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Aktualności

Z pracownikami
Genpact pl
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”, obradujący w dn. 24 października br. w Krakowie zajął się sprawą
pracowników Genpact PL, wystosowując
stanowisko, w którym z oburzeniem przyjął
działania prowadzone przez pracodawcę.
Zarząd apeluje również do wszystkich organizacji związkowych w naszym regionie
o wsparcie i okazanie solidarności z naszymi członkami.
Każde działanie mające na celu nagłośnienie sytuacji i wywarcie nacisku na
zarząd spółki, by wycofała się z próby
zwolnienia naszych kolegów jest potrzebna. Zarząd rozważa również podjęcie dalszych działań w celu obrony zwolnionych
działaczy.
„Apel nr 2/2019 Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z dn.
24 października 2019 r. ws. Genpact PL
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarząd
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z powodu zwolnienia z pracy przez pracodawcę Genpact PL sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie (ul. Opolska 112B, 31-323
Kraków), w związku z prowadzoną działalnością związkową, pracowników:
1) Zbigniewa Zyska (Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Grupowego Społecznego Inspektora
Pracy),
2) Karola Dwornika (Sekretarza
i Członka Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy, Przewodniczącego Rady
Pracowników),
grudzień 2019

3) Krisztiána Kovácsa (Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”, Oddziałowego Społecznego
Inspektora Pracy, Członka Rady Pracowników) zwraca się do wszystkich jednostek
organizacyjnych naszego związku o pomoc
i wsparcie dla wszelkich działań zmierzających do przywrócenia do pracy zwolnionych
pracowników oraz zaprzestania łamania
praw ustawowych i związkowych.
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc kolegom, mogą kierować do podmiotów, których interwencja jest potencjalnie możliwa
i celowa pisma oraz wiadomości e-mail wyrażające stanowisko i prośbę o interwencję
ws. zwolnienia z pracy przez pracodawcę
Genpact PL sp. z o.o. w Krakowie (ul.
Opolska 112B, 31-323 Kraków) w związku z prowadzoną działalnością związkową
pracowników.
Wierzymy, że nasz wspólny sprzeciw
wobec w/w działań, apele, protesty i działania statutowe wpłyną na zmianę decyzji
pracodawcy.”
Zarząd przyjął również stanowisko w
sprawie łamania praw związkowych w Genpact PL Sp. z o.o., które wraz z odpowiednim komentarzem zostało przesłane m.in.
do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, Mateusza
Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów,
Zbigniewa Ziobro, Ministra Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego, Bożeny BorysSzopy, Minister Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej, Adama Bodnara, Rzecznika
Praw Obywatelskich i małopolskich parlamentarzystów PiS.
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Trwa napięta
sytuacja po
bezprawnym
dyscyplinarnym
zwolnieniu trzech
działaczy NSZZ
„Solidarność”
w firmie Genpact PL
Sp. z o.o.
Do sprawy odniósł
się Zarząd Regionu
Małopolskiego NSZZ
„Solidarność”.
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Adam Gliksman

„Solidarność”
domaga się
przywrócenia do
pracy zwolnionych
dyscyplinarnie
przez Zarząd
Castorama Polska
Sp. z o.o. liderów
związkowych.
Związek zapowiada,
że sprawę traktuje
priorytetowo i zmusi
zarząd firmy
do respektowania
praw pracowniczych
w Polsce.
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NIe dla bezprawia
w castoramie
Sytuacja w „Castoramie” od dłuższego
czasu była napięta. Jej efektem była decyzja
zarządu firmy o dyscyplinarnym zwolnieniu
z pracy dziewięciu pracowników, członków komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Przyczyną
decyzji miało być ich działanie na szkodę firmy,
polegające na umieszczaniu negatywnych komentarzy na portalach społecznościowych. Dotyczyły
one m.in. naruszania przepisów BHP w sklepach
sieci oraz złych warunków pracy, czyli kwestii,
o których związek zawodowy ma nie tylko prawo,
ale obowiązek informować. To jednak uzasadniało
zdaniem firmy zastosowanie art. 52 Kodeksu pracy, dopuszczającego natychmiastowe rozwiązanie
umowy w przypadku ciężkiego naruszenia przez
pracownika obowiązków.
Akcja informacyjna i pikieta
Dla NSZZ „Solidarność” jest jednak oczywiste, że prawdziwym powodem decyzji zarządu
jest chęć utrudnienia działalności związkowej
w sieci. Przeciwko takim praktykom jednoznacznie opowiedziało się Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. Związek zorganizował także
w ostatnim tygodniu listopada dużą kampanię
informacyjną na temat sytuacji w „Castoramie”.
Pod każdym z 79 sklepów sieci pojawili się
w poniedziałek, 25 listopada br. przedstawiciele związku, którzy rozdawali klientom ulotki
i przedstawiali informację na temat zwolnienia
pracowników. Reakcje klientów sieci na akcję
„Solidarności” były bardzo pozytywne. Wiele
osób dziwiło się, że dziś w Polsce można zostać
zwolnionym za działalność związkową. Jeden
z klientów, którego spotkaliśmy w sklepie przy
ul. Sosnowieckiej w Krakowie przez wiele lat
pracował na budowach w Austrii, gdzie także
działał w związku zawodowym: „Tam na takie
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traktowanie związkowców nikt nie pozwoliłby
sobie. Wygląda na to, że wiele u nas jeszcze
do zrobienia” – mówił. „A gdzie są sądy i prokuratura” – zżymał się inny klient. „Trzymam
kciuki za Państwa kolegów. Dobrze, że was mają
i nie zostali sami” – usłyszeliśmy od kolejnego.
W akcję w sklepie przy ul. Zakopiańskiej zaangażowali się m.in. Kolejarze z Regionalnej Sekcji
NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim.
Mniej przyjaźnie do akcji podeszli kierownicy poszczególnych sklepów. W Tarnowie
i w Oświęcimiu członkowie „Solidarności” zostali
poproszeni o opuszczenie sklepów i ich okolic.
W większości miejsc zadziałał jednak efekt zaskoczenia i akcja przebiegła spokojnie.
W tym samym dniu „Solidarność” zorganizowała również pikietę przed siedzibą Zarządu
firmy w Warszawie. Do stolicy przyjechało ponad
tysiąc członków związku z całego kraju, by okazać solidarność ze zwolnionymi i zaprotestować
wobec łamania praw pracowniczych i związkowych przez Zarząd Castoramy. W pikiecie wzięli
również przedstawiciele Małopolskiej „Solidarności”. Gdy setki osób pikietowały przed budynkiem
Zarządu firmy, do budynku weszli przedstawiciele
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z misją przeprowadzenia negocjacji.
Najpierw przywrócić zwolnionych
– Oni (członkowie zarządu – red.) chcą,
żebyśmy siedli do rozmów. Oczywiście my to deklarujemy. Wskazaliśmy, że weźmiemy ekspertów
z Komisji Krajowej, wypracujemy zasady współpracy pomiędzy „Solidarnością” a Castoramą.
Ale stawiamy jeden warunek: te dziewięć osób
musi być przywróconych do pracy – mówił do
zgromadzonych Tadeusz Majchrowicz, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Krajowej.
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Castorama nie zmienia zdania. W komunikacie rozesłanym
do mediów Zarząd firmy napisał m.in. „Przedstawiane zarzuty są
całkowicie bezpodstawne. Nie widzimy podstaw do przywrócenia
pracowników, względem których wyciągnięte zostały konsekwencje formalno-prawne”. Firma równocześnie zapewnia, że szanuje
prawo do wyrażania opinii i emocji oraz akceptuje działania
zgodne z prawem. Równocześnie firma zapewnia, że „zawsze
stawiała i stawia na dialog z pracownikami. W Spółce działają
związki zawodowe i rada pracowników. Chcemy podkreślić, że
nasza Spółka działa w duchu poszanowaniu prawa pracowników
do zrzeszania się w związkach zawodowych”
Przykład zwolnionych członków „Solidarności” pokazuje coś
innego. „S” zapowiedziała, że wykorzysta wszystkie możliwe
środki, by pomóc zwolnionym. Już teraz związek zaoferował najlepszą pomoc prawną, która powinna doprowadzić do przywrócenia ich do pracy i ukarania odpowiedzialnych za łamanie prawa.
Dwa dni po pikiecie doszło do kolejnych rozmów pomiędzy
NSZZ „Solidarność”, reprezentowanym przez Tadeusza Majchrowicza i Henryka Nakoniecznego a Zarządem Castoramy.
W komunikacie po spotkaniu związek podkreślił, że warunkiem
jakikolwiek dalszych działań jest natychmiastowe i bezwarunkowe
przywrócenie do pracy zwolnionych pracowników. Tymczasem
„Zarząd Castorama Polska Sp. z o.o. oczekuje, w zamian za
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przywrócenie do pracy zwolnionych działaczy, gwarancji działania przez organizację związkową pod kontrolą pracodawcy
w ramach określonego przez niego schematu. Uznajemy, że
w ten sposób organizacja związkowa pozbawiona zostałaby
swoich uprawnień w zakresie niezależności i samorządności
związkowej” – napisano w komunikacie. „S” zapowiedziała,
że wobec takiej postawy zarządu firmy będzie kontynuować
i zaostrzy także akcję protestacyjną.
fot. RSK Małopolska
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Tak dla Hutnictwa

Przyszłość Wielkiego
Pieca i Stalowni
w krakowskim
oddziale
ArcelorMittalPoland
wciąż pozostaje
nieznana. Pracownicy
protestują i liczą
na wsparcie rządu,
które pozwoli na
zmianę decyzji
właściciela
o czasowym
wygaszeniu
Wielkiego Pieca.

Nie dla wygaszania
Kilkaset osób protestowało w poniedziałek, 18 listopada br. przeciwko
decyzji o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w krakowskim
oddziale ArcelorMittal Poland. Wbrew
wcześniejszym obietnicom zarządu firmy
i nadziejom pracowników – władze firmy
zapowiedziały, że oba wydziały staną 23
listopada.
Brama Główna krakowskiego kombinatu niejedno widziała w przeszłości.
Była świadkiem wielkich dni huty, jak
i tych gorszych, gdy pracownicy protestowali, walcząc o przetrwanie huty,
utrzymanie zatrudnienia, czy lepsze zarobki. Poniedziałkowy protest miał wymiar szczególny – odbywał się bowiem
w cieniu decyzji, która może zaważyć na
przyszłości krakowskiej huty. Kilkukrotnie
zmieniana decyzja o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca i Stalowni zapadła
w listopadzie, choć jeszcze w wakacje
AMP wycofał się z tego pomysłu, zapewniając, że znalazł inne sposoby na
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przetrwanie gorszej koniunktury. Decyzja
zarządu firmy może mieć katastrofalne
skutki dla pracowników nie tylko huty,
ale również firm z nią współpracujących
i kooperantów z całej Polski.
Nic zatem dziwnego, że w poniedziałkowe popołudnie pod bramą huty
pojawili się nie tylko jej pracownicy, ale
również m.in. przedstawiciele zakładów
pracy z innych części Małopolski i Śląska.
Prezydium Małopolskiej „Solidarności”
reprezentowali wiceprzewodnicząca Anna
Skólska oraz Ryszard Pietrzyk i Krzysztof
Kotowicz.
Protestujący zablokowali skrzyżowanie Alei Solidarności z ul. Ujastek, a przed
bramą główną rozwiesili transparent
z napisem „Nie dla wygaszania wielkiego
pieca i stalowni w Krakowie”.
Władysław Kielian, przewodniczący hutniczej „Solidarności”, choć nie
ukrywał, że sytuacja jest trudna, to
podkreślał, że pracownicy huty muszą
gwałtownie zareagować: „Nasza nadzieja nie gaśnie. Wygaszenie Wielkiego
Pieca może zapoczątkować katastrofę
hutnictwa polskiego, bo to zmniejszy
produkcję stali. Nie przestaniemy protestować”. Mniejsza produkcja stali
w Nowej Hucie uderzy we wszystkie sektory powiązane z branżą hutniczą, w tym
m.in. w górnictwo, które będzie miało
mniejsze zamówienia na węgiel i koks.
Stąd obecność na pikiecie w Nowej Hucie
m.in. pracowników kopalń Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA – KWK „Budryk”
i KWK „Sośnica”.
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Polskie huty w polskie ręce
W czwartek, 21 listopada br., dzień przed
rozpoczęciem procesu wygaszania Wielkiego Pieca
w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie hutnicy
pikietowali przed siedzibą wojewody małopolskiego.
Niepewni swej przyszłości hutnicy liczą na pomoc
rządu poprzez zablokowanie niekorzystnej z punktu
widzenia polskiego hutnictwa polityki europejskiej.
Szansą mogłaby być też próba przejęcia hut przez
skarb państwa.
Sytuacja w hucie i w całym Krakowie jest gorąca,
choć już w nocy z piątku na sobotę rozpoczął się
proces wygaszania działalności Wielkiego Pieca. Nie
gasną jednak nie tylko spory wokół tej decyzji, ale
i nadzieje na uratowanie miejsc pracy. Nie pomaga
brak jasnej deklaracji zarządu firmy – która z jednej
strony w oficjalnych wypowiedziach zapowiada, że
wyłączenie ma charakter czasowy, a z drugiej nie jest
w stanie nawet w przybliżeniu określić planowanego
terminu zakończenia tej operacji. Bez wątpienia społeczne i gospodarcze skutki tych decyzji będą boleśnie
odczuwalne nie tylko dla pracowników huty, ale i dla
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wielu firm i ich pracowników współpracujących przez
lata z hutą, a także globalnie dla całego Krakowa
i Małopolski.
Stąd też w czwartek, 21 listopada w samo
południe przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego
zgromadziło się kilkuset pracowników huty, a także
przedstawicieli innych zakładów z Krakowa, Małopol-
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ski i Śląska. Po raz kolejny wyrazili swoje oburzenie
zaistniałą sytuacją, wzywając zarząd firmy do jak
najszybszej zmiany decyzji. Wojciech Grzeszek, szef
Małopolskiej „Solidarności” przypominał, że choć AMP
jest firmą prywatną, to działa w Polsce i interesem
Polski jest ochrona miejsc pracy w naszym kraju.
Protestujący przekazali na ręce Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika petycję skierowaną do Premiera Mateusza Morawieckiego, w której domagają się
wzmożonej aktywności rządu m.in. na forum europejskim w kierunku większej ochrony własnej produkcji
przemysłowej poprzez prowadzenie odpowiedniej
polityki celnej, a także zmiany polityki klimatycznej,
której ofiarą staje się głównie przemysł ciężki w krajach Europy środkowej.
Skrywane nadzieje uczestników protestu obudził
Ryszard Majdzik wzywając do odkupienia od AMP
polskich hut przez skarb państwa. Jego zdaniem tylko
takie rozwiązanie zapewni odbudowę pozycji hutnictwa w Polsce. Zgromadzeni wielokrotnie skandowali
podczas pikiety „Polskie huty w polskie ręce!”
Decyzja o czasowym wygaszeniu Wielkiego Pieca
jest nieodwołalna. Teraz należy zrobić wszystko, by to
wyłączenie miało rzeczywiście charakter czasowy i by
trwało jak najkrócej. Nie należy przy tym zapominać,
że finalne decyzje nie zapadają ani w Krakowie, ani
w Warszawie ale w Luksemburgu i przede wszystkim
w Londynie przy luksusowej Kensington Palace Gardens, gdzie mieszka Lakshmi Mittal.
fot. R. Węgrzynowicz, P. Witkowski

8

SERWIS

INFORMACYJNY

Nr 10-11 (761-762)

Służba zdrowia

Obradowała WRDS
Obradom WRDS przewodniczył marszałek województwa małopolskiego Witold
Kozłowski, a wzięli w niej udział m.in.
wojewoda Piotr Ćwik, oraz przedstawiciele
organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Podczas tego posiedzenia członkowie
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
ustalili porządek przewodniczenia temu
gremium w latach 2020-2023. Od nowego
roku przewodniczenie Radzie obejmie przedstawiciel związków zawodowych (FZZ), a następnie przedstawiciel pracodawców (2021),
wojewoda (2022) i marszałek (2023).
W dalszej części spotkania projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska
2030” przedstawiła Anna Mlost, Dyrektor
Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego. W dokumencie, który jest
teraz przedmiotem konsultacji zwrócono
w szczególności uwagę na zagrożenia dla
rynku pracy w Małopolsce, którymi są zmiany
demograficzne, pogłębiający się deficyt pracowników, cyfryzacja i digitalizacji i względy
klimatyczne. Strona społeczna pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt strategii
rozwoju Małopolski. Z dokumentem można
zapoznać się na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.malopolska.pl/strategia-2030.
Do końca grudnia br. można też elektronicznie zgłaszać uwagi do tego dokumentu.
Najwięcej miejsca w trakcie obrad
poświęcono sytuacji w służbie zdrowia
w Małopolsce. Punktem wyjścia do ożywionej
dyskusji stała się bardzo dobrze oceniona
przez członków Rady „Informacja Zespołu
problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w
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Województwie Małopolskim na temat niektórych bieżących problemów małopolskiej
służby zdrowia na tle reform ogólnopolskich”,
przedstawiona przez przewodniczącą Zespołu
i zarazem Przewodniczącą Regionalnego
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” Danutę Kądziołkę. W opracowaniu,
które publikujemy w „Serwisie” zwrócono
uwagę m.in. na konieczność koordynacji
lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego
lecznictwa specjalistycznego, rehabilitacji
medycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego. Zwrócono
uwagę na potrzebę poprawy funkcjonowania
podstawowej opieki medycznej, a także na
wprowadzenie powszechnego, elektronicznego systemu informacji o pacjencie. Wiele
miejsca poświęcono rehabilitacji leczniczej a
także lecznictwu psychiatrycznemu. Zespół
zwrócił także uwagę na zagrożenia związane
z pojawianiem się chorób zakaźnych, w tym
m.in. odry i gruźlicy w naszym województwie. Wzrasta także problem zabezpieczenia
odpowiedniej ilości personelu medycznego.
Ze względu na brak kworum pod koniec obrad Rady nie udało się przyjąć stanowiska w sprawie reformy służby zdrowia.
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Sytuacji
w małopolskiej
służbie zdrowia,
strategii rozwoju
województwa
„Małopolska 2030”
oraz kwestiom
organizacyjnym
było poświęcone
kolejne posiedzenie
Wojewódzkiej Rady
Dialogu Społecznego
w Krakowie, które
odbyło się
18 listopada br.

9

Służba zdrowia
Będzie to przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim została powołana w 2015 r.
Posiedzenia WRDS-u umożliwiają wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków
zawodowych lub organizacji pracodawców, które pozostają w kompetencji administracji rządowej i samorządowej
z terenu województwa.
fot. malopolska.uw.gov.pl

Informacja Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w województwie małopolskim na temat niektórych bieżących problemów
małopolskiej służby zdrowia na tle reform ogólnopolskich
Zabezpieczenie zdrowotne w woj. małopolskim
nie odbiega znacznie od sytuacji przeciętnej w Polsce.
Urząd Statystyczny w Krakowie w opracowaniu: Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2017 r.
podaje, że:
„W naszym województwie w szpitalach ogólnych
w ciągu roku na 10 tys. ludności z opieki medycznej skorzystało 1948 osób (dla kraju relacja ta wyniosła 2201).
Na 1 mieszkańca przypadały średnio 4 porady lekarskie
udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i 3 w poradniach specjalistycznych (podobnie jak
w kraju). Ponadto 1 mieszkaniec województwa skorzystał przeciętnie z 1 porady udzielonej przez lekarza
dentystę (tak jak przeciętnie w całym kraju). Na 1000
osób zamieszkujących województwo świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego na miejscu
zdarzenia udzielono 69 osobom (analogiczny wskaźnik
dla Polski wyniósł 84)”.
Na sprawność funkcjonowania systemu składa się
przede wszystkim spójne działanie: lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego,
rehabilitacji medycznej, podstawowej opieki zdrowotnej,
ratownictwa medycznego.
Od kilku lat wytycza się kierunki reform w obrębie ochrony zdrowia i sukcesywnie wdraża. Ważnym elementem reformy było utworzenie systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – (PSZ), zwanego potocz-
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nie siecią szpitali. W Małopolsce w sieci znajduje się
37 świadczeniodawców.
Sieć szpitali ma służyć przede wszystkim komplementarności świadczeń zdrowotnych i ułatwianiu holistycznego podejścia do pacjenta, a dzięki większej stabilności
podmiotów leczniczych ma pomagać w racjonalizacji działania (np. inwestowanie przy dalekosiężnym planowaniu).
Na przełomie XX i XXIw. wytyczono i realizowano model
rozczłonkowania scalonej poprzednio służby zdrowia.
Odrywano od szpitali przede wszystkim lecznictwo
podstawowe, a także ambulatoryjną specjalistykę, powstawały zupełnie niezależne pracownie diagnostyczne,
a opiekę społeczną wręcz przeniesiono do innego resortu.
Rozczłonkowanie negatywnie wpłynęło na sprawność
w zarządzaniu, czy racjonalne gospodarowanie środkami,
ale także utrudniło sytuację pacjenta, który w gąszczu
strukturalnym musi sam sobie radzić ze znalezieniem
odpowiedniej pomocy medycznej. Sieć szpitali ma być
istotnym przyczynkiem do naprawy stanu rzeczy, ale
niezbędne są liczne, wieloaspektowe i długofalowe
działania, np. ograniczenie outsourcingu, elektroniczny
przepływ danych o pacjencie między świadczeniodawcami, równomierne (adekwatnie do kosztów) finansowanie
różnych rodzajów działalności.

Na przełomie roku 2018 i 2019 na plan pierwszy wysunął się problem redukcji łóżek szpitalnych
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w reakcji na wprowadzenie norm minimalnych
zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Nowe normy wymusiły takie zatrudnienie, jakiego niektórzy świadczeniodawcy nie byli w stanie zapewnić.
W efekcie w 20 szpitalach Małopolski zredukowano łącznie łóżka o 8,8%. 18 z nich wchodzi w skład
sieci szpitali. W odniesieniu do wszystkich małopolskich
szpitali ogólnych stopień redukcji łóżek wyniósł 4,6%.
Przebiegły one nierównomiernie. Największe zmiany
odnotowano w rodzajach oddziałów: kardiologicznym, ginekologiczno-położniczym, pediatrycznym, chirurgicznym,
internistycznym. Tendencja ta jest zbieżna ze strukturą
redukcji w skali kraju.
Zjawisko zmniejszania liczby łóżek szpitalnych
może mieć charakter racjonalizacji i porządkowania,
o ile nie powoduje podniesienia wskaźników wykorzystania łóżek do takiego pułapu, który grozi zachwianiem
zabezpieczenia szpitalnego dla ludności na danym terenie. Dlatego sprawdzono wskaźniki wykorzystania łóżek
w szpitalach ogólnych (tj. mających w strukturze różne
rodzaje oddziałów) na koniec 2018r. i stwierdzono, że
już wówczas były one na tyle wysokie, by po redukcji
uważnie monitorować sytuację na poziomie szczegółowym, a nie uśrednionym.
Podstawowa opieka zdrowotna, w której
najczęściej następuje pierwszy styk pacjenta ze służbą zdrowia, we wprowadzaniu skoordynowanej opieki
medycznej pełni strategiczną rolę. Ma to szczególne
znaczenie zwłaszcza w dobie lawinowo narastających
chorób cywilizacyjnych. Zintegrowana opieka POZ skupia
się na największych problemach zdrowotnych populacji
wprowadzając tzw. „zarządzanie chorobą”(cukrzyca,
choroby układu krążenia, choroby endokrynologiczne).
W chwili obecnej trwa pilotaż NFZ i Banku Światowego
pod nazwą POZ Plus, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki
koordynowanej (OOK). Pilotaż obejmuje profilaktyczne
badania bilansowe, w trakcie których lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad medyczny
kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne badania
diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, a następnie na podstawie wyników dokonuje oceny i omawia
grudzień 2019
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z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie
dla niego Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego. W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje
ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe
do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające
dalszego leczenia specjalistycznego. Pilotaż obejmuje
też Program zarządzania chorobą, z założeniem szybkiej
oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również
podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego
leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby
mające charakter przewlekły (z zakresu diabetologii,
kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, reumatologii
i neurologii). Kilku świadczeniodawców z terenu Małopolski uczestniczy w realizowanym pilotażu, a jego wyniki
powinny być ważnym przyczynkiem do obligatoryjnych
zmian w organizacji systemu ochrony zdrowia.
Dostępność do rehabilitacji leczniczej, to
kolejny ważny problem wśród aktualnych trudności
w służbie zdrowia.
Rozwój rehabilitacji leczniczej jest ważnym wyzwaniem dla organizatorów ochrony zdrowia. Bez sprawnie
działającej rehabilitacji ulegają zmarnotrawieniu dobre
efekty leczenia (np. kardiologicznego, neurologicznego,
czy pourazowego) i mnoży się liczba osób trwale niepełnosprawnych. Niedostatki w tym zakresie są skutkiem
zaniechań z wielu dziesięcioleci.
W wyniku podejmowanych starań na rzecz rozwoju rehabilitacji leczniczej w Małopolsce, zwiększyła się
w ciągu ostatniego roku liczba miejsc udzielania świadczeń o 36 (tj. pow. 6%). Pozytywnie ocenia się zwłaszcza wzrost liczby świadczeniodawców wykonujących
fizjoterapię domową oraz ambulatoryjną.
Mino to dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych
uległa radykalnemu pogorszeniu: w ciągu ostatniego roku
wydłużył się czas oczekiwania oraz liczba osób oczekujących na świadczenia. Jest to niewątpliwie efektem
ustawowego przyznania szczególnych uprawnień osobom
z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby te uzyskały przywilej świadczeń poza kolejką,
jednak nie zwiększono odpowiednio do tego bazy rehabilitacyjnej. W efekcie ci, którzy nie mają orzeczonej
znacznej niepełnosprawności muszą ustępować miejsca
„formalnie” niepełnosprawnym, którzy i tak nie uzyINFORMACYJNY
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skują świadczeń natychmiast, bo jest ich tak dużo, że
w obrębie własnej kategorii tworzą kolejkę. Wzrasta
także zapotrzebowanie na świadczenia rehabilitacyjne,
bo łatwość ich uzyskiwania przez niepełnosprawnych
podziałała jak rodzaj zachęty.
Lecznictwo psychiatryczne to dziedzina od
dziesiątków lat szczególnie zaniedbana. Niedofinansowanie jest duże, specjalistów mało, kolejki oczekujących
długie, a model ciągle opiera się na uznawanym za
przestarzałe i mało efektywne hospitalizowaniu, przy
jednoczesnym niedocenianiu roli terapii środowiskowej.
Ogólne założenia reformy psychiatrii zostały określone w Narodowym programie ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017-2022. Polegają przede wszystkim na
przejściu z modelu azylowego do modelu środowiskowego.
W ubiegłym roku wdrożono program pilotażowy w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie programu
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 27
kwietnia 2018r. Do chwili obecnej rozporządzenie było
dwukrotnie nowelizowane. W pilotażu bierze udział 28
podmiotów, w tym 2 z Małopolski. Są to:
–– Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza
w Gorlicach (obszar działania centrum – powiat
gorlicki),
–– Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie (obszar
działania centrum – miasto Tarnów).
Pilotaż obejmuje tylko populację dorosłych (pow.
18. roku życia) i nie dotyczy leczenia uzależnień, a także
świadczeń psychiatrii sądowej. W całym kraju zasięg, to
ok. 5-6 mln ludności.
Reforma opiera się na stworzeniu centrów zdrowia
psychicznego, a w każdym z nich musi być: oddział
psychiatryczny, psychiatryczna izba przyjęć, psychiatryczny oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego,
zespół leczenia środowiskowego (domowego). Świadczeniodawca prowadzący centrum nie musi posiadać
wszystkich tych rodzajów komórek organizacyjnych, ale
w takich przypadkach jest zobowiązany do zawarcia
umów z podwykonawcami.
Ważnym elementem reformy jest tworzenie punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych (jeden lub kilka na
jedno centrum). Są to te miejsca, gdzie pacjent trafia po
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raz pierwszy i zostaje przyjęty przez psychiatrę, psychologa, pielęgniarkę psychiatryczną, bądź asystenta zdrowienia. Tam następuje wstępna kwalifikacja przypadku
i odpowiednie przekierowanie pacjenta. W przypadkach
pilnych świadczenie ma nastąpić nie później niż w 72
godz. od zgłoszenia.
W toku terapii ustala się koordynatora, który dostosowując opiekę do potrzeb pacjenta, czuwa nad całym
procesem zdrowienia i zapewnia ciągłość między pomocą
doraźną, leczeniem ambulatoryjnym, środowiskowym,
dziennym i całodobowym.
Każde centrum jest finansowane na podstawie ryczałtu, który stanowi iloczyn liczby osób powyżej 18.
roku życia zamieszkujących obszar działania centrum
i stawki rocznej na osobę. Kwota ulega pomniejszeniu
o koszty świadczeń psychiatrycznych wykonanych wobec
mieszkańców obszaru działania centrum przez świadczeniodawców spoza centrum. Analogicznie przychód centrum wzrasta o koszty leczenia pacjentów spoza centrum.
Środki ryczałtowe mogą być przeznaczone wyłącznie na
pokrycie bieżących kosztów centrum oraz inwestycje
i modernizacje centrum. Jeśli zostaną przeznaczone na
inny cel – podlegają zwrotowi do NFZ.
Aktualnie panuje niepokój wśród części świadczeniodawców – potencjalnych podwykonawców, którzy
obawiają się uprzywilejowanej, mocnej pozycji świadczeniodawcy prowadzącego centrum i dyktatu niekorzystnych warunków umów wobec potencjalnych podwykonawców.
Istnieje także obawa o jakość zabezpieczenia
w ramach opieki psychiatrycznej, skoro wysokość ryczałtu nie zależy ani od czynników jakościowych, ani
też od czasu oczekiwania na świadczenie, bądź ilości wykonanych świadczeń. Jedynym regulatorem wg
obecnych założeń jest konkurencja ze strony innych
centrów i nie ma pewności, czy ten mechanizm będzie
wystarczający. Może się zdarzać, że cele ekonomiczne
będą dominantą w stosunku do jakości świadczonych
usług (np. oszczędzanie przez nadmierne redukowanie
najbardziej kosztochłonnych świadczeń szpitalnych).
Szczególnym wyzwaniem staje się dostosowanie
leczenia psychiatrycznego i uzależnień dzieci i młodzieży
do dynamicznie rosnących potrzeb (zjawisko uzależnień
wśród dzieci i młodzieży, stresogenny tryb życia, kryzys
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rodziny). W psychiatrii dzieci i młodzieży istnieje potrzeba zwiększenia dostępności poprzez wzrost liczby
lekarzy, psychologów i terapeutów dzieci i młodzieży.
Aktualnie oczekuje się zapowiadanej kompleksowej reformy, poprzedzonej pilotażem, która miałaby dotyczyć
rozwoju centrów wsparcia kryzysowego oraz trzech poziomów terapii:
1 poziom – psycholog, psychoterapeuta, pedagog w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
2 poziom – psychiatra i oddział dzienny – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży
3 poziom – oddział psychiatryczny – Ośrodek
Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.
Dla zapewnienia dużej efektywności potrzebna
jest ścisła koordynacja między jednostkami tych trzech
poziomów.
Niezbędne jest także wypracowanie modelu ścisłej
współpracy między systemem edukacji (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, system wsparcia rodziny, ośrodki
pomocy społecznej, sądy rodzinne, służba kuratorska)
a służbą zdrowia, w celu wczesnego wychwycenia
i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Zapobieganie i leczenie chorób zakaźnych,

to ważny, choć czasem niedoceniany fragment działalności służby zdrowia. Większość chorób zakaźnych, masowo i cyklicznie występujących przed kilkoma dziesiątkami
lat została opanowana i sprowadzona do incydentalnego
poziomu. Ten stan rzeczy może jednak stanowić pewną
pułapkę: młodzi lekarze zatracają umiejętność rozpoznawania i leczenia chorób zakaźnych, z którymi nie mają
styczności, a świadczeniodawcy, oszczędzając, dokonują
redukcji łóżek szpitalnych w oddziałach zakaźnych, redukując zwiększone zabezpieczenie na wypadek ewentualnych epidemii (od grudnia 2018 r. do marca 2019 r.
w Małopolsce czterech świadczeniodawców zmniejszyło
łącznie liczbę łóżek w oddziałach zakaźnych o 17).
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krakowie odpowiedzialna jest za wielokierunkową
działalność w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób
zakaźnych. Wykonując swoje działania statutowe oraz
grudzień 2019
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działając za pośrednictwem swoich organów terenowych
realizuje zadania obejmujące m.in. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie Małopolski.
Wśród występujących w Małopolsce chorób zakaźnych na
szczególną uwagę zasługuje odra oraz gruźlica.
Odra jest ostrą, wysoce zakaźną chorobą wirusową,
zdolną do wywoływania epidemii. Zakaźność wirusa
odry jest bliska 100% u osób podatnych. Szczepienia
ochronne radykalnie zmniejszyły zachorowalność na odrę
w Europie, ale pomimo ogólnie wysokiego poziomu zaszczepienia, choroba ta nadal powoduje częste epidemie.
W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy w Polsce
zmniejszanie się odsetka dzieci szczepionych przeciw
odrze, śwince i różyczce (szczepionka MMR). Zgodnie
z danymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny w 2018 roku odnotowano
stan zaszczepienia 92,9% dla dawki podstawowej szczepionki MMR oraz 92,4% dla dawki przypominającej.
W 2018 roku w Regionie Europejskim Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała 82 596 zachorowań na odrę, najwięcej od ponad dekady, 3-krotnie
więcej w porównaniu do 2017 roku, kiedy odnotowano
25 863 zachorowania oraz 15-krotnie więcej w porównaniu do 2016 roku, kiedy odnotowano 5 273 zachorowania. W przebiegu odry zmarły 72 osoby. Wśród
chorych na odrę 2/3 (61%) było hospitalizowanych. Najwięcej przypadków zachorowań w Regionie Europejskim
w 2018 roku odnotowano na Ukrainie – 54 481.
W Małopolsce od początku 2019 r. do dnia 31
sierpnia odnotowano 240 zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę, z czego 139 przypadków zostało potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi jako zachorowanie
na tę jednostkę chorobową, 9 zakwalifikowano jako
„prawdopodobne” (spełnione kryteria kliniczne oraz
powiązanie epidemiologiczne z innym chorym na odrę),
a 24 przypadki sklasyfikowano jako „możliwe” (spełnione kryteria kliniczne). W porównaniu z 2018 r. w tym
samym okresie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 14 przypadków podejrzeń zachorowań na odrę,
z czego 3 zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, a 1 został zakwalifikowany jako „możliwy”.
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki
należące do Mycobacteriumtuberculosiscomplex. Jest najczęstszą przyczyną zgonów na świecie wywołanych przez
INFORMACYJNY
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pojedynczy czynnik zakaźny. Najczęstszą postacią gruźlicy
jest gruźlica płuc, ale zmiany gruźlicze mogą występować
w każdym z narządów ciała (gruźlica pozapłucna).
Według szacunków WHO w 2017 roku (ostatnie
dane) na gruźlicę zachorowało 10,0 mln osób na świecie.
Poziom zachorowalności jest odwrotnie proporcjonalny do
zamożności społeczeństw. Przeszkodą w walce z gruźlicą
jest rozpowszechnienie gruźlicy wywołanej przez prątki
oporne na najsilniejsze leki przeciwprątkowe. Informacje
o sposobie wykrycia przypadków gruźlicy płuc zebrane
w 2018 roku wskazują, że w Polsce najczęstszą metodą
wykrywania takich przypadków było wykrywanie bierne,
tzn. z powodu objawów choroby u osób, które same
zgłosiły się do placówki medycznej.
Dane o zachorowaniach na gruźlicę zebrane przez
stacje sanitarno-epidemiologiczne kolejno przekazywane
są do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
W Małopolsce zapadalność na gruźlicę wszystkich
postaci w 2018 r. wyniosła 13,0 (w Polsce – 14,3)
i była mniejsza niż w roku 2017 – 13,5 (w Polsce
– 15,1).
W 2018 roku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(PIS) woj. małopolskiego zgłoszono 440 przypadków
podejrzeń zachorowań/zachorowań na gruźlicę (w
roku 2017 r. 458). W I i II kwartale 2019 r. do PIS
woj. małopolskiego wpłynęło 189 zgłoszeń od lekarzy.
W adekwatnym okresie czasu roku poprzedniego liczba
odnotowanych przypadków gruźlicy była większa – w I
i II kwartale 2018 r. zgłoszono 244 przypadki.
W 2017 roku w Małopolsce odnotowano 35
zgonów z powodu gruźlicy (w Polsce 490), a w roku
wcześniejszym tj. 2016 w województwie małopolskim
odnotowano 39 zgonów (w Polsce 543).
Według danych NIZP-PZH w roku 2018 zaszczepiono w Polsce BCG w 2017 r. 91,7% ogółu dzieci żywo urodzonych. W woj. małopolskim w 2018
r. zaszczepiono 91,1% (w 2017 r. – 90,7%) noworodków, co daje naszemu województwu 6 miejsce (13 miejsce w 2017 r.) pod tym względem
w kraju.
Pod bieżącym nadzorem Inspekcji Sanitarnej
województwa małopolskiego jest również borelioza.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018
r. odnotowano 2 169 zachorowań na boreliozę (za-
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padalność 64,05), natomiast w analogicznym okresie
w 2019 roku zarejestrowano 1 881 przypadków (zapadalność 55,55). Pomimo, iż w bieżącym roku odnotowano zmniejszoną liczbę zachorowań na boreliozę jest to od
wielu lat duży problem woj. małopolskiego, gdzie co roku
systematycznie wzrasta zapadalność: 2008 r. – 31,8;
2009 r. – 31,7; 2010 r. – 23,2; 2011 r. – 21,9;
2012 r. – 24,8; 2013 r. – 54,1; 2014 r. – 53,4;
2015 r. – 51,24; 2016 r. - 87,25; 2017 r. – 98,22.
W 2018 roku zapadalność wyniosła 107,2, przy średniej
zapadalności dla Polski wynoszącej 52,4. Pod względem
zapadalności woj. małopolskie znajduje się na drugim
miejscu w Polsce, po woj. podlaskim, gdzie zapadalność
wyniosła 108,8.
Na terenie województwa małopolskiego stwierdzono
wzrost liczby przypadków pałeczek Enterobacteriaceae
produkujących karbapenemazy (CPE - ang. CarbapenemazyProducingEnterobacteriaceae), jak i ognisk epidemicznych. Należy podkreślić, iż obecna sytuacja związana jest
również ze zwiększeniem liczby wykonywanych badań
przesiewowych, głównie przy przyjęciu do szpitala, ale
także w trakcie pobytu.
Szczepy CPE oznaczają grupę pałeczek jelitowych,
które nabyły odporność na większość antybiotyków,
w tym na karbapenemy. Rozprzestrzenianie się szczepów
CPE wynika m.in. z nadmiernego stosowania antybiotyków, zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i w leczeniu
prowadzonym przez lekarza rodzinnego.
W ramach działań przeciwepidemicznych na terenie Małopolski skonsolidowano wysiłki osób mających
stosowną wiedzę i doświadczenie celem ograniczenia
rozprzestrzeniania się szczepów CPE. W dniu 30 sierpnia
2019 r. Wojewoda Małopolski podpisał zarządzenie
w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia w podmiotach
leczniczych województwa małopolskiego.
Sytuacja epidemiologiczna w województwie małopolskim w zakresie występowania pałeczek jelitowych
CPE jest dynamiczna. W 2017 r. do Inspekcji Sanitarnej
woj. małopolskiego wpłynęły 82 zgłoszenia dot. szczepów. W kolejnych latach zarejestrowano zwiększoną
liczbę przypadków CPE tj. 2018 r. – 104, a do sierpnia
2019 r. – 119.
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Służba zdrowia
Ratownictwo medyczne jest rodzajem działalności, w której już przy pierwszym styku z pacjentem
w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia przesądza
się o szansach na powodzenie dalszej terapii. Decyduje
szybkość i sprawność działania, a ona w dużej mierze zależy od wiedzy i umiejętności pracowników medycznych
udzielających pomocy. Obecnie w Małopolsce nie odnotowuje się niedoboru ratowników medycznych, w wyniku
zaostrzenia wymogów kwalifikacyjnych natomiast powstały duże problemy kadrowe w zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w zespołach specjalistycznych. Sytuację pogarsza
fakt, że od 10 lat stawka za dobokaretkę nie zmieniła się
i pogotowia ratunkowe nie posiadają wystarczających
środków, by proponować lekarzom konkurencyjne wynagrodzenia za pełnienie dyżuru i zachęcać młodych
lekarzy do podejmowania specjalizacji z ratownictwa
medycznego.
Dokonała się pożądana zmiana ustawowa przywracająca państwowy charakter ratownictwa medycznego.
W Małopolsce prywatyzacja tego rodzaju działalności
miała charakter marginalny, dlatego też upaństwowienie nie spowodowało perturbacji organizacyjnych.
W perspektywie przyszłego roku jest natomiast inna
zmiana systemowa- umiejscowienie dyspozytorni
medycznych w strukturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW). Wiąże się z tym niepokój
w środowisku: obecni dyspozytorzy obawiają się, czy
proponowane warunki zatrudnienia przez MUW będą
dla nich niemożliwe do przyjęcia. Założeniem reformy
ratownictwa jest też ograniczenie występowania umów
cywilno-prawnych, zwłaszcza w grupie ratowników medycznych. Nie wiadomo jednak, czy przy radykalnym
wprowadzeniu tej zmiany nie nastąpiłby znaczny niedobór ratowników.

Stworzenie skoordynowanej opieki nad
osobami starszymi to bardzo ważne zadanie na
najbliższy czas. Wg specjalistów od 2020r. zacznie się
rozwijać demograficzne tsunami, gwałtowny przyrost
osób w wieku podeszłym, a polskie instytucje nie są
na to przygotowane. Nie ma już także modelu rodziny
tradycyjnej, wielopokoleniowej, w której senior w miarę swych możliwości wykonywał szereg zadań, mając
poczucie przydatności, a z drugiej strony otrzymywał
grudzień 2019
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wsparcie i opiekę od najbliższych, którzy w sposób
naturalny poczuwali się do tej powinności. Dodatkowy
czynnik osłabiający rolę rodziny to bardzo duży poziom
migracji. Zasobność polskich emerytów nie jest też wystarczająca na to, by sami mogli sobie „opłacić” wsparcie
w warunkach obniżonej sprawności. Powstała luka, którą
koniecznie trzeba zapełnić.
W bieżącym roku problemem zajęła się prezydencka Narodowa Rada Rozwoju, w ramach której Sekcja Ochrony Zdrowia we współpracy z Sekcją Polityki
Społecznej i Rodziny stworzyła koncepcję systemu
wsparcia. Program ma być dedykowany osobom 75letnim i starszym, gdyż przyjmuje się, że po 70. roku
życia bardzo często ulega zmianie sytuacja zdrowotna
seniora: do wcześniejszych pojedynczych dolegliwości
dołączają się szereg chorób przewlekłych, tworząc
wielochorobowość, procesy neurodegeneracyjne i prowadzące do niepełnosprawności. Ważna rzeczą jest,
by na czas rozpoznać problemy pacjenta i właściwie
zareagować, spowalniając proces degradacji zdrowia
i wydłużając czas samodzielnej egzystencji.
Przed skonstruowaniem modelu skoordynowanej
opieki senioralnej dokonano oceny bazy. Wg prof. Ewy
Marcinowskiej-Suchowierskiej przedstawia się ona (na
podstawie danych GUS) następująco:
Niemobilni (pozbawieni możliwości opuszczania
domu) w całej populacji:
Osoby młode – 1,1%
W średnim wieku – 6,2%
Osoby starsze – 25%
Niemobilni wśród starszych:
60 – 64 l. – 14,9%
70 – 74 l. – 25,6%
≥ 80 lat – 52,9%
Aktualnie jest: 1001 łóżek geriat., 54 oddziały
geriat., 90 poradni geriat.
Jest w Polsce 447 geriatrów=5,4 geriatry/100tys
osób w wieku poprodukcyjnym (K>60, M>65lat).
Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego
z geriatrii jest 177 osób. Liczba jedn. uprawnionych do
prowadzenia specjalizacji 45 z 275 miejscami szkoleniowymi.
Założeniem koncepcji jest (w miarę możliwości)
odchodzenie od kierowania niepełnosprawnej osoby
INFORMACYJNY
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starszej do placówek opieki całodobowej i stwarzanie
optymalnych warunków do pobytu w jej naturalnym
środowisku. Koncepcja proponowana przez Narodową
Radę Rozwoju, to model oparty na dwóch filarach:
1. Sieć oddziałów geriatrycznych – w ramach
sieci szpitali, z założeniem, że oddziały geriatryczne
powinny funkcjonować w szpitalach II i III poziomu
zabezpieczenia oraz w szpitalach ogólnopolskich, przy
czym jeden oddział powinien przypadać na 300-350
tys. mieszkańców. Każdemu oddziałowi byłyby przypisane Centra Zdrowia 75+ działające na jego terenie,
a po hospitalizacji informacja o zaleceniach medycznych byłaby zwrotnie przekazywana do właściwego
Centrum.
2. Centrum Zdrowia 75+ (jedno na 100-120tys.
mieszkańców- na jeden lub kilka powiatów), w ramach
którego będą funkcjonować:
–– Zespół konsultantów medycznych (geriatra, fizjoterapeuta, psycholog, asystent społeczny);
–– Geriatryczny zespół opieki domowej – GZOD, zapewniający opiekę medyczną w warunkach domowych dla obłożnie chorych;
–– Dzienny Dom Opieki Medycznej – DDOM;
–– Zespół koordynatorów wsparcia 75+ tworzący indywidualny plan terapii na podstawie informacji od
lekarzy POZ, pielęgniarek środowiskowych, oddz.
geriatrycznego, Zespołu Konsultantów Medycznych,
Dziennego Domu Opieki Medycznej, współpracujący
z rodziną pacjenta i z odpowiednim ośrodkiem pomocy społecznej celem realizacji potrzeb bytowych
i pielęgnacyjnych seniora;
–– zespół edukatorów zdrowotnych, współpracujący
z rodziną i bezpośrednim otoczeniem pacjenta,
przekazujący im wiedzę na temat postępowania
przy opiece nad seniorem;
–– Punkt informacyjno-recepcyjny.
Centrum zdrowia ma pełnić rolę łącznika między
placówkami służby zdrowia, a placówkami opieki społecznej.
Założono, ze osoby osiągające wiek 75 lat będą
w POZ poddawane wstępnej ocenie geriatrycznej
(WOG) w celu rozpoznania stanu zdrowia i określenia potrzeb. Na tej podstawie pacjenci o poważnych
problemach zdrowotnych mieliby być kierowani przez
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koordynatora wsparcia na przeprowadzenie całościowej
oceny geriatrycznej (COG).
Założono, że Centra Zdrowia 75+ powinny być
jednostkami samorządów powiatów albo częściami
spzoz-ów, dla których powiaty są podmiotami tworzącymi.
Przewiduje się możliwość wsparcia finansowego
w ramach perspektywy unijnej 2021-2027.
W myśl przedstawionej koncepcji założono stworzenie projektu ustawy na styczeń 2020 r., a następnie
poddanie go konsultacjom.
Siec szpitali miała m.in. zapewnić stabilność
funkcjonowania podmiotom leczniczym, jednak ta
stabilność jest niepełna, jeśli występuje notoryczny
niedobór środków na prowadzenie działalności. Niedobór dotyczy wszystkich rodzajów działalności w ramach
ochrony zdrowia, ale w szpitalnictwie, niezmiennie od
wielu lat, jest największy. W ubiegłym roku weszła
w życie „ustawa 6%”, która po raz pierwszy nakłada
na państwo obowiązek sukcesywnego zwiększania
odsetka PKB przeznaczanego na służbę zdrowia.
W bieżącym roku wielkość ta wynosi 4,86%, w 2020r.
będzie 5,03%, w 2021r.- 5,30%, w 2022r.- 5,55%,
w 2023r.-5,8%, a od 2024r.- 6%. Wg szacunków
Ministerstwa Zdrowia minimalna wysokość nakładów w perspektywie 2030r. ma wzrosnąć do kwoty
218 790 326tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu
procentowego oraz prognozowanego wzrostu wartości
PKB). Jakkolwiek liczne środowiska krytycznie podchodzą do tych zmian, podnosząc, że jest to za mało,
jednak nikt dotychczas przez całe dziesięciolecia nie
wprowadził takiej regulacji. Faktem natomiast jest, że
koszty działalności w ostatnich latach rosną bardzo dynamicznie, co powoduje mimo zwiększania nakładów,
wzrost zadłużenia. Wg informacji o zobowiązaniach
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
wg stanu na 30 września 2018r. (Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, listopad 2018r.) tendencje ostatnich
kilku lat przedstawiały się następująco:
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej na tle całej
Polski przedstawiają się następująco:
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Zadłużenie SP ZOZ-ów:
dynamika zobowiązań ogółem spzoz-ów
2005

2010

2015

2017

III kw. 2018

10 273,50

9 963,10

10 812,60

11 757,00

12 685,60

woj. małopolskie

673,30

692,70

920,80

1 018,20

1 080,50

udział Małopolski w sumie wszystkich województw

6,55%

6,95%

8,52%

8,66%

8,52%

2005

2010

2015

2017

III kw. 2018

4 933,60

2 138,80

1 754,30

1 464,60

1 794,60

woj. małopolskie

192,00

143,70

171,70

118,50

156,10

udział Małopolski w sumie wszystkich województw

3,89%

6,72%

9,79%

8,09%

8,71%

wszystkie
województwa

dynamika zobowiązań wymagalnych spzoz-ów
wszystkie
województwa

Wg danych MOW NFZ w przeciągu tego roku plan finansowy ulegał wielokrotnie zmianom zwiększającym środki na
świadczenia medyczne. Poniższe zestawienie prezentuje różnice od pierwotnej wersji planu do września 2019r. w
niektórych rodzajach wydatków.

Wzrost wartości środków na świadczenia opieki zdrowotnej – zmiany planu finansowego MOW NFZ
na 2019 r.
w tys. zł
wykonanie
planu 2018

plan na 2019

różnica

pierwsza
wersja *

ostatnia
wersja**

ostatnia wersja
2019 – wykonanie 2018

koszty świadczeń opieki zdrowotnej

7 064 993

7 210 821

7 874 344

809 351

podstawowa opieka zdrowotna

1 001 110

998 060

1 108 069

106 959

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

405 112

398 426

458 082

52 970

3 605 103

3 349 014

3 957 569

352 466

opieka długoterminowa

176 464

190 458

218 349

41 885

opieka paliatywna i hospicyjna

72 495

72 847

76 729

4 234

leczenie stomatologiczne

200 724

205 590

210 123

9 399

lecznictwo uzdrowiskowe

52 625

56 932

58 932

6 307

opieka psychiatr. i leczenie uzależnień

215 630

207 019

230 990

15 360

rehabilitacja lecznicza

243 421

230 173

275 465

32 044

refundacja

726 578

709 050

746 050

19 472

lecznictwo szpitalne

* pierwsza wersja – 12.09.2018; * *ostatnia wersja – 12.09.2019
grudzień 2019
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koszty świadczeń opieki zdrowotnej
– 12.09.2019 r.:
wg planu NFZ z dn. 12.09.2019
w Małopolskim Oddziale NFZ – 7 798 318 – 8,69%
ogółu
w NFZ ogółem – 89 733 341
W Małopolsce 36 podmiotów leczniczych wchodzi
w system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. W jego obrębie
dokonano analizy wykorzystania ryczałtu w 2018r.
Ustalono, że nie ma znaczących odchyleń od wielkości wyliczonych wstępnie przez NFZ. Procent
wykonania ryczałtu u poszczególnych świadczeniodawców wahał się od 97,7 do 113,9 i mieścił
się w racjonalnych granicach. Wprawdzie wskaźnik
w 32 podmiotach przekroczył 100%, co wskazuje na zapotrzebowanie na świadczenia wyższe
niż wyznaczony limit, jednak należy pamiętać, że
w bieżącym roku nastąpił znaczny wzrost środków
przeznaczonych na finansowanie sieci szpitali, co
niewątpliwie poprawia sytuację finansową tych świadczeniodawców. Wartość zwiększeń ryczałtu w roku
2019 (stan na dzień 30 września br.) wg danych
MOW NFZ wyniosła 125 570 565,00zł.
Sytuacja finansowa – zadłużenie
Poziom zadłużenia (zwłaszcza zobowiązań wymagalnych) podmiotów leczniczych jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość udzielanych świadczeń
i stabilność zabezpieczenia zdrowotnego.
Wg danych Ministerstwa Zdrowia na dzień 30
września 2019 r. w województwie małopolskim łączna kwota zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyniosła 1 080,5 mln zł,
a w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 156,1
mln zł.
Struktura zobowiązań wymagalnych przedstawiała się następująco:
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wobec ZUS

2,3 mln zł

wobec Urzędu Skarbowego

1,1 mln zł

z tytułu zakupu leków i materiałów
medycznych

109,3 mln zł

z tytułu zakupu sprzętu i aparatury
medycznej

2,9 mln zł

z tytułu zużycia energii, gazu
i wody

5,6 mln zł

z tytułu zakupu usług obcych

26,5 mln zł

wobec pracowników

0,1 mln zł

Pozostałe zobowiązania
cywilno- prawne

8,2 mln zł

Nie odnotowano zobowiązań wymagalnych
z tytułu: należności wobec PFRON, pożyczki restrukturyzacyjnej za pośrednictwem BGK, pożyczki udzielonej
przez jednostkę samorządu terytorialnego, innych
pożyczek, niewymienionych zobowiązań publicznoprawnych.
Udział procentowy zobowiązań w Małopolsce
w stosunku do zobowiązań w całej Polsce jest wielkością zbliżony do proporcji dotyczących wielkości
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.
Na przestrzeni lat (2005- 2018) tempo wzrostu
zobowiązań spzoz-ów w Małopolsce było większe, niż
przeciętnie w całej Polsce, ale na poziomie Województwa nie ma możliwości monitowania tego zjawiska,
ani też wpływania na jego przebieg z uwagi na wielość i różnorodność podmiotów tworzących.
Na dzień 30.09.2018r. 98 samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej naszego
Województwa, co stanowi 80,3% ogółu, nie wygenerowało zobowiązań wymagalnych. Na pewno
wpływ na kondycję finansową zakładów ma nie
tylko rodzaj prowadzonej działalności leczniczej,
ale także sprawność zarządzania i specyfika prowadzonej działalności (przy wycenie świadczeń ciągle
w wielu przypadkach odbiegającej od uśrednionych
kosztów.
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Służba zdrowia
Polityka kadrowa jest kluczowym zagadnieniem dla sprawnie funkcjonującego systemu ochrony
zdrowia.
Służba zdrowia to rodzaj działalności, w której pracownik odgrywa szczególną rolę. Kontaktu
z pacjentem nie da się zrobotyzować, a w związku ze zmianami demograficznymi coraz większa
część populacji wymaga opieki medycznej. Z drugiej strony od wielu lat zaniedbywano kształcenie
nowych kadr medycznych, ograniczając liczbę
miejsc na uczelniach i obecnie mamy do czynienia
z luką pokoleniową, zwłaszcza w grupie lekarzy i pielęgniarek. Obecnie odchodzi się już od narracji opartej
o dane OECD, wg których w rankingu lekarzy i pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców Polska zajmuje
niezmiernie niską pozycję, bo okazało się, że w tej
materii wiele zależy od zastosowanej techniki liczenia i np. wskaźnik wyliczony przez NFZ wynosi nie
2,2/1 tys.mieszk., tylko 3/1tys. mieszk. i plasuje
nas w dolnej części środka rankingu (A. Niedzielskiwypowiedź z 17.01.2019 podczas IV konferencji
w ramach debaty „Wspólnie zda zdrowia”). Jednomyślnie jednak przyznaje się, że ciągle następuje
starzenie się kadr i niedobory w niektórych specjalizacjach, a największy deficyt w służbie zdrowia ma
charakter nie personalny, a strukturalny. Innymi słowy:
fachowy personel medyczny nie jest racjonalnie zagospodarowany. Stąd wzięła się koncepcja przesunięć
w ramach kompetencji zawodowych i odbarczenia
zawodów medycznych z czynności, które można
wykonywać mając niższe kwalifikacje. Powstał plan
wprowadzenia nowego zawodu- asystenta medycznego, który może przejąć od lekarzy i pielęgniarek czynności administracyjne, stanowiące obecnie
zmorę tych zawodów. Pielęgniarki w ramach rozszerzania kompetencji mogą wykonywać niektóre
czynności obecnie zarezerwowane dla lekarzy,
a z kolei rozwój i upowszechnienie zawodu opiekuna medycznego oraz wprowadzenie do lecznictwa
szpitalnego ratowników medycznych pozwoli na
zdjęcie z pielęgniarek tych obowiązków, które są
w stanie wykonać inni. Należałoby także powszechnie
grudzień 2019

SERWIS

przywrócić zawód sanitariusza szpitalnego, wyrugowany z wielu szpitali głównie w pierwszym dziesięcioleciu
XXIw. i zastąpiony (często na zasadzie outsourcingu)
pracownikami obsługi gospodarczej, delegowanymi
wyłącznie do sprzątania. Takie zmiany strukturalne
są obecnie na etapie początkowym. Niewątpliwie
jednak niezbędne jest intensyfikowanie kształcenia
w zawodach medycznych. Od kilku lat trwają działania
skutkujące zwiększaniu liczby miejsc na uczelniach medycznych, ich efekty rozkładają się jednak nierównomiernie. W Małopolsce dwie uczelnie prowadzą studia
w zawodzie lekarza: Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie i Krakowska Akademia im. A. Frycza
Modrzewskiego. Zadano im pytania dotyczące naboru
na pierwszy rok studiów w zawodach medycznych
i uzyskano informację zamieszczoną w załączniku
nr 7. Brak wzrostu liczby miejsc kształcenia jest
z pewnością zjawiskiem niekorzystnym dla naszego
regionu.
Sprawna współpraca całych zespołów medycznych jest czynnikiem determinującym efektywność
działania. Dlatego prawidłowe relacje interpersonalne i satysfakcja zawodowa pełnia ważną rolę, ale
w ostatnich latach poprzez politykę płacową dyskryminującą większość grup zawodowych nastąpił
w tym zakresie głęboki kryzys. Doszło do skonfliktowania grup pracowniczych miedzy sobą
i załóg z pracodawcami, a wprowadzona ustawa
o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych tylko w niewielkim stopniu
naprawiła sytuację, gdyż wprawdzie ustaliła relacje
płacowe między różnymi zawodami, ale wymusiła
wzrosty minimalnych wynagrodzeń zasadniczych na
poziomie w żadnym stopniu nie przystającym do
wielkości wzrostów w grupie lekarzy, pielęgniarek
i położnych, czy ratowników medycznych. Na poziomie
lokalnym nie ma wielkich możliwości normalizacji ze
względu na ograniczoność środków finansowych, dlatego konieczna jest kolejna nowelizacja ustawy m.in.
w celu modyfikacji współczynników pracy.
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Z Regionu
Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Gorlice

13 października br. w Dniu Maryjnym, już po raz
kolejny glinicka „Solidarność” zgromadziła się w kościele
w Ropicy Polskiej, by tam uczestniczyć w uroczystościach
związanych z 35. rocznicą męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz przypomnieć 41.
rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Uroczystości rozpoczęto mszą św. o godzinie 10.00 pod
przewodnictwem proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej - ks. Stanisława Makowieckiego.
Homilię wygłosił ks. Stanisław Ruszel, proboszcz Bazyliki
Mniejszej w Gorlicach.
Po zakończonej Eucharystii parafianie, zaproszeni
goście jak i ludzie ”Solidarności” mieli możliwość uczestniczyć w przepięknym koncercie Mix Orkiestry z Wodzisławia Śląskiego pod batutą Adama Bobra. Koncert uświetnili
również soliści Nadia Bober, Michał Borkowski oraz Marian
Chrobok, którzy przybyli na zaproszenie Przewodniczącego
KM NSZZ „S” „Glinik” Marka Bugno.
W trakcie wykonywania kolejnych utworów obecni
nie kryli zachwytu. Usłyszeliśmy przepiękne wykonanie
m.in. „Ave Maria”, „Gaude Mater Polonia”, „Pie Jesu”,
„Pilger Chor” oraz utwory solo na trąbkę, klarnet i puzon.
Soliści jak i orkiestra zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i podziękowaniami. Nie obyło się oczywiście bez bisów.
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Ludźmierz
W dniu 13 października 2019 roku Bazylice Ludźmierskiej, u Królowej Podhala, Górale z NSZZ Solidarność
Oddziału nr 6 w Nowym Targu modlili się w 35. rocznicę
męczeńskiej śmierci, w intencji rychłej kanonizacji patrona
,,Solidarności” błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Uroczystą mszę świętą uświetniła obecność delegacji z pocztami sztandarowymi: delegatury NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu, Oświaty NSZZ „Solidarność”
w Zakopanem, delegatury NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, Rycerzy Kolumba, Związku Podhalan oddział Nowy
Targ i Związku Podhalan oddział Łopuszna.
Po mszy, przy tablicy upamiętniającej pobyt ks.
Jerzego w Ludźmierzu, złożono kwiaty i zapalono znicze,
Przypomniano postać ks. Jerzego w okolicznościowych
przemówieniach i wspomnieniach oraz wyrecytowanej
poezji poświęconej kapelanowi „Solidarności”.
Leszek Jankowski
Kierownik Biura Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność” w Nowym Targu
fot. Jan Głąbiński
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Z Regionu
Wadowice

W dniu 19 października 2019 roku związkowcy
NSZZ „Solidarności” Ziemi Wadowickiej, przedstawiciele
władz lokalnych oraz mieszkańcy Wadowic uczestniczyli
w uroczystości związanej z 35. rocznicą śmierci bł.
księdza Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęła je Eucharystia
w kościele św. Piotra w intencji Ojczyzny oraz NSZZ „Solidarność”, której przewodniczył ksiądz prałat Tadeusz Kasperek – proboszcz parafii św. Piotra w Wadowicach.
Podczas homilii ks. prałat Kasperek nawiązał do
roli, jaką ksiądz Jerzy odegrał dla NSZZ „Solidarność”
oraz w walce o godność człowieka oraz wolność i prawdę
w naszej Ojczyźnie.
W modlitwie wiernych kierownik biura Regionu
Małopolskiego w Wadowicach – Jan Kraska – przypomniał fragmenty przemówień księdza Jerzego, które
nawiązywały do zanoszonych do Boga intencji. W liturgii
udział wziął poczet sztandarowy Wadowickiego Oddziału
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.
Po mszy świętej odbyła się uroczysta procesja z relikwiami bł. księdza Jerzego Popiełuszki pod jego pomnik,
gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów oraz zapalono
znicze. Wśród składających hołd księdzu Jerzemu byli:
poseł elekt – pan Filip Kaczyński, wicekurator małopolski – pani Halina Cimer oraz przedstawiciele władz
powiatowych i gminnych.
Następnie została odmówiona litania do bł. księdza
Jerzego Popiełuszki oraz modlitwa o jego wstawiennictwo
dla naszej Ojczyzny oraz związkowców NSZZ „Solidarność”. Na zakończenie każdy indywidualnie mógł oddać
hołd księdzu Jerzemu poprzez uczczenie jego relikwii.
Jan Kraska
fot. Tadeusz Szczurkowski
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Tarnów
19 października, jak co roku odbyły się w Warszawie
uroczystości związane ze męczeńską śmiercią Patrona
NSZZ „Solidarność” Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki. Uroczystą mszę świętą koncelebrował w Kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu – miejsca
wieloletniej posługi ks. Jerzego – kardynał Kazimierz
Nycz, w licznej asyście Duszpasterzy Ludzi Pracy, którzy
kontynuują Jego posłannictwo. W bardzo przejmujących
słowach ks. Kardynał przypomniał drogę jaką przeszedł
Ks. Jerzy, jak bardzo chciał być i był blisko wszystkich
tych, którzy potrzebowali pomocy i wsparcia. Jak zawsze
kierował się sercem i współczuciem, i jak nadal ważnym
jest, by zawsze i w każdej sytuacji wcielać w życie nie hasło, a rzeczywiste przesłanie „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”.
Przedstawiciele wielu Regionów w asyście licznych pocztów sztandarowych modlili się w intencji Ojczyzny oraz
o jak najszybszą kanonizację ks. Popiełuszki. Następnie
złożono wieńce i kwiaty na grobie Błogosławionego przy
udziale m.in. Prezesa PiS J. Kaczyńskiego, Marszałka
Senatu St. Karczewskiego i ministra A. Macierewicza.
W tegorocznych uroczystościach Region Małopolski
reprezentowały delegacje z Oddziałów w Tarnowie oraz
w Dębicy. Przed udziałem w uroczystościach udaliśmy
się na cmentarz Powązkowski, gdzie na grobach legendy „Solidarności Walczącej” Kornela Morawieckiego
oraz wieloletniego obrońcy w procesach politycznych,
doradcy „Solidarności” byłego Premiera Jana Olszewskiego złożyliśmy wiązanki biało-czerwonych kwiatów oraz
zapaliliśmy znicze na znak naszego szacunku i pamięci.
Odwiedziliśmy także kwaterę Łączka, gdzie znajduje się
Panteon Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych, czyli miejsca
pochówku – często tylko symbolicznego – bohaterów
walki z komunistyczną władzą o wolność i niezawisłość
Polski.
Romuald Jewuła, fot. Jerzy Zgłobica
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Aktualności
ZNP za projektem „Solidarności”!

Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym
wynagrodzeniem w gospodarce narodowej to jeden z najważniejszych postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Nasze trwające ponad rok
działania negocjacyjne dotyczące zmiany systemu wynagradzania znalazły odzwierciedlenie w podpisanym 7 kwietnia br. porozumieniu między KSOiW NSZZ „Solidarność”
a rządem. Punkt VI tego porozumienia brzmi: Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi do 2020 r.
Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi rozmawialiśmy na ten temat z Ministrem Edukacji Narodowej
Dariuszem Piontkowskim. Przypomnijmy, że celem naszej
ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Pocztówka do ministra
edukacji”, którą przeprowadziliśmy z okazji Dnia Nauczyciela w październiku, było przypomnienie, że stanowczo
domagamy się realizacji postulatu zmiany systemu wynagradzania nauczycieli.

Podczas zjazdu delegatów Związku Nauczycielstwa
Polskiego, który odbył się w listopadzie, przyjęto uchwałę,
że w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zgłoszona zostanie propozycja zmian w systemie wynagradzania
nauczycieli. ZNP chce, by zarobki nauczycieli zależały bezpośrednio od przeciętnej pensji w kraju i były ustalane procentowo w zależności od stopnia awansu zawodowego.
KSOiW NSZZ „Solidarność” z zadowoleniem przyjęła
informację, że ZNP popiera nasz priorytetowy postulat dotyczący zmiany systemu wynagradzania nauczycieli!
Olga Zielińska

Gala „Niepodległa” w Oświęcimiu

15 listopada br. w Oświęcimskiego Domu Kultury
odbyła się gala „Niepodległa”, zorganizowana z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.
Podczas
uroczystości
władze powiatu
oświęcimskiego wręczyły
stypendia dla
najzdolniejszych
uczniów szkół.
Gala była także okazją do zaprezentowania laureatów
konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu: III Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej, VI Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje
miejsce na ziemi” oraz V Powiatowego Konkursu Historycznego „Solidarni”, nad którym patronat objęła m.in.
Małopolska „Solidarność”. I miejsce zajął Piotr Urbańczyk
z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Drugie
miejsce przypadło Łukaszowi Barusiowi z Powiatowego
Zespołu Szkół nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. Trzecim
miejscem podzieliły się Julia Kopala z Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu oraz Aleksandra Wiśniowska
z Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących im.
Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.
Galę uświetnił występ laureatów Konkursu Pieśni Patriotycznej, uczestników Przeglądu Artystycznego „Kreatywni”,
przygotowanych przez pana Janusza Majcherka oraz aktorów grupy teatralnej MDK.
Małopolską „Solidarność” podczas gali reprezentowali
zastępca przewodniczącego ZR Adam Gliksman i przewodniczący oświęcimskiej „Solidarności” Marek Pikuła.
majlech, fot. MDK w Oświęcimiu

Na 4 grudnia br. zaplanowano spotkanie Ministra
Edukacji Narodowej ze związkowcami poświęcone kwestiom
płacowym. Do sprawy wrócimy w następnym numerze
„Serwisu”.
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Z Regionu
Odsłonięto pomnik ks. Gurgacza

Gdy wielu myślało jeszcze o kampanii wyborczej do
parlamentu w Łabowej odbyła się piękna uroczystość pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy. W Łabowej odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik ks.
Władysława Gurgacza.
W piątek 11 października 2019 r. przed Urzędem
Gminy dokonano poświęcenia i odsłonięcia pomnika ks. Władysława Gurgacza. Autorem pierwszego w Polsce pomnika
ks. Gurgacza jest rzeźbiarz Grzegorz Tomkowicz, absolwent
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wydarzenie to poprzedziła msza święta koncelebrowana
w kościele pw. świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
w Łabowej.
Władysław Gurgacz urodził się 2 kwietnia 1914 r.
Studia filozoficzne rozpoczął w krakowskim kolegium Towarzystwa Jezusowego. Następnie z powodów okupacji
kontynuował studia teologiczne w kilku miejscowościach:
Stara Wieś, Nowy Sącz, Warszawa. Jezuita święcenia kapłańskie przyjął 24 sierpnia 1942 roku.
Ks. Władysław Gurgacz ps. „Sem” był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej oraz Pierwszego
Podhalańskiego Oddziału Partyzantów, tak zwanej „Żandarmerii”. Oddział działał na terenie Beskidu Sądeckiego,
a główna baza
znajdowała się
na Hali Łabowskiej.
Został
aresztowany
2 lipca 1949
roku, a już 13
sierpnia tegoż
roku zapadł wyrok
skazujący kapelana i jego dwóch
towarzyszy na
karę śmierci. 14
września 1949 r.
UB wykonało wyrok w więzieniu
przy ul. Montelupich w Krakowie
strzałem w tył głowy. Grób ks. Władysława Gurgacza
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znajduje się na cmentarzu wojskowym przy ul. Prandoty
w Krakowie. Został zrehabilitowany 20 lutego 1992 r.
Organizatorem uroczystości w Łabowej była fundacja „Osadź Mnie Boże” oraz Wójt Gminy Łabowa. Ludzie „Solidarności” często uczestniczą w tym podobnych
wydarzeniach, tak było i tym razem. Region Małopolski
NSZZ „Solidarność” decyzją Prezydium ZR wsparł budowę pomnika tego wielkiego człowieka, kapłana i patrioty.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczą również
corocznie we wrześniu w mszy świętej na Hali Łabowskiej
w intencji ks. Wł. Gurgacza i żołnierzy PPAN.
Krzysztof Kotowicz, fot. Józef Wieczorek
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Z Regionu
Odwiedziny grobów

Spotkanie komisji krakowskich

W przededniu Dnia Wszystkich
Świętych i Zaduszek przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego
odwiedzili groby zmarłych działaczy
naszego związku, zapalając znicze
oraz zostawiając kwiaty, a także
wspominając ich w modlitwie.

Narodowy Dzień Niepodległości
Jak zwykle uroczyście Kraków uczcił 11 listopada
w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczystości z udziałem członków NSZZ „Solidarność”
trwały od rana. O godz. 10 rozpoczęła się msza św.
w katedrze wawelskiej pod przewodnictwem abp. Marka
Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Następnie
uczestnicy uroczystości w barwnym korowodzie przeszli
droga królewską na Plac Matejki, gdzie po okolicznościowych przemówieniach złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
wieniec złożyli wiceprzewodniczący ZR Anna Skólska
i Adam Lach oraz członek KK Barbara Miszczuk.
AG, fot. Z. Galicki, J. Wieczorek

13 listopada br. odbyło się w Krakowie spotkanie krakowskich komisji NSZZ „Solidarność”, które poświęcono
m.in. relacji z obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
oraz prac Zarządu Regionu a także kwestii rozwoju związku. W tej kwestii zwrócono uwagę na potrzebę zmian
w Statucie NSZZ „Solidarność” oraz w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania związków zawodowych,
które zdaniem większości zebranych utrudniają dziś
działalność. Radca prawny Magdalena Smarzewska-Gill
przedstawiła także zmiany związane z funkcjonowaniem
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
majlech

Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych

16 listopada br., po raz szósty w Krakowie, odbyły
się Zaduszki za Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości, których
partnerem do początku jest Małopolska „Solidarność” roz-

poczęły się od Przemarszu Wyklętych z udziałem orkiestry
Wojska Polskiego, kombatantów, pocztów sztandarowych
i grup rekonstrukcyjnych. Uczestnicy nieśli portrety Wyklętych. Po wypominkach i mszy św. w Bazylice Mariackiej
nastąpiła kolejna część uroczystości w Auli Jana Pawła II
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Odbył się tam koncert „Rzeczpospolita Niebieska” Jacka
Kowalskiego i Henryka Kasperczaka oraz pokaz filmu
„Lawina” z udziałem reżysera Pana Jędrzeja Lipskiego.
AG, fot. IPN

Ekonomia wartości

W dn. 19-20 listopada br. w Centrum Kongresowym
ICE Kraków odbył się Międzynarodowy Kongres Ekonomii
Wartości „Open Eyes 2019”. Podczas dwudniowych obrad
z udziałem ekspertów, polityków, działaczy społecznych
i naukowców dyskutowano na tematy związane z wygrudzień 2019
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Z Regionu/Aktualności
zwaniami jakie
stają sprzed
nami.
Tegoroczny (już czwarty) kongres
odbywał się
pod hasłem
„Nie ma przyszłości bez
idealistów”, co
miało podkreślać znaczenie
wiary w możliwość dokonywania zmian.
O ich potrzebie,
niebezpieczeństwach i szansach mówiono podczas kilkunastu sesji. Jedna z nich dotyczyła kwestii pracy, a ściślej
tego, czy może istnieć świat bez pracy, do czego część
ekspertów przekonuje. Z ciekawym wykładem wystąpił
m.in. Michał Rutkowski z Banku Światowego wskazując
na problemy związane z zapewnieniem zabezpieczenia
społecznego w świecie, w którym praca w tradycyjnym
ujęciu może przestać funkcjonować. Jeśli rację mają
zwolennicy tej tezy, to wkrótce może okazać się, że
na przyszłą emeryturę nie zapracujemy dzięki wysokim
zarobkom, a np. dzięki codziennym zakupom. Już dziś
niektóre kraje wprowadzają takie możliwości, uznając, że
łatwiej jest odprowadzić podatek na cele emerytalne od
naszych zachowań konsumenckich niż od wymykających
się z systemu zabezpieczenia emerytalnego dochodów.
Socjologowie i ekonomiści biorący udział w dyskusji
podkreślali, że pesymistyczne z punktu widzenia pracowników i związków zawodowych teorie dotyczące zaniku
pracy nie muszą się sprawdzić, bowiem często dochodzą
nagle do głosu nieprzewidziane czynniki, które wywracają
istniejąc dogmaty. Ciekawym był m.in. głos prof. Juliusza
Gardawskiego, który podsumował badania prowadzone
wśród młodzieży w Polsce. Okazało się, że wbrew stereotypowej opinii – młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy
w decydowanej większości (ponad 80% badanych) oczekuje stabilnego zatrudnienia, opartego o umowę o pracę.
Może więc ta rewolucja tak szybko nie nadejdzie.
majlech
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Nagrody Barbary Niemiec 2019

Do 24 grudnia br. przyjmowane są zgłoszenia do
Nagrody Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec. Co roku związek w ten sposób honoruje osoby,
organizacje i inicjatywy, które w minionych 12 miesiącach w sposób szczególny zasłużyły się w działalności
związkowej.
Organizatorem konkursu jest od 2015 r. Region Małopolski NSZZ „Solidarność”. Nagroda jest przyznawana
corocznie w następujących kategoriach: Lider, Organizacja
Związkowa NSZZ „Solidarność” i Inicjatywa.
Każdy wyróżniony otrzymuje statuetka Nagrody
Małopolskiej „Solidarności” im. Barbary Niemiec oraz
dyplom.
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatur do konkursu są: organizacje związkowe NSZZ
„Solidarność”, Kierownicy Oddziałów Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Członkowie Zarządu Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, oraz delegaci na
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wybrani
w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Termin zgłaszania nominacji mija 24 grudnia br.
Nominacje muszą zostać przedstawione na formularzu
dostępnym na stronie internetowej Zarządu Regionu oraz
w biurach ZR. Tryb zgłaszania nominacji do Nagrody
obejmuje przesłanie na adres Kapituły: Region Małopolski
NSZZ „Solidarność”, pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków,
z dopiskiem „Nagroda Małopolskiej „Solidarności” im.
Barbary Niemiec” pisemnego zgłoszenia nominacji do
Nagrody z wyraźnym określeniem kategorii.
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Zasłużeni dla Małopolskiej „Solidarności”

W dn. 28 marca
2005 r. Zarząd Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”
ustanowił tytuł „Zasłużony dla NSZZ
Solidarność Regionu
Małopolskiego” dla
uczczenia osób, które oddały wybitne
zasługi w rozwoju i
w promowaniu ideałów „Solidarności”.
W roku jubileuszu
XXXV-lecia powstania
Związku kapituła tytułu przyznała je 35
osobom. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele
duchowieństwa na czele księdzem kardynałem Franciszkiem Macharskim. Tytuły otrzymali również księża, którzy wspierali „Solidarność”: ks. Józef Dobosz z Dębicy,
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Krakowa, ks. Stanisław
Dudka z Tarnowa, ks. Władysław Palmowski z Morawicy
i ks. Ignacy Piwowarski, przez wiele lat proboszcz parafii
w Bereście.
Tytuły się przyznawane członkom związku oraz
innym osobom, w tym organizacjom, stowarzyszeniom
i instytucjom, które w sposób widoczny swoją podstawą
w służbie, pracy i życiu osobistym przyczyniały się do popularyzacji ideałów Solidarności; osobom, które budowały
struktury związkowe, aktywnie wspierały działalność
przyczyniając się do ich rozwoju a także oddały na rzecz
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” znaczące
zasługi; osobom, które były represjonowane za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w okresie PRL lub
w okresie późniejszym.
Kandydatów do tytułu „Zasłużony dla NSZZ «Solidarność» Regionu Małopolskiego” mogą zgłaszać:
Przewodniczący ZR Małopolskiego, Prezydium ZR Małopolskiego, Kierownicy Oddziałów ZR Małopolskiego oraz
władze wykonawcze wszystkich struktur organizacyjnych
Regionu Małopolskiego.

grudzień 2019
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Co roku Zarząd Regionu przyznaje 10 osobom
lub instytucjom. Również w tym roku planowane jest
przyznanie kolejnych tytułów i statuetek. Wnioski wraz
z uzasadnieniem na specjalnych formularzach można
zgłaszać do 24 grudnia br.
Regulamin tytułu oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej Zarządu Regionu.

Solidarni w sporcie 2019

Adam Gliksman

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” XXV edycji Konkursu „Solidarni w sporcie
2019 roku”.
„NSZZ Solidarność poprzez coroczne przyznawanie równorzędnych nagród (trener, działacz sportowy,
trzech sportowców, tytuł honorowy) pragnie uhonorować
sportowców, działaczy, trenerów, którzy zachowując nienaganną postawę moralną przestrzegają zasad fair-play,
a pokonując trudności w życiu osobistym i sportowym
potrafią je przezwyciężyć i osiągać dobre wyniki sportowe.
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 grudnia
2019 r.
Andrzej Bac
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12 listopada 2019
r. w Centrum
Edukacyjnym
„Przystanek
Historia” IPN
w Krakowie
odbyła się kolejna
uroczystość
wręczenia Krzyży
Wolności
i Solidarności. Wśród
uhonorowanych
pośmiertnie znaleźli
się m.in. Bogdan
Włosik i Ryszard
Smagur.
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Ludzie Solidarności
odznaczeni
Prezydent RP Andrzej Duda nadał
Krzyże Wolności i Solidarności 42 działaczom opozycji antykomunistycznej z lat
1956-1989 (w tym siedem pośmiertnie).
W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał zastępca prezesa IPN Jan Baster,
a uroczystość poprowadził dyrektor krakowskiego Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał.
Prezes Baster odczytał list, skierowany do uczestników uroczystości przez
prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który
przypomniał, że ustanowiony w 2010 r.
Krzyż Wolności i Solidarności nawiązuje
symbolicznie do Krzyża i Medalu Niepodległości ustanowionego w 1930 jako wyrazu
wdzięczności za zasługi w odbudowie niepodległego państwa po latach rozbiorów.
„Państwo, na wzór naszych przodków z lat
1914-1921, swą opozycyjną działalności
w warunkach komunistycznego totalitaryzmu walczyliście o odzyskanie państwowej
niezawisłości. To symboliczne odwołanie
do dokonań ojców Niepodległej II Rzeczy-
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pospolitej przynosi nam ważne przesłanie:
jesteśmy narodem, który nade wszystko
ukochał wolność. I w XX w. dwukrotnie tę
wolność naszej Ojczyźnie przywracaliśmy.
Dokonało tego Pokolenie Legionów, i dokonaliście Wy”: Pokolenie Solidarności”.
Prezes IPN napisał także: „Wolność wymaga od nas wszystkich odpowiedzialności
i mądrości. Dobrze, gdy łączy się z solidarnością. Taką solidarnością, jaka odrodziła
się w Polsce schyłkowego komunizmu i od
tego czasu stała się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie. Niech solidarność
i wolność wypisane po obu stronach orła
na ramionach krzyży, które dziś odbieracie
pozostaną dla nas wszystkich zobowiązaniem i inspiracją.”
List do wyróżnionych skierował również wojewoda małopolski Piotr Ćwik,
który odczytała dyrektor Monika Kolasa.
W liście wojewoda podkreślił, że uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych
jest okazją, by podziękować tym, którzy
w latach komunistycznego zniewolenia walczyli w obronie praw człowieka i wolności
Ojczyzny: „Chylimy czoła przed bohaterami
kładącymi na szali swoją wolność osobistą,
a także dobro swoich rodzin – współmałżonków i dzieci (...). Dzięki Wam – po
półwieczu niewoli dane było nam odzyskać
niepodległość” – napisał wojewoda.
W imieniu wyróżnionych podziękował za wyróżnienie Teofil Wojciechowski,
przypominając jak ważnym dla wszystkich
wyróżnionych było doświadczenie „Solidarności” i poczucie wspólnego celu.
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Lista osób, które zostały odznaczone (obejmuje
osoby, które wyraził zgodę na publikację danych): Jacek
Adamczyk, Henryk Brancewicz, Andrzej Dzięga, Stefan
Gołda, Tomasz Gugała, Adam Jastrzębski, Zdzisław Jaworski, Marian Kania, Ryszard Kantor, Jan Kosch, s. Elżbieta Krawczyk, Elżbieta Krzek-Lubowiecka, Władysław
Krzek-Lubowiecki, Stanisław Ludzia, Władysław Maciuga, Henryk Najduch, Wiesław Orzechowski, Bożentyna
Pałka-Koruba, Eugeniusz Radwan, Aleksander Rogoda,
Andrzej Sabatowski, Jadwiga Salij, Marek Stagraczyński,
Stanisław Stasik, Dorota Stec-Fus, Tomasz Strutyński,
Andrzej Styczeń, Adam Świda, Władysław Tyrański, Teofil
Wojciechowski, Stanisław Zając i Barbara Żurowska.
Pośmiertnie odznaczeni zostali: Lech Kołodziejczyk,
Władysław Masłowski, Józef Misiek, Irena Molasy, Jerzy
Pszon, Ryszard Smagur i Bogdan Włosik.
W imieniu Małopolskiej „Solidarności” gratulacje
odznaczonym złożył zastępca przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” Adam Gliksman. Zarząd Regionu
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” złożył wnioski dla
znaczącej grupy osób, które odebrały w listopadzie Krzyże Wolności i Solidarności.

Wiceprzewodniczącemu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”

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

Jerzemu Smole
oraz naszemu koledze

Tadeuszowi Smole
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

Matki
Małopolska „Solidarność”

grudzień 2019
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22 października
br. księża,
współpracownicy
oraz parafianie
pożegnali zmarłego
16 października
o. Niwarda Karsznię,
pierwszego
i wieloletniego
proboszcza Parafii
Matki Bożej
Częstochowskiej
i budowniczego
kościoła na Szklanych
Domach.

30

PożegnaliŚmy
Ojca Niwarda
O długim (86 lat, w tym 67 lat
w zakonie cystersów) życiu zmarłego
proboszcza mówił podczas mszy św.
na Szklanych Domach o. Korneliusz
Jackiewicz, przywołując niekiedy już zapomniane działania prowadzone przez
o. Niwarda. Bez wątpienia dziełem jego
życia było stworzenie parafii na Szklanych Domach. Ojciec Niward miał bowiem niezwykłą umiejętność, połączoną
być może ze szczęściem, znajdowania
sobie odpowiednich współpracowników.
Zarówno tych duchowych, jak i świeckich.
To dzięki jego uporowi parafia na Szklanych Domach wyróżniała się formami
i zasięgiem działania.
Najbardziej widocznym przejawem
tej działalności było doprowadzenie do
wybudowania wspaniałego kościoła
i klasztoru, który zachwyca swoją architekturą i rozmachem. Jak wiele razy
podkreślał o. Niward najważniejszym
dla niego aspektem tej budowy było
jednak połączenie parafian i stworzenie
poczucia wspólnoty i satysfakcji z tworzenia wspólnego dobra. Choć budowa
rozpoczęła się w najtrudniejszym okresie
(w 1984 r.) to udało się przezwyciężyć
wszystkie biurokratyczne przeszkody,
a przez kolejne lata setki mieszkańców
Nowej Huty bezinteresownie pomagało w
budowaniu kościoła. Zresztą o. Niward,
wychowany na wsi, umiał na budowę
patrzyć po gospodarsku. Często rano
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można było go spotkać na placu budowy,
przyodzianego w zakonny habit z narzuconym nań charakterystycznym czarnym
swetrem, sprawdzającego postępy prac
i planującego kolejne kroki. Ostatecznie
kościół, już w nowej rzeczywistości, został poświęcony w 1995 r. i do dziś służy
parafianom.
Nie można zapomnieć o wielkiej
pracy, jaką dla Nowej Huty wykonał
o. Niward jako proboszcz parafii na
Szklanych Domach. Realizując powołanie cysterskie rozumiał, że Kościół musi
być blisko ludzi i wychodzić poza mury
klasztorne, zwłaszcza w tak szczególnym miejscu jak Nowa Huta. Dzielnica,
kombinat, nowohucianie stali się obiektem zainteresowania i celem działania
o. Niwarda. Specyfikę tej społeczności
starał się badać jako socjolog (poświęcił
jej swój doktorat). Przede wszystkim
jednak był inicjatorem wielu działań integrujących i wspierających mieszkańców.
Przy parafii działały więc liczne grupy
modlitewne i formacyjne. Do kościoła na
Szklanych Domach chodziło się nie tylko
na msze czy lekcje religii, ale także by
obejrzeć film czy przedstawienie, pożyczyć książkę, wziąć udział w Jasełkach,
nauczyć się języka obcego, zasięgnąć
porady prawnej, skonsultować się z lekarzem, zdobyć lek, czy posłuchać wykładu
zapraszanych gości. W trudnych latach
80. dzięki zaangażowaniu proboszcza
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parafia gromadziła dary z zagranicy, które trafiały
w ręce uboższej części parafian. Z czasem przy parafii
powstało liceum męskie oraz świetlica dla dzieci.
O. Niward wybiegał w swoich działaniach poza teraźniejszość, świetnie diagnozując i odpowiadając na
potrzeby mieszkańców.
Dla ojca Niwarda szczególnym momentem
i doświadczeniem w jego życiu było powstanie
„Solidarności”. Od początku zaangażował się w pomoc rodzącemu się związkowi, uczestnicząc m.in.
w mszach św. na kombinacie i wspierając robotników
dobrym słowem i czynem. Gdy przyszedł czas próby
po wprowadzeniu stanu wojennego, nie zawahał się
dalej pomagać hutnikom. To z jego błogosławieństwem powstało prężne Duszpasterstwo Hutników
(kierowane przez Zbigniewa Ferczyka), które w latach
80. XX w. wykonało wspaniałą pracę u podstaw, przenosząc idee Solidarności przez ten trudny okres. Nic
zatem dziwnego, że w 1988 r., gdy rozbito strajk w
hucie to uciekający hutnicy szukali schronienia właśnie
w murach budującego się wówczas kościoła.

Te wszystkie działania sprawiły, że o. Niward
cieszył się bardzo dużą popularnością wśród parafian
i nowohucian, za co zresztą otrzymał tytuł Nowohucianina Roku za rok 2001. Rok wcześniej na Uroczystym
Zjeździe NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego
otrzymał z rąk Wojciecha Grzeszka medal „Za zasługi
dla Małopolskiej Solidarności”.
Małopolska „Solidarność” z głębokim bólem przyjęła wiadomość o śmierci Ojca Niwarda
Karszni. Ojciec Niward związany był z ideałami
Solidarności od samego początku. Wspomagał
działaczy naszego związku, zwłaszcza z terenu
Nowej Huty, czynem i modlitwą. Troszczył się
o dziedzictwo „Solidarności”, udostępniając
pomieszczenia na terenie parafii Matki Bożej
Częstochowskiej na Szklanych Domach, na
wystawy i spotkania okolicznościowe związkowców i sympatyków Solidarności.
Wielokrotnie uczestniczył osobiście w naszych uroczystościach rocznicowych, zjazdach,
spotkaniach opłatkowych. Opublikował także
wspomnienia dotyczące tych jakże trudnych
lat w dziejach naszej Ojczyzny. Był zawsze
otwarty na kontakt z „Solidarnością”. Dzięki jego postawie możliwe było powstanie na
terenie parafii dwóch pomników – drukarzy
podziemnej „Solidarności”, jak i wspaniałego
dzieła autorstwa prof. Dźwigaja – pomnika bł.
Księdza Jerzego Popiełuszki, którego miałem
zaszczyt być honorowym inicjatorem.
Wraz ze śmiercią Ojca Niwarda straciliśmy
wspaniałego kapłana, przyjaciela „Solidarności”,
człowieka pełnego ciepła i zrozumienia.
Niech powyższe słowa będą choć skromnym dowodem naszej pamięci i wdzięczności.
Przewodniczący
Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”
Wojciech Grzeszek
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