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Zaproszenie

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” uprzejmie zaprasza
na uroczystości 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
połączone z odsłonięciem Pomnika „Biuletynu Małopolskiego”
w Swojczanach, k. Charsznicy, które odbędą się w niedzielę,
28 sierpnia 2016 r.
Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”

Program uroczystości:
28 sierpnia 2016 r. (niedziela)
12:00 Msza św. w intencji „Solidarności”,
kościół św. Idziego w Tczycy
13:30 Odsłonięcie Pomnika „Biuletynu Małopolskiego”
w Swojczanach
14:15 Spotkanie rocznicowe, Hotel Planeta,
ul. Żarnowiecka 1, Charsznica
- wręczenie medali dla redakcji i drukarzy
„Biuletynu Małopolskiego”
- poczęstunek

21 października odbędzie się Sesja Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Będzie to pierwsze
zebranie delegatów od zjazdu wyborczego w 2014 r. Wszelkie szczegóły organizacyjne zostaną przesłane delegatom we wrześniu br.
Informujemy również, że wszystkie sekcje i sekretariaty oraz
działy merytoryczne i agendy NSZZ „Solidarność” w Regionie Małopolskim są zobowiązane do przygotowania i przesłania sprawozdania
za okres 1 lipca 2014 r. – 31 sierpnia 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br. Sprawozdania należy przekazać
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej Adamowi Gliksmanowi, e-mail: adam@solidarnosc.krakow.pl. Brak przedstawienia
sprawozdania z działalności zostanie odnotowany w materiałach
dla delegatów.
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Zapraszamy na stronę internetową: www.solidarnosc.krakow.pl
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Karty rabatowe dla ludzi „S”
Stowarzyszenie Sieć Solidarności dołączyło do programu „Biznestank” stacji paliw
ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej
podczas tankowania paliw na stacjach Orlen
i Bliska (oprócz gazu) zaoszczędzimy 8
groszy na stacjach „Orlen” i 5 groszy na
stacjach „Bliska” na każdym litrze paliwa.
Koszt karty to jednorazowy wydatek 10 zł.
Oszczędzajmy. Jeśli ta akcja się powiedzie,
to mamy zamiar wystąpić do innych firm
o udzielenie nam opustów i rabatów.
Informacje na temat programu można
otrzymać w Dziale Informacji i Promocji,
pl. Szczepański 5, pok. 404, tel. 12
423-12-98, e-mail: joanna@solidarnosc.
krakow.pl.
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Posiedzenie
zarządu Regionu
Relacja z prac Komisji Krajowej
Zebranie rozpoczęło się od relacji
Tomasza Zaborowskiego z obrad Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, która spotkała się w dn. 23-24 czerwca br. w JedlnieLetnisko k. Radomia. Członkowie KK oddali
hołd robotnikom Poznania, protestującym
w 1956 r., oraz pracownikom Radomia,
Ursusa i Płocka, którzy w 1976 r. również zastrajkowali. W trakcie posiedzenia
KK doszło do spotkania z prezesem PiS
Jarosławem Kaczyńskim, który przedstawiał
działania partii mające na celu poprawę sytuacji polskich pracowników oraz o planach
na kolejne miesiące, w tym m.in. wprowadzenia wyższej kwoty wolnej od podatku,
czy powrotu do wieku emerytalnego 65 lat
dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.
Gościem KK był również Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, który mówił
m.in. o potrzebie dokonania zmian prawnych, ale i mentalnych, które pozwolą na
większą skuteczność Inspekcji. Wśród tych
pierwszych R. Giedrojć wymienił wyposażenie inspektorów pracy w moc wydawania
decyzji w sprawie zasadności stosowania
przez pracodawców umów cywilnoprawnych w miejsce etatu, możliwość wykonywania kontroli bez uprzedzenia, podniesienie wysokości kar i uporządkowanie
Kodeksu pracy w kierunku jego większej
przejrzystości. W kwestii mentalnej Główny Inspektor przyznał, że za czasów PO
inspektorzy otrzymywali wskazówki, by np.
nadużywanie umów śmieciowych traktować
z pobłażaniem. Zdaniem R. Giedrojcia kolipiec 2016

nieczny jest powrót do zasady, by PIP stała
po stronie pracownika, a nie pracodawcy.
Kolej w Małopolsce jest ciekawa
W kwestiach dotyczących Regionu
jako pierwszy głos zabrał Henryk Sikora,
przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, który poinformował o happeningu zorganizowanym
29 czerwca br. przed Urzędem Marszałkowskim. „Chcemy skuteczniej promować
kolej w Małopolsce i zarazem mówić
o jej problemach. Wśród tych ostatnich
należy wymienić zbyt małe środki na jej
finansowanie, konieczność dokonywania
remontów i wymiany taboru i infrastruktury
oraz koordynację połączeń”. H. Sikora przyznawał, że choć kolej potrzebuje dalszych
zmian, to nie sposób jednak nie zauważyć,
że już dziś ma do zaproponowania bardzo
ciekawą ofertę dla podróżnych, wynikającą
z coraz lepszego taboru i specjalnych taryf
biletowych. „Na niektórych trasach widać
zdecydowany powrót pasażerów na kolej”
- mówił przewodniczący kolejarskiej „Solidarności” w Małopolsce, podkreślając, że
obecnie najpoważniejszym wyzwaniem jest
inwestowanie w infrastrukturę regionalną,
bez której kolej w mniejszych miejscowościach nie będzie istnieć.
W obronie gazowników z Tarnowa
Z inicjatywy Romualda Jewuły Zarząd
Regionu przyjął stanowisko dotyczące reorganizacji Polskiej Spółki Gazownictwa
spółka z o.o. w Warszawie, zakładającej
przekształcenie i zmniejszenie liczby oddziałów regionalnych. Siedziby przyszłych
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Sytuacji
kolei w Małopolsce
i w gazownictwie
oraz zbieraniu
podpisów pod
projektem ustawy
ograniczającej
handel w niedzielę
poświęcone było
posiedzenie Zarządu
Regionu w dn. 30
czerwca br.
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Zakładów Gazowniczych mają się znajdować w stolicach
województw, co spowoduje, że m.in. Oddział w Tarnowie
nie będzie pełnił roli Zakładu i zostanie zdegradowany
do roli najmniejszej jednostki terenowej. „Spowoduje to
wyłączenie możliwości podejmowania na miejscu decyzji
dotyczących ważnych merytorycznie zagadnień przedsiębiorstwa najlepiej dostrzeganych z poziomu lokalnego.
Stanie się również powodem zaprzepaszczenia wieloletniego doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry
tej jednostki, która jest jedną z wiodących, jeśli chodzi
o ilość obsługiwanej infrastruktury gazowniczej i tysięcy
klientów.” - przestrzegają członkowie Zarządu Regionu
Małopolskiej „Solidarności”, podkreślając, że związek
zawsze dbał o tworzenie równych szans rozwoju poszczególnych subregionów Małopolski. Podtrzymanie decyzji
Ministerstwa Energii spowoduje negatywne konsekwencje
dla miasta Tarnowa i całego regionu tarnowskiego oraz
wzrost bezrobocia.
Zbieramy podpisy pod projektem
Adam Lach poinformował o akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy ograniczającej handel
w niedzielę. Akcja potrwa do końca sierpnia, a projekt
ustawy, wzory list poparcia i inne dokumenty są dostępne
w biurach „Solidarności” oraz na stronie internetowej:
www.wolnaniedziela.pl. Choć projekt – jak zwykle ma
swoich zwolenników i przeciwników – to z uwagi na
sytuację pracowników handlu i na negatywny wpływ
obecnych rozwiązań dla małych sklepów „Solidarność”
zdecydowanie zachęca do popierania projektu. Krzysztof
Kotowicz poinformował m.in. o nawiązaniu współpracy w tym zakresie pomiędzy sądecką „Solidarnością”
i Kongregacją Kupiecką w Nowym Sączu.
W sierpniu w Swojczanach
Adam Gliksman przekazał informację o trwających
przygotowaniach do spotkania byłych i obecnych działaczy „Solidarności” w Swojczanach, k. Charsznicy, gdzie
28 sierpnia odbędzie się uroczystość odsłonięcia pomnika
poświęconego redakcji i drukarzom „Biuletynu Małopolskiego”, jednego z najważniejszych pism podziemia lat
80. XX w. a Małopolsce. Wciąż trwa zbiórka środków
na budowę pomnika. Każdy chętny może przekazać
darowiznę na konto Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”: Bank Pekao S.A., nr 62 1240 4722 1111
0000 4849 7301 z dopiskiem „Pomnik”.
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W trakcie posiedzenia Zarząd przyjął do wiadomości
wygaśnięcie mandatów członków Zarządu Regionu: śp.
Tadeusza Stasielaka i śp. Tomasza Podlaska, oraz Andrzeja Koprowskiego, który złożył rezygnację z uwagi na
brak możliwości pogodzenia obowiązków zawodowych
z terminami posiedzeń Zarządu Regionu.

Stanowisko Nr 10/2016
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
stanowczo sprzeciwia się planowanej reorganizacji Polskiej
Spółki Gazownictwa spółka z o.o. w Warszawie.
Zmiany mają na celu m.in. przekształcenie pięciu
z sześciu dotychczasowych Oddziałów regionalnych Spółki
w Zakłady Gazownicze, których liczba ma odpowiadać ilości
województw.
Za kryterium usytuowania siedzib przyszłych Zakładów
przyjęto kryterium administracyjne – w większości stolic
województw.
Nowa struktura organizacyjna zakłada, że Oddział
w Tarnowie nie będzie pełnić roli Zakładu – tak jak pozostałych pięć dotychczasowych Oddziałów, a zostanie zdegradowany do roli najmniejszej jednostki terenowej.
Spowoduje to wyłączenie możliwości podejmowania
na miejscu decyzji dotyczących ważnych merytorycznie zagadnień przedsiębiorstwa najlepiej dostrzeganych z poziomu
lokalnego. Stanie się również powodem zaprzepaszczenia
wieloletniego doświadczenia wysoko wykwalifikowanej kadry tej jednostki, która jest jedną z wiodących, jeśli chodzi
o ilość obsługiwanej infrastruktury gazowniczej i tysięcy
klientów.
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
zawsze podejmował działania mające na celu stworzenie równych szans rozwoju poszczególnych subregionów
Małopolski. Tarnów jako stolica jednego z nich stanowi
istotny element zrównoważonego rozwoju całej Małopolski.
Likwidacja Oddziału w Tarnowie Polskiej Spółki Gazownictwa
spowoduje negatywne konsekwencje dla miasta Tarnowa
i całego regionu tarnowskiego oraz wzrost bezrobocia.
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
stanowczo przeciwstawia się planowanej restrukturyzacji
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w kształcie niosącym za sobą likwidację Oddziału w Tarnowie lub Zakładu
w Krakowie.
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O wolnej niedzieli w handlu
na Ziemi Sądeckiej
Włączając się w akcję na rzecz wolnej niedzieli
w handlu Oddział nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” oraz Kongregacja Kupiecka w Nowym
Sączu zwołały w dniu 28 czerwca 2016 roku wspólną
konferencję prasową, w trakcie której poinformowano
o zawartym Porozumieniu mówiącym o działaniach
wspierających „Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę”.
Jest to przykład, że przedsiębiorcy oraz związkowcy
mają wspólne cele i mogą razem współpracować.
Porozumienie podpisali: Krzysztof Kotowicz – kierownik Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu oraz Józef Pyzik – Prezes
Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu.
Krzysztof Kotowicz

POROZUMIENIE
Zawarte w Nowym Sączu w dniu 28 czerwca 2016 r.
Oddział nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
w Nowym Sączu
oraz
Kongregacja Kupiecka w Nowym Sączu
zawierają porozumienie na rzecz działań w celu ograniczenia
handlu w niedzielę.

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. 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.
Na stronie tej można znaleźć również wzory kart
poparcia dla projektu. Karty są także dostępne w biurach
„Solidarności”.

Strony niniejszego porozumienia w celu ustawowego
ograniczenia handlu w niedzielę zobowiązują się do działań
wspierających „Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedzielę” zarejestrowany 2 czerwca
2016 roku.
Działania będą obejmowały między innymi:
1. Zbieranie podpisów pod projektem ustawy o ograniczeniu
handlu w niedzielę.
2. Prowadzenie akcji informacyjnej i promującej projekt ustawy.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Kongregacja
Kupiecka działające na Ziemi Sądeckiej podejmują działania
na rzecz wolnej niedzieli mając na względzie troskę o dobro
Naszego Kraju – Polski, dobro rodzin i społeczeństwa oraz
dbałość o wartości chrześcijańskie.
Apelujemy do organizacji i stowarzyszeń, którym bliskie
są wartości przedstawione powyżej o włączenie się w akcję
zbierania podpisów popierających projekt ustawy obywatelskiej.
Zachęcamy obywateli również do indywidualnego składania
podpisów w:
1. Siedzibie Oddziału NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu, ul.
Pijarska 17a lub organizacjach „Solidarności” poszczególnych
zakładów pracy.
2. Siedzibie Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu, Rynek
10 lub sklepach członków Kongregacji Kupieckiej według załącznika.
Oddajmy niedzielę rodzinie i Bogu.
Niech niedziela będzie dniem odpoczynku oraz czasem
duchowego wytchnienia!

Przypominamy!

lipiec 2016
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Bogdan Ostrowski

W dniu 29 czerwca
br. Regionalna
Sekcja Kolejarzy
NSZZ Solidarność
w Krakowie
zorganizowała
pikietę – happening
przed Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Małopolskiego.
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kolej na kolej
Celem akcji było zwrócenie uwagi na
potrzebę rozwoju i inwestowania w transport kolejowy, podkreślenie jego walorów
jako najbardziej bezpiecznego i ekologicznego transportu zbiorowego, przypomnienie o ustawowej odpowiedzialności Urzędu
Marszałkowskiego za kolej w regionie oraz
zwrócenie uwagi, że kolej w Małopolsce to
nie tylko aglomeracja krakowska.
Happening zgromadził kolejarzyzwiązkowców z „Solidarności”, reprezentujących różne spółki i zakłady.
Przygotowano specjalną oprawę, na
którą składały się flagi związkowe i transparenty trzymane przez uczestników pikiety z hasłami nawiązującymi do problemów
jakie występują na kolei w Małopolsce.
Oprócz głównego hasła „kolej na
KOLEJ”, były to „Inwestycje w tory = lepsza kolej” (wskazujące potrzebę dalszych
inwestycji w infrastrukturę kolejową i jej
modernizację z wykorzystaniem różnych
źródeł finansowania w tym z Regionalnego
Programu Operacyjnego), „Lepszy rozkład

SERWIS

dla podróżnych” (domagający się opracowania lepszej oferty przewozowej w postaci nowego rozkładu jazdy 2016/2017)
oraz duży kartonowy pociąg z lokomotywą
i trzema wagonikami z naklejonym na
nich hasłem „kolej na KOLEJ”, ustawiony
w środku zgromadzenia. W pewnym momencie pociąg „ruszył” i został złożony
jako „wiano” dla władz samorządu małopolskiego, aby bardziej zadbały o kolej
w Małopolsce. Podczas zgromadzenia przemawiali kolejno Wojciech Grzeszek przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, Henryk Łabędź zastępca
przewodniczącego Regionu Małopolskiego, Marek Baczyński przewodniczący KZ
w ZLK Nowy Sącz, który mówił o problemach
w połączeniach kolejowych występujących
na Sądecczyźnie i turystycznych walorach
regionu, które powinno się wykorzystać
przy lepszej ofercie przewozowej, Krzysztof
Cieślak zastępca przewodniczącego Centrali PKP Cargo S.A., który przypomniał
skuteczną walkę o pozostawienie zakładu
w Krakowie oraz Bernadetta Kaszowska
z KZ NSZZ „Solidarność” z Przewozów
Regionalnych Oddziału Małopolskiego.
W trakcie pikiety przewodniczący RSK
Henryk Sikora odczytał petycję skierowaną
do Jacka Krupy, Marszałka Województwa
Małopolskiego, w której przedstawiono najpilniejsze postulaty, potrzebne aby kolej
w Małopolsce była po prostu lepsza.
W celu poprawy organizacji i zwiększenia
atrakcyjności kolei w Małopolsce Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
proponuje m.in. zagwarantowanie w budżecie województwa na 2017 r. środków
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finansowych umożliwiających zabezpieczenie kolejowych
przewozów regionalnych, spełniających potrzeby mieszkańców województwa (w tym na jego obrzeżach), pilną
rewitalizację linii kolejowych o znaczeniu regionalnym,
głównie na obrzeżach województwa. „Ich stan techniczny
i uzyskiwane czasy przejazdów powodują brak zainteresowania w prowadzeniu po nich ruchu pociągów przez
przewoźników, małą frekwencję i niską rentowność. Te
trasy co roku tracą pociągi. Istnieje więc zagrożenie, że
tam wkrótce kolej przestanie istnieć” – mówił H. Sikora.
Pilnej rewitalizacji wymagają zwłaszcza linie kolejowe:
nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona
– Wadowice – granica województwa, nr 96 odcinek
Stróże – Muszyna, nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec,
nr 97, 98, 99 odcinek Skawina – Sucha Beskidzka
– Chabówka – Zakopane, nr 93 odcinek Trzebinia
– Oświęcim – Czechowice Dziedzice, nr 62, 660 odcinek
Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd. oraz wycofanie
planów dalszej redukcji zatrudnienia.
„Zwracamy uwagę, że kolej to nie tylko aglomeracja
krakowska. Potrzebna jest lepsza oferta na obrzeżach,
lepszy rozkład jazdy i modernizacja torów. To bardzo
ważne, bo modernizuje się tylko magistralę krakowską.
Marszałek musi pomyśleć o tym, że kolej to też tory
w innych rejonach województwa” – mówił Henryk
Sikora
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
oczekuje zaangażowania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za tworzenie warunków organizacyjnych
i finansowych w celu rozwoju kolei i propagowania transportu kolejowego w Województwie Małopolskim.
To marszałek ma kompetencje odnośnie organizacji i finansowania kolei w Małopolsce. Chcemy o tym
przypomnieć, mamy petycję odnośnie lepszej oferty dla
pasażerów, z większą ilością pociągów – oznajmił przewodniczący RSK Kraków.
Marszałek Krupa, który wyszedł do pikietujących
kolejarzy (co nie często zdarza się urzędnikom w Polsce) zapewnił, że kolej jest ważna dla województwa,
jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu i na
pewno będzie rozwijana. „Mamy w rozkładzie jazdy
2015/2016 o 5 mln więcej pociągokilometrów niż rok
lipiec 2016
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temu. Wkrótce uruchamiamy Szybką Kolej Aglomeracyjną
do Tarnowa. Będziemy przeznaczać więcej pieniędzy na
przewozy regionalne. To da więcej pasażerów i więcej
pracy dla kolejarzy” – mówił Jacek Krupa. Marszałek
przypomniał, że województwo w ostatnich latach kupiło
31 nowoczesnych pociągów, a w tym roku firma Newag
szykuje 13 kolejnych. „W przyszłym roku planujemy
kolejne zamówienia” – dodał marszałek.
Do pikietujących wyszedł też Józef Pilch Wojewoda
Małopolski, który poparł postulaty przedstawione przez
zgromadzonych i zapowiedział wszechstronną pomoc na
rzecz poprawy funkcjonowania kolei w Małopolsce.
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Związki dla wszystkich

Zdaniem NSZZ „Solidarność” możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych powinna
przysługiwać wszystkim zatrudnionym na umowach
cywilnoprawnych. Powinni też mieć oni pełnię praw
związkowych. Pracodawcy chcą te uprawnienia ograniczyć, uzależniając je od liczby osób tworzących
zakładową organizację związkową.
O projekcie zmiany ustawy o związkach zawodowych rozmawiali członkowie zespołu Rady Dialogu
Społecznego ds. pracy i ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy chcą zmiany pojęcia „podmiotu zatrudniającego” na „pracodawcę”, a tym samym wprowadzenia
odrębnego od kodeksowego pojęcia „pracodawcy” na
potrzeby ustawy o związkach zawodowych.
NSZZ „Solidarność” akceptuje taką zmianę.
Widzi jednak konieczność zagwarantowania bezwarunkowego prawa koalicji wolontariuszom, stażystom
i innym osobom świadczącym osobiście pracę bez wynagrodzenia. Chce też, by wolontariusze i stażyści byli
objęci układami zbiorowymi. Podtrzymuje stanowisko
o potrzebie wydłużenia terminu na zawiadomienie
sądu o zmianie statutu organizacji związkowej organizacji związkowej do 30 dni od daty podjęcia
stosownej uchwały.
NSZZ „Solidarność” nie godzi się, by uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługiwały
wyłącznie organizacji zrzeszającej co najmniej 10
pracowników. Argumentuje, że stanowi to zaprzeczenie istotny rozszerzania prawa koalicji na osoby
wykonujące pracę zarobkową ze względu na fakt, iż
polski model ruchu związkowego zbudowany jest na
uprawnieniach zakładowej organizacji związkowej.
Sławomir Adamczyk w imieniu trzech centrali
związkowych powiedział, że nie ma zgody na propozycję, by liczba 10 pracowników była decydującym kryterium jeśli chodzi o uprawnienia organizacji
związkowej. „Ludziom wykonującym pracę ekonomicznie zależną trzeba zapewnić właściwy poziom
ochrony” – powiedział.
Jak mówiła ekspertka NSZZ „Solidarność” Barbara Surdykowska, można wprowadzić rozwiązanie, że
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osoby stanowiące zalążek komisji zakładowej mają
odpowiedni poziom wynagrodzenia, pracują przez
określoną liczbę godzin, są zatrudnione przez dłuższy
czas. Nie może być jednak tak, by fakt, iż dane osoby
pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, odbierał
im możliwość tworzenia zakładowej organizacji związkowej oraz korzystania z uprawnień związkowych.
„Tworzy to bowiem całkowitą iluzoryczność rozszerzenia prawa koalicji wymaganego przez prawo
międzynarodowe” – podkreśliła.
Anna Grabowska, Tygodnik Solidarność

Prawo koalicji – to synonim wolności
związkowej. Oznacza prawo zrzeszania się pracowników w celu reprezentacji i obrony swoich
praw i interesów. Pracownicy mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych organizacji. Zasady tworzenia i działania organizacji
określa m.in. ustawa o związkach zawodowych.
Prawo zrzeszania się pracowników gwarantuje
przede wszystkim Konstytucja RP oraz Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 87
i 98 oraz Europejska Karta Społeczna. W Polsce
prawo tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych mają pracownicy bez względu na
podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące
pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie
są pracodawcami. Osobom wykonującym pracę
nakładczą przysługuje tylko prawo wstępowania
do związków zawodowych. Wykonawcy pracy
nakładczej nie mogą bowiem tworzyć organizacji
związkowych, co jest niezgodne z konwencją nr
87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Prawa do
koalicji są wciąż pozbawione osoby wykonujące
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Polskie przepisy ograniczają również m.in.
prawa związkowe funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej, strażaków
Państwowej Straży Pożarnej, oraz pracowników
Najwyższej Izby Kontroli.
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Nie musi
Już być najtaniej
Ustawa wprowadza szereg przepisów,
które uelastyczniają i uproszczają procedury udzielania zamówień publicznych m.in.
poprzez wykorzystanie negocjacji, jako
sposobu doprecyzowania warunków umów
z wykonawcami. Zmniejszono ilość obowiązków formalnych na etapie ubiegania
się o udzielenie zamówienia poprzez m.in.
ograniczenie podstawowych obowiązków
wykonawców do składania oświadczenia
o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (potwierdzającego
spełnianie kryterium warunków udziału
w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także
w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) czy wprowadzenie zasady,
że dokumentów można żądać wyłącznie od
wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza.
Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień
Publicznych zakłada także ograniczenie
możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny. Przy wyborze oferty trzeba będzie
brać pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne. Dokument
wprowadza obowiązek zatrudniania na etat
i ograniczenie możliwości korzystania z kryterium najniższej ceny przy przetargach publicznych. Zamawiający będą mogli zastosować
kryterium ceny, jako jedyne kryterium oceny
ofert lub kryterium o wadze przekraczającej
60 proc., jeżeli przedmiot zamówienia ma
ustalone standardy jakościowe odnoszące
się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia.
Nowela wprowadza klauzule społeczne
i możliwość zastrzegania przez zamawiająlipiec 2016

cego zamówień dla zakładów pracy chronionej i wykonawców, których celem działania
jest integracja społeczna oraz promowanie
zakładów pracy chronionej i wykonawców
zatrudniających niepełnosprawnych i „defaworyzowanych” na rynku pracy.
Ustawa wprowadza także nowy tryb
udzielania zamówień – partnerstwo innowacyjne – którego celem jest promowanie
innowacyjności w systemie zamówień
publicznych. Według autorów ustawy, partnerstwo innowacyjne umożliwi zamawianie
nieistniejących jeszcze technologii i łączenie
w ramach jednej procedury różnych etapów
prac badawczo-rozwojowych, a nawet wdrożeń. Istotną zmianą jest również nowela,
wprowadzająca zamówienia typu in-house.
Podmiot zamawiający będzie mógł teraz powierzyć określone zadania bez przetargów
swojej „spółce-córce”.
Nowela przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ma przede wszystkim na celu
wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno
było nastąpić do 18 kwietnia bieżącego roku.
Warto przypomnieć, że nowelizacja przepisów
wychodzi naprzeciw zgłaszanym od wielu
lat postulatom NSZZ „Solidarność”, wskazującym, że zamówienia publiczne winny
wspierać firmy, które dbają o rodzimy rynek
pracy i o swoich pracowników, oferując im
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia
w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, dla których wyznaczono inne terminy
wejścia w życie. Przypomnijmy, że wartość
zamówień publicznych w Polsce z roku na rok
rośnie i obecnie wynosi co najmniej 150 mld
zł, co stanowi już ponad 8% PKB.
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Adam Gliksman

Znowelizowana
ustawa
o zamówieniach
publicznych została
podpisana 11 lipca
br. przez prezydenta
Andrzeja Dudę.
Nowe prawo
ogranicza stosowanie
kryterium najniższej
ceny.
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Adam Gliksman

Mamy minimalną
stawkę!

Sejm RP uchwalił 7
lipca br. ustawę
o minimalnej stawce
godzinowej
za pracę na umowęzlecenie i w ramach
samozatrudnienia.
Zgodnie z nią
wynagrodzenie
wyniesie 12 zł
za godzinę, a po
waloryzacji w 2017
r. – ok. 13 zł. Za
przyjęciem ustawy
głosowało 380
posłów, 47 było
przeciwko,
a 14 wstrzymało się
od głosu.

Minimalna stawka będzie wynosiła
12 zł brutto za godzinę, ale kwota waloryzowana będzie co roku w zależności
od wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę na etacie. Ponieważ w 2017 r.
będzie obowiązywała nowa kwota wynagrodzenia minimalnego (zgodnie z propozycją rządu – 2 tys. zł brutto), również
godzinowa stawka minimalna zostanie
automatycznie zwaloryzowana. Zgodnie
z uchwaloną przez Sejm ustawą dodatek
za pracę w porze nocnej nie będzie wliczany do wynagrodzenia.
W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu
Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia
za pracę na etat i stawki godzinowej.
Stawka godzinowa miałaby obejmować nie tylko osoby na umowach-zlecenia, ale też samozatrudnionych, którzy
jednoosobowo świadczą usługi dla firm.
Projekt precyzuje, kiedy takie rozwiązanie
będzie stosowane, m.in. przy zleceniach,
w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma mieć
zastosowanie do wszystkich umów, bez
względu na sposób ustalania wynagrodzenia – wg stawki godzinowej, dziennej,
tygodniowej, miesięcznej, itp.
Wynagrodzenie wynikające z zastosowania minimalnej stawki godzinowej ma
być wypłacane w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu. Wyłączenia z zasady
minimalnego godzinowego wynagrodzenia
za pracę mają dotyczyć m.in. rodzinnych
domów pomocy i umów cywilnoprawnych
przy opiece nad uczestnikami wycieczek.
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Minimalna stawka nie będzie dotyczyła też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie
ustalającego miejsce i czas realizacji zadań,
jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało
wyłącznie od osiągniętego rezultatu. Zdaniem twórców ustawy w praktyce oznacza
to, że nowe przepisy będą dotyczyć m.in.
pracowników firm ochroniarskich i sprzątających, którzy mają szczególnie niskie
stawki wynagrodzeń.
Państwowa Inspekcja Pracy, zgodnie
z ustawą, uzyskała prawo do kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy oraz
legalności zatrudnienia bez uprzedzenia
przedsiębiorców, o każdej porze dnia i nocy.
PIP ma kontrolować, czy podmiot wypłacił
minimalną stawkę godzinową, będzie też
mogła wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości.
Przewidziano także sankcje za
naruszenie przepisów o zapewnieniu minimalnej stawki godzinowej. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu albo
osoba działająca w imieniu innej jednostki
organizacyjnej, która wypłaca należne
wynagrodzenie za każdą godzinę pracy
w wysokości niższej od obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, będzie podlegać
karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.
Ustawa znosi też zmniejszenie kwoty
minimalnego wynagrodzenia do 80 proc.
dla młodych pracowników.
Minimalna stawka godzinowa ma
obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., ale
część przepisów ustawy ma wejść w życie
wcześniej – w dniu ogłoszenia ustawy
i 1 września br.
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Z Regionu
II edycja Nagród Małopolskiej
„Solidarności” im. Barbary Niemiec

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

28 maja 2015 r. Zarząd Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” ustanowił nagrodę im. Barbary Niemiec, którą są nagradzani najbardziej aktywni członkowie
i najlepsze organizacje naszego związku, oraz najciekawsze inicjatywy związkowe w naszym regionie. Nagroda
jest przyznawana w powyższych trzech kategoriach.
Pierwszy raz statuetki zostały wręczone we wrześniu 2015 r. podczas uroczystego jubileuszowego zjazdu
Małopolskiej „Solidarności”. Obecnie ruszyła druga edycja
konkursu. Formularze wniosków oraz regulamin konkursu
można pobrać w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność” oraz ze strony www.solidarnosc.krakow.pl. Wnioski
można składać do końca września br.

Powitaliśmy Pogoń Lwów

Adam Gliksman

Małopolska „Solidarność” tradycyjnie była partnerem turnieju „Welcome to Nowa Huta”, która odbyła
się już po raz siódmy. Tym razem, 16 lipca br. Hutnik
Nowa Huta podjął jeden z najstarszych klubów polskich
– Pogoń Lwów. Wspaniałe osiągnięcia Pogoni przerwał
wybuch II wojny światowej, który na 70 lat uniemożliwił
odrodzenie klubu. Dopiero w 2009 r., dzięki zaangażowaniu Polaków, udało się odbudować klub, który dziś
zrzesza wielu młodych kresowian.
W rozegranym meczu padło sześć bardzo pięknych
bramek, a spotkanie zakończyło się remisem 3-3. Do
rozstrzygnięcia spotkania konieczne było aż 6 kolejek
rzutów karnych. Jedenastki nieco lepiej wykonywali lwowianie, którzy wygrali 3-2 i to oni odebrali z rąk prezesa
Hutnika Adama Gliksmana pamiątkowy puchar.
majlech

lipiec 2016
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To już IX edycja ogólnopolskiej
Akcji Certyfikacyjnej „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. Poszukiwane są firmy przestrzegające prawa pracy i realizujące w praktyce
idee dialogu społecznego. Aplikacje
w tym roku będą przyjmowane do
15 października. Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jak co roku organizatorem
jest NSZZ „Solidarność”.
Zgłoszenia może dokonać zakładowa organizacja NSZZ
„Solidarność”. Swoją kandydaturę, przy poparciu organizacji
związkowej, może też zgłosić zarząd przedsiębiorstwa.
Wszystkie zgłoszenia rozpatrywane będą przez Komisję
Certyfikacyjną.
Do konkursu mogą być zgłoszone firmy, których codzienne praktyki zbieżne są z wartościami propagowanymi
przez NSZZ „Solidarność”. – Kryteriami, jakie weźmiemy
pod uwagę, jest preferowanie stałego zatrudnienia i przestrzeganie bezpieczeństwa i standardów pracy. Ważne też,
by pracownicy mieli nieskrępowaną możliwość tworzenia
w zakładzie związków zawodowych – wyjaśnia Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem PPP
przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech
lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować
w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy
w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu
społecznego.
Ankiety zgłoszeniowe należy przesyłać do 15 października br. na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl

INFORMACYJNY

11

Zagranica
Nie chcieli 2,500 CHF

płatnych zajęć. Nie przekonały ich argumenty, że nowy
instrument pozwoli zmniejszyć biedę i nierówności
społeczne, a mieszkańcy byliby szczęśliwsi, mogąc np.
wybierać pracę, która ich bardziej interesuje. Zdaniem
inicjatorów referendum byłaby to również szansa na
ograniczenie bezrobocia, wynikającego z większej
automatyzacji pracy.
Mimo porażki, inicjatorzy pomysłu są zadowoleni
z wyników. Argumentują, że gdy zaczynali kampanię,
popierało ich zaledwie 10% Szwajcarów. W referendum
za ich pomysłem opowiedziało się już 22% głosujących.
Część Szwajcarów zauważa problem. Nelly, 23 l., studentka z Genewy, pracująca również dorywczo, podkreśla, że zwłaszcza sytuacja młodych ludzi w Szwajcarii jest trudna: „Wiele osób nie może znaleźć pracy,
a oferowane wynagrodzenie nie wystarcza do usamodzielnienia się i prowadzenia normalnego życia.
Niestety niewiele osób to zauważa.”
Natasha, Francuzka pracująca od ponad 4 lat
w Szwajcarii, nie jest zaskoczona wynikiem referendum: „Szwajcarzy są trochę dziwni. Kilka lat temu
odrzucili również propozycję wydłużenia urlopów
o 2 tygodnie; gdyby u nas w Francji padł taki pomysł,
trudno mi wyobrazić sobie, by nie przeszedł” – śmieje
się. Podobnie było kilkanaście lat temu, gdy również
odrzucono pomysł skrócenia tygodniowego czasu pracy
z 42 do 36 godzin.

Na początku czerwca Szwajcarzy w ogólnokrajowym referendum odrzucili propozycję wprowadzenia
bezwarunkowej minimalnej kwoty dochodu na poziomie 2,5 tys. franków, tj. ok. 10 tys. zł.
Idea referendum narodziła się w grupie intelektualistów, pisarzy, artystów, a także niektórych
przedsiębiorców, którym udało się przekonać ponad
126 tys. rodaków do złożenia podpisu pod wnioskiem
o referendum w sprawie minimalnego dochodu gwarantowanego. Dzięki niemu każdy Szwajcar, który byłby
bezrobotny lub zarabiał stosunkowo niewiele mógłby
otrzymać do 2,5 tys. franków co miesiąc. Projekt dotyczył także młodzieży poniżej 18 roku życia, w przypadku której zaproponowano dochód na poziomie 625
franków. Pomysł Szwajcarów nie był nowy, bowiem
w ostatnich latach dyskusje na ten temat były prowadzone m.in. w Holandii, Finlandii, Kanadzie i Nowej
Zelandii. Szwajcaria była jednak pierwszym krajem, w którym zdecydowano się na przegłosowanie tego pomysłu.
Inicjatorzy referendum argumentowali, że zaproponowane środki pozwolą Szwajcarom na ograniczenie ilości godzin spędzonych w pracy i pozwolą im
lepiej żyć. Okazało się, że Helweci w zdecydowanej
większości jednak tego nie chcą.
Przeciwnicy pomysłu argumentowali, że takie
rozwiązanie uderzy w ekonomię kraju i niekorzystnie
Adam Gliksman
wpłynie na rynek pracy. Wtórował im rząd, wskazują,
że środki potrzebne do zrealizowania tego planu (ponad 208 miliardów USD), musiałyby pochodzić
z podniesienia podatków oraz dodatkowo konieczne byłyby cięcia
budżetowe. Jak wynika z badań
wielu Szwajcarów nie wierzyło, że
państwo jest w stanie udźwignąć
nowe obciążenia oraz nie chciało
wprowadzenia gwarantowanego
dochodu minimalnego z obawy na
prawdopodobieństwo zwiększonej
imigracji oraz zmniejszenia zainteOlbrzymi plakat z napisem „Co byś zrobił, gdyby twój dochód był zabezpieczony?” inicjatorzy
resowania podejmowaniem gorzej
referendum zaprezentowali m.in. w Genewie.
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w skawinie mieli
nadzieję
„Po raz pierwszy od 1989 r. udało się nam tak licznie spotkać w gronie ludzi, którzy naprawdę walczyli
w naszym mieście z komuną” – mówił
otwierając spotkanie Ryszard Majdzik,
jedna z najbardziej zaangażowanych
w działania niepodległościowe osób
w Małopolsce. Zaangażowanie i odwagę
osób ze Skawiny podkreślali również Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Burmistrz Skawiny Paweł Kolasa. „Zawsze
takie spotkania, są dla mnie wartością,
bo możemy się uczyć z Państwa postaw”
– mówił P. Ćwik. Burmistrz Skawiny podkreślał z kolei, że ważne dla niego jest
to, by wiedza na temat „Solidarności”
i wkładu Skawiny w wielką rewolucję
„Solidarności” była upowszechniania
i dotarła do młodzieży i do kolejnych
pokoleń mieszkańców.
Temu postulatowi wychodzi naprzeciw Małopolski Szlak Solidarności, który
objął niedawno również Skawinę. „Na
mapie Małopolski Skawina wyróżniała
się. Była bowiem jedną z nielicznych
miejscowości, w których już w sierpniu
1980 r. wybuchły strajki popierające
robotników Wybrzeża. Potem ta działalność był rozwijana przez całe lata 80.
To dzięki Państwu Skawina zmieniła się
i dziś trzeba o tym przypominać. Mam
nadzieję, że spacerując naszym szlakiem
młodzież chętniej i łatwiej pozna te lata”
– mówił Adam Gliksman, inicjator powstania Małopolskiego Szlaku Solidarlipiec 2016

ności i zarazem autor przewodnika po
Skawińskim Szlaku Solidarności.
W drugiej części spotkania jego
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale
i dyplomy przygotowane przez Małopolską „Solidarność”. Wiceprzewodniczący
Zarządu Regionu Adam Lach, wręczając
je nie krył wzruszenia, że na sali widzi
wiele osób, z którymi przed laty współpracował. Niestety, nie wszyscy wyróżnienie mogli przybyć na spotkanie. Część
medali została przyznana pośmiertnie,
w tym. m.in. Mieczysławowi Majdzikowi,
Janinie Majdzik, Jadwidze Leńczowskiej,
Bożenie Szewczyk, Stanisławowi Kopciowi, Stanisławowi Florczykowi i Tadeuszowi Firkowi. Medal otrzymał pośmiertnie
Antoni Szczypczyk, który w 1982 r.
na 120-metrowym kominie Elektrowni
Skawina wymalował samodzielnie napis
„Solidarność”. Co ciekawe, przez wiele
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Adam Gliksman

W piątkowe
popołudnie, 1 lipca
br. w pałacyku
„Sokół” w Skawinie
spotkali się tamtejsi
działacze opozycji
antykomunistycznej,
których Małopolska
„Solidarność”
uhonorowała
pamiątkowymi
medalami.
Po raz pierwszy
zaprezentowano
również Skawiński
Szlak Solidarności.
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lat różne osoby przyznawały się do tego aktu sabotażu, a dopiero stosunkowo niedawno udało się ustalić
okoliczności wykonania malunku. Antoni Szczypczyk
tego już nie doczekał – zmarł w 2003 r. na Chorwacji.
W jego imieniu medale odebrał brat Stefan Szczypczyk i siostra Janina Ożóg.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał ks. Andrzej
Zwoliński, który w latach 80. XX w. współpracował
z podziemiem skawińskim i niejednokrotnie wygłaszał
kazania patriotyczne podczas swoich wizyt w Skawinie. Z właściwym sobie humorem mówił: „Nasza
dzisiejsza uroczystość przypomina nieco dożynki, które
– choć ważne – niewiele mają wspólnego z prawdziwą
pracą na roli. Nasza działalność była przecież podobna
do pracy rolnika, który nigdy nie ma pewności, jakie
będą efekty. I tak było z nami: nie mieliśmy pewności,
ale mieliśmy nadzieję. Jeden z dziś wyróżnionych
w latach 80. złożył ślubowanie, że pozostanie abstynentem do czasu, gdy komuna upadnie. Jego żona
żartowała, że pewnie już do końca życia się nie napije. A jednak… Dlatego mamy dziś prawo do dożynek
i do świętowania, bo to czego wspólnie dokonaliśmy,
było ważne”.
Kończąc spotkanie, ksiądz A, Zwoliński, który jest
dziś Kierownikiem Katedry Katolickiej Nauki Społecznej
w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie,
mówił także o współczesnej „Solidarności”: „Solidarność” musi istnieć i powinna nadal być otwarta na
ludzi o różnych poglądach. W katolickiej nauce społecznej podkreśla się znaczenie różnic i różnorodności,
ale ponad nimi musi być coś więcej. „Solidarność”
była i jest tym „więcej”, „Solidarność” jest nam dziś
potrzebna, byle nas nie zgubiły drobiazgi”.
Medalami Małopolskiej „Solidarności” zostali
wyróżnieni: Marek Byrgiel, Robert Kościelny, Henryk
Janas, Teresa Buńko, Janina Majdzik (pośmiertnie),
Mieczysław Majdzik (pośmiertnie), Anna Majka,
Zbigniew Sikorski, Franciszek Sikorski, Jadwiga
Leńczowska (pośmiertnie), Józef Spólnik, Stanisław
Pawłowski, Ryszard Rusnarczyk, Adam Szostek, Adam
Balza, Halina Mrowiec, Jerzy Harnas, Stanisław Urban,
Ryszard Papież, Janusz Wątor, Adam Madej, Stanisław
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Skowronek, Stefan Smolnik, Andrzej Dańko, Wiesław
Mazurkiewicz, Bożena Szewczyk (pośmiertnie), Jacek Klaś, Marek Klimczyk, Tadeusz Jodłowski, Beata
Majdzik, Zygmunt Majdzik, Kazimierz Korabiński, Jan
Barcik, Marek Ciaputa, Adam Chrząstek, Aleksandra Wrześniak, Bogusz Batko, Artur Knecht, Antoni
Szczypczyk (pośmiertnie), Andrzej Hajda, ks. Andrzej
Zwoliński, Bronisław Dąbrowa, Tadeusz Kochana, Marek Sala, Stanisław Kopeć (pośmiertnie), Stanisław
Florczyk (pośmiertnie), Tadeusz Firek (pośmiertnie),
Zdzisław Hobrzyk, Leszek Batko, Ryszard Majdzik,
Franciszek Maślanka i Katarzyna Schejbal-Dereń.
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Pro memoria
Wspomnienie o Tomku
W czwartek 14 maja
br. w Kościele Ducha Świętego w Dębicy pożegnaliśmy śp. Tomasza Podlaska
– długoletniego działacza
NSZZ „Solidarność”. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A.
związany był przez 36 lat.
W 1980 roku podjął pracę
w ówczesnym Stomilu jako
mechanik aparatury automatycznej. Pracowałem wtedy na Wydziale Wodnym. Jego
brygadę nazywaliśmy „specami od ciepłego powietrza”. Samego Tomka znałem tylko przelotnie, czas na
wspólne rozwiązywanie ludzkich problemów przyszedł
znacznie później. Ze związkowego oddelegowania korzystał w l. 1998-2002 jako wiceprzewodniczący KZ,
a od 2002 r. jako przewodniczący. Od 1998 r. nieprzerwanie był był członkiem Zarządu Regionu Małopolskiej
„Solidarności”.
Działalność śp. Tomka miała również charakter ponadregionalny – w bieżącej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego
oraz Wiceprzewodniczącego Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Chemicznego. W 2005 r. został członkiem
Rady Pracowniczej koncernu Goodyear a w 2014 r.
objął funkcję jej przewodniczącego.
Był radnym miasta Dębica od 2007 r. rekomendowanym przez Wspólnotę Ziemi Dębickiej
i PiS. Jego główym wyzwaniem podczas pełnienia
funkcji radnego była działalność w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sportowiec
i sędzia piłkarski, długi czas swojego życia poświęcił
pracy w Poradni Rodzinnej. Był również ministrantem
a potem lektorem kilkudziesięciu pieszych pielgrzymek
na Jasną Górę, na które wyruszał z grupą tarnowską.
W zasadzie długo można byłoby wyliczać inne funkcje,
przywiązanie do życiowych pasji, których było bardzo
dużo...
Wśród licznych delegacji, od przedstawicieli parlamentu począwszy, władz samorządowych różnych
lipiec 2016
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szczebli, grup liturgicznych, sportowców, sędziów piłkarskich biorących udział w ostatnim pożegnaniu śp.
Tomka, nie zabrakło również bardzo licznej grupy
Małopolskiej „Solidarności”. Przewodniczący Wojciech
Grzeszek, członkowie Prezydium, przedstawiciele władz
krajowych NSZZ „Solidarność” i niemalże wszystkich
Oddziałów i Biur z terenu Małopolski i „Solidarności”
Dębickiej z pocztami sztandarowymi. Obecni byli również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” MICHELIN
z Olsztyna – to z nimi „Stomilowska” „Solidarność”
była bardzo związana w wymianie doświadczeń
i rozwiązań od chwili prywatyzacji zakładów.
Nie czuję się upoważniony do osobistych refleksji
i wyznań, niemniej jednak chciałbym się podzielić chociaż jedną. W ostatnich latach zbyt często dane mi jest
brać udział w pożegnaniach działaczy, członków związku – zbyt młodych. A jakże mało wiemy o sobie.
Ze śp. Tomkiem mogłem trochę porozmawiać
w trakcie wspólnych podróży na posiedzenia Zarządu
Regionu, ale i ten czas zbyt często był nam zabierany
na omówienie innych bieżących problemów, których
nigdy jakoś nie brakowało. Podobnie było w czasie
częstych wizyt w siedzibie „Solidarności” TC Dębica.
Jak z tym sobie poradzić, rozwiązać – to pytanie
pozostawiam bez odpowiedzi na ewentualną chwilę
zadumy czy też refleksji…
Waldek Cieśla

Przepraszamy Pana Wiktora Sowę,
byłego Wojewodę Nowosądeckiego za
przyczynienie się do rozpowszechniania
fałszywych oskarżeń wskutek podania
w nocie identyfikacyjnej 302/05 zapisu
niezgodnego z rzeczywistym stanem, iż miał
być on tajnym współpracownikiem Służby
Bezpieczeństwa.
Wyrażamy ubolewanie z powodu
wyrządzenia panu Wiktorowi Sowie bardzo
wielkiej krzywdy.
Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
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