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Na właściwej
drodze
Zjazd w Kielcach był pierwszym od
czasów zebrania wyborczego w 2010 r.
we Wrocławiu, nic zatem dziwnego, że
wiele miejsca poświęcono podsumowaniu
połowy kadencji, która upłynęła pod znakiem zaciętej walki o prawa pracownicze.
Najważniejsze działania podejmowane
i koordynowane przez Komisję Krajową
przedstawił w przemówieniu jej przewodniczący Piotr Duda. Szef „Solidarności”
podkreślał, że mimo problemów i ognisk
zapalnych w całym kraju związek starał
się realizować przyjęty we Wrocławiu
program działania. Polityka rządu zmusiła jednak „Solidarność” do większego
wysiłku i przygotowania kilku dużych
kampanii informacyjnych dotyczących
reformy emerytalnej, tolerowania umów
śmieciowych, niskiego poziomu płacy
minimalnej czy przerzucania kosztów
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kryzysu ekonomicznego na pracowników. Dotychczasowa aktywność przyniosła częściowe efekty, spośród których
najważniejszym jest wsłuchiwanie się
w opinię „Solidarności”. Związek musi
jednak znaleźć metody na wdrażanie
swoich postulatów w życie. „To wyzwanie
dla nas wszystkich. Nie możemy mówić
sobie, że jakoś to będzie” - kilkakrotnie
podkreślał w przemówieniu Piotr Duda.
NSZZ „Solidarność” była w ostatnich
latach niezmiernie aktywna, organizując
i uczestnicząc w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych protestach
i manifestacjach. Związek uczestniczył
w procesie legislacyjnym, przygotowując m.in. inicjatywę ustawodawczą
w sprawie podniesienia płacy minimalnej
oraz w sprawie referendum dotyczącego
utrzymania wieku emerytalnego. Zwią-

SERWIS

INFORMACYJNY

Adam Gliksman

Choć obradujący
w Kielcach XXVI
Krajowy Zjazd
Delegatów trwał
tylko dwa dni, to
poruszono podczas
niego bardzo
wiele problemów
społecznogospodarczych
w Polsce.
Najważniejsze jest
to, że „Solidarność”
ma pomysły na
ich rozwiązanie
i jest gotowa do
rozmawiania na
temat ich wdrażania.
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XXVI KZD
zek wspierał także inicjatywy, które są istotne dla
Polaków, a które są podejmowane poza granicami
naszego kraju. Obecnie „Solidarność” zbiera podpisy
pod europejską inicjatywą obywatelską w sprawie
pakietu klimatycznego, bowiem – jak podkreślał Piotr
Duda – wejście w życie obecnie proponowanego pakietu może doprowadzić do likwidacji nawet kilkuset
tysięcy miejsc pracy w Polsce. Naszego kraju na takie
działania po prostu nie stać.
Nie składamy broni
Choć inicjatywy legislacyjne „S” nie przyniosły póki co oczekiwanych rezultatów, to związek
nie składa broni – już w sierpniu br. został złożony
do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie
ustawy o zmianie ustawy o systemie emerytalnym.
O skuteczności odwoływania się do wyższych instancji przekonała się „S”, zaskarżając wcześniej w TK
zapisy Kodeksu pracy, dotyczące prawa do odbierania dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto
przypadające w dzień wolny od pracy dla pracownika.
Pozytywne rozstrzygnięcie przyniosła również skarga
złożona przez NSZZ „S” do Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotycząca przepisów uniemożliwiających
przynależność do związków zawodowych osobom
zatrudnionym na innych niż umowa o pracę warunkach. Komisja Krajowa niedawno podjęła również decyzję o zaskarżeniu do TK niektórych zapisów ustawy
o zgromadzeniach publicznych.
Piotr Duda przypomniał, że Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność” ogłosiła rok 2012 rokiem stabilnego zatrudnienia. Stąd też związek przygotował

dwa projekty ustaw, dotyczące oskładkowania umów
o dzieło oraz pracowników tymczasowych. „Stabilizacja zatrudnienia to warunek dalszego rozwoju cywilizacyjnego, tymczasem agencje pracy tymczasowej
tworzą z pracowników niewolników i to jest poważny
problem” – mówił do delegatów Piotr Duda.
Przewodniczący podsumował również doświadczenia związku w kontaktach z politykami, wskazując,
że zależy mu na partnerskich stosunkach: „Nasze cele
są jasne i mamy wykorzystać polityków do ich realizowania” - mówił P. Duda. Przewodniczący przypomniał,
że związek stworzył stronę www.sprawdzampolityka.
pl, na której na bieżąco będą uzupełniane informacje
o działalności senatorów i posłów, w tym przede
wszystkim o ich udziale w głosowaniach oraz o sposobie realizacji przez nich deklaracji przedwyborczych.
Piotr Duda podkreślał, że choć „Solidarność”
patrzy w przyszłość, to nie zapomina o przeszłości, dbając o pielęgnowanie tradycji. Niestety nie
zawsze te działania przynoszą spodziewane skutki,
czego negatywnym przykładem są relacje z bardzo
upolitycznionym Europejskim Centrum Solidarności

P. Duda wręcza medal bratu ks. Jerzego Popiełuszki.
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w Gdańsku.
Delegaci zaapelowali o jak najszersze społeczne
poparcie dla inicjatyw Związku. W przyjętym stanowisku napisano: „Tylko powszechny społeczny sprzeciw
może takiej antyspołecznej, antypracowniczej polityce położyć kres”. Przyczyną protestu jest rosnące
bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie wieku
emerytalnego, wzrost kosztów utrzymania. Delegaci
są zgodni, że rządząca koalicja nie robi nic, żeby przeciwdziałać tym zjawiskom. Co więcej, na najuboższych
są przerzucane koszty kryzysu.
Miejsca pracy najważniejsze
Integralną częścią kieleckiego zjazdu były dwa
panele z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli
„Solidarności”, poświęcone polityce przemysłowej
i społecznej.
Wprowadzenie do pierwszego z paneli Tomasz
Wójcik rozpoczął bardzo pesymistycznie: „W II Rzeczypospolitej Polskiej, w znacznie trudniejszej sytuacji
gospodarczej, potrafiono zbudować Centralny Okręg
Przemysłowy oraz port w Gdyni. Dziś takich planów

nie ma, brakuje w rządzie takich pomysłów i takich
ludzi.” W kolejnych głosach podkreślano, jak ważny
dla rozwoju Polski jest przemysł, dający miejsca pracy.
Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „S” Kazimierz Grajcarek mówił: „Przemysł to
rozwój. Przemysł daje pracę i my – jako związki
zawodowe – musimy stać się partnerami dla pracodawców nie tylko w ochronie warunków pracy, ale
także w dbaniu o tworzenie nowych miejsc pracy.
Wtedy sukces jest gwarantowany”.
Niestety rzeczywistość polskiej ekonomii jest
inna, o czym przekonywali kolejni paneliści. Na
przestrzeni ostatnich dwudziestu lat doprowadzono
do znacznego upadku polskiego przemysłu. Dziś
w Polsce produkuje się niemal wyłącznie półprodukty,
co znacząco ogranicza możliwości zarabiania przez nasze firmy. Stephan Portet, dyrektor S-Partner, mówił:
„Brakuje w polskich firmach alternatywnego myślenia
– które jest szczególnie ważne w dobie kryzysu. Czy
na poziomie firmy pytamy się, co zrobimy jeśli nasze
przychody zmniejszą się np. o 10%, albo jak się
zachowamy, gdy kurs euro zmieni się o 10%. Trzeba

Delegaci Regionu Małopolskiego przy stole obrad.
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XXVI KZD
o tym myśleć zawczasu, by w sytuacji pojawienia się
kryzysu, wiedzieć, jak zareagować”.
Przedstawiciel S-Partnera mówił, że trzeba szukać kompleksowych rozwiązań, a na nie składa się
polityka demograficzna, migracyjna i edukacja.
Niemiecki lepszy od polskiego?
Nawet w obszarach, gdzie odnosimy sukcesy,
brakuje nam kompleksowego myślenia o promowaniu
polskiego przemysłu: „W Polsce nie ma właściwej troski o markę polskiego przemysłu. Tego powinniśmy się
uczyć od Niemców. Jeden z tamtejszych producentów
samochodów reklamuje się na całym świecie „Wir
leben Autos”. Dlaczego nie przetłumaczą w reklamach
tego hasła na „Żyjemy samochodami” czy „Nous
vivons l’Automobile”? Bo wiedzą, że te słowa użyte
w wersji niemieckiej umacniają przekonanie klienta,
że niemiecki samochód to gwarancja najwyższej jakości i niezawodności. I nie ma znaczenia, jak wiele
tych samochodów jest produkowanych w Polsce przez
polskich pracowników na polskich podzespołach.”
W Polsce powinno zmienić się podejście do zagra-

nicznych inwestorów, tak by nie tylko gwarantowali
utrzymanie czy stworzenie nowych miejsc pracy, ale
również zapewnili dostęp do nowoczesnych technologii
oraz pomoc w rozwoju poszczególnych firm, czy regionów
Polski.
Portet podkreślał, że Polska nie dysponując
tak dużymi środkami finansowymi na rozwój przemysłu, musi stawiać na dbanie o kapitał społeczny.
W tej sytuacji polska gospodarka powinna powrócić do
modelu społecznej gospodarki rynkowej, odrzucając
koncepcję maksymalizacji zysków. To może zapewnić
powstawanie miejsc pracy.
Podczas panelu zwrócono uwagę, że dobrym
pomysłem jest powrót do koncepcji własności pracowniczej. Z inicjatywy „S” powstał projekt nowej
ustawy o spółkach pracowniczych, które do tej pory
miały poważne problemy z rozpoczęciem działalności
w związku z brakiem wystarczających środków finansowych, wynikających z polityki kredytowej banków.
Teraz proponuje się stworzenie specjalnych funduszy
na ten cel, tworzonych z podatków.
Efektem dyskusji dotyczącej polityki przemysło-

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów z Regionu Małopolskiego.
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XXVI KZD
wej jest stanowisko Krajowego Zjazdu w tej sprawie.
W opinii delegatów „niewidzialna ręka rynku nie
zastąpi mądrej polityki władz publicznych”, której
w tej chwili nie ma. Świadczy o tym upadek wielu
gałęzi przemysłu czy kryzys w przemyśle okrętowym,
który przyczyniał się do wysokiego eksportu, rozwoju
wysokich technologii i zapewniał tysiące miejsc pracy
także w zakładach kooperujących. Związek domaga
się polityki przemysłowej, która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał polskich firm, stwarzała
im właściwe warunki do konkurencji na globalnym
rynku. „Filarami polityki przemysłowej powinny być
inwestycje w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka
strategia będzie też najlepszą drogą do ochrony miejsc
pracy, stabilnego zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc najważniejszych postulatów naszego
Związku” – uważają delegaci „Solidarności”.
„Solidarność” musi być obecna w życiu publicznym
Drugi z paneli poświęcony był polityce społecznej. Wśród zabierających głos szczególnie donośnie
zabrzmiało wystąpienie prof. Ryszarda Bugaja, który
zwracał uwagę na rosnące nierówności społeczne
i na fakt, że „Solidarność” musi o tym mówić. „Związek ze swej natury musi być stronniczy, ale także
odpowiedzialny. Coraz więcej ludzi widzi, że związki
zawodowe są potrzebne i nie są to muzealne twory,
dlatego związek musi wracać w sferę życia publicznego i musi docierać skuteczniej do społeczeństwa”.
Proszony o rady dla „Solidarności” prof. Bugaj stwierdził: „Kto wiele obejmuje ten słabo ściska i stąd dla
związku to trudna sytuacja, bo problemów jest bardzo
wiele a oczekiwania są duże. Trzeba jednak skupić
się na kilku ważnych tematach: „Solidarność” musi
umiędzynaradawiać niektóre problemy, bowiem często
ważne dla związku tematy znalazły już rozwiązanie
na forum europejskim i międzynarodowym, są one
promowane i trzeba tylko walczyć o ich wdrożenie
lub przestrzeganie w Polsce. Istotną kwestią jest
szara strefa w naszym kraju, także w gronie przedsiębiorców i największych firm – być może postulat
ujawnienia podatków przyniósłby korzystne skutki
21 grudnia 2012
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dla pracowników i dla budżetu państwa, bo trudniej
byłoby ukrywać swoje dochody. W kwestii pomocy dla
rodzin warto zwrócić uwagę, że proponowane przez
rząd wydłużenie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego nie jest najlepszym rozwiązaniem, może
warto pomyśleć o rodzaju stypendium na wychowanie
dziecka. Należy działać na rzecz ożywienia konsultacji
i wspólnych narad, tak jak miało to miejsce za czasów
prezydenta Kaczyńskiego, gdzie starano się przed
zmianami legislacyjnymi wysłuchać głosy wszystkich
środowisk. Może warto zastanowić się nad postulatem
likwidacji NFZ, którego działalność wprowadza dziś
za dużo dwuznaczności w służbie zdrowia, trudno
bowiem zrozumieć, dlaczego likwiduje się szpitale
twierdząc, że jest ich za dużo, a równocześnie pojawiają się nowe.” Delegaci zarzucili rządowi, że nie
dba o politykę społeczną. Jacek Rybicki pytał: „Co
to za zielona wyspa, na której jest wzrost bezrobocia
i spadek realnych płac. Nie ma pomysłu na rozwój
demograficzny Polski.” Zwrócono uwagę na niszczenie
przez rząd Donalda Tuska Funduszu Pracy, którego
środki w ostatnich trzech latach zamrażał minister
finansów, choć są to fundusze celowe. Stanowisko
„Solidarności” jest jasne: by Fundusz spełniał swoją
rolę, a nie był zabawką w rękach polityków musi się
zmienić system nadzoru nad nim. Zdaniem związku
powinien on zostać oddany pod kontrolę związków
zawodowych i pracodawców.
Konkludując dyskusję Henryk Nakonieczny zapowiadał, że „Solidarność” przygotowuje na styczeń-luty
2013 r. dużą debatę na tematy społeczne z udziałem
ekspertów. W przyjętym w wyniku panelu stanowisku
delegaci podsumowali negatywne zjawiska w polskim
społeczeństwie: „Władza publiczna w sposób niewystarczający lub w ogóle nie dostrzega konieczności
przeciwdziałania tym zjawiskom. Polityka skupiona na
cięciach i oszczędnościach nie daje gwarancji poprawy
sytuacji przeciętnej rodziny. To z kolei odbije się na
stabilności publicznych finansów oraz bezpieczeństwie
ubezpieczeń społecznych.” Delegaci domagają się
stworzenia systemu kompleksowej pomocy rodzinie
na rynku pracy, w systemie podatkowym, edukacji
INFORMACYJNY
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i opieki nad dzieckiem, osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Zdaniem delegatów konieczna jest
strategia państwa na rzecz zatrudnienia a jej podstawą uruchomienie zamrożonych środków Funduszu
Pracy na aktywne formy wzmacniające zatrudnienie i
przeciwdziałanie bezrobociu.
Podczas zjazdu podjęto również bardzo wiele
stanowisk, uchwał i apeli. Dokonano również wyborów
uzupełniających do Komisji Krajowej, której nowymi
członkami zostali Dariusz Mądraszewski, Bogdan Olszewski i Jarosław Wilner.
JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ
Benedykt XVI – Papież
Watykan

Umiłowany Ojcze Święty,
prosimy o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku, które w imieniu wszystkich członków Związku
przesyłają Delegaci zebrani w Kielcach na XXVI Sesji
Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”.
Czcigodny Ojcze Święty,
rozpoczynający się Rok Wiary i zbliżający się
adwent kierują naszą uwagę w stronę Katechizmu
Kościoła Katolickiego i nakazują poddać się głębokiej
refleksji, zwłaszcza w dobie trwającego kryzysu. NSZZ
„Solidarność” jest gotowy na zrealizowanie apelu Waszej Świątobliwości o pokonanie gospodarczego i społecznego kryzysu wspólnie, w sposób odpowiedzialny,
angażując wszystkich uczestników rynku pracy.
Dziękujemy za to, że podobnie jak wielki poprzednik Waszej Świątobliwości, błogosławiony Jan
Paweł II, doceniasz Ojcze Święty znaczenie niezależnego ruchu związkowego i jego fundamentalną rolę w
społeczeństwie.
Prosimy o Apostolskie Błogosławieństwo, byśmy
umieli budować Polskę opartą na fundamencie wartości chrześcijańskich, których tak bardzo obawiają się
nowoczesna Europa i świat.
Ojcze Święty,
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech
będą dla nas wszystkich okazją do otwarcia się na drugiego człowieka. Przyjmij Wasza Świątobliwość nasze
najszczersze życzenia zdrowia i wielu sił w szerzeniu
nauki Chrystusa.

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
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Dokumenty XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów, Kielce, 22-23 listopada 2012 r.
Uchwała Nr 1
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Mariannie Popiełuszko.
Uchwała Nr 2
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia pośmiertnie nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ
„Solidarność” Lechowi Kaczyńskiemu.
Uchwała Nr 3
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi.
Uchwała Nr 4
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Ks. Henrykowi Bolczykowi.
Uchwała Nr 5
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Ks. Prałatowi Zbigniewowi Dołhaniowi.
Uchwała Nr 6
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7 XVI KZD,
postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Stanisławowi Płatkowi.
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Uchwała Nr 7
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 9 ust. 1 Statutu NSZZ
„Solidarność”. Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ust.1. Członkostwo Związku nabywa się:
a) z chwilą rejestracji organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, na podstawie uchwały o utworzeniu
organizacji, członkostwo nabywają osoby podejmujące
tę uchwałę,
b) z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwalą
komisji zakładowej lub międzyzakładowej. Komisja
zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet
członków organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
której jest władzą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka.
Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia.”
Treść i numeracja kolejnych ustępów pozostaje bez zmian.
Uchwała Nr 8
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 20 ust. 3 Statutu NSZZ
„Solidarność”. W § 20 ust. 3 w drugim zdaniu cyfrę „3”
zastępuje się cyfrą „6”.
Uchwała Nr 9
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”. W § 41 ust. 3 pkt. 5, po wyrazach:
„władza wykonawcza branżowej” dodaje się następujące
słowa: „lub podstawowej”, wyrazy: „na zlecenie” zastępuje
się następującymi słowami: „z upoważnienia”, po słowie:
„opiniuje” dodaje się słowa: „lub uzgadnia”.
Uchwała Nr 10
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 50 ust. 2 pkt. 1 lit.
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a) Statutu NSZZ „Solidarność”.
W § 50 ust. 2 pkt. 1 lit. a), w drugim zdaniu po
wyrazach: „powyższy okres przynależności nie dotyczy”
dodaje się następujące słowa: „kandydatów do władz” oraz
po kropce dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu:
„Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej związku
oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych osób niespełniających warunku sześciomiesięcznego, nieprzerwanego
okresu przynależności do Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.”
Uchwała Nr 11
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 56 ust. 4 Statutu
NSZZ „Solidarność.
Na końcu § 56 ust. 4 dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu: „Zarząd regionu może jednorazowo
przedłużyć okres funkcjonowania zarządu komisarycznego
o kolejne 3 miesiące.”
				
Uchwała Nr 12
ws. zmian w Statucie
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 60 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność”,
wprowadza następujące zmiany w § 60 ust. 2 Statutu NSZZ
„Solidarność”.
Na końcu § 60 ust. 2 dopisuje się zdanie o następującym brzmieniu: „Dla władz wykonawczych dopuszcza
się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady
oraz sposób głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa uchwała
Komisji Krajowej.”
Uchwała Nr 13
ws. zmiany Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności
finansowej Związku
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
w Uchwale nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, zmienionej Uchwałą nr 7 XXI KZD, wprowadza następujące zmiany:
1) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
1. „1. Władza wykonawcza organizacji zakładowej, mięINFORMACYJNY
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dzyzakładowej lub podzakładowej wypłaca określone
w Statucie zasiłki oraz zapomogi:
1/ zasiłek z tytułu urodzenia dziecka – członkowi
Związku, na każde urodzone dziecko (również na
dziecko urodzone martwe); w przypadku rodzica wychowującego samotnie dziecko zasiłek wypłacany jest
w podwójnej wysokości,
2/ zasiłek z tytułu adopcji dziecka – członkowi Związku
na każde adoptowane dziecko,
3/ zapomoga z tytułu śmierci członka Związku – wypłacana przez organizację zmarłego członka Związku, tylko
jednej osobie uprawnionej (nawet nie będącej członkiem
Związku), tj. współmałżonkowi lub innej osobie, która
pokryła koszty związane z pogrzebem zmarłego członka
Związku.
4/ zapomoga z tytułu śmierci członka rodziny wypłacana wszystkim uprawnionym członkom Związku,
w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów,
dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.
2. Wysokość zasiłku oraz zapomóg wymienionych w ust.1
ustala władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, z tym, że kwoty najniższe ustalone
dla zasiłku oraz zapomóg nie mogą być mniejsze od minimalnych wysokości zasiłku oraz zapomóg statutowych
ustalanych przez Komisję Krajową.
3. Określa się następujące zasady ustalania uprawnień do
zasiłku i zapomóg wymienionych w ust. 1:
1/ członek Związku nabywa prawa do zasiłku i zapomogi po 6 miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ „Solidarność”, z wyłączeniem § 5
ust. 1 pkt 3/ i 4/,
2/ uprawnienia do zasiłku oraz zapomóg ustala się na
podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający
stopień pokrewieństwa) a w przypadku ich braku - na
podstawie złożonego oświadczenia zawierającego informacje niezbędne do ustania prawa do zasiłku,
3/ wysokość wypłacanego zasiłku oraz zapomóg ustalana jest na dzień zaistniałego zdarzenia uprawniającego
do zasiłku lub zapomogi,
4/ w wyjątkowych przypadkach organizacja wypłacająca zasiłek lub zapomogę może przyznać prawo do
zasiłku lub zapomogi z pominięcie zasad określonych
w ust. 3 pkt. 1/ - 4/.
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4. Organizacja zakładowa, międzyzakładowa lub podzakładowa na podstawie § 69 ust. 1 i 2 Statutu
może realizować pomoc finansową (w tym zasiłek
oraz zapomogi statutowe) za pośrednictwem systemu
ubezpieczeniowego, przy czym wysokość świadczeń nie
może być mniejsza od minimalnych wysokość zasiłków
statutowych ustalanych przez Komisję Krajową.”
2) Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
„Oprócz zasiłku oraz zapomóg statutowych wymienionych w § 5 ust. 1 mogą być wypłacane członkom
Związku (w miarę posiadanych środków, przy zachowaniu
zasady samowystarczalności finansowej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku) zapomogi, których wysokość
i zasady przyznawania uchwala władza wykonawcza danej
organizacji.”
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14
ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w
Statucie NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie § 38 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”
postanawia, że:
§1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Statucie, należy przez to rozumieć: Statut NSZZ „Solidarność”.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Krajowym
Zjeździe Delegatów, w skrócie KZD lub Zjeździe, należy
przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność”.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Komisji Krajowej lub w skrócie KK, należy przez to rozumieć: Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność”.
§2
1. Projekty uchwał lub wnioski dotyczące zmian Statutu
NSZZ „Solidarność” mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) zarząd regionu,
d) rada krajowego sekretariatu branżowego,
e) rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
f) Komisja Statutowa Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Projekty, o których mowa w ust. 1 należy składać
w formie pisemnej do Komisji Krajowej, najpóźniej na 6
miesięcy przed rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu
Delegatów.
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§3
1. Komisja Krajowa, najpóźniej na 5 miesięcy przed terminem rozpoczęcia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów,
przekazuje Komisji Statutowej KZD oraz za pośrednictwem zarządów regionów delegatom na Krajowy Zjazd
Delegatów, projekty uchwał lub wniosków, o których
mowa w § 2.
2. Projekty uchwał zgłoszone do Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” w trybie niezgodnym z § 2. niniejszej
uchwały pozostaną nierozpatrzone.
§4
Krajowemu Zjazdowi Delegatów przedkładane są pod
głosowanie tylko projekty uchwał zmieniających Statut,
opracowane i przyjęte przez Komisję Statutową Zjazdu.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 22 VI KZD.
Uchwała Nr 15
ws. trybu zgłaszania i przyjmowania projektów uchwał
zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając
na podstawie § 38 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”
postanawia, że:
§1
1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Krajowym
Zjeździe Delegatów, w skrócie KZD lub Zjeździe, należy
przez to rozumieć: Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność”.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Komisji Krajowej lub w skrócie KK, należy przez to rozumieć: Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność”.
§2
1. Komisja Krajowa uchwala termin rozpoczęcia zwyczajnej
sesji Krajowego Zjazdu Delegatów. Wyżej wymieniona
uchwała musi być podjęta przez Komisję Krajową najpóźniej 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia obrad
KZD.
2. Projekty uchwał na kolejną zwyczajną sesję Krajowego
Zjazdu Delegatów mogą zgłaszać:
a) Komisja Krajowa,
b) Krajowa Komisja Rewizyjna
c) delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów,
d) zarząd regionu,
e) rada krajowego sekretariatu branżowego,
f) rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
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3.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

g) rada krajowej sekcji branżowej,
Statutowe władze pozostałych jednostek organizacyjnych
Związku mogą zgłaszać projekty uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem władz wymienionych
w pkt. b), c) i d) lub grupy co najmniej pięciu delegatów
na KZD.
Projekty uchwał, o których mowa w ust. 2 pkt. od b) do
f) należy składać w formie pisemnej do Komisji Krajowej
w terminie nie krótszym niż dwanaście tygodni przed
rozpoczęciem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
§3
Komisja Krajowa w terminie nie krótszym niż osiem
tygodni przed rozpoczęciem zwyczajnej sesji Krajowego
Zjazdu Delegatów przesyła delegatom na KZD projekty
uchwał, spełniają warunki określone w § 2 ust. 2 i 3.
Delegaci na KZD mogą, nie później niż na cztery tygodnie przed rozpoczęciem obrad Zjazdu, przekazać Komisji Krajowej uwagi, propozycje zmian lub uzupełnienia
projektów uchwał.
Komisja Krajowa przekazuje Komisji Uchwał i Wniosków
KZD projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 wraz
uwagami, propozycjami zmian lub uzupełnień przekazanych KK zgodnie z postanowieniami ust. 2.
§4
Komisji Uchwał i Wniosków KZD przyjmuje, opracowuje
i przedkłada pod obrady KZD zgodnie z Regulaminem
Zjazdu projekty uchwał spełniające warunki określone
w niniejszej uchwale.
Projekty uchwał wynikające z nagłej sytuacji, a których waga wymaga rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd
Delegatów mogą być przedłożone pod obrady Zjazdu,
jedynie wówczas, gdy Komisja Uchwał i Wniosków oraz
Prezydium Zjazdu stwierdzą, że nie mogły być zgłoszone
zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3.
§5
Zasady zgłaszania projektów uchwał określone w niniejszej uchwale nie dotyczą prac Komisji Programowej KZD nad uchwałą programową Krajowego Zjazdu
Delegatów.
Projekt uchwały programowej KZD powinien być przesłany delegatom na KZD, przez Komisję Programową - za
pośrednictwem Komisji Krajowej - na sześć tygodni przed
posiedzeniem sesji Krajowego Zjazdu Delegatów.
Uwagi i propozycje zmian do projektu, delegaci mogą
przekazać do Zjazdowej Komisji Programowej, przed
i w trakcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.
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§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc Uchwała nr 21 VI KZD.
Uchwała Nr 16
ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych
Zasady funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin określa zasady tworzenia i funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego.
2. Zasady tworzenia i funkcjonowania regionalnych funduszy strajkowych określają ich regulaminy przyjęte
w oparciu o niniejszy Regulamin. Dodatkowego postanowienia zawarte w regulaminach regionalnych funduszy
strajkowych nie mogą być sprzeczne z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie.
§2
1. Dla wspierania finansowego akcji podejmowanych
w imię obrony podstawowych celów statutowych związku ustanawia się Krajowy Fundusz Strajkowy, zwany
dalej „KFS” i regionalne fundusze strajkowe zwane
dalej „RFS”.
2. Zadaniem KFS i RFS jest niesienie pomocy osobom
uczestniczącym w akcji strajkowej. Dopuszcza się dofinansowanie do innych form akcji protestacyjnej.
§3
Krajowy Fundusz Strajkowy stanowi źródło dofinansowania akcji organizowanych przez struktury krajowe,
regionalne i branżowe Związku.
Rozdział II
Pochodzenie i dysponowanie środkami FS
§4
Dysponentami funduszy strajkowych są Komisja
Krajowa NSZZ „Solidarność” i Zarządy Regionu, które do
bieżącego zarządzania powołują w drodze uchwały odpowiednio Radę Krajowego Funduszu Strajkowego, zwaną
dalej „RKFS” oraz rady regionalnych funduszy strajkowych,
zwane dalej „RRFS”.
§5
1. Rada KFS działa w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. Zasady działania Rad RFS określają
regulaminy uchwalone przez zarządy regionów zgodnie
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z zasadami określonymi w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin działania RKFS oraz RRFS, w oparciu o niniejsze zasady, uchwalają odpowiednio Komisja Krajowa
i zarządy regionów.
§6
Przychody FS stanowią:
a) środki pochodzące z obligatoryjnych składek członkowskich opłacanych przez struktury związku wg zasad
ustalonych w Uchwale Finansowej Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”,
b) odsetki od posiadanych środków,
c) darowizny,
d) inne przychody.
§7
1. Środki FS mogą być lokowane:
a) na oddzielnym rachunku bankowym opisanym, jako
fundusz strajkowy (ustawowa ochrona przed zajęciem
komorniczym),
b) w papierach wartościowych,
c) w nieruchomościach,
d) w innych formach akceptowanych przez dysponenta
funduszu.
2. Środki ulokowane w formie pieniężnej w sposób określony w ust. 1 pkt. 1 powinny stanowić co najmniej
25% środków FS.
Rozdział III
Udzielania pomocy ze środków KFS
§8
1. Pomoc ze środków KFS może być udzielana dla akcji
związkowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, branżowym, ponadregionalnym, zorganizowanych i prowadzonych zgodnie ze Statutem oraz
decyzjami właściwych władz statutowych Związku.
2. Pomoc dla akcji regionalnych wymaga każdorazowo
decyzji Prezydium KK lub KK.
3. Prawo złożenia wniosku o udzielanie pomocy z KFS
przysługuje:
a) Zarządowi Regionu, z uwzględnieniem pkt. 2,
b) Radzie Krajowego Sekretariatu Branżowego wyłącznie w przypadku ponadregionalnych akcji o charakterze
branżowym,
c) Radzie Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
4. Prawo inicjatywy własnej przysługuje w tym zakresie
również Prezydium Komisji Krajowej i Komisji Krajo-
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wej.
5. Wniosek o udzielenie pomocy z KFS powinien zostać
złożony na trzy tygodnie przed planowanym rozpoczęciem akcji, a w wyjątkowych sytuacjach najpóźniej na
14 dni przed jej rozpoczęciem.
6. W przypadku wniosku, którego realizacja może przekroczyć sumę 500 tys. zł, wniosek należy złożyć co
najmniej 1,5 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem
akcji.
7. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu.
8. Warunkiem otrzymania pomocy z KFS jest udokumentowanie, że struktury ubiegające się o pomoc (komisje
zakładowe do Zarządów Regionu, a Zarządy Regionów
do Komisji Krajowej) regularnie, zgodnie z uchwałą
finansową KZD odprowadzają składki, również na fundusz strajkowy. Warunek ten nie dotyczy krajowych
sekretariatów branżowych, Krajowego Sekretariatu
Emerytów i Rencistów oraz przypadków nieopłacenia
składki z powodu wstrzymania przez pracodawcę wypłat
wynagrodzeń.
9. Warunkiem udzielenia pomocy z KFS jest uzyskanie
przed rozpoczęciem akcji zgody RKFS. W przypadku akcji, których koszt może przekroczyć 40 tys. zł konieczna
jest także zgoda Prezydium KK, a w przypadku kosztów
przekraczających 100 tys. zł – zgoda KK, które wskażą
jednocześnie osobę odpowiedzialną za akcję o zasięgu
krajowym i poinformują o tym RRFS.
10. RKFS zobowiązana jest do rozpatrzenia wniosku spełniającego kryteria określone w ust. 1-4 w ciągu 14 dni
od dnia jego złożenia.
11. Jednostka organizacyjna Związku, która występuje o
pomoc do KFS zobowiązana jest dokonać na podstawie faktur rozliczenia otrzymanej pomocy nie później
niż 6 tygodni po zakończeniu akcji protestacyjnej. Do
rozliczenia finansowego należy dołączyć sprawozdanie
z przeprowadzonej akcji oraz listę uczestników.
12. W przypadku braku rozliczenia zgodnego z pkt.11 RKFS
jest zobowiązana do odmowy refundacji poniesionych
kosztów. Od odmownej decyzji Rady służy odwołanie
do Komisji Krajowej w terminie 14 dni wraz z uzasadnieniem.
13. Rozliczenie poszczególnych etapów akcji protestacyjnej
przyjmuje – na podstawie dokumentacji RKFS. Ostateczne rozliczenie akcji – z uwzględnieniem par.9 ust.4
– akceptuje struktura udzielająca pomocy w zależności
od kwoty.
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§9
1. RKFS rozpatrując wniosek o udzielenie pomocy powinna
wziąć pod uwagę następujące kryteria:
a) skalę i wagę merytoryczną akcji,
b) aktualne możliwości finansowe KFS,
c) stopień wypełnienia przez organizatora i wnioskodawcę kryteriów z niniejszego rozdziału.
2. Wielkość pomocy z KFS udzielonej strukturom Związku
nie może przekroczyć połowy poniesionych i udokumentowanych przez nie kosztów, z wyjątkiem akcji
międzynarodowych i ogólnokrajowych organizowanych
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i kosztów
transportu w przypadku akcji ogólnopolskich organizowanych przez krajowe sekretariaty branżowe.
3. Rada KFS może udzielić strukturom branżowym związku, zaliczki na poczet organizowanej akcji związkowej,
nieprzekraczającej 20% planowanych i kosztów.
4. Pomoc ze środków KFS może być udzielana na:
a) pokrycie kosztów akcji strajkowej wraz z wypłatą
zasiłków strajkowych;
b) refundowanie kosztów transportu zbiorowego (od 8
osób) na dojazd uczestników akcji protestacyjnej;
c) refundowanie kosztów akcji informacyjnej wspierającej protest oraz działania organizacyjne, zgodnie z
decyzjami władz statutowych Związku, określających
zakres i wysokość refundacji.
§ 10
Wypłata zasiłku strajkowego może dotyczyć wyłącznie
osób, które spełniają wszystkie poniższe wymogi:
a) są członkami NSZZ „Solidarność” i regularnie odprowadzają składki,
b) za okres strajku nie otrzymały wynagrodzenia za pracę,
c) uczestniczyły w strajku:
- co najmniej 3 dni w przypadku strajku wielodniowego
lub
- przez cały czas jego trwania w przypadku strajku
krótszego niż 3 dni,
d) przed otrzymaniem zasiłku na piśmie zobowiązały się do
jego zwrotu w przypadku, o którym mowa w § 11,
e) wysokość i sposób wypłaty zasiłku strajkowego określa
każdorazowo uchwałą Rada KFS.
§11
1. W razie otrzymania przez pracownika uczestniczącego
w strajku wynagrodzenia za okres strajku wypłaconego
przez pracodawcę pracownik jest obowiązany zwrócić
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zapomogę z funduszu strajkowego, chyba, że w oparciu o uzasadnione okoliczności Rada KFS zadecyduje
inaczej.
2. Środki pochodzące ze zwrotu zasiłku na podstawie
ust. 1 stanowią przychód KFS i RFS proporcjonalnie do
poniesionych przez nie wydatków.
Rozdział IV
Rada Krajowego Funduszu Strajkowego
§ 12
1. Rada Krajowego Funduszu Strajkowego jest powoływana
przez Komisję Krajową najpóźniej w trzy miesiące po
zjeździe sprawozdawczo-wyborczym na okres kadencji zbieżnej z kadencją władz Związku na szczeblu
krajowym.
2. Do czasu wyboru nowych RKFS i RRFS funkcjonują
dotychczasowe Rady.
3. RKFS funkcjonuje w oparciu o Regulamin przyjęty przez
Komisję Krajową.
4. Rady regionalnych funduszy strajkowych są powoływane odpowiednio i funkcjonują w oparciu o regulamin
przyjęty przez zarządy regionów zgodny z niniejszymi
postanowieniami.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 13
Od uchwały RKFS przysługuje odwołanie do Komisji Krajowej.
§ 14
Działalność RKFS podlega kontroli Krajowej Komisji
Rewizyjnej, RRFS – odpowiednio regionalnych komisji rewizyjnych.
§ 15
W sprawach nieobjętych postanowieniami Regulaminu
decyzję podejmuje Komisja Krajowa.
§ 16
Traci moc Uchwała nr 1 XIV KZD z 2001 roku ws.
przyjęcia Regulaminu Ogólnego Funduszy Strajkowych wraz
z załącznikiem.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Uchwała Nr 17 ws. ogłoszenia roku 2013
Rokiem Powstania Styczniowego
W styczniu 2013 roku mija 150 lat od wybuchu
Powstania Styczniowego. Okoliczność ta zmusza do refleksji
i zobowiązuje do oddania hołdu bohaterom tego zrywu
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patriotycznego.
NSZZ „Solidarność” buduje swą tożsamość również
na identyfikacji z celami wszystkich polskich insurekcji.
Wszystkie one – począwszy od konfederacji barskiej, poprzez kolejne powstania dawały pokoleniom Polaków moc
i motywację do walki o wolną, niezawisłą i sprawiedliwą
Ojczyznę. Dlatego Krajowy Zjazd Delegatów ogłasza Rok
2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Niech w ciągu
nadchodzących miesięcy pamięć o wysiłkach powstańczych
pod przywództwem Ludwika Mierosławskiego, Mariana Langiewicza, Romualda Traugutta buduje w nas poczucie dumy
narodowej, solidarności międzypokoleniowej i daje siły do
tworzenia sprawiedliwych warunków w naszej Ojczyźnie.
Stanowisko Nr 1
ws. Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zdecydowanie protestuje przeciwko próbie oddania Pomnika
Poległych Stoczniowców i Placu Solidarności w Gdańsku grupie założycieli Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy
i Tradycji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, związanych z obecną władzą. Jest to chyba jedyny w świecie
przypadek, gdy komitet budowy pomnika reaktywuje się
ponad 30 lat od jego zbudowania. Praktyczny cel jest
jasny – zawłaszczyć kolejny obszar przestrzeni publicznej
dla jednej grupy i dokonać jedynie właściwej i wygodnej
interpretacji historii. NSZZ „Solidarność” nigdy na to nie
wyrazi zgody.
Władza komunistyczna stawiała wokół Pomnika barierki i kordony ZOMO, kazała się odwracać plecami, gdy hołd
poległym składał błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II.
Dziś próbuje się pod pozorem demokracji zawłaszczyć to
miejsce i odebrać je społeczeństwu. To działanie haniebne.
NSZZ „Solidarność” nigdy nie zamierzał tego miejsca
traktować jako własność. Wręcz przeciwnie – zawsze była
to przestrzeń wolności i pamięci. Wspólnie z różnymi instytucjami dbaliśmy o jego wygląd i charakter. Dlatego nie zgodzimy się, aby Pomnik i Plac prywatyzowano tworząc pod
hasłami dbałości o tradycję „Komitet Ochrony Pomnika”.
Krajowy Zajazd Delegatów nie zgadza się na zamykanie przed Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” jego dziedzictwa i miejsca pamięci.
Stanowisko Nr 2
ws. sytuacji społeczno-gospodarczej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwier-

INFORMACYJNY

Nr 5-6 (674-675)

Dokumenty zjazdowe
dza, że skutki trwającego kryzysu gospodarczego oraz
brak perspektyw szybkiej poprawy sytuacji na rynkach
światowych mają coraz większy, negatywny wpływ na stosunki społeczne i gospodarcze w Polsce. Wzrost bezrobocia,
zahamowanie wzrostu płac, brak stabilizacji zatrudnienia,
ograniczona pomoc społeczna, niewystarczające wsparcie
rodzin oraz chaos w ochronie zdrowia i edukacji wpływają
negatywnie na poziom życia Polaków powodując ubożenie
coraz większej części społeczeństwa.
System podatkowy nierównomiernie rozkładający obciążenia fiskalne, premiujący osoby o wysokich dochodach,
podobnie jak nierówne obciążenia kosztami zabezpieczenia
społecznego potęgują poczucie niesprawiedliwości społecznej, dzielą społeczeństwo - dlatego konieczna jest gruntowna
rewizja systemów podatkowych i zabezpieczenia społecznego. Władza publiczna w sposób niewystarczający lub
w ogóle nie dostrzega konieczności przeciwdziałania tym
zjawiskom. Dotychczasowa polityka, skupiona przede
wszystkim na cięciach i oszczędnościach, wobec czekających Polskę i Europę wyzwań demograficznych i poważnych
zmian na ryku pracy nie daje gwarancji poprawy sytuacji
przeciętnej rodziny w bliskiej i dalszej perspektywie, ale
także odbije się na stabilności publicznych finansów oraz
bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.
Wzrost gospodarczy powinien być generowany zarówno przez inwestycje, w tym, publiczne jak i wzrost popytu
wewnętrznego. Jednak osiągniecie pozytywnych rezultatów
w obszarze gospodarki nie może odbywać się kosztem
pracowników i ich rodzin.
KZD jest zaniepokojony powszechnym i wzrastającym
brakiem poczucia bezpieczeństwa na rynku pracy. Jednym
z kluczowych problemów jest postępująca segmentacja rynku, która dotyka szczególnie młodych ludzi, z dużym opóźnieniem wchodzących na rynek pracy oferujący niskie standardy zatrudnienia (umowy śmieciowe), powodujące oddalenie szans na założenie rodziny, godzenie życia zawodowego
i rodzinnego oraz gwarancję zabezpieczenia na starość.
Wyzwaniem na dziś jest nadmiernie wysoki poziom
bezrobocia i niekorzystne tendencje dalszego jego wzrostu.
Konieczne jest opracowanie strategii państwa na rzecz wzrostu zatrudnienia, a podstawą: uruchomienie zamrożonych
środków Funduszu Pracy na aktywne formy wzmacniające
zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu. Wymaga to od
wszystkich uczestników dialogu społecznego racjonalnych
działań na jego rzecz. Zatrudnienie musi być dla nas priorytetem.
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NSZZ „Solidarność” oczekuje od rządu już dzisiaj, a nie
w odległej, nieokreślonej przyszłości działań wzmacniających
bezpieczeństwo pracujących i ich rodzin oraz równoważenia
potrzeb pracowników i pracodawców dla stworzenia instytucjonalnych ram stabilnego rynku pracy. Rząd musi skutecznie
i w odpowiednim czasie kierować swoje programy i środki
finansowe w ramach polityki zatrudnienia oraz działań
socjalnych do określonych grup społecznych, ponieważ
skutki opóźnień, niedopasowania lub braku reakcji są nieodwracalne zarówno dla obywateli jak i państwa. Jednym
z nich, szczególnie dotkliwym społecznie, jest wymuszona
emigracja zarobkowa. Przyczyniają się do niej zwłaszcza
brak powiązań systemu edukacji z potrzebami rynku, niskie
wynagrodzenia, zaniedbania w obszarze uczenia się przez
całe życie, brak kompleksowego systemu doradztwa zawodowego oraz niewydolność publicznych służb zatrudnienia.
Domagamy się wprowadzenia mechanizmów prawnych,
organizacyjnych i finansowych dla poprawy sytuacji gospodarstw domowych i budowania rodziny, w której będą się
rodzić i wychowywać dzieci, a rodzice nie będą zmuszani
do wyjazdu za granicę. Konieczne jest stworzenie całego
systemu mechanizmów kompleksowo wspomagających
rodzinę: na rynku pracy, w systemie edukacji i opieki nad
dzieckiem, osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz
w systemie podatkowym.
NSZZ „Solidarność” nie ucieka od funkcji edukacyjnej
i kontrolnej w zakresie praw i obowiązków pracowników,
ale dostrzega narastający brak odpowiedzialności państwa
za tworzenie dobrego prawa i jego egzekucję.
Atmosfera braku zaufania oraz niedocenianie doświadczenia NSZZ „Solidarność” zarówno w sferze rozwiązywania
konfliktów jak i kreowania nowych rozwiązań przez władzę
publiczną powodują, że dialog społeczny staje się fikcją,
fasadą, za którą kryje się dyktat jedynie słusznej opcji.
Polska potrzebuje odpowiedzialnej strategii społecznej, będącej integralną częścią polityki gospodarczej, która
musi być tworzona w duchu dialogu społecznego, jedynego
skutecznego sposobu rozwiązywania problemów demokratycznego państwa.
Stanowisko Nr 3
ws. Kontraktu Socjalnego dla Europy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wzywa europejskie organizacje pracodawców, instytucje Unii
Europejskiej, rządy państw i organizacje wspomagające do
włączenia się do dyskusji nad proponowanym przez EKZZ
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Kontraktem Socjalnym dla Europy.
Obecnie zagrożony jest powojenny ład społeczno–gospodarczy, który doprowadził do utworzenia Unii Europejskiej i europejskiego modelu społecznego. Ten unikalny
model społeczny przyniósł znaczące korzyści dla obywateli
i pracowników.
Dostrzegamy rosnące nierówności, coraz wyższy
poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, wielkie bezrobocie, brak bezpieczeństwa zatrudnienia, który dotyka
szczególnie ludzi młodych oraz pogłębiające się rozczarowanie projektem europejskim.
Podstawowe prawa społeczne muszą mieć pierwszeństwo przed wolnością gospodarczą. Taki jest duch Karty
Praw Podstawowych włączonej do Traktatu Lizbońskiemu.
Powinno to być podkreślone w Protokole Postępu Społecznego, który ma być załączony do Traktatów.
Wierzymy, iż tylko poprzez dialog społeczny będziemy
w stanie dojść do sprawiedliwych i skutecznych rozwiązań
odpowiadających na głęboki kryzys, w którym tkwi Unia.
Wzywamy UE do skupienia się na polityce poprawiającej standardy warunków życia i pracy, jakość zatrudnienia,
sprawiedliwe płace, równe traktowanie, skuteczny dialog
społeczny, prawa związkowe i inne prawa człowieka, usługi
użyteczności publicznej wysokiej jakości ochronę socjalną
– w tym sprawiedliwy i stabilny system ochrony zdrowia
oraz system emerytalny – jak również na polityce przemysłowej sprzyjającej sprawiedliwemu przejściu do modelu
zrównoważonego rozwoju. Polityka taka ma pomóc w budowie zaufania obywateli wobec ich wspólnej przyszłości.
Stanowisko Nr 4
ws. rozwoju przemysłu
Polska jest krajem przemysłowym, posiadającym
w tej dziedzinie tradycje, uczelnie techniczne, a przede
wszystkim przedsiębiorstwa, w wielu ważnych sektorach
przemysłowych, przedsiębiorstwa, w których pracują tysiące znakomitych fachowców. Zasoby te należy chronić
i rozwijać. To na nich opiera się realna gospodarka gwarantująca rozwój naszego kraju i dobrobyt obywateli. To
od ich właściwego wykorzystania i rozwoju zależą nowe
miejsca pracy. Produkcja przemysłowa wymaga zapewnienia
rzetelnych i stabilnych warunków prawnych, zwiększenia
inwestycji w badania i rozwój, poprawy współpracy uczelni
i ośrodków badawczych z przemysłem, aby zwiększyć jego
innowacyjność.
Globalna gospodarka XXI wieku wymaga jasnej polityki
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przemysłowej naszego Państwa, polityki, której dziś nie
ma. Należy poddać ocenie mocne i słabe strony naszego przemysłu, aby znaleźć odpowiednie kierunki działań,
które zagwarantują nam rozwój gospodarczy oraz stabilne
i dobre miejsca pracy. Przestrzegaliśmy i przestrzegamy
– niewidzialna ręka rynku nie zastąpi mądrej polityki władz
publicznych! Dobitnie świadczy o tym upadek wielu gałęzi
przemysłu.
NSZZ „Solidarność” domaga się takiej polityki przemysłowej, która będzie wykorzystywała i umacniała potencjał
polskich firm, stwarzała im właściwe warunki do konkurencji
na europejskim i światowym rynku, ale także, aby gwarantowała wysokie europejskie standardy ekonomiczne,
technologiczne i społeczne, które w efekcie pozwolą na
rozwój ekonomiczny i społeczny Polski. Strategia rozwoju
polskiego przemysłu winna być centralnym punktem strategii
rozwoju kraju.
Filarami polityki przemysłowej powinny być inwestycje
w kapitał ludzki oraz dialog społeczny. Taka strategia będzie
też najlepszą drogą do ochrony miejsc pracy, stabilnego
zatrudnienia, godziwego wynagrodzenia – a więc najważniejszych postulatów naszego Związku.
Stanowisko Nr 5
ws. bieżącej sytuacji
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa,
że tylko powszechny społeczny sprzeciw może położyć kres
antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządu.
Rosnące bezrobocie, spadek płac realnych, wydłużenie
wieku emerytalnego, wzrost kosztów utrzymania – to
realne problemy, które powodują, że coraz więcej polskich
rodzin żyje w ubóstwie.
Koalicja rządząca nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać. Wręcz przeciwnie – to na najuboższych przerzucane są
koszty kryzysu, to najuboższym każe się ponosić dodatkowe
koszty ochrony zdrowia czy edukacji. Tak dalej być nie
może!
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich
członków NSZZ „Solidarność”, do wszystkich pracowników
o czynny udział w akcjach protestu organizowanych przez
NSZZ „Solidarność”.
Stanowisko Nr 6
ws. sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
z dezaprobatą obserwuje wieloletnie zaniedbania Państwa
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Polskiego w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego.
Wbrew deklarowanym intencjom reprezentantów Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej, jesteśmy świadkami pogłębiającej
się zapaści cywilizacyjnej i narastania dystansu w stosunku
do innych krajów Europy i świata.
W latach 2008-2012 nastąpił spadek wydatków na
szkolnictwo wyższe, licząc w proporcji do PKB, z 0,84%
do 0,75%, a finansowanie nauki utrzymuje się na bardzo
niskim poziomie tj. około 0,3%.
Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że szkolnictwo wyższe i nauka powinny być postrzegane przez wszystkie
ugrupowania polityczne jako atut rozwojowy, wymagający
wsparcia i ochrony ze strony instytucji Państwa Polskiego,
a nie obciążenie budżetu.
Badania naukowe i edukacja są najlepszą i najbardziej
opłacalną inwestycją w przyszłość narodu, w jego materialny,
kulturowy i cywilizacyjny rozwój. Niedofinansowanie uczelni
publicznych – jedynych, które wytrzymują porównania międzynarodowe – spycha Polskę na margines w dziedzinach
nauki i innowacji.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera starania środowisk naukowych w tym Krajowej Sekcji
Nauki o zwiększenie nakładów na naukę i poprawę płac
pracowników instytucji naukowych i publicznego szkolnictwa
wyższego.
Stanowisko Nr 7
ws. polityki oświatowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się propozycjom zmian w prawie oświatowym przedstawionym przez korporacje samorządowe, których skutkiem
będzie:
- obniżenie jakości edukacji,
- pogorszenie warunków nauczania i uczenia się,
- destabilizacja systemu oświaty i warunków pracy.
NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się wzrostu nakładów na oświatę na poziomie 5% PKB. Związek
oczekuje, że jednostki samorządu terytorialnego zamiast
ograniczania wydatków na oświatę, podejmą skuteczne
działania wobec Rządu RP i wyegzekwują właściwy sposób
i poziom subwencjonowania zadań oświatowych.
Za niedopuszczalne uważamy przenoszenie, przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialności państwa
za finansowanie oświaty na samorządy i rodziców.

21 grudnia 2012

SERWIS

Stanowisko Nr 8
ws. wycofania się z polityki komercjalizacji i prywatyzacji
publicznej służby zdrowia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
się do Parlamentu i Rządu RP o natychmiastowe wycofanie
się z komercjalizacji publicznej służby zdrowia poprzez
wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawie o działalności
leczniczej.
Krajowy Zjazd Delegatów sprzeciwia się zmianom
formy prawnej szpitali, które z powodu ujemnego wyniku
finansowego są przekształcane w spółki prawa handlowego. Sama zmiana formy prawnej nie rozwiąże problemów
finansowych i nie zatrzyma narastającej spirali zadłużania,
również przekształconych placówek.
Jak potwierdzają wyniki finansowe większość już
przekształconych szpitalnych spółek odnotowuje straty.
Powodem jest zbyt niski poziom wyceny świadczeń medycznych, zwłaszcza wobec coraz bardziej wzrastających
kosztów leczenia.
Państwo nie może wyzbywać się konstytucyjnej odpowiedzialności za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej przerzucając ciężar tych obowiązków głównie na
samorząd terytorialny. Domagamy się zatem poprawy finansowania świadczeń medycznych, zwłaszcza tych wysokospecjalistycznych, wzmocnienia roli wojewodów, którzy powinni
nadzorować i koordynować przekształcenia placówek służby
zdrowia w swoich regionach tak, aby zabezpieczyć równy
dostęp obywateli do świadczeń medycznych.
Trzeba zbudować na nowo system opieki zdrowotnej
przyjazny dla pacjentów i bezpieczny dla pracowników.
Musi to być jednak system monitorowany i nadzorowany
przez państwo – a nie jak dziś proponują rządzący – przez
niewidzialną rękę rynku.
Krajowy Zjazd Delegatów opowiada się za systemem
zdrowotnym, który powinien być oparty na bazie sieci
wieloprofilowych szpitali publicznych z uzupełniającą ich
ofertę szpitalami niepublicznymi.
Stanowisko Nr 9
ws. zapewnienia pracownikowi prawa do odwołania się
do Sądu Pracy od decyzji ZUS dotyczącej wcześniejszej
emerytury.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa,
że niezbędne jest podjęcie działań w celu wprowadzenia
zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych tak, aby pracownik pracujący
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w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
nie był zobowiązany do rozwiązania stosunku pracy na dzień
złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 184 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS.
Krajowy Zjazd Delegatów uważa, że pracownik powinien mieć prawo do złożenia wniosku do ZUS o wcześniejszą
emeryturę oraz możliwość odwołania się od decyzji ZUS do
sądu pracy bez rozwiązywania stosunku pracy na dzień złożenia wniosku o emeryturę, ponieważ pracownik praktycznie
nie ma możliwości ponownego zatrudnienia się u ostatniego
pracodawcy w razie negatywnej decyzji ZUS i sądu pracy.
Stanowisko Nr 10
ws. ograniczania praw pracowniczych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” jest
przeciwny wprowadzaniu do Kodeksu Pracy, pod przykrywką
kryzysu, rozwiązań z pakietu antykryzysowego. Zmiany te
zagrażają podstawowym prawom pracowniczym zawartym
w Kodeksie Pracy.
Główne zagrożenia wynikające z proponowanych
zmian to m.in.:
1. Nadużywanie elastycznej formy zatrudnienia – promowanie umów cywilno – prawnych zastępujących
umowy o pracę;
2. Elastyczność rynku pracy – pracodawca może swobodnie zwalniać i zatrudniać pracowników, składa się na
to krótki okres wypowiadania, relatywnie długi okres
zatrudniania próbnego oraz niskie odprawy;
3. Elastyczność czasów pracy – dzielenie czasów pracy
na krótsze okresy, płynność godzin, praca w ramach
niepełnego etatu i systemu nadgodzin, polegające na
wydłużaniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy
czy wydłużaniu dniówki do 13 godzin likwidując dopłaty
do nadgodzin;
4. Wieloetatowość i elastyczna organizacja pracy oraz
praca u wielu pracodawców.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zgodnie
ze Stanowiskiem nr 9 XXIII KZD wnosi do Komisji Krajowej
o podjęcie skutecznych działań, które spowodują zablokowanie wprowadzenia niekorzystnych zmian w prawie pracy.
Wzywamy rząd i pracodawców do zaprzestania wprowadzania antypracowniczych praw oraz praktyk, pod pozorem walki z kryzysem.
Stanowisko Nr 11 ws. zmian w kodeksie pracy
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
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się do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o podjęcie
działań w sprawie zmian w Kodeksie Pracy dotyczących
zawierania umów o pracę. Umowa o pracę powinna być
zawarta w sposób uniemożliwiający wykonywanie pracy
„na czarno”.
Stanowisko Nr 12
ws. łamania praw pracowniczych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża
zaniepokojenie wzrostem liczby pracodawców niewypłacających w terminie wynagrodzeń pracownikom. Według
Państwowej Inspekcji Pracy w bieżącym roku o 20 tys. wzrosła liczba pracowników, którym nie wypłacono w terminie
wynagrodzeń, a zaległości wzrosły do 154 mln. zł.
Kolejny raz Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciw łamaniu praw pracowniczych,
zwiększającej się liczbie tzw. „umów śmieciowych” oraz
próbom zmian w prawie pracy prowadzącym do wydłużenia
okresów rozliczeniowych czasu pracy.
Stanowisko Nr 13
ws. sytuacji w przemyśle chemicznym
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża
zdecydowany sprzeciw wobec działań restrukturyzacyjnych
Grupy Kapitałowej Ciech S.A., w tym wobec Zakładów
Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, jako jedynego
krajowego producenta pianki poliuretanowej, zaliczanego
dzisiaj do grupy europejskich liderów tego sektora.
Skutki przejęcia przez obcy kapitał rynku producentów
toluenodiisocjanianu (TDI) i epichlorohydryny (EPI) będą
odczuwalne nie tylko przez krajowych wytwórców tego produktu, ale także odbiją się na kondycji branży meblarskiej,
motoryzacyjnej i budowlanej.
Krajowy Zjazd Delegatów wzywa Rząd RP do zaniechania działań szkodliwych dla gospodarki i kraju, które mogą
stać się realną próbą niszczenia przemysłu chemicznego,
bardzo ważnego dla gospodarki kraju, a co za tym idzie
likwidacji tysięcy miejsc pracy.
Stanowisko Nr 14
ws. przekształceń organizacyjnych w Grupie Kapitałowej
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko likwidacji spółek gazownictwa zajmujących
się dystrybucją gazu i funkcjonujących w nich zakładów
gazowniczych, która skutkują zmianami warunków pracy
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i płacy zatrudnionych w nich pracowników. Spółki gazownictwa osiągają pozytywne wyniki finansowe, dlatego też
dokonywanie w nich istotnych zmian organizacyjnych budzi
nasz stanowczy sprzeciw.
Domagamy się również bezwzględnego wstrzymania
dalszych działań reorganizacyjnych w sferze wydobycia
i handlu. Obrany kierunek i tempo przeobrażeń szczególnie
w obszarze obrotu stwarzają olbrzymie zagrożenie dla
sprzedaży gazu ziemnego zwłaszcza w perspektywie otwarcia rynku gazu w Polsce. Likwidacja terenowych komórek
organizacyjnych (BOK-ów) będzie skutkować obniżeniem
jakości i przejęciem klientów PGNiG przez konkurencję (w
większości są to firmy zagraniczne). Spowoduje to utratę
miejsc pracy dla pracowników PGNiG a dla społeczeństwa
podwyżkę cen gazu.
Wnosimy równocześnie o przyspieszenie realizacji planów inwestycyjnych przyjętych w Planie Działalności Gospodarczej PGNiG na 2012 rok, co pozwoli poprawić sytuację
spółek zależnych oraz pracowników Grupy Kapitałowej.
Stanowisko Nr 15
ws. nieprzestrzegania prawa pracy w Polsce przez Koncern Alstom
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera działania organizacji związkowych w koncernie Alstom
w Polsce walczących o przestrzeganie międzynarodowych
standardów wolności związkowych.
Firma Alstom podejmuje działania mające na celu
prawne blokowanie podstawowych uprawnień związkowych
poprzez ich jednostronną interpretację oraz zastraszanie
pracowników. Problem ten występuje we wszystkich zakładach Koncernu Alstom w Polsce, gdzie funkcjonują związki
zawodowe.
Wzywamy Zarząd i Prezesa Alstom Power sp. z o.o.,
do traktowania związków zawodowych jako partnera
zgodnie z uprawnieniami zagwarantowanymi przez polskie
i międzynarodowe prawo.
Stanowisko Nr 16
ws. funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia działania administracji państwowej prowadzące
do finansowej degradacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
KZD sprzeciwia się planowanym zmianom organizacyjnym tej Inspekcji zagrażającym jej prawidłowemu funkcjonowaniu domagając się:
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1. Ponownego włączenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w struktury Ministerstwa Zdrowia.
2. Właściwego finansowania budżetowego Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, które zapewni prawidłowe funkcjonowanie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych
i pozwoli na godziwym poziomie kształtować rażąco
niskie wynagrodzenia pracowników.
3. Odstąpienia od likwidacji akredytowanych laboratoriów
i zwalniania wysoko kwalifikowanych pracowników.
4. Utrzymania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności
w strukturach Inspekcji Sanitarnej.
Krajowy Zjazd Delegatów ostrzega, że wobec powszechnie występujących zagrożeń epidemiologicznych,
dalsze niszczenie struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej
może mieć katastrofalne skutki dla bezpieczeństwa zdrowia
publicznego w Polsce.
Stanowisko Nr 17
ws. podjęcia postępowania przez Prokuraturę Gdańską
w sprawie usunięcia z bramy Stoczni Gdańskiej napisu
„im. Lenina”
Krajowy Zjazd Delegatów wyraża sprzeciw wobec
postępowania Prokuratury Gdańskiej w sprawie usunięcia
napisu „im. Lenina” z bramy Stoczni Gdańskiej przez członków Komisji Krajowej.
Nadanie Stoczni imienia Lenina nastąpiło w czasach,
gdy Polska nie była krajem suwerennym. Jednak nawet
w czasach komunistycznego zniewolenia polscy stoczniowcy
nie stracili ducha wolności, ani wiary przodków. Odpowiadając na wezwanie Papieża Polaka Jana Pawła II zorganizowali się i w pokojowy sposób przyczynili się do upadku
komunizmu.
Świadkami zrywu niepodległościowego polskich robotników były ołtarze polowe, konfesjonały na dziedzińcu
Stoczni i nieprzebrane tłumy po obu stronach bramy stoczniowej.
Tych wydarzeń nie mogą upamiętniać symbole komunistyczne. Przeciwnie - ich eksponowanie stanowi fałszowanie
historii. Jest to szczególnie bolesne dla uczestników tamtych
wydarzeń. Jest też groźne dla kształtowania świadomości
młodego pokolenia może bowiem stwarzać wrażenie, że to
pod tym imieniem doszło do zwycięstwa „Solidarności”.
Miejsce Lenina jest na śmietniku historii, a nie na
zaszczytnym miejscu – na bramie Stoczni Gdańskiej.
Wzywamy Prokuratora Generalnego do natychmiastowego przerwania postępowania w sprawie zdjęcia napisu
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„im. Lenina” z bramy Stoczni Gdańskiej.
Stanowisko Nr 18
ws. zwolnień członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PZLPiT „Mazowsze”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża
stanowczy sprzeciw wobec zwolnienia członków Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” i dyskryminacji członków
Związku w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. Niczym innym jak przejawem dyskryminacji jest wykluczenie przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z Komisji Konkursowej
na kandydata na stanowisko dyrektora PZLPiT „Mazowsze”
im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, oraz brak dialogu pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego, a Zarządem
Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”.
Krajowy Zjazd Delegatów żąda przywrócenia członków
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do pracy i włączenia
przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” do składu komisji konkursowej powoływanej przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Stanowisko Nr 19
ws. nauczania religii w szkołach
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
się do Ministra Edukacji Narodowej o przywrócenie dotychczasowych przepisów regulujących nauczanie religii w
szkołach.
Usunięcie religii z ramowych planów nauczania obciąża
budżety samorządów jednostek terytorialnych, co może
doprowadzić do eliminacji zajęć z religii i ateizację polskiej
młodzieży.
Apel Nr 1
ws. zawieszenia pakietu klimatycznego w UE
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
się do rządów państw oraz związków zawodowych działających w Unii Europejskiej o doprowadzenie do zawieszenia
pakietu klimatyczno-energetycznego.
Wskutek wciąż rosnącej na świecie produkcji pochodzącej z zakładów energochłonnych, rośnie globalna emisja
tzw. „gazów cieplarnianych”. UE odpowiada jedynie za
14% światowej emisji CO2. Obecnie w UE wytwarza się
jedynie 5,4% światowej produkcji cementu,a same Chiny
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produkują 57,3%. W 2011 r. Chiny wytworzyły 45,5%
światowej produkcji stali, a UE jedynie 11,6%. W tym
samym roku Chiny wydobyły 49,5% światowej produkcji
węgla, UE jedynie 4,2%.
Skala tego porównania wskazuje, że bez wprowadzenia wspólnej polityki klimatycznej w skali świata i przyjęcia
jej przez takie kraje, jak Chiny, USA, Rosję, Brazylię czy
Indie, nie zrealizuje się założonego przez UE obniżenia
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Ziemi.
Polityka klimatyczna UE nie ma żadnego wpływu na
klimat naszego globu, ma natomiast niebagatelne znaczenie
dla jej obywateli. W następstwie tej polityki Unia Europejska
utraci setki tysięcy miejsc pracy a spora część jej społeczeństwa pogrąży się w ubóstwie.
1 styczna 2013 r. wchodzą w życie postanowienia
unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, wskutek
których w Polsce, gdzie produkcja energii w ponad 90%
oparta jest na węglu, ceny energii elektrycznej i cieplnej
wzrosną o ok. 20 - 30%, a w kolejnych latach tendencja ta
wciąż będzie rosła.
NSZZ „Solidarność” jest współinicjatorem Europejskiej
Inicjatywy Obywatelskiej na rzecz zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego do czasu, gdy zostanie podpisana
globalna umowa dotycząca emisji CO2 przez największych
światowych emitentów, takich jak Chiny, USA czy Indie.
Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do rządów
państw i związków zawodowych działających w UE o poparcie tej inicjatywy. Unii Europejskiej i jej obywateli nie
stać na dalszą degradację jej gospodarki, przez sztuczne
zawyżanie cen energii i produktów przemysłowych wskutek
realizacji polityki klimatycznej UE.
Apel Nr 2
ws. wsparcia finansowego Fundacji „Smoleńsk 2010”
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do wszystkich jednostek organizacyjnych, członków i sympatyków Związku
o wsparcie finansowe realizacji filmu poświęconego tragicznej
śmierci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących
mu osób. Film ten może powstać tylko przy wsparciu ludzi
i środowisk niezależnych, a NSZZ „Solidarność”, który 10
kwietnia 2010 stracił wielu wiernych przyjaciół ma moralny
obowiązek wsparcia takiej inicjatywy.
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Apel Nr 3
ws. restrukturyzacji Poczty Polskiej S.A.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do Rządu RP o wstrzymanie zmian restrukturyzacyjnych
w Poczcie Polskiej S.A., wprowadzanych sprzecznie z zasadami dialogu społecznego, bez rzetelnej konsultacji ze
związkami zawodowymi.
Proponowane przez rząd zmiany destabilizują rynek
usług pocztowych w kraju, osłabiając w ten sposób strategiczną gałąź usług publicznych, jaką jest Poczta Polska
S.A.
Apel Nr 4
ws. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
uchylenia art. 28 nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia
2010 r. „o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do Rządu RP o przyjęcie takich uregulowań prawnych, które

Ważna zmiana w Ustawie o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia
2013 r.
W dniu 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie art. 25 ust.
1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych przewidujący mechanizm obniżenia podstawy
obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
obliczanej według formuły zdefiniowanej składki obowiązującej osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. o kwotę
stanowiącą sumę kwot pobranych wcześniej niektórych
emerytur.
Chodzi o pobrane wcześniej:
–– emerytury częściowe,
–– pobrane wcześniej przez ubezpieczonych urodzonych
po dniu 31 grudnia 1948 r. emerytury wcześniejsze
z tytułu dłuższego okresu podlegania ubezpieczeniu
lub całkowitej niezdolności do pracy,
–– emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
działalności twórczej lub artystycznej albo co najmniej
5 lat pracy górniczej pod ziemią,
–– emerytury kolejowe oraz emerytury górnicze w obniżonym wieku lub bez względu na wiek,
–– emerytury nauczycielskie bez względu na wiek.
Jeżeli osoby, które pobierały wcześniej powyższe
świadczenia zdecydują się po osiągnięciu tzw. podstawo21 grudnia 2012
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pozwoliłyby na zwrot niesłusznie zawieszonych świadczeń
emerytalnych bez konieczności indywidualnego występowania do sądu przez pokrzywdzonego.
Apel Nr 5
ws. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do Parlamentarzystów RP o dokonanie korekty ustawy
budżetowej na rok 2013 w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego, tak by zapewnić środki na realizację
zobowiązań przyjętych przez Rząd RP odnoście docelowego
dochodzenia do finansowania szkolnictwa wyższego na
poziomie przyjętym w Unii Europejskiej.
Według danych OECD Polska znajduje się na jednym
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej w wysokości przeznaczanych środków finansowych z budżetu państwa na
jednego studenta. Budowanie społeczeństwa opartego na
wiedzy wymaga znaczącego zwiększenia nakładów z budżetu państwa.
wego wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1
ustawy o emeryturach i rentach z FUS (do końca 2012
r. - 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) na złożenie wniosku
o emeryturę obliczaną według formuły zdefiniowanej składki np. w okolicznościach wskazanych w art. 55 ustawy
o emeryturach i rentach z FUS (kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowych po osiągnięciu wieku emerytalnego), to podstawa wymiaru świadczenia, którą w tym
przypadku stanowi kwota składek zaewidencjonowanych na
indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS oraz kapitału
początkowego z uwzględnieniem okresowej waloryzacji
tak rozumianego wkładu zostanie pomniejszona o sumę
wcześniej wypłaconych świadczeń emerytalnych.
Rozwiązanie to dotyczyć będzie zarówno kobiet, jak
i mężczyzn, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r.
i którzy do końca 2008 r. spełnili warunki nabycia prawa do
emerytury obliczanej według formuły zdefiniowanego świadczenia przed ukończeniem 60 roku życia. W przypadku
kobiet, które do końca 2012 r. osiągnęły podstawowy wiek
emerytalny wynoszący 60 lat złożenie wniosku o emeryturę
do końca 2012 r. spowoduje, że podstawa wymiaru ich
emerytury obliczonej według formuły zdefiniowanej składki
nie zostanie pomniejszona o kwoty wcześniej wypłaconych
świadczeń. Emerytura zostanie w takim przypadku obliczona
od łącznej sumy wkładu emerytalnego zaewidencjonowanego na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.
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Współpraca międzynarodowa
Na związki można liczyć – także zagranicą
„Niezależnie od naszej wiedzy na temat działalności
związków zawodowych – w każdej sytuacji, gdy mamy wątpliwości, czy problemy w firmie warto się do nich zwracać
o poradę i pomoc” – przekonywał kadrę realizującej zadanie
EURES Adam Gliksman, pełnomocnik ds. szkoleń Regionu
Małopolskiego NSZZ „S” podczas spotkania koordynacyjnego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w dn. 6 grudnia br.
Spotkanie koordynacyjne kadry realizującej zadania
EURES w województwie małopolskim służyło podsumowaniu
dotychczasowych działań tych służb. Przypomnijmy, że EURES
to sieć europejskich ofert pracy, powołana przez Komisję Europejską, której głównym zadaniem jest ułatwianie swobodnego
przepływu pracowników poprzez świadczenie m.in. usług w zakresie pośrednictwa pracy, oraz udzielanie informacji na temat
warunków życia i pracy w krajach członkowskich. EURES opiera
się przede wszystkim na strukturze regionalnych i lokalnych
urzędów pracy, które powinny współpracować ze związkami
zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Podczas spotkania w dn. 6 grudnia br. Adam Gliksman
przedstawił przedstawicielom powiatowych urzędów pracy
działania europejskich związków zawodowych, które mają
na celu pomoc migrantom oraz cudzoziemcom podejmującym
pracę poza krajem zamieszkania. Związki zawodowe oferują
przede wszystkim pomoc w trzech obszarach: a) informacji,
doradztwa i wsparcia w kraju pochodzenia oraz w kraju pobytu,
b) organizowania i pozyskiwania do członkostwa w związkach
zawodowych i c) integracji migrantów w związkach zawodowych, w miejscu pracy i w lokalnych społecznościach.
„Oferta związków zawodowych jest bardzo zróżnicowana
i często ulega poważnym zmianom, co przede wszystkim jest
wynikiem daleko idącego pragmatyzmu. Niemniej związki
zawodowe często realizują w ten sposób swoją misję, dbając
o warunki w krajach, w których działają.” Niektóre ze związków
zawodowych rozwinęły – często we współpracy z administracją
– sieci pomocy dla obcokrajowców, którzy podejmują lub chcą
podjąć pracę w innym kraju – takim modelowym przypadkiem
są Włochy, gdzie system „patronato” (informacji i doradztwa
w zakresie warunków zatrudnienia oraz socjalno-bytowych)
obejmuje wiele krajów na całym globie i jest realizowany
przez największe centrale związkowe (m.in. CISL – INAS,
czy CGIL – INCA). W Hiszpanii związek zawodowy CC.OO
stworzył na terenie całego kraju blisko 140 biur informacji dla
pracowników-obcokrajowców.
Niedawno podobne działania rozpoczęła również Nie-
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miecka Konfederacja Związków
Zawodowych, która w ramach
projektu „Uczciwe zasady mobilności – Socjalna, Sprawiedliwa i
Aktywna swoboda przemieszczania
się Pracowników” uruchomiła Poradnię dla pracowników z Europy
środkowo-wschodniej we Frankfurcie nad Menem. Jej adresatami są
przede wszystkim pracownicy firm budowlanych oraz firm
sprzątających, a poradnia świadczy przede wszystkim usługi
w zakresie informacji i pomocy prawnej. Pomoc udzielana jest
w językach angielskim, niemieckim, polskim i rumuńskim.
W ślad z frankfurcką – podobne poradnie uruchomiono lub
zostaną wkrótce utworzone w Hamburgu, Stuttgarcie, Monachium i w Zagłębiu Ruhry.
Podobną ofertę tworzą niejednokrotnie regionalne związki zawodowe, jak chociażby norweski Fellesforbundet ze Stavanger, który z myślą o Polakach przygotował akcję „Nie jesteś
sam”, proponując doradztwo i pomoc prawną.
Również polskie związki zawodowe angażują w tego
rodzaju działania informacyjne – dotyczy to przede wszystkim
rejonów nadgranicznych, w których – zgodnie z zaleceniami
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych tworzone
są Międzyregionalne Rady Związkowe. W Polsce istnieją one
jednak tylko na naszej zachodniej granicy i dotyczą współpracy
między NSZZ „Solidarność” a DGB: są to MRZ Pomerania
(Szczecin), MRZ Viadrina (Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra)
oraz Łaba Nysa (Jelenia Góra, w tym wypadku MRZ obejmuje
również CMKOS z Czech).
„Inicjatywy te mają różną żywotność, jedne znikają,
ale pojawiają się i nowe. Niemniej warto – podejmując pracę
za granicą – wiedzieć o tym, że związki zawodowe chętnie
pomogą, a w wielu krajach korzystając w tamtejszych układów
zbiorowych pracy mogą być naprawdę skuteczne. Ważne, by
jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy to nie bać się i od
razu je zgłaszać, bowiem w wielu przypadkach informacja
o łamaniu praw pracowników dociera do związków za późno
i nie zawsze są one w stanie skutecznie zadziałać, bo brakuje
na to czasu. Dlatego zachęcam Państwa w waszej działalności
do zainteresowania Polaków, korzystających z waszych porad
do kontaktowania się ze związkami zawodowymi” - mówił
Adam Gliksman.
Więcej informacji na temat EURES można znaleźć na
stronie www.eures.praca.gov.pl i www.eures.europa.eu.
Adam Gliksman
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Nowy Krzyż Katyński
Fatalny stan techniczny zmusił władze Krakowa,
„Solidarności” i Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia
Polski Południowej do podjęcia decyzji o wymianie
krzyża.
Przypomnijmy, że Krzyż Pamięci Narodowej,
powszechnie znany w Krakowie jako Krzyż Katyński, został ufundowany w 1990 r. przez Małopolską
„Solidarność” i od tego momentu znajduje się u stóp
Wawelu, którędy w latach 80. przechodziły manifestacje solidarnościowe. Ząb czasu na tyle uszkodził
konstrukcję krzyża, że konieczne okazało się dokonanie jego wymiany. Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Kraków, Regionem Małopolskim
NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszeniem Rodzin Ofiar
Katynia Polski Południowej w dn. 8 listopada 2012 r.
na miejscu starego krzyża stanął nowy. Co ciekawe
został on wykonany w Pracowni Rzeźby Sakralnej
Jerzego i Krzysztofa Madoniów w Suchej Beskidzkiej
przez synów wykonawcy pierwszego krzyża.
Podczas uroczystości Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” przypomniał
historię krzyża, który od momentu ustawienia w 1990
r. w cieniu wawelskiego wzgórza wrósł w pejzaż
Krakowa i stał się miejscem, w którym gromadzą
się krakowianie w szczególne dni. Dokonując aktu
poświęcenia Krzyża ks. kardynał Stanisław Dziwisz
mówił: „Krzyż Katyński stał się świadkiem wierności
w prawdzie i trwania przy tych ideałach, za które
zginęli polscy oficerowie i urzędnicy państwowi. Długo
trzeba było czekać, aby Rosja w osobie prezydenta Borysa Jelcyna uznała smutną prawdę o Katyniu. (...) 10
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kwietnia 2010 r., po katastrofie polskiego samolotu
TU-154, wiozącego na uroczystości katyńskie polską
delegację z prezydentem Lechem Kaczyńskim, koło
Krzyża Katyńskiego zbierali się licznie mieszkańcy
Krakowa. Zapalali znicze i składali kwiaty. Na nowo
ożyła pamięć Katynia, która złączyła się z pamięcią
o ofiarach katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Krzyż
Katyński – Krzyż Pamięci Narodowej – po dziś dzień
pozostaje symbolem wiernej pamięci i hołdem ofiarom
katastrofy (...). Niech nowy Krzyż Katyński – Krzyż
Narodowej Pamięci będzie świadkiem wierności Bogu
i Ojczyźnie. Niech będzie też znakiem narodowej
jedności i pojednania.”
Stary krzyż został zabezpieczony i przewieziony
na Wzgórze Pamięci Narodowej przy kościele św. Bartłomieja w Morawicy pod Krakowem, gdzie uzupełni
ścieżkę dydaktyczną z zakresu historii, którą od kilku
lat z dużym oddaniem tworzy proboszcz tamtejszej
parafii i duszpasterz Małopolskiej „Solidarności” ks.
Władysław Palmowski. Nowy krzyż – podobnie jak
w 1990 r. - został ufundowany przez Małopolską
„Solidarność”.
majlech
Podziękowanie
Duszpasterstwo Ludzi Pracy z Mistrzejowic pragnie serdecznie podziękować Regionowi Małopolskiemu NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Robotniczej Hutników za pomoc okazaną przy organizacji uroczystości
30-lecia Mszy św. za Ojczyznę, 10-lecia powstania
Krzyża „Zło dobrem zwyciężaj” w 28. rocznicę śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki oraz konkursu na temat życia
ks. Jerzego Popiełuszki.
Zbigniew Bielawski
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Wizyta związkowców z Korei Południowej
Przedstawiciele koreańskiego związku zawodowego pracowników służb publicznych z Daegu gościli
w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Wizyta związkowców z Korei Południowej wiązała się ich wyjazdem do Europy, w trakcie którego
nawiązywali kontakty ze związkami zawodowymi
z naszego kontynentu. Podczas spotkania w Krakowie
goście szczególnie zainteresowali się historią „Solidarności”, jej współpracą z innymi polskimi centralami
związkowymi, nastawieniem polskich pracowników do
akcji strajkowych, oraz ofertę skierowaną do członków
„S”.
Goście z Korei wyrazili nadzieję na nawiązanie współpracy z Małopolską „Solidarnością”, tym
bardziej, że coraz więcej inwestycji koreańskich ma
miejsce w Polsce.
majlech

Posiedzenie Zarządu Regionu
Podsumowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów
NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji w Regionie poświęcone było w głównej mierze grudniowe posiedzenie
Zarządu Regionu, które odbyło się 13 grudnia br.
Członkowie zarządu pozytywnie ocenili przebieg
Krajowego Zjazdu Delegatów, podkreślając wyważoną
dyskusję, której efektem były konkretne propozycje
działań dla „Solidarności”. Adam Lach przypomniał
o prowadzonej przez związek akcji zbierania podpisów
pod inicjatywą zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Jak wyliczają eksperci
wprowadzenie zapisów pakietu, zmuszającego do
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zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla doprowadzi nie tylko do likwidacji wielu miejsc pracy, ale
przede wszystkim spowoduje znaczny wzrost kosztów
utrzymania. Oblicza się, że po wejściu w życie pakietu
już w przyszłym roku koszty prądu wzrosną o ok.
30%, a koszty ciepła o ok. 22%. W kolejnych latach
możemy się spodziewać dalszego wzrostu kosztów
energii nawet o 60%. Zablokowanie pakietu będzie
możliwe po zebraniu miliona podpisów pod Europejską
Inicjatywą Obywatelską. „Solidarność” już zbiera te
podpisy (listy dostępne są w biurach związku oraz na
stronie www.solidarnosc.krakow.pl).
Problemy pojawiają się także w kolei, gdzie
m.in. rząd podjął decyzję o prywatyzacji Polskich Linii
Kolejowych, a w Małopolsce wciąż groźne może być
stopniowe osłabianie kolei regionalnych. W tym ostatnim przypadku można liczyć na to, że przykład Śląska
podziała jednak orzeźwiająco na decydentów.
Adam Gliksman
W Gorlicach upamiętniono Ofiary Stanu
Wojennego
NSZZ „Solidarność” Ziemi Gorlickiej pamięta
o ofiarach stanu wojennego i w dniu rocznicy jego
wprowadzenia zorganizował obchody i oddał hołd
jego Ofiarom, podobnie zresztą jak w wielu miejscowościach w tym dniu w całym kraju.
Uczestnicy uroczystości spotkali się wieczorową
porą przed bramą cmentarza parafialnego w Gorlicach.
Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod
Krzyżem Katyńskim, a następnie pod tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszko. Wiązanki złożyli
przedstawiciele „Solidarności” oraz władz samorządu
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powiatowego.
Po
powitaniu
uczestników przez szefa
Gorlickiej „Solidarności”
głos zabrał proboszcz
Gorlickiej Fary ks. Stanisław Ruszel, który
wspominając tamte
wydarzenia poprowadził modlitwę za Ofiary stanu
wojennego. Następnie wszyscy na czele z pocztami
sztandarowymi w blasku pochodni przemaszerowali
do Bazyliki Mniejszej NNMP w Gorlicach, gdzie odprawiona została uroczysta msza święta w intencji
Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 31. rocznicę jego
wprowadzenia w Polsce. Mszy świętej przewodniczył
i kazanie wygłosił ks. Stanisław Ruszel, który mówiąc
o wydarzeniach stanu wojennego zwrócił się szczególnie do obecnych w świątyni dzieci. Prostymi słowami
mówił o ważnych wydarzeniach oraz potrzebie nauki
i pamięci o Ojczyźnie i jej historii i o wartościach.
Na zakończenie uroczystości wszyscy wysłuchaliśmy programu słowno – muzycznego, stanowiącego
ucztę duchową w wykonaniu: Krzysztofa Jędrzejowskiego, Magdaleny Król, Tomasza Króla i Jana Wypaska. Składamy im za to gorące podziękowania.
Jesteśmy zobowiązani pamięć wszystkim, którzy
oddali zdrowie i życie za Ojczyznę, ale by to robić
z przekonaniem i odpowiednim szacunkiem musimy
dołożyć wszelkich starań, by poznać historię.
Krzysztof Kotowicz

Leksykon Ludzi Małopolskiej
„Solidarności” już jest
Sala konferencyjna Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
przy ul. Grodzkiej
w Krakowie pękała
w szwach podczas
promocji nowej
książki Adama
Gliksmana: „Leksykonu Ludzi Małopolskiej Solidarności”.
W spotkaniu wzięło
udział bardzo wiele
osób, tworzących na przestrzeni trzydziestu lat „Solidarność” w naszym regionie.
Zebranych powitał inicjator powstania książki
– Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w 1980 r. współtwórca
„Solidarności” pracowników wymiaru sprawiedliwości.
„W imieniu Samorządu Małopolskiego pragnę się
Wam drodzy Państwo pokłonić i podziękować za
Waszą działalność. „Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności” ocala od zapomnienia bardzo wiele osób,

które tworzyły ten wspaniały ruch i dokumentuje tych,
którzy w nim odegrali znaczącą rolę.” Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” podkreślał, że w książce znalazło
się wielu przedstawicieli „Solidarności”, choć często
dotarcie do nich było bardzo trudne: „Niełatwe lata
21 grudnia 2012
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historii „Solidarności” niekiedy spowodowały podziały
i odejścia, ale myślę, że tu w Małopolsce możemy
być dumni, że staramy się być razem i pielęgnujemy

tę tradycję, bo jeszcze wciąż przed „Solidarnością”
jest wiele wyzwań, by zrealizować postulaty sierpniowe”.
„Największym problemem w przygotowaniu tej
publikacji stanowił fakt, że właściwie poza słowem
„leksykon” wszystkie pozostałe wyrazy tytułu nie są
jednoznaczne. W pierwszym tomie znaleźli się przede
wszystkim członkowie zarządu regionu, ale pamiętając
o tym, jak wiele znaczyła „Solidarność” w Małopolsce
ten wybór był niezmiernie trudny. Tym bardziej, że
Małopolska dała „Solidarności” to co najlepsze –
pracowników największego zakładu – Huty im. Lenina, studentów i kadrę naukową Krakowa, rolników,
górali, prawników. Przez te lata to były tysiące osób,
które budowały Solidarność” - mówił Adam Gliksman.
Jak podkreślał autor, leksykon jest przede wszystkim
dziełem pomocniczym dla historyków zajmujących
się dalszymi pracami nad dziejami „Solidarności”
- w książce zebrano 318 biogramów, ale na jej stronach pojawia się ponad 1,5 tys. nazwisk osób, działających w „Solidarności”.
„Niestety te wszystkie prace zaczęły się zbyt
późno, a wiele osób stopniowo odchodzi. Spośród 300
osób dziś już nie żyje około 60”- mówił Gliksman.
Po tych oficjalnych wystąpieniach nastąpiły wypowiedzi bohaterów książki. Ryszard Bocian
– z właściwym sobie humorem – podkreślał, że liczba
300 ma w naszej cywilizacji szczególne znaczenie
i jednoznacznie nawiązuje do Spartan walczących pod
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Termopilami. Piotr Marzec – członek MKZ Kraków
w 1980 r. apelował, by w miarę możliwości starać
się dokumentować wspomnienia osób tworzących
„Solidarność”, by pozostał po nich ślad. Marian Jurczak, członek pierwszego ZR z 1981 r. poinformował
o planach Komitetów Obywatelskich Miasta Krakowa
wydawania zeszytów ze wspomnieniami członków
„S”.
Spotkanie promocyjne pokazało, że istniej duża
potrzeba dokumentowania historii „Solidarności”,
a podejmowane do tej pory działania pozostają wciąż
w tyle za potrzebami i oczekiwaniami.
majlech
Sieć Solidarności się rozwija
W Małopolsce rozwija się
Sieć Solidarności. W ciągu trzech
miesięcy od pojawienia się idei zawiązano stowarzyszenie, złożono
dokumenty rejestracyjne, przygotowano siedzibę organizacji, a co najważniejsze podjęto
już pierwsze działania, mające na celu realizację celów
stowarzyszenia.
Wśród członków-założycieli stowarzyszenia
znalazły się 94 osoby, przede wszystkim działające
w szeroko pojętym ruchu „Solidarności”. Podczas
zebrania założycielskiego w dn. 26 października
i 23 listopada przyjęto statut, oraz wybrano władze
stowarzyszenia (prezes Edward E. Nowak). Zadaniem
stowarzyszenia jest integrowanie ludzi „Solidarności”,
dokumentowanie ich działalności oraz pomoc dla osób,
znajdujących się w trudnej sytuacji losowej.
Stowarzyszenie już zorganizowało m.in. Zaduszki
Solidarności (9 listopada), oraz m.in. przygotowało
paczki świąteczne dla potrzebujących. W dn. 19 grudnia br. w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Cieszyńskiej
2 zorganizowano także spotkanie opłatkowe.
Więcej informacji na temat Stowarzyszenia Sieć
Solidarności można znaleźć na stronie internetowej
www.sss.net.pl, pod numerem tel. 698-062-056,
oraz w biurze Sieci przy ul. Cieszyńskiej 2, dyżury:
pn., wt.: 11-13, czw., pt. 16-19.
majlech
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Pamiętaliśmy
o grudniu
Witając zebranych w Bazylice
Mariackiej wieloletni duszpasterz środowisk prawniczych ks. Jan Pasierbek,
przywoływał swoje wspomnienia sprzed
31. lat, gdy także przed ołtarzem Wita
Stwosza gromadzili się licznie członkowie „Solidarności”, na których później
czekały oddziały ZOMO, niejednokrotnie
katujące bezbronnych ludzi, wracających
z nabożeństwa. O tych trudnych czasach
mówił również duszpasterz Małopolskiej
„Solidarności” ks. Władysław Palmowski, apelując, by nadal walczyć o ideały
Sierpnia, o wolność wypowiedzi i o dobro
człowieka.
Po mszy – koncelebrowanej również
przez ks. Stanisława Dutkę z Tarnowa
i o. Niwarda Karsznię z Nowej Huty – zebrani drogą królewską przeszli pod Krzyż

21 grudnia 2012

Katyński. W przemówieniu Wojciech Grzeszek nawiązał do coraz częściej powtarzanych kłamstw, usprawiedliwiających
wprowadzenie stanu wojennego i wybielających jego autorów: „Jestem pewny,
że tu pod Wawelem, w tym szczególnym
miejscu dla Polaków, przy tym symbolu
siły i miejscu pochówku jej najlepszych
synów możemy powiedzieć z dumą, że
jako „Solidarność” będziemy nadal dążyć
do Polski suwerennej i mówiącej swoim
głosem. Niech ten dzień 13 grudnia, okupiony tyloma ofiarami, nie będzie ofiarą
zmarnowaną.”
Głos zabrała również Zuzanna Kurtyka, wdowa po tragicznie zmarłym prezesie IPN Januszu Kurtyce: „Jest nas dziś
dużo więcej niż rok temu. A za rok będzie
nas jeszcze więcej. Idea Solidarności jest
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Adam Gliksman

Kilkaset osób wzięło
udział
w organizowanych
przez Małopolską
„Solidarność”
obchodach Dnia
Pamięci Ofiar stanu
wojennego. Po mszy
św. w Bazylice
Mariackiej zebrani
przemaszerowali
przy wtórze
orkiestry pod Krzyż
Katyński, gdzie
złożono kwiaty
i oddano hołd
osobom walczącym
o niepodległość
Polski.
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ideą wielką, idea Solidarności jest ideą zwycięską, bo
każda wielka idea zawsze zwycięża. Dziś gromadzimy
się w zimowy wieczór, by oddać cześć ofiarom stanu
wojennego i rodzinom tych, którzy byli bohaterami.
Ich pamięć i ich wzór trzeba naśladować szczególnie
w dzisiejszych czasach. Musimy też przekazać tę
pałeczkę ludziom młodym. Oni muszą wziąć na siebie
obowiązek pamięci i oni to robią dzisiaj.”
Po przemówieniach zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Krzyżem Katyńskim oraz odśpiewali
hymn „Solidarności”.

Kazanie ks. Władysława Palmowskiego, wygłoszone dnia 13 grudnia 2012 r. w Bazylice Mariackiej
Przed chwilą słyszeliśmy słowa: Ja, twój Bóg, ująłem
cię za prawicę mówiąc ci: „Nie lękaj się, przychodzę ci
z pomocą”. Prawdą stały się te słowa i mocą dla bardzo
wielu w trudnym czasie stanu wojennego. Wspominamy
tamten czas z przed 31. lat. Czas stanu wojennego. Ten
trudny czas, pełen lęku i obaw, przemocy i deptania sprawiedliwego, arogancji i buty rządzących, niesprawiedliwych
wyroków sądowych i kłamliwych zeznań zomowców, gazów łzawiących na ulicach i w mieszkaniach, polewaczek
polewających kolorową wodą i niewinnych krzywdzonych.
Czas szczególny. Bo czas prawdy i obłudy. Czas nienawiści
i miłości bliźniego. Czas niszczenia godności człowieka
i odnajdywania tej godności. Czas wiary i lęku przed nią.
Trudny czas i tragiczny. Bo to czas ludzi, którzy nie lękali się postawić na szali swoje życie w obronie wartości,
w których ich rodzina ukształtowała i wychowała. Trzy słowa
to wyrażały, ale jakże ważne dla naszego Narodu: Bóg Honor - Ojczyzna. Słowa przekute w czyn po latach jeszcze
mówią, skąd ta ogromna moc i poświęcenie, ten żar miłości
Ojczyzny i bliźniego, to zaufanie okazywane drugiemu.
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Patrząc w prawdzie na tamten czas dobrze widoczna
jest ta wielkość i godność człowieka płynąca z nauczania
bł. Jana Paweła II, ze świadomości posiadania Chrystusa
tzn. bycia człowiekiem wiary. Bo Kościół przyniósł klucz
do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości,
jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca
zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie
sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć
ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie
jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może
tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.
I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów
człowieka. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów
Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli
i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu,
dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie.
W Nim stają się dziejami zbawienia.”
To z ducha wiary w Boga zrodziła się idea Solidarności.
Idea bycia razem dla dobra wspólnego, wiara kształtująca
sumienie ludzkie uwrażliwiała człowieka na dobro drugiego
i wspólne. To z serca wypełnionego miłością Boga rodziły się
wspaniałe czyny odpowiedzialności za Ojczyznę i drugiego.
Cała kultura napełniona Bogiem stawała się nośnikiem
idei zwycięstwa i przetrwania w duchu Solidarności. Na
modlitwie, stając przed Bogiem człowiek odnajdywał swą
siłę i odwagę. Msze św. sprawowane w tyluż przedziwnych
miejscach pracy, to ta ogromna moc niesiona przez Kościół
tym, których jakże często chciano złamać i zniewolić. To zawieszony w hali fabrycznej czy na ścianie instytucji, szkoły,
krzyż stawał się znakiem, że tu jest Polska. Więźniowie
robiąc malutkie krzyżyki byli pewni, że ich zwycięstwo
idzie poprzez krzyż. Znak Chrystusa obecnego w życiu
podeptanego człowieka, ale zarazem znakiem zwycięstwa
jego nad przemocą i tyranią. Znak człowieka sumienia
o którym mówił bł. Jan Paweł II. Bo świat, Polska ciągle
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woła o ludzi sumienia. O ludzi, którzy nie lękają się prawdy
tegoż sumienia. O ludzi, dla których Krzyż Chrystusa jest
znakiem nie przemijających wartości. Dlatego tamten czas,
to czas który nie umiera w sercach ludzi, to czas wspominany z bólem, ale zarazem z wielką ufnością i bijącym
mocniej sercem. Bo to czas godności człowieka sumienia
świadomego, że Bóg przychodzi mu z pomocą dlatego nie
lękał się. A słowa wieszcza wyrażały najświętszą prawdę,
że „Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest
Polską, a Polak Polakiem”.
Minęły lata. Jedni bohaterowie odchodzą zmęczeni na
wieczystą straż u Pana, inni odrzuciwszy ideały i wartości
z tamtych lat dobrze urządzają sobie życie, często nazywając się tylko wierzącymi. A wierni swemu sumieniu, duchowi
Solidarności i miłości Ojczyzny często żyją w osamotnieniu
i zaciszu swojego mieszkania i biedzie. Przychodzi pokolenie
nowych ludzi, nowych bohaterów, którzy nie dawszy żadnej
ofiary dla miłości Ojczyzny najlepiej wiedzą, co jest najlepsze, ale dla Europy, dla nich. Nie potrzebny jest już Krzyż
Chrystusa i Jego nauka odmieniające sumienie człowieka
i otwierające go na bliźniego, dające moc zwyciężania zła
dobrem. Te wartości są zagrożeniem dla władzy, bo znów
mogą obudzić sumienie człowieka poczciwego i może on
znów podjąć walkę o swoją wolność i suwerenność.
Dziś być postępowym, to nie liczyć się z sumieniem
innych. Najważniejsze to sumienie partii. Krzyż trzeba usunąć z pola widzenia człowieka, bo on mówi do niego. Dziś
do człowieka mają mówić środki masowego oddziaływania
i ci, co je mają w swoich rękach. Tylko oni mają prawo
urabiać społeczeństwo. Nie wolno, by społeczeństwo żyło
duchem wolności mediów i kulturą kształtowaną przez wiarę
w Boga. Dziś niektórzy w imię tolerancji, ale tylko dla siebie
i swojej patologii wołają głosem duchów przeszłości, po co
nam nauka Krzyża i mądrość Boga. Nie potrzebny nam już
Kościół. My mamy władzę i media a w imię przypodobania
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się dewiacji, by mieć ich głosy, poparcie pozwalajmy opluwać Kościół, profanować Krzyż, obrażajmy uczucia religijne
wierzących, drwijmy z wartości życia i wiary. Odmówmy im
w imię tolerancji należnego prawa do posiadania własnych
środków przekazu. Milczącą postawą i w imię pseudo-tolerancji pozwólmy zniszczyć wszelkie wartości wiary. Bo mogą
być niebezpieczne. Mogą znów obudzić człowieka.
To prawda - po co nam ten Krzyż i jego nauka? Przecież, gdy go nie będzie, to sumienie nic nam nie będzie wyrzucać, będziemy wolni. Wolni wolnością utraconej godności,
w pogardzie u innych, ale w służalczości względem nich.
Utrata wartości będących fundamentem słów Bóg - Honor - Ojczyzna prowadzi, że stajemy się ludźmi bez Boga
a zarazem o wypaczonym sumieniu, bez godności i honoru,
dlatego inni mogą nam rozkazywać i pluć w twarz, obiecując
i nie dotrzymując słowa, a miłość do Ojczyzny zamieniamy
na nienawiść i walkę z drugim. Mając władzę wielu zapomniało dziś kim są i co naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa. Dlatego, bo nie sposób zrozumieć i
ocenić w prawdzie tego, co się dzieje bez Chrystusa. „Polska
ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo
korzeniem jego jest Chrystus” (Piotr Skarga, Kazania sejmowe). Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego
bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć naszego narodu, który
miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie
trudną - bez Chrystusa. Odrzucając Chrystusa, Jego Krzyż
i naukę przyczyniliśmy się do tego, że dziś wielu nie rozumie
samych siebie, ani kim są, ani kim jest Naród. Dlatego to
wszystko kreuje taki wizerunek naszych polityków i Polski
na arenie świata jaki oglądamy w ich mediach.
Wobec tej rzeczywistości na zakończenie pragnę oddać
głos temu, który zawsze był jest dla nas autorytetem, bł.
Janowi Pawłowi II. A mówi do nas:
Drodzy bracia i siostry! Musimy dziś być mocni, mocą,
którą daje wiara! Musimy być wierni Krzyżowi i płynącej
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z niego mądrości! Musimy być mocni mocą nadziei, która
przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha
Świętego! Musimy być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Dziś tej mocy bardziej nam potrzeba
niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją
i miłością - abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie
utracili tej wolności ducha, do której Chrystus „wyzwala”
człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która
jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez

1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia
unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego nakazujące producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
W związku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen
prądu, a polska gospodarka może stracić nawet pół miliona
miejsc pracy w ciągu 7 lat.
Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy
się obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki
i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu, skorzystać
z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelskiej
wysunął Ludwik Dorn z Solidarnej Polski. Inicjatywę wsparli
przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Do akcji przyłączyli się
reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. Tworzą oni tzw. Polski Komitet akcji.
W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok
przedstawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii,
Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Swój akces do
inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.
Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać
co najmniej milion podpisów obywateli domagających się zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w przynajmniej
7 krajach UE. 8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego
Unii Europejskiej” została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy
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której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to. Amen.

Zdjęcia Witold Witkowski

ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów.
Przedmiotem inicjatywy jest zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku (z wyłączeniem
klauzul dotyczących efektywności energetycznej) oraz dalszych
regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 przez największych emitentów
jak Chiny, USA i Indie.
Główne cele to:
–– zatrzymanie polityki klimatycznej UE marnotrawiącej setki
miliardów euro na nieefektywne jednostronne działania
klimatyczne w dobie kryzysu ekonomicznego
–– zatrzymanie „carbon leakage” - eksportu miejsc pracy
i przedsiębiorstw do krajów rozwijających się, gdzie nie
istnieją regulacje klimatyczne
–– obniżenie cen paliw i energii, zwiększenie zatrudnienia
i zmniejszenie „nędzy energetycznej”, co zwiększy spójność społeczną i zmniejszy wykluczenie społeczne.
–– zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez
umożliwienie państwom członkowskim używania ich własnych zasobów energetycznych.
Podpisy będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również
drogą elektroniczną w całej Europie. W Polsce akcję zbierania
podpisów w zakładach pracy i na ulicach miast prowadzić będą
przedstawiciele organizacji związkowych wchodzących w skład
Polskiego Komitetu EIO.
W Krakowie podpisy będą zbierane w siedzibie „Solidarności” na pl. Szczepańskim 5, a także w Oddziałach i Biurach
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Jest planowany
również start strony internetowej, za pośrednictwem której
można będzie złożyć podpis pod deklaracją w formie elektronicznej.
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