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Zaproszenie
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na spotkanie przedstawicieli
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NSZZ „Solidarność” z Krakowa i okolic, które odbędzie
się w dn. 4 stycznia 2019
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w siedzibie Małopolskiej „Solidarności”, Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, sala 406.
Po zebraniu zapraszamy wszystkich na Spotkanie Opłatkowe
Małopolskiej „Solidarności” z udziałem ks. arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego, które rozpocznie się o godz. 16:00 w Domu
Kultury Kolejarz przy ul. św. Filipa 6.
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Aktualności

Posiedzenia
Zarządu regionu
Posiedzenie w dn. 22 listopada br.
Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia podziękowań za pracę na rzecz
Regionu Krzysztofowi Krukowi z Dębicy,
który w minionej kadencji był członkiem
Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący ZR Wojciech Grzeszek wręczył
również oficjalne nominacje Agnieszce
Morawiec i Krzysztofowi Lichocie, którzy
w sierpniu zostali powołani na kierowników
biur odpowiednio: w Bochni i Brzesku oraz
w Zakopanem.
W dalszej kolejności Adam Gliksman
złożył relację z obrad XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów, który pod koniec października odbył się w Częstochowie, omawiając
dokumenty zjazdowe, w tym najistotniejsze
zmiany w Statucie związku, które wejdą
w życie po rejestracji przez sąd. Najistotniejsze będzie wydłużenie kadencji związkowej
z 4 do 5 lat, co oznacza, że obecne władze
związku zakończą swoje funkcjonowanie
w 2023 a nie w 2022 r.
W dyskusji poświęconej sytuacji
w związku w regionie głos zabierali przedstawiciele poszczególnych branż i biur ZR.
Wojciech Grzeszek podziękował z kolei
wszystkim członkom Związku za zaangażowanie w wybory samorządowe i oddanie
głosów na kandydatów „Solidarności”.
Zarząd Regionu zajął się również
sytuacją w KM NSZZ „Solidarność” przy
Regionie Małopolskim, powołując zarząd
komisaryczny, mający na celu uporządkowanie sytuacji w tej organizacji.

Adam Gliksman

Zarządu Regionu zapoznali się z informacją przedstawioną przez Agnieszkę Weber
z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na temat projektu „Dobry Czas na
Adaptację do Zmian” realizowanego w Małopolsce. Celem projektu jest wsparcie osób
zwolnionych, przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem poprzez umożliwienie
podniesienia im kwalifikacji i kompetencji.
W ramach projektu jego uczestnicy mogą
skorzystać z pomocy doradcy w zakresie
znalezienia zatrudnienia, a także skorzystać
ze szkoleń i staży, finansowanych przez
MARR. Projekt będzie realizowany do 2020
r. Więcej informacji na stronie: www.marr.
pl/dcaz.
Członkowie ZR wysłuchali również relacji z posiedzenia Komisji Krajowej, które
w dn. 11-12 grudnia br. odbyło się w Gdańsku. Było to pierwsze robocze posiedzenie
KK w kadencji. Wynikiem dyskusji na temat
sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce
i relacji z rządem było przyjęte przez Komisję Krajową stanowisko, w którym związek wytyka rządzącym brak realizacji wielu

Relacji z obrad
Podsumowaniu XXIX
Krajowego Zjazdu
Delegatów
NSZZ „Solidarność”,
pierwszego
posiedzenia Komisji
Krajowej oraz
sytuacji w zakładach
pracy w Regionie
Małopolskim
były poświęcone
Zarządy Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, które
odbyły się
22 listopada
i 13 grudnia br.

cd. na str. 5

Posiedzenie w dn. 13 grudnia br.
W trakcie posiedzenia członkowie
grudzień 2018
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Aktualności
Agnieszka Masłowska

W czwartek
6 grudnia 2018 r.,
135 metrów pod
ziemią związkowcy
Małopolskiej
„Solidarności”
przekazali
najcenniejszy
dar – swoją krew.
Mikołajkowa odsłona
akcji „100 litrów
krwi na
100-lecie odzyskania
przez Polskę
niepodległości”
zakończyła się
pełnym sukcesem
– zebrano 60 litrów
krwi!

4

Podaruj krew,
podaruj życie
Już od 10 rano w w komorze Jana
Haluszki w Kopalni Soli „Wieliczka” gości
witał św. Mikołaj, wręczający mikołajowe
czerwone czapeczki wszystkim tym, którzy
zdecydowali się oddać krew 135 metrów
pod ziemią. Związkowcy z Małopolskiej
„Solidarności” i tym razem nie zawiedli – panie i panowie cierpliwie czekali
w długiej kolejce, żeby dopełnić wszelkich
formalności zanim usiedli w fotelach, aby
oddać krew.
Oprócz miejscowych i pracowników
Kopalni Soli do Wieliczki zjechali związkowcy z całej Małopolski: górnicy i pracownicy kopalni Janina z Libiąża, członkowie Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” z Krakowa i Nowego Sącza,
związkowcy z Dębicy oraz z wielu innych
miejsc.
- Oddaję krew pierwszy raz, ale nie
czuję strachu. Tu panuje tak rodzinna, przyjazna atmosfera, że człowiek jakoś nie
myśli o igle – mówi jeden z uczestników

SERWIS

akcji. – Wstyd byłoby myśleć w takiej
chwili o sobie, jestem tu świadomie, bo
wiem, że moja krew może uratować czyjeś
życie. Czuje się dumny z tego powodu.
Poza tym chłopaki patrzą – śmieje się
– nie można dać plamy.
Całym przedsięwzięciem zajął
się Adam Gawlik – szef „Solidarności”
w Kopalni Soli w Wieliczce. Jest doskonałym organizatorem, co od razu widać.
Wszystko zostało perfekcyjnie zorganizowane, czego dowodem były komentarze
przybyłych.
– Adam potrafi porwać ludzi i zmobilizować do działania. Jest w kilku miejscach
naraz, żeby wszystko miało być tak, jak
trzeba – żartuje kolega z komisji Gawlika
i dodaje już poważnie: Jak Adam się za coś
zabiera, to zawsze sukces jest.
– To sukces tych, którzy oddają krew,
związkowców i pracowników Kopalni, to
sukces Solidarności to wspólny sukces
– odpowiada skromnie Gawlik. Krwiodawcy oprócz fantastycznej atmosfery
otrzymali posiłek regeneracyjny, a także
bilety na zwiedzanie zabytkowej wielickiej
kopalni.
Podczas akcji nie mogło zabraknąć
również Przewodniczącego Wojciecha
Grzeszka i Ryszarda Pietrzyka Członka Prezydium ZRM NSZZ „Solidarność”, którzy
wręczyli honorowe odznaki krwiodawcy
ufundowane przez ZRM na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Dziękuję wam za ten dar. To ofiara
symboliczna, bo przecież za naszą ojczy-
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dokończenie ze str. 3

obietnic wyborczych, m.in. dotyczących kwoty wolnej
od podatku, czy podniesienia kwot, od których zależy
możliwość uzyskania pomocy społecznej, odmrożenia
odpisu na ZFŚS i wycofania antypracowniczych zmian w
prawie pracy. „Solidarność” zwróciła także uwagę na to,
że lekceważenie konsultacji społecznych przez obecną
władzę prowadzi do ponownego kryzysu w dialogu społecznym w Polsce. To szczególnie oburzające, bo po 2015
r. wydawało się, że dobre praktyki w tym zakresie będą
symbolem zmian, jakie zaszły w Polsce (całość stanowiska publikujemy w bieżącym numerze Serwisu).
Drugim ważnym punktem posiedzenia KK była
dyskusja na temat polityki zagranicznej związku,
w której podsumowano zaangażowanie „Solidarności” w działalność najważniejszych międzynarodowych instytucji związkowych: Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ)
i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ)
oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy. Choć w międzynarodowym ruchu związkowym coraz wyraźniejsza jest
przewaga poglądów lewicowych i socjalistycznych, to
obecność chrześcijańskich związków zawodowych jest
bardzo potrzebna, by zagwarantować pluralizm ideowy.
Równie ważne jest umiejętne korzystanie przez NSZZ
„Solidarność” z osiągnięć międzynarodowego ruchu
związkowego, m.in. w zakresie dwustronnego dialogu
społecznego i dwustronnych branżowych układów zbiorowych pracy oraz standardów pracy.
Podczas posiedzenia KK powołano ponadto Radę Krajowego Funduszu Strajkowego, w którym z Małopolski znaleźli
się Jerzy Jaworski i Jerzy Smoła.
Po zakończeniu obrad, członkowie Zarządu Regionu wzięli udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.

fot. A. Masłowska

znę przelewano krew. Dziś, dzięki temu, że żyjemy
w wolnym kraju tej krwi przelewać nie trzeba. Ale jest
ona cennym darem, którego w szpitalach brakuje. To
najlepszy sposób, w jaki można było tę rocznicę uczcić
– podsumował akcję Wojciech Grzeszek.
„100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości” to akcja będąca inicjatywą Prezydium ZRM związaną z przypadającą w tym roku setną
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Trwała
przez cały 2018 rok. Organizatorami grudniowej akcji
„Podaruj krew, podaruj życie”są: MK NSZZ „Solidarność”
przy Kopalni Soli „Wieliczka”, Kopalnia Soli „Wieliczka”,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie i Region Małopolska NSZZ „Solidarność”.

grudzień 2018
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Branże
Andrzej Rybicki

Małopolska
kultura
wysłuchana!

Po latach walki
i braku zrozumienia
małopolska kultura
nareszcie została
wysłuchana. Na
ostatnim posiedzeniu
Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego
w dniu 5 grudnia
br. pierwszym
tematem spotkania
był problem niskich
wynagrodzeń
w małopolskich
instytucjach kultury.

W posiedzeniu uczestniczył Piotr Ćwik,
przewodniczący Rady, wojewoda małopolski
i Witold Kozłowski, marszałek województwa
małopolskiego oraz m.in. przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wojciech
Grzeszek, przewodniczący i Jerzy Smoła, wiceprzewodniczący Zarządu.
Na wstępie Andrzej Rybicki, przewodniczący Krajowej Sekcji Muzeów i Instytucji Ochrony
Zabytków NSZZ „Solidarność” skrótowo przedstawił sytuację pracowników małopolskich instytucji kultury, dla których organizatorem jest
Marszałek Woj. Małopolskiego. Podkreślił, że
na niskie wynagrodzenia pracowników muzeów,
bibliotek czy domów kultury wpływ miał nie
tylko brak środków w budżecie, ale i błędna
polityka poprzedniego Zarządu Województwa,
która prawie zupełnie nie zauważała ludzi
– pracowników tych instytucji. Kierowanie
znacznych środków budżetowych na nowe
inwestycje i nie do końca trafione projekty
spowodowało daleko posuniętą pauperyzację
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muzealników, bibliotekarzy, filharmoników
i innych pracowników małopolskiej kultury.
„Kultura musi być, a ludzie kultury muszą za
coś żyć” to tytuł wystąpienia A. Rybickiego,
który najtrafniej odzwierciedla sytuację, w jakiej
znaleźli się pracownicy. Przypomniał również
szereg akcji protestacyjnych, przy wsparciu
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” prowadzonych od 2015 roku pod hasłem „Dziady
Kultury”, miały one unaocznić ówczesnym
decydentom trudną sytuację tej grupy zawodowej. Zwrócił również uwagę, że dotychczasowe
regulacje wynagrodzeń, nominalnie nie wyglądające dramatycznie, w rzeczywistości tylko
w niewielkim stopniu poprawiły sytuację muzealników, bibliotekarzy, animatorów kultury,
czy filharmoników, gdyż ich zarobki plasowały
się na samym dnie. Głębokie niedofinansowanie tej grupy pracowników, przez nich samych
określane jako dyskryminacja finansowa ludzi
kultury, nie została zniwelowana.
W odpowiedzi na wystąpienie Andrzeja
Rybickiego Wojewoda Piotr Ćwik zauważył,
że sytuacja ta jest mu znana, a kwestia zaniżonych wynagrodzeń musi być rozwiązana
w sposób systemowy. Następnie Marszałek
Witold Kozłowski, podkreślił, że ze względu na
koniec roku i właściwie dobiegające końca prace
nad budżetem na 2019 rok, w obecnej chwili
Zarząd Województwa Małopolskiego może podjąć doraźne decyzję, która jedynie tymczasowo
poprawi sytuację. Przekazał informację, że Zarząd Województwa małopolskiego postanowił
o przekazaniu dotacji w wysokości 3,2 mln
(trzy miliony dwieście tysięcy) zł na nagrody
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Branże/Historia
dla pracowników małopolskich instytucji kultury. Dotacje zostaną przekazane jeszcze w bieżącym roku, tak, aby wypłaty
mogły być dokonane w grudniu br. Jednocześnie, od początku
przyszłego roku zostaną podjęte prac nad systemowym rozwiązaniem kwestii płacowych w tych instytucjach, co było jednym
z dwóch postulatów „Dziadów kultury” artykułowanym od
początku protestu tj. od 2015 r. Marszałek poprosił również
o czas na analizy i znalezienie najwłaściwszych rozwiązań.
Strona związkowa oczywiście wyraziła zrozumienie dla prośby
Marszałka i uznała, że jest to ważny, pozytywnie odczytywany
element dialogu. „Wykonano właśnie pierwszy krok, mający
na celu poprawę sytuacji płacowej w naszych instytucjach”
stwierdził A. Rybicki. Głos w dyskusji zabrali również Jacek
Szczęsnowicz, wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji
NSZZ Solidarność w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Anna
Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Anna Wiśniewska, zastępca dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej, Danuta Płatek i dr hab. Jacek Górski,
dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Rada postanowiła przyjąć stanowisko w podsumowaniu
którego czytamy:
„Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego stoi na stanowisku konieczności zwiększenia nakładów na kulturę, które
skutkowałyby istotnym wzrostem wynagrodzeń w instytucjach
dla których organizatorem jest Marszałek województwa Małopolskiego. Realizacja musi odbyć się poprzez:
1. Wyasygnowanie jeszcze w bieżącym roku dodatkowych
środków na wynagrodzenia w instytucjach o najniższych
średnich.
2. Zróżnicowanie wielkości środków w oparciu o średnie
wynagrodzenie w danej instytucji oraz niwelacja różnic
w zarobkach pracowników na takich samych stanowiskach
w różnych instytucjach.
3. Ustalenie budżetu województwa małopolskiego na 2019
r. z uwzględnienie progresji wynagrodzeń w instytucjach
kultury.
4. Ustanowienie harmonogramu stałych – cyklicznych konsultacji w sprawie wynagrodzeń pomiędzy: organizatorem,
kadrą zarządcą poszczególnymi instytucjami i czynnikiem
społecznym (związki zawodowe) w celu monitorowania
wynagrodzeń.
5. Powiązania wzrostu wynagrodzeń z oceną aktywności
instytucji i jej pracowników.”
Przewodniczący Rady Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
zaproponował przyjęcie Stanowiska Rady w sprawie wynagrodzeń. Zostało przyjęte bez głosów sprzeciwu.
grudzień 2018
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Wręczono medale „Pro Bono Poloniae”

W 151. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego
5 grudnia 2018 r. w w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu wręczono medale „Pro Bono Poloniae”.
Jednym z odznaczonych został Jacek Smagowicz, wieloletni
i zasłużony działacz małopolskiej „Solidarności”.
Podczas uroczystości z udziałem wicepremier Beaty
Szydło, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych ministra Jana Kasprzyka, wojewody
małopolskiego Piotra Ćwika i prezydenta Krakowa Jacka
Majchrowskiego, przedstawicieli wojska, kapelana Żołnierzy
Niepodległej o. Eustachego Rakoczego, Bogusława Nizieńskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, kanclerza kapituły Orderu Orła
Białego, dyrektora krakowskiego IPN Filipa Musiała - zostały
wręczone medale „Pro Bono Poloniae” oraz „Pro Patria”.
Medal „Pro Bono Poloniae”, został ustanowiony przez
szefa UdsKiOR dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Jest przyznawany osobom,
które „wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy
o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw
patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Polski wiedzy
o tradycjach niepodległościowych”.
Wśród odznaczonych znalazł się Jacek Smagowicz,
były wieloletni członek ZRM i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Medalami zostali również odznaczeni: por. Wacław Szacoń, Jerzy Bukowski, Jerzy Dobrowolski, Andrzej
Fischer, Edward Jankowski, Ryszard Majdzik, Antoni Piekałkiewicz, Mieczysław Rokosz, Adam Roliński i Przemysław
Wywiał. Medal „Pro Patria” za zasługi w upamiętnianiu
walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała
Iwona Fischer.
ama, fot. A. Masłowska
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Branże
Agnieszka Masłowska

Votum nieufności
dla minister oświaty

„Dziś rozgoryczenie
i frustracja
nauczycieli osiągnęły
apogeum, dlatego
pracownicy oświaty
z „Solidarności”
przypominają
minister Zalewskiej
swoje postulaty”
– mówiła podczas
konferencji prasowej
zorganizowanej
w Zarządzie Regionu
Małopolskiej
Solidarności, Agata
Łyko – szefowa
Regionalnej Sekcji
Oświaty
i Wychowania.

Dlaczego „Solidarność” żąda odwołania minister Anny Zalewskiej z funkcji
Ministra Edukacji?
Napięte relacje na linii związki zawodowe i minister Zalewska trwają już
od siedmiu miesięcy. W maju 2018 r.
w podczas Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” zostało przyjęte stanowisko o „utracie zaufania do Ministra
Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej”,
które jest skutkiem „pozorowanego
dialogu ze związkami zawodowymi”.
Delegaci na WZD zwrócili się do premiera
RP Mateusza Morawieckiego o odwołanie
Anny Zalewskiej z funkcji ministra. We
wrześniu związkowcy z „Solidarności”
zademonstrowali swoje niezadowolenie
przeciwko polityce pani minister przed
budynkiem MEN w Warszawie. Wiele
razy, jak twierdzą, minister edukacji wyznaczała im kilka dni na przygotowanie
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opinii prawnych dotyczących tematów
tak dla nich istotnych. „Solidarność” je
przygotowywała, jednak wbrew zapewnieniom minister Zalewskiej nie dochodziło do merytorycznych rozmów. Według
związkowców rozmowy trójstronne, czy
rozmowy z panią minister nie stwarzały
możliwości prowadzenia dialogu.
Dziś rozgoryczenie i frustracja nauczycieli osiągnęły apogeum, dlatego pracownicy oświaty z „Solidarności” przypominają minister Zalewskiej swoje postulaty
– mówiła podczas konferencji prasowej
w Zarządzie Regionu Małopolskiej Solidarności Agata Łyko – szefowa Regionalnej
Sekcji Oświaty i Wychowania.
W związku z tym Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz oświatowe sekcje regionalne
10 grudnia br., we wszystkich miastach
wojewódzkich zorganizowały konferencje
prasowe pod hasłem „Związkowe votum
nieufności dla minister Zalewskiej”, na
których zostały przedstawione powody
żądania odwołania jej ze stanowiska Ministra Edukacji.
– W wyniku reformy nauczycielom
przybyło wiele dodatkowych obowiązków, wydłużono nam awans zawodowy,
opóźniając możliwość dojścia do wyższych
stawek wynagrodzenia. To kuriozum, że
uzyskanie najwyższego stopnia zawodowego dla nauczycieli rozpoczynających
karierę zawodową w nowym systemie
będzie możliwe dopiero po 15 latach.
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Branże
Ponadto poprzez wydłużenie awansu nauczyciel straci
ok. 100 tys. zł. Nauczyciele są na końcu listy, jeśli
chodzi o wysokość zarobków pracowników, legitymujących się wyższym wykształceniem. Czy to ma być
zachęta do podjęcia pracy przez potencjalnych kandydatów na nauczycieli? Już teraz ich brakuje - twierdzi
wiceprzewodnicząca sekcji Regionalnej Sekcji Oświaty
i Wychowania Jolanta Zawistowicz.
– Nauczycielom zaproponowano niemiarodajny
i nieprzystający do rzeczywistości szkolnej system oceniania pracy nauczycieli. Regulamin jego przyznawania
był inny w każdej szkole, to naprawdę wzbudzało wiele
kontrowersji w naszym środowisku. Na szczęście MEN
się wycofało z obowiązku tworzenia regulaminów,
ale pozostały kryteria, które w zasadzie są nie do
spełnienia – mówi Agata Łyko. – Mimo trwających 3
lata negocjacji z Ministerstwem, nieuregulowany został
problem tzw. godzin karcianych. Ich likwidacja była dla
nas bardzo istotna. Niestety, rozwiązania prawne wprowadzone przez MEN okazały się nieskuteczne w praktyce, a propozycja zmiany tego przepisu, zaproponowana
przez nas, nie została uwzględniona – dodaje.
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność” w pełni poparło postulaty Sekcji Oświaty
Małopolski NSZZ „Solidarność” dotyczące:
1. Piętnastoprocentowego wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli w 2018 r.
2. Zmiany systemu wynagradzania nauczycieli
i powiązania go z np. przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej.
3. Wycofania się MEN z niekorzystnych zmian
w prawie oświatowym dotyczących:
a) wydłużenia ścieżki awansu zawodowego,
b) nowego systemu oceny pracy nauczycieli,
c) rzeczywistej likwidacji darmowej pracy nauczycieli tzw. „godzin pokarcianych”.
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia natychmiastowych działań, prowadzących do realizacji powyższych oczekiwań
naszego środowiska. W przypadku braku porozumienia
w tej sprawie jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania
protestacyjne – twierdzą związkowcy.
grudzień 2018
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Stanowisko nr 10
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” z dn. 10 grudnia 2018 r.
ws. poparcia postulatów Sekcji Oświaty
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” w pełni popiera postulaty Sekcji
Oświaty Małopolski NSZZ „Solidarność” dotyczące:
1. Piętnastoprocentowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2018 r.
2. Zmiany systemu wynagradzania nauczycieli
i powiązania go z np. przeciętnym wynagrodzeniem
w gospodarce narodowej.
3. Wycofania się MEN z niekorzystnych zmian
w prawie oświatowym dotyczących:
a) wydłużenia ścieżki awansu zawodowego,
b) nowego systemu oceny pracy nauczycieli,
c) rzeczywistej likwidacji darmowej pracy
nauczycieli tzw. „godzin pokarcianych”.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 grudnia 2018 r.,
odeszła do Pana

Śp. Halina Korzyniec
urodzona 16 października 1930 r. w Częstochowie,
wieloletnia obywatelka Zakopanego.
Szlachetny człowiek nieustającej modlitwy za
Ojczyznę i „Solidarność” z ruchu „Odwaga i Prawda”
im. ks. Jerzego Popiełuszki.
Rzeczywista Matka Polka – niosąca pomoc dzieciom
z rodzin internowanych po 1982 r. i czeczeńskich po
1994 r. Donatorka na rzecz parafii MB Fatimskiej
na Krzeptówkach, Krzyża pod KWK „Wujek” i wielu
akcji charytatywnych i memoratywnych.
Kolporterka literatury podziemnej, uczestniczka
protestu głodowego w Sanktuarium Matki Bożej
w Głogowcu, zorganizowanego w 1985 r. przez
członków podziemnej „Solidarności” i Konfederacji
Polski Niepodległej, przeciwko przetrzymywaniu
więźniów politycznych.
Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności w 2018
r. w Krakowie. Dołączyła do śp. męża Mieczysława
założyciela „Solidarności” Rzemiosła Polskiego.
Cześć jej pamięci!
Małopolska „Solidarność”
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Dzień Pamięci Ofiar
stanu wojennego
Kraków

„Mówi się
o dziesięciu tysiącach
internowanych tej
nocy, ale mimo że
mija już 37 lat od
tamtych tragicznych
wydarzeń, do końca
nie wiemy ile było
bezpośrednich,
a zwłaszcza
pośrednich ofiar
stanu wojennego,
chociażby tych,
którzy nie mogli
wezwać lekarza ani
udać się do szpitala
z prośbą
o pomoc” – mówił do
zgromadzonych
w Katedrze
Wawelskiej abp ks.
Marek Jędraszewski.

13 grudnia br. w Katedrze na Wawelu
odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 37. rocznicę
jego wprowadzenia. Eucharystii przewodniczył
metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski a koncelebrowali ją duszpasterze „Solidarności” z całej Małopolski.
– 13 grudnia 1981 roku doszło do
owej tragicznej nocy, ale też niemal od
razu pokazał się strażnik naszych zmagań
o wolność – w sposób symboliczny na oknie
apartamentów papieskich rozbłysło światełko
szczególnej pamięci, które stało się wzorem
dla innych nie tylko w Polsce. W imię solidarności z „Solidarnością” w Polsce. Tyle ludzi,
także wielkich tego świata, idąc za Janem
Pawłem II, chciało pamiętać – przypomniał
w swej homilii abp Jędraszewski.
Przywołał też historię poznańskich
trzech krzyży, na których widnieją daty tak
znaczące dla Polaków: Kiedy patrzymy na
te kolejne daty zmagań o wolność zawsze
w tych kolejnych etapach była obecność Kocioła i tych świadków prawdy, którzy stanowili kolejną historię owych gwałtowników,
którzy zdobywają Królestwo Boże. (…) Ta
prawda o Janie Pawle II jako gwałtowniku
i świadku prawdy objawia się także w świetle
wydarzeń, których kolejną rocznicę obchodzimy właśnie dzisiaj. Rocznicę wprowadzenia
w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanu
wojennego.
Kończąc homilię metropolita zaznaczył,
że również dziś, naszym zadaniem jest,
byśmy umieli w imię Boga upominać się
o najbardziej podstawowe prawa – jak prawo
życia od poczęcia do naturalnej śmierci, co
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jest także wpisane w etos „Solidarności”.
– Dziękuję serdecznie księdzu arcybiskupowi. Chciałbym podziękować nie tylko za
te wspaniałe słowa do nas skierowane, które
jak zawsze są pełne historii i pokazywania
w tej historii tych momentów, z których powinniśmy być dumni, i na których powinniśmy
się opierać. To bardzo ważne, bo dzisiejsze
czasy nie są łatwe dla nas – ludzi Solidarności, gdzie dziś bardzo często ironia fałsz – to
wszystko, co sprawia, że zakłamuję się historię nie jest dla nas łatwe. Ale tak, jak przed
trzydziestu siedmiu laty byliśmy przekonani
o tym, że uda się to zło zwyciężyć, tak i teraz
musimy się tego zadania podjąć – mówił,
dziękując Przewodniczący Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech
Grzeszek.
Po mszy św. z Wawelu wyruszył pochód na pl. ks. Studzińskiego, gdzie pod
Krzyżem Katyńskim miał miejsce dalszy ciąg
uroczystości.
„13 grudnia 1981 roku był jednym
z najczarniejszych dni w powojennych dziejach
Polski. Był dniem, w którym komunistyczna
władza wystąpiła przeciwko polskiemu Narodowi, a rękoma milicjantów i wojskowych,
funkcjonariuszy i współpracowników systemu – złamała życie wielu osobom. (…)
Ofiarami represji stanu wojennego były setki
tysięcy Polaków. Totalitarna władza z rozmysłem uderzała w społeczeństwo – dzieląc
je i zastraszając. Gnębiła ludzi dla których
nadrzędnym celem była walka o wolność
i wyrwanie się ze szponów zbrodniczej dyktatury. Bohaterowie tamtego czasu, często
do dziś pozostają anonimowi Przeciwstawiali
się opresyjnemu aparatowi państwa, płacąc
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za to niejednokrotnie wysoką cenę. Cenę nie tylko zdrowia i szczęścia rodzinnego ale także kariery i możliwości
utrzymania rodziny. Ich poświęcenie na zawsze zapisało
się na kartach polskiej historii i w naszej pamięci. Składam
dziś hołd wszystkim Ofiarom stanu Wojennego. Cześć ich
pamięci! – napisała Premier Beata Szydło w liście do
uczestników uroczystości rocznicowych, odczytanym przez
Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika.
Wojciech Grzeszek, szef Małopolskiej Solidarności
dziękował, jak zawsze licznie przybyłym pocztom sztandarowym. W swoim przemówieniu nawiązał do słów listu
Beaty Szydło, przypominając losy ludzi, ich złamane kariery,
dramaty rodzinne i cenę jaką przyszło im zapłacić za walkę
o wolność, nadmienił też, że niektórzy z nich do dziś za nią
płacą, ponieważ samo więzienie, inwigilacja były zaledwie
wstępem do dalszych prześladowań. A ci, którzy brali udział
w zbrodniczym komunistycznym systemie, do dziś sprawują
urzędy i piastują poważne funkcje w życiu publicznym.
Zaznaczył też, że miejsce, w którym od tylu lat spotykamy się, jest miejscem szczególnym. Krzyż Katyński
skupia bowiem różne środowiska, dla których losy Polski
są tak ważne. To pod nim spotykają się patrioci, ludzie
Solidarności, Ci dla których wolność i niepodległość naszej
ojczyzny jest najważniejsza.

grudzień 2018
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Po przemówieniach delegacje i przedstawiciele różnych
środowisk złożyli wieńce i zapalono znicze.
Rocznicowe uroczystości zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele władz, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik,
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, prof. Jan Tadeusz Duda ojciec prezydenta RP Andrzeja Dudy, dyrektor
Krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał, Rycerze
Zakonu Jana Pawła II, byli opozycjoniści, przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz osób represjonowanych w stanie
wojennym, związkowcy i sympatycy „Solidarności”.
tekst i fot. A. Masłowska
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Gorlice

9 grudnia 2018 r. w Gorlicach obchodzono Dzień
Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.
Przed Bazyliką Mniejszą pw. NNMP zebrały się poczty sztandarowe gorlickich szkół, Starostwa Powiatowego,
Miasta Gorlice, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, KM NSZZ „Solidarność” Glinik.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego w 37. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce. Kazanie wygłosił ks. dziekan Stanisław
Ruszel.
W słowach skierowanych do zebranych w nawiązaniu
do ewangelii mówił o prostowaniu ścieżek naszego życia,
podziałów jakie zaistniały w naszym społeczeństwie. Zaapelował o miłość bliźniego, która prowadzi do zbliżenia
stosunków międzyludzkich w zgodzie z nauką Chrystusa.
Po mszy świętej uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi przeszli na Cmentarz Parafialny, gdzie pod tablicą
upamiętniającą błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko
złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze. Oprócz przedstawicieli „Solidarności” wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele Starostwa Powiatu Gorlickiego ze starostą- Marią
Gubałą, zastępcą Burmistrza Miasta Gorlice – Łukaszem
Bałajewiczem wraz z przewodniczącym Rady Miasta Gorlice – Robertem Ryndakiem i radna Sejmiku Województwa
Małopolskiego – Jadwiga Wójtowicz.
W uroczystości wzięli również udział radni miejscy
i powiatowi oraz osoby internowane.
Przemówienie wygłosił Kierownik Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego Krzysztof Kotowicz, który nawiązał
do wydarzeń sprzed 37 lat. Przypomniał o osobach internowanych w stanie wojennym z terenu Ziemi Gorlickiej.
Nawiązał również do setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, a szczególnie podkreślił rolę ludzi
Solidarności w podtrzymywaniu pamięci o tym święcie
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i innych wydarzenia patriotycznych przez „Solidarność”
w okresie rządów komunistycznych w naszym kraju.
Na zakończenie uroczystości ks. Stanisław Ruszel poprowadził modlitwę w intencji ofiar stanu wojennego oraz
udzielił błogosławieństwa zebranym i „Solidarności”.
Po uroczystościach chętni członkowie Związku i osoby
zaproszone spotkały się w Biurze NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego przy symbolicznej herbatce.
Joanna Brach

Nowy Sącz

13 grudnia 2018 r. obchodzono w Nowym Sączu
dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Organizatorami, tak
jak w latach poprzednich, były władze samorządowe Nowego Sącza oraz nowosądecka „Solidarność”.
Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta msza
święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w Kościele Matki
Bożej Niepokalanej na osiedlu Millenium przez ks. Czesława Paszyńskiego Proboszcza Parafii pw. Matki Boskiej
Niepokalanej. W koncelebrze brał udział także ks. Tomasz
Koźbiał z Parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu oraz ks.
Zdzisław Lisowski.
W wygłoszonej homilii ksiądz proboszcz Czesław
Paszyński przypomniał dzień 13 grudnia 1981 r. i okres
stanu wojennego, w którym Polacy walczyli o wolność
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Informacje dla struktur związkowych w zakresie obowiązków
informacyjnych oraz sprawozdawczych w 2019 roku
wraz z instrukcją postępowania.
Stare obowiązki – nowa formuła oraz nowe terminy
W związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób
fizycznych zaistniała konieczność składania następujących dokumentów w nowej formule.
1. Informacje (PIT-8C, PIT-11, PIT-R) i deklaracje (PIT-8AR) – wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Należy
zwrócić szczególną uwag, że w przypadku informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz
deklaracji PIT-4AR za 2018 rok – należy ją przygotować i wysłać do 31 stycznia
2019 r.
2. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 wyłącznie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – należy
przygotować i wysłać w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Jeżeli
rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będzie to data 31 marca.
3. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową)
– należy sporządzić w postaci elektronicznej oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – oraz należy
zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości złożyć do właściwego naczelnika urzędu
skarbowego wraz z odpowiednimi uchwałami (terminy pozostają bez zmian).
Informacja obejmuje nowe zasady i terminy w 2019 r. w zakresie:
A. Informacji podatkowych
B. Zeznanie CIT-8 za 2018 rok
C. Sprawozdań finansowych jednostki
A. Informacje podatkowe
Od 2019 r. przewidziano skrócenie terminu przesyłania informacji podatkowych PIT-11, PIT8C, PIT-R oraz deklaracji (między innymi PIT -8AR) oraz brak jest możliwości przesłania ich
w formie papierowej. Należy je przesłać w terminie do 31 stycznia następującego po roku
podatkowym wyłącznie elektronicznie.
grudzień 2018
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Na przesłanie informacji pracownikowi (członkowi związku) jest czas do końca lutego.
Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje
Do urzędu skarbowego należy składać poniższe informacje i deklaracje o wypłaconych w 2018 r.
wynagrodzeniach, środkach przekazanych przez organizację zakładową wyłącznie elektronicznie
na właściwych wzorach formularzy:
––
PIT-8C(9)
––
PIT-11(24)
––
PIT-R(19)
––
PIT-8AR
Ważne!
Informację należy złożyć na aktualnie obowiązującej wersji formularza.
Oznaczenie wersji znajduje się w prawym dolnym rogu formularza.
Formularze należy podpisać:
1. podpisem kwalifikowanym,
2. jeżeli organizacja zakładowa nie posiada podpisu kwalifikowanego może go zakupić
w certyfikowanych przez państwo firmach,
3. dodatkową możliwością jest złożenie tych dokumentów przez pełnomocnika.
Jak udzielić pełnomocnictwa
Jeżeli organizacja zakładowa nie posiada lub nie zakupi podpisu kwalifikowanego można
przesłać informację przez pełnomocnika (pełnomocnik musi posiadać podpis kwalifikowany).
Pełnomocnikiem może być na przykład pracownik biura rachunkowego lub np. pracownik
zarządu regionu.
Jak należy udzielić pełnomocnictwa
Należy wypełnić druk UPL-1 (PEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI SKŁADANEJ
ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ) i dostarczyć do urzędu skarbowego.
Można to zrobić:
––
papierowo – złożyć go w swoim urzędzie skarbowym,
––
jest również możliwość złożenia pełnomocnictwa przez ePUAP.
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Należy pamiętać, że
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego
dana deklaracja dotyczy.
Formularze przesyła się za pomocą:
1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów
Aby to zrobić:
––
wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl,
––
pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze,
––
wypełnij formularz,
––
podpisz go podpisem kwalifikowanym,
––
wyślij.
2. Modułu finansowo-księgowego
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą
elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać
elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.
Aby to zrobić:
––
wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl,
––
pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML,
––
wypełnij formularz,
––
podpisz go podpisem kwalifikowanym,
––
wyślij dokument ze swojej aplikacji.
Pamiętaj!
Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).
Nie wystawia się PIT-8C do kwot zwolnionych – gdy nie przekroczymy limitów podanych
poniżej w tabeli.
Zwolnienia przedmiotowe zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

grudzień 2018
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Art.Ustawy PIT

Zwolnienie

Kwota zwolnienia

Art. 21
ust. 1 pkt 9)

jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wy- zwolnione bez limitu
płacane z funduszów związków zawodowych;

Art. 21
ust. 1 pkt 9a)

zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej
organizacji związkowej pracownikom należącym do
tej organizacji;

Art. 21
ust. 1 pkt 26)

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zwolnienie bez limitu
zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej
choroby lub śmierci – obejmują zwolnienia zapomóg
otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby
lub śmierci. Jeśli są one wypłacone z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
z funduszy związków zawodowych lub zgodnie
z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego
ministra;

Art. 21
ust. 1 pkt 38)

świadczenia otrzymywane przez emerytów lub
rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z
zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem
pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od
związków zawodowych;

do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty
3000 zł

Art. 21
ust. 1 pkt 67)

wartość otrzymanych przez pracownika w związku
z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa
w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych
przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł;
rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne
znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub
usługi.

łącznie do wysokości
nieprzekraczającej
w roku podatkowym
kwoty 1000 zł
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B. Zeznanie CIT-8 za 2018 rok
CIT-8 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych.
W przypadku zeznania CIT-8 – za rok 2018 również nie ma możliwości jego złożenia w
formie papierowej. Analogicznie należy posłużyć się interaktywnym formularzem na stronie
Ministerstwa Finansów oraz złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
Tak jak powyżej jeśli organizacja zakładowa nie posiada kwalifikowanego podpisu
elektronicznego należy go zakupić lub wysłać zeznanie za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu należy (analogicznie jak powyżej) wypełnić druk UPL-1 i dostarczyć do
urzędu skarbowego (chyba że pełnomocnictwo zostało wydane wcześniej i nie zostało
odwołane).
Formularze przesyła się za pomocą:
1. Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów
Aby to zrobić:
––
wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl,
––
pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze,
––
wypełnij formularz,
––
podpisz go podpisem kwalifikowanym lub skorzystaj z pełnomocnictwa,
––
wyślij.
2. Modułu finansowo-księgowego
Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą
elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać
elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.
Aby to zrobić:
––
wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl,
––
pobierz właściwą strukturę logiczną z sekcji Struktury dokumentów XML,
––
wypełnij formularz,
––
podpisz go podpisem kwalifikowanym,
––
wyślij dokument ze swojej aplikacji.
grudzień 2018
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Pamiętaj!
Należy pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO).
C. Sprawozdania finansowe jednostki
W związku z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 o zmianie ustawy o krajowym Rejestrze
Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono ważne zmiany dla podmiotów
sporządzających sprawozdania finansowe. Zmiany te dotyczą te bezpośrednio ustawy
o rachunkowości.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe obejmuje:
––
Bilans
––
Rachunek wyników
––
Informację dodatkową
Zgodnie z najnowszymi zmianami sprawozdania finansowe sporządza się w postaci elektronicznej i oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sprawozdania, które do tej pory były sporządzane w formie papierowej
będą zastąpione sprawozdaniami w postaci elektronicznej. Co to oznacza w praktyce. Oznacza to, że jeśli dana jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe posiada kwalifikowany
podpis elektroniczny posługuje się nim przy składaniu sprawozdania. Jeśli zaś nie posiada
musi albo ten podpis wyrobić albo skorzystać z innej możliwości wypełnienia obowiązku,
czyli poprzez skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP.
Co to jest profil zaufany – jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących użytkownika oraz stanowiący narzędzie techniczno-prawne umożliwiające podpisu składanego
przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną za pośrednictwem podmiotów
korzystających z usług profilu zaufanego.
Profil jest podpisem potwierdzających tożsamość, który jest składany przez użytkownika
w trakcie kontaktu z administracją publiczną, między innymi przez portal ePUAP.
Co należy zrobić jeśli nie masz konta na EPUAP
1. Wejdź na epuap.gov.pl.
2. Kliknij Zarejestruj się.
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3. Wypełnij krótki formularz.
4. Jeśli podasz w nim PESEL – automatycznie złożysz wniosek o profil zaufany, który
musisz potwierdzić.
5. Zaloguj się na założone konto.
6. Zacznij korzystać z ePUAP. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jeśli masz konto na
ePUAP.
Usługa jest bezpłatna: zakładasz konto na ePUAP i korzystasz z niego bez opłat.
Za pomocą ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej obywatele mogą
załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu.
Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe
w postaci elektronicznej, nieustrukturyzowanej, oraz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
i składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jak wynika z informacji uzyskanej
z Ministerstwa Finansów (w sprawie sprawozdań można zadawać pytania pod adresem
sf.helpdesk@mf.gov.pl).
Ministerstwo nie prowadzi prac nad wytworzeniem i udostępnieniem narzędzia umożliwiającego przekazanie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej do urzędu skarbowego.
Wypełnienie przedmiotowego obowiązku może nastąpić poprzez wysłanie sprawozdania
finansowego na elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego bądź doręczenie
do urzędu na informatycznym nośniku danych.
Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej
oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za
pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub
mieszanego, a następnie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, przez osobę, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu.
W praktyce, aby złożyć sprawozdanie przez ePUAP należy skorzystać z elektronicznej
skrzynki podawczej na stronie Ministerstwa Finansów. wybrać odpowiedni urząd skarbowy i załączyć sprawozdanie wraz załącznikami w części Sprawy ogólne.
grudzień 2018

SERWIS

INFORMACYJNY

19

Odpowiedzi na zapytania dotyczące sprawozdania
należy szukać na stronie:
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-sprawozdania-finansowe
Ewentualne pytania kierować na adres:
sf.helpdesk@mf.gov.pl
lub do urzędu skarbowego
lub do:
Krajowej Informacji Podatkowej
czynnej od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 18:00
Infolinia:
z tel. stacjonarnego: 801 055 055
z tel. kom.: (22) 330 0330
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Aktualności
i godność. Motywem przewodnim homilii były słowa
Georga Byrona „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,
z ojca krwią spada dziedzictwem na syna”, a także słowa
Jana Pawła II „Solidarność to jeden i drugi czyli brzemię
niesione razem”.
W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe: m.in. Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Newag
S.A., PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych
w Nowym Sączu, Pracowników Oświaty i Wychowania
w Nowym Sączu, NSZZ RI „Solidarność”, Urzędu Miasta
Nowego Sącza, Służb Mundurowych, Kombatantów oraz
liczne poczty sądeckich Szkół.
Po zakończonej eucharystii uczestnicy uroczystości,
w asyście pocztów sztandarowych i Strzelców niosąc baner
„13 grudnia PAMIĘTAMY”, przeszli pod pomnik Solidarności,
gdzie odbyła się dalsza oficjalna część obchodów.
Po wysłuchaniu przez zgromadzonych hymnu narodowego, głos zabrał prezydent Nowego Sącza Ludomir
Handzel. W swoim przemówieniu odniósł się do czasów
stanu wojennego, a także do obecnej pamięci o osobach,
które walczyły o wolną Polskę. „Szanowni Państwo, drodzy
sądeczanie. Pamiętamy, co wydarzyło się 13 grudnia 1981
roku. Cieszy mnie szczególnie, że widzę tyle młodzieży,
tyle pocztów sztandarowych szkół sądeckich. To zapewnia
nas, że nie tylko my, ale te pokolenia, które wtedy się
dopiero rodziły, które pamiętają czasy stanu wojennego,
będą pamiętały, że ofiara tych osób, które wtedy walczyły
o wolną Polskę, spowodowała, że później można było w bezkrwawy sposób zmienić ustrój w Polsce. Dzisiaj możemy żyć
w wolnym, demokratycznym kraju, gdzie wrzucając kartkę
do urny decydujemy o tym, jak wygląda nasza Ojczyzna
i jak wygląda ta mała Ojczyzna. Trzeba dzisiaj powiedzieć
głośno i wyraźnie: cześć i chwała bohaterom i ofiarom stanu
wojennego” – powiedział prezydent.
Następnie głos zabrał szef sądeckiego Oddziału Regio-
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nu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Kotowicz.
Odnosząc się do wydarzeń z 13 grudnia 1981 roku przypomniał w jak trudnej rzeczywistości żyli wszyscy ci, którzy
walczyli o naszą wspólną wolność. – „To 37 lat, jak polski
rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Ponad setka
ofiar śmiertelnych. Ofiary to również rodziny. Dzieci osób
internowanych, gnębionych. Ofiary to ci, co nie dojechali
do szpitala, bo nie mogli. Bo nie działała komunikacja,
telefony. Wszyscy dzisiaj jesteśmy wdzięczni im za tę ofiarę.
Dzięki temu, jak powiedział pan prezydent, mamy wolną,
demokratyczną Polskę, możemy ją zmieniać. (…) Ofiary
stanu wojennego to nie tylko ofiary zakresu tych dwóch
lat czy półtora roku, jednak aż do roku 1989. To również
niewyjaśnione morderstwa, samobójstwa. Wspomnę tutaj
1986 rok i Zbyszka Szkarłata. Wspomnę kapłanów: ks.
Zycha, ks. Suchowolca. To wszystko ofiary. My, ludzie Solidarności, ale i wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy winni im
wdzięczność i pamięć. Bardzo się cieszę, że tu, w Nowym
Sączu, jesteśmy tak licznie zebrani: politycy, samorządowcy,
służby mundurowe, wiele pocztów sztandarowych, i jak było
wspomniane, młodzież. To jest przyszłość. Wy młodzi poniesiecie tę pamięć, te wartości dalej, przed siebie. Moglibyście
siedzieć w domu, jesteście tu. Bardzo wam za to dziękuję.
Przykład można brać ze Związku Strzelec, którzy dziś są
niezawodni na stanowisku. Dziękuję bardzo prezydentowi
i jego służbom za współorganizację” – powiedział Krzysztof
Kotowicz.
Po wystąpieniach złożono pod Pomnikiem „Solidarności” wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli m.in. internowani
w stanie wojennym na czele z Andrzejem Szkaradkiem,
przedstawiciele sądeckiego Oddziału „Solidarności”
z Krzysztofem Kotowiczem, Janem Kociołkiem i Agatą
Łukacz, delegacja Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu
z przewodniczącą Marią Zielińską-Gorzulą, delegacja Komisji
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Aktualności
Oddziałowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji z przewodniczącą Stanisławą Rolką, przedstawiciele
sądeckich parlamentarzystów, Prezydent Nowego Sącza
Ludomir Handzel, przedstawiciele Rady Miasta Nowego
Sącza z przewodniczącą Iwoną Mularczyk, radna sejmiku
województwa małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele władz powiatu nowosądeckiego z Członkiem Zarządu
Edwardem Ciągło, przedstawiciele sądeckich struktur Prawa
i Solidarności oraz Klubu Gazety Polskiej. Zapalono znicze.
Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
zakończyły się tradycyjnym odśpiewaniem pieśni Jacka
Kaczmarskiego pt. „Mury”. Uroczystość prowadził Janusz
Michalik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
Grażyna Święs

Miechów

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Miechowie upamiętniono
Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego. Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Swojczanach, delegacje ze Szkoły
Podstawowej w Charsznicy-Miechowie i Szkoły Podstawowej
w Tczycy oraz związkowcy Solidarności z Miechowa złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem Biuletynu
Małopolskiej Solidarności w Swojczanach.
Pomnik został postawiony w celu upamiętnienia działalności
podziemnej drukarni w stanie wojennym i w l. 1983-1986,
która istniała w budynku państwa Zofii i Mieczysława Sudelskich
w Swojczanach. W uroczystości wziął udział Jan Miłek, organizator strajku w Charsznickiej Odlewni Żeliwa w grudniu 1981 r.
W Bazylice Grobu Bożego w Miechowie została odprawiona msza św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. proboszcz
Franciszek Siarek. Po mszy św., pod pomnikiem z Orłem zostały
przypomniane imiennie ofiary stanu wojennego. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze. Modlili się za ofiary
stanu wojennego i o to, by takie wydarzenia nie dotknęły już
Polaków.
Czesław Gamrat
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Elektroniczna legitymacja związkowa

Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, realizując
Uchwałę programową przyjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów
w 2014 r., przystąpił do realizacji wdrożenia Elektronicznej
Legitymacji Członkowskiej (ELC).
Legitymacja elektroniczna to nowoczesne rozwiązanie. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną zapisane
w kodzie kreskowym, dzięki czemu ich właściciele będą mogli
korzystać z przywilejów związanych z jej posiadaniem.
Wraz z nową legitymacją stworzymy bazę danych, dzięki
której będziemy mogli łatwiej dotrzeć z ważnymi informacjami
do wszystkich członków NSZZ „Solidarność”. Na jej podstawie będzie również weryfikowana przynależność związkowa
w biurach Regionów, np. w ramach porad prawnych.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków
o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie ich do ZRM NSZZ „S” w Krakowie, pl. Szczepański 5,
IV p., pok. 405 lub do Biur Terenowych. Aby wprowadzanie
danych przebiegło sprawnie, każde pole we wniosku powinno
być wypełnione czytelnie. Do uzyskania legitymacji niezbędne
jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL,
data wstąpienia do NSZZ „Solidarność”, nazwa organizacji
i jej numer w rejestrze, własnoręczny podpis pod wnioskiem.
W przypadku braku dokładnej informacji na temat daty
przystąpienia do Związku prosimy o podanie daty orientacyjnej,
np. miesiąc i rok lub tylko rok. Pola dotyczące miejsca zamieszkania są polami nieobowiązkowymi.
Legitymacja będzie ważna przez rok. Po upływie tego
czasu zostanie automatycznie przedłużona po potwierdzeniu
przez przewodniczącego przynależności do Związku członków
swojej organizacji.
Szczegółowych informacji udziela Dorota Perkowska
– koordynator ELC Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
w godz. 8:30-15:00, tel. 12 421-82-75, e-mail: elc@solidarnosc.krakow.pl.
Dorota Perkowska
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Aktualności
Rabaty na stacjach LOTOS dla członków
„Solidarności”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podpisała z
LOTOS Paliwa umowę, na podstawie której każdy członek
NSZZ „Solidarność” posiadający elektroniczną legitymację
związkową może ubiegać się o kartę rabatową LOTOS
Biznes oraz kartę Navigator.
Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za
każdy litr paliwa standardowego lub paliwa premium
LOTOS Dynamic, a także 10% zniżkę na produkty z menu
Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz
15% zniżkę na usługi myjni.
Dzięki karcie NAVIGATOR do każdego zakupu paliwa
lub usługi będą naliczane punkty, które będzie można wymienić na szereg produktów przemysłowych znajdujących
się w katalogu https://lotosnavigator.pl/nagrody.
Ww. karty LOTOS BIZNES i Navigator wydawane
będą tylko za pośrednictwem właściwego Zarządu Regionu
i tylko członkom Związku posiadającym ważną
elektroniczną legitymację związkową NSZZ
„Solidarność”.
Wydanie i korzystanie z kart jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty rabatowej ma prawo udostępniać ją
dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy
z rabatem wynosi 2 tys. zł.
Procedura, warunki, jakie trzeba spełnić, by móc skorzystać z rabatu oraz dokumenty do wypełnienia znajdują
się na stronie www.solidarnosc.krakow.pl lub lub w Dziale
Rozwoju Związku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi, Kraków, pl. Szczepański 5, pok. 405.
Informacji nt. karty LOTOS udziela Dorota Perkowska,
tel. 12 421-82-75 (e-mail: elc@solidarnosc.krakow.pl).

olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na
usługi myjni.
a) Na wszystkich stacjach LOTOS z wyłączeniem stacji
MOP:
• Olej napędowy: 10 gr / LTR
• Benzyny: 10 gr / LTR
• Olej napędowy Dynamic: 15 gr / LTR
• Benzyna bezołowiowa Dynamic: 15 gr / LTR
• Gaz LPG: 7 gr / LTR
• Myjnia: 15 %
• Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10 %
• Gastronomia Cafe Punkt: 10 %
• Rabatowanie gastronomii może nie być dostępne na
wybranych stacjach.
b) Na stacjach MOP:
• Olej napędowy: 15 gr / LTR
• Benzyny: 15 gr / LTR
• Olej napędowy Dynamic: 20 gr / LTR
• Benzyna bezołowiowa Dynamic: 20 gr / LTR
• Gaz LPG: 12 gr / LTR
• Myjnia: 15 %
• Oleje i płyny do spryskiwaczy: 10 %
• Gastronomia Cafe Punkt: 10 %
c) Karta NAVIGATOR
• Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator wg uzgodnionego
algorytmu.
• Punkty te będzie można wymienić na szereg produktów
przemysłowych znajdujących się w katalogu na stronie
https://lotosnavigator.pl/nagrody

Lista stacji LOTOSU:
http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos

Informacja dot. kart LOTOS BIZNES i Navigator
Nie ma możliwości wydania „związkowej” karty LOTOS BIZNES i karty Navigator bez pośrednictwa właściwego Zarządu Regionu i bez posiadania ważnej elektronicznej
legitymacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.
Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za
każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub
paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także
10% zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup

grudzień 2018

SERWIS

INFORMACYJNY

23

Związek
„Solidarność” szykuje się do protestów!

Powiększające się dysproporcje wynagrodzeń
w budżetówce, brak realizacji obietnic wyborczych
w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu i kwot progów
podatkowych, osłabienie dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji,
a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii
i niejasne deklaracje wprowadzenia rekompensat dla
odbiorców indywidualnych, to główne powody planowanych przez „Solidarność” protestów. O ile rząd
nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy
w stanowisku, które 11 grudnia br. przyjęła w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
Stanowisko zwraca uwagę, że mamy obecnie do
czynienia z dyskryminacją całych grup zatrudnionych
w sferze finansów publicznych.
– Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na wzrost wynagrodzeń
tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników
czy też funkcjonariuszy – czytamy w stanowisku.
Odbywa się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających czy też nierównomierny wzrost płac tworzy
dysproporcje.
Komisja Krajowa zwraca też uwagę na brak realizacji deklarowanych w kampanii wyborczej 2015 roku
podniesienia kwoty wolnej od podatku, waloryzacji
wysokości kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych, pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur
pomostowych, czy przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony
Kolei.
W stanowisku „Solidarność niezwykle krytycznie
ocenia też dialog społeczny. – Następuje osłabienie
dialogu społecznego poprzez pomijanie związków
zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla
pracowników i obywateli projektów rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów przez organa
państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów
społecznych oraz brak zagwarantowanej w przepisach
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reakcji strony rządowej na zgłaszane uwagi w procesie
legislacyjnym – czytamy w stanowisku. Członkowie
Komisji Krajowej sformułowali kilkanaście postulatów
i wezwali rząd do rzeczowego i konstruktywnego
dialogu.
Nieprzystąpienie rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu we wskazanych obszarach zmusi
NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
Stanowisko KK nr 13/18
ws. sytuacji społeczno-gospodarczej
oraz stanu dialogu w Polsce
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację społeczną oraz
narastające napięcia społeczne.
Powiększające się dysproporcje w wynagrodzeniach zatrudnionych w sferze finansów publicznych
wręcz wskazują na dyskryminowanie całych grup
zatrudnionych w tej sferze. Kolejny raz mamy do czynienia z przekazywaniem środków budżetowych na
wzrost wynagrodzeń tylko nielicznym grupom zatrudnionych urzędników czy też funkcjonariuszy.Odbywa
się to niestety kosztem pozostałych. Pomijanie we
wzroście wynagrodzeń grup najmniej zarabiających
czy też nierównomierny wzrost płac tworzy dysproporcje w przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych
w poszczególnych działach.
Dodatkowo, niepewność co do przyszłych cen
energii elektrycznej, tak dla odbiorców indywidualnych jak i przemysłowych, oraz niejasne zapowiedzi
wprowadzenia rekompensat wzrostu cen dla odbiorców
indywidualnych pogłębiają frustrację.
Koniecznym staje się wzrost kwot progów dochodowych uprawniających do wypłaty świadczeń
z pomocy społecznej, ich wysokości oraz wzrost kwot
kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia
dochodowego rodzin oraz wysokości świadczeń i zasiłków rodzinnych.
Kolejny już rok rząd Prawa i Sprawiedliwości
uchyla się od realizacji obietnic złożonych w kampanii
wyborczej 2015 roku w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego, waloryzacji wysokości
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zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób
fizycznych, waloryzacji kwot progów podatkowych,
wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy,
szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego,
pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, uchylenia wygaszania emerytur
pomostowych, przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony
Kolei oraz wprowadzenia pluralizmu związkowego
w Policji.
Następuje osłabienie dialogu społecznego poprzez
pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji ważnych dla pracowników i obywateli projektów
rządowych, nagminne łamanie ustawowych terminów
przez organy państwa w zakresie oczekiwania na opinię partnerów społecznych oraz brak zagwarantowanej
w przepisach reakcji strony rządowej na zgłaszane
uwagi w procesie legislacyjnym.
Postulaty kierowane przez NSZZ „Solidarność” do
rządu, niestety nie znajdują właściwego rozpatrzenia,
a na kierowane wystąpienia nie ma w większości
żadnej odpowiedzi.
Nie do zaakceptowania dla NSZZ „Solidarność”
jest dyskryminowanie członków związków zawodowych
w stosunku do członków organizacji pracodawców.
Członkowie związków zawodowych płacąc składki
członkowskie na rzecz swoich organizacji obciążani
są podatkiem dochodowym od osób fizycznych, natomiast członkowie organizacji pracodawców nie dość,
że nie płacą składek osobiście, to zaliczają je w koszty
działalności, co zwalnia ich z podatku dochodowego od
osób prawnych. Narusza to w sposób rażący art. 32
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym oraz wobec zagrożeń
stojących przed gospodarką, Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” wzywa rząd do podjęcia rzeczowego
i skutecznego dialogu z reprezentatywną stroną społeczną, przede wszystkim w zakresie:
–– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze
finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu
wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz
lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok
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dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
–– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
–– Zaniechania, komplikujących system, niekończących
się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
–– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby
służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie
chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
–– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości
zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu
osób fizycznych.
–– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
–– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych
tak, aby pracownicy o długoletnich okresach
składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez
względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich
wykonujących i świadczących pracę bez względu
na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują,
w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego
tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30
krotności.
–– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
–– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego
w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
–– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do
związków zawodowych.
–– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej
dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych,
systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed
skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług,
a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.
Nieprzystąpienie Rządu do rzeczowego i konstruktywnego dialogu w wskazanych obszarach zmusi NSZZ
„Solidarność” do podjęcia działań protestacyjnych.
Dość dyskryminowania pracowników.
INFORMACYJNY
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Bogdan Ostrowski

Solidarność
dla niepodległej

W dniu 10 grudnia
2018 r. w Krakowie
odbyła się bardzo
ważna uroczystość
dla środowiska
kolejowego.
Uczczono 100.
rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez
naszą Ojczyznę oraz
przypadającą na ten
miesiąc 15. rocznicę
protestu głodowego
kolejarzy.

Właśnie w ten sposób, wpisując się
w szereg wspaniałych wydarzeń, które uświetniały stulecie Niepodległości, kolejarze chcieli uczcić tą jedną z najważniejszych rocznic
w historii Polski.
To duże wydarzenie podzielone zostało
na dwie części. Pierwszą z nich było uroczyste
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na elewacji
budynku dawnej PDOKP w Krakowie, przy Pl.
Matejki 12, w którym odbywał się protest.
Uroczystość poprzedzona została odegraniem przez trębacza hejnału z Wieży
Mariackiej, a w dalszej części odśpiewany
został Hymn Polski przy akompaniamencie
Kolejowej Orkiestry Dętej.
Tablicę ufundowaną przez Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
w Krakowie (RSK) oraz Związek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych w Polsce, której towarzyszyła honorowa asysta Straży Ochrony
Kolei i pocztów sztandarowych, odsłonił Piotr
Ćwik, Wojewoda Małopolski wraz z osobami,
które 15 lat temu brały udział w proteście
głodowym. W trakcie odsłaniania tablicy po
obu jej stronach odpalonych zostało 10 rac
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świetlnych, które stworzyły niesamowitą
oprawę z światła i dymu.
Poświęcenia tablicy dokonał ks. Grzegorz Szewczyk, Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej i zarazem proboszcz
parafii św. Floriana.
Prowadzący uroczystość Elżbieta Baczewska i Henryk Sikora, przewodniczący
RSK i jednocześnie jeden z uczestników 12dniowego protestu głodowego, przypomnieli
jego genezę, ówczesny klimat na kolei, uwarunkowania polityczne i determinację głodujących. Wojewoda Małopolski przypominając
rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Polski, protestującym kolejarzom podziękował za obronę polskich kolei oraz zapewnił
o wsparciu rządu dla rozwoju transportu kolejowego.
Następnie uczestnicy zgromadzenia
prowadzeni przez Kolejową Orkiestrę Dętą
przeszli do Domu Kultury Kolejarza, gdzie
odbyło się spotkanie rocznicowe.
Sala w DKK wypełniona była po brzegi. Przemawiali kolejno zaproszeni goście:
ks. Grzegorz Szewczyk, Wojciech Grzeszek,
Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, Wiesław Pełka, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy, Kazimierz Mazur, Komendant Regionalny SOK
a w imieniu głodujących kolejarzy Bogusław
Sady, b. Wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz
Bronisław Beńko, b. Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy w Krakowie.
Odczytany też został list od Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, który z powodu
służbowego wyjazdu zagranicznego nie mógł
być obecny na uroczystości.
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Szanowny Panie Przewodniczący,
dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej
z okazji 15. rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy w obronie istnienia kolejowych przewozów regionalnych. Obowiązki
służbowe poza granicami kraju sprawiają, że nie mogę dziś
być razem z Państwem w Krakowie, aby uczestniczyć w tym
ważnym wydarzeniu.
Tradycja i pamięć to słowa niezwykle ważne dla
wszystkich, którzy podejmują każdego dnia służbę na kolejowych szlakach. Dlatego w roku setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, wspominamy Kolejarzy, którzy
poświęcali życie i zdrowie w obronie miejsc pracy.
Dzisiaj stoimy przed wieloma wyzwaniami, których
celem jest bezpieczna, komfortowa i punktualna kolej.
Łączymy Polskę połączeniami kolejowymi. Nasz rząd jest
zdeterminowany w dążeniu do rozwoju kolei. Do 2023 r.
zainwestujemy w linie kolejowe, dworce i tabor ok. 100 mld
zł. Są to inwestycje, które przybliżają kolej społeczeństwu,
a jednocześnie zapewniają miejsca pracy.
Dziękuję Państwu za rzetelną i pełną poświęcenia
służbę. Życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej, w działalności związkowej oraz pomyślności w życiu
osobistym.
Korzystając z okazji wielkiego wydarzenia historycznego, jaki przypadł naszemu pokoleniu, czyli świętowaniu 100
-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Regionalna
Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim postanowiła uczcić go w sposób szczególny.
W trakcie uroczystości zaprezentowany został medal
„Solidarność dla Niepodległej”, który zaprojektowała i wybiła RSK, specjalnie z tej okazji. Na awersie posiada hasło
„NSZZ Solidarność dla Niepodległej” i daty 1918-2018,
będący jasnym przesłaniem, jakim kieruje się Związek
w swojej działalności. Cechuje go bowiem umiłowanie Ojczy-
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zny, wolności i duchowa siła patriotyzmu. Na rewersie zaś
centralnie umieszczony jest napis „niepodległa” będący kopią własnoręcznego podpisu Marszałka Józefa Piłsudskiego
a dookoła niego napis „Stulecie Odzyskania Niepodległości,
1918 – Polska – 2018”. Choć główną ideą powstania
medalu była oczywiście setna rocznica Odzyskania Niepodległości, to jego twórcy chcieli również docenić ludzi, którzy
na co dzień swoją postawą i działalnością przyczyniają
się do utrwalania tej niepodległości i krzewienia wartości
patriotycznych.
Medale uczestnikom protestu głodowego sprzed 15 lat
oraz osobom wyróżnionym i wskazanym przez organizacje
związkowe wręczał osobiście przewodniczący RSK Henryk
Sikora.
Kolejowa Orkiestra Dęta wykonała koncert utworów
patriotycznych, którymi były m.in. pieśni legionowe. Podniosły nastrój i uroczysta oprawa spotkania udzieliła się jego
uczestnikom, którzy włączyli się do wspólnego śpiewania.
Uroczystości w Krakowie, oprócz upamiętnienia dwóch
ważnych rocznic stały się okazją do spotkania w kolejowym
gronie osób, które często już nie pracują zawodowo lub
z innych przyczyn są poza koleją.
fot. B. Ostrowski
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Historia
Agnieszka Masłowska

Nagrody IPN
„świadek historii”

To nagroda dla
tych, którzy całym
swoim życiem,
swoją działalnością
przyczyniają się do
tego, żeby Polska
trwała. Istotne
jest to szczególnie
teraz, w chwili
obchodzenia setnej
rocznicy odzyskania
niepodległości.
Tego zwycięstwa
nie byłoby bez
ofiary naszych
przodków – mówił
do nagrodzonych
„Świadków Historii”
Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej
Jarosław Szarek.

W dn. 29 listopada 2018 r. w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa – dr Wanda
Półtawska, Amelia Dunin, dr Jerzy Bukowski,
Antoni Wiatr, Józef Wieczorek oraz Wojciech
Zapała zostali odznaczeni prestiżową nagroda
honorową – Świadek Historii. Nagroda ta
jest przyznawana co roku przez IPN osobom
wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia narodu polskiego oraz wspierającym działania
pionu edukacyjnego IPN.
– Sądzę, że nie ujmę niczego pozostałym laureatom nagrody, wspominając przede
wszystkim postać pani Wandy Półtawskiej,
prawie rówieśniczki odzyskanej sto lat temu
niepodległości, niezwykłego świadka losu,
który przyszło nam przeżyć, świadka człowieczeństwa w czasach nieludzkich – mówił
prezes IPN. – Nasz naród od 1050 lat idzie
drogą wolności i wierności zasadom cywilizacji łacińskiej. Jesteśmy z tej drogi często
spychani. Są jednak ludzie – kotwice, tacy
jak państwo, którzy nas na niej utrzymują. Jesteście ogniwami łączącymi kolejne pokolenia.
Wyrazem naszej niepodległości są te nagrody,
będące podziękowaniem za to, co czyniliście
i czynicie. Własnym życiem dajecie świadectwo, a bardzo tego teraz potrzebujemy.
W imieniu nagrodzonych przemawiała dr
Wanda Półtawska. Według niej bycie świadkiem to nie jest żadna zasługa, bo jest nim
każdy z nas. – Co innego być świadkiem,
a co innego świadczyć sobą za to, co jest.
Ja nie jestem świadkiem cudzych zdarzeń,
tylko tego, co ja robię – mówiła Półtawska,
przyjaciółka Jana Pawła II, lekarz, psychiatra, była więźniarka obozu koncentracyjnego
Ravensbrück.
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Oto sylwetki laureatów tegorocznej edycji nagrody „Świadek Historii”:

dr Wanda Półtawska
Doktor nauk medycznych, specjalistka
w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, Dama Orderu Orła Białego.
Niestrudzona obrończyni życia, działaczka prolife. Podczas II wojny światowej jako 20-letnia
dziewczyna była łączniczką w polskiej konspiracji niepodległościowej w Lublinie, aresztowana,
torturowana i więziona w obozie Ravensbrück
z zaocznym wyrokiem śmierci, gdzie była ofiarą
eksperymentów pseudomedycznych. Przyjaciółka św. Jana Pawła II. Autorka wielu publikacji
naukowych i książek m.in.: „I boję się snów”,
„Samo życie”, „Z prądem i pod prąd”, „Stare
Rachunki”, „By rodzina była Bogiem silna...”,
„Przygotowanie do małżeństwa”, „Przed nami
miłość”, „Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni
księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich”,
„Uczcie się kochać”.

Amelia Dunin
Urodzona w rodzinie ziemiańskiej. W czasie II wojny światowej jej ojciec, Adolf Dąmbski, wspierał finansowo AK i udzielił schronienia
osobom narodowości żydowskiej. Po wojnie, po
wypędzeniu z majątku Kalina Wielka w powiecie
miechowskim, Amelia Dunin trafiła do Krakowa
i wkrótce podjęła pracę jako przewodnik turystyczny po mieście. Jest najstarszym czynnym
zawodowo przewodnikiem po Krakowie, z 68letnim stażem. Od 1990 r. działa w Polskim
Towarzystwie Ziemiańskim.

dr Jerzy Bukowski
Od 1966 r. należał do ZHP. Nawiązał w tym
czasie kontakty z legionistami Józefa Piłsudskiego, żołnierzami AK i Polskich Sił Zbrojnych na Za-
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Historia
chodzie. W latach 80. przystąpił do kultywującego przedwojenne
tradycje skautowe Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego w Krakowie i niejawnego Ruchu Harcerskiego
Rzeczypospolitej. W 1989 r. należał do założycieli Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 1987 r. był przewodniczącym
Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, kierował renowacją kopca, organizował coroczne Marsze Szlakiem I Kompanii
Kadrowej. Jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Był reprezentantem
prasowym płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Antoni Wiatr
Od początku lat 70 XX wieku propagował wartości patriotyczne i prowadził edukacje historyczną w środowiskach harcerskim i studenckim. Jako instruktor harcerski urządzał spotkania
z uczestnikami walk o niepodległość. W miejscach kaźni polskich
patriotów organizował apele pamięci i uroczystości patriotyczne.
Przez wiele lat udzielał się w ruchach propagujących trzeźwość.
Od 1976 r. współpracował jako kolporter bezdebitowych druków
z Komitetem Obrony Robotników. Od 1980 w „Solidarności”,
uczestnik najważniejszych manifestacji i strajków w Krakowie
i Nowej Hucie. Wieloletni członek Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”. Współinicjator i główny organizator powstania „Krzyża Katyńskiego” na pl. św. Idziego w Krakowie. Przewodniczący Komitetu Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu
oraz organizator corocznych uroczystości patriotycznych.
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Józef Wieczorek
W 1980 r. organizował „Solidarność” w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ. W stanie wojennym zaangażowany w protesty
przeciwko komunistycznym represjom na uczelni oraz zajęcia,
podczas których przedstawiano studentom prawdziwą wersję
historii najnowszej. Brał udział w akcjach składkowych i kolportażu niezależnych wydawnictw. W odwecie został przez władze
usunięty z uczelni. Założył internetową Witrynę Obywatelską.
Od lat prowadzi działalność dokumentacyjną (relacje, fotografie
i filmy) wydarzeń organizowanych przez środowiska patriotyczne,
opozycyjne i IPN.

Wojciech Zapała
Pochodzi z Kielc, gdzie mieszka. W 2013 r. wstąpił do
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, który kultywuje
pamięć o tej formacji wojskowej. W 2015 r. razem z innymi pasjonatami założył stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej
im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem. Przygotował listę osób,
które w latach 1945-1965 zmarły lub zostały zamordowane
w kieleckim więzieniu. Dzięki jego pomocy Biuro Poszukiwań
i Identyfikacji IPN odnalazło szczątki pięciu osób (dwóch żołnierzy
antykomunistycznego podziemia udało się zidentyfikować). Pielęgnuje pamięć o antykomunistycznej partyzantce na Kielecczyźnie
m.in. poprzez opiekę nad grobami oraz dokumentowanie historii
osób i miejsc.
(Biogramy IPN)
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Z Regionu
O zrzeszaniu i strajku
Pod hasłem „Promowanie
wolności zgromadzeń i wolności
zrzeszania się: wyzwania, zagrożenia i rozwiązania” odbyła się 5
grudnia br. w Warszawie konferencja zorganizowana przez Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji
społecznych z Polski, w tym również przedstawiciele związków zawodowych. NSZZ „Solidarność” reprezentował Adam
Gliksman, członek KK, który omówił problematykę dotyczącą
instytucji strajku w Polsce. W podsumowaniu zastępca przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” zwracał uwagę
na fakt, że w obecnym systemie prawnym w Polsce, choć
prawo do strajku jest zagwarantowane, to coraz rzadziej jest
skutecznym narzędziem w walce o prawa pracownicze.
„Ograniczenia i wymagania stawiane przez ustawę
powodują, że prawo do strajku ma dziś charakter fasadowy.
Na to – jako NSZZ „Solidarność”, związek wyrosły na fali
buntu – nie możemy się godzić i stąd zgłaszane postulaty dotyczące zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych”.
Zebrani na sali przedstawiciele organizacji NSZZ „Solidarność” zwracali gościom z zagranicy uwagę na poważne
utrudnienia w zrzeszaniu się w związki zawodowe pracowników w Polsce, wskazując na szykany, którym działacze
i członkowie są często poddawani. Więcej na temat konferencji napiszemy w kolejnym numerze „Serwisu”.
majlech

Mikołaj na Rajskiej

W dniu 6 grudnia br. przedstawiciele Prezydium
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
w osobach Adama Gliksmana, Zastępcy Przewodniczącego
ZRM i Ryszarda Pietrzyka, członka Prezydium ZRM jak co

roku odwiedzili Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Dzieło
Pomocy Dzieciom na ul. Rajskiej w Krakowie. Małopolska
„Solidarność” wspiera pomocą rzeczową, jak i w miarę
możliwości finansową Ośrodek już od wielu lat. Ryszard
Pietrzyk przekazał pieniądze zebrane dla dzieci wśród
członków „Solidarności” w ZG Janina z Libiąża. Opiekunowie z Ośrodka przekazali jakie są największe bolączki
placówki, ale również pochwalili się osiągnięciami swoich
podopiecznych, którym starają się zapewnić jak najlepsze
warunki do życia.
(j)

Wkład Solidarności

11 grudnia br. w Krakowie zaprezentowano książkę
pod red. prof. Stefana Grodziskiego „Wkład krakowskiego
i ogólnopolskiego środowiska
prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994). Projekty
i inicjatywy ustawodawcze,
ludzie, dokonania i oceny”.
Wśród licznych tekstów znalazły się również te autorstwa Piotra Dudy, Wojciecha Grzeszka, Mariana Krzaklewskiego i Adama Gliksmana.

Solidarni w sporcie 2018 r. – zaproszenie
Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o zgłaszanie przez członków Związku, oddziały, Rady Sekcji,
oraz laureatów z lat poprzednich propozycji wyróżnienia
osób w przeprowadzanej przez Region Małopolski NSZZ
„Solidarność” XXIV edycji Konkursu „Solidarni w sporcie
2018 roku”.
Jak co roku wyróżnimy nagrodami trenerów, działaczy sportowych, sportowców, oraz przyznamy tytuł
honorowy. Solidarność chce w ten sposób docenić ludzi
sportu potrafiących połączyć karierę z życiem osobistym
i zawodowym.
Wyróżnione osoby otrzymają honorowe statuetki
oraz „Adresy” podpisane przez Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Umotywowane propozycje prosimy o przesyłanie
na adres Sekretariatu Regionu Małopolskiego, e-mail:
krakow@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 stycznia
2019 r.
Andrzej Bac
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Sport
Kraków to jest potęga...

7 grudnia 2018 r. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ
„Solidarność” w Krakowie po raz trzynasty zorganizowała
turniej halowy w piłce nożnej (drużyny pięcioosobowe) pod
patronatem Regionu Małopolskiego i Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Jest on największym halowym
turniejem zakładowym w Polsce organizowanym przez
kolejową „Solidarność”. Jego zasięg wykracza poza granicę
Małopolski. W tegorocznym turnieju udział wzięły drużyny
z Nowego Sącza, Rzeszowa, Lublina, Krakowa i Zamościa.
Odbywa się on dzięki kilkuosobowej grupie entuzjastów, do której należą m.in.: Mariusz Pilichowski, Ireneusz
Dynowski, Bogdan Ostrowski i Henryk Sikora.
Głównym celem turniejów piłkarskich organizowanych
przez Regionalną Sekcję Kolejarzy w Krakowie jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
kolejarzy oraz integracja pracowników spółek kolejowych.
Idea ta cieszy się niesłabnącym uznaniem i poparciem,
czego przykładem była, podobna jak w roku ubiegłym ilość
drużyn – 13, które zgłosiły się, by wziąć udział w tym
wydarzeniu.
W turnieju wzięły udział reprezentacje zakładów
i spółek: PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie, Przewozy Regionalne Oddział Małopolski w Krakowie,
Przewozy Regionalne Oddział Podkarpacki w Rzeszowie,
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, Zakład Maszyn
Torowych w Krakowie, Zakład Linii Kolejowych (ZLK) w Krakowie, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury
Kolejowej w Krakowie, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe
Bieżanów, Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, Koleje
Małopolskie, Newag w Nowym Sączu, PKP Cargo Zakład
Wschodni w Lublinie i po raz pierwszy PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa z Zamościa.
To elitarny turniej z racji specyficznej atmosfery i wysokiego poziomu sportowego, który obfitował w wyrównane
i bardzo zacięte mecze, rzuty karne, pełne emocji i zwroty
akcji. To również wielkie przedsięwzięcie organizacyjne, 27
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meczów, blisko 8 godzin gry, 130 zawodników i łącznie ok.
160 uczestników.
W meczu finałowym spotkały się drużyny z ZLK
w Krakowie oraz PKP Cargo Zakład Wschodni z Lublina.
Wygrała drużyna z Krakowa, która pokonała lublinian 2:0.
Dla obydwu drużyn było to największe osiągnięcie, gdyż
ZLK Kraków dotychczas nie wygrał tego turnieju, a drużyna
z Lublina po raz pierwszy wyjechała z Krakowa z pucharem.
Gratulujemy!
Zawodnicy z Krakowa otrzymali główną nagrodę za
wygrany turniej – Puchar Regionalnej Sekcji Kolejarzy z rąk
przewodniczącego RSK Henryka Sikory oraz szampana od
Jadwigi Zemuły, Prezes Biura Wczasowo-Turystycznego „Koltur”. Za drugie miejsce drużynie z Lublina puchar wręczył
Grzegorz Kuta, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji
i Spraw Obronnych Spółki PKP PLK S.A. Drużynie IC Kraków
za zdobycie trzeciego miejsca puchar wręczył Zbigniew
Gondek, Dyrektor Zakładu Południowego Intercity w Krakowie. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzymały
pamiątkowe koszulki z nadrukiem nawiązującym do 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Podsumowując turniej, było w nim wszystko, co najlepsze w tego typu imprezach: profesjonalna organizacja,
muzyczne przerywniki, catering w miejscowej restauracji, wyjątkowa oprawa, związkowe transparenty, konfetti
i szampan dla zwycięzców.
tekst i fot. Bogdan Ostrowski
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Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego,

13 grudnia 2018 r., Kraków, fot. A. Masłowska, Z. Galicki
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