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Od REdAkCJI
„To nie walka o pracowników - to wojna” - mówił do delegatów 

Małopolskiej „Solidarności” przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” 
Piotr Duda. Te mocne słowa najcelniej opisują obecną sytuację w Polsce, 
gdzie rząd coraz bardziej bezkompromisowo ogranicza prawa pracowników 
i członków związków zawodowych. Dzięki swej mądrej polityce związek 
przechodzi jednak do ofensywy i przejmuje inicjatywę, wskazując na 
niezgodne z prawem działania rządu. Tak było ostatnio, gdy Trybunał 
Konstytucyjny uznał, że przepisy niepozwalające pracownikom na odbiór 
dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny za 
niezgodne z Konstytucją. Kilka miesięcy temu Międzynarodowa Orga-
nizacja Pracy przyznała rację „Solidarności” i upomniała rząd Donalda 
Tuska, że polskie przepisy uniemożliwiające przynależność do związków 
zawodowych osobom zatrudnionym w systemie pozakodeksowym są 
niezgodne z prawodawstwem międzynarodowym i muszą być zmienione 
(piszemy o tym szerzej w „Serwisie”). Oznacza to, że m.in. ponad 
3 miliony osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce mogą 
organizować się w związki zawodowe. W niektórych krajach takie osoby 
stanowią nawet 30% członków związków zawodowych. Czy w Polsce to 
się uda? Czy jako „Solidarność” znajdziemy sposób, by te osoby nakłonić 
do organizowania się? 

Tych pytań jest więcej. Wiele z nich postawiono na zjeździe, ale mało 
które znalazło odpowiedź. Jednodniowy zjazd nie mógł zresztą spełnić tych 
oczekiwań. Bez wątpienia czeka nas dużo pracy i jak apelował Piotr Duda 
każdy, komu leży na sercu przyszłość związków zawodowych w Polsce 
i ich wpływ na sytuację polskich pracowników musi teraz zaangażować 
się na 100%.

adam Gliksman, redaktor naczelny

Zebranie okręgów krakowskich
Informujemy, że zebranie z przewodniczącymi lub przedstawiciela-

mi organizacji związkowych z terenu Krakowa odbędzie się:
12 grudnia 2012 r., godz. 14.00, 

w siedzibie Zarządu Regionu, Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406. 
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SOlIdARNI 
W WOJNIE 
O pRACOWNIkóW

Adam Gliksman

Trudne problemy do rozwiązania
Zebranie delegatów podsumowujące 

ostatnie dwa lata działalności „Solidarności” 
w Małopolsce rozpoczęło się od hymnu, mi-
nuty ciszy ku czci zmarłych członków NSZZ 
„Solidarność” oraz modlitwy ks. Władysła-
wa Palmowskiego, który w przemówieniu 
do zebranych mówił: „Spoglądając wstecz, 
musicie z nadzieją popatrzeć także w trudną 
przyszłość. (...) Jesteście w pełni świadomi 
ogromnych przemian, jakie wstrząsają dziś 
gospodarką i światem pracy na skutek wy-
tworzonej sytuacji ekonomicznej i braku dia-
logu oraz woli porozumienia się rządzących 
ze związkami zawodowymi. Przed Wami 
trudne problemy czekające na rozwiązanie, 
nad którymi musicie się zastanowić. Problem 
młodych ludzi szukających pracy, powięk-
szająca się liczba bezrobotnych, problemy 
ludzi, którzy nie otrzymują wystarczającego 
wynagrodzenia lub którym brakuje środków 
materialnych”. Tezy ks. Władysława znala-
zły odzwierciedlenie w dalszym przebiegu 

obrad, a tekst jego wystąpienia został wolą 
delegatów włączony do oficjalnych dokumen-
tów zebrania.

Musimy się integrować
O tym, jak „Solidarność” Małopolska 

walczyła o realizację wymienionych przez 
kapelana „Solidarności” postulatów mówił 
Wojciech Grzeszek w sprawozdaniu z prac 
Zarządu Regionu: „To była najtrudniejsza 
kadencja w najnowszej historii związku. 
Wiele razy spotykaliśmy się z lekcewa-
żeniem i łamaniem prawa pracowniczego  
i związkowego” - mówił przewodniczący 
Regionu, wskazując równocześnie, że zwią-
zek starał się odpowiadać na te wyzwania. 
„W minionych latach Solidarność przepro-
wadziła olbrzymią ofensywę legislacyjną, 
zgłaszając wiele dobrych projektów ustaw. 
Zyskaliśmy w nich poparcie społeczne. 
Także tu w Małopolsce zbieraliśmy podpisy  
i uczestniczyliśmy w akcjach ogólnokrajo-
wych z dużym zaangażowaniem. Wszystkim 

Bardzo krytycznie 
sytuację w Polsce 

ocenili delegaci 
podczas I Sesji 

Walnego Zebrania 
Delegatów NSZZ 

„Solidarność” 
Regionu 

Małopolskiego: 
oderwany od 

społeczeństwa rząd 
powoduje osłabienie 

państwa i poczucie 
bezkarności, czego 
skutki odczuwają 

przede wszystkim 
pracownicy.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 4 (673)4

I  Ses ja  IX WZD RM

chcę za to podziękować. „Związek wzmacnia się groma-
dząc swoje siły wokół konkretnych problemów, ale także 
w Małopolsce próbuje się na nowo integrować środowisko 
„Solidarnościowe”: Takie inicjatywy jak „Sieć” Edwar-
da E. Nowaka czy „Obserwatorium społeczne” Roberta 
Kaczmarka, czy wreszcie „Leksykon Ludzi Małopolskiej 
Solidarności” przygotowywany przez Adama Gliksmana, 
dają szansę, że ludzie tworzący „Solidarność” w naszym 
regionie będą mogli wspólnie działać”.

Musimy przejąć inicjatywę
Po zakończeniu przemówienia Wojciecha Grzeszka, 

do hotelu Swing, w którym odbywało się zebranie dotarł 
przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda. Jego wystąpienie 
dopełniło wypowiedź Wojciecha Grzeszka: „Przyznam się, 
że nie spodziewałem się, że będzie aż tak trudno. Musi-
my mieć świadomość, że znaleźliśmy się w momencie, 
w którym decyduje się „być albo nie być” związków 
zawodowych w Polsce. Na poprzednim zjeździe krajo-
wym wyznaczyliśmy sobie cele i program działania, ale 
wówczas pojawił się pomysł reformy emerytalnej i trzeba 
było wszystko odłożyć na bok. Chcę powiedzieć jasno, 
że ta walka nie jest zakończona, bo złożyliśmy skargę 
na ustawę zmieniającą dotychczasowe rozwiązania do 
Trybunału Konstytucyjnego i mamy podstawy sądzić, że 
zostanie ona uwzględniona. Szkoda, że w krótkim okresie 
dyskusji na reformą rząd wysuwał jedynie polityczne, a nie 
merytoryczne argumenty”. Piotr Duda mówił: „Sprawa 
emerytur to nie jest walka, to jest wojna. Każda kolejna 
władza, a ona na pewno wreszcie przyjedzie, zmieni te 
przepisy. Dlatego otwarcie, w miejscach publicznych, pytam 
liderów innych ugrupowań o tę sprawę. Wszyscy mówią, 
że doprowadzą do zmiany tej ustawy.”

Przewodniczący KK przypomniał, że Trybunał uznał 
niedawno skargę „Solidarności” dotyczącą prawa do od-

bierania dnia wolnego za święto przypadające w dzień 
wolny od pracy. „To my musimy przejąć inicjatywę i wy-
korzystać polityków, a nie jak było do tej pory dawać się 
wykorzystywać. Od 1989 r. mówi się, że nie ma dobrego 
momentu, by pomóc pracownikom, to musi się zmienić” 
- mówił Piotr Duda.

Stabilne zatrudnienie priorytetem
Przewodniczący Piotr Duda odniósł się do propozycji 

oskładkowania umów śmieciowych: „To pokazuje obłudę 
rządu, który tłumaczył dotychczasowe zmiany koniecz-
nością ratowania budżetu i łatania dziury budżetowej.  
Z jednej strony zmusza się ludzi do dłuższej pracy, a równo-
cześnie toleruje się fakt, że 5 mln osób jest zatrudnionych 
przez pracodawców na umowach śmieciowych. Pracodawcy 
od 5 milionów umów nie odprowadzają składek - to jest 
patologia. Dziś 3/4 młodych osób, do 24 roku życia jest 
bez pracy, a iluż jest trzydziestolatków, którzy nie mają 
odprowadzonej nawet jednej składki. To jakie mają oni 
szanse na emerytury częściowe, którymi mami Tusk?” 
- pytał przewodniczący KK. Piotr Duda krytycznie odniósł 
się do nowych propozycji rządowych: „Chce się znowu 
wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracownika i wyko-
rzystać inne instrumenty podpisanego niegdyś pakietu 
antykryzysowego. Szkoda, że rząd Tuska nie przypomina 
sobie, że w tym samym dokumencie zobowiązał się do 
podniesienia płacy minimalnej do 50% średniej krajowej. 
Do dziś nic nie zrobiono w tym zakresie. Solidarność nie 
wyraża zgody na żadne rozmowy dotyczące czasu pracy do 
momentu uzyskania bezwarunkowego poparcia dla projek-
tu ustawy zwiększającej płacę minimalną” - zapowiedział 
przewodniczący KK. 

Przewodniczący zwracał uwagę na to, że nie tylko 
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na szczeblu rządowym próbuje się szkodzić pracownikom. 
Jako przykład podał projekt nowej dyrektywy unijnej, która 
przewiduje wyłączenie dyżurów z czasu pracy.

„Musimy walczyć o stabilne zatrudnienie Polaków, 
bo u nas zaciera się już granica między pracownikiem  
a niewolnikiem. Jesteśmy coraz silniejsi, bo strona rządowa 
jest coraz bardziej nerwowa. Musimy się konsolidować. To 
oni nie chcieli i nie chcą rozmawiać, a premier o niektórych 
swoich pomysłach mówi w czasie dokonanym, tak jakby 
był one już faktem, choć z nikim ich nie konsultuje. Apeluję 
do Was wszystkich o wytężoną pracę. Dziś nie można po-
wiedzieć: jakoś to będzie. Jeśli się nie weźmiemy wszyscy 
za pracę, to nie wygramy. Oczekuję od Was solidarności 
z tymi, którzy nie dadzą sobie sami rady. Nie wolno nam 
się bać ludzi, musimy do nich wychodzić. Razem ta walka 
zakończy się sukcesem. Ja deklaruję, że będę nadal tak 
pracował jak do tej pory, bo ja nic nie muszę. Ja chcę!” 
- zakończył przewodniczący KK, a jego słowa nagrodziły 
gromkie brawa.

Piotr Duda odpowiedział również na pytania delega-
tów, w tym także na te dotyczące politycznego zaanga-
żowania „Solidarności”: „Nie ma w Polsce z kim rozma-
wiać, bo nawet bliska współpraca z jedną partią niczego 
nie gwarantuje, skoro po wyborach ta partia musi wejść  
w koalicję z inną i wtedy najszybciej zrezygnuje z cudzych, 
a więc np. Solidarności, postulatów. Do Sejmu idzie się po 
władzę, bo samo bycie w Sejmie nic nie daje. Jak się jest 
u władzy, to przestaje się być związkiem zawodowym. Nie 
wyklucza  to jednak tego, by członkowie „Solidarności” 
z naszym poparciem startowali do Sejmu, bo przykłady 
takich osób jak Stanisław Szwed czy Janusz Śniadek 
pokazują, że można działać na rzecz ludzi pracy, będąc 
w parlamencie”. 

Przewodniczący był pytany również o pomysły na 
dotarcie do nowych członków. Deklarował, że działy roz-
woju związku w KK i w regionach  muszą znaleźć nową 
formułę. Komisja Krajowa przygotowała nową kampanię 
informacyjną, z którą ma nadzieję dotrzeć do młodych 
ludzi, jej elementem będą m.in. spotkania ze studentami 
na uczelniach. Teresa Starmach proponowała, by związek 
przygotował i domagał się wprowadzenia w ramach lekcji 
„przedsiębiorczości” zajęć poświęconym związkom zawo-
dowym. Po dwóch godzinach spotkania przewodniczący 
Piotr Duda pożegnał się z delegatami, którzy rozpoczęli 
dyskusję nad sprawozdaniami.

Dokończmy lustrację i patrzymy w przyszłość
Adam Giera z Bukowna z oburzeniem mówił o bra-

ku wykonania przez znaczną część delegatów uchwały 
dotyczącej lustracji. Marek Bugno z gorlickiego „Glinika” 
zwracał uwagę, że region nie może wyciągnąć konsekwen-
cji wobec osób, które uchwał zjazdowych nie zrealizowały: 
„Mogą to zrobić komisje zakładowe. Zadbajmy o to na 
tym poziomie i nie wybierajmy ludzi, którzy nie poddali 
się lustracji” - mówił. W podobnym tonie wypowiadał się 
Waldemar Cieśla z Dębicy: „Skończmy raz na zawsze  
z tajnymi współpracownikami, pozbądźmy się ich z na-
szych szeregów i popatrzmy wreszcie w przyszłość. Są 
tacy, którzy mówią, że w 2045 r. zniknie ostatni członek 
„S”. Co zrobić, by tak się nie stało?” - pytał. 

Sprawy regionalne i ogólnopolskie w dokumentach zjaz-
dowych

Dyskusja znalazła odbicie w przyjętych przez zebra-
nie dokumentach. Zwrócono uwagę na liczne działania  
w naszym regionie, które prowadzą do pogorszenia sy-
tuacji na rynku pracy, jak przede wszystkim likwidacja 
zakładów pracy i restrukturyzacje, których ofiarami są 
przede wszystkim pracownicy. Dotyczy to m.in. planów 
restrukturyzacji Małopolskiej Inspekcji Sanitarnej, której 
efektem będzie likwidacja laboratoriów oraz zwolnienia 
pracowników. Delegaci zwrócili również uwagę na trudną 
sytuację pracowników oświaty, wynikającą z prywatyzacji 
szkół i przekazywania ich stowarzyszeniom i fundacjom, 
co w rezultacie prowadzi do osłabienia pozycji nauczycieli 
i obchodzenia zapisów Karty nauczyciela. Przyjęto rów-
nież dokumenty popierające pracowników Poczty Polskiej 
walczących o podwyżki oraz wystosowano stanowiska 
do prezes PGNiG sprzeciwiające się planom likwidacji 
zatrudniającego 300 osób Zakładu Remontowego Urzą-
dzeń Gazowniczych w Pogórskiej Woli oraz oddziałów 
gazowniczych w Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.  
w Tarnowie. Walne Zebranie wystąpiło z apelem do władz 
Województwa Małopolskiego o zapewnienie finansowania 
przewozów regionalnych, które pozwoliłoby na utrzymanie 
dotychczasowych połączeń oraz zadbanie o rozwój kolei.

Obok spraw istotnych z punktu widzenia regionu pod-
jęto również tematy o charakterze ogólnopolskim. Delegaci 
podziękowali wszystkim członkom i sympatykom związku 
za walkę o utrzymanie systemu emerytalnego i zaapelowa-
li do władz krajowych o dalsze działania legislacyjne w tym 
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zakresie. Małopolska „Solidarność” proponuje również, by 
związek wystąpił z inicjatywą ustawodawczą zwiększającą 
kary za niewypłacanie wynagrodzeń pracownikom.

Mnożące się przykłady łamania praw związkowych, 
których świadectwem były wystąpienia Józefa Kotarby  
z Newagu i Jana Gutego z MPK w Tarnowie spowodowały 
przyjęcie stanowiska w sprawie łamania praw związko-
wych i pracowniczych w Polsce. WZD RM zwraca uwagę, 
że z przyzwoleniem rządu są łamane w Polsce prawa 
związkowe i że są tolerowane działania, które mają na 
celu niewłaściwe rozliczanie czasu pracy, sankcjonowanie 
umów śmieciowych, brak przestrzegania procedur związa-
nych ze zwalnianiem pracowników, a także zastraszanie 
pracowników. Związek zwrócił także uwagę na problem 
zamrażania przez rząd środków Funduszu Pracy, w którego 
wyniku fundusze nie są przekazywane do MPiPS oraz do 
urzędów pracy na walkę z bezrobociem, które staje się 
coraz poważniejszym problemem. Zdaniem Małopolskiej 
„Solidarności” należy tak zmienić odpowiednie przepisy, 
by dysponentem tych środków byli partnerzy społeczni, 
którzy mieliby prawo również do kontroli sposobu ich 
wydatkowania. Delegaci zaapelowali również o zmiany 
przepisów dotyczących komercjalizacji służby zdrowia, 
wskazując, że obecne przepisy w połączeniu z brakiem 
odpowiednich środków na funkcjonowanie placówek me-
dycznych powodują stopniowe znikanie publicznych szpitali 
i ośrodków zdrowia.

Walne Zebranie przyjęło również bardzo krytyczne 
stanowisko w sprawie sytuacji w kraju, w którym napisano: 
„Zawłaszczane są wszystkie obszary społeczne i gospo-
darcze. Aktualna władza oderwała się od społeczeństwa, 
tolerując łamanie prawa i pogłębiające się nierówności.” 
Jednym z ich przejawów jest dyskryminacja mediów 
katolickich, przeciwko której również wypowiedzieli się 
delegaci.

Zebranie Delegatów stanowiło ważne forum wymiany 
myśli i poglądów członków związku. Pokazało, że istnieje 
wśród nas duża świadomość w zakresie problemów, nie 
tylko tych, z którymi stykają się pracownicy, ale i sama 
„Solidarność” w swej działalności. Dyskusja pokazała, że 
wbrew stereotypowym przekazom związek ma pomysły 
i siły, by wygrać walkę o polskiego pracownika. Warun-
kiem zwycięstwa jest jednak to, by z tych sił i pomysłów 
korzystać przez 365 dni w roku, a nie przez jeden dzień 
zjazdowy.

Tekst wystąpienia ks. Władysława Palmowskiego
Pragnę pozdrowić wszystkich przybyłych delegatów  

i władze związkowe NSZZ „Solidarność”. Dzisiejsze spotka-
nie jest ważnym wydarzeniem dla związku i jego działaczy, 
bowiem spoglądając wstecz musicie z nadzieją popatrzeć 
także w trudną przyszłość. Dlatego przeżywając braterskie 
spotkanie zaczerpnijcie nowych sił do dalszej aktywnej dzia-
łalności i odpowiedzialnego wykonywania zadań, by jako 
ludzie pracy i chrześcijanie, włączyć się w rozwiązywanie 
problemów, jakie stoją dziś przed światem pracy.

Ważne, by w działalności waszego związku nie za-
brakło miejsca na spojrzenie na siebie i dokonanie „rewizji 
życia”, pozwalającej przyjrzeć się w ewangelicznym świetle 
sobie, a potem innym ludziom i sytuacjom, jakie stają do 
rozwiązania przed wami.

Niech szacunek dla każdego człowieka pracy oraz jego 
solidarny udział w życiu zawodowym wpływa na kształt ży-
cia osobistego i wspólnotowego. Niech szczera, prawdziwa 
relacja z Chrystusem, który wzywa swoich uczniów, aby 
bronili człowieka i wszelkie swoje działania opierali na pod-
stawowych zasadach moralnych i ewangelicznych, będzie 
szczególnym znakiem działalności waszego związku.

Świadomość tego niech pozwoli wam lepiej pełnić 
swoją misję w służbie Ewangelii w społeczeństwie, niech 
coraz bardziej zbliża do Chrystusa, Odkupiciela człowieka  
i Pana dziejów, aby otrzymywać od Niego łaski niezbędne 
dla ziemskiej działalności. Dlatego każda Eucharystia przypo-
mina o łączności z ofiarą Chrystusa w działalności człowieka, 
która zyskuje pełny wymiar, ponieważ każdy chrześcijanin 
jest powołany do złożenia Bogu w ofierze „owoców ziemi 
i pracy rąk ludzkich”, aby otrzymać od Zbawiciela chleb 
życia wiecznego.

Misja ludzi polega na tym, że mają przez pracę bu-
dować świat sprawiedliwy i braterski, w którym ludzie 
pracy doczekają się uznania swojej godności i należnego 
im miejsca w społeczeństwie. Troszcząc się o rzeczywistość 
stworzoną, chronią i rozwijają dobra ziemi. W ten sposób 
praca zwraca ich ku Bogu, bo kontynuują oni Jego stwórcze 
dzieło i przyczyniają się do realizacji Bożego zamysłu w dzie-
jach. Praca zwraca też człowieka ku braciom, ponieważ jest 
praktyką miłości bliźniego oraz daje całemu społeczeństwu 
możliwość korzystania z trudu każdego człowieka. Chociaż 
praca zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka, nie jest 
dla niego wszystkim. W trosce o zachowanie równowagi  
w ludzkim życiu należy przywiązywać odpowiednie znacze-
nie do czasu wolnego, do życia osobistego i rodzinnego, 
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do odpoczynku niedzielnego, który pozwala człowiekowi 
zwrócić się ku Bogu, aby mógł intensywniej przeżywać 
każdą chwilę swego życia. Troska ta nie powinna się kon-
centrować na nabywaniu i niepohamowanej konsumpcji 
dóbr, zbyt często uważanych za podstawową motywację 
ludzkiej pracy, ale powinna zwracać ludzkie życie także w 
innych kierunkach. Jesteście w pełni świadomi ogromnych 
przemian, jakie wstrząsają dziś gospodarką i światem pracy 
na skutek wytworzonej sytuacji ekonomicznej i braku dia-
logu oraz woli porozumienia się rządzących ze związkami 
zawodowymi. Przed Wami trudne problemy czekające na 
rozwiązanie, nad którymi musicie się zastanowić. Problem 
ludzi młodych szukających pracy, powiększająca się liczba 
bezrobotnych, ludzie, którzy nie otrzymują wystarczającego 
wynagrodzenia lub którym brakuje środków materialnych. 
Istotne jest, aby całe społeczeństwo zabiegało o włączenie 
lub ponowne włączenie w aktywność zawodową wszystkich 
osób w odpowiednim wieku oraz by ubóstwo i nędza, 
poniżające ludzką godność, zostały przezwyciężone dzięki 
coraz większej solidarności. Słusznie zwraca się dzisiaj 
szczególną uwagę na ochronę ludzi pracy, których nie wol-
no poddawać presjom uwłaczającym ich człowieczeństwu, 
ale należy szanować ich niezbywalną ludzką godność i 
prawa każdego, zwłaszcza prawo do godziwego życia oraz 
do właściwego rozwoju kariery zawodowej. Należy też 
poważnie podchodzić do kwestii emerytur dla wszystkich 
zatrudnionych. Po życiu pełnym trudu mają oni prawo do 
godziwej emerytury, która pozwoli im żyć oraz utrzymać 
osoby będące nadal pod ich opieką. Jest to normalny wyraz 
solidarności, równouprawnienia i sprawiedliwości w relacjach 
między pokoleniami, do jakiego Kościół pragnie nakłonić 
wszystkich członków współczesnego społeczeństwa.

Kultura ludzi pracy mimo wszelkich przeszkód musi po-

zostać kulturą solidarną w codziennej rzeczywistości pracy,  
w miejscach zamieszkania, wśród młodzieży. Przede wszyst-
kim dzięki waszej miłości bliźniego i poczuciu sprawiedliwości 
taka kultura będzie mogła powstać, utrwalić się i przynieść 
owoce. By te zagadnienia mogły być godnie rozważone  
i wytyczone drogi działania Waszego Związku prośmy teraz 
patrona „Solidarności” o potrzebną mądrość i Dary Ducha 
Świętego na czas Waszych obrad. /Powstańmy/

Modlitwa: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w swojej 
Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jerzego prezbitera 
niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości, wejrzyj na jego 
męczeńską śmierć i naucz nas, jak on zawsze być blisko 
każdego człowieka. Nie pozwól nam nigdy zapomnieć, że 
nasza moc płynie z Boga i jaką wartością jest znak krzyża, 
na który nam wskazywałeś. Daj nam siłę, byśmy byli ludźmi 
wolnymi, żyjącymi w prawdzie i upominającymi się o nią 
w każdej sytuacji. Męczenniku prawdy i wolności, dobry 
pasterzu ludzi pracy, kapelanie Solidarności spraw, abyśmy 
byli solidarni w wierze i miłości, abyśmy potrafili pokonywać 
w sobie lęk i odważnie służyć bliźnim, tworząc wspólnotę  
w Chrystusie. Uczący jak zło dobrem zwyciężać, Męczenniku 
ukazujący prawdę, że Naród zjednoczony Bogiem i braćmi 
zdolny jest wiele dokonać, a Solidarność, to nadzieja na 
zaspokojenie głodu ludzkiego serca, głodu miłości, sprawie-
dliwości i prawdy, to dążenie całego narodu ku prawdzie, 
sprawiedliwości i wolności. To Solidarność Narodu. Błogo-
sławiony księże Jerzy, w twojej męczeńskiej śmierci odbiły 
się wszystkie bóle i cierpienia współczesnych ci ludzi. Uproś 
nam u Ukrzyżowanego Chrystusa łaskę wierności do końca 
Bożemu prawu miłości i tym drogowskazom, które nam 
pozostawiłeś w swoim nauczaniu a wypływających z etosu 
„Solidarności”. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dokumenty I Sesji IX Walnego Zebrania 
Delegatów Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” z dnia 12.10.2012 r.

Wniosek nr 1/2012
Proszę o włączenie tekstu ks. Władysława Palmowskiego 

do dokumentów Zjazdu. 
Wniosek nr 2/2012

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje Zarząd Regionu do wystąpienia do 
Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zaprzestanie działań 
restrukturyzacyjnych w Małopolskiej Inspekcji Sanitarnej, której 

efektem są zwolnienia pracowników w ramach likwidacji stano-
wisk pracy, likwidacje laboratoriów. Takie dalsze działanie skutkuje 
zmniejszeniem bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.

Uzasadnienie
Zmniejszenia liczby pracowników merytorycznych wykwa-

lifikowanych, głównie z dużym stażem pracy, przekłada się na 
zmniejszenie częstotliwości kontroli np. zakładów i obiektów 
żywieniowo-żywnościowych, co w konsekwencji skutkuje wprowa-
dzeniem do obrotu handlowego i spożycia dla ludności żywności  
o niewłaściwej jakości zdrowotnej lub wręcz szkodliwej dla zdro-
wia społeczeństwa. 

cd. str. 10
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W ramach prowadzonej restrukturyzacji ogranicza się rów-
nież zakres i ilość badań i analiz żywności uzasadniając brakiem 
środków finansowych.

Apel nr 1/2012
ws. wystąpienia do Samorządu Województwa Ma-
łopolskiego w sprawie organizowania i finansowa-
nia działalności kolejowej na terenie województwa 
małopolskiego.

Mając na uwadze ustawowe zadanie Samorządu Wojewódz-
kiego polegające na organizowaniu i finansowaniu kolejowych, 
regionalnych przewozów pasażerskich oraz finansowaniu moder-
nizacji linii kolejowych o znaczeniu regionalnym, dedykowanym 
przewozom pasażerskim, WZD Regionu Małopolskiego domaga 
się zarezerwowania i przeznaczenia na działalność kolejową  
w roku 2013 i latach następnych, środków finansowych pozwa-
lających na utrzymanie dotychczasowych kolejowych połączeń 
regionalnych i większe zaangażowanie samorządu w działaniu 
na rzecz kolei. 

Z dużym zaniepokojeniem przyjmujemy zamiar utworzenia 
przez Samorząd Województwa Małopolskiego, spółki przewozo-
wej według tzw. wzorców „Kolei Śląskich Sp. z o.o.” (przejęcie 
100% przewozów bez majątku i bez pracowników), co w kon-
sekwencji może doprowadzić do likwidacji kolejowych połączeń 
regionalnych i zwolnień pracowników Małopolskiego Zakładu 
Przewozów Regionalnych.

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym to 
Samorząd Województwa jest organem decydującym o działalności 
i rozwoju kolei w województwie małopolskim i odpowiada za 
zapewnienie dostępności do publicznego transportu kolejowego 
dla mieszkańców województwa. 

Stanowisko nr 1/2012
ws. proponowanych przez samorządy zmian w pra-
wie oświatowym

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” wyraża sprzeciw wobec zmian w prawie oświato-
wym postulowanych przez samorządy. 

Wprowadzenie do realizacji samorządowych propozycji 
zmian w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela po-
legających na:

prywatyzacji oświaty, –
przekazywania samorządowych szkół fundacjom i stowa- –
rzyszeniom,
osłabieniu statusu zawodowego nauczycieli, –
ograniczeniu wynagrodzeń w oświacie, –

zminimalizowaniu roli nadzoru pedagogicznego –
spowoduje, iż szkoły nastawione będą na rentowność i poszuki-
wanie oszczędności, a nie na jakość kształcenia. Aktualna poli-
tyka oświatowa samorządów polegająca na szukaniu doraźnych 
oszczędności w budżetach, w konsekwencji odbije się negatywnie 
na dostępie do dobrej, bezpłatnej publicznej edukacji oraz na 
wynikach uczniów. 

Podnoszone przez samorządowców argumenty natury eko-
nomicznej winny być skierowane do odpowiedzialnego za oświatę 
jej finansowanie Rządu RP w celu zwiększenia nakładów państwa 
na oświatę do poziomu minimum 5% PKB.

Stanowisko nr 2/2012
ws. zmian w ustawie emerytalnej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” składa wyrazy szacunku uznania i podziękowa-
nia zakładowym organizacjom NSZZ „Solidarność” i wszystkim 
związkowcom z Regionu Małopolskiego, którzy zaangażowali 
się w ogólnopolską akcję walki związanej z podwyższeniem 
wieku emerytalnego. 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” kategorycznie stwierdza, że odrzucenie wniosku 
w sprawie referendum emerytalnego, a następnie brak konsulto-
wania oraz arogancki sposób uchwalenia ustawy przedłużającej 
wiek emerytalny (ze skandaliczną decyzją Pani Ewy Kopacz  
o niewpuszczeniu w dniu głosowania do Sejmu RP delegacji NSZZ 
„Solidarność”), dowodzą postępującej arogancji władzy, która 
przedkłada dyktat nad społeczny dialog w najważniejszych dla 
Polski i Polaków sprawach. Walne Zebranie Delegatów Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” popiera z pełnym zaangażo-
waniem dalsze działania władz krajowych NSZZ „Solidarność” 
w celu zniesienia obecnej ustawy emerytalnej i zastąpienia jej 
autentyczną reformą systemu emerytalnego w oparciu o do-
kumenty Narodowej Strategii Demograficznej przedstawiającą 
aktualna sytuację na rynku pracy w Polsce.

Konieczne jest dalsze informowanie mieszkańców regionu 
małopolskiego o głosowaniu posłów i senatorów, którzy zigno-
rowali głosy milionów obywateli i na polityczny rozkaz odrzucili 
wniosek referendalny, a następnie glosowali za zmianami wieku 
emerytalnego. Nie zapomnimy im tak jawnego lekceważenia. 

Stanowisko nr 3/2012
ws. zwiększenia kar za niewypłacanie wynagrodzeń

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność” do wystąpienia na Krajowym Zjeździe 
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Delegatów z wnioskiem o podjęcie przez Związek inicjatywy 
ustawodawczej mającej na celu zmiany przepisów dotyczących 
wysokości kar wobec nieuczciwych pracodawców za niewypłacanie 
wynagrodzeń i dostosowanie wysokości kar za to przestępstwo 
do poziomu kar nakładanych i obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej.

Stanowisko nr 4/2012
ws. poparcia działania Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” w pełni popiera działania Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ „Solidarność” Pracowników Poczty Polskiej w kwestii 
toczącego się sporu zbiorowego prowadzonego z pracodawcą 
dotyczącego podwyższenia wynagrodzeń pracowników Poczty 
Polskiej o 330 zł brutto oraz zaprzestania zwolnień grupowych. 

Brak jakichkolwiek podwyżek od 2008 r. spowodował, że 
średnia płaca w Poczcie Polskiej jest na poziomie 89% średniej 
krajowej, a pracownicy ledwie wiążą koniec z końcem. Likwida-
cja i przekształcenia urzędów pocztowych powodują zwolnienia 
pracowników, którzy powiększają rzesze bezrobotnych. Działania 
te powodują nadmierne obciążenie pozostałych pracowników, 
co pociągnie za sobą pogorszenie jakości pocztowych usług, ich 
dostępności oraz sprawi, że Poczta Polska nie będzie w stanie 
wykonywać misji Operatora Narodowego, do której to roli została 
powołana.

Stanowisko nr 5/2012
Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko likwidacji firmy 
Zakład Remontowy Urządzeń Gazowniczych Pogórska Wola.

Niedopuszczalnym jest likwidacja Zakładu, będącego  
w dobrej kondycji finansowej (przy obrotach 180 mln zł - zysk 
na poziomie 28 mln zł w roku 2011) zatrudniającego ponad 
300 osób.

Protest jest kierowany na ręce Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 
w Warszawie Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy.

Stanowisko nr 6/2012
Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko rozpoczętemu 
procesowi likwidacji Oddziałów Zakładów Gazowniczych w Karpac-
kiej Spółce Gazownictwa spółka z o. o. w Tarnowie.

Protest jest kierowany na ręce Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 
w Warszawie Pani Grażyny Piotrowskiej-Oliwy.

Stanowisko nr 7/2012
ws. komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” uznaje, że należy się przeciwstawiać wdrażaniu  
w życie koncepcji niekontrolowanych komercjalizacji i prywatyzacji 
służby zdrowia. 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” negatywnie ocenia to, że państwo polskie, zo-
bowiązane do zabezpieczenia obywatelom równego dostępu 
do opieki zdrowotnej, przerzuca ten obowiązek na samorządy, 
niezapewniając jednocześnie odpowiednich środków na realizację 
zadań.  Zgubna jest też polityka samorządów, które z dbałości 
o własne budżety dokonują komercjalizacji, bądź prywatyzacji 
służby zdrowia. W ten sposób wyzbywając się ważnego zadania 
publicznego, rezygnują z roli organizatora ochrony zdrowia i prze-
rzucają tę rolę na mechanizmy tzw. wolnego rynku. Ten proces 
prowadzi do osłabienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkań-
ców,  stwarzając sytuację nierówności szans na leczenie.  

Przy utrzymującym się braku rzetelnej wyceny świadczeń 
medycznych, refundowanych przez NFZ, zmniejsza się dostępność 
do wielu z nich oraz obniża się  ich jakość. 

Prawo do ochrony zdrowia nie może być zależne od zasob-
ności portfela chorego. W naszym ubożejącym społeczeństwie 
jest to zjawisko bardzo niebezpieczne.

Stanowisko nr 8/2012
ws. aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju

Następuje dramatyczne pogarszanie sytuacji społeczno-poli-
tycznej w naszym kraju. Kolejna kadencja neoliberalnych rządów 
koalicji PO-PSL jest konsekwentną realizacją planu zawłaszczania 
wszystkich obszarów społecznych i gospodarczych. 

Polska staje się krajem „miękkiej” dyktatury, w którym 
za przyzwoleniem obecnie sprawującej władzy – bogata, wąska 
grupa uprzywilejowanych marginalizuje głos i racje całej rzeszy 
obywateli. Ignorowane są reguły dialogu społecznego, łamane są 
zasady wolności słowa i wypowiedzi. Wyśmiewane są postawy 
patriotyczne, promowany jest kosmopolityzm i „europejskość” 
kosztem poczucia tożsamości narodowej. Podejmowane są 
działania administracyjno-prawne na rzecz ograniczania  nauki 
historii i religii w polskich szkołach. Niektóre partie z takich haseł 
uczyniły podstawę swej egzystencji. W powszechnej manipulacji 
społeczeństwem oraz wszechobecnego „pijaru” dobitną rolę 
odgrywają usłużne media oraz tzw. „autorytety”. Ukrycie swoich 
tez programowych (m.in. wydłużenie wieku emerytalnego), 
zastosowana przez rządzącą PO przed ostatnimi wyborami par-
lamentarnymi, zwiodła miliony wyborców.
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Umowy śmieciowe, rosnące bezrobocie i zarobkowa emi-
gracja stały się dla wielu Polaków normą. Konieczną reformę sys-
temu emerytalnego zastępuje się automatycznym i bezdusznym 
przesunięciem wieku emerytalnego i przymusem pracy w wielu 
przypadkach aż do śmierci. Te działania są odbierane przez wiele 
środowisk biznesowych jako przyzwolenie na ograniczanie praw 
pracowniczych czy otwartą walkę ze związkami zawodowymi.

Działania koalicji rządzącej dowodzą, że aktualna władza 
oderwała się od społeczeństwa i należy ją zmienić. Wokół tego 
zadania winny się skupić wszystkie siły społeczno-polityczne, 
którym leży na sercu dobro Polski i jej obywateli.

Stanowisko nr 9/2012
ws. łamania przez pracodawców praw pracowni-
czych i związkowych

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw wobec coraz licz-
niejszych przypadków łamania praw pracowniczych i związko-
wych. Brak dialogu społecznego, zastraszanie i bezpodstawne 
zwalnianie członków związku (w tym także przewodniczących 
komisji zakładowych i założycieli organizacji związkowych  
w firmach), niewypłacanie  wynagrodzeń, zastępowanie stałego 
zatrudnienia umowami śmieciowymi, łamanie przepisów o czasie 
pracy i zasad bhp – to tylko niektóre przykłady traktowania 
pracowników przez nieuczciwych pracodawców. Dzieje się tak 
przy akceptacji rządzących i słabości organów państwa, takich 
jak sądy i prokuratura. 

Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” stwierdza, że NSZZ „Solidarność” użyje wszelkich 
środków dla obrony godności i praw ludzi pracy.

Stanowisko nr 10/2012
ws. dyskryminacji katolickich mediów w Polsce

W związku z nieprzyznaniem koncesji na emisję programu 
dla Telewizji Trwam w multipleksie cyfrowym, Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo 
protestuje przeciwko dyskryminującymi metodom wymierzonym 
w media katolickie. 

Uważamy, że działania te są wymierzone przeciwko więk-
szości społeczeństwa polskiego oraz podważają podstawowe 
prawa do wolności słowa i pluralizmu. Ignorowanie głosu milionów 
Polaków jest naruszeniem prawa wolności do przekonań świato-
poglądowych i religijnych.

Delegaci dziękują wszystkim, którzy poprzez uczestnictwo 
w marszach i zbieraniu podpisów w sposób czynny uczestniczą  
w sprzeciwie przeciwko łamaniu dostępu do wolnych mediów. 

Nadal będziemy walczyć o wolność w mediach – jeden z postu-
latów z 1980 roku ciągle jest aktualny.

Stanowisko nr 11/2012
Walne Zebranie Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ 

„Solidarność” wyraża zdecydowany sprzeciw w związku z nie-
pokojącym zjawiskiem zamrażania środków znajdujących się 
na Funduszu Pracy, które powinny trafiać do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. Środki te obecnie stanowią nieprawne  
narzędzie do równoważenia budżetu oraz służą do niwelowania 
deficytu finansów publicznych, który stosuje minister finansów.

Głównym przeznaczeniem Funduszu Pracy jest aktywne 
zwalczanie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, 
staże, aktywizację zawodową, łagodzenie skutków bezrobocia 
i promocję zatrudnienia. Pogarszająca się sytuacja na rynku 
pracy wymaga, aby środki w wysokości ponad 5 mld zł zostały 
niezwłocznie skierowane do właściwego ministerstwa, gdzie po 
podziale trafią do powiatowych urzędów pracy.
Uważamy również, że należy zmienić dysponenta tych środków, 
którym powinny być związki zawodowe, pracodawcy i organizacje 
samorządowe poprzez zmianę Ustawy o Funduszu Pracy.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y 1331 października 2012

Spor t

Sylwester Lepiarz zwycięzcą biegu
Memoriał im. Bogdana Włosika to jeden z bardziej 

spektakularnych biegów organizowanych ku czci jednej  
z ofiar komunistycznego reżimu w naszym kraju. W dniu 
13 października 2012 r. ulicami Nowej Huty pobiegło 
ponad 640 biegaczy – zarówno dzieci, młodzież i dorośli.  
W imprezie nie brakło olimpijczyków. Zwycięzcą osiemnastej 
już edycji Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika został 
Sylwester Lepiarz z MUKS THM Ostrowiec, który pokonał 
dystans 4,2 km spod Bramy Głównej ArcelorMittal Poland 
pod Kościół Arka Pana w czasie 11 minut i 45 sekund, co 
jest rekordem trasy. 

Z dobrej strony pokazała się krakowska olimpijka 
Matylda Szlęzak z AZS/AWF Kraków, która była najszybsza 
wśród Polek, uległa tylko Mołdawiance Lilii Fiskowicz. 

Tuż po zakończeniu biegu rodzice Bogdana Włosika, 
młodzi zawodnicy, przedstawiciele hutniczej i regionalnej 
„Solidarności” oraz władz wojewódzkich i samorządowych 
złożyli kwiaty pod pomnikiem B. Włosika.

Zawodnicy pobiegli ulicami Nowej Huty trasą rozpo-
czynającą się spod Bramy Głównej krakowskiego oddziału 
ArcelorMittal Poland, a kończącą się metą wyznaczoną tuż 
przed bieńczycką Arką Pana. Bieg ukończyło 628 biegaczy. 
Jak co roku najliczniejszą grupą startujących była młodzież 
gimnazjalna i ze szkół średnich. Z tego faktu organizatorzy 
są najbardziej zadowoleni. To właśnie w tych grupach wie-
kowych przygotowano najwięcej nagród – nawet do 15. 
miejsca. W sumie dla uczestników biegu przygotowano,  
a później wręczono, prawie 100 nagród.

Na zakończenie zabrał głos ojciec Bogdana – Julian 
Włosik, który podziękował uczestnikom biegu za wspaniałą 
sportową walkę oraz sponsorom za nagrody ufundowane 
dla zawodników.

komisja robotnicza Hutników nSzz „Solidarność”

Krokiew ożyła dzięki Solidarności
Kamil Stoch wygrał w sobotę 6 października br.  

w Zakopanem konkurs skoków narciarskich na igelicie  
o Puchar „Solidarności”. Dzięki „Solidarności” na Wielkiej 
Krokwi w Zakopanem odbyły się pierwsze zawody w sezonie 
letnim tego roku.

Najdłuższe skoki w Pucharze oddał Maciej Kot (129,5 
i 133 m), który przegrał jednak z Kamilem Stochem  
o zaledwie 0,1 punktu. Nasz najlepszy zawodnik skakał 
bardziej stylowo i dzięki temu wygrał. Maciej Kot otrzy-
mał po zakończeniu zawodów Puchar im. L. Nadarkie-
wicza dla zawodnika, który poczynił największy postęp  
w ostatnim roku. Trzecie miejsce w kategorii seniorów zajął 
Jan Ziobro.

Na zawodach obecny był Adam Małysz, który wraz 
z żoną Izabelą objął patronat honorowy nad Pucharem 
„Solidarności”. Nasz najlepszy w historii skoczek cieszył się 
z dużego zainteresowania zawodami i z otwartej formuły, 
dzięki której mierzą się juniorzy oraz seniorzy, żałował jed-
nak, że polityka COS, zarządzającego obiektem, powoduje, 
że koszt wynajęcia skoczni jest bardzo wysoki i kluby spor-
towe rezygnują z trenowania na Krokwi. „W Wiśle mieliśmy 
w lecie 16 imprez, a na Krokwi w tym roku spotykamy się 
dopiero pierwszy raz” – mówił Małysz. 

Po zakończonych zawodach najlepsi seniorzy oraz 
juniorzy otrzymali z rąk przewodniczącego „S” Piotra Dudy, 
przewodniczącego „S” w Małopolsce Wojciecha Grzeszka  
i Adama Małysza puchary. „Solidarność” już zapowiedziała, 
że za rok ponownie zaprasza na siódmą edycję Pucharu.
Wyniki:
1. Kamil Stoch 268,9 pkt (127,5 i 125,0); 2. Maciej Kot 
268,8 (129,5 i 133,0); 3. Jan Ziobro 254,9 (127,5 i 
124,5); 4. Piotr Żyła 257,8 (119,5 i 130,5); 5. Wojciech 
Gąsienica-Kotelnicki 248,6 (124,5 i 124,0).

adam Gliksman
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Związek

Każdy może 
należeć do 
związKu

Do tej pory z pewną zazdrością 
można było patrzeć na związki zawo-
dowe np. w Hiszpanii czy we Włoszech, 
gdzie nawet 1/3 związkowców stano-
wią pracownicy zatrudnieni na umowach 
cywilnoprawnych oraz samozatrudnione. 
W Polsce w tym okresie przechodzenie 
na tego typu stosunki regulujące pracę 
stały się metodą na obchodzenie sys-
temu podatkowo-ubezpieczeniowego 
oraz przede wszystkim na zwalczanie 
związków zawodowych. Wszystko przez 
zapisy ustawy o związkach zawodowych, 
które niejednoznacznie określały katego-
rię osób uprawnionych do zrzeszania się 
i zakładania organizacji związkowych. 
Zdaniem „Solidarności” konwencje 
MOP, które Polska ratyfikowała w 1958 
i 1977 r. obejmowały swoim zakresem 
wszystkich pracujących. Związek zarzucił 
rządowi naruszanie międzynarodowych 
Konwencji 87 MOP poprzez „ogranicze-
nie prawa do zrzeszania się w związkach 
zawodowych, tylko do wybranych kate-
gorii osób, tj. pracowników”.

Problem wynikał głównie z tego, 
że w polskim języku prawnym termin 
„pracownik” ma określoną w Kodeksie 
pracy, definicję. Mówi ona, że pracowni-
kiem jest osoba zatrudniona na podsta-
wie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania lub spółdzielczej umowy  

o pracę. Taka definicja stosowana jest do 
wszystkich norm indywidualnego i zbio-
rowego prawa pracy. Tym samym prawa 
do organizowania pozbawieni byli pra-
cownicy zatrudnieni na umowy zlecenia, 
umowy o dzieło czy samozatrudnieni. 
Nie odzwierciedla to rzeczywistej sytuacji 
na krajowym rynku pracy, gdzie osoby 
zatrudnione na podstawie umów prawa 
cywilnego oraz samozatrudnieni stanowią 
znaczny odsetek siły roboczej. 

Z tego względu „Solidarność”  
w sierpniu 2011 r. przesłała do MOP 
skargę, wskazując na wątpliwości zwią-
zane z faktem, że polskie przepisy pomi-
jają wynikające z konwencji MOP prawo 
osób prowadzących działalność gospo-
darczą, zleceniobiorców i wykonawców 
dzieł do tworzenia i przystępowania do 
związków zawodowych. W praktyce więc 
- jak wskazywała „Solidarność” - wiele 
osób wykonujących pracę w Polsce było 
pozbawionych prawa do przysługujących  
z tytułu przynależności do związków 
zawodowych przywilejów, np. ochrony 
przed dyskryminacją w miejscu pracy  
z powodu prowadzenia działalności 
związkowej, a także negocjowania  
z przedsiębiorcami warunków zatrud-
nienia, zawierania zbiorowych układów 
pracy, a nawet strajkowania.

W odpowiedzi na złożoną skargę 

Międzynarodowa 
Organizacja Pracy 

przyznała rację 
„Solidarności”  
i upomniała już  

w kwietniu br. rząd 
Donalda Tuska, że 

polskie przepisy 
uniemożliwiające 

przynależność 
do związków 

zawodowych osobom 
zatrudnionym inaczej 

niż na umowę  
o pracę, są niezgodne 

z prawodawstwem 
międzynarodowym  

i muszą być 
zmienione. 

adam Gliksman
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Związek/Szkolen ia

Komitet Wolności Związkowych Międzynarodowej Or-
ganizacji Pracy zobowiązał rząd polski do jak najszyb-
szej nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. 
Co prawda rząd polski tłumaczył, że samozatrudnieni 
i osoby pracujące na kontraktach cywilnoprawnych 
mogą korzystać z innych form zrzeszania się, ale MOP 
nie uznał tych wyjaśnień i zalecił zmianę przepisów. 

Prof. Jakub Stelina, kierownik Katedry Prawa Pra-
cy na Uniwersytecie Gdańskim komentuje: „Niestety, 
MOP nie ma uprawnienia do karania państw, jeśli 
się okaże, że przyjęte u nich przepisy są niezgodne  
z ratyfikowanymi przez nie konwencjami. Może jed-
nak na forum międzynarodowym ogłosić, że Polska 
nie przestrzega międzynarodowych przepisów, których 
jest sygnatariuszem. Mogłoby to znacznie pogorszyć 
wizerunek naszego kraju. Nie sądzę więc, żeby rząd 
zwlekał ze zmianą tych przepisów.”

Prof. Stelina zwraca równocześnie uwagę, 
że zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umowa 
międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed usta-
wą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umo-
wą. Wskazane przez „Solidarność” w skardze do 
MOP konwencje nr 87, 98 i 135 zostały przed laty 
ogłoszone w Dziennikach Ustaw, nic zatem nie stoi 
na przeszkodzie, aby już teraz samozatrudnieni czy 
zleceniobiorcy występowali wstępowali do związków 
zawodowych. Tacy pracownicy dzięki decyzji MOP 
zyskują także prawo do np. pozwania swojego zlece-
niodawcy w razie przedwczesnego zerwania kontraktu 
ze względu na prowadzenie działalności związkowej, 
oraz występowania o np. odszkodowanie za nierówne 
traktowanie.

NSZZ „Solidarność” kilkakrotnie korzystał z pra-
wa skargi do MOP. Tak było choćby w 1994 roku, 
kiedy związek oskarżał rząd polski o niezwrócenie 
majątku zagarniętego „Solidarności” w stanie wo-
jennym i pozostawienie go w gestii OPZZ. Według 
związku fakt ten stanowił jawne naruszenie konwencji 
o wolności związkowej. Po rozpatrzeniu zażalenia 
przez Komitet, MOP uznała w 1995 r. skargę za 
uzasadnioną i napomniała rząd polski, aby ostatecznie 

i sprawiedliwie rozwiązał kwestię majątku, w której 
NSZZ „Solidarność” była stroną pokrzywdzoną.

Szkolenia
Szkolenia wyjazdowe, 

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

Koszt szkolenia: 100 pln netto (123 pln brutto)

Szkolenia stacjonarne, 
Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406

20-21 listopada 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,
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. Or-
ganizator 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 uczestników – szczegóły do uzgodnienia 
w Dziale Szkoleń.

Na stronie internetowej jest do pobrania formu-
larz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy.




