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Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu Małopolskiej „Solidarności” pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje w powodu zwycięstwa w wyborach i wyboru na
urząd Prezydenta RP. Pański sukces jest dla nas szczególnym powodem
do radości, bo Region Małopolski NSZZ „Solidarność” jednomyślnie poparł
Pańską kandydaturę już w lutym br. Wierzymy, że nasza współpraca
– tak jak to miało do tej pory miejsce – będzie kontynuowana i przyniesie
pozytywne skutki dla całego społeczeństwa.
Gratulując sukcesu, mamy nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami
Pańska Prezydentura będzie wyraźnie różniła się od poprzedniej poprzez
otwarcie dla inicjatyw społecznych i większą wrażliwość na potrzeby ludzi
pracy, na krzywdę i na niesprawiedliwości, które są obecne w naszym
kraju.
Korzystając z okazji, pragnę również zadeklarować wolę współpracy
i współdziałania oraz wspierania Pana Prezydenta we wszystkich działaniach, które będą służyć ludziom pracy!
Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
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Naszej Koleżance

Marcie Bochenek
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
koleżanki i koledzy
z Małopolskiej „Solidarności”
Naszej Koleżance

Elżbiecie Polanowskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy

składają
koleżanki i koledzy
z Małopolskiej „Solidarności”
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Protesty

Noc gniewu
w muzeach
Do średniej brakuje nam nawet 1500 zł!
W piątkowe południe, 15 maja br. przed
siedzibą marszałka Marka Sowy pojawiło się
blisko 200 pracowników instytucji kultury
z województwa małopolskiego, reprezentujących muzea, biblioteki, filharmonię, galerie
sztuki i inne jednostki. Pikieta rozpoczęła
się od hejnału, który tym razem popłynął
nie z wieży mariackiej, a spod urzędu. Gdy
dźwięk melodii urwał się, głos zabrał przewodniczący Sekcji Instytucji Kultury Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Andrzej
Rybicki, który przypomniał najważniejsze
postulaty pracowników instytucji kultury, domagających się podwyżki pensji o 500 zł oraz
zaprzestania okłamywania społeczeństwa
przez polityków, informujących o znacznie
wyższych niż w rzeczywistości pensjach pracowników instytucji kultury. „Gdybyśmy mieli
zarabiać średnio tyle, ile podaje minister czy
marszałek, to podwyżka musiałaby wynieść
nie 500 a 1500 zł” – można było usłyszeć
wśród zebranych.
Andrzej Rybicki przypominał, że w wielu
instytucjach od kilku a nawet kilkunastu lat
nie było podwyżek, a wysokość zarobków
pracowników z wieloletnim stażem zawodowym, z dużą wiedzą i doświadczeniem
oraz umiejętnościami urąga ludzkiej godności.
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„Mimo licznych pism, spotkań i wystąpień do
władz województwa małopolskiego, usłyszeliśmy, że nic nie da się zrobić. Że trzeba czekać
do 24 maja! A ja się pytam, co takiego dla
pracowników kultury wydarzy się 24 maja?
O ile wiem, to dziś będzie „Noc Kultury”,
a pod koniec miesiąca „Noc bibliotek” i to są
ważne dla nas – ludzi kultury – wydarzenia,
a nie II tura wyborów prezydenckich” – mówił A. Rybicki.
Do zebranych dotarła w tym czasie
informacja, że żaden z marszałków ich nie
przyjmie – bowiem wyjechali z urzędu.
„Z jednej strony władze województwa są
dumne z powstających muzeów i z ich działalności, z sukcesów filharmoników, z tego, że
Wojewódzka Biblioteka Publiczna tak bardzo
oddziałuje na mieszkańców, otwierając im
szanse na rozwój osobisty i kontakt z kulturą,
a z drugiej strony dopuszczają do tego, by
pracownicy tych instytucji zarabiali skandalicznie mało” – kontynuował A. Rybicki.
Bez ludzi nie ma kultury
Głos zabrali także przedstawiciele innych
instytucji kultury. Katarzyna Podniesińska
z Muzeum Narodowego w Krakowie przypominała, że pracownicy tej instytucji nie mieli
podwyżek od 2004 r., a ich pensje w tym
czasie straciły ok. 40-50% swej wartości,
stąd podniesienie wynagrodzeń będzie tylko
elementem przywrócenia im pierwotnej stawki. Zarobki w MNK są tak niskie, że 40 osób
otrzymuje zasiłki wyrównawcze, bo zarabiają
poniżej minimalnej krajowej, a ok. 250 osób
zarabia minimalną krajową tylko ze względu
na dodatki z tytułu wysługi lat. „Jeśli muzea chcą się rozwijać, to muszą inwestować
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Adam Gliksman

Pikiety
i liczne przejawy
niezadowolenia
z sytuacji
pracowników
małopolskich
instytucji kultury
poprzedziły
tegoroczną edycję
„Nocy Muzeów”
w Krakowie.
W piątek, 15
maja br. przed
siedzibą Marszałka
Województwa
Małopolskiego
odbyła się pikieta
w ramach
akcji „Dziady
Kultury”, mającej
zwrócić uwagę
społeczeństwa na
skandalicznie niskie
wynagrodzenia
pracowników
i niewystarczające
finansowanie
instytucji kultury
przez państwo
i samorządy.
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w ludzi, bo bez dbania o kadry żadna instytucja nie przetrwa. Żądamy od państwa polskiego systemowych rozwiązań
tego problemu” – mówiła K. Podniesińska.
Niechlubnym rekordzistą w rankingu instytucji kultury
jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, podlegająca Zarządowi Województwa Małopolskiego. Około 20%
pracowników otrzymuje płacę minimalną – 1268,16 zł,
a wynagrodzenia pracowników z większym stażem są tylko
nieznacznie wyższe. Dzieje się tak, mimo iż Biblioteka
słynie z wielu interesujących przedsięwzięć i szerokiej oferty
skierowanej do mieszkańców Małopolski.
Pną się mury, ludzie więdną
W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele
innych instytucji. Jarosław Fraś z Muzeum Żup Krakowskich
mówił o pracownikach, których podstawowa pensja wynosi
nieco ponad 1 tys. zł i jest uzupełniania tylko dodatkami,
by dobić do poziomu minimalnego wynagrodzenia: „My
nie chcemy mówić o Polsce, że to kupa kamieni, chcemy
tu dobrze pracować i za to otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie.” Grzegorz Graff z Muzeum Etnograficznego
w Krakowie przypominał, że zarobki pracowników zależą od
woli organizatorów, a więc władz samorządowych: „Analiza
naszych płac wskazuje, że jeśli była przyznana większa
dotacja, to możliwe były podwyżki. Nie jest prawdą, że
pracownicy muzeów partycypują w pozyskiwanych przez
nich środkach na realizację projektów.” Krzysztof Babraj
(Muzeum Archeologiczne w Krakowie), który jest kierownikiem Polskiej Misji Archeologicznej w Egipcie przypominał,
że ciągle niedofinansowanie powoduje, że nie mogą rozwijać
się ani instytucje, ani ich pracownicy, których nie stać na
zakup literatury, czy udział w międzynarodowych badaniach.
„Muzeum w prowadzeniu badań w Egipcie partycypuje
poprzez zakup biletów – to kwota ok. 5 tys. zł, a dwumiesięczny wyjazd na misję to kwota rzędu 120 tys. zł. Musimy
ją sami znajdować wśród sponsorów.”
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Solidarność naszą bronią
Głos zabrali także przedstawiciele władz „Solidarności”. Wojciech Grzeszek odniósł się do unikania przez
władze województwa spotkania z protestującymi: „Od wielu
lat dobijamy się do władz województwa, przychodzimy tu
z petycjami, postulatami i prośbami. Wciąż bezskutecznie.
Władze lubią nowe inwestycje, lubią przecinać wstęgi, ale
nie rozumieją, że instytucje kultury to nie tylko piękne i nowoczesne budynki i bogate zbiory, ale to przede wszystkim
klimat, który tworzą ludzie. Szkoda, że we władzach nie
ma chęci pomocy. Dziś Wojewódzka Biblioteka Publiczna
znajduje się na ostatnim miejscu wśród bibliotek pod względem zarobków. Politycy mówią o 24 maja! To niech się
przekonają w tym dniu, że takiej władzy mówimy „nie”!”
– mówił W. Grzeszek.
W podobnym tonie wypowiadał się wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Jerzy Jaworski, który mówił, że
należy skończyć z myśleniem o instytucjach kultury, jako
o jednostkach eventowych – żyjących od imprezy do imprezy. By tak się stało trzeba walczyć o lepsze finansowanie,
o stabilne zatrudnienie, o rezygnację z zaniżania kosztów
poprzez stosowanie umów śmieciowych i fikcyjnego samozatrudnienia.
O tym samym mówili studenci, którzy pojawili się
przed urzędem: „Popieramy Wasz protest, bo za niedługo
my też skończymy studia i będziemy chcieli normalnie pracować i zarabiać, a nie zostać dziadami kultury, zmuszonymi
do prób przeżycia za najniższą krajową i bez perspektyw na
rozwój” – mówił Jakub Baran, student filozofii.
O tym, że nie jest to nieuzasadniona obawa mówiła pracownica Galerii Bunkier Sztuki z Krakowa, która
pracując przy wystawach, z których Kraków jest dumny
i które chętnie są oglądane przez zwiedzających, w miesiącu
kwietniu zarobiła niecałe 750 zł! „Chcemy tworzyć fajny
zespół i robić ciekawe rzeczy, ale za takie pieniądze trudno
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Protesty
nawet opłacić wszystkie
rachunki. Nie chcemy –
jak słyszymy – szukać
innego lepiej płatnego
zajęcia, chcemy zostać
w instytucjach kultury i
godnie żyć” – mówiła.
Po tych słowach pod
urzędem skandowano:
„Solidarność naszą bronią!”
Głucho będzie?
Co dalej? Pytali
o to – niczym chór
w mickiewiczowskich
„Dziadach” – zebrani: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie / Co to będzie, co to będzie?” Przebrany za dziada
proszalnego Jacek Szczęsnowicz, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników
Bibliotek Publicznych Regionu Małopolskiego odpowiadał
złą wróżbą: „W muzeach i bibliotekach ciemno będzie! /
W filharmonii głucho będzie! / Brak kultury będzie wszędzie! / Tak to będzie, tak to będzie!”
Stanie się tak, jeśli władze nie zrozumieją, że ciągłe
wykorzystywanie zamiłowania pracowników instytucji kultu-
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ry do wykonywanego zawodu jest brnięciem w ślepy zaułek.
Tych ludzi nie da się zastąpić i nie stać nas, by ich stracić!
Jeśli chcemy, by Kraków dalej mógł się chwalić mianem
stolicy kultury, to musimy zadbać o ludzi ją tworzących.
Kulturalnego znaczenia i roli Krakowa nie można zmienić.
W przeciwieństwie do władzy, która gardzi ludźmi kultury…
Poprzyj petycję!
Zachęcamy do składania podpisów pod internetową
petycją wspierającą dążenia pracowników kultury.
Petycja jest dostępna na stronie: www.dziadykultury.
wordpress.com.
„Jesteśmy autorami sukcesu małopolskiej kultury. Za
friko. Marszałek ma odwrotnie”, „Nie chcemy zabytkowych pensji”, „W butach dziury – to pracownik kultury”,
„Bibliotekarze nie mole, książkami się nie najedzą”, „Muzealnicy, to nie zabytki i jeść muszą”, „Kraków = Miasto
Literatury. Bibliotekarz = Dziad Kultury”, „»Uznaniem«
Marszałka i »szacunkiem społecznym« nie nakarmię dzieci”, „Sama satysfakcja z pracy już nie wystarczy. Chcemy
też gratyfikacji”, „Zawód bibliotekarza uczy kreatywności
– jak przeżyć za 1286,16 zł miesięcznie”, „Tworzymy
i wspieramy kulturę, na uczestnictwo w niej już nas nie
stać. Marszałek ma odwrotnie”.
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10 kwietnia w Nowym Sączu
W 5. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem i 75.
rocznicę zbrodni katyńskiej, tak jak w wielu miastach
Polski, tak i w Nowym Sączu odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele sądeckiej
„Solidarności”.
W przeddzień rocznicy, 9 kwietnia br., w Auli
Przemienienia Pańskiego przy Bazylice Świętej
Małgorzaty odbył się koncert utworów patriotycznych w wykonaniu Tomasza Wolaka z zespołem.
10 kwietnia, punktualnie o godzinie 8:41 rozległy
się syreny alarmowe, a zebrani w sądeckim Ratuszu minutą ciszy uczcili pamięć 96 ofiar tragicznego
lotu do Smoleńska. Przy dźwiękach muzyki Michała
Lorentza z filmu „Różyczka”, odczytano wszystkie
nazwiska poległych i złożono kwiaty pod tablicą
upamiętniającą Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
i ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda
Kaczorowskiego - Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza. Wiązanki kwiatów złożyli m.in.: władze
samorządowe miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, radni, parlamentarzyści, przedstawiciele
Policji, Straży Granicznej, przedstawiciele oddziału
NSZZ „Solidarność” z Krzysztofem Kotowiczem i Piotrem Masłowskim, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty, Klubu Gazety Polskiej, zakładów pracy i sądeckich szkół.
O godz. 9:30 w kościele pw. św. Kazimierza została odprawiona msza św. w intencji pomordowanych
w Katyniu oraz 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Witając przybyłych ks. proboszcz Jerzy Jurkiewicz

powiedział, że musimy dążyć do prawdy w odniesieniu
zarówno do zbrodni katyńskiej jak i do katastrofy
smoleńskiej w dn. 10 kwietnia 2010 r. W homilii ks.
prałat Stanisław Czachor mówił: „Prawda jest jedna,
pochodzi od Boga (…) trzeba bronić tej prawdy, bo
z tego jak żyjemy, z tego co mówimy, kogo popieramy i na kogo głosujemy sądzić będzie nas Bóg.
(…) Świadomość własnej przeszłości pomaga się
nam włączyć w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro jakim jest Ojczyzna”.
Po mszy złożono kwiaty pod tablicami katyńskimi.
Po południu odbył się koncert okolicznościowy
w wykonaniu Sceny Młodzieżowej MOK i uczniów
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu.
O godz. 18,30, z inicjatywy senatora RP Stanisława Koguta, NSZZ „Solidarność” i Klubu Gazety
Polskiej w Bazylice Św. Małgorzaty została odprawiona msza święta za Ojczyznę i za dusze ofiar
katastrofy smoleńskiej. W wygłoszonej homilii ks.
proboszcz Jerzy Jurkiewicz mówił, że po 5 latach nad
katastrofą smoleńską rozpościera się coraz większa
mgła kłamstwa. We mszy św. uczestniczył poczet
sztandarowy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Newag S.A. na czele z przewodniczącym Józefem
Kotarbą. Po mszy św. przedstawiciele sądeckiej „Solidarności” Andrzej Szkaradek, Krzysztof Kotowicz
i Henryk Najduch wraz z senatorem RP Stanisławem
Kogutem, złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem
św. Jana Pawła II.
Grażyna Święs

Referendum strajkowe w Muzeum
Tatrzańskim w Zakopanem

30 kwietnia 2015 r. Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” przy Muzeum Tatrzańskim im. dra
Tytusa Chałubińskiego rozpoczęła spór zbiorowy
z dyrekcją, dotyczący podwyżek wynagrodzeń. Na
początku maja w ślad za zakopiańskim Muzeum
poszły inne małopolskie muzea i instytucje kultury,
podległe Urzędowi Marszałkowskiemu. Muzealnicy
żądają podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w wysokości 500 zł dla każdego pracownika.
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W Muzeum Tatrzańskim odbyło się już referendum
strajkowe. Na zebranie stawiło się 34 pracowników
spośród 45 zatrudnionych. Wszyscy zebrani zagłosowali za strajkiem i wszyscy deklarowali uczestnictwo
w nim. Został oflagowany gmach główny Muzeum
Tatrzańskiego i jego pięć zakopiańskich filii.
15 maja związkowcy wyślą również swoich
przedstawicieli na pikietę pod Urząd Wojewódzki
w Krakowie.
Adam Gronkowski, Agata Nowakowska-Wolak

Z Dębickiego Oddziału…

W obchodach kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Dębicy udział wzięła liczna grupa
członków Solidarności wraz z siedmioma pocztami
sztandarowymi. Obchody rozpoczęły się na dębickim
rynku, gdzie poza oficjalnymi wystąpieniami byliśmy
świadkami wspaniałych występów słowno-muzycznych
oraz tanecznych, przygotowanych przez grupy recytatorskie i taneczne dębickiej młodzieży.
Następnie w asyście orkiestry uczestnicy udali się
na Plac Solidarności, gdzie odprawiona została msza
św. Ksiądz prałat Ryszard Piasecki w wygłoszonej
homilii wielokrotnie podkreślał, że to właśnie w tym
miejscu – 34 lata temu – odbyła się pierwsza publiczna msza św. Jest to dla „Solidarności” swoistego
rodzaju wyzwanie na przyszły rok. Uważam bowiem,
że to właśnie „Solidarność” powinna być współorganizatorem uroczystości w 2016 r. – jubileuszu 35. rocznicy mszy św. na Placu Solidarności w, której udział
wzięło według relacji
świadków tego wydarzenia ponad 20.
tysięcy uczestników.
Po zakończeniu
oficjalnych uroczystości na obiektach
sportowych KS Wisłoka, odbyła się
zorganizowana przez
Oddział „Majówka”
w ramach obchodów
35. rocznicy powstamaj 2015
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nia „Solidarności”, w której udział wzięło ponad 60
osób. Grill i śpiew przy akompaniamencie akordeonu
pozwoliły na chwilę integracji i zapomnienia o codziennych związkowych problemach, których na naszym
terenie nie brakuje.
Warto w tym miejscu wspomnieć też o wcześniejszych wydarzeniach na terenie działania Oddziału - udział w uroczystościach upamiętniających
10. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Z uwagi na
obrzędy Wielkiego Czwartku – 10. rocznicę śmierci
św. Jana Pawła II obchodziliśmy w Wielki Piątek.
O godzinie 20:00 z czterech dębickich parafii wyruszyły procesje drogi krzyżowej. „Solidarność” wraz
z pocztami sztandarowymi jak zawsze dołączyła
do licznej grupy uczestników zebranej przy kościele
Miłosierdzia Bożego. W trakcie przejścia na Plac Solidarności rozważanych było 10 pierwszych stacji drogi
krzyżowej. Kolejne 4 stacje wszystkie grupy rozważały
wspólnie przy Krzyżu Solidarności. Uroczystość wzbogacił śpiew ulubionych przez Ojca Świętego pieśni
i program słowno-muzyczny.
27 kwietnia „Solidarność” Dębicka pamiętała
również o pierwszej rocznicy Kanonizacji Świętego
Jana Pawła II. W tym dniu złożone zostały wiązanki
kwiatów, zarówno pod Pomnikiem Świętego, jak również pod Krzyżem Solidarności.
Waldek Cieśla

„Solidarność” i o „Solidarności” 3 maja

Krakowskie obchody święta 3 maja, choć w tym
roku mniej uroczyste i mniej podniosłe, odbywały
z wyraźnym zaznaczeniem roli „Solidarności” w patriotycznym dziele przywracania Polakom podmiotowości i suwerenności.
Już w trakcie uroczystej mszy św. w Katedrze
Wawelskiej koncelebrowanej pod kierunkiem kardynała Stanisława Dziwisza wygłaszający homilię ksiądz
Andrzej Napiórkowski, podkreślił, że kontynuatorem
nurtu twórców i obrońców Konstytucji 3 Maja we
współczesności jest właśnie ruch „Solidarności”,
szczególnie, gdy mówił o polskich robotnikach, którzy
„w latach 80-tych, pragnąc w życiu społecznym prawdy i sprawiedliwości, pociągnięci do działania słowami
INFORMACYJNY
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Jana Pawła II, stworzyli największy w historii świata
ruch „Solidarność”, który zapoczątkował upadek komunizmu. Dali przykład innym narodom europejskim,
jak dążyć do wolności.”
W nabożeństwie tym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „S”
z Wojciechem Grzeszkiem na czele oraz poczty sztandarowe „Solidarności”, zarówno Zarządu Regionu,
jak Komisji Robotniczej Hutników z Nowej Huty.
Nie zabrakło też przedstawicieli „Solidarności” wśród
składających kwiaty pod Krzyżem Katyńskim, jak
i w przemarszu patriotycznym Drogą Królewską pod
Pomnik Grunwaldzki i Grób Nieznanego Żołnierza,
choć z organizacji takiego przemarszu zrezygnowały
w tym roku zarówno władze miejskie, jak i władze
wojewódzkie. Właśnie o tym zachowaniu władz samorządowych i niszczeniu tradycji patriotycznej mówił
pod Pomnikiem Grunwaldzkim Wojciech Grzeszek.
„Ze smutkiem przyjmuję to, co dzieje się w naszym
mieście z obchodami święta 3 maja. Jednego z najpiękniejszych świąt, pozwalającego nam na dumę
z naszej historii, a uchwalenie tej Konstytucji – pierwszej w Europie – na taka dumę zasługuje. Jest to
tym bardziej smutne, że właśnie tu, w Krakowie
wielokrotnie udawało się tworzyć porozumienie ponad
wszelkimi podziałami, by tak ważne święta obchodzić
i wspólnie i godnie!
Tymczasem dziś te sztandary, pod którymi Państwo stoicie, te napisy, traktowane są jak coś, co
nie uchodzi, co nie pasuje do naszej europejskości,
w której nie wypada manifestować swojego przywiązania do kraju.
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego
za wzór działania przedstawiał cel największej emigracji Polaków młodego pokolenia, czyli Wielka Brytanię,
której mieszkańcy są nadal dumni ze swej historii
i potęgi, choć tak samo, jak w przypadku Polski,
minionej. „Oni są dumni ze swojej historii, ze swej
królowej, ze swej tradycji, a nawet ze swej monety
i nikomu do głowy nie przychodzi, by funta zamienić
na euro! Tymczasem wyjeżdżający tam Polacy chcą
jak najszybciej zapomnieć, że są Polakami, nawet nie
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chcą posyłać swych dzieci do polskiej szkoły. I to jest
właśnie efekt tej polityki ostatnich lat w naszym kraju!
Polityki wynaradawiania, polityki wstydzenia się polskiej tradycji! „Solidarność” z bólem to przyjmuje, bo
kontynuując myśl wszystkich, którzy o wolną Polskę
walczyli chce ta polska tradycję nieść i przekazywać
ją następnym pokoleniom. I mogę Państwu obiecać,
że bez względu na to, co dzisiaj robią rządzący, my tę
misję wypełnimy!” – zapewniał Wojciech Grzeszek.
Także i tym razem delegacja „Solidarności” złożyła kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Nazwa
„Solidarności” pojawiła się także w czasie kolejnej
„Lekcji Śpiewania” pieśni patriotycznych, gdy prowadzący spektakl Kazimierz Madej z kabaretu „Loch
Camelot” zapowiadał „Pieśń Konfederatów Barskich”
wyjaśnił, że choć utwór ten powstał już wiele lat po
upadku konfederacji, bo muzykę do słów Juliusza Słowackiego dopisał w latach 70-tych minionego wieku
Andrzej Kurylewicz, to posiada on taką moc i siłę, że
w czasie strajków w Stoczni Gdańskiej, w wyniku,
których powstała „Solidarność” pieść ta śpiewana była
po kilka razy dziennie, by dodać otuchy strajkującym
i wesprzeć ich duchowo w chwilach zwątpienia, ratując
przed załamaniem w obliczu silnej presji medialnej
reżimu komunistycznego.
Adam Zyzman

Popieraliśmy pracowników Mielca

W dniu 8 maja br. miała miejsce pikieta, zorganizowana przez „Solidarność” PZL Mielec, w obronie
rodzimego przemysłu.
Impulsem do zorganizowania pikiety było niezadowolenie z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawy śmigłowca wielozadaniowego
dla polskiej armii, z którego wykluczono wykonawcę
produkowanego w Mielcu „Black Hawk”, sprawdzonego i niezawodnego amerykańskiego śmigłowca,
będącego na wyposażeniu 28 armii świata.
Budującym dla pikietujących był fakt, że kolegów
z Mielca wsparli związkowcy ze Świdnika, Tomaszowa
Lubelskiego, Lublina, Rzeszowa i okolic oraz mieszkańcy Mielca.
Region Małopolskiej „Solidarności” reprezentowa-
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Waldek Cieśla

Wizyta szwajcarskich związkowców

W dn. 15 maja br. w siedzibie Małopolskiej
„Solidarności” gościła grupa związkowców z Bildungszentrum für Bau und Mode Kreuzlingen (Centrum Szkolnictwa Budowlanego i w zakresie Mody)
z Kreuzlingen. Jest to jedna z pięciu szkół w kantonie
Thurgau.
Szkoła oferuje szeroki zakres kursów i szkoleń
m.in. kreślarz, konstruktor, projektant odzieży, fryzjer,
elektryk, konserwator, instalator, projektant wnętrz, itp.
Podczas spotkania z Adamem Gliksmanem Szwajcarzy dopytywali się o warunki pracy i płacy w Polsce,
o system emerytalny, o sytuację polityczną w Polsce
i o roli „Solidarności” w samorządach i w polityce.
majlech

„Solidarność” dokonał ks. infułat Jerzy
Bryła. Tradycyjnie
o oprawę uroczystości
zadbał niestrudzony
Kazimierz Cholewa.
Biskup Albin Małysiak był biskupem
pomocniczym krakowskim w l. 19701993, a w l. 19932011 biskupem seniorem archidiecezji
krakowskiej. Od 1980 r. wspierał „Solidarność”,
w tym jej duszpasterzy – m.in. ks. Kazimierza Jancarza. W stanie wojennym troszczył się o internowanych i więzionych. Odwiedzał m.in. przetrzymywanych
w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, k. Rzeszowa.
Brał udział w wielu uroczystościach Małopolskiej „Solidarności”.

fot. Z. Galicki

ły grupy związkowców z Tarnowa i Dębicy. Oczywiście,
jak zawsze w takich sytuacjach, zarówno Tarnów,
jak i Dębica starały się być głośne i skuteczne, czego
dowodem jest zamieszczenie na portalu „Interia.pl”
tuż po zakończeniu pikiety zdjęcia jednego z naszych
tarnowskich kolegów, trzymającego transparent z hasłem „PRACY RODACY”.

Spacery szlakiem „Solidarności”

majlech

W dn. 21-22 maja br. odbyły się kolejne spacery szlakiem Małopolskiej „Solidarności”. W sumie
ponad 100 uczniów z Gimnazjum nr 45 i Gimnazjum nr 7 w Krakowie wzięło udział w spacerze
nowohuckim i krakowskim, po których oprowadzali
Edward E. Nowak, Maciej Mach i Adam Gliksman.
Projekt „Małopolski Szlak Solidarności” jest realizowany przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”
i Stowarzyszenie Sieć Solidarności przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
majlech

Pomnik bp. Albina Małysiaka w Krakowie
17 maja br. w Galerii Wielkich Polaków XX Wieku w krakowskim Parku Jordana, odsłonięto pomnik
bp. Albina Małysiaka (1917-2011). Jego fundatorką
jest Krystyna Korytowska, wykonał go zaś artysta
rzeźbiarz ks. Leszek Kruczek. Poświęcenia pomnika,
a asyście setek krakowian – w tym w obecności wiceprzewodniczącego ZR Jerzego Smoły, Bożeny Musiał
i Pocztu Sztandarowego Regionu Małopolskiego NSZZ
maj 2015
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Branże
Andrzej Gębara

Sytuacją
w Krakowskim
Oddziale
ArcelorMittal Poland,
wątpliwościom
wokół przetargu
na wielozadaniowe
śmigłowce dla
polskiej armii oraz
łamaniu praw
w FCA Poland
SA zajął się XXV
Kongres Sekretariatu
Metalowców,
który 14 maja
2015 r. obradował
w Bukowinie
Tatrzańskiej.
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Kongres
metalowców
Przypomnijmy, że Sekretariat Metalowców jest największą strukturą branżową w NSZZ „Solidarność”, zrzeszającą
przedstawicieli przemysłów hutniczego,
lotniczego, zbrojeniowego, motoryzacyjnego, stoczniowego, teleelektronicznego,
elektromaszynowego i ogólnego metalowego. Nasz Region był reprezentowany
przez A. Gębarę, J. Smołę, W. Jakubca,
P. Orła z KRH AMP, M. Synowskiego z Refractories oraz A. Grajkowskiego z MAN
Niepołomice.
Po sprawach organizacyjnych, przestawiono sprawozdania Przewodniczącego i Rady Sekretariatu oraz Komisji
Rewizyjnej. Po dyskusjach i udzielonych
odpowiedziach sprawozdania zostały
przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się.
Następnie odbyła się długa dyskusja na temat trudnej sytuacji w naszej
branży i ogólnie w przemyśle. Przedstawiono szczegółowo sprawę przetargu
na śmigłowce i samoloty, którego wyniki
bardzo negatywnie wpływają na przemysł lotniczy w Polsce, a tym samym na
zatrudnienie polskich pracowników.
Podobną sytuację ma przemysł motoryzacyjny, szczególnie w koncernie Fiat
Chrysler Automobiles Poland w Bielsku
i Tychach, gdzie pracodawcy poczynają
sobie coraz zuchwalej, co negatywnie
odbija się na pracownikach.
Przedstawiono również dokładnie
sytuację w krakowskiej hucie ArcelorMitSERWIS

talPoland i brak decyzji dotyczącej finansowania i rozpoczęcia remontu Wielkiego
Pieca. W tym temacie podjęte zostało
ostre stanowisko Kongresu Sekretariatu Metalowców, popierające działania
związków zawodowych w AMP Kraków
oraz działania Krajowej Sekcji Hutnictwa
NSZZ „S”, które zostało skierowane do
Premier Rządu RP, do przedstawicieli
władz, oraz do właściciela.
Jednogłośnie zostały przyjęte także
stanowiska w sprawie sytuacji w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym.
Po dyskusji przyjęto również uchwałę
w sprawie „Priorytetów Działania Sekretariatu Metalowców na kadencję w latach
2014-2018.” W uchwale podkreślono
konieczność wyznaczania priorytetów
w kierunku: zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, rozwoju
dialogu społecznego, polityki społecznej,
rozszerzenia polityki przedsiębiorstw
i innych tematów, które będą służyły
ludziom pracy w Polsce. Podkreślono
potrzebę współpracy międzynarodowej
i przygotowania zespołu ekspertów
branżowych, opiniujących akty prawne.
Przyjęto także stanowisko ws. powołania
i rozszerzenia zakresu działalności przez
Sekcję Młodych przy Sekretariacie.
Na zakończenie przypomniano, że
w 2016 roku minie 25 lat od powstania Sekretariatu Metalowców, który był
pierwszą taką strukturą NSZZ „Solidarność”.
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Stanowisko nr 2/2015
Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”
ws. poparcia działań związków zawodowych AMP
Oddział w Krakowie
Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje fakt, że Zarząd ArcelorMittal w Luxemburgu wstrzymał się z podjęciem decyzji
o planowanym i zapowiadanym od wielu miesięcy remontem wielkiego pieca w krakowskim oddziale ArcelorMittal
Poland tj. dawnej Hucie im. T. Sendzimira.
Przeprowadzona w dniu 16 kwietnia br. akcja informacyjna przed Hutą, w której uczestniczyło ponad 2
tysiące osób oraz zapowiadane przez związki zawodowe
działające w ArcelorMittal Poland Oddział Kraków dalsze
akcje protestacyjne, w przypadku odwlekania lub niepodjęcia decyzji o remoncie wielkiego pieca sprawia, że Rada
Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” zwraca się
do Zarządu ArcelorMittal Poland SA i Zarządu ArcelorMittal w Luxemburgu oraz do Rządu RP o podjęcie starań,
aby sytuacja ta nie doprowadziła do zamknięcia części
surowcowej Huty, a tym samym poprzez likwidację miejsc
pracy do pozbawienia około 2 tysięcy pracowników i ich
rodzin źródła utrzymania.
Wydawało się, że po 2013 roku, kiedy Komisja
Europejska przyjęła tzw. Plan Tajaniego dotyczący
wspierania przemysłu stalowego w Unii Europejskiej,
podjęte zostaną przez wszystkich działania, aby proces
dezindustrializacji Unii został powstrzymany, a przemysł stalowy, będący obok węgla kręgosłupem Unii, stał
się motorem oczekiwanych przez wszystkich zmian. Nad
problemem tym pracowała przecież grupa wysokiego
szczebla, w pracach której uczestniczyli przedstawiciele
polskiego Ministerstwa Gospodarki.
Oczekujemy zatem, że żądania związków zawodowych ArcelorMittal Poland Oddział Kraków zostaną
potraktowane poważnie, a Koncern ArcelorMittal wywiąże
się ze składanych przy zakupie Polskich Hut Stali deklaracji, iż działania Koncernu służyły będą rozwojowi a nie
likwidacji poszczególnych zakładów.
Liczymy także pilnego podjęcia rozmów na odpowiednim szczeblu i zapobieżenie groźnym w skutkach
decyzjom, które mogą zaważyć na przyszłości Nowej
Huty.
maj 2015
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Młodzi i starsi pracownicy a dialog społeczny
5 maja br. nakładem
wydawnictwa Ca’ Foscari
w Wenecji ukazała się książka „Vulnerable Workers in
Times of Social Transformations: Discrimination and
Participation of Young and
Older Workers, and Social
Dialogue Stances” (Zagrożeni pracownicy w okresie
zmian społecznych. Dyskryminacja i zaangażowanie
starszych i młodych pracowników z punktu widzenia dialogu
społecznego”) pod redakcją Olgi Jubany i Fabio Perocco.
Książka stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych
z udziałem Małopolskiej „Solidarności” nad problemem
sytuacji starszych i młodych pracowników i sposobie ich
reprezentowania przez związki zawodowe oraz obecności
problemów z nimi związanych na różnych płaszczyznach
dialogu społecznego.
Książka składa się z siedmiu rozdziałów: „Zagrożenia
dla młodych i starszych pracowników w Europie czasu kryzysu (Olga Jubany, Fabio Perocco), „Efekty nowych form
zatrudnienia dla różnych pokoleń pracowników” (Tania
Toffanin), „Dyskryminacja ze względu na wiek i zarządzanie
różnorodnością wiekową wśród grup zagrożonych na rynku
pracy ze względu na wiek” (Karen West, Ajmal Hussain,
Carey Burke), „Równość płci między młodszymi i starszymi
pracownikami. Rola dialogu społecznego” (Isabelle Carles),
„Integracja grup zagrożonych wiekowo poprzez członkostwo
i zaangażowanie” (Adam Gliksman), „Międzypokoleniowe
relacje: między współpracą a współzawodnictwem” (Olga
Jubany, Juan Arasanz) i „Innowacyjne podejścia do zarządzania różnorodnością wiekową poprzez dialog społeczny.
Studium przypadków” (Francesca Carrera, Tania Toffanin).
Książka stanowi ciekawy materiał nie tylko dla naukowców,
w szczególności socjologów, ale również dla osób zainteresowanych rynkiem pracy, dialogiem społecznym i działalnością
związków zawodowych.
majlech
Książka „Vulnerable Workers in Times of Social Transformations: Discrimination and Participation of Young and Older
Workers, and Social Dialogue Stances” jest dostępna bezpłatnie
w wersji elektronicznej na stronie wydawnictwa Ca’ Fiscari:
http://edizionicafoscari.unive.it/col/dbc/15/77/STS/2.
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Młodzież poznaje
historię „S”
Młodzi kroczą śladem „Solidarności”

Małopolski Szlak
Solidarności żyje:
młodzież szuka
śladów „Solidarności”
w swoich
miejscowościach,
poznaje historię lata
80. XX w., a także
sama dokumentuje
historię. Szlak zagościł
także w niektórych
szkołach
i jest wykorzystywany
do prowadzenia zajęć
terenowych.

W 2014 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Małopolską „Solidarnością” i Stowarzyszeniem Sieć Solidarności
po raz pierwszy spróbowało zainteresować
utworzonym rok wcześniej Małopolskim Szlakiem Solidarności szkoły. Wówczas kilkuset
uczniów z całego województwa brało udział
w spacerach szlakiem „Solidarności”, oraz
poszukiwało i dokumentowało ślady „Solidarności” w swoich miejscowościach. W 2015
r. kontynuowano ten projekt, który został
skierowany zarówno do uczniów, jak i do
nauczycieli.
W dniu 30 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która dokonała
wyboru najlepszych prac. „Różnorodność
i jakoś projektów bardzo pozytywnie nas
zaskoczyła. Dowodzi ona, że idea szlaków
przyjęła się. Uczniowie niekiedy poszerzają
to, co my już przygotowaliśmy – zbierają
informacje, relacje, zdjęcia, szukają ważnych
miejsc – próbują poznać historię „Solidarności” i polskiej drogi do wolności w latach
osiemdziesiątych” – mówi Adam Gliksman,
inicjator utworzenia Małopolskiego Szlaku
Solidarności.
Wśród uczniów, którzy przygotowywali
prezentację multimedialną zwyciężyli Jacek
Pieczonka i Ireneusz Hupert reprezentujący
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. T. Kościuszki w Ryczowie za pracę
„Ślady Solidarności w historii Ziemi Wadowickiej”. W tym przypadku doceniono fakt, że
uczniowie sami odbyli wycieczkę szlakiem
wadowickiej „Solidarności”, a następnie
poszerzali swoją wiedzę poprzez wywiady
z działaczami związku (które nagrywali),
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oraz poszukiwali także dodatkowych materiałów.
Drugie miejsce zajęła praca Kamila Rafacza i Rafała Habernego z Gimnazjum nr 1
w Cichem pt. „Oni tworzyli wolność”. W tym
wypadku doceniono przede wszystkim fakt,
że w stosunkowo małej miejscowości, autorzy
potrafili dotrzeć do osób oraz do dokumentów,
które dowodziły, że ogólnopolskie wydarzenia
znajdowały także odbicie w Cichem.
Trzecie miejsce zajęła praca Krzysztofa
Buchty z Samorządowego Zespołu Szkół im.
M. Konopnickiej w Gorzowie pt. „Aby Polska
była Polską wolną i demokratyczną”, w której
wykorzystano wywiady z byłym działaczami
„Solidarności”, zaprezentowano mało znane
fotografie z lat 80. XX w. i starano się opisać
mniej znane miejsca. W ramach ewaluacji
projektu przeprowadzono również ankietę
wśród uczniów szkoły, dotyczącą wiedzy na
temat historii „Solidarności”.
Komisja wyróżniła również pracę Patryka
Łuczaka z Zespołu Szkół nr 7 im. J. Kantego
w Barwałdzie Średnim („Wadowice na Szlaku Małopolskiej Solidarności”) oraz Patryka
Łabuza z Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna
w Tarnowie za projekt „Rowerowy szlak pamięci tarnowskiej Solidarności”.
Poziom prac w tegorocznym konkursie
był bardzo wysoki, a na podkreślenie zasługuje fakt, że młodzież sama szuka sposobów
na poznanie historii „Solidarności” w swoich
miejscowościach, docierając do osób, które
działały w latach 80. XX w. Co ważne – działania te dotyczą nie tylko większych ośrodków, ale także mniejszych – jak chociażby
wspomniane Ciche, Jastrzębia czy Łopuszna.
majlech
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Młodzież zna historię „Solidarności”
W gościnnych murach Wadowickiego Centrum Kultury
29 kwietnia br. odbył się finał wojewódzki konkursu „Historia Solidarności” skierowanego do uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież wykazała się dużą
wiedzą na temat historii związku w Małopolsce i w całym
kraju.
Konkurs oficjalnie otworzyła Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Krakowie z siedzibą w Wadowicach – Elżbieta Kowalczyk, która powitała uczestników,
a także przedstawiła zasady przeprowadzenia finału. W
imieniu organizatorów uczniów przywitali również członek
prezydium Małopolskiej „Solidarności” i przewodniczący
wadowickiej „Solidarności” Zdzisław Szczur oraz członek
ZR Adam Gliksman. „Dziękujemy wam za przyjęcie naszego
zaproszenia do udziału w konkursie. „Solidarność” to ruch,
którego znaczenie dla współczesnego świata było olbrzymie
i dziś niestety zbyt mało o nim Polacy wiedzą. Przygotowując się do konkursu poznaliście z pewnością wiele faktów
i ludzi, którzy tę historię tworzyli, ale mam też nadzieję, że
poczuliście także, na czym osadzała się idea „Solidarności”
i jak ważną rolę pełniła ona w naszym społeczeństwie”
– mówił A. Gliksman.
W tegorocznym konkursie – organizowanym przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie Sieć Solidarności wzięło udział 156 uczniów z całej Małopolski,
spośród których 69 awansowało do finału wojewódzkiego,
który odbył się 29 kwietnia br. w Wadowicach. Uczestnicy finału wraz z opiekunami naukowymi pojawili się
w Wadowickim Centrum Kultury, by zmierzyć się z testem
poświęconym historii „Solidarności”. Mimo iż pytania nie
należały do łatwych, to uczniowie dobrze poradzili sobie
z nimi. Szczególnie wiedzą błysnęli gimnazjaliści, spośród
których Jan Zajda z Publicznego Gimnazjum nr 2 im. J. Korczaka w Brodach zdobył aż 77 na 80 możliwych punktów.
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Nieznacznie ustąpili mu Patryk Mitka z Gimnazjum nr 23
w ZSO nr 2 w Krakowie (75 pkt.) i Julia Scąber z Miejskiego
Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu (74 pkt.).
W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych wygrał Igor
Grzelec z I LO w Chrzanowie (72 pkt.), który wyprzedził
Patrycję Gołąbek z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej
Beskidzkiej (67 pkt.) i Gabrielę Kozioł (66 pkt.) z IV LO
im. Jana Pawła II w ZSO nr 1 w Tarnowie.
Uczestnicy finału otrzymali na pamiątkę książkę „Trzech
kumpli”, poświęconą historii Stanisława Pyjasa, oraz płytę na
temat „Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ Solidarność”. Ponadto na zaproszenie Małopolskiej „Solidarności”
uczestnicy konkursu zwiedzili Dom Rodzinny Jana Pawła II.
Laureaci konkursu jeszcze raz odwiedzą Wadowice, bowiem
w czerwcu odbędzie się tu uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów.
Wyniki konkursu zostały opublikowane na stronie
Kuratorium Oświaty w Krakowie: http://www.kuratorium.
krakow.pl/index?ac=111&id=11477
majlech

Nauczyciele korzystają ze szlaków!

W ramach II edycji projektu edukacyjnego „Szlakiem
Małopolskiej Solidarności” zorganizowano również konkurs
dla nauczycieli na przygotowanie scenariusza zajęć terenowych z wykorzystaniem Małopolskiego Szlaku Solidarności.
W tej konkurencji najwyżej oceniono Jadwigę JurczykMotyl z Zespołu Szkoła Elektrycznych nr 2 w Krakowie za
pracę „Zima wasza, wiosna nasza, czyli dzieje nowohuckiej
Solidarności”. W scenariuszu zaproponowano rodzaj gry
miejskiej, wyszukiwanie przez uczniów dodatkowych informacji za pomocą smartfonów, oraz wspólne odkrywanie
miejsc związanych z nowohucką „Solidarnością”. Drugie
miejsce zajęła Maria Garłacz z Zespołu Szkół nr 2 im. J. Korczaka w Brodach z pracę „Wielka historia w naszym mieście”.
Trzecie miejsce przypadło Agnieszce Szafrańskiej
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej „W
poszukiwaniu perełek nowosądeckiej Solidarności – próba
rekonstrukcji wydarzeń tamtych dni”. W ramach działań
młodzież spotykała się z przedstawicielami sądeckiej „Solidarności” i oglądała filmy o „Solidarności”.
Na najniższym stopniu podium znalazła się również
Ewa Bukalska z Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Twardowskiego
w Nowym Sączu za działanie „Młodzi dla wolności – to
lubię” – efekty pracy jej uczniów można podziwiać na
stronie www.mlodzi.g2.edu.pl.
majlech
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Adam Gliksman

Trwa przyjmowanie
wniosków w sprawie
nadania tytułu
„Zasłużony dla NSZZ
Solidarność Regionu
Małopolskiego”,
który będzie
przyznawany
osobom
i instytucjom, które
oddały wybitne
zasługi dla rozwoju
i promowania
ideałów naszego
związku.
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Zasłużony dla
Małopolskiej „S”
Podczas posiedzenia w dn. 24 marca
br. Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ
„S” ustanowił tytuł „Zasłużony dla NSZZ
Solidarność Regionu Małopolskiego” oraz
przyjął regulamin jego przyznawania.
Inicjatorem utworzenia tytułu był Zdzisław Szczur, członek Prezydium ZR i szef
wadowickiej „S”: „Do tej pory związek
honorował osoby zasłużone dla Małopolskiej Solidarności głównie przy okazji
jubileuszów, które obchodziliśmy co pięć
lat. Uznaliśmy, że warto utworzyć tytuł,
którym można by już stale wyróżniać osoby, które oddały wybitne zasługi w rozwoju
i w promowaniu ideałów Solidarności”.
Pierwszą próbę honorowania zasłużonych dla Małopolskiej „Solidarności”
podjęto w 1999 r., gdy ustanowiono odznakę „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Regionu Małopolska”. Pierwsze odznaki
wręczono podczas Uroczystego Walnego
Zebrania Delegatów z okazji XX rocznicy
powstania „Solidarności” w 2000 r. Odznakami tymi uhonorowano 35 osób. Przy
okazji kolejnych jubileuszów – w 2005 r.
i w 2010 r. ustanawiano kolejne medale,
które także przy okazji walnych zebrań
były wręczane zasłużonym.
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Ustanowiony przez Zarząd Regionu
tytuł będzie wręczany najprawdopodobniej
co roku, począwszy od 2015 r. Zgodnie
z regulaminem tytułem będą honorowane
osoby i instytucje, które przyczyniły się do
popularyzacji ideałów „Solidarności”, które
budowały struktury związkowe, aktywnie
wspierały działalność Związku i które były
represjonowane za przynależność do „Solidarności”. Tytuły będzie nadawał Zarząd
Regionu na podstawie rekomendacji kapituły.
Z kandydaturami do otrzymania tytułu mogą występować Przewodniczący ZR,
Prezydium ZRM, kierownicy oddziałów „S”
w Regionie Małopolskim, a także władze
wykonawcze wszystkich struktur organizacyjnych „S” w naszym regionie.
Wnioski są przyjmowane pisemnie
w sekretariacie ZR i są one dostępne
w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”
i w biurach jej oddziałów, a także na stronie
internetowej www.solidarnosc.krakow.pl.
Pierwsze tytuły zostaną wręczone we
wrześniu podczas uroczystego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 5 września br. w Wieliczce.
Zachęcamy do składania wniosków!
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Porady prawne
W bieżącym numerze przedstawiamy porady
prawne przygotowane przez Marię Szwajkiewicz
z Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczące sposobów rozliczania czasu przeznaczonego na szkolenie w dniu wolnym od pracy oraz
wyjaśniające dlaczego wniosek o emeryturę warto
złożyć po 1 czerwca danego roku.
Szkolenia pracownika w czasie wolnym od pracy
Jak traktować czas trwania szkoleń innych niż
z zakresu bhp, jeśli odbywają się one w dniu wolnym
od pracy?
W przypadku szkoleń bhp ustawodawca jednoznacznie wskazał, że odbywają się one w czasie pracy
i na koszt pracodawcy – art. 2373 § 3 kodeksu pracy.
Co do innych szkoleń przepisy prawa nie rozstrzygają
wprost, jak należy kwalifikować szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.
Przepisy Rozdziału III Działu IV kodeksu pracy
określają wzajemne prawa i obowiązki stron, nie usuwając jednak wątpliwości dotyczących kwestii zaliczania czasu szkolenia do godzin pracy
Niewątpliwie, jeśli pracownik podnosi kwalifikacje
z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy przysługuje mu
zwolnienie w całości lub części dnia pracy na czas
odbycia szkolenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sytuacja ta dotyczy szkoleń odbywających
się w czasie pracy pracownika. Co jednak ze szkoleniem odbywającym się w dniu wolnym od pracy, np.
w sobotę?
Istnieje pogląd, iż te szkolenia, które są dla
pracowników dobrowolne oraz podnoszą ogólne
kwalifikacje zawodowe (np. kurs językowy) nie muszą być zaliczane do czasu pracy. Natomiast czas
szkoleń, które są dla pracowników obowiązkowe (tj.
pracodawca wydaje polecenie wzięcia w nich udziału),
a zdobywana na nich wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania umówionej pracy powinny
podlegać zaliczaniu do czasu pracy.
Ponadto, należy pamiętać, iż udział w takim
szkoleniu nie powinien naruszać prawa pracownika
do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego.
Stąd pogląd, iż za szkolenie odbywające się np.
maj 2015
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w sobotę, pracodawca powinien zapewnić inny dzień
wolny od pracy.
Maria Szwajkiewicz
Stan prawny na dzień 14.04.2015 r.

Kiedy korzystniej przejść na emeryturę
Zasadą jest, iż wysokość emerytury zależy od
kwoty składek zgromadzonych na indywidualnym
koncie ubezpieczonego oraz kapitału początkowego;
dla zachowania ich realności konieczna jest ich waloryzacja.
Procedurę takiej waloryzacji wprowadza art. 25
i art. 25a i art. 173 ustawy emerytalnej
Dla wysokości świadczenia emerytalnego istotne są waloryzacje kapitału początkowego, według
wskaźników waloryzacji składek. Waloryzacja roczna
składek polega na pomnożeniu zaewidencjonowanych
na koncie ubezpieczonego składek emerytalnych na
dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana,
przez wskaźnik waloryzacji, powiększona o kwotę
przeprowadzonych już waloryzacji. Waloryzacja przeprowadzana jest od 1 czerwca każdego roku.
Waloryzacja roczna kapitału początkowego na
koncie osoby ubezpieczonej jest przeprowadzana
z mocy ustawy i organ rentowy nie może od tego
obowiązku odstąpić.
Dodatkowo, przy ustalaniu wysokości emerytury
za ostatnie miesiące pracy nie stanowiące pełnego
roku kalendarzowego, kwota składek na ubezpieczenie
emerytalne jest waloryzowana kwartalnie (art. 25a
ustawy emerytalnej).
W praktyce, w pierwszym kwartale roku wzrost
przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału
poprzedniego roku jest znacznie wyższy niż w pozostałych kwartałach. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji
składek za I kwartał roku jest dużo wyższy niż ten
roczny.
W konsekwencji, w nowym systemie emerytalnym
złożenie wniosku o emeryturę po 1 czerwca może
spowodować przyznanie niższego świadczenia emerytalnego niż, gdyby wniosek o emeryturę został złożony
w kwietniu lub maju.
Maria Szwajkiewicz
Stan prawny na dzień 21.04.2015 r.
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