddziału NSZZ „S”  
w swym wystąpieniu mówił m.in. o ograniczaniu przez 
dzisiejszą władzę praw związków zawodowych. 

Barbara Bartuś dziękowała ludziom „S”, że  
w tych trudnych czasach jako jedyny związek zawodo-
wy dbają i bronią interesów ludzi pracujących, mimo iż 
z tego względu są źle postrzegani i krytykowani.

Stanisław Kogut nawiązał do swojej przyna-
leżności do „Solidarności” oraz wezwał do udziału  
w marszu zaplanowanym na 29 września w Warsza-
wie „Obudź się Polsko!”.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkali się  
w siedzibie Biura Oddziału ZRM NSZZ „Solidarność”  
w Gorlicach; był czas na luźną rozmowę. 

Można sobie zadać pytanie, czy dziś po tylu 
latach „Solidarność” jeszcze jest potrzebna? Jeśli 
ktoś ma wątpliwości, to popatrzmy, czy postulaty „So-
lidarności” z sierpnia 1980 zostały zrealizowane? Był 
tam m.in. postulat obniżenia wieku emerytalnego. Co 
obecna władza w Polsce nam zgotowała? Przykłady 
możnaby mnożyć.

krzysztof kotowicz 
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Odeszła Barbara Marianowska
Basię Marianowską po-

znałam w pierwszych latach 
90., czyli  w czasach, które 
celnie opisuje refren pieśni 
Jacka Kaczmarskiego „Sa-
mosierra” (ci, co polegli, idą  
w bohatery, ci, co przeżyli... 
tu są dwie wersje: pierwsza 
„idą w generały” i druga, 
kończąca pieśń... muszą 
walczyć dalej). Radość  
z odzyskanej niepodległości 

bardzo szybko gasła pod wpływem coraz wyraźniejszych 
oznak pozorności zmian (tak wiele się zmieniło, żeby nic, 
albo niewiele się zmieniło). Coraz bardziej oczywiste sta-
wało się, że walka nie skończyła się.

Basia wybrała tę drugą wersję refrenu pieśni Kaczmar-
skiego: wiedziała, że musi walczyć dalej. I walczyła o uczci-
wość w działaniu instytucji państwowych, w tym przypadku 
tworzących się urzędów kontroli skarbowej, z nepotyzmem, 
o prawdę i rzetelne wypełnianie służby publicznej. Tak 
pojmowała swoje obowiązki jako przewodnicząca Komisji 
Zakładowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie  
i doradca Zarządu Regionu „S” Małopolska.

Walczyła ofiarnie i bezkompromisowo. Dla obrony  
wspomnianych wartości zaryzykowała swoją zawodową 
karierą – „nie poszła w generały”, choć mogła to zrobić 
bez trudności, bo oprócz siły charakteru dysponowała do-
skonałym przygotowaniem fachowym. Była kompetentna, 
a przy tym sumienna i pracowita. Nie ugięła się, pomimo 
szykan, jakich Jej nie szczędziły władze odrodzonego (?) 
państwa (ministerstwo finansów). Cena psychiczna tej walki 
była wielka. Wiem o tym dobrze, bo wówczas byłyśmy  
w stałym kontakcie. Zresztą wiem, jak boli niesprawiedli-
wość ze strony „swoich”. Starałam się Basię w tej walce 
wspierać i bronić przed ministerialnymi szykanami. Już 
wtedy jednak racja była słabsza od siły.

Zmiana miejsca pracy stała się koniecznością. Na 
szczęście to nowe miejsce (delegatura NIK) pozwalało 
Jej pełnić obowiązki zawodowe zgodnie z wysokimi wy-
maganiami moralnymi i fachowymi, jakie stawiała przede 
wszystkim sobie, a także innym. Pozwalało także służyć 
Polsce, którą kochała.

Jeśli dzisiaj narzeka się na brak autorytetów i wzorów 

do naśladowania, jeśli upowszechnia się przekonanie, że 
aktywność polityczna to uprawianie prywaty, uczestnictwo  
w koteriach i lekceważenie dobra wspólnego, to życie  
i praca Basi jest tego dokładnym zaprzeczeniem. Jej przy-
kład zobowiązuje i powinien zawstydzać tych, którzy nie 
dorastają.

Barbara niemiec

Odszedł Stefan Jurczak
W dn. 2 czerwca 2012 

r. odszedł na zawsze Stefan 
Jurczak, przewodniczący 
Małopolskiej „Solidarności” 
w l. 1990-1995 i wiceprze-
wodniczący Związku w latach 
1991-1992.

Pracował w Zakładach 
Mechanicznych „Ponar”  
w Tarnowie jako ślusarz re-
montowy, technolog i samo-

dzielny konstruktor (1955-1974); od 1974 r. pracownik 
inżynieryjno-techniczny, starszy konstruktor i technolog  
w ZPH w Bochni (obecnie Stalprodukt S.A.).

Współorganizator strajku w sierpniu 1980 r. w ZPH  
w Bochni; członek Komitetu Strajkowego w ZPH i delegat 
do komitetu strajkowego HiL; współzałożyciel i członek MKZ 
Kraków; przewodniczący KZ w ZPH w Bochni (1980-1981); 
członek Komitetu Robotniczego Hutników „Solidarność” 
HiL (1980); od 3 grudnia 1980 r. członek zarządu MKZ 
Kraków; wiceprzewodniczący KRH (od 17 marca 1981 r.); 
reprezentant KRH w Sieci organizacji zakładowych NSZZ 
„S” wiodących zakładów pracy”; delegat na I WZD RM 
w Tarnowie w lipcu 1981 r., na którym kandydował na 
przewodniczącego ZRM; wybrany na WZD RM na członka 
ZRM i delegata na KZD; wiceprzewodniczący ZRM, delegat 
na I KZD w Gdańsku w 1981 r., na którym został wybrany 
na członka KK.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrzymany  
w Ostródzie podczas powrotu z obrad KK w dn. 13 grudnia 
1981 r.; internowany w Iławie, Kielcach-Piaskach, Załężu  
i Nowym Łupkowie.

Po zwolnieniu działał w podziemnych władzach NSZZ 
„S”; współpracownik „Kroniki Małopolskiej”; od 1983 r. 
członek RKW a następnie RKS Małopolska oraz przed-
stawiciel Małopolskiej „S” w TKK (od sierpnia 1983 r.); 
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członek Tymczasowej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ 
„Solidarność” (od 1987 r.).

Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; szykanowa-
ny m.in. zwolnieniem z pracy w ZPH; w 1988 r. stanął na 
czele jawnego RKS Małopolska oraz wszedł w skład Krajowej 
Komisji Wykonawczej.

Inicjator powołania i przewodniczący Małopolskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” (10 kwietnia 1989 
r.). Członek Komitetu Obywatelskiego przy L. Wałęsie,  
w 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu  

Łamanie praw związkowych – zbieramy dane
Co roku Międzynarodowa Konfederacja Związków Za-

wodowych publikuje raport na temat przypadków łamania 
praw związkowych. Do 12 października br. można dane 
dotyczące sytuacji w Polsce przesyłać do Działu Eksperckiego 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który przygotowuje 
raport poświęcony Polsce.

Coroczny raport MKZZ zawiera ilościową i jakościową 
analizę przypadków łamania praw związkowych w krajach na 
całym świecie, a z jego wynikami zapoznawane są agendy 
rządowe i instytucje odpowiedzialne za rynek pracy i dialog 
społeczny.

Autorzy raportu zwracają się z uprzejmą prośbą o prze-
kazywanie różnych praktyk, łamiących prawo pracowników do 
zrzeszania się w związki zawodowe.
W szczególności zainteresowania te obejmują:
1) Praktyki antyzwiązkowe, w szczególności:
1. podział przedsiębiorstwa na małe jednostki w celu zmniej-
szenia liczby zatrudnionych w nich pracowników, w taki sposób 
aby uniemożliwić osiągnięcie minimalnej liczby pracowników, 
koniecznej do utworzenia związku zawodowego,
2. szerzenie przez pracodawców propagandy antyzwiązko-
wej,
3. zastraszanie działaczy związkowych przez pracodawców 
lub przez władze publiczne,
4. stosowanie technik łamania związków zawodowych lub za-
trudnianie specjalistów od łamania związków zawodowych,
5. zwolnienia, degradacje, promowanie (na stanowiska kierow-
nicze) lub przenoszenie działaczy związkowych,
6. zakaz wchodzenia przedstawicieli związkowych na teren 
zakładu pracy,
7. szykanowanie związkowców podczas strajków i manife-
stacji.
2) Łamanie praw indywidualnych członków związku pozo-

stających w bezpośrednim związku z ich działalnością związ-
kową:
1. zabójstwa, próby zabójstw i podobne ataki,
2. ranienia, bicie i tortury,
3. aresztowania, przetrzymywania w areszcie lub skazywanie 
na karę więzienia,
4. napastowanie, grożenie łącznie z grożeniem śmiercią,
5. abuzywne (o charakterze nadużyć) przenoszenie działaczy 
związkowych, degradacje lub zwalnianie działaczy związko-
wych.
3) Łamanie zbiorowych praw związkowych, takie jak:
1. ingerowanie rządów lub pracodawców w działalność związ-
kową,
2. atakowanie, przeszukiwanie lub zatrzymywanie własności 
związkowej takiej jak: pojazdy, budynki lub inne aktywa,
3. represjonowanie za strajki, spotkania związkowe i inną 
działalność związkową,
4. inwigilowanie działaczy związkowych, pomieszczeń, komu-
nikacji elektronicznej, korespondencji,
5. inne.

Przykłady łamania praw związkowych można zgłaszać 
w Dziale Prawnym ZRM lub bezpośrednio w Biurze Eksperckim 
KK NSZZ „S”. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: 
www.solidarnosc.org.pl/pl/formularz-raportu.html. Zgłoszenie 
można wysłać mailem na adres ekonom@solidarnosc.org.
pl lub na adres Biura Eksperckiego KK NSZZ „S”, ul. Wały 
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Autorzy raportu proszą o podanie danych kontaktowych 
osoby zgłaszającej, co ułatwi kontakt w przypadku wystąpienia 
niejasności lub konieczności doprecyzowania informacji. Termin 
zgłaszania  informacji mija 12 października br.

majlech

w podzespole ds. stowarzyszeń i samorządu terytorialnego.
Przewodniczący Konwentu Seniorów „Solidarności” 

przy Instytucie Lecha Wałęsy; członek Kapituły „Medalu 
Wdzięczności” przy ECS (od 2010 r.).

Senator RP w l. 1991-2001, w l. 1993-1997 wi-
cemarszałek Senatu RP; w l. 1998-2002 radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski (2011) oraz odznaką „Zasłużony dla Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego” (2005).
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10 miesięcy walki o emerytury

18 listopada 2011 r.
Exposé premiera Donalda Tuska

W przemówieniu programowym premiera zasko-
czeni Polacy nagle usłyszeli: „Proponujemy zatem, 
aby od roku 2013, a więc praktycznie od zaraz, 
stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przecho-
dzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn, finalnie do 
67 roku życia.”

„Solidarność” odpowiada: „Nie do zaakcepto-
wania dla „Solidarności” w przedstawionej przez 
premiera formie jest zrównanie i wydłużenie wieku 
emerytalnego. Przy wysokim poziomie 
bezrobocia pracownicy zamiast przecho-
dzić na emerytury, zasilać będą szeregi 
bezrobotnych i korzystać z zasiłków. 
Wątpliwości budzi też sam mechanizm 
wydłużania wieku emerytalnego, naszym 
zdaniem powinien on obejmować ludzi 
młodych, a nie tych, którym zostało kilka 
lat do emerytury.”

15 grudnia 2011 r.
Domagamy się referendum!

NSZZ „Solidarność” rozpoczęła akcję zbierania 
podpisów pod wnioskiem o referendum obywatelskie 
w sprawie zachowania obowiązującego wieku emery-
talnego. „Tak kluczowych zmian nie wolno wprowa-
dzać w trybie pilnym, bez wcześniejszych konsultacji 
społecznych. (...) Naszą intencją jest oddanie tej 
kluczowej dla przyszłości wszystkich Polaków sprawy 
pod ich bezpośredni osąd. Referendum jest najbliższe 
idei demokracji bezpośredniej. Chcemy pozwolić Pola-
kom skorzystać z tej formy” - podkreślali członkowie 
KK NSZZ „S”.

Związek przygotował specjalne plakaty, ulotki 
oraz stronę internetową, a do jego biur zaczęły spły-
wać głosy poparcia. Wsparcie inicjatywie udzieliły Akcja 
Katolicka, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Związek Zawo-
dowy Pracowników Policji, Związek Zawodowy Kolejarzy 
Śląskich oraz Związek Zawodowy Jedności Górniczej.

9 stycznia 2012 r.
Petycje do premiera 

„Solidarność” inicjuje akcję wysyłania petycji do 
premiera z wnioskiem o wstrzymanie prac nad ustawą 
o podniesieniu wieku emerytalnego do czasu przepro-
wadzenia ogólnokrajowego referendum w tej sprawie. 
„Solidarność” w ramach akcji promocyjnej przygo-
towuje m.in. specjalny klip rysunkowy, uruchamia 
fanpage na facebooku oraz specjalną stronę: www.
referendumemerytalne.pl. Specjalny numer „Tygodni-
ka Solidarność” został wydrukowany w nakładzie 200 
tys. egzemplarzy. 

16 stycznia 2012 r.
„Solidarność” zawiesza prace w Komi-
sji Trójstronnej

NSZZ „Solidarność”, a w ślad  
z nim OPZZ i forum Związków Zawodo-
wych zadecydowały o zawieszeniu prac  
w zespołach Komisji Trójstronnej oraz  
o rozpoczęciu wspólnych protestów. 

„Skończył się okres sielanki dla tego rządu. Z tym 
rządem trzeba rozmawiać tylko siłowo” -  mówi Piotr 
Duda, przewodniczący Związku.

27 stycznia 2012 r.
Solidarna Polska wspiera akcję

 Solidarna Polska wsparła prowadzoną przez „So-
lidarność” akcję zbierania podpisów pod wnioskiem  
o referendum w sprawie utrzymania dotychczasowych 
rozwiązań emerytalnych. „Solidarność” informuje, 
że pod jej wnioskiem podpisało się już 950 tys. 
Polaków.

10 lutego 2012 r.
Komisja Trójstronna znów pracuje

Donald Tusk wyraża chęć współpracy z partnerami 
społecznymi w ramach Komisji Trójstronnej. Na znak 
dobrej woli związki zawodowe deklarują powrót do 
prac w KT.
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13 lutego 2012 r.
Polacy przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego

Sondaże jasno wskazują, że Polacy nie zgadzają 
się na wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku 
życia. 85 % badanych sprzeciwia się propozycjom rzą-
dowym podniesienia wieku emerytalnego, a 81 % nie 
zgadza się na zrównanie wieku emerytalnego kobiet  
i mężczyzn. 61% badanych oczekiwało przeprowadze-
nia ogólnopolskiego referendum w sprawie emerytur. 

16 lutego 2012 r.
1,4 mln Polaków chce referendum 

1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przepro-
wadzenie referendum na temat wieku emerytalnego 
trafiło do Sejmu z inicjatywy „Solidarności”. W Mało-
polsce pod wnioskiem podpisało się 100 000 osób.

17 lutego 2012 r.
Jest projekt rządowy

NSZZ „Solidarność” otrzymał już projekt ustawy 
dotyczącej podwyższenia wieku emerytalnego. „Nie-
stety już teraz mogę powiedzieć, że ustawodawca 
skupił się jedynie na wydłużaniu wieku emerytalne-
go. Brakuje natomiast propozycji, które poprawiłby 
sytuację systemu ubezpieczeń społecznych znacznie 
szybciej. Na przykład uzależnienie składek od fak-
tycznie osiąganych dochodów w przypadku osób sa-
mozatrudnionych” – komentował członek prezydium 
KK Henryk Nakonieczny. „S” otrzymała 30 dni na 
zaopiniowanie projektu.

24 lutego 2012 r.
„Solidarność” u posłów

„Solidarność” apeluje do posłów o poparcie 
wniosku o zwołanie referendum na temat utrzymania 
obecnych rozwiązań emerytalnych. Do posłów trafił 
list w tej sprawie przewodniczącego KK NSZZ „Solidar-
ność” Piotra Dudy. W dniu 27 lutego członkowie „S” 
odwiedzili biura poselskie wszystkich 460 posłów. 

15 marca 2012 r.
„Solidarność” krytykuje rządowy projekt 

NSZZ „Solidarność” wskazuje, iż w Polsce nie zo-
stały spełnione warunki pozwalające na  podwyższenie 
ustawowego wieku emerytalnego. Dlatego Związek 
wzywa rząd do rozpoczęcia prac nad założeniami do 
Narodowej Strategii Demograficznej, zmian w syste-
mie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, 
uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolniczych, ogra-
niczenia patologii w „samozatrudnieniu” i stosowaniu 
„umów śmieciowych”, stabilizacji zatrudnienia ludzi 
młodych, zwiększenia efektywności systemu opieki 
zdrowotnej i profilaktyki.

23 marca 2012 r.
3/4 Polaków chce referendum

74% badanych przez CBOS Polaków popiera 
wniosek NSZZ „Solidarność” o przeprowadzenie refe-
rendum w kwestii podniesienia wieku emerytalnego. 

27 marca 2012 r.
Emerytalny protest w Warszawie

Przed Kancelarią Rady Ministrów oraz przed Sej-
mem rozbito emerytalne namiotowe miasteczko.

30 marca 2012 r.
Sejm przeciw referendum

„Od bardzo dawna żadna obywatelska inicjatywa 
w Polsce nie zyskała tak wielkiego poparcia. Polacy 
poparli pomysł referendum, bo doskonale wiedzą, że 
proponowane przez rząd rozwiązania doprowadzą 
do nieodwracalnych zmian zarówno w ich życiu jak 
i życiu następnych pokoleń. Wiedzą, że recepty na 
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zagrożenia stojące przed polskim systemem emery-
talnym nie można poszukiwać w prostym, mecha-

nicznym zabiegu podwyższenia wieku emerytalnego, 
ale przede wszystkim w rozwiązaniach zachęcających 
pracowników do przedłużenia aktywności zawodowej” 
– przekonywał posłów Piotr Duda, przewodniczący KK 
NSZZ „Solidarność”.

Sejm odrzucił wniosek o przeprowadzenie re-
ferendum. W odpowiedzi „S” przygotowała plakaty  
z podobiznami posłów, którzy zagłosowali przeciwko 
referendum.

7 maja 2012 r.
Żądamy prawdziwej reformy!

„Solidarność” zorganizuje m.in.: miasteczko 
emerytalne, happening bezrobotnych czy przekaza-
nie rządowi własnych projektów ustaw. „Polacy chcą 
i mogą dłużej pracować, ale muszą zostać do tego 
stworzone odpowiednie warunki. Nie straszcie nas 
tym 67. Dajcie nam wybór. Jeśli będzie dobre zdrowie  
i pracodawcy chętni do zatrudniania, to niejeden bę-
dzie pracował dłużej” – mówił Piotr Duda podczas 
specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej.

10 maja 2012 r.
Komisja Krajowa pod namiotami

Po raz pierwszy w historii posiedzenie Komisji 
Krajowej odbyło się pod namiotem. Członkowie KK 
wzięli udział w debacie publicznej poświęconej refor-
mie emerytalnej.

11 maja 2012 r.
„Solidarność” nie wypuści posłów z Sejmu

Decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz delegacja 
Solidarności nie została wpuszczona na sejmową ga-
lerię, mimo dopełnienia wszystkich formalności. Zaraz 

potem związkowcy na zwołanym w namiocie przed 
budynkiem parlamentu pilnym posiedzeniu Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” zdecydowali o zablo-
kowaniu wszystkich sejmowych wyjść. Wyjazdowe 
barierki zostały związane łańcuchami, do których 
przykuło się wielu związkowców. 

Sejm zdecydował o podwyższeniu wieku emery-
talnego. Za rządowym projektem zagłosowało 268 
posłów, przeciw było 185 a wstrzymało się 2.

18 maja 2012 r.
Małopolska „S” do senatorów

Wojciech Grzeszek zwrócił się z apelem do sena-
torów z Małopolski o zagłosowanie przeciw ustawie  
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w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego: „Zwracam 
się do Pana Janusza Sepioła, zwracam się do Pana 
Bogdana Klicha, zwracam się do Pana Stanisława 

Hodorowicza: Nie popierajcie tej ustawy. Nie musicie 
tego robić. Nie popierajcie rozwiązań, które szkodzą 
Polakom.

Nie dajcie się zastraszyć dyscyplinie partyjnej. To 
nie Donald Tusk was wybierał i nie jemu służycie. Wy-
brali was mieszkańcy Małopolski, którym w kampanii 
wyborczej nie obiecywaliście, że każecie im pracować 
praktycznie do śmierci. Nie popierajcie rozwiązań, 
które szkodzą Polakom. Podniesienie wieku emerytal-
nego mężczyzn do 67 lat przy oczekiwanej przeciętnej 
długości ich życia wynoszącej w Polsce niewiele ponad 
71 lat doprowadzi do tego, że przeciętny Polak będzie 
cieszył się emeryturą zaledwie przez 4 lata, kobieta 
niewiele dłużej...”

23 maja 2012 r.
„Solidarność” nie wpuszczona do Senatu

Delegacja NSZZ „Solidarność” nie została wpusz-
czona do Senatu. Siedmioosobowa delegacja „So-
lidarności” miała wejść na galerię w Senacie, aby 
przysłuchiwać się pracom nad ustawą wydłużającą 
wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 roku ży-
cia. Jednak Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz nie 
wyraził zgody na obecność przedstawicieli Związku.

24 maja 2012 r.
Senat za pracą do 67 roku życia

Senat przyjął ustawę wydłużającą wiek emerytal-

ny. „My broni nie składamy. Jest prezydent, jest Try-
bunał Konstytucyjny. Na pewno nie damy zapomnieć 
wyborcom, kto podejmuje antyspołeczne decyzje  
– mówi Piotr Duda.

25 maja 2012 r.
Protest pod Pałacem Prezydenckim!

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie NSZZ 
„Solidarność” organizuje pikietę, by przekonać Bro-
nisława Komorowskiego do niepodpisywania ustawy  
o wydłużeniu wieku emerytalnego. Prezydent osta-
tecznie ustawę podpisał.

3 sierpnia 2012 r.
Nie było takiej potrzeby

Rządowy projekt Krajowego Raportu Społecz-
nego potwierdza, że dotychczasowy system emery-
talny motywował finansowo do dłuższej aktywności 
zawodowej. W raporcie przygotowywanym przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej napisano: 
„Należy podkreślić, że w polskim systemie emery-
talnym wydłużenie średniej długości życia uwzględ-
nione jest już w formule emerytalnej. Uzależnia 
ona wysokość świadczenia emerytalnego wprost 
proporcjonalnie od wysokości odprowadzanych 
przez ubezpieczonego składek emerytalnych i od-
wrotnie proporcjonalnie do średniego dalszego 
trwania życia. Ubezpieczeni są więc finansowo mo-
tywowani do wydłużenia aktywności zawodowej”. 

29 sierpnia 2012 r.
Emerytury do Trybunału Konstytucyjnego 

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku 
życia jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz 
przyjętymi w Polsce standardami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. Skargę do Trybunału Konstytucyj-
nego w tej sprawie przygotowała Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”

„Ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 67 
lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. 
Wszystko w trybie nadzwyczajnym i wbrew opinii 
85 proc. polskiego społeczeństwa, na którą tak lubią 
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powoływać się politycy ale tylko wtedy, kiedy jest to 
dla nich wygodne. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny 
szybko się zajmie naszą skargą – powiedział Piotr 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „So-
lidarność” podczas konferencji prasowej w trakcie 
trwającej w Gdańsku Komisji Krajowej.

Uchwałę w sprawie skierowania skargi do Try-
bunału Konstytucyjnego przyjęli członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”. Dokument zawiera 
trzy zarzuty do ustawy o emeryturach i rentach  
z funduszu ubezpieczeń społecznych. Zdaniem auto-
rów skargi niezgodne z Konstytucją jest zrównanie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżni-
cowanie warunków nabycia prawa do tzw. emerytur 
częściowych w zależności od płci. Związek skarży się 
również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce kon-
wencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie 
minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.

Przyjęta przez Polskę w 2003 r. Konwencja MOP 
nr 102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury 
nie przekraczał 65 lat. Konwencja wprawdzie do-
puszcza ustalenie wyższego wieku, ale uzależnia to 
od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju. 
Zdaniem ekspertów „Solidarności” ten warunek w Pol-
sce nie został spełniony. Świadczą o tym na przykład 
sprzeczne informacje zawarte w rządowych opracowa-
niach. Rząd w oficjalnych dokumentach uzasadniając 
potrzebę podwyższenia wieku emerytalnego powołuje 
się na statystyki wskazujące na wydłużające się życie 
Polaków. Z drugiej strony w rządowym „Programie na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013”, znajdujemy analizy, z których wynika 
że wraz z wydłużaniem się trwania życia spada liczba 
lat życia w zdrowiu zarówno dla całej populacji, jak  
i dla osób w wieku 65+.

Zdaniem ekspertów „Solidarności” niezgodne  
z Konstytucją jest również zrównanie wydłużenie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. „W 2010 r. 
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że odmienne warun-
ki nabywania praw emerytalnych kobiet i mężczyzn 
są zgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem Trybunału 
niższy w porównaniu z mężczyznami wiek emery-

talny kobiet znajdował uzasadnienie w odmiennej 
sytuacji społecznej kobiet oraz w obiektywnych róż-
nicach natury biologicznej” – mówi dr hab. Marcin 
Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. „W ostatnich dwóch latach nie zaszły  
w Polsce zmiany, które spowodowałyby zatarcie różnic 
społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami i uza-
sadniałyby ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet  
i mężczyzn” – czytamy we wniosku skierowanym do 
Trybunału Konstytucyjnego.

NSZZ „Solidarność” wykazuje również brak kon-
sekwencji ustawodawcy i niezgodność z Konstytucją 
zróżnicowania dla kobiet i mężczyzn warunków naby-
cia prawa do emerytur częściowych. „Wprowadzając 
równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ustawodaw-
ca uznał, że powody, które uzasadniały różnicowanie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały być 
aktualne, a tym samym, że sytuacja pracownicza 
kobiet i mężczyzn jest taka sama. W tej sytuacji nie 
ma logicznego uzasadnienia wprowadzenie różnych 
warunków nabycia prawa do emerytur częściowych 
w zależności od płci” – tłumaczy Zieleniecki.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 2919 września 2012

Emerytury/Szkolen ia

Szkolenia
Szkolenia wyjazdowe, 

Zakopane, Willa Halka, ul. Strążyska 27b
24-26 października 2012 r. – Negocjacje 
7-9 listopada 2012 r. – Szkolenie ogólnozwiązkowe
21-23 listopada 2012 r. – Negocjacje
12-14 grudnia 2012 r. – Podstawy prawne działania związ-
ków zawodowych

Koszt szkolenia: 100 pln netto (123 pln brutto)
Szkolenia stacjonarne, 

Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
5 października 2012 r. godz. 9.00 – Szkolenie na temat 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
15-16 października 2012 r. – Szkolenie ogólnozwiązkowe
7 grudnia 2012 r. godz. 9.00 – Szkolenie na temat zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych

Szkolenia stacjonarne są bezpłatne.
Szkolenie społecznych inspektorów pracy, 
Zakopane, Willa Halka, ul. Strążyska 27 b

8-10 października 2012 r. 
17-19 października 2012 r.

Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w hote-
lu*** (3 noce), pełne wyżywienie.

Szkolenie społecznych inspektorów pracy,
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

12-14 listopada 2012 r.

Cena szkolenia: 350 pln netto (430,50 pln brutto).

Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. 
Szczepański 5, pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 
421-60-54 w. 26, email: szkolenia@solidarnosc.krakow.
pl. Zgłoszenia są przyjmowane na podstawie wypełnionego 
i podpisanego formularza (do pobrania ze strony www.
solidarnosc.krakow.pl). Ilość miejsc ograniczona - decyduje 
kolejność zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo 
odwołania szkolenia w przypadku braku wystarczającej 
ilości zgłoszeń. 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w innym 
temacie i terminie, przy zebraniu grupy minimum 16 uczest-
ników – szczegóły do uzgodnienia w Dziale Szkoleń.

Na stronie internetowej jest do pobrania formularz 
zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy.

7 września 2012 r.
Przypominamy - STOP 67!

Rusza miesięczna kampania informacyjna NSZZ 
„Solidarność” pod hasłem – „Nie chcemy pracować 
aż do śmierci”, przypominająca o skutkach wydłużenia 
wieku emerytalnego.

Spoty informacyjne będą wyświetlane w blokach 
reklamowych przed seansami w 247 salach kinowych 
sieci kin ITI w 28 miastach oraz w Internecie. Kam-
pania skierowana jest do blisko 2 milionowej grupy 
młodych ludzi, których obejmą wprowadzone zmiany, 
a którzy przeważnie nie uświadamiają sobie negatyw-
nych skutków wydłużonego wieku emerytalnego.

Zgodnie z danymi GUS i Eurostat tylko niewielka 
część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdol-
ność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia 
długość życia, skraca się tzw. długość życia w zdrowiu. 
Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest 
wiekiem rozpoczynania nowego życia na emeryturze, 
ale jest wiekiem chorowania i umierania.

Spoty i informacje związane z akcją można obej-
rzeć na stronie www.stop67.pl.
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W zAkOpANEM 
tylkO sOlidarnOść

Szósty Puchar Solidarności  –
w Skokach Narciarskich zbli-
ża się coraz szybciej. Jak 
będzie wyglądał ten turniej  
w 2012 r.?
Wydaje się, że już wszystko mamy dopię- –
te na ostatni guzik, w czym duża zasługa 
całego naszego regionu. Zawody już po 
raz szósty odbędą się pod patronatem 
Izabeli i Adama Małyszów. Ponownie zo-
staną też rozegrane na Wielkiej Krokwi 
w Zakopanem. Warto zwrócić uwagę, 
że w tym roku będzie to jedyna letnia 
impreza skokowa na tym obiekcie, co 
wielu kibiców skoków może zaskoczyć. 
Niestety polityka COS-u spowodowała, 
że tych imprez w lecie w Zakopanem 
już nie ma, bo koszty wynajęcia skoczni 
są zbyt wysokie. Nam udało się turniej 
zorganizować, mając patronat Adama  
i Izabeli Małyszów oraz akceptację Tatrzań-
skiego Związku Narciarskiego i Centralne-
go Ośrodka Sportu w Zakopanem, które 
są współorganizatorami tych zawodów.  
W sobotę 6 października br. odbędzie się 
jednodniowy turniej, który rozpocznie się 
o godz. 15:00 serią próbną oraz kwali-
fikacjami. Główne zawody rozpoczną się 
o godz. 17:00.
Skoro to jedyny letni konkurs w  –
Zakopanem, to apetyty kibiców 
będą wyostrzone. Czy wiemy 
już, jacy zawodnicy wystartują 
w Pucharze Solidarności?
W zeszłym roku przeżyliśmy pewne  –
rozczarowanie, bo mimo uzgodnień  
z Polskim Związkiem Narciarskim, w tur-
nieju nie wzięła udziału kadra A. W tym 
roku mamy pisemne zapewnienie prezesa 

Puchar Solidarności 
w Skokach 

Narciarskich będzie 
jedynym w 2012 

r. letnim turniejem, 
który zostanie 

rozegrany 
w Zakopanem. 
W 6. już edycji 

konkursu wystartuje 
cała czołówka 

polskich skoczków. 
O przygotowaniach 

do turnieju 
rozmawiamy 

z przewodniczącym 
Komitetu 

Organizacyjnego 
Andrzejem Bacem, 
przewodniczącym 

Sekcji Kultury 
i Sportu NSZZ „S”. 

Apoloniusza Tajnera, że cała kadra, ewen-
tualnie za wyjątkiem jednego czy dwóch 
zawodników, powinna w tych zawodach 
wystartować. Z pewnością pojawi się 
także grupa kilkunastu zawodników za-
granicznych, którzy będą trenować w tym 
okresie na Wielkiej Krokwi. Wiemy, że 
będzie tam wówczas kilkunastu Austria-
ków, zawodnicy z Norwegii i na pewno 
sportowcy z krajów wschodnich.
Adam Małysz tradycyjnie objął  –
patronat nad Pucharem, czy jest 
zatem szansa, że pojawi się na 
Wielkiej Krokwi w dniu zawo-
dów?
Myślę, że szanse na to są. Ponieważ pod- –
czas ostatniej rozmowy w lipcu w Wiśle, 
sam przyznał, że żałuje, że nie było go 
na dwóch ostatnich edycjach, mimo iż jest 
ich patronem i zadeklarował, że postara 
się w tym roku przyjechać. O ile wiemy, 
to Adam nie ma w tym czasie żadnych za-
wodów samochodowych. Startuje tydzień 
wcześniej i tydzień później, jeśli więc nie 
zdarzy się jakaś niespodzianka, to powi-
nien przypomnieć się kibicom podczas 
Pucharu Solidarności.
Jakie w tym roku są ceny biletów  –
i gdzie je można nabyć?
Ceny są takie same, jak w latach ubie- –
głych, tzn. bilet normalny kosztuje 10 
PLN, a ulgowy 5 PLN.  Bilety można 
rezerwować poprzez Sekretariat ZRM, 
będzie je można również nabywać bez-
pośrednio w dniu zawodów pod Wielką 
Krokwią od godziny 10:00, tak jak to 
miało miejsce latach poprzednich.
Dziękuję za rozmowę. –

rozmawiał: Adam gliksman
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