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Czas nas docenić!
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 8 maja 2016 r.
ŚP

Tomasza Podlaska

długoletniego działacza „Solidarności” w TC Dębica SA; w latach
1998-2002 wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej, a od 2002 roku
nieprzerwanie do śmierci jej przewodniczącego; członka Zarządu Regionu
Małopolskiej „Solidarności”; wieloletniego delegata na WZD Regionu Małopolskiego, wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Chemicznego, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego.
Od 2005 roku był członkiem Europejskiej Rady Zakładowej koncernu
Goodyear w Europie a od 2014 r. jej przewodniczącym. Od 2006 r.
pełnił funkcję radnego Miasta Dębicy, był wiceprzewodniczącym Rady,
przewodniczył pracom Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy organizując i uczestnicząc
w pielgrzymkach na Jasną Górę, sędziował mecze piłkarskie
i przewodniczył Kolegium Sędziów w podokręgu Dębica.
Miał wiele pasji i zainteresowań, aktywny, pomocny, zaangażowany
w życie zawodowe, działalność społeczną i publiczną aż do chwili śmierci.
W Jego osobie straciliśmy dobrego człowieka i wspaniałego kolegę,
który zawsze starał się być blisko ludzi i Boga.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.
W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
Przewodniczący Wojciech Grzeszek
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 2 czerwca 2016 r. zmarł
wieloletni pracownik Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”

Jacek Marek

artysta, rzeźbiarz, projektant oraz autor Krzyża Katyńskiego w Krakowie
oraz Krzyża przy Kopcu Józefa Piłsudskiego. W stanie wojennym
związany był m.in. ze środowiskiem mistrzejowickiego kościoła pod
wezwaniem bł. M.M. Kolbego. W dniu 7 kwietnia 2016 r. odznaczony
został Krzyżem „Wolności i Solidarności”.
Naszej Koleżance i Jej rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
Wojciech Grzeszek, Przewodniczący
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Aktualności

posiedzenie
zarządu regionu
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, która obradowała w Krośnie w dn. 21-22 kwietnia
br. złożył Romuald Jewuła, który poinformował, że wiele miejsca poświęcono
omówieniu i wypracowaniu stanowiska
związku w sprawie nowelizacji ustawy
o związkach zawodowych, ustawy dotyczącej wieku emerytalnego i inicjatywy
obywatelskiej dotyczącej wprowadzenia
zakazu handlu w niedzielę.
60 i 65 lat
W sprawie wieku emerytalnego „Solidarność” potwierdziła swoje stanowisko
w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. Związek podtrzymuje również stanowisko co do kryterium
stażowego, uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę: „Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego
wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65
lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim
projekcie wniesionym do sejmu wychodzi
na przeciw oczekiwaniom i zmierza do
wypełnienia zobowiązań wynikających
z umowy programowej podpisanej przez
Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”
z kandydatem na prezydenta Andrzejem
Dudą” – napisali w stanowisku członkowie
Komisji Krajowej.
W dalszej części stanowiska Komisja
Krajowa oczekuje jednak, że w trakcie
prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do emerytury bez względu
na osiągnięty wiek życia, uzależnionej
maj-czerwiec 2016

od stażu pracy liczonego według okresów
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia.
„Solidarność” postuluje aby tak liczony
staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.
O wolne niedziele
R. Jewuła przedstawił także informacje na temat obywatelskiej ustawy
ograniczającej handel w niedzielę, której inicjatorem jest NSZZ „Solidarność”.
Po zarejestrowaniu komitetu rozpocznie
się zbieranie podpisów, na które prawo
przewiduje okres 3 miesięcy. Po złożeniu
wniosku odbędzie się w Sejmie pierwsze
czytanie, po którym ustawa trafi do komisji sejmowej, gdzie ostatecznie zostanie
wypracowany kształt ustawy.
Wiele miejsca poświęcono również
zmianom w ustawie o związkach zawodowych, które w wielu miejscach zagrażają
sprawnemu funkcjonowaniu związków zawodowych. Projekt rządowy był uważnie
analizowany przez ekspertów Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, którzy zgłosili
doń szereg zastrzeżeń.
Rozwój związku
Podczas obrad Komisji Krajowej
dyskutowano również na temat rozwoju
związku, który musi stać się priorytetem
dla nas wszystkich. Obecnie w NSZZ
„Solidarność” zrzeszonych jest 571 tys.
członków, z czego 517 tys. to pracownicy. Bez wątpienia wprowadzone wkrótce
rozwiązania umożliwiające wstępowanie
do związków osób wykonujących pracę
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Adam Gliksman

Relacja z posiedzenia
Komisji Krajowej
w Krośnie,
propozycje zmian
w prawie pracy
oraz sytuacja
pracowników
Centrum
Ekologicznego
„Barycz” wypełniły
posiedzenie Zarządu
Regionu NSZZ
„Solidarność”,
które odbyło się
w dn. 28 kwietnia br.
w Krakowie.
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na podstawie umów cywilno-prawnych dadzą nowy
impuls do rozwoju, który jednak trzeba będzie umieć
wykorzystać.
O statucie
Anna Skólska omówiła również stan przygotowań
do Zjazdu Statutowego NSZZ „Solidarność”, który ma
zająć się zmianą w statucie związku. Do komisji statutowej wpływa wiele propozycji, które są analizowane. Jak
poinformowała wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu
pojawiają się pomysły, by statut był możliwie zwięzły,
a szczegółowe rozwiązania były wprowadzane poprzez
uchwały Komisji Krajowej.
Zarząd Regionu zajął się także problemami pracowników Centrum Ekologicznego „Barycz”, którzy
mogą pod wpływem lobbystów stracić pracę w związku z zamknięciem kompostowni. Składowisko Barycz
miało być zgodnie z planem wygaszone do 2029 r.,
jednak pod wpływem działań m.in. ekologów Urząd
Miasta Krakowa rozważa możliwość przyspieszenia
tego procesu. „Solidarność” zwraca uwagę na fakt, że
wielu pracowników Centrum jest jedynymi żywicielami
rodzin, a strata przez nich pracy będzie prowadziła do
osobistych tragedii. Wojciech Grzeszek poinformował
również o posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego, która w kwietniu zajmowała się m.in.
problemami górnictwa, hutnictwa i energetyki. Zarząd
Regionu zajął się również sytuacją w MOZ NSZZ „Solidarność” przy Stalprodukt SA w Bochni.

Stanowisko Komisji Krajowej
ws. wieku emerytalnego
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podtrzymuje
stanowisko Związku określone w decyzji Prezydium
Komisji Krajowej nr 3/2016 z dnia 5 stycznia 2016
roku w sprawie opinii o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
oraz niektórych innych ustaw, jak również w stanowisku z dnia 18 lutego 2016 r., reprezentatywnych
Central Związków Zawodowych stanowiących stronę
związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego,
w sprawie przedmiotowego projektu.
Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego
wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
jak również zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej, zawartej pomiędzy
kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą a Komisją
Krajową NSZZ „Solidarność” w dniu 5 maja 2015
roku.
Oczekujemy jednocześnie, że podczas prowadzonych prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony
o dodatkową możliwość skorzystania z prawa do
emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia,
uzależnionej od stażu pracy – liczonego według
okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia. Postulujemy
wprowadzenie dla osób legitymujących się: kobiety
trzydziestopięcioletnimi, a mężczyźni czterdziestoletnimi okresami składkowymi, możliwości skorzystania
z prawa do emerytury, bez konieczności spełnienia
innych warunków.
Wnosimy do Rządu RP o uwzględnienie tych
rozwiązań w stanowisku rządu do prezydenckiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw.
Wyrażamy jednocześnie gotowość do podjęcia
konstruktywnych i merytorycznych rozmów w tych
kwestiach, jak również w sprawie rozwiązań systemowych dla funkcjonowania systemu ubezpieczeń
społecznych.
Krosno, 22 kwietnia 2016 r.
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Czas nas docenić!
Pierwsza pikieta odbyła się przed
Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przy ul. Basztowej,
o godz. 13.13, a druga – w strugach
majowego deszczu – przed Pawilonem
Czapskiego, przy ul. J. Piłsudskiego
o godz. 18.00. Tego dnia protestujące małopolskie instytucje kultury były
oflagowane, a pracownicy wspierający
akcję mieli przypięte emblematy „Dziady Kultury” oraz posiadali inne oznaki
prowadzonego protestu. W żadnej z
instytucji, których przedstawiciele protestowali – nie przerwano pracy, ani nie
było zakłóceń w ich funkcjonowaniu.
Podczas manifestacji uwagę przykuwały duże plansze trzymane przez protestujących z reprodukcjami fotografii,
przedstawiających dziadów proszalnych
i biedotę, pochodzących ze zbiorów
małopolskich muzeów i symbolizujących
obecne ubóstwo pracowników kultury.

maj-czerwiec 2016

Każda z pozostających w sporze
zbiorowym od 2015 r. instytucji (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,
Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne i Muzeum Tatrzańskie) i stanowiących trzon „Dziadów Kultury” zaznaczyła swój udział. Bibliotekarze z Rajskiej
tworzący zwartą grupę, wyróżniali się
perukami oraz dosadnymi hasłami na
swoich balonach, transparentach oraz
podkoszulkach („W butach dziury – to
pracownik kultury”, „Kraków = Miasto
Literatury. Bibliotekarz = Dziad Kultury”,
„Bibliotekarze nie mole, książkami się
nie najedzą”).
Zgromadzenia były pokojowe,
wznoszono okrzyki, gwizdano oraz
skandowano hasła. Podczas pierwszej
akcji informacyjno-protestacyjnej przedstawicielom „Dziadów Kultury” udało się
porozmawiać z Józefem Pilchem, Woje-
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W piątek 13 maja br.
w Krakowie, podczas
Tygodnia Bibliotek
i tuż przed Nocą
Muzeów, zostały
przeprowadzone
dwie pikiety
pracowników kultury
– bibliotekarzy,
muzealników
i filharmoników,
domagających się
szacunku do ich
zawodów i godnych
– adekwatnych do
obowiązków
i wypracowanych
sukcesów
– zarobków.
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wodą Małopolskim, który obiecał pomoc w rozmowach z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego,
profesorem Piotrem Glińskim. Protestujący przekazali
również petycję sekretarzowi Marszałka Województwa
Małopolskiego. Głos zabrali przedstawiciele instytucji
kultury z Krakowa, Nowego Sącza i Wieliczki.
Główne hasło pikiet brzmiało: „Czas nas docenić!
Marka polskiej kultury nie może być budowana kosztem ludzi kultury!” Wśród okrzyków słychać i widać
było jednak również inne: „Jesteśmy autorami sukcesu
małopolskiej kultury. Za friko. Marszałek ma odwrotnie”, „Nie chcemy zabytkowych pensji”, „Muzealnicy, to nie zabytki i jeść muszą”, „Sama satysfakcja
z pracy już nie wystarczy. Chcemy też gratyfikacji”,
„Tworzymy i wspieramy kulturę, na uczestnictwo
w niej już nas nie stać. Marszałek ma odwrotnie”.
Wszyscy spotkali się w jednym celu – głośno
domagali się wyrównania wieloletnich zaległości
w systemie płac pracowników instytucji kultury w Małopolsce. „Dziady Kultury” na kolejnych już pikietach
domagają się opracowania planu naprawczego na lata
2016-2018, który powinien zakładać sukcesywne
podnoszenie wynagrodzenia tak, aby w instytucjach do
końca 2018 r. średnie wynagrodzenie osiągnęło kwotę
ok. 4597 zł, tj. kwotę podaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego,
jako średnią wysokość miesięcznych wynagrodzeń
osobowych
w instytucjach
kultury podległych MKiDN
w 2013 r.
Obecnie niczym
nieuzasadnione
różnice średnich
wynagrodzeń
między małopolskimi instytucjami kultury
sięgają kwoty
ok. 1650 zł.
Instytu-
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cje kultury w najlepszy możliwy sposób starają się
realizować konstytucyjny postulat równego dostępu
obywateli do kultury, kształtując tym samym postawy
i kompetencje społeczne. Muzea, biblioteki, domy
kultury, filharmonie i teatry są ważnymi miejscami
spotkania Polaków z kulturą; tworzą ją, chronią
i upowszechniają w wielu formach, docierając do szerokich grup odbiorców. Są także miejscem integracji
międzypokoleniowej i międzykulturowej. To dzięki
codziennej pracy, zaangażowaniu, doświadczeniu,
kreatywności oraz chęci podejmowania wyzwań
przez pracowników kultury – instytucje, w których
pracują, zyskały uznanie w kraju i poza jego granicami. Równocześnie pensje osób posiadających kierunkowe wykształcenie oraz odpowiednie kwalifikacje
często oscylują wokół najniższej krajowej, choć ze
względu na godziny otwarcia muzeów, filharmonii,
bibliotek i innych instytucji pracują oni w systemie
zmianowym, także wieczorami oraz w weekendy.
Czas nas docenić! Marka polskiej kultury nie może
być budowana kosztem ludzi kultury!
https://dziadykultury.wordpress.com/aktulanosci/
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Kraków, 13 maja 2016 r.
Szanowny Pan
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
I Wiceprezes Rady Ministrów
za pośrednictwem
Jerzego Pilcha, Wojewody Małopolskiego

fot. Joanna Furtak
maj-czerwiec 2016

SERWIS

Szanowny Panie Ministrze!
Dziedzictwo kulturowe jest strategicznym zasobem
Małopolski, a sektor kultury stanowi jeden z głównych
obszarów decydujących o przewadze konkurencyjnej regionu. Sprawnie działające instytucje są jednym z elementów
budowania tożsamości lokalnej, rozwoju gospodarczego
i społecznego. Zapewniają mieszkańcom dostęp do dziedzictwa kultury, kształtując tym samym postawy i kompetencje
społeczne. Instytucje kultury prowadzą szeroką działalność
edukacyjną i kulturalną, realizując programy i projekty wychodzące naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu.
Niestety, sytuacja finansowa pracowników kultury jest
od wielu lat dalece niesatysfakcjonująca. Płace pracowników merytorycznych w tych instytucjach są skandalicznie
niskie. Średnie wynagrodzenie wynosi 1 711 zł netto
(dane za ostatni kwartał 2015 r.). Zeszłoroczne regulacje
finansowe były jedynie próbą powstrzymania dyskryminacji płacowej ludzi kultury. Animatorzy kultury, muzealnicy
i bibliotekarze pracują w systemie zmianowym. Pracują
7 dni w tygodniu. Mają ukończone specjalistyczne studia
wyższe, a wielu również studia podyplomowe. Niektórzy
mają stopień doktora lub doktora habilitowanego. Płace na
odpowiednim poziomie są niezbędne do zatrzymania najlepszych pracowników kultury stanowiących o marce instytucji
kultury w Małopolsce. Najwyższy czas nas docenić!
Domagamy się opracowania planu naprawczego na
lata 2016-2018, który powinien zakładać sukcesywne
podnoszenie wynagrodzenia tak, aby w instytucjach do
końca 2018 roku średnie wynagrodzenie osiągnęło kwotę
ok. 4597 zł, tj. kwotę podaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w odpowiedzi
na interpelację nr 22427 z dn. 10.12.2013 roku. Obecnie
niczym nieuzasadnione różnice średnich wynagrodzeń między małopolskimi instytucjami kultury sięgają kwoty ok.
1650 zł.
Dziady Kultury
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Jolanta Zawistowicz

Szkoła w szpitalu

Jedna z kluczowych
placówek
szkolnictwa
szpitalnego
w Małopolsce,
Zespół Szkół
Specjalnych nr 3
w Krakowie była
gospodarzem Debaty
Oświatowej
w sprawie
szkolnictwa
szpitalnego
w Polsce. Debata
odbyła się w dniu
17 czerwca 2016 r.
w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym
w Krakowie.

Z inicjatywy Małopolskiej „Solidarności” Oświatowej i pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty
zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów około pięćdziesięciu placówek
szpitalnych, sanatoryjnych i sądowych
z terenu całej Polski. W spotkaniu wzięło
udział liczne grono zaproszonych gości na
czele z Małopolskim Kuratorem Oświaty
– Barbarą Nowak, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – Dorotą
Skwarek oraz przedstawicielami NSZZ
„Solidarność”. Prezydium Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentował Roman Laskowski,
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” reprezentował Przewodniczący
Wojciech Grzeszek, a Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Przewodnicząca Agata Łyko.
Specyficzne środowisko, w jakim
funkcjonują szkoły szpitalne oraz dzieci
przewlekłe chore, jako pomiot oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych
i dydaktycznych pedagogów, tworzy
dobry klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży
oraz zaspokaja ich potrzeby społeczne,
intelektualne i psychiczne. Szkoła szpitalna stanowi czynnik terapeutyczny, leczniczy, odciąża od nadmiernego wysiłku
i jednocześnie nie pozwala dziecku być
biernym, osamotnionym i często przestraszonym pacjentem.
Tak więc jest to ważny element
systemu edukacji, a jakże często nieznany nie tylko szerokiemu środowisku,
ale również władzom ministerialnym
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i samorządowym, które winny precyzyjnie nakreślać ramy prawne i organizacyjne tych placówek, a niestety tego nie
robią. W związku z tym inicjatywa zwołania konferencji, celem odbycia debaty
oświatowej na temat stanu szkolnictwa
szpitalnego i perspektyw jego właściwego
rozwoju jest nie do przecenienia.
Spotkanie prowadziła Dyrektor ZSS
nr 3 w Krakowie – Alicja Szmuc-Jaskot,
a dyskusję animowała Dyrektor ZSS nr 2
– Małgorzata Brzeska. Na początek zabrał głos dr Maciej Kowalczyk – dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie, czyli placówki na terenie
której działa Zespół Szkół Specjalnych nr
3. Pan dyrektor, witając tak licznie przybyłych gości, przypomniał, że zarówno
szkoła jak i szpital od 50 lat funkcjonują
na terenie Krakowa i stwierdził, iż „Należy pamiętać, że szkoła szpitalna, to
nie tylko nauka, ale również terapia”.
Z kolei Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św.
Ludwika w Krakowie dr Stanisław Stępniewski zauważył, że „Szkoła szpitalna
to namiastka normalności pozaszpitalnej
– trochę domu, trochę szkoły”.
Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, deklarując wsparcie dla szkół
szpitalnych, również u władz ministerialnych, podała informacje o krokach, jakie
podjęła, kierując do MEN pismo z propozycjami rozwiązań problemów jakie
dotykają szkolnictwo szpitalne, przekazując zebranym deklarację minister Anny
Zalewskiej dotyczącą gotowości do zajęcia się problematyką szkół szpitalnych
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oraz poparcie na forum Sejmu przez Wicemarszałka
Ryszarda Terleckiego. Pani Kurator, zwracając się do
nauczycieli i wychowawców szkół szpitalnych mówiła:
„Jesteście pięknymi ludźmi i jestem pełna podziwu dla
Was i Waszej pracy”
Współorganizator debaty Przewodnicząca Sekcji
Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
– Agata Łyko swoją wypowiedź rozpoczęła od dygresji: „Jeśli pani kurator obiecała, że będzie w natarciu
na MEN, to niech się ministerstwo pilnuje, ponieważ
pani kurator zawsze słowa dotrzymuje” Przewodnicząca w swym wystąpieniu przywołała dane ministerialne
z 2001 r. przygotowane dla ówczesnego Wiceministra
Edukacji Narodowej Wojciecha Książka o kształceniu
dzieci w zakładach opieki zdrowotnej. Z informacji
tej wynika, że w roku 2000 przy zakładach opieki
zdrowotnej funkcjonowało 113 szkół, w których czasowo obowiązek szkolny spełniało 14 369 uczniów
(średnia w miesiącu), a zatrudnionych było łącznie
1879 nauczycieli i wychowawców. Z kolei w 14
szkołach zorganizowanych przy zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego spełniało obowiązek 4920 uczniów
(średnia w miesiącu), a zatrudnionych było 1227
nauczycieli i wychowawców. Z przytoczonych danych
wynika, że na przestrzeni ostatnich 15 lat przestało

maj-czerwiec 2016

SERWIS

istnieć około 50% szkół szpitalnych i sanatoryjnych.
Szukając przyczyn takiego stanu, Agata Łyko wskazała: likwidację niektórych zakładów opieki zdrowotnej
czy też poszczególnych oddziałów w tych zakładach,
zmniejszenie liczby pacjentów i szukanie oszczędności. Zachęcając do dyskusji Przewodnicząca Agata Łyko
zadała szereg kluczowych pytań m.in. Jaka jest rola
i znaczenie placówek szpitalnych i sanatoryjnych?
Gdzie jest ich miejsce w systemie oświaty i w oparciu o jakie przepisy powinny funkcjonować, tak, by
uwzględniona została ich specyfika? Jakie standardy
powinny obowiązywać w szkołach funkcjonujących
w zakładach opieki zdrowotnej? Jak i na jakim poziomie powinny być one finansowane?
Na koniec swojego wystąpienia Przewodnicząca
zadeklarowała pomoc i wsparcie ze strony NSZZ „Solidarność” w działaniach na rzecz młodych pacjentów,
będących równocześnie uczestnikami procesu edukacyjnego.
Znaczenie edukacji w szkołach szpitalnych celnie
ujęła w swym wystąpieniu Ordynator Oddziału Onkologii i Hematologii Instytutu Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Krakowie - dr Angelina Moryl-Bujakowska
mówiąc: „Nauka daje naszym dzieciom perspektywę
na dalsze życie, podnosi wolę do walki z chorobą,
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a nauczyciele to przedstawiciele świata „zza szyby”, świata szkoły, do której oni wrócą”. Nieco
z innej perspektywy wypowiadała się Ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci Młodzieży w Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. św. Ludwika – dr J.
Boroń-Zyss twierdząc, że „Leczenie psychiatryczne nie
jest możliwe bez szkoły szpitalnej, gdyż współpraca
z nauczycielami jest bezcenna w procesie diagnozowania i leczenia psychiatrycznego dzieci, może przynieść
dziecku zdrowie i daje szansę na powrót do szkoły
macierzystej”. Tak więc nie do przecenienia zdaje się
rola terapeutyczna jaką pełni szkoła szpitalna.
Wprowadzając do dyskusji Dyrektor Małgorzata
Brzeska zwróciła uwagę na złożoność rzeczywistości
formalno-prawnej, w jakiej funkcjonuje szkolnictwo
w zakładach opieki zdrowotnej, a także na fakt, że
aktualne przepisy prawa absolutnie nie przystają do
rzeczywistości i wymogów, jakim mają sprostać te
placówki.
Dyskusja, która była żywa i owocna, zaangażowała niemal wszystkich uczestników debaty z terenu
całego kraju, z placówek szpitalnych, sanatoryjnych
i sądowych, prowadzonych przez różne podmioty.
Padło szereg uwag i wniosków do dalszej pracy nad
przebudową szkolnictwa szpitalnego.
Zebrani dyrektorzy w celu uporządkowania listy
i doprecyzowania tych wniosków wyłonili spośród
swego grona zespół do spraw zmian w szkolnictwie
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szpitalnym, sanatoryjnym i sądowym, w skład którego
weszło sześciu dyrektorów kierujących placówkami
edukacyjnymi we wszystkich rodzajach zakładów opieki zdrowotnej i sądowej. Zespół zobowiązał się do
działań na rzecz tego typu placówek i zredagowania
wniosków do odpowiednich podmiotów ministerialnych.
Po zakończonej dyskusji głos zabrał przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” – Roman Laskowski, który podziękował za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym
spotkaniu i wsłuchania się w głos środowiska szkół
szpitalnych. Zadeklarował również wsparcie dla jego
inicjatyw nie tylko w KSOiW NSZZ „Solidarność”, ale
również podczas spotkań w MEN. Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek ze zrozumieniem i niepokojem
odniósł się do poruszanych problemów i zobowiązał
do przedstawienia tak istotnych problemów w strukturach samorządu Województwa Małopolskiego oraz
u Wicemarszałka Sejmu, a także zadeklarował mediacje w strukturach rządowych.
To była pierwsza, ale mamy nadzieję, że nie
ostatnia debata oświatowa poświęcona problemom
szkolnictwa szpitalnego. Stała się ona przykładem cennej inicjatywy ze strony środowiska nauczycielskiego
i NSZZ „Solidarność” na rzecz ważnych i niezbędnych
zmian w polskiej edukacji.
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Walczymy
o wolne niedziele
Handlowe niedziele to jeden
z efektów zmian po 1989 r. Po latach
komunizmu – pustych półek, zamkniętych sklepów – otwarte w niedziele sklepy stanowiły dla Polaków nową jakość
i znak nowych, lepszych czasów. Pojawienie się supermarketów, umożliwiających również dokonywanie zakupów
w niedziele było niemalże synonimem
skoku cywilizacyjnego.
Minęło 30 lat. Wiele w handlu się
zmieniło. Pojawiły się nowe regulacje
w zakresie jego organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczeń dni handlowych (w 2007 r. zakazano handlu
w wybrane święta państwowe). Dlatego
„Solidarność” chce powrócić do debaty
o ograniczeniu handlu w niedziele.
Z inicjatywy Sekretariatu Banków,
Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” 28
kwietnia br. powstał komitet obywatelski,
który przedstawił projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele. Ograniczenie
handlu w niedziele miałoby objąć nie
tylko 1,5 mln pracowników tej branży,
ale także kilkaset tysięcy
zleceniodawców. Autorem
projektu ustawy jest dr
Mateusz Warchał, który
zwracał uwagę, że nie jest
to zakaz handlu, ale ograniczenie, które w Europie
nie jest niczym szczególnym. Zdaniem Warchała
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nie wystarczy nowelizacja kodeksu pracy i innych ustaw, ale konieczna jest
specjalna ustawa.
„Pora skończyć z tą nową świecką
tradycją, że w niedziele rodziny chodzą do
supermarketu” – mówił Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S” podczas prezentacji projektu, która miała miejsce 28
kwietnia w Centrum Dialogu Społecznego
„Dialog” w Warszawie: „Polacy powinni
w tym czasie spędzać czas ze swoimi rodzinami, chodzić do teatru czy do kina.”
„Nasza inicjatywa ma na celu przede
wszystkim poprawienie losu polskich
pracowników pracujących w handlu”
– przekonywał Alfred Bujara, przewodniczący Sekretariatu Banków,
Handlu i Usług NSZZ „Solidarność”.
W skład komitetu obywatelskiego weszli
przedstawiciele m.in. Związku Rzemiosła
Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja
ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji
Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych,
Polskiej Grupy Supermarketów. Już w styczniu
br. pomysł poparli przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu
Kościołów zrzeszonych
w Polskiej Radzie Ekumenicznej, którzy wspólnie
podpisali „Apel Kościołów
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Adam Gliksman

2 czerwca br.
Marszałek
Sejmu przyjął
zawiadomienie
o utworzeniu
Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej
Ustawy
o ograniczeniu
handlu w niedzielę.
Ogłoszenie w tej
sprawie ukazało się
7 czerwca br.
i od tego momentu
Komitet może
zbierać podpisy
pod inicjatywą. Na
zebranie 100 tys.
podpisów komitet
ma 3 miesiące.
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w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.
Sygnatariusze dokumentu zwrócili się do parlamentarzystów, by „zapewnili takie rozwiązania prawne,
które uszanują w naszej ojczyźnie prawo ludzi pracy
do niedzielnego wypoczynku i świętowania”.
Pomysł ograniczenia handlu w niedziele wzbudza
jak zwykle wiele emocji, a argumenty przeciwników,
jak i zwolenników wprowadzenia tego typu rozwiązań
są niezmienne od kilku lat.
Z danych TNS Polska wynika, że co prawda ok.
85 proc. Polaków przyznaje, że zdarza im się robić
zakupy w niedzielę i święta, ale tylko 21 proc. robi
to często. Równocześnie 46% Polaków opowiada
się za wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę
i dni świąteczne. Co ciekawe z biegiem czasu liczba
zwolenników ograniczenia handlu w niedziele i święta
rośnie – 12 lat temu było ich zaledwie 13%. Przeciwników wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę
i święta jest obecnie 41% i jest ich coraz mniej.
Obok klientów, równie ważne jest zdanie pracowników zatrudnionych w handlu, a ci – jak wynika
z obserwacji NSZZ „Solidarność”, oczekują tego typu
rozwiązań. Pracując przez 7 dni w tygodniu nie mają
czasu na życie rodzinne, czy na podnoszenie własnych
kwalifikacji. Co ciekawe propozycje Związku wspierają
także polscy pracodawcy. Podczas zorganizowanej
w tym roku w Sejmie debaty obecnych było wielu
właścicieli i przedstawicieli głównie średnich i małych
placówek.

Nie będzie redukcji
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji twierdzi,
że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę spowoduje redukcję zatrudnienia o około 10 proc, a to
ma oznaczać likwidację od 25 do 65 tysięcy etatów.
Firma doradcza PwC mówi nawet o 85 tysiącach.
Wielu ekspertów podkreśla, że takie szacunki trudno
traktować poważnie, bo ich weryfikacja jest niemożliwa, tym bardziej, że rynek pracy może zareagować
bardzo różnie na tego typu zmiany. Niekoniecznie
negatywnie. A. Bujara wskazuje również, że już dziś
jest za mało pracowników w handlu, a to dlatego
że m.in. hipermarkety zredukowały już jakiś czas
temu zatrudnienie i w tej chwili często borykają się
z trudnościami kadrowymi.
Nie bez znaczenia jest także przykład wprowadzenia przed kilku laty zakazu handlu w wybrane
dni świąteczne. Wówczas również lobbyści związani
z hipermarketami protestowali przeciw takim rozwiązaniom, podnosząc argument, że uderzy to w pracowników. „Nikt z tego tytułu nie został zwolniony, mało
tego obroty sklepów przed świętami zdecydowanie
wzrosły” – mówi A. Bujara. NSZZ „Solidarność” przypomina także, że dziś w Polsce co roku przestaje funkcjonować ok. 4-5 tys. małych placówek handlowych,
które nie wytrzymują konkurencji z hipermarketami.
Ograniczenie handlu w niedziele wyrówna tę konkurencję i pozwoli na uratowanie wielu miejsc pracy.

Nie wszystkie placówki będą zamknięte
W projekcie przewidziano zakaz pracy dla hipermarketów, natomiast jest propozycja by mogły być
otwarte sklepy o powierzchni poniżej 50 metrów kwadratowych, w których będą mogli pracować właściciele
na zasadzie samozatrudnienia. W projekcie założono
również, że będą mogły być otwarte kwiaciarnie,
apteki, stacje benzynowe, sklepy umiejscowione przy
piekarniach, które mogłyby funkcjonować od rana
do 13. „Nie chcemy przechodzić z jednej skrajności
w drugą i uniemożliwiać Polakom robienia w niedzielę
jakichkolwiek zakupów” – mówi Bujara.

Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach przy
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.
Projekt ustawy dostępny jest w siedzibie Komitetu (od poniedziałku do piątku w godzinach:
09.00-16.00, pokój 216), a także na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl, www.solidarnosc.
org.pl/sbhiu oraz www.wolnaniedziela.pl.
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Na stronie tej można znaleźć również wzory
kart poparcia dla projektu. Karty są także dostępne
w biurach „Solidarności”.
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www.solidarnosc.org.pl

Minimalna
Płaca - 2000 zł?

Rząd przyjął
14 czerwca
br. propozycję
wysokości
minimalnego
wynagrodzenia za
pracę w 2017 r.
na poziomie 2 tys.
zł. Jeśli wejdzie to
rozwiązanie
w życie, to najsłabiej
zarabiający zyskają
150 zł brutto
miesięcznie!

Jest to wyższa kwota, niż proponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Resort rodziny
i pracy proponował rządowi podniesienie
wysokości minimalnego wynagrodzenia z obecnych 1850 zł do 1920 zł.
Przypomnijmy, że wcześniej organizacje pracodawców (Konfederacja Lewiatan) proponowała wzrost do 1900 zł.
„Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, sytuację finansów i za los
polskich obywateli, myśląc o godności
polskich obywateli, rząd zdecydował, że
w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 tys. zł” – powiedziała szefowa rządu Beata Szydło.
Propozycje rządu zostały przedstawione
Radzie Dialogu Społecznego do uzgodnień na jej forum ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
Na temat płacy minimalnej rozmawiano podczas posiedzenia RDS w dniu 8
czerwca br. z udziałem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy.
W jej trakcie Andrew Mason z Banku Światowego przedstawił prezentację
raportu „Płaca minimalna na świecie
i w Polsce”. Mason zaznaczył na wstępie, że wyniki jednego kraju dotyczące
płacy minimalnej, jej zdolności nabywczej, wpływu na bezrobocie, aktywność
zawodową czy poziom ubóstwa nie przekładają się wprost na sytuację innego,
np. Polski.
Zdaniem Banku Światowego podnie-
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sienie płacy minimalnej nie wpływa na
ogólne podwyższenie płac, choć prowadzi
do ograniczenia nierówności płacowych.
Nie spada natomiast liczba osób najmniej
zarabiających. Jeśli chodzi o ubóstwo pracujących, to wpływ podwyższenia płacy
minimalnej na jego poziom jest niewielki. Dotyczy to także Polski.
Natomiast co do wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie, to także nie
ma tu bezpośredniej korelacji. Podwyżki
nigdzie nie powodują istotnego spadku
zatrudnienia. Spada natomiast w takich
sytuacjach zatrudnienie w tzw. grupach
wrażliwych, tj. wśród ludzi młodych
i pracowników o niskich kwalifikacjach.
Taki efekt miało to np. na Węgrzech
i Słowenii, które są w pewien sposób
zbliżone do Polski. Podwyżka najniższych wynagrodzeń zwiększa natomiast
poziom aktywności zawodowej obywateli. Jednocześnie może jednak wzrosnąć
bezrobocie, bo coraz więcej osób poszukuje pracy, ale mniej ją znajduje.
W odniesieniu do Polski, przedstawiciele Banku Światowego podali, że
podwyżka płacy minimalnej wpłynęła na
spadek zatrudnienia w grupach wrażliwych: pracowników tymczasowych, młodych, kobiet. Zanotowano też ucieczkę
w umowy śmieciowe i do zatrudnienia
nierejestrowanego. Osobom, które zachowały pracę, wydłużono jej godziny.
Z badań Banku wynika, że siła nabywcza polskiej płacy minimalnej jest wyż-
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sza niż we wszystkich państwach tzw. nowej Unii,
a nawet np. w Portugalii. Oczywiście jest ona niższa niż
w państwach tzw. starej Unii. Jeśli chodzi o relację
płacy minimalnej do średniej, to w Polsce też jest
ona, według badania, stosunkowo wysoka, wyższa
niż np. w Czechach czy na Słowacji, choć niższa niż
na Węgrzech czy w Słowenii. Badania dotyczyły również nierówności płacowych. Okazało się, że w tym
zakresie Polska znajduje się w połowie stawki w UE.
Jednocześnie jednak 22 proc. zatrudnionych w Polsce
zarabia poniżej 2/3 mediany. Problemem jest więc to,
że dużo osób zarabia zbyt mało – ok. 4-5 pkt proc.
więcej niż średnia w UE. Są też takie państwa jak np.
Szwecja, gdzie ubodzy pracujący to zaledwie 5 proc.
mających zatrudnienie.
Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda zapowiedział, że „Solidarność” będzie dążyła do
podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniej,
wyrażając nadzieję, że zostanie przyjęta dyrektywa UE
w tej sprawie. Natomiast członek prezydium KK NSZZ
„Solidarność” Henryk Nakonieczny wyraził zastrzeżenia metodologiczne do badania Banku Światowego,

m.in. polegające na uwzględnieniu różnych okresów
przy badaniu różnych kwestii, na braku odniesienia
do kryzysu gospodarczego, czy choćby powiązania
wynagrodzenia z poziomem wykształcenia. Podkreślił,
że priorytetem powinien stać się wzrost wynagrodzeń
ogółem, bo to ma wpływ na rozwój gospodarczy kraju.
Przypomnijmy, że w Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy
z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września
każdego roku. 16 lat temu płaca minimalna w Polsce
wynosiła zaledwie 700 zł brutto. W kolejnych latach
notowano stopniowy, ale bardzo powolny jej wzrost
do 936 zł w 2007 r. Dopiero porozumienie NSZZ
„Solidarność” z rządem PiS pozwoliło na podniesienie
stawki o blisko 200 zł w 2008 r. do poziomu 1126
zł i 1276 zł w 2009 r. Dziś płaca minimalna wynosi
1850 zł. Szacuje się, że w Polsce płacę na poziomie
minimum otrzymuje ok. 1,3 mln. osób.

Prezydent podpisał nowelizację Kp likwidującą syndrom pierwszej dniówki
Od 1 września br. pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy - prezydent Andrzej Duda podpisał
nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom
pierwszej dniówki. Dokument przygotował resort rodziny,
pracy i polityki społecznej.
Dotychczas umowa mogła być dostarczona pracownikowi do końca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom
pierwszej dniówki). W przypadku kontroli niesolidni
pracodawcy tłumaczyli, że pracownik jest zatrudniony
pierwszy dzień, zatem ustawowy termin zawarcia umowy
jeszcze nie minął. Nowelizacja ma zapobiec takim nadużyciom. Z chwilą, gdy wejdzie w życie, pisemna umowa
o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń związanych
z zawarciem umowy o pracę, będzie musiało być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do
pracy. Drugi egzemplarz musi posiadać pracodawca.

maj-czerwiec 2016

SERWIS

Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawcy grozić będzie nadal kara grzywny. Pozostanie ona
w niezmienionej wysokości - od 1 tys. do 30 tys. zł.
Posiadanie pisemnej umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia warunków pracy przed dopuszczeniem
do pracy ułatwi pracownikom dochodzenie przysługujących im świadczeń i uprawnień ze stosunku pracy,
a także korzystanie z ochrony gwarantowanej przez
przepisy ubezpieczeń społecznych. Państwowa Inspekcja
Pracy zyska bardziej efektywne narzędzie do skutecznej
kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracowników
- inspektorom łatwiej będzie udowodnić nielegalne zatrudnienie, bo pracodawca nie będzie już mógł się tłumaczyć,
że pracownik jest zatrudniony pierwszy dzień.
Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w życie
1 września br.
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Adam Gliksman
Anna Wolańska

Blisko 6 tys. osób,
reprezentujących
pracowników,
pracodawców,
rządy, organizacje
pozarządowe
i instytucje naukowobadawcze wzięło
udział w 105. Sesja
Międzynarodowej
Konferencji Pracy
w Genewie,
odbywającej się pod
hasłem „Budowanie
przyszłości z godną
pracą”.
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Jak zapewnić
godną pracę?
Sesje Międzynarodowej Konferencji
Pracy odbywają się regularnie od 1919
r. i służą wypracowaniu kierunków polityki Międzynarodowej Organizacji Pracy
i instrumentów służących poprawie warunków pracy na świecie. W dn. 30 maja
– 10 czerwca br. uczestnicy konferencji,
reprezentujący 187 krajów członkowskich
MOP, debatowali pod hasłem: „Budowanie przyszłości z godną pracą”.
Punktem wyjścia do prac Konferencji
był raport przedstawiony w jej pierwszym
dniu przez Dyrektora Generalnego MOP
Guya Rydera, który przypominał wyjątkowość tego rodzaju konferencji, w której
w sposób globalny można zauważyć
zmiany w pracy na całej ziemi. Dyrektor
podkreślał, że następujące coraz szybciej zmiany są przez jednych przyjmowane z nadzieją i dają szansę na rozwój,
a dla drugich są tragedią i prowadzą do
upadku. „Musimy pamiętać o tym, że nie

SERWIS

możemy akceptować istniejących nierówności, które pogłębiają rozwarstwienia
między społeczeństwami, opóźniają rozwój, powodują wzrost biedy i frustrację.
W ostateczności wszyscy przegramy, bo
takich trendów nie można akceptować
w dłuższej perspektywie”. Dyrektor
podkreślał, że podziały i marginalizacja
nie mogą być traktowane jako elementy
codzienności i muszą się spotkać ze zdecydowanym przeciwdziałaniem.
Dyrektor przedstawił również zakres
konferencji, która zgodnie z przyjętym
uprzednio planem miała zająć się m.in.
informacjami i sprawozdaniami na temat stosowania konwencji i zaleceń MOP,
a także godną pracą w globalnych łańcuchach dostaw; godną pracą na rzecz
pokoju i zdolności odbudowy (Rewizja
Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia
w okresie przechodzenia od wojny do pokoju, z 1944 r.), oraz oceną wpływu Deklaracji MOP dotyczącej sprawiedliwości
społecznej na rzecz uczciwej globalizacji
z 2008 r. Ponadto podczas Konferencji
poruszono kwestie związane z pracą
na morzu – delegaci przyjęli poprawki do Kodeksu Konwencji MOP o pracy
na morzu z 2006 r. oraz do załącznika
Konwencji nr 185 dotyczącej krajowych
dowodów tożsamości marynarzy (zrewidowanej) z 2003 r.
Obrady Międzynarodowej Konferencji Pracy odbywały się głównie
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w grupach roboczych (osobnych dla przedstawicieli
rządów, pracowników i pracodawców) pracujących
nad określonymi powyżej tematami. Wyniki tych prac
i ustaleń były następnie uzgadniane w ramach trójstronnych komitetów. Ponadto przez cały czas trwały
także posiedzenia plenarne, na których delegaci poszczególnych państw przedstawiali swoje spostrzeżenia i uwagi do raportu dyrektora generalnego.
Prawo pracy w cyfrowym społeczeństwie
Na forum plenarnym już w pierwszym dniu obrad wystąpił Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Johann Schneider-Ammann, który podkreślał, że misją
MOP powinno być promowanie godnej pracy, która
w centrum działalności gospodarczej stawia człowieka.
„Nowe technologie, które coraz mocniej wpływają na
gospodarkę, skompresowały czas i zakres pracy. One
zrewolucjonizowały wymianę gospodarczą, ale też
wiele osiągnięć społecznych postawiły pod znakiem
zapytania.” – mówił Schneider-Amman do zebranych,
podkreślając, że trzeba myśleć o przyszłości pracy
i przygotować się na to, jak będzie wyglądał świat
pracy jutra.
Zdaniem Prezydenta Szwajcarii tradycyjne relacje
pracownik – pracodawca, jak i relacje na rynku pracy uległy i nadal będą ulegać znaczącym zmianom,
które stawiają duże wyzwania przed instytucjami
zajmującymi się rynkami pracy, które muszą nie tylko
nadążać, ale wręcz wyprzedzać to, co dzieje się na
świecie. „W cyfrowym świecie i ekonomii będzie funkcjonowało nowe, cyfrowe społeczeństwo, inne będzie
zapotrzebowanie na infrastrukturę, na pracowników,
na stosunki pracy” – mówił J. Schneider-Amman,
podkreślając, że nie zmienia to faktu, że MOP nadal
będzie musiał dbać o godność pracy, o zatrudnienie,
o sprawiedliwość społeczną i o prawo do pracy.

społeczny. „Wyzwaniem dla nas jest dostosowanie
miejsc pracy bez rezygnowania z naszych wartości”
– mówił do delegatów. Jego zdaniem bogactwo na
kontynencie będzie możliwe wyłącznie po powróceniu
do zasady, że dialog społeczny i kwestie gospodarcze
muszą iść w parze. Prezydent KE podkreślał, że kryzys
w Unii się nie skończył: „Nie skończy się kryzys,
dopóki nie będziemy mieli pełnego zatrudnienia”.
Juncker podkreślał przy tym, że uwaga wszystkich
musi być skupiona na ludziach młodych, którzy zasługują na zdobycie pracy i na rozpoczęcie kariery
zawodowej. Niestety w praktyce wiele osób jest tego
prawa pozbawionych.
Z myślą o wszystkich pracujących
Podczas obrad plenarnych głos zabrali również
przedstawiciele Polski. W imieniu ministra Stanisława
Szweda wystąpił ambasador Polski przy biurze ONZ
w Genewie Piotr Stachańczyk. Do delegatów zwrócił
się również Michał Maksymiuk, reprezentujący Konfederację Lewiatan, a także Adam Gliksman z Małopolskiej „Solidarności”, który w tym roku przewodniczył
delegacji pracowników, złożonej z przedstawicieli
NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ. Podczas posiedzenia w dn. 3 czerwca br. Adam Gliksman odniósł się do
sprawozdania Guya Rydera, podkreślając, że dzisiejszy
rynek pracy wymaga znacznie szerszego sposobu
działania MOP, który powinien nie tylko zajmować
się osobami zatrudnionymi na umowach o pracę, ale
również wykonującymi działalność zarobkową na podstawie innego rodzaju umów, w tym także w postaci
samozatrudnienia. Przedstawiciel Polski poinformował
Stanisław Szwed i Adam Gliksman podczas obrad

Pełne zatrudnienie to nasz cel
Gościem obrad był również przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker (w przeszłości
minister pracy Luksemburga), który podkreślał, że
dalszy rozwój ekonomiczny Unii Europejskiej nie będzie możliwy bez tchnięcia nowego życia w dialog
maj-czerwiec 2016
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również o zmianach w polskim dialogu społecznym
i o nadziejach, jakie wszystkie strony wiążą z uchwaloną w 2015 r. nową ustawą o radzie dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Przedstawiciel „Solidarności” zwrócił m.in. uwagę na
potrzebę pomocy zatrudnionych na tzw. umowach
śmieciowych, których w Polsce jest ok. 2 milionów.
Wypracowanie przez Radę Dialogu Społecznego porozumienia określającego minimalną stawkę godzinową
na poziomie 12 zł jest pierwszym krokiem w stronę
cywilizacji zatrudniania w tej formie.
Adam Gliksman przypominał, że ważnym postulatem jest podejmowanie działań umożliwiających
zrzeszanie się wszystkich osób wykonujących pracę
zarobkową w związki zawodowe: „W świetle obowiązujących w Polsce od 25 lat przepisów z tworzenia
i wstępowania do związków zawodowych wciąż wyłączone są osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione. Już w 2012
r., po skardze złożonej przez NSZZ „Solidarność”, Międzynarodowa Organizacja Pracy wydała zalecenia dla
Polski, nakazując zmianę ustawodawstwa w kierunku
szerokiego ujęcia wolności związkowej. Ówczesny
rząd nie zrobił jednak nic w tym kierunku, choć zastrzeżenia związków zawodowych potwierdził również
w czerwcu 2015 r. polski Trybunał Konstytucyjny,
dostrzegając niezgodność przepisów z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy.” Reprezentant „Solidarności” poinformował o rozpoczętych przez rząd
B. Szydło pracach nad zmianami tych przepisów.
„Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy pokazuje jak wiele oczekiwań, pomysłów i dobrej woli jest
w nas. Musimy jednak skuteczniej poszukiwać sposobu
na promowanie wypracowywanych tutaj porozumień
w poszczególnych krajach, a dalej branżach i w końcu
w zakładach pracy. Bez przekonania i zapewnienia
zrozumienia ze strony rządów, pracodawców, ale i pracowników nie będzie bowiem możliwe zrealizowanie
naszych wyobrażeń o godnej pracy, prowadzącej do
bogacenia a nie do ubożenia pracowników.” – podsumował Adam Gliksman.

18

SERWIS

Migracja z korzyścią dla wszystkich
Komitet stosowania konwencji i zaleceń rozpatrzył informacje i sprawozdania przedłożone przez
rządy, dotyczące realizowania konwencji i zaleceń
oraz Raport Komitetu Ekspertów na temat stosowania konwencji i zaleceń. W tym roku omówiono 24
przypadki naruszenia konwencji i przyjęto zalecenia dla poszczególnych 24 rządów. Anna Wolańska
w imieniu NSZZ „Solidarność” występowała m.in.
w sprawie łamania praw pracowniczych w Białorusi
i w Czechach. Komitet zajął się również nieratyfikowanymi konwencjami dotyczącymi pracowników
migrujących. W swoich wnioskach końcowych Komitet
podkreślił, że migracja zarobkowa powinna dawać
korzyści pracownikom, pracodawcom i szerszej społeczności. Uznał również, że konieczne jest zachowanie równowagi między prawami, odpowiedzialnością
i potrzebami wszystkich stron. Podkreślił, że skuteczne
zarządzanie międzynarodową migracją zarobkową
wymaga dobrego zarządzania globalnego i współpracy
międzynarodowej, do których szczególny wkład może
wnieść MOP.
Godna praca w łańcuchach dostaw
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
prace komitetu zajmującego się godną pracą w globalnych łańcuchach dostaw. Rozwój gospodarczy
i transformacja ekonomiczna doprowadziła do powstania globalnych sieci dostaw, które obejmują dziś
Międzynarodowa Organizacja
Pracy (MOP) to organizacja zajmująca
się problemami pracowniczymi: ograniczaniem pracy dzieci, ochroną praw
pracowników, polepszaniem warunków do pracy i życia, tworzeniem miejsc pracy i szkoleń. Została utworzona w 1919 r. na paryskiej konferencji pokojowej
jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą
Narodów. Po II wojnie światowej stała się organizacją
afiliowaną przy ONZ. Siedziba tej organizacji znajduje
się w Genewie. W 1969 roku otrzymała Pokojową
Nagrodę Nobla. Polska jest jednym z krajów założycielskich MOP. Dziś do MOP należy 187 krajów.
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ok. 80% handlu i 60% produkcji. Globalne łańcuchy
dostaw sprowadzają się bowiem do znacznej fragmentacji procesu wytwórczego – w praktyce na produkt
finalny, mający określoną markę, składa się praca wielu, często ukrytych podwykonawców i pracowników,
w tym także przymusowych pracowników. Są oni
najczęściej tanią siłą roboczą, a o warunki ich pracy
nikt się nie troszczy. Łącznie z firmami składającymi
zamówienia, które chcą uniknąć odpowiedzialności
za przejawy łamania praw pracowniczych i wykorzystywanie pracowników. Raport MKZZ ujawnił, że
w 50 największych korporacjach na świecie aż 84 pracowników funkcjonuje jako ukryta tania siła robocza.
W związku z powyższym związki zawodowe postulują
przygotowanie odpowiedniej konwencji MOP, która
chroniłaby prawa pracowników GŁD i zwiększyła odpowiedzialność przedsiębiorstw za GŁD.
Dyskusje prowadzone w ramach grupy pokazały,
że konieczne jest umożliwienie państwom członkowskim MOP lepszego zrozumienia, w jaki sposób zaangażowanie się w globalne łańcuchy dostaw może
przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich. Podczas
gdy korzyści płynące z globalnych łańcuchów dostaw
dla wzrostu gospodarczego są szeroko dyskutowane (m.in. w OECD, WTO, UNCTAD), znacznie mniej
uwagi poświęca się na ich implikacje dla zatrudnienia
i warunków pracy.
W wyniku dyskusji i kompromisu, Komitet przyjął deklarację i wnioski dotyczące dalszych działań.
MOP otrzymała mocny mandat do przeprowadzenia
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globalnej akcji, której celem będzie zniwelowanie luk
występujących w zarządzaniu sektorowymi, regionalnymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw. Komitet nie wnioskował – mimo oczekiwań związkowych
– o utworzenie nowego standardu. Zalecił jedynie, aby
MOP przygotowała program działania i zorganizowała
trójstronne spotkanie i dalszą dyskusję. Być może
wnioski z tego spotkania będą zawierały postulat
pracowników, czyli utworzenie nowej konwencji lub
zalecenia.
Wpływ konfliktów na pracę
Konferencja zajęła się również tematem „Godnej
pracy na rzecz pokoju i zdolności odbudowy: Rewizją
Zalecenia nr 71 dotyczącego zatrudnienia w okresie
przechodzenia od wojny do pokoju, z 1944 r. Choć
powyższe zalecenie zostało przyjęte pod koniec II
wojny światowej, to do dziś jest ono aktualne ze
względu na pojawiające się konflikty i katastrofy
oraz ich wpływ na rozwój i stabilność oraz dążenie do
zapewniania godnej pracy w wielu regionach świata.
Uwaga międzynarodowa dotycząca tych kwestii zwiększyła się w 2015 r. na skutek globalnego kryzysu
migracyjnego, kiedy ogromna liczba ludzi opuściła na
skutek konfliktów swoje domy w poszukiwaniu bezpieczeństwa i integracji na rynku pracy w sąsiednich
i innych państwach.
Biuro MOP przygotowało do pierwszej dyskusji dwa raporty. Raport na temat ustawodawstwa
i praktyki „Zatrudnienie i godna praca na rzecz pokoju i zdolności odbudowy”, udostępniony państwom
członkowskim w kwietniu 2015 r. zawiera pojęcie
kryzysu, jego ewolucję w sytuacjach wojen międzynarodowych, wewnętrznych konfliktów zbrojnych
i innych sytuacjach rozprzestrzeniającej się przemocy
oraz katastrof naturalnych i spowodowanych przez
człowieka. Raport bada ewolucję odpowiedzi na kryzys w różnych państwach i regionach jak również
odpowiedź MOP na kryzysy i katastrofy. Opisuje architekturę międzynarodowego systemu odpowiadania
na kryzys, analizuje rolę MOP w systemie, jej wpływ
na tworzenie i implementację programów odbudowy
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Międzynarodowa Konferencja Pracy jest zgromadzeniem ogólnym Międzynarodowej Organizacji
Pracy. Konferencja wybiera Radę Administracyjną,
przyjmuje budżet MOP, ustanawia międzynarodowe
standardy pracy, stanowi światowe forum do dyskusji
problemów społecznych i problemów pracy. Każda
delegacja krajowa składa się z dwóch delegatów rządowych, jednego delegata przedsiębiorców i jednego
delegata pracowników, którym towarzyszą, jeśli jest
to niezbędne, techniczni doradcy. Konferencja jest
organizowana raz do roku w Genewie.
z uwzględnieniem troski o zapewnianie godnej pracy.
Raport, analizuje w końcu kroki, jakie mogą być
włączone do zrewidowanego standardu wspierającego
państwa członkowskie w promowaniu pokoju, zapobiegania kryzysom, odporności na sytuacje kryzysowe
jak również wychodzenia z kryzysu.
Drugi raport na temat zatrudnienia i godnej pracy
na rzecz pokoju i zdolności odbudowy został ostatnio
przekazany państwom członkowskim. Oparty jest on
na odpowiedziach otrzymanych w kwestionariuszu,
mającym na celu zebranie poglądów trójstronnych
państw członkowskich na temat projektu zalecenia.
Zawiera podsumowanie i komentarz na temat odpowiedzi otrzymanych na kwestionariusz. Zawiera także
zbiór projektów konkluzji przygotowanych w oparciu
o otrzymane odpowiedzi, które w kolei posłużyły jako
podstawa do dyskusji podczas 105 sesji Konferencji.
O sprawiedliwość społeczną
Specjalny Komitet Ogólny dokonał w trakcie
Konferencji oceny wpływu deklaracji dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji,
w szczególności zakresu, w jakim przyczyniła się ona
do promowania wśród państw członkowskich celów
i zadań Organizacji zintegrowanych w czterech celach
strategicznych: zatrudnienie, ochrona socjalna, dialog
społeczny i fundamentalne zasady i prawa w pracy,
poprzez umieszczenie zatrudnienia i godnej pracy
w centrum ich polityki społecznej i gospodarczej.
Komitet przyjął rezolucję wzywającą MOP do
podjęcia konkretnego działania umożliwiającego pełne

20

SERWIS

wykorzystanie potencjału Deklaracji, poprzez działalność w ramach Agendy 2030 ONZ oraz zintegrowanie
godnej pracy z krajowymi strategiami zrównoważonego rozwoju. Rezolucja wzywa również do promowania
godnej pracy poprzez partnerstwo i spójność polityki
krajowej z międzynarodowymi i regionalnymi instytucjami ekonomicznymi i finansowymi. Wyraża także
potrzebę wzmocnienia potencjału MOP, a od członków
wkładu na rzecz osiągnięcia celów Agendy 2030.
Dokonana przez Konferencję ocena powinna
przyczynić się do przygotowania działań związanych
z setną rocznicą powstania Organizacji, działań podejmowanych jako follow-up Agendy równoważonego
rozwoju 2030 i strategicznych ram odniesienia Organizacji 2018-2021.
Kwestie morskie
Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. (MLC,
006) weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. W 2015
r. Dyrektor Generalny otrzymał dwa zestawy propozycji poprawek do Kodeksu Konwencji przedłożone
odpowiednio przez grupę przedstawicieli armatorów
i marynarzy. Propozycja armatorów dążyła do doprowadzenia do zgodności procedury odnawiania morskiego certyfikatu pracy z procedurami przyjętymi
w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Morskiej
(IMO) - Prawidło 5.1. Pierwsza propozycja marynarzy
zmierzała do zapewnienia wypłacania wynagrodzenia
za okres, w którym marynarz jest przetrzymywany
przez piratów - Prawidło 2.2. Druga propozycja miała
na celu lepsze rozwiązanie problemów molestowania
i mobbingu na pokładzie statków - Prawidło 4.3. Przyjęto dwa zestawy poprawek do Kodeksu dotyczących
Prawideł 4.3. i 5.1., a do dalszego zbadania kwestii
ochrony wynagrodzenia marynarzy w wypadku porwania przez piratów i przejęcia odpowiednich zaleceń powołano grupę roboczą. Poprawki zostały zatwierdzone
przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
Pod koniec Konferencji odbył się Światowy Szczyt
Pracy, w czasie którego młodzi ludzie i wysokiej rangi
przedstawiciele rządów, pracodawców i pracowników
dyskutowali w jaki sposób kształtować przyszłość
pracy dla młodych.
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O patronie „Solidarności”
w Nowym Sączu

19 kwietnia 2016 r. w kościele pw. Matki Bożej
Bolesnej w Nowym Sączu – Zawadzie przy ul. Krętej
odbyło się uroczyste otwarcie Wystawy Fotograficznej pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – Kapłan
i Męczennik”.
Wystawa przypominająca postać kapelana „Solidarności” i obrońcy praw człowieka w czasach PRL
została zorganizowana przez Komisję Krajową NSZZ
„Solidarność”. Zdjęcia pochodzą z zasobu Archiwum
Historycznego NSZZ „Solidarność”, z kolekcji ks. prałata Henryka Jankowskiego, kolekcji fotografii Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, agencji FORUM i od autorów. Na 20 planszach przedstawiona została historia
życia księdza Jerzego, Jego męczeństwo oraz dowody
pamięci o Nim. Można na nich obejrzeć autentyczne fotografie przeplatane najważniejszymi cytatami
z homilii i wystąpień kapelana „Solidarności”.
Otwarcia wystawy dokonał Duszpasterz Ludzi
Pracy ks. dr Antoni Koterla, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym
Sączu – Zawadzie oraz Kierownik Sądeckiego Oddziału Małopolskiej „Solidarności” Krzysztof Kotowicz.
Uroczystość uświetnił piękny i wzruszający montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze
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Szkoły Podstawowej Nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki.
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. przedstawiciele organizacji związkowych z terenu Oddziału,
byli zasłużeni działacze „Solidarności” z lat 80-tych
oraz przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch, dzięki któremu uczestnicy wernisażu
mieli możliwość ucałowania relikwii błogosławionego
ks. Popiełuszki.
Ekspozycja zrobiła ogromne wrażenie zwłaszcza
na tych, którzy tamte czasy dobrze pamiętają. Oglądając wystawę nie kryli wzruszenia. „Ksiądz Jerzy był
wielkim człowiekiem. Oddał życie za wiarę, za Polskę,
za Solidarność. Trzeba pamiętać o jego odwadze”
– mówili. Uroczystość zakończyła się spotkaniem
ks. Proboszcza dr. Antoniego Koterli z uczestnikami
wernisażu.
Wystawa była prezentowana do 27 kwietnia
2016 r. i można ją było oglądać codziennie przed
wieczorną mszą świętą, oraz w ciągu dnia przez
zorganizowane grupy m.in. dzieci i młodzieży z sądeckich szkół.
Od 28 kwietnia br. wystawa eksponowana była
w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu, a w pierwszej
połowie maja w Gródku nad Dunajcem.
Grażyna Święs
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fot. Zbigniew Galicki

Uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja rozpoczęły się w Krakowie od mszy św.
w Katedrze na Wawelu, odprawionej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza. W nabożeństwie wzięły
udział władze miasta i województwa, członkowie
organizacji kombatanckich i służb mundurowych,
a także przedstawiciele Małopolskiej „Solidarności”.
Po mszy św. tysiące uczestników nabożeństwa
przeszło ze Wzgórza Wawelskiego, ul. Grodzką pod
Krzyż Katyński, gdzie złożono wieńce. Następnie ul.
Grodzką, Rynkiem i ul. Floriańską tradycyjnie skierowano się na Plac Jana Matejki, gdzie odbyła się oficjalne uroczystości. Wśród delegacji składających kwiaty
na Grobie Nieznanego Żołnierza znaleźli się również
przedstawiciele Małopolskiej „Solidarności” na czele
z przewodniczącym Wojciechem Grzeszkiem.

Spotkanie ze studentami z Holandii
W dn. 12 maja br. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” gościli studenci ekonomii z Herman Wessling
College w Amstelveen w Holandii, którzy spotkali się
z Adamem Gliksmanem. Młodych studentów interesowała historia „Solidarności”, sytuacja młodych
Polaków na rynku pracy i obecna sytuacja polityczna
w Polsce, w tym sytuacja mediów w naszym kraju.
Spacery Szlakiem Solidarności
W dn. 17-18 maja br. w Krakowie i w Nowej Hucie „Solidarność” Małopolska we współpracy z Siecią
Solidarności i Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowała cztery spacery Szlakiem Solidarności dla
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uczniów szkół z Krakowa. W spacerach wzięło udział
ok. 80 uczniów, a w rolę przewodników wcielili się
Edward E. Nowak, Maciej Mach i Adam Gliksman.
fot. facebook/Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Wiwat maj! Piękny maj!

Spotkanie ze studentami
W dn. 18 maja br. w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” gościli studenci II roku studiów magisterskich
na kierunku Politologia na UJ, uczestniczący w kursie
„Aktorzy polityk publicznych”, prowadzonym przez
dr Małgorzatę Kiwior-Filo. Podczas spotkania z Adamem Gliksmanem studenci poznali kwestie związane
z historią i podstawą funkcjonowania związków zawodowych w Polsce i ich realnego wpływu na politykę
społeczną w naszym kraju.
Promocja albumu „Zapis zdarzeń”
W dniu 24 maja br. w ramach Krakowskiego
Klubu Wtorkowego odbyło się spotkanie promocyjne
albumu „Zapis zdarzeń”. W spotkaniu, prowadzonym przez Adama Kalitę wzięli udział fotograficy
Stanisław Markowski i Stanisław Iskra oraz redaktor
wydawnictwa Adam Gliksman. Nie zabrakło wspomnień związanych z wykonywaniem zdjęć w latach
osiemdziesiątych, jak i dyskusji na temat znaczenia
fotografii jako źródła historycznego i sposobów ich
wykorzystywania do poznawania Polski lat. 80. XX
w. Relację ze spotkania można obejrzeć na stronie
internetowej Krakowskiego Klubu Wtorkowego.
„Dziękujemy za wolność” w Nowym Sączu
Bardzo liczne grono działaczy „Solidarności”
i opozycjonistów z Nowego Sącza oraz nowosądecczyzny spotkało się w piątkowe popołudnie 3 czerwca
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br., w pięknej Sali Ratusza w Nowym Sączu na uroczystości uhonorowania Medalami „Dziękujemy za
wolność”, przyznanymi przez Stowarzyszenie Sieć
Solidarności.
Prowadzący uroczystość Edward Nowak, prezes
Stowarzyszenia najpierw wręczył medale Andrzejowi
Szkaradkowi i Zygmuntowi Berdychowskiemu, którym
kapituła już uprzednio je nadała.
Następnie rozpoczęto wręczanie medali przyznanych przez Kapitułę Medalu w X edycji. Uhonorowani
nimi zostali: Ewa Andrzejewska, Eugeniusz Baran,
Zbigniew Bocheński, Mieczysław Górski, Roman Hasslinger, Eugeniusz Jeleń, Tadeusz Jung, Piotr Kałamarz,
Roman Kałyniuk, Andrzej Kulig, Zbigniew Leśniak, Piotr
Masłowski, Wojciech Michalcewicz, Krzysztof Michalik,
Henryk Najduch, Henryk Opilo, Henryk Pawłowski, Ryszard Pawłowski, Zofia Pieczkowska, Jacek Rogowski,
Władysław Ryba, Grzegorz Sajdak, Zdzisław Skwarek,
Leszek Stawiarski, Stanisław Szabla, Henryk Szewczyk, Zbigniew Szkarłat, Grażyna Święs, Krzysztof
Węglowski-Król i śp. Tadeusz Zengel. Medale wręczali
Edward Nowak, Andrzej Szkaradek i Jerzy Gwiżdż.

fot. facebook/Stowarzyszenie Sieć Solidarności
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Na zakończenie uroczystości prezydent Jerzy
Gwiżdż gratulował wyróżnionym, wspominał dawne
dzieje związane z wydarzeniami w Ratuszu w 1981
r., nie kryjąc własnego wzruszenia. Gratulacje składał
również poseł Jan Duda z Prawa i Sprawiedliwości.
Podczas uroczystości wręczenia medali odbywał się
minirecital Tomasza Wolaka, artysty z powołania,
organisty w miejscowym kościele, pasjonata rocka
i Skaldów, który wniósł do naszej patriotycznej uroczystości pierwiastek sztuki muzycznej. Uroczystość
zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Solidarni nasz
jest ten dzień”.
Warto także przypomnieć, że wśród osób nagrodzonych medalem „Dziękujemy za wolność” już
wcześniej znalazły się ważne w historii Nowego Sącza
i Sądecczyzny postacie, m.in.: śp. Józef Jungiewicz, ,
Jerzy Gwiżdż, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Tadeusz
Nitka, Tadeusz Patalita, Krzysztof Pawłowski, śp. Antoni Sułkowski, Tomasz Szewczyk, Andrzej Szkaradek,
Marian Wojtowicz i Leszek Zegzda.

Andrzej Szkaradek odznaczony przez
Sądeczan!

EEN

W niedzielę 12 czerwca br. przy Ołtarzu Papieskim na starosądeckich błoniach odbył się IV Zjazd
Sądeczan. W uroczystej mszy św. inaugurującej Zjazd
wzięli udział m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe Nowego i Starego Sącza, przedstawiciele samorządów okolicznych gmin, a także przedstawiciele
NSZZ „Solidarność” z szefem Sądeckiego Oddziału
Krzysztofem Kotowiczem.
Mszy św. koncelebrowanej przewodził ks. prałat

fot. facebook/Stowarzyszenie Sieć Solidarności
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Józef Babicz z Parafii w Marcinkowicach. W wygłoszonej homilii ks. prałat Marian Stach z parafii w Tyliczu
podkreślał ogromne znaczenie narodowej tożsamości
i lokalnego patriotyzmu. „Trzeba być dumnym z tego,
że jesteśmy Polakami, trzeba tę Ojczyznę kochać
i dla tej Ojczyzny pracować, tworząc lepsze jutro
dla tej ukochanej Polski” – mówił. W darze ołtarza
delegacja NSZZ „Solidarność” (Krzysztof Kotowicz,
Piotr Masłowski, Genowefa Bartkowska) przekazała
ornat z wizerunkiem błogosławionego ks. Jerzego
Popiełuszki.
W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych zgromadzonych wokół Ołtarza
Papieskiego, w tym poczet sztandarowy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Newag S.A. oraz poczet
sztandarowy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
Nadleśnictwa Stary Sącz.
Po mszy św. przed Ołtarzem Papieskim, nastąpiła
uroczystość wręczenia Krzyża Sądeckiego, odznaczenia przyznawanego przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” Andrzejowi Szkaradkowi „za
postawę życiową i wybitne zasługi dla niepodległości
Polski”. Odznaczenie wręczali prezes Towarzystwa
Zygmunt Berdychowski, Przewodnicząca Rady Miasta
Nowego Sącza Bożena Jawor oraz Burmistrz Starego
Sącza Jacek Lelek. Do odznaczenia dołączony był
kapelusz góralski z piórkiem oraz kwiaty. Laudację na
cześć Andrzeja Szkaradka wygłosił Krzysztof Kotowicz.
Odznaczenie Krzyż Sądecki zostało przyznane po raz
trzeci. W 2014 r. Krzyż otrzymali bracia Marian i Józef
Koralowie, a w ubiegłym roku ks. Marian Stach.

Dla uczestników IV Zjazdu Sądeczan przewidziano wiele atrakcji m.in. występy zespołów regionalnych, orkiestr, chórów i Sądeckich Młodych Talentów.
Odbyła się wystawa prac twórców ludowych, konkurs
na najlepszą potrawę regionalną, Bieg Pielgrzymkowy,
pokazy strażackie, a także Turniej Gmin. Nagrodzono
również laureatów Plebiscytu o Nagrodę SpołecznoKulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

Koncert urodzinowy

Grażyna Święs

W dniu 18 czerwca br. w krakowskim Centrum
Kongresowym ICE odbył się koncert dedykowany ś.p.
Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski,
Józef Pilch, a organizatorem było Stowarzyszenie im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie.
Cudowna atmosfera, prawdziwie polski klimat,
fantastyczni goście. Dziękujemy serdecznie wszystkim:
Muzykom, których talent i zaangażowanie zapewniły
wielkie emocje, Fotografom, dzięki którym wspomnienia pozostaną na długo w naszej pamięci, Wolontariuszom, którzy w najtrudniejszych momentach
zachowali najwyższy profesjonalizm działania i....
cudownej Publiczności, która nie szczędząc brawdopełniła całości. Państwa obecność w prawdziwie
imponującej ilości (prawie 1900 osób) była dla nas
największą radością i niezbitym dowodem, że... „Warto być Polakiem”.
Dziękujemy serdecznie za tą obecność, liczne
dowody sympatii oraz życzliwość, wyrażaną we wszelkich możliwych formach. Do zobaczenia wkrótce.
Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

fot. Henryk Szewczyk, „Sądeczanin”

24

SERWIS

fot. facebook/Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
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W lipcu spotkamy się ponownie

„Zawsze spotkanie z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” jest dla mnie niezwykle ważne” – tak Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął spotkanie z członkami Komisji Krajowej, obradujących w dniach 23-24 czerwca br. w Jedlnie-Letnisko
k. Radomia.
Swoje wystąpienie lider PiS rozpoczął od refleksji nad
rocznicą Radomskiego Czerwca 1976 r. Według niego był
to protest który kończył nieudany proces budowania socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego.
Później odbyła się dyskusja dot. realizacji programu
wyborczego PiS oraz relacji PiS – „Solidarność”. Poruszono
wszystkie najistotniejsze tematy, takie jak sytuacja służby
zdrowia, wiek emerytalny, obciążenia podatkowe, wymiar
sprawiedliwości.
Spotkanie nie wyczerpało wszystkich tematów. Do ponownej dyskusji ma dojść w lipcu, po kongresie tej partii.

Dziękujemy za odważną walkę

Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom
Radomia, Ursusa i Płocka za wkład w walkę z komunistycznym reżimem. W specjalnym stanowisku w 40. rocznicę
Radomskiego Czerwca 1976 r. członkowie Komisji, którzy
obradowali w dniach 23-24 czerwca br. w Jedlnie-Letnisko
k. Radomia stwierdzili, że z perspektywy 40 lat protesty te
były potrzebne, a ofiary nie były daremne.
„Dziękujemy uczestnikom tamtych wydarzeń za odważną walkę o godność polskich robotników, o uczciwość
w życiu społecznym, o prawo do bezpiecznego życia we
własnej ojczyźnie” – czytamy w stanowisku. Dziękujemy
członkom Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw
Człowieka i Obywatela, Kościołowi oraz innym osobom,
które kierując się solidarnością nie wahały się spieszyć
z pomocą prześladowanym i ich rodzinom, którzy wspierali
ich materialnie i duchowo, którzy bronili ich przed komunistycznym wymiarem „sprawiedliwości”.
Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko z okazji 60.
rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. „Żądali
wolności, chleba i sprawiedliwości oraz poszanowania prawa
do publicznego wyrażania przekonań religijnych” – napisali
w stanowisku. „Władza skierowała przeciw nim karabiny
i czołgi.”
Komisja Krajowa to najwyższa władza wykonawcza
NSZZ „Solidarność”. Jest powoływana przez Krajowy Zjazd
Delegatów na czteroletnią kadencję i w jej skład wchodzą
m.in. szefowie regionów i branż związku.

Giedrojć: Jeśli dostanę moc wydawania decyzji,
znacząco zmniejszę ilość umów śmieciowych
W drugim dniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
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odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy Romanem Giedrojciem. Tematem przewodnim była skuteczność
PIP, szczególnie w zwalczaniu coraz powszechniejszych
umów śmieciowych.
„Podtrzymujemy wniosek, że inspektor pracy ma mieć
moc wydawania decyzji w sprawie zasadności stosowania
przez pracodawców umów cywilnoprawnych w miejsce etatu
oraz możliwość kontroli bez upoważnienia (na legitymację)”
– powiedział w swoim wystąpieniu minister Giedrojć. „Jeśli
to dostanę, znacząco zmniejszę ilość umów śmieciowych.”
Dodał, że aby PIP była skuteczna musi dostać odpowiednie
narzędzia. Mówiąc o narzędziach Roman Giedrojć zwracał
uwagę na wysokość kar, które są najniższe w Unii Europejskiej. „Inspektor może dać mandat od 1000 do 2000 zł,
a maksymalnie 5000 zł. Przy recydywie może skierować
sprawę do sądu, który może dać karę 30 tys., ale taka kara
była zasądzona tylko raz i to kilka lat temu” – mówił.
Dla małego pracodawcy takie kary są dotkliwe, mogą
nawet doprowadzić go do upadłości, ale w przypadku dużych firm, szczególnie korporacji – to żadne kary, tłumaczył
Inspektor. Wskazywał również na nieczytelny kodeks pracy,
który trzeba poprawić.
„Kodeks pracy to akt prawny, który dotyczy chyba
największej liczby obywateli. Nie tylko pracowników, ale też
pracodawców. Dlatego musi być jasny i precyzyjny, a dzisiaj
co profesor, to inna interpretacja” – powiedział.
Dramatycznie wygląda też spraw wypadków przy
pracy. Główny Inspektor przytaczał statystyki, które w jego
ocenie są zafałszowane.
„GUS podał, że w 2015 roku było 303 śmiertelne wypadki przy pracy. My prowadziliśmy dochodzenia
w przypadku 324 wypadków, co już pokazuje rozbieżność.
Tymczasem ZUS wypłacił odszkodowania z powodu wypadków przy pracy odszkodowania w 424 przypadkach”
– relacjonował.
Według niego tych wypadków jest znacznie, znacznie
więcej, gdyż do statystyk nie wlicza się np. osób zatrudnionych na umowę o dzieło. Nie ma nawet obowiązku
zgłaszania takich zdarzeń.
Podczas dyskusji padła jeszcze jedna liczba, mówił
o tym Kazimierz Kimso, przedstawiciel „S” w Radzie Ochrony Pracy. Straty jakie ponosi budżet z tytułu stosowania
umów cywilnoprawnych i innych atypowych form zatrudnienia w zależności od raportu (ROP przeanalizowała raporty
PIP, ZUS, GUS i NIK) – wynosi od 6 do 20 mld zł. To
pokazuje skalę problemu.
„Za czasów PO inspektorzy dostawali sygnał, że
śmieciówki są dobre. Trzeba to zmienić” – mówił Roman
Giedrojć.
ml
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III edycja Konkursu
Olimpiada
Solidarności
2015/2016
organizowana
wśród młodzieży
ponadgimnazjalnej
znalazła, w dniach
15-16 czerwca
br., swój finał
w Krakowie,
gdzie szesnaście
trzyosobowych
zespołów
reprezentujących
swoje województwa
zmierzyło się
w konkurencji
prezentacji
historycznej,
jej obrony oraz
egzaminu ustnego
z wiedzy na temat
najnowszej historii
Polski.
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oni dadzą
świadectwo prawdzie!
Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum Solidarności. Jak relacjonował przewodniczący jury prof. Jerzy
Eisler poziom środowego egzaminu,
który odbywał się w Nowohuckim Centrum Kultury, był tak wysoki, że różnice
między drużynami były rzędu połowy
lub jednego punktu. „To wasze zaangażowanie sprawiło, że nie ma wśród
was przegranych, bo wasza wiedza
i chęć poznawania życia politycznego
najnowszej historii sprawią, że za kilkadziesiąt lat, to wy będziecie świadkami
historii, którzy zaświadczą, jak było
i jak te wydarzenia wpłyną na dalszą
historię naszego kraju i całej Europy.”
Finałem zmagań konkursowych był

SERWIS

wieczorny koncert zespołu „Raz
Dwa Trzy”, który w tej edycji konkursu był tez ambasadorem Olimpiady.
Gala rozdania nagród odbyła się w południe 16 czerwca, w auli Collegium
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, co
było o tyle symboliczne, że nagrodą dla
zwycięzców – oprócz nagród pieniężnych
– był indeks jednego z najważniejszych
polskich uniwersytetów. Pierwsze miejsce zdobyli przedstawiciele województwa
opolskiego, drugie uczniowie z województwa śląskiego, zaś trzecie przypadło ex aequo uczniom z województwa
małopolskiego i zachodniopomorskiego.
Charakterystyczne, na co zwracali członkowie jury, było to, że w zasadzie byli
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to uczniowie nie pochodzący ze stolic województw,
ale z mniejszych miejscowości. Zwycięska drużyna
oprócz nagród indywidualnych otrzymała także dla
swych szkół specjalne statuetki, będące wynikiem
konkursu wśród studentów rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Gdańsku.
Nagrody i dyplomy otrzymali też nauczyciele
historii, będący opiekunami drużyn. Gratulacje finalistom konkursu złożył też Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej, który zwrócił uwagę na
fakt, że mają oni już taką wiedzę na temat historii
„Solidarności” i jej zasług w zmianie historii Europy
Środkowo-Wschodniej, że nie uwierzą już żadnym
hochsztaplerom nawołujących do przepraszania za
„Solidarność”. „Byliście wczoraj przed obeliskiem
w Nowej Hucie w miejscu, gdzie zastrzelono w trakcie
manifestacji Bogdana Włosika i ja, stojąc tam z wami,
zdałem sobie sprawę, że w tym samym roku też
miałem dwadzieścia lat i uczestniczyłem w takich
samych wielotysięcznych manifestacjach, tylko że
w Szczecinie. I w każdej chwili mogłem też spotkać
jakiegoś SB-eka, który wyciągnąłby broń i strzelił do
mnie. Na tym polega wspólne budowanie współczesnej historii.”
Listy z gratulacjami do uczestników finału
i ich nauczycieli przesłali też przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda i Jacek Krupa marszałek
województwa małopolskiego. W sumie w tegorocznej
Olimpiadzie wzięło ponad trzy tysiące uczniów.
fot. autor

Małopolska zaprasza na mecz! Bilety już od 5 zł!
maj-czerwiec 2016
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szlakiem
małopolskiej „S”

3 czerwca br.
w Wadowicach
odbyła się
wojewódzka
konferencja
podsumowująca
III edycję projektu
edukacyjnego
„Szlakiem
Małopolskiej
Solidarności”
organizowanego
przez Kuratorium
Oświaty
w Krakowie,
Zarząd Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” oraz
Stowarzyszenie Sieć
„Solidarności”.

Celem projektu jest: popularyzowanie wiedzy na temat ruchu społecznego
„Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, kultywowanie
ideałów oraz wartości ruchu Solidarność,
upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży „Szlaków Solidarności”, rozbudzanie
zainteresowania historią regionu i kształtowanie postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży.
W ramach tego projektu w roku
szkolnym 2015/2016 zrealizowano
następujące działania: znicz „Dziękujemy za Wolność” – światło pamięci
dla nieżyjących działaczy, konferencję
edukacyjną „W drodze ku wolności” dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkurs na film „Miejsca
pamięci – Solidarności w historii mojego
regionu”, test wiedzy pt. „Historia Solidarności”, spacery edukacyjne „Szla-
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kiem Małopolskiej Solidarności”, Festiwal
Pieśni Patriotycznej „Powstań Polsko”
i galę podsumowującą realizację III edycji
projektu „Szlakiem Małopolskiej Solidarności”.
„Tak liczny udział młodego pokolenia w programie pozwala mieć nadzieję,
że pamięć o roli „Solidarności” w walce
o wolność Polaków nie ulegnie zapomnieniu” – mówił do zebranych licznie
uczniów ze szkół całej Małopolski, Wojciech Grzeszek, przewodniczący Zarządu
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, przedstawiając działalność ruchu
i związku, jako kontynuację tradycji niepodległościowych od czasów zaborów.
W uroczystości podsumowującej
uczestniczyli też poseł oraz członek
Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności Józef Lassota oraz Halina Cimer,
małopolski wicekurator oświaty. Wykład
na temat roli konspiracyjnej „Solidarności” w budzeniu nadziei czasie stanu
wojennego wygłosił dr Jarosław Szarek
z krakowskiego oddziału IPN.
W konkursie „IV Małopolskiego
Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Powstań
Polsko” I pierwsze miejsce zajęła Justyna
Klimek z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Graboszycach, za wykonanie
piosenki J. Kaczmarskiego „Mury”. II
miejsce przypadło Justynie Salawie z Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej za piosenkę „Miejcie nadzieję”,
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a trzecie Karolinie Kosek z Zespołu Szkół Nr 2 im. J.
Korczaka w Brodach za piosenkę „Katyń”.
W ramach Małopolskiego Konkursu „Historia
Solidarności” w kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych I równorzędne miejsca zdobyli: Kamila Brusik
z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach oraz
Patryk Mirek z Zespołu Szkół w Naprawie. II miejsce
przypadło Julii Scąber z Miejskiego Gimnazjum nr 2
im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.
W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I miejsca zajęli Iwona Bienia z Zespołu Szkół nr 3
im. ks. prof. J. Tischnera w Wadowicach, Katarzyna
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Kluska z Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu
oraz Paweł Maniecki z Liceum Ogólnokształcącego
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
w Piekarach pod Krakowem.
Za najlepszy film w konkursie „Ślady Solidarności
w historii mojego regionu” uznano pracę Dominiki Bizoń z Zespołu Szkół Samorządowych w Targanicach.
Nagrody ufundowali: Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Sieć
Solidarności oraz Zakłady Przemysłu Cukierniczego
SKAWA S.A. Wadowice.
fot. autor
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Felieton
Solidarność – refleksja

W dzisiejszej rzeczywistości coraz dotkliwiej zauważalny jest wszechobecny pośpiech, pęd, brak czasu. Jako
społeczność coraz bardziej skupiamy się wyłącznie na
własnych potrzebach i problemach. Codzienna walka egzystencjonalna, trudności w zaspokojeniu rodzinnych potrzeb
ekonomiczno-finansowych powodują, że ludzie zamykają
się w „swoim światku”. Pojęcia: solidarność, odpowiedzialność za drugiego człowieka, wspólnota, służba – stają się
coraz bardziej abstrakcyjne. Amok codzienności nakręca
spiralę zaniku świadomości społecznej. Ten pościg za
codziennością często staje się ucieczką przed nią a nasze
działania coraz mniej wspólnego mają z logiką i świadomą
decyzją a przekształcają się w lawinę niekontrolowanych,
automatycznych czynności i uników.
Nasze życie coraz bardziej przypomina grę komputerową, gdzie świadomość działań i wyborów została sprowadzona do odruchu reakcji na różne sytuacje
w kontekście jednego głównego celu – by wygrać. Chwila
po chwili zamienia się w automat, odruch dyktowany
przez czynniki zewnętrzne, często przypadkowe albo
w pełni narzucone, ale poza nami.
W centrum uwagi jest tylko cel finalny a nasze
szerokie spojrzenie zawęża się jedynie do punktu na
końcu odcinka. Taka jest rzeczywistość wirtualna. Nie
zdając sobie z tego sprawy wyłączamy umysł, bo staje się
przeszkodą w osiągnięciu celu i spowalnia nasze reakcje.
Z kolei nasza podświadomość staje się bardzo aktywna
i otwarta na sygnały zewnętrzne, bodźce które przejmują
kontrolę nad naszymi odruchami i mogą skutecznie korygować położenie postawionego przed nami celu.
Tu właśnie rodzi się dla nas prawdziwe niebezpieczeństwo, bowiem ta rzeczywistość wirtualna coraz bardziej
wkrada się, miesza i zastępuje rzeczywistość realną.
Niestety, dzieje się to za naszym przyzwoleniem.
Zbyt łatwo poddajemy się wpływom zewnętrznym, przyjmując biernie podane nam informacje.
W codziennym pośpiechu usypiamy nasz instynkt,
rezygnujemy z dociekliwości w poszukiwaniu własnych
źródeł informacji i przyjmujemy te najgłośniej wykrzyczane, podane na tacy. Stajemy się ofiarami manipulacji.
To nie jest przypadek. To, co dociera do nas z otoczenia, jest świadomym działaniem – elementem strategii
grup (korporacji), które bazując na szerokiej wiedzy z za-
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kresu psychologii społecznej wykorzystują naszą psychikę
w konkretnych celach.
Czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. Czynnikiem decydującym
o wpływach i możliwościach jest kapitał. Ten kapitał jest
skupiony w rękach jednej części społeczeństwa, której żyje
się bardzo dobrze. Niestety, druga część, niezbędna dla
zaspokojenia takiego bytu tej pierwszej, w tym zestawieniu staje się ofiarą.
Pisząc to, nie kieruję się złośliwością czy też chęcią wyrównywania krzywd. Takie są fakty – taka jest
rzeczywistość. Rzeczą istotną jest to, jakie są proporcje
między tymi grupami. Problem w tym, że każdy chciałby
mieć lepiej – a to jest niemożliwe. Więc w praktyce, im
mniejsza jest grupa zadowolonych, tym ich dobrobyt jest
wyższy. Z kolei im większa jest grupa biednych, tym ich
ubóstwo jest większe.
Logicznie patrząc, siła powinna być po stronie większości. To większość powinna dyktować warunki całości
(sama nasuwa się analogia do demokracji). Tyle, że ta
większość ma problem z organizacją. Została rozbita
i skupia się wokół własnych, indywidualnych problemów.
Właśnie przez ten indywidualizm, skupienie się na samym
sobie i własnych problemach staliśmy się słabi. To właśnie
jest wynikiem działania zaplanowanego i wspieranego
przez grupę obrońców obecnego stanu w obronie własnego
interesu. I trzeba przyznać – grupy skutecznej, zorganizowanej i dysponującej kapitałem.
Nasuwa się pytanie, czy będąc indywidualistami,
możemy oczekiwać poprawy? Dlaczego tak ciężko jest
nam zrozumieć, że życzliwość, wzajemna odpowiedzialność, potrzeba współdziałania, wspieranie się w różnych
sytuacjach, chęć niesienia sobie nawzajem pomocy, organizowanie się dla osiągania wspólnych celów – dają nam
wielkie możliwości?
Potrzebujemy tego! Potrzebujemy siebie! Potrzebujemy wspólnoty! Potrzebujemy prawdziwej SOLIDARNOŚCI.
To pojęcie ma w sobie głębię wartości. SOLIDARNOŚĆ
to niezbędne ogniwo w naszych relacjach, to nasza siła.
Jest przedmiotem ciągłego ataku właśnie dlatego, że jest
realnym zagrożeniem dla tej wąskiej grupy własnego
interesu.
Wojciech Tomal
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Budujemy pomnik
„Biuletynu Małopolskiego”
Przypomnijmy „Biuletyn Małopolski”
Wprowadzenie stanu wojennego obudziło w Polakach opór, który starali się przejawiać na
wiele sposobów. Jednym z nich była walka informacyjna – prowadzona poprzez wydawanie własnych, nielegalnych pism, zawierających informacje pomijane lub przekłamywane
w oficjalnej prasie. Nie sposób dziś przecenić znaczenia tych wydawnictw, które przez całe
lata 80. XX w. podtrzymywały nadzieje na zmiany i na wolność.
Jednym z najważniejszych czasopism tego okresu był „Biuletyn Małopolski”, oficjalne
pismo Małopolskiej „Solidarności” wydawane w latach 1982-1988 dzięki zaangażowaniu redakcji, drukarzy i kolporterów. Przygotowaniem tego pisma zajmowało się wiele
anonimowych osób, które pisały teksty, produkowały matryce, organizowały druk, papier
i farby, drukowały, a także udostępniały miejsce do drukowania. O ich wkładzie trudno
zapomnieć.
„Biuletyn Małopolski” przez całe lata 80. XX w. był drukowany – o czym do niedawna
prawie nikt nie wiedział – w miejscowości Swojczany w obecnym powiecie miechowskim
dzięki zaangażowaniu dwóch pracowników naukowych AGH – śp. dr. Bogdana Niewczasa i dr. Leszka Dulby.
Małopolska „Solidarność” chce upamiętnić i uhonorować osoby, które zaangażowały się
w powstawanie „Biuletynu Małopolskiego”, a także upamiętnić ich wkład w historię Swojczan. Stąd też powstał pomysł przygotowania pomnika poświęconego „Biuletynowi”
i ludziom, którzy go tworzyli, który stanie w pobliżu siedziby podziemnej drukarni.
Autorem projektu pomnika jest Jacek Maria Stokłosa.

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” zachęca wszystkich, którzy chcieliby pomóc w przygotowaniu
pomnika do wpłacania datków na konto Regionu:
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111 0000 4849 7301 z dopiskiem „Pomnik”
Odsłonięcie pomnika zaplanowano na 28 sierpnia 2016 r.

