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Szkolenia wyjazdowe Willa „Salamandra”, Krynica
22-24 maja – Prawo związkowe z elementami negocjacji
5-7 czerwca – Ogólnozwiązkowe
Cena szkolenia: 125 pln netto (153,75 pln brutto)
Szkolenia stacjonarne Kraków, pl. Szczepański 5, sala 406
10 maja, godz. 9:00 – ZFŚS
13-14 maja, godz. 9:00 – Ogólnozwiązkowe
27-28 maja, godz. 9:00 – Stres w miejscu pracy
11-12 czerwca – Kompetencje społeczne liderów związkowych
13-14 czerwca – Profesjonalizm organizacji zakładowej
Szkolenia są bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Szkolenie społecznych inspektorów pracy, Krynica
29-31 maja 2019 r.
Cena szkolenia: 800 pln netto (984 pln brutto).
Zgłoszenia są przyjmowane w Dziale Szkoleń, pl. Szczepański
5, pok. 403, 404, tel./fax 12 423-12-98, 12 421-60-54 w.
26, email: szkolenia@solidarnosc.krakow.pl. Więcej informacji
na stronie www.solidarnosc.krakow.pl w zakładce Szkolenia.
Serdecznie zapraszamy.

Karty rabatowe dla ludzi „S”

Zapraszamy do skorzystania z programu „Biznestank”
stacji paliw ORLEN oraz BLISKA. Dzięki karcie zniżkowej podczas tankowania wszystkich rodzajów paliw na stacjach Orlen i Bliska w całej Polsce zaoszczędzimy
8 gr na stacjach Orlen i 5 gr na stacjach Bliska na każdym litrze
paliwa. Koszt karty to jednorazowy wydatek 10 zł. Karta jest
bezterminowa.
Informacje na temat programu można otrzymać w Dziale
Informacji i Promocji, pl. Szczepański 5, pok. 404, tel. 12 42312-98, e-mail: joanna@solidarnosc.krakow.pl.
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Aktualności

spotkanie
krakowskiej „S”
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia relacji z ostatnich obrad Komisji
Krajowej i Zarządu Regionu, którą złożył
Adam Gliksman, omawiając m.in. postulaty zgłoszone przez Związek. Następnie
Wojciech Grzeszek podsumował akcję
protestacyjną, którą od grudnia 2018 r.
prowadzi NSZZ „Solidarność”. Przypomnijmy, że wówczas Związek sformułował kilkanaście postulatów o charakterze
ogólnospołecznym i związkowym, których
realizacji oczekiwał od rządu. Wobec braku
reakcji strony rządowej, Związek powołał
sztab protestacyjny, którego celem było
doprowadzenie do rozmów z premierem
i ministrami. W dalszej kolejności NSZZ
„Solidarność” zorganizował w dn. 4 kwietnia br. pikietę przed siedzibami wszystkich
urzędów wojewódzkich w kraju. Również
w Krakowie z udziałem kilkuset przedstawicieli Związku doszło do protestu, w trakcie
którego głos zabrali przedstawiciele m.in.
sfery budżetowej, o których wynagrodzenia zdecydowanie upomina się związek.
Równolegle w Krakowie prowadzona była
okupacja siedziby Kuratorium a następnie
protest głodowy nauczycieli.
Kwestia protestu nauczycieli i jego formy, a także prowadzony przez ZNP strajk
był również jednym z ważnych punktów
spotkania w Krakowie. Głosy padające na
sali oddawały poglądy, które są obecne
w polskim społeczeństwie. Z jednej strony
zrozumienie dla przyczyn i poparcie dla
postulatów nauczycieli, z drugiej strony
przekonanie o politycznym charakterze
strajku ZNP, który sprowadził się wyłącznie
kwiecień 2019

do kwestii płacowych i odbił się negatywnie
na uczniach. W. Grzeszek przypominał, że
postulaty „Solidarności” nauczycielskiej zostały sformułowane przez Związek już kilka
miesięcy wcześniej i były wynikiem dyskusji
wewnątrzzwiązkowej. Znalazły one zresztą
swój wydźwięk w dokumencie przyjętym
przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Gdy rząd – jako
pierwszy od wielu lat zdecydował się po
ciężkich negocjacjach – na realizację tych
postulatów i rozpoczęcie procesu podnoszenia wynagrodzeń nauczycieli – rozpoczął
się z inicjatywy prezesa Broniarza strajk,
który wyraźnie nosi znamiona politycznego. Nie da się też ukryć, że ocena strajku
w wielu przypadkach jest uzależniona od
poglądów i sympatii politycznych i także
w tym przypadku ten podział społeczeństwa jest wyraźny.
Podczas spotkania poruszono też kwestię innych grup zawodowych, które zmagają się z problemami finansowymi, m.in.
pracowników instytucji kultury. Andrzej Rybicki, przewodniczący Sekcji Pracowników
Kultury przypominał jak mozolnie trzeba
walczyć o każdą regulację płacową i każde
100-200 zł podwyżki jest sukcesem, który
zabiera jednak dużo czasu.
O szerszym kontekście protestu mówił
prof. Adam Brincken, przewodniczący KZ
NSZZ „Solidarność” przy ASP w Krakowie.
Komisja w dn. 26 marca br. ogłosiła gotowość strajkową, wyrażając poparcie dla
postulatów nauczycieli, zwracając uwagę,
że deprecjacja tego zawodu jest także
wynikiem sposobu myślenia o edukacji
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Adam Gliksman

W dn. 17 kwietnia
br. w siedzibie
Małopolskiej
„Solidarności”
odbyło się spotkanie
przewodniczących
organizacji
związkowych NSZZ
„Solidarność”
z Krakowa i okolic.
W spotkaniu
wzięli udział
przedstawiciele
Prezydium
Zarządu Regionu:
Przewodniczący
Wojciech Grzeszek
i jego zastępcy:
Adam Lach, Jerzy
Smoła i Adam
Gliksman.
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i kulturze, który był widoczny niemal nieprzerwanie od
zakończenia wojny. Zdaniem prof. Brinckena należy zdobyć się na refleksję nad tym, czemu ma służyć edukacja
i jakich ludzi winna ona kształtować, a następnie zapewnić kadry, które to zadanie udźwigną.
Podczas zebrania poruszono również kwestię
wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych, na
które związki zawodowe mogą mieć wpływ i które już
w tym roku wchodzą w życie – od 1 lipca obejmą firmy
zatrudniające powyżej 250 osób, a po pół roku również
te zatrudniające powyżej 50 pracowników. Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników
Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” zaproponował, by
zorganizować w Krakowie szkolenia lub seminaria poświęcone tej tematyce.
Zebranie zakończyło się przyjemniejszymi akcentami:
Wojciech Grzeszek zaprosił na uroczystości organizowane w Morawicy 2 czerwca br. przez Kapelana Małopolskiej „Solidarności” ks. Władysława Palmowskiego
związane z 40. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski. Ich głównym punktem będzie msza
św. odprawiona przez Księdza Metropolitę abp. Marka
Jędraszewskiego. Msza rozpocznie się o godz. 11:00.
Prof. Adam Brincken zaprosił – zwłaszcza w okresie
Wielkiego Tygodnia na wystawę słynnego francuskiego
malarza Bernarda Buffeta „La Passion du Christ”. Tytułowy cykl grafik z 1954 roku stanowi autorską ekspresję
artysty na temat Męki Chrystusa. Wystawę można oglądać bezpłatnie w Galerii Sztuki ASP w Krakowie, ul. Basztowa 18. Więcej informacji na temat wystawy: https://
www.facebook.com/events/429946964444783/
Jerzy Smoła zaprosił wszystkich członków Związku
na organizowany 18 maja 2019 r. Piknik z Solidarnością
w Małopolsce. Odbędzie się on w tym roku w Borku
k. Bochni. Wstęp na piknik jest bezpłatny, a Region
będzie dofinansowywał również koszty dojazdu na to
spotkanie. Organizacje związkowe mogą również zamawiać dla swoich członków katering.
Na zakończenie spotkania Wojciech Grzeszek złożył na ręce wszystkich uczestników spotkania życzenia
dla członków Związku zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych. Następne spotkanie jest zaplanowane
na czerwiec br.
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Kraków, dnia 4.04.2019 r.

PETYCJA
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Ostatnie trzy lata dla Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność” były latami nadziei
na dobre rozwiązania, służące społeczeństwu i związkowi.
Bardzo wiele udało się wspólnie osiągnąć, wystarczy wspomnieć najważniejsze zdobycze tego okresu: przywrócenie
wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedziele,
płace minimalne pracowników medycznych, wyłączenie
dodatków nocnych z płacy minimalnej, odmrożenie płac
w budżetówce- to tylko niektóre ze wspólnych sukcesów
tego okresu. Okresu, w którym dialog związku z rządem
dawał pozytywne rezultaty.
Oczywiście chcielibyśmy, aby ten dialog był kontynuowany, bo w wyniku wieloletnich zaniedbań wiele jest
jeszcze do zrobienia.
Ostatnie miesiące, w których poszczególne grupy
zawodowe wywalczyły podwyżki pod presją protestów,
zachwiały partnerskimi relacjami pomiędzy Rządem i „Solidarnością”.
Pomimo, nawoływania do powrotu do stołu rozmów,
spotkań z posłami i senatorami, nie udało się przekonać
rządu do naszych postulatów wielokrotnie artykułowanych.
W szczególności do : podwyżek dla pracowników sfery
finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego
do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenie
wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny
energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za
wysługę lat.
Domagamy się od rządu podjęcia rzeczowego dialogu
na tematy postulowane przez związek. Brak dotychczasowej
reakcji zaskutkował między innymi społecznymi napięciami
i niepokojami. Niewychodzenie naprzeciw oczekiwaniom,
spowodowało między innymi trwający od 25 marca protest
głodowy nauczycieli w Krakowie.
Czas na powrót do stołu rozmów! służących społeczeństwu i pracownikom.
W imieniu Małopolskiej „Solidarności”
Przewodniczący ZRM NSZZ „S”
Wojciech Grzeszek
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„Solidarność”
Pikietuje
Wśród pikietujących znaleźli się
przedstawiciele różnych sektorów budżetówki: górnicy, hutnicy, kolejarze,
pracownicy sądów, muzealnicy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy NFZ, pracownicy parków krajobrazowych i wielu
innych, wśród protestujących znaleźli się
również nauczyciele okupujący od 25
dni budynek Małopolskiego Kuratorium
Oświaty. Według szefa małopolskiej „Solidarności” Wojciecha Grzeszka, pikiety
zorganizowano po to, „żeby pobudzić
rządzących do dialogu”. – Głęboko wierzę, że jest to możliwe, potrzeba tylko
chęci po obu stronach – skomentował
Grzeszek.
Uczestnicy pikiety twierdzą, ze doceniają działania rządu, ale też oczekują
więcej, bo podniesienie płacy minimalnej, przywrócenie niższego to według
związkowców wspólne sukcesy „Solidarności” i rządu PiS. Niestety, według
szefa „Solidarności” ostatnie miesiące,
w których poszczególne grupy zawodowe wywalczyły podwyżki zachwiały
partnerskimi relacjami między rządem
a Solidarnością.
– Pomimo nawoływania do powrotu do rozmów, spotkań z senatorami
i posłami nie udało się przekonać rządu
do naszych wielokrotnie artykułowanych
postulatów. W szczególności chodzi
o podwyżki dla pracowników sfery publicznej, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia
kwiecień 2019

na emeryturę bez względu na wiek,
odmrożenia wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
systemowych rozwiązań stabilizujących
ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, niewliczania do
minimalnego wieku wynagrodzenia za
wysługę lat – podsumował przewodniczący Wojciech Grzeszek.
Przypomnijmy: NSZZ „Solidarność”
domaga się podwyżek płac w sferze
finansów publicznych, wprowadzenia
kryterium stażowego uprawniającego do
przejścia na emeryturę bez względu na
wiek, odmrożenie wskaźnika naliczania
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia
dla przemysłu energochłonnego, a także
niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
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Agnieszka Masłowska

Około 300
związkowców
Małopolskiej
„Solidarności”
protestowało
w czwartek
przed urzędem
wojewódzkim
w Krakowie. Przyszli
do wojewody Piotra
Ćwika, jak mówią,
aby przypomnieć
rządowi o sobie
i na jego ręce złożyć
petycję dotycząca
tzw. „Piątki
Solidarności”.
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fot. Agnieszka Masłowska
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koniec okupacji
kuratorium
Decyzją sztabu protestacyjnego akcja
trwająca 26 dni została zakończona w piątek,
5 kwietnia tuż po informacji z Warszawy
o fiasku kolejnej tury negocjacji. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Forum Związków Zawodowych odrzucili kolejną propozycję rządu. Negocjacje miały zostać wznowione w niedzielę o godz 18:00.
7 kwietnia ostatecznie rozpoczął się
strajk Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Forum Związków Zawodowych, do którego
nie przystąpiła „Solidarność”.
– Nie oznacza to, że nasze sprawy
w Warszawie są dograne do końca, ale akt
dobrej woli koleżanek i kolegów którzy przez
26 dni protestowali, jest wyrazem tego,
o czym mówiliśmy od początku – że „Solidarność” w odróżnieniu od innych związków
zawodowych chciała rozmowy dorosłych z dorosłymi. „Solidarność” nie chciała, żeby dopiero strajk uderzający bezpośrednio w młodzież
dał rezultaty – mówił dziennikarzom podczas

kwiecień 2019

konferencji prasowej szef „Solidarności”.
Nie wykluczył – jak się okazało słusznie, że może dojść do podpisania porozumienia tylko z „Solidarnością”, nawet na innych
innych warunkach niż te, proponowane przez
pozostałe centrale związkowe.
– Dobro dzieci i nie angażowanie ich
w tym i tak trudnym okresie egzaminów w te
konflikty było i jest najważniejsze – powtórzył Grzeszek. – Mogę powiedzieć z dumą,
że tym różni się „Solidarność” od innych
związków zawodowych, że oprócz bardzo
istotnych spraw płacowych (istotnych dla każdego pracownika i jego rodziny) jest jeszcze
pewne morale i w imię tego morale dziś ten
strajk jest zakończony – podsumował.
Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak,
która w okupacji kuratorium uczestniczyła od
samego początku, dziękowała za wsparcie,
jakie otrzymywali protestujący w tych trudnych dniach, za odzew z wielu Regionów
z całej Polski.
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Agnieszka Masłowska

„Solidarność”,
w odróżnieniu od
innych związków
zawodowych, chciała
rozmowy dorosłych
z dorosłymi.
Chciała uniknąć
tego, żeby dopiero
strajk uderzający
bezpośrednio
w młodzież
dał rezultaty”
– powiedział,
informując
o zakończeniu
okupacji
w kuratorium
szef Małopolskiej
„Solidarności”
Wojciech Grzeszek.
5 kwietnia, dzień po
zakończeniu
11-dniowej głodówki
zakończyła się
okupacja kuratorium
w Krakowie.
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– Z całego serca dziękuję! Nie wiem co wydarzy się
w niedzielę, bo to jest ostatni cień nadziei. Na tę chwile
jest nam bardzo smutno. „Solidarność” oświatowa jest
w stanie podpisać te postanowienia, niestety inne centrale są
usztywnione. Mieliśmy nadzieje, że rozmowy, które będą się
teraz toczyły, przed przystąpieniem do strajku w szkołach,
przyniosą efekt, bo jak mówiliśmy wchodząc tutaj - naszym
hasłem było „rozmawiajmy na tematy dorosłych z dorosłymi
i nie mieszajmy w to dzieci” – powtórzyła NiewiadomskaWęgrzyniak.
– „Solidarność” to ludzie odważni i determinacja,
którą się tu nasze koleżanki i koledzy wykazali to inna

determinacja niż tylko i wyłącznie żądania płacowe i nie
wymagające wielkiego wysiłku chodzenie po gabinetach,
czy miejscach rozmów. To prawdziwa determinacja – ryzykować zdrowiem i życie, nie wciągając w to dzieci a nie
jak pozostałe związki próbować rozwiązać swoje sprawy
czystym szantażem. Nasze dalsze postępowanie nie będzie
skierowane w dzieci – obiecał Wojciech Grzeszek.
Przypomnijmy! Oświatowa „Solidarność” domagała
się: skrócenia ścieżki awansu zawodowego, zmiany przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli i wzrostu wynagrodzeń: od 2019 r. o 15 proc., a od 2020 r. o kolejne
15 proc.
fot. Agnieszka Masłowska

Szczegóły porozumienia oświatowej „Solidarności” z rządem
Jakich zmian mogą spodziewać się nauczyciele? Co
wynegocjowała oświatowa „Solidarność”? Prezentujemy
treść porozumienia podpisanego z rządem przez Krajową
Sekcję, Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Podpisane w dniu wczorajszym porozumienie realizuje
w większości postulaty NSZZ „Solidarność”: wzrost o 15%
wynagrodzenia zasadniczego w 2019 r. – czyli podwyżkę: 363, 373, 424, 498 zł na poszczególnych stopniach
awansu; zmiany systemu wynagradzania (powiązanie płacy
nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce)
w roku 2020; cofnięcie niekorzystnych zmian w awansie
zawodowym i ocenie pracy nauczycieli do wersji sprzed
września 2018 r.
Nie było i nie ma zgody „S” na podniesienie pensum.
Dodatkowo: został zagwarantowany dodatek za wychowawstwo min. 300 zł, 1000 zł na start dla stażysty, zwiększenie
puli godzin do dyspozycji dyrektora. To są konkretne, a nie
wirtualne propozycje.
Strony* wspólnie uzgodniły:
I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli
1. Przyspieszenie podwyżki wynagrodzeń
Przeznaczenie z budżetu państwa na 2019 r. 667
mln zł na wdrożenie drugiej w bieżącym roku podwyżki
wynagrodzeń nauczycieli. Po zwiększeniu płac nauczycieli
o 5% od stycznia 2019 r., strona rządowa proponuje przeznaczenie dodatkowych środków ujętych w budżecie państwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne
5% od września 2019 r.
Od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:
nauczyciela stażysty – 3 197 zł
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nauczyciela kontraktowego – 3 549 zł
nauczyciela mianowanego – 4 604 zł
nauczyciela dyplomowanego – 5883 zł.
Po zamrożeniu płac nauczycieli na poziomie obowiązującym od września 2012 r., łączny wzrost wynagrodzenia
średniego od stycznia 2017 do września 2019 r. nauczycieli
stażystów to 479 zł, nauczycieli kontraktowych to 532 zł,
nauczycieli mianowanych to 691 zł, nauczycieli dyplomowanych to 883 zł.
2. Wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15%
wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego
w grudniu 2018 r. – szacowany koszt ok. 0,65 mld zł).
Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1.
wynagrodzenie nauczycieli od września 2019 r. wzrosną
w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.
W związku ze zgromadzeniem w nowym SIO aktualnych
danych o systemie oświaty, zostanie przeanalizowany algorytm podziału subwencji oświatowej na 2019 r.
Po wdrożeniu powyższej podwyżki, od 1 września
2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:
nauczyciela stażysty – 2 780 zł
nauczyciela kontraktowego – 2 860 zł
nauczyciela mianowanego – 3 248 zł
nauczyciela dyplomowanego – 3 815 zł,
natomiast wynagrodzenie średnie wyniesie:
nauczyciela stażysty – 3 335 zł
nauczyciela kontraktowego – 3 702 zł
nauczyciela mianowanego – 4 803 zł
nauczyciela dyplomowanego – 6 137 zł.
3. Wprowadzenie od 1 września podwyżki wyna-
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Aktualności
grodzeń o 9,6% oznacza łączny wzrost w latach 20172019:
wynagrodzenia zasadniczego:
nauczyciela stażysty – 515 zł
nauczyciela kontraktowego – 529 zł
nauczyciela mianowanego – 601 zł
nauczyciela dyplomowanego – 706 zł,
wynagrodzenia średniego:
nauczyciela stażysty – 617 zł,
nauczyciela kontraktowego – 685 zł
nauczyciela mianowanego – 890 zł
nauczyciela dyplomowanego – 1 136 zł.
4. Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – zwiększenie w ramowych
planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora
w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin
karcianych) wynagrodzenia za prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (w 2019 r. – 57 mln zł,
a w okresie 10 lat – kwota ok. 1,9 mld zł).
II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót
do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem
opinii Rady Rodziców
1. Skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy.
2. Skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu
na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli
mianowanych – do 1 roku.
3. Zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu.
–– zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał
miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż obowiązkowego
wymiaru zajęć;
–– zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który
zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań,
dokonuje tylko dwóch;
–– zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku
analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Zagwarantowanie opinii Rady Rodziców w procedurach oceny pracy nauczyciela.
III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli
„na start”
kwiecień 2019
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Wsparcie młodych nauczycieli – świadczenie „na start”
(1 000 zł).
IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku
za wychowawstwo w wysokości 300 zł.
Dla nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy zostanie zagwarantowana minimalna kwota dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, jednostki samorządu terytorialnego
zachowają kompetencję podwyższenia tego dodatku.
V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery”
1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – w formie jednego dokumentu zamiast wielu
dotychczas.
2. Odbiurokratyzowanie ewaluacji:
–– zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę
dokumentów na potrzeby ewaluacji
–– ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych
ankiet i wywiadów)
–– zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych
–– zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach.
3. Zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej
realizacji nowej podstawy programowej (był taki wymóg
w starej podstawie).
4. Likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych.
5. Opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania
procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (do tej pory opracowywanych na własny
koszt szkół).
VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli,
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.
*Porozumienie pomiędzy stroną rządową, reprezentowaną przez: Beatę Szydło – Wiceprezesa Rady Ministrów,
Elżbietę Rafalską – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Annę Zalewską – Minister Edukacji Narodowej, Michała Dworczyka – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Tomasza Robaczyńskiego – Podsekretarza Stanu w MF
i stroną związkową, reprezentowaną przez: Ryszarda Proksę
– Przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
– NSZZ „Solidarność”, Zbigniewa Świerczka – NSZZ „Solidarność”, Przemysława Święsa – NSZZ „Solidarność”, Agatę
Łyko – NSZZ „Solidarność”, Jolantę Zawistowicz – NSZZ
„Solidarność” jako obserwator – ze strony pracodawców:
Wojciech Warski – Wiceprezes ZP-BCC.
INFORMACYJNY
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Agnieszka Masłowska

o co walczą
nauczyciele?

24 dzień protestu
i 10 dzień głodówki.
Na tę chwilę
w kuratorium
głodują cztery osoby
i jeszcze trzy na
zewnątrz – dwie
w Opolu i jedna
w Olsztynie.
Wszyscy mają z sobą
stały kontakt. Widać
ogromne zmęczenie
na twarzach
protestujących, ale
też determinację.

Mimo napiętej sytuacji atmosfera między nimi jest przyjazna. Gołym okiem widać,
że związkowcy zżyli się z sobą. Do Warszawy, na rozmowy z rządem pojechały Agata
Łyko, szefowa Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” z rzecznikiem
prasowym Jolantą Zawistowicz.
– Może już niedługo finisz? – pytam
protestujących.
– Jesteśmy na finiszu, ale fizycznym,
bo jeśli ktoś głoduje już 10 dzień, to jest
blisko granicy. Jeszcze nie możemy odtrąbić
żadnego sukcesu, ani powiedzieć, że jesteśmy
na finiszu. – mówi Dariusz Zięba, nauczyciel
z Regionu Rzeszowskiego.
– Sprawy tak się mają, że może nawet
99 procent spraw być załatwionych, ale dopóki nie będzie podpisów, to te zapewnienia
nie są nic warte. Chcemy, żeby do tego porozumienia doszło jak najszybciej. Cieszymy
się, że rozmowy wreszcie się rozpoczęły, co
świadczy o tym, że chyba wszyscy zdają
sobie sprawę z tego, że to ważna sprawa. Ale
gdzieś jest granica dyskutowania o pewnych
propozycjach. Gotowi jesteśmy, żeby kontynuować i protest okupacyjny i protest głodowy
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– deklaruje Zięba. – O ile wczoraj mogliśmy
myśleć bardziej optymistycznie, to dziś jest
w nas więcej niepokoju, który podsycają ostatnie wypowiedzi Broniarza, który ewidentnie
stawia sprawę na ostrzu noża. Obawiamy
się, że Broniarz swoimi działaniami może
zniweczyć to, co udało się wynegocjować.
I dodaje: Gdyby naprawdę chodziło o to, że
jeszcze można coś ugrać, to porozumienie
z jednym związkiem zawodowym na pewno
otworzyłoby drogę do poprawy losu wszystkich pracowników oświaty. Jeśli nie dojdzie
do porozumienia to przegranymi będą dzieci,
pracownicy oświaty i nauczyciele. Chodzi o to,
by dwie strony zrozumiały, że trzeba podpisać
porozumienie. Gdybym był reprezentantem
drugiej strony, to tak bym postąpił, bo jeśli nie
będzie żadnego porozumienia, to na pewno
dojdzie do protestów i do strajku.
O co walczą
Który z postulatów jest dla nich najważniejszy? Mówią, że każdy z nich jest
ważny, chociaż na teraz to ten, dotyczący
płac: Nie chcemy, żeby nasze wynagrodzenie
było uzależnione od woli politycznej. Chcemy,
żeby nasze pensje rosły wraz ze wzrostem
gospodarczym. Będzie nam łatwiej walczyć,
jeśli będziemy mieli zagwarantowany w sposób naturalny wzrost wynagrodzeń, bo nasza
grupa zawodowa od czasów powojennych
jest zaniedbywana finansowo i jest wiele
do nadrobienia w tej kwestii – mówi jedna
z protestujących. Ale czarę goryczy przelało
wprowadzenie przez minister edukacji nowego systemu awansu zawodowego i oceniania.
I to chyba był moment kulminacyjny, gdy
przeczytaliśmy rozporządzenie, z którego
wynikało, że nauczyciel będzie oceniany według ok. 100 kryteriów. – Niemożliwych do
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spełnienia – dodaje inna nauczycielka.
Według nauczycieli, od której strony by tego nie ugryźć,
to pomysł ten był nierealny.
– Przede wszystkim te zaproponowane w rozporządzeniu kryteria odciągały nauczyciela od ucznia. Stanowiły o tym, że nauczyciel ma publikować, współpracować
z wydawnictwami, z rożnymi instytucjami. To niemal jak
doktorat – mówi Agata Adamek z Krajowej Sekcji Oświaty.
– Z tym, że doktorat robi się raz, a tu trzeba co pięć lat
go robić. Nasza praca powinna polegać na permanentnym
i nieustającym kontakcie z dziećmi, a nie zajmowaniu się
wszystkimi innymi rzeczami. Po drugie, w tym kryterium
pojawiły się wymagania szalenie rozbudowane i wyśrubowane, do których jeszcze należało ułożyć wskaźniki – i jakby
ich nie układać, to nie sposób byłoby doprecyzować ile razy
ma nauczyciel publikować i gdzie, żeby mógł zasłużyć na te
wyróżniające oceny. I jeszcze współpraca z uczelniami wyższymi. Na siłę? – pyta retorycznie nauczycielka, i dodaje:
Nie widzę tego, by nauczyciele musieli w sposób sztuczny
współpracować. Jeśli ktoś ma takie potrzeby, jeśli komuś
starcza czasu, sił i energii na to, żeby oprócz wykonywanej
pracy z dziećmi i na rzecz dzieci, chciał jeszcze dodatkowej
współpracy z uczelniami jego wola, ale jeżeli będzie to
wymuszone – wtedy mija się to z celem.
– Podobnie jest z oceną nauczyciela – dodaje Rafał
kwiecień 2019
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Wroński, który jest pedagogiem w jednej z częstochowskich
szkół. – W sytuacji, w której nauczyciel miałby jakikolwiek
konflikt z nauczycielem, co się może zdarzyć z różnych
powodów, niekoniecznie dlatego, że nauczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to taka osoba jest orężem
w ręku dyrektora, który może takiego nauczyciela nawet
zwolnić. I teraz sama cykliczność – danie dyrektorowi nie
tylko prawa, ale też obowiązku dokonywania tej oceny cyklicznie, mogłoby się również przyczynić do tego, że szkoły
w Polsce mogłyby być zarządzane w sposób mobbingowy
– mówi z troską. – Sama mnogość tych kryteriów i to, że
każde z tych kryteriów było pojmowane bardzo szeroko,
to powodowało, że dyrektor w zależności od swojego „humoru” i stosunku do nauczyciela mógł go ocenić całkowicie
pozytywnie albo spowodować, że formalnie ten nauczyciel
żadnego z tych punktów mógłby nie spełnić.
– No i przede wszystkim to jest też zapis, który
w jakiś sposób deprecjonuje role i kompetencje nauczyciela,
bo w żadnym zawodzie, no możne z wyjątkiem pilotów
samolotów, którzy cyklicznie muszą weryfikować swoje
umiejętności zawodowe; czego nie robią lekarze, nie robią
tego sędziowie, ale nauczyciel musi. W momencie, kiedy
nauczyciel robi awans i dostaje specjalizację, to znaczy, że
jest specjalistą. A to znaczy, że tego się już nie kwestionuje
i nie weryfikuje – tłumaczy. – W opinii społecznej komunikat, że nauczyciel będzie weryfikowany, co oznacza? Znaczy, że zawód nauczyciela w Polsce, to jest grupa zawodowa
ludzi składająca się z „odpadów”, które trzeba pilnować,
weryfikować, sprawdzać i kontrolować. Grupę zawodową,
która nieustająco musi się wykazywać czy nadaje się do
wykonywania zawodu, który sama wybrała. Przecież nas
nikt do tego nie zmuszał. W tym momencie mając dyplom
ukończenia studiów, mając kwalifikacje zawodowe, pracując
w szkole, mając doświadczenie zawodowe, za którym idą
lata pracy, co jest w jakiś sposób potwierdzone stopniami
awansu, no to to jest draństwo – podsumowuje.
To odróżnia ich od Broniarza
Czym postulaty Oświatowej „Solidarności” różnią się
od postulatów Broniarza i związków zawodowych, które
reprezentuje? – pytam nauczycieli.
– Postulaty nasze są też postulatami płacowymi, ale
mamy jeszcze trzy punkty, które są niepłacowe a bardzo
ważne dla naszego zawodu i zależy nam, żeby te sprawy
załatwić. Podsumujmy: pierwszy płacowy – czyli piętnaście
procent podwyżki, której chcemy od stycznia 2019 roku
i piętnaście procent od 2020 roku; niepłacowy dotyczy zaś
INFORMACYJNY
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oceny pracy nauczyciela, która jest bardzo skomplikowana.
To znaczy, jeśli nauczyciel dostanie ocenę wyróżniającą, to
potem, w przyszłości w 2022 roku miałby dostać „500
plus”. Osiągnąć tę ocenę to naprawdę wielki wysiłek
i wyczyn i osiągnięcie prawie nie do zrealizowania. Dlaczego? Bo jest zależny od uznaniowości dyrektora – wyjaśnia
Bogusława Buda – przewodnicząca sekcji oświaty rzeszowskiej „Solidarności”. – Nie ma w tej ocenie obiektywizmu
– dodaje jeden z nauczycieli.
– Jeśli dyrektor zaniży choć jeden z punktów, to
nauczyciel nie otrzyma tych dziewięćdziesięciu pięciu wymaganych i już może się pożegnać z oceną wyróżniającą
a co za tym idzie z tym dodatkiem „500 plus”. Pracuję
36 lat w zawodzie nauczyciela, były już oceny pracy nauczyciela, była ocena dorobku zawodowego nauczyciela
i wszystko to funkcjonowało dobrze i nie ma potrzeby
przeliczać tego na punkty. Satysfakcjonowałby nas powrót
do starego systemu oceniania – mówi Buda. – Następna
sprawa to wydłużenia awansu zawodowego, który trwał
kiedyś 10 lat – to było jeszcze do zniesienia, nauczyciele
byli mniej więcej zadowoleni, ale teraz został on wydłużony
z dziesięciu na piętnaście lat. Proszę sobie wyobrazić, że
człowiek, który kończy studia i rozpoczyna pracę mając
dwadzieścia pięć lat potrzebowałby jeszcze piętnastu, żeby
w wieku czterdziestu lat dojść do najwyższego szczebla
awansu zawodowego. To jest dla nas bardzo krzywdzące
i niesprawiedliwe i nie chcemy tego – kwituje. – Gdyby ten
okres został zmniejszony, to bylibyśmy zadowoleni.
– A trzecia sprawa to nasze wynagrodzenia. Nasz
system wynagrodzeń jest nieuczciwy, niesprawiedliwy
i zamazujący obraz ile w rzeczywistości zarabia nauczyciel
w Polsce – dodaje nauczycielka. – Pani minister twierdzi,
że nauczyciel w Polsce zarabia 5300 zł, a po tej podwyżce
będzie zarabiał 5600 zł „średnio” – to słowo dodaje ona
czasem a czasem nie – a to jest też bardzo ważne. To
nie znaczy, że każdy dostaje 5300 zł i ma je w kieszeni,
bo do tej kwoty są wliczane: podstawa, która w naszym
wynagrodzeniu zawiera tylko 62 procent wynagrodzenia
zasadniczego, a reszta to są dodatki, które nie wszyscy
dostają. Bo jeśli – jest 15 takich dodatków – i tam są
wliczane odprawy emerytalne, rentowe, odprawy z tytułu
zwalnianych nauczycieli, nagrody jubileuszowe itd. nagrody
ministra, kuratora – wylicza Bogusława Buda. – Czy jeden
nauczyciel dostaje w jednym roku to wszystko? No nie
i dlatego jest ten obraz zamazany. A nam chodzi o to,
żeby nasze wynagrodzenie było powiązane z przeciętnym

12

SERWIS

wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i powiązane
z makroekonomicznymi wskaźnikami i to jest do ugryzienia, bo nie bylibyśmy uzależnieni od jednostek samorządu
terytorialnego, od polityków, od widzimisię kogoś itd. To
byłoby dobre i sprawiedliwe.
– Podsumowując: mamy cztery postulaty – jeden
płacowy, trzy niepłacowe. A ZNP ma tylko jeden – płacowy
i tym się różnimy. – I wydaje się, że prezesowi Broniarzowi
chodzi o to, żeby za wszelką cenę doprowadzić do strajku,
bo za wszelką cenę chce on doprowadzić do obalenia tego
rządu – mówią zgodnie strajkujący.
Strajk?
Jeśli zostaniemy przyciśnięci. Mamy ustaloną datę na
15 kwietnia. Data ta była podana już w styczniu na krajowym sztabie strajkowym i tego się trzymamy. Uruchomiliśmy wszystkie procedury związane ze sporem zbiorowym,
czyli nasze żądania poszły do pracodawcy, oni powinni
zawiadomić PIP, następny krok to rokowania, potem mediacje i teraz już jesteśmy na etapie referendów, które na
przykład w moim regionie rzeszowskim odbywają się już od
poniedziałku – mówi jedna ze strajkujących.
– Nasza 15 procentowa podwyżka jest najbardziej
realna, aby rząd mógł ją zrealizować i udźwignąć, bo można
krzyknąć nawet i dwa tysiące złotych więcej, tylko kto nam
je da – dodaje Bogusława Buda.
W trakcie naszej rozmowy jeden z nauczycieli odczytuje komentarz Broniarza, który ten umieścił na Twitterze:
„Nie mamy legitymacji do tego, żebyśmy w zakresie wzrostu kwotowego ustępowali.” – No właśnie, czyli Broniarz
się usztywnił. Zażądał nierealnej kwoty i będzie torpedował
wszystko – skomentował jeden z nauczycieli.
Co dalej?
– Naszą dewizą od początku protestu jest to, żeby
sprawy dorosłych załatwiać wśród dorosłych. I dlatego weszliśmy do Kuratorium11 marca, mając na uwadze, że rząd
będzie miał na tyle czasu, żeby usiąść z nami do rozmów.
Stąd niejako przymuszenie rządu do tych negocjacji – mówi
Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak, która w okupacji
Kuratorium uczestniczy od od samego początku.
– Usiedli do tych negocjacji dopiero teraz, ale usiedli,
jeszcze przed terminem strajku, co cały czas daje nam
nadzieje i cały czas wierzymy, że wszystko się pozytywnie
zakończy. Bo nie ma nic gorszego w oświacie i każdy ma
tego świadomość, niż czynny strajk nauczycieli, biorących
sobie za zakładników uczniów. Przecież dzieci nie muszą
być w to wciągane, nie muszą być świadome tego, że
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nauczyciel mało zarabia. To nie jest sprawa i nie jest temat,
który powinien interesować, czy poruszać młodego człowieka – zaznacza Niewiadomska-Węgrzyniak. – Uczeń ma się
uczyć, ma wykonywać swoje obowiązki, a my jesteśmy od
tego, żeby go uczyć.
– Natomiast my nauczyciele, jesteśmy ludźmi czynnymi zawodowo i chcemy, aby nasz rząd nas wreszcie
zauważył. Bo to, co się dzieje od wielu lat w oświacie, to
jest skandal. Nauczyciel po studiach wyższych, często ma
ukończone jeszcze ze dwa, trzy dodatkowe kierunki, idzie
do szkoły i dostaje 1600 zł. I kto o zdrowych zmysłach,
chcący założyć rodzinę, normalnie myśleć o życiu, pójdzie
uczyć do szkoły. Znamy sytuacje, w których młody nauczyciel szukający pracy, po odpowiedzi na pytanie ile zarobi
rezygnował – dodaje strajkująca.
– Słyszycie! Rozmowy zostały przerwane do godziny
18.00 – informuje jeden z nauczycieli.
Decyzją sztabu protestacyjnego akcja trwająca 26 dni
została zakończona w piątek, tuż po informacji z Warszawy
o fiasku kolejnej tury negocjacji. Przedstawiciele Związku
Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych
odrzucili kolejną propozycję rządu. W poniedziałek 8 kwietnia br., miałby się rozpocząć strajk Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Forum Związków Zawodowych, do którego nie
przystąpi „Solidarność”.
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Konferencja o Państwowym Ratownictwie Medycznym
25 kwietnia br.
w Ministerstwie Zdrowia
odbyła się konferencja
o systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Konferencji przewodniczyli:
Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie
Zdrowia, Krzysztof Janecki, dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności oraz zastępca dyrektora,
Jan Gessek.
Ministerstwo do udziału w konferencji zaprosiło m.in.
wojewodów, konsultantów wojewódzkich w dziedzinie
medycyny ratunkowej, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, przedstawicieli NFZ, Związku
Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Naczelnej Izby
Lekarskiej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Polskiej
Rada Ratowników Medycznych, związków zawodowych,
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także kierowników
wybranych SOR-ów.
W programie omawiano następujące zagadnienia:
–– kierunki rozwoju pozaszpitalnej części systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
–– funkcjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych
–– kształcenie ratowników medycznych ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości podnoszenia kwalifikacji i
rozwoju zawodowego
–– ustawa o zawodzie ratownika ratownika medycznego
i samorządzie ratowników medycznych.
Pani Minister poinformowała zebranych, że dyskusja
na powyższe tematy ma wspomóc dotychczas prowadzone
prace nad ustawą o PRM i nad poprawą całego systemu. Zapewniła również, że rozmowy te nie opóźnią dotychczas prowadzonych prac oraz nie podważą zawartych porozumień,
w tym związanych ze środkami finansowymi, niezbędnymi
do zabezpieczenia naszych potrzeb.
Powołane zostały cztery zespoły robocze do dalszych
prac nad głównymi tematami konferencji. Przedstawiciele
KSPR i RM NSZZ „Solidarność” zgłosili się do pracy następujących zespołach:
I – zespół roboczy ds. pozaszpitalnego systemy PRM
II – zespół roboczy ds. kształcenia ratowników medycznych
III – zespół roboczy ds. ustawy o zawodzie ratownika
medycznego i samorządzie ratowników medycznych.
INFORMACYJNY
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Adam Gliksman

W dniach 25-26
kwietnia 2019 r.
w Szczyrku odbyło
się posiedzenie
Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
Wiele miejsca
poświęcono akcji
protestacyjnej
„Solidarności”,
podsumowując
dotychczasowe
działania.
Komisja Krajowa
pozytywnie oceniła
podpisane z rządem
porozumienie,
gwarantujące
podwyżki
i istotne zmiany
dla nauczycieli,
zwracając jednak
uwagę, że konieczne
są dalsze działania
na rzecz poprawy
sytuacji finansowej
pracowników obsługi
i administracji oraz
zmian systemowych
w edukacji.
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Odpowiedzialni
za pracowników
Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” rozpoczęło się od modlitwy, którą
poprowadził wieloletni kapelan „Solidarności” na Podbeskidziu, ks. prałat Zbigniew
Powada. Głos zabrali również goście: Antoni
Byrdy, burmistrz Szczyrku, który witał gości
w „narciarskiej stolicy Polski”, jaką w ostatnich latach staje się miasteczko nad Żylicą.
Już dziś wokół miasta turyści mają do dyspozycji blisko 50 km tras narciarskich. Gościem
obrad był również wieloletni przewodniczący
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Marcin Tyrna, który jako emeryt
śledzi dziś działania związku: „Dziękuję, że
jako „Solidarność” trzymacie linię. Że nie
ulegacie presji otoczenia, choć wiem jak to
jest trudne”.

Od lipca Pracownicze Plany Kapitałowe
W związku z rozpoczęciem z dn. 1 lipca
br. wdrażania Pracowniczych Planów Kapitało-

SERWIS

wych, które od tego dnia zaczną funkcjonować w firmach zatrudniających powyżej 250
pracowników, członkowie KK wysłuchali informacji na ten temat przedstawionych przez
Marcina Żółtka, prezesa Zarządu TFE PZU SA
oraz Tomasza Fronczaka, dyrektora Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w TFI
PZU. Pracownicy objęci PPK będą co miesiąc
wpłacać 2% swojej pensji brutto. Kwota ta
zostanie powiększona o wpłatę pracodawcy
w wysokości 1,5% pensji pracownika brutto.
Ponadto każdy pracownik otrzyma dodatkowo
20 zł dopłaty miesięcznie z budżetu państwa
oraz jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Celem PPK jest zachęcenie
Polaków do systematycznego odkładania
środków finansowych, wykorzystywanych po
przejściu na emeryturę. NSZZ „Solidarność”
przygotowuje szkolenia dla naszych działaczy
z zakresu PPK, bowiem związki zawodowe
mogą odegrać istotną rolę przy wdrażaniu
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programu w firmach, m.in. przy wyborze operatora jak i np.
w negocjowaniu wyższych składek po stronie pracodawcy
oraz pracowników.

Domagamy się realizacji naszej piątki
Wiele miejsca poświęcono podsumowaniu działań
prowadzonych w ramach trwającej od stycznia br. akcji
protestacyjnej NSZZ „Solidarność”. Związek sformułował
już w grudniu 2018 r. kilkanaście postulatów o charakterze pracowniczym i ogólnospołecznym, których realizacji
oczekiwał do rządu RP. Niestety pozostały one bez odpowiedzi, a prowadzone rozmowy nie skłaniały do optymizmu.
Z tego względu w dn. 4 kwietnia br. członkowie „Solidarności” przeprowadzili we wszystkich miastach wojewódzkich
pikiety, w których wzięło łącznie udział ok. 10 tys. osób.
Piotr Duda przedstawił przebieg rozmów z poszczególnymi ministerstwami na temat realizacji tzw. piątki Solidarności. Związek za najpilniejsze uznaje podjęcie działań
mających na celu systemowe rozwiązanie kwestii wzrostu
wynagrodzeń dla wszystkich pracowników sfery finansów
publicznych; wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek;
odmrożenie wskaźnika naliczania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych; systemowe rozwiązanie stabilizujące
ceny energii oraz wsparcie dla przemysłu energochłonnego;
oraz wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia dodatku
za wysługę lat.

Skuteczna „Solidarność”
Wiele miejsca w dyskusji poświęcono protestowi
nauczycieli oraz ostrym podziałom, które za sprawą politycznej gry prezesa ZNP Sławomira Broniarza, uderzyły
zarówno w nauczycieli, jak i w uczniów. W toku dyskusji
przypomniano, że „Solidarność” już w maju zeszłego roku
przedstawiła postulat odwołania minister Zalewskiej, uznając, że w niewłaściwy sposób kieruje resortem, co odbija
się niekorzystnie na całym systemie edukacji w Polsce.
Przewodniczący oświatowej „Solidarności” przyznał, że
ostatnie tygodnie - naznaczone trudnymi negocjacjami
i odpowiedzialnością za sytuację nauczycieli i uczniów
– były dla niego bardzo ciężkie. Szczególnie bolesna była
fala krytyki po podpisaniu przez „Solidarność” porozumienia
z rządem, które zagwarantowało nauczycielom wzrost pensji
w 2019 r. o ok. 15%. R. Proksa podkreślał, że postulaty
„Solidarności” nauczycielskiej były wynikiem wielomiesięcz-
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nych dyskusji pracowników szkół – członków „Solidarności”.
Piotr Duda, przewodniczący KK przypominał z kolei, że postulaty: podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości
15%, zmiany systemu finansowania, zmiany niekorzystnych
przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego,
oraz likwidacji godzin karcianych zostały przedstawione
podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, który obradował
w październiku 2018 r. w Częstochowie i zostały one
poparte w stanowisku nr 7 KZD. Ryszard Proksa podkreślał,
że podpisane porozumienie, przynoszące pierwsze od wielu
lat realne podwyżki pensji pracowników edukacji, to sukces
„Solidarności” i sukces nauczycieli. Związek nie zapomina
jednak (i nie zawiesza jak ZNP do września br. działań)
o konieczności dalszych zmian, w tym m.in. upomnienia
się o pracowników administracji i obsługi, a także o wprowadzenie systemowych rozwiązań dotyczących zarówno
wynagrodzeń, jak i funkcjonowania całego szkolnictwa
w Polsce.
Dyskusję na ten temat podsumowało Stanowisko
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, oceniające stan
realizacji postulatów Związku: „Porozumienie w sprawie
podwyżek dla nauczycieli, podpisane przez przedstawicieli
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność,
w istotnej części jest realizacją stanowiska ubiegłorocznego
Krajowego Zjazdu Delegatów oraz postulatów zgłoszonych
w trakcie prowadzonego sporu zbiorowego (...). W wysoce
niezadowalającym stopniu realizowany jest postulat wzrostu
wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych,
zatrudnionych w sferze finansów publicznych. „Solidarność”
reprezentuje wszystkie grupy zawodowe, a większość z nich
nie miała waloryzowanych wynagrodzeń od 2010 roku.
Dlatego porozumienie zawarte dla pracowników oświaty
jest zaledwie jednym z etapów naszych działań.”
W stanowisku odniesiono się również do zawieszonego
(w trakcie obrad KK) strajku prowadzonego przez ZNP i FZZ:
„Nie wolno nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne roszczenia. Podzielono
w ten sposób środowisko pracowników oświaty i rozbudzono
wygórowane oczekiwania finansowe, co doprowadziło do
odwrócenia sympatii społecznych od nauczycieli i obniżenia
ich prestiżu zawodowego. NSZZ Solidarność jest związkiem
odpowiedzialnym, konsekwentnie realizującym swoje cele
i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników
oświaty, czego przykładem są działania ZNP, FZZ i części
samorządów.”
INFORMACYJNY
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Eurowybory a polityka klimatyczna
W trakcie obrad przyjęto również stanowisko w sprawie kierunku polityki klimatycznej w Unii Europejskiej.
„Solidarność” zwraca uwagę na fakt, że w kolejnych latach Parlament Europejski, do którego wybory odbędą się
w maju br., zadecyduje o przyszłości unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, która ma kluczowe znaczenie dla
gospodarki polskiej. Obecny kierunek działań powoduje
poważne zagrożenia dla wielu gałęzi polskiego przemysłu,
m.in. stalowego, hutniczego czy cementowego oraz grozi
dalszym, gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej,
odczuwalnym dla każdego mieszkańca. W związku z powyższym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się
do ugrupowań politycznych, które biorą udział w wyborach
do Parlamentu Europejskiego o przedstawienie ich stanowiska dotyczącego polityki klimatyczno-energetycznej UE.
Związek przypomniał w stanowisku swoje postulaty: pilna
renegocjacja niekorzystnego dla naszego kraju systemu
handlu emisjami CO2 EU-ETS, którego efektem jest drastyczny wzrost cen energii oraz spadek konkurencyjności
polskiego i europejskiego przemysłu; przewartościowanie
polityki klimatyczno-energetycznej UE tak, aby jej zasadniczym celem było zapewnienie mieszkańcom Wspólnoty
oraz gospodarkom krajów członkowskich nieograniczonego dostępu taniej energii elektrycznej; wprowadzenie do
polityki klimatyczno-energetycznej UE zasady, zgodnie
z którą wszystkie nośniki energii będą traktowane jednakowo; zastąpienie w polityce klimatyczno-energetycznej UE
pojęcia redukcji emisji CO2 koncepcją neutralności klimatycznej w rozumieniu zapisów Porozumienia Paryskiego;
dostosowanie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do
działań w tym zakresie podejmowanych przez państwa
spoza Wspólnoty, w szczególności przez największych
światowych emitentów CO2, czyli m.in. Chiny, USA, Indie,
czy Rosję.

Stanowisko KK NSZZ „Solidarność” nr 10/19
ws. kierunku polityki klimatycznej w Unii
Europejskiej
Niebawem odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Od składu PE w następnej kadencji
w znacznym stopniu zależeć będzie kierunek unijnej polityki
klimatyczno-energetycznej, a więc obszar o kluczowym
znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz poziomu życia
obywateli naszego kraju. Kontynuacja tej polityki w obec-
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nym kształcie spowoduje upadek wielu gałęzi polskiego
przemysłu, m.in. stalowego, hutniczego czy cementowego
oraz dalszy, gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej,
którego skutkiem będzie regres gospodarczy naszego kraju,
nieodwracalna utrata suwerenności energetycznej, utrata
setek tysięcy miejsc pracy oraz trwałe zubożenie polskiego
społeczeństwa.
Dążenie do gruntownego przewartościowania obecnej
polityki klimatyczno-energetycznej UE powinno stanowić
absolutny priorytet dla osób startujących w tegorocznych
wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwraca się
do wszystkich ugrupowań politycznych, które zamierzają
wystawić kandydatów w zbliżających się wyborach do PE
o przedstawienie jasnego i wyczerpującego stanowiska
dotyczącego polityki klimatyczno-energetycznej UE.
W szczególności oczekujemy odniesienia się do następujących postulatów NSZZ „Solidarność”, zgodnie z którymi
przedstawiciele Polski w Parlamencie Europejskim powinni
podjąć działania zmierzające do:
–– pilnej renegocjacji skrajnie niekorzystnego dla naszego
kraju systemu handlu emisjami CO2 EU-ETS. Efektem
wprowadzenia tego parapodatku na energetykę węglową oraz przemysł energochłonny jest wyłącznie drastyczny wzrost cen energii oraz spadek konkurencyjności polskiego i europejskiego przemysłu. System EU-ETS
polegający na ręcznym sterowaniu cenami energii przez
unijnych biurokratów jest sprzeczny z elementarnymi
zasadami gospodarki wolnorynkowej, która stanowi
jeden z fundamentów Unii Europejskiej.
–– przewartościowania polityki klimatyczno-energetycznej
UE tak, aby jej zasadniczym celem było zapewnienie
mieszkańcom Wspólnoty oraz gospodarkom krajów
członkowskich nieograniczonego dostępu taniej energii elektrycznej, co stanowi warunek konieczny dla
rozwoju gospodarczego. Tylko poprzez budowę silnej
i nowoczesnej gospodarki można doprowadzić do ograniczenia emisji CO2 bez jednoczesnej utraty potencjału
przemysłowego UE.
–– wprowadzenia do polityki klimatyczno-energetycznej UE
zasady, zgodnie z którą wszystkie nośniki energii będą
traktowane jednakowo. Szczególnie w zakresie prowadzonych badań naukowych oraz subwencji i decyzji
inwestycyjnych skierowanych na poprawę efektywności
wykorzystania tych nośników do produkcji energii.
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Każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość
wytwarzania taniej i bezpiecznej energii elektrycznej z
paliw, które posiada na swoim terytorium. Obecnie regulacje UE utrudniają lub wręcz uniemożliwiają rozwój
wysokosprawnej i niskoemisyjnej energetyki opartej na
węglu oraz innowacyjnych technologii węglowych.
–– zastąpienia w polityce klimatyczno-energetycznej UE
pojęcia redukcji emisji CO2 koncepcją neutralności
klimatycznej w rozumieniu zapisów Porozumienia
Paryskiego. Dążenie do neutralności klimatycznej polegającej na zrównoważeniu emisji CO2 absorpcją tego
gazu przez lasy oraz gleby rolne i leśne, jest znacznie
bardziej efektywną oraz wielokrotnie tańszą metodą
przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
–– dostosowania unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do działań w tym zakresie podejmowanych przez
państwa spoza Wspólnoty, w szczególności przez
największych światowych emitentów CO2, czyli m.in.
Chiny, USA, Indie, czy Rosję. Unia Europejska jest
odpowiedzialna zaledwie za ok. 10 proc. światowej
emisji CO2. Kontynuacja niezwykle kosztownej polityki
klimatyczno-energetycznej, w sytuacji gdy największe
światowe gospodarki nie podejmują porównywalnych
wysiłków w tym zakresie jest całkowicie bezcelowa.
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” oczekuje jasnych deklaracji do powyższych kwestii przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zapewniamy,
że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby członkowie
NSZZ „Solidarność”, w szczególności pracownicy branż
najbardziej narażonych na negatywne skutki polityki klimatyczno-energetycznej UE zapoznali się ze stanowiskiem
ugrupować politycznych w tych sprawach.

Stanowisko KK NSZZ „Solidarność” nr 11/19
ws. podsumowania protestów nauczycieli
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” dokonując oceny
stanu realizacji postulatów naszego Związku zawartych
w Stanowisku KK nr 13/18 ws. sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce z dnia 11.12.2018 r,
a także prowadzonych działań protestacyjnych stwierdza:
Porozumienie w sprawie podwyżek dla nauczycieli,
podpisane przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w istotnej części jest
realizacją stanowiska ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu
Delegatów oraz postulatów zgłoszonych w trakcie pro-
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wadzonego sporu zbiorowego. Dzięki temu porozumieniu
nauczyciele otrzymają podwyżkę wynagrodzeń: 5 proc. od
stycznia i 9,6 proc. od września bieżącego roku, dodatek
za wychowawstwo w wysokości nie mniejszej niż 300 zł.
Odstąpiono również od niekorzystnych zmian w karcie
nauczyciela. To duży sukces oświatowej „Solidarności”.
W wysoce niezadowalającym stopniu realizowany
jest postulat wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pozostałych grup zawodowych, zatrudnionych w sferze finansów
publicznych. „Solidarność” reprezentuje wszystkie grupy
zawodowe, a większość z nich nie miała waloryzowanych
wynagrodzeń od 2010 roku. Dlatego porozumienie zawarte
dla pracowników oświaty jest zaledwie jednym z etapów
naszych działań.
Domagamy się od rządu stworzenia systemowego
mechanizmu wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, związanego bezpośrednio ze stanem gospodarki
i wzrostem PKB. Domagamy się od rządu zintensyfikowania
negocjacji prowadzonych w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie porozumień dla realizacji postulatów
Związku, nazwanych potocznie „piątką Solidarności”.
Domagamy się:
1. Systemowego rozwiązania wzrostu wynagrodzeń dla
wszystkich pracowników sfery finansów publicznych,
2. Wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego
do przejścia na emeryturę bez względu na wiek,
3. Odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4. Systemowego rozwiązania stabilizującego ceny energii
oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego,
5. Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku
za wysługę lat.
Odnosząc się do zawieszonego przez ZNP i FZZ strajku
w oświacie, nie wolno nam pominąć faktu nieodpowiedzialnie prowadzonej akcji strajkowej o nierealne roszczenia.
Podzielono w ten sposób środowisko pracowników oświaty i
rozbudzono wygórowane oczekiwania finansowe, co doprowadziło do odwrócenia sympatii społecznych od nauczycieli
i obniżenia ich prestiżu zawodowego.
NSZZ „Solidarność” jest związkiem odpowiedzialnym,
konsekwentnie realizującym swoje cele i oczekiwania członków. Nie możemy się zgodzić na wykorzystywanie do celów politycznych nauczycieli i pracowników oświaty, czego
przykładem są działania ZNP, FZZ i części samorządów.
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Adam Gliksman

W dn. 25 marca
br. odbyło się
doroczne spotkanie
Rady Programowej
projektu „Archiwa
Przełomu 19891991” z udziałem
ministra Jakuba
Kowalskiego Szefa
Kancelarii Senatu,
ministra Wojciecha
Kolarskiego
podsekretarza
stanu w Kancelarii
Prezydenta RP
i członka tego
gremium, prof.
Jana Żaryna
przewodniczącego
Rady, dr. Pawła
Pietrzyka Naczelnego
Dyrektora Archiwów
Państwowych
oraz jej członków
– przedstawicieli
środowisk opozycji
niepodległościowej,
instytucji
archiwalnych
i naukowych.
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wokół jubileuszy
roku 2019
i roli kościoła
Spotkanie, którego gospodarzem była Kancelaria Senatu otworzył jej Szef Jakub Kowalski,
który przywitał członków Rady i podziękował
im za wsparcie, jakiego, na co dzień udzielają
archiwistom z Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP realizującym projekt „Archiwa Przełomu
1989-1991”. Wskazał również, że rok 2019 jest
dla nas wszystkich rokiem szczególnym, a zwłaszcza dla Senatu RP, ze względu na zbliżające się
jubileusze 30-lecia odrodzonego Senatu i wolnych
wyborów 4 czerwca 1989 r. do Senatu.
Minister Wojciech Kolarski przekazał członkom Rady pozdrowienia od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który z uznaniem
odnosi się do osób i instytucji dbających o nasze
dziedzictwo narodowe. Także w odniesieniu do
takich projektów, jak „Archiwa Przełomu 19891991”, które włączyły się do wydarzeń związanych z upamiętnieniem jubileuszu 100-lecia

SERWIS

odzyskania przez Polskę Niepodległości i zwrócił
uwagę na kolejne ważne rocznice, w które obfituje 2019 rok m.in.: 40 rocznicę Pierwszej
Pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego i 30
rocznicę wyborów 4 czerwca, które przywróciły
wolny Senat i umożliwiły proces demokratyzacji
naszego kraju. Okazji do dysput historycznych
i sięgania do źródeł archiwalnych z powodu tych
i innych rocznic nie będzie, więc brakowało.
Prezydencki minister zachęcał realizatorów i partnerów projektu „Archiwa Przełomu”
do zaangażowania się również w obchody tych
jubileuszy i w aktywne kształtowanie przekazu
historycznego. Tym bardziej, że doświadczenie
i dorobek jest już niemałe, o czym świadczą
doroczne seminaria organizowane w ramach projektu przez obie Kancelarie – Prezydenta RP i Senatu, żeby wspomnieć ubiegłoroczną konferencję
„Od Niepodległej do Niepodległej 1918-1989”
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czy wcześniejszą poświęcone roli opozycji niepodległościowej
w kształtowaniu polskiej sceny politycznej. W imieniu swoim
i Szefa Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej zaprosił
członków Rady do Belwederu na przełomie września i października br. na najbliższe seminarium, którego wiodącym tematem
będzie podkreślenie roli Kościoła i jego zaangażowania w polskie
przemiany, o czym wspominał na poprzednim spotkaniu Rady
dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski.
W trakcie posiedzenia Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i minister Wojciech Kolarski wręczyli Naczelnemu Dyrektorowi
Archiwów Państwowych dr. Pawłowi Pietrzykowi akt powołania
w skład Rady Programowej. Naczelny Dyrektor podtrzymał deklaracje swoich poprzedników co do poparcia założeń projektu
i współpracy w tym zakresie archiwów państwowych.
Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Programowej
projektu pan senator Jan Żaryn, który podczas wystąpienia wprowadzającego do dyskusji wskazał na dwie rocznice przypadające
w roku 2019 – na pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979
r. i przemiany roku 1989. Organizacją obchodów tych rocznic
zajmują się m.in. Kancelaria Senatu i Kancelaria Sejmu. Przewodniczący wskazał, że warto byłoby, żeby Rada przedyskutowała
to jak uhonorować rzeczywistość sprzed 30 lat. Przewodniczący
Rady postawił gremium m.in. dwa tematy do przemyślenia: historię komitetów obywatelskich oraz zauważenie tych środowisk,
które kontestowały m.in. zjawisko okrągłego stołu.
Przed dyskusją nad perspektywami rozwoju projektu, głos
zabrali: Agata Karwowska-Sokołowska dyrektor Biura Analiz,
Dokumentacji i Korespondencji w Kancelarii Senatu, która przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu w 2018 r. Z kolei
dyrektor Archiwum Prezydenta RP Janusz Kuligowski wskazując na
priorytety 2019 r. przybliżył tematykę VIII seminarium, do którego przygotowania toczą się pod tytułem „Kościół i społeczeństwo
w okresie przełomu. Wydarzenia, opinie, źródła”.
W wielowątkowej dyskusji członkowie Rady uznali ten
temat za niezwykle istotny w obszarze badawczym projektu i podnieśli wiele kwestii związanych z obecnością Kościoła
w przestrzeni publicznej okresu przełomu podkreślając wspierającą
rolę duchowieństwa – od księży w parafiach do Episkopatu Polski
– w kształtowaniu świadomości Polaków i udziału w procesie budowania wolnej Polski. Inspiracją do „kruszenia” starego systemu
i upadku komunizmu były pielgrzymki do Polski Jana Pawła II
i ta kwestia również powinna mieć odzwierciedlenie w programie tegorocznego seminarium. Adam Gliksman, wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, który jest członkiem Rady,
zaproponował, by kolejne Seminarium – w 2020 r. poświęcić
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w całości rocznicy wyborów samorządowych w 1990 r. oraz idei
samorządowej w programie NSZZ „Solidarność”.
W punkcie piątym Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski
omówił kwestie organizacji obchodów jubileuszu, i wskazał, że
naturalnym dniem, na którym skupi się siła ciężkości obchodów będzie oczywiście 4 czerwca 2019 r. Planowane są takie
wydarzenia jak: msza święta w archikatedrze warszawskiej,
uroczysta sesja Senatu RP w sali kolumnowej Sejmu, która jest
historycznym miejscem dla izby wyższej – bowiem, to w tej
sali odbywały się pierwsze posiedzenia Senatu RP w 1989 r.,
na sesję zostaną zaproszeni senatorowie wszystkich kadencji.
Ciekawym elementem wydarzeń będzie mapping na Krakowskim
Przedmieściu, czyli prezentacja multimedialna wyświetlona na budynku Polskiej Akademii Nauk, której celem będzie zgromadzenie
warszawiaków i turystów pozwalające na dotarcie idei jubileuszu
do obywateli. Ważnym elementem obchodów będzie również
koncert organizowany przez Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury i Biuro Programu Niepodległa, który ma rozpocząć
świętowanie podwójnego jubileuszu i uświadomić, że to od wizyty
Ojca Świętego zaczęło się kruszenie tego, co zostało zbudowane
przez władze komunistyczne aż do momentu wolnych wyborów.
Kancelaria Senatu przygotowuje się również do przeprowadzenia
we współpracy z TVP – Wielkiego testu wiedzy o – na temat
wydarzeń przełomu. To tylko część z planowanych wydarzeń
uświetniających jubileusze.
Wystąpienie Szefa Kancelarii Senatu i dyrektora Janusza
Kuligowskiego wywołały ożywioną dyskusje. Członkowie Rady
poruszyli m.in. tematy: potrzeby podkreślenia roli ruchu Komitetów Obywatelskich; szeroko omawiany temat wpływu kościoła
katolickiego na obalenie władzy komunistycznej, w tym wpływ
mediów katolickich działających w przedmiotowym okresie. Padła również propozycja zorganizowania debaty studenckiej na
poznańskim uniwersytecie na temat historii ruchu komitetów
obywatelskich.
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Lekcja historii z „Ludźmi Solidarności”
Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział
w lekcji historii z uczniami klasy szóstej w dniu 22 marca
br. Nasi goście to dawni działacze NSZZ „Solidarność”,
opozycjoniści – Antoni Lis, Roman Socha oraz Janusz Sikorski. Jednym z ważniejszych celów tego rodzaju zajęć
jest nie tylko popularyzowanie wiedzy historycznej wśród
młodzieży, ale także rozbudzenie zainteresowań związanych
z historią „małej ojczyzny” oraz upowszechnienie ideałów
i wartości „Solidarności”. Bezpośrednie relacje i opowieści
uczestników wydarzeń z lat osiemdziesiątych stanowiły dla
młodzieży niezwykłe przeżycie, które zostało wzbogacone
licznymi materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek.
Młodzi ludzie mieli okazję do wysłuchania wspomnień
uczestników tamtych wydarzeń, zadawania pytań, uczenia
się najnowszej historii Polski w sposób przemawiający do
wyobraźni. Najaktywniejsi uczniowie za swoje zaangażowanie i dociekliwość otrzymali z rąk zaproszonych gości
drobne upominki oraz nagrody w postaci książek o historii
tarnowskiej „Solidarności”.
Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu
z „ludźmi Solidarności” – świadkami historii, która rozgrywała się na ich oczach – to ważne wydarzenie dla każdego
młodego człowieka. Dziękujemy !
Jolanta Żurowska

Akcja ulotkowa w Castoramie
Realizując akcję rozwoju Związku w Castoramie przedstawiciele tarnowskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” w dniu
20 marca przeprowadzili akcję przekazywania informacji dotyczących działań Związku NSZZ „Solidarność” w tej firmie.
Rozmawiano z pracownikami, wręczano wszystkim przesłane z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Castorama
Polska ulotki i promocyjne cukierki oraz w indywidualnych
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rozmowach przekonywano
ich do wstąpienia do „Solidarności”. Akcja spotkała się
z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony pracowników. Proponowaliśmy także
nawiązanie bezpośredniego
kontaktu z biurem Oddziału, deklarowaliśmy pomoc
w utworzeniu Organizacji
Oddziałowej w Tarnowie
oraz pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Oprócz pracowników Oddziału w Tarnowie w akcji promocyjnej wziął
także udział kolega z Grupy Azoty Szymon Kuta.
Romuald Jewuła

Spotkanie związkowców z Marszałkiem

28 lutego przedstawiciele Sekcji Muzeów i Instytucji
Ochrony Zabytków Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz ogólnopolskiego Komitetu Dziady Kultury
NSZZ „Solidarność” spotkali się z Witoldem Kozłowskim,
marszałkiem województwa małopolskiego i Anną Pieczarką, członkiem Zarządu odpowiedzialnym z kulturę. Stronę
związkową wsparł Wojciech Grzeszek, przewodniczący ZRM
NSZZ „Solidarność”. Tematem spotkania były wynagrodzenia
w małopolskich instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Urząd Marszałkowski, w szczególności podjęto
temat zakończenia dyskryminacji finansowej pracowników
instytucji kultury. Marszałek zaproponował przekazanie instytucją kultury dotacji w wysokości ok. 4 mln. zł na podwyżki.
Sam sposób rozdziału tych pieniędzy będzie przedmiotem
dalszych rozmów. Sprawa oczywiście musi jeszcze przejść
pełną drogę legislacyjną, a przede wszystkim musi zostać
poparta wyliczeniami i badaniem poziomu wynagrodzeń
w obrębie poszczególnych grup zatrudnionych w muzeach,
bibliotekach, czy instytucjach artystycznych.
Tematem dalszych rozmów będzie również długofalowe działanie nad systemowym rozwiązaniem kwestii
płacowych w kulturze. Przedstawiciele Sekcji zobowiązali
się do przygotowania i przedstawienia w najbliższym czasie
koncepcji rozdziału środków z dotacji. Zwrócono uwagę, że
w małopolskich instytucjach kultury występuję znaczne zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy instytucjami. W instytucje, które jedynie przetwarzają „produkt” wytworzony przez
muzea, biblioteki czy instytucje artystyczne wynagrodzenia
kształtują się na proporcjonalnie wysokim poziomie. Sekcja
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nie akceptuje tego stanu rzeczy, a Marszałek przyjął nasze
argumenty do wiadomości.
Przewodniczący Sekcji Andrzej Rybicki zwrócił jeszcze
uwagę na problem, jaki występował do tej pory w komunikacji czynnika społecznego (związków zawodowych)
z organizatorem. Zmiana w tym zakresie, jaka zaszła po
ostatnich wyborach samorządowych, wraz z odsunięciem
od władzy poprzedniej ekipy powinna być pogłębiona,
wskazał przewodniczący Sekcji Muzeów. Podły konkretne
przykłady: nieodpisywanie na pisma, czy wybiórcze traktowanie podniesionych kwestii, podawanie nieprawdziwych
danych, a nawet straszenie związkowców, co miało miejsce
w poprzednim okresie. Dotyczyło to nawet odpowiedzi na
interpelacje składane w sprawie pracowników instytucji
kultury przez radnych Sejmiku Małopolskiego. Marszałek
zapowiedział stanowcze i szybkie reakcje w tym zakresie.
Osobną kwestią, podniesioną przez związkowców były sprawy zarządzających instytucjami kultury, również ten temat
będzie kontynuowany, jak zapowiedział marszałek.
Postanowiono w najbliższym czasie kontynuować
rozmowy, a członek Zarządu Anna Pieczarka zobowiązała
się wspólnie z Wojciechem Grzeszkiem, przewodniczącym
Małopolskiej „Solidarności” do zorganizowania spotkania dla omówienia już konkretnych rozwiązań jeszcze
w marcu. W najbliższą środę w Nowym Sączu odbędzie się
robocze posiedzenie Rady Sekcji, podczas którego zostaną
wypracowane propozycje strony społecznej podziału dotacji.
Doprecyzowane zostaną jeszcze inne tematy, jakie ma
zamiar przedyskutować Sekcja na kolejnych spotkaniach
z Radą Sekcji.
Andrzej Rybicki

Uroczyste obchody w Tuchowie

W dniu 24 lutego 2019 roku w Sanktuarium Matki
Bożej Tuchowskiej w Tuchowie odbyły się uroczyste obchody
38. rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich

kwiecień 2019

SERWIS

które kończyły strajki chłopskie i doprowadziły do zarejestrowania w roku 1981 NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych.
W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści Anna
Czech, Michał Cieślak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz
oraz liczna grupa samorządowców z regionu Tarnowskiego
i Powiśla Dąbrowskiego. Po uroczystej mszy świętej zostały
złożone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Ofiary
Katastrofy Smoleńskiej. Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” reprezentował kolega Krzysztof
Kotowicz a Oddział Nr 2 Tarnowskiej „Solidarności” Janusz
Sikorski. Okolicznościowe spotkanie w auli Świętego Klemensa Hofbauera zakończyło uroczyste obchody.
Romuald Jewuła
fot. Janusz Smoliński

Spotkanie „przy pączku” w Gorlicach

19 lutego 2019 r w Gorlicach w Hotelu Margot odbyło
się cykliczne spotkanie członków Związku „przy pączku”.
Swą obecnością zaszczycili przedstawiciele Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
w osobach: Adama Lacha i Jerzego Smoły – wiceprzewodniczących. W spotkaniu wzięli również udział senator RP
Stanisław Kogut wraz z asystentem Mateuszem Wiatrem
oraz radna sejmiku wojewódzkiego – Jadwiga Wójtowicz.
Gości powitał organizator Krzysztof Kotowicz, kierownik Oddziału nr 1 RM NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie rozpoczęto koncertem zespołu „Po wieczerzy” z Łużnej.
Gospodarz spotkania w pierwszej kolejności oddał
głos Panu Senatorowi, który zwrócił się do zebranych, aby
minutą ciszy uczczono pamięć śp. byłego premiera Jana
Olszewskiego. Następnie w swej wypowiedzi poinformował o pracach nad ustawą o ogłoszeniu żałoby narodowej
w związku ze śmiercią byłego premiera. Przypomniał czasy
rządów Olszewskiego i tzw. „nocnej zmiany”. Stwierdził,
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że teraz wszystko toczy się wokół zbliżających się wyborów
do europarlamentu.
Wspomniał też o wolnych niedzielach od handlu, których inicjatorem była „Solidarność”. Choć niektórzy chcą,
aby niedziele były handlowe jak dawniej, to uważa, że do
tego już nie dojdzie.
Następnie głos zabrała radna sejmiku wojewódzkiego
Jadwiga Wójtowicz, która podziękowała za zaproszenie
i dobrą współpracę z „Solidarnością”. Szczególne podziękowania skierowała do Krzysztofa Kotowicza i Katarzyny
Rudolphi – byłej działaczki Sanepidu w Gorlicach, którzy
wspomogli ją cennymi uwagami oraz pomocą merytoryczną, gdy obejmowała stanowisko dyrektora w gorlickim
sanepidzie oraz za głosy również „Solidarności”, dzięki
którym została wybrana radną sejmiku uzyskując 12 wynik
w województwie. Te głosy potraktowała jako wielki kredyt zaufania na 5-letnią kadencję. Wyrazy podziękowania
skierowała też do obecnych na sali: radnego Krzysztofa
Zagórskiego oraz byłych radnych Czesława Gębarowskiego,
Marka Bugno za dobrą współpracę, za wszelkie działania
w okresie sprawowania kadencji radnej Rady Miasta czy
Rady Powiatu Gorlickiego. Stwierdziła, że „Solidarność” jest
bardzo ważna, że walczy o każdego człowieka, zwłaszcza
tego na dole, że pielęgnuje ideały silnej rodziny.
W dalszej kolejności głos zabrał Adam Lach – wiceprzewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność”,
który wspomniał, że z niektórymi obecnymi na sali zna się
od lat 90-tych i pamięta wiele zebrań, które odbywały się
w Gliniku. Przeprosił w imieniu Przewodniczącego Wojciecha
Grzeszka, że nie mógł być obecny na spotkaniu.
Podziękował ludziom „Solidarności” za trud jaki wkładają w prace związkową, która nie jest lekka.
Nawiązał w wolnych niedziel, dzięki którym pracownicy mogą czas poświęcić rodzinie i odpocząć.
Stwierdził, że przez 3 lata rządów PiS, „Solidarności” dużo udało się osiągnąć, chociaż obecna współpraca
z premierem Mateuszem Morawieckim jest trudniejsza niż
z byłą premier Beatą Szydło. Były rozmowy, aby kobiety mogły przechodzić na emerytury po 35 latach pracy
a mężczyźni po 40 latach, ale obecny rząd nie odniósł się
do tego. Nawiązał również do postulatów Komisji Krajowej oraz protestów nauczycieli walczących o podwyżki.
Wspomniał też o sprawach, których nie udało się załatwić
a mianowicie odmrożenie funduszu świadczeń socjalnych,
z którego korzystają pracownicy czy braku możliwości za-
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kładania związków zawodowych w służbach mundurowych.
Obecnie Komisja Krajowa prowadzi rozmowy, umożliwiające odpisanie składki związkowej od podatku przy
rozliczeniu rocznym. Podziękował Krzysztofowi Kotowiczowi
za objęcie Biur „Solidarności” w Nowym Sączu i w Limanowej.
Głos również zabrał gospodarz spotkania Krzysztof Kotowicz, który nawiązując do wolnych niedziel poinformował,
iż dzięki wolnym niedzielom udało się założyć organizacje
związkową w handlu w Limanowej.
Po wystąpieniach zebrani na sali zadawali pytania
dotyczące m.in. przesyłania elektronicznego CIT-8 oraz emerytur stażowych. Odpowiedzi udzielił Jerzy Smoła – wiceprzewodniczący, który wspomniał o znowelizowanej ustawie
o związkach zawodowych niekorzystnej dla pracowników,
której nikt z „Solidarnością” nie konsultował.
Na koniec spotkania uczestnicy prowadzili szerokie
dyskusje na różne tematy przy pączku i kawie. Liczebność uczestników członków „Solidarności” i ich aktywność
w spotkaniu pokazują, iż takie spotkania są potrzebne.
Joanna Brach

Straż przy grobie bł. ks. J. Popiełuszki

17 lutego po raz pierwszy w tym roku, przedstawiciele
Tarnowskiej „Solidarności”, pod przewodnictwem niestrudzonego propagatora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Józefa
Gondka udali się do Warszawy, by oddać hołd patronowi
naszego Związku. Podczas straży w tym dniu grób nawiedziła najbliższa rodziną Błogosławionego, brat z żoną oraz
siostrzenicą Księdza Jerzego.
Ponadto nasi przedstawiciele nawiedzili na Warszawskich Powązkach groby – niedawno zmarłego Premiera Jana
Olszewskiego oraz generała Ryszarda Kuklińskiego, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze, by uczcić pamięć tych
jakże zasłużonych dla Polski osób.
Romuald Jewuła
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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
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Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Pracodawca Przyjazny Pracownikom
XI edycja konkursu
Kopalnia po raz drugi z prestiżowym certyfikatem
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. otrzymała certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Nagrodę
z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy oraz Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy odebrał Prezes Zbigniew
Zarębski. Uroczystość odbyła się 19 marca br. w Pałacu
Prezydenckim.
Przestrzegają przepisów prawa pracy, dbają o BHP,
proponują zatrudnienie stabilne i na czas nieokreślony,
zawierają układy zbiorowe pracy, posiadają rady pracowników, szanują prawo do zrzeszania się w związki
zawodowe – oto posiadacze certyfikatu „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. W XI edycji konkursu organizowanego przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem
Prezydenta RP uhonorowano 22 pracodawców.
– Z wielką radością pragnę powiedzieć, że są
wśród nich dwie znane polskie firmy, które były tutaj
obecne także 11 lat temu, także wtedy, w tym 2008
roku, 21 stycznia byli tutaj przedstawiciele Kopalni Soli
w Wieliczce, byli przedstawiciele Zakładów Chemicznych
Siarkopol w Tarnobrzegu i także odbierali wtedy tę pierwszą nagrodę dla Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom.
Jestem ogromnie szczęśliwy i z całego serca dziękuję,

że kontynuujecie to Państwo – podkreślił w swoim
wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda.
Wyróżnienia są tym cenniejsze, że tak naprawdę
przyznawane przez samych pracowników. – To nie pracodawca pracodawcy, ale związek zawodowy w imieniu
pracowników wręcza certyfikat „Pracodawcy Przyjaznego
Pracownikom” – wyjaśniał ideę konkursu Piotr Duda,
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. uhonorowano m.in.
za bardzo dobre relacje z załogą oraz jej przedstawicielami, podnoszenie kwalifikacji załogi czy wprowadzenie
pracowniczego programu emerytalnego. – Ten certyfikat
to wyraz zaufania pracowników do kopalni, a także ich
akceptacji i poparcia dla działań firmy. Potwierdzenie
dobrej współpracy na linii zarząd-związki-pracownicy.
Zabytkowa wielicka kopalnia to przede wszystkim
ludzie, którzy już od 700 lat ją tworzą i ochraniają.
Jestem zaszczycony, że uznają także za przyjaznego
i rzetelnego pracodawcę – powiedział Zbigniew Zarębski,
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
– Kopalnia dba o swoją załogę, wspiera jej rozwój,
systematycznie podnosi wynagrodzenie, przestrzega
przepisów prawa pracy, troszczy się o bezpieczeństwo
– potwierdza Adam Gawlik, Przewodniczący MK NSZZ
„Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”. – Wzajemne zaufanie między pracodawcą a pracownikami jest

Fot. Marcin Żegliński
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Pracodawca Przyjazny Pracownikom
efektem dialogu, bo tylko w ten sposób, rozmawiając,
można wypracowywać dobre wzorce i praktyki – komentuje Przewodniczący.
Podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim Kopalnię Soli „Wieliczka” reprezentowali również Członek
Zarządu Jarosław Malik, Dyrektor Biura Spółki Tomasz
Broniowski, Przewodniczący MK NSZZ „Solidarność”
Adam Gawlik oraz Prezes Trasy Turystycznej Damian
Konieczny.
info: Kopalnia Soli Wieliczka

Lerg Pustków po raz drugi z nagrodą
Firma LERG SA to jeden z największych polskich
producentów i eksporterów żywic syntetycznych. Dzięki
wysokiej jakości oferowanych produktów oraz elastyczności w dostosowaniu się do różnych potrzeb klientów,
firma LERG SA zaliczana jest do liderów na światowym
rynku surowców i półproduktów chemicznych. Jej żywice
stosowane są w różnych gałęziach przemysłu: budownictwie, motoryzacji, meblarstwie czy górnictwie. Obecnie
firma zatrudnia ok. 600 osób.
22 firmy z całej Polski odebrały w dniu 19 marca
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z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy statuetkę „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom”. Finał konkursu promującego
wyróżniających się pracodawców zorganizowano w Pałacu Prezydenckim już po raz jedenasty.
– Uczciwe warunki pracy i płacy, uczciwe traktowanie pracowników i uczciwe traktowanie pracy
i pracodawcy przez pracowników ma znaczenie absolutnie fundamentalne. To papierek lakmusowy nowoczesnej,
dobrze rozwijającej się gospodarki, a w efekcie nowoczesnego, dobrze rozwijającego się i, mam nadzieję, coraz
silniejszego państwa – mówił Prezydent Andrzej Duda
podczas uroczystości wręczenia wyróżnień w XI edycji
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do
nagrody zgłaszają sami pracownicy. Organizowany jest
przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem
Prezydenta RP. Była to kolejna Nagroda-Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Po raz pierwszy Certyfikat został przyznany Firmie w grudniu 2014 roku.
W dniu 19 marca br. w imieniu Lerg-u Certyfikat
odebrał dyrektor produkcyjno-techniczny Leszek Rudke.
Waldek Cieśla
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Współpraca

Tak dla europy

W przededniu wyborów
do Parlamentu
Europejskiego
w Brukseli
stowarzyszenie EZA
(Das Europäische
Zentrum für
Arbeitnehmerfragen),
Movimento Cristiano
Lavoratori i Ente
Formazione
e Addestramento
Lavoratori (EFAL)
zorganizowały
w dn. 8-10 kwietnia
br. międzynarodowe
seminarium poświęcone
przyszłości Europy,
dialogowi społecznemu,
gospodarce i pozycji
pracowników w Unii
Europejskiej.

26

W pierwszej części zatytułowanej „Tak dla
Europy, zróbmy to!” głos zabrali m.in. prezes
MCL Carlo Costallani i prezydent EZA Luc Van
Den Brande. Carlo Costallani podkreślał, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się
w szczególnym okresie, kryzysu zaufania do
tego projektu, będącego także wynikiem odejścia
od idei, które pozwoliły naszemu kontynentowi
przez blisko 70 lat cieszyć się pokojem. Costallani przypomniał, że idea współpracy stworzona
przez Schumana, Adenauera i De Gasperiego
opierała się na bliskim chrześcijaństwu poczuciu
wspólnoty kulturowej Europy i politycznej, która
mogła stać się podstawą współpracy politycznej
i gospodarczej, której celem było podnoszenie
standardów na naszym kontynencie, solidarność,
wzajemna ochrona i ujednolicona polityka zagraniczna. „Niestety w kolejnych latach zerwano
z tą ideą. W traktacie nicejskim nie zgodzono
się na umieszczenie judeochrześcijańskich korzeni Europy, co odbija się do dziś negatywnie.
Następstwem tego jest powszechna dziś zasada
poprawności politycznej i kulturalnej, porzucenie
koncepcji Europy narodów oraz sztuczne, biurokratyczne metody zarządzania relacjami między
państwami członkowskimi” – mówił Costallani.
Prezes podkreślił, że UE nie zdała egzaminu
wobec wyzwań ostatnich lat: kryzysu gospodarczego, kwestii migracji, czy ambicji narodowych,
czego przykładem jest
Brexit.
Mimo
tych
problemów Unia jest
wartością, dla której
warto podjąć próbę jej
naprawy i powrotu do
początków: do poszanowania tradycji i kultur narodowych oraz
społecznej gospodarki
rynkowej.
SERWIS

Społecznej gospodarce rynkowej poświęcony był jeden z paneli w trakcie seminarium,
w którym wzięli udział posłowie do Parlamentu
Europejskiego – Giovanni La Via i Lorenzo Cesa,
przedstawicielka portugalskiej Fidestry – Maria
Reina Martin oraz wiceprzewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Adam Gliksman.
W swoim przemówieniu Gliksman podkreślał, że mimo upływu lat model społecznej
gospodarki rynkowej wciąż pozostaje dla wielu
krajów europejskim wyzwaniem. W Polsce, choć
transformacja 1989 r. miała doprowadzić do budowy społecznej gospodarki rynkowej, to niemal
od początku idea ta była wypaczana i do dziś stanowi niemal pustą deklarację państwa, zawartą
w polskiej Konstytucji z 1997 r. Wprowadzone
w ostatnich latach przez rząd PiS reformy w kwestii opieki społecznej, regulacji płacy minimalnej,
programów prospołecznych stanowią początek
oczekiwanych przez społeczeństwo zmian.
„Wiele reform wdrażanych od początku l. 90.
XX w. w duchu neoliberalizmu doprowadziło
do atomizacji społeczeństwa, poczucia braku
sprawiedliwości i braku zaufania do państwa.
Dla przeciwdziałania tym zjawiskom konieczna
będzie współpraca między państwem, związkami
zawodowymi i pracodawcami. Wydaje się, że
szczególnie istotnymi kwestiami są: zwiększenie zainteresowania i aktywności pracowników
w zakresie kształtowania warunków pracy, odejście przez państwo od roli arbitra w stosunkach
gospodarczych (np. poprzez zwiększenie dialogu
dwustronnego i roli układów zbiorowych pracy)
oraz budowanie i wdrażanie narzędzi ważnych
ze społecznego punktu widzenia, tj. np. Europejskiej Karty Społecznej oraz Europejskiego Filaru
Praw Społecznych”.
W drugim dniu obrad gościem seminarium
był Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego.
Na zdjęciu: Antonio Tajani i Adam Gliksman
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Pro Memoria
Odszedł Ireneusz Serwan

Na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie rodzina, przyjaciele
z uczelnie i z „Solidarności” pożegnali 5 kwietnia br. Ireneusza Serwana.
Podczas mszy św. a kaplicy
cmentarnej padły na temat Zmarłego
bardzo ciepłe słowa. Ksiądz podkreślał, że Ireneusz Serwan był człowiekiem „Solidarności”.
Przypomniał też etymologię, wywodzącego się z łaciny
słowa „solidus” – oznaczającego: rzetelny, solidny, stanowczy, prawdziwy. I taki był Ireneusz Serwan, o jakim
nad jego grobem mówił m.in. prof. Andrzej Paulo, wspominając zaangażowanie Ireneusza Serwana w postawanie
„Solidarności” AGH, jego udział w strajku w 1981 r. i prace
w Tajnej Komisji Zakładowej „Solidarności”.
W ostatniej drodze Ireneuszowi Serwanowi towarzyszyły poczty sztandarowe Małopolskiej „Solidarności”
i jego macierzystej organizacji – Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” AGH. Kwiaty na grobie Ireneusza Serwana
w imieniu Małopolskiej „Solidarności” złożył wiceprzewodniczący Adam Gliksman.
Ireneusz Serwan (ur. 6 X 1925 w Wieluniu, zm. 1 IV
2019 w Krakowie), był absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i rachunkowość
(1952). W czasie II wojny światowej (w l.1940-1945)
był robotnikiem przymusowym niemieckiego przedsiębiorstwa w Wieluniu. Po wojnie pracował w Biurze Organizacji
Rachunkowości w Krakowie, a następnie jako asystent
i wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
(1952-1968), po czym przeniósł się do Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie był wykładowcą do 1986.
Autor podręczników i skryptów akademickich.
Od pierwszych chwil był jednym z założycieli Solidarności w AGH, członkiem a potem wiceprzewodniczącym
Komisji Zakładowej. Gdy wprowadzono stan wojenny
w Polsce, Ireneusz Serwan stanął na czele komitetu Strajkowego (14-16 XII 1981). W nocy 15/16 XII 1981
został zatrzymany na terenie AGH podczas pacyfikacji
strajku przez ZOMO, od 16 XII 1981 przetrzymywany
w KW MO w Krakowie na ul. Mogilskiej a następnie
internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu,
Załężu k. Rzeszowa. Został zwolniony 3 III 1982 r..
Po wyjściu od VI 1982 r. był członkiem Tajnej Komisji
Zakładowej TKZ „Solidarność” w AGH, prowadził księgo-
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wość, przechowywał pieniądze. W latach 1985-1988
współorganizował Krakowską Wspólnotę Akademicką
przy parafii oo. Misjonarzy w Krakowie. Od 1986 był
na emeryturze. Zaangażował się w tworzenie Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego w Mistrzejowicach
(1986-1988). W 1988 był członkiem grupy inicjatywnej,
a następnie Komitetu Założycielskiego i Komitetu Organizacyjnego „Solidarności” w AGH. W późniejszych latach był
członkiem KZ, delegatem na WZD Regionu Małopolska,
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
W 1989 był członkiem Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a ściślej członkiem komisji finansowej, księgowym oraz członkiem Krakowskiego KO.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski (1990) oraz uhonorowany medalem „Dziękujemy
za wolność” (2015).
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ś.p. Marka Jeremusa
wieloletniego członka i działacza
NSZZ „Solidarność”, przy PP PKZ, MOZ
przy Regionie Małopolskim.
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Małopolska „Solidarność”

Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłego
w dn. 27 lutego 2019 r.

ś.p. Adama Permusa

byłego wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej
i członka tajnej komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w PP „Polmozbyt” Kraków.
Małopolska „Solidarność”

Naszej Koleżance

Barbarze Porzuczek
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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Pro Memoria
Zmarł Karol Modzelewski

W dn. 28 kwietnia 2019 r. w Warszawie zmarł wybitny polski mediewista,
działacz opozycyjny, więzień polityczny
prof. Karol Modzelewski.
Karol Modzelewski (ur. 23 listopada 1937 w Moskwie) w l. 60. XX w.
zaangażował się w działalność opozycyjną w Polsce. W 1964 r. z Jackiem Kuroniem napisał „List otwarty do partii”,
w którym skrytykował linię polityczną PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. Był jednym z inicjatorów protestów studenckich
na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 r.
Kilkakrotnie więziony (po raz pierwszy w 1965 r.) i internowany ze względów politycznych w czasach PRL, osadzony łącznie
przez osiem i pół roku.
W 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”. Był pomysłodawcą przyjęcia przez
związek nazwy „Solidarność”, wykorzystywanego uprzednio
w tytule biuletynu strajkowego w Stoczni w Gdańskiej. Wchodził
w skład prezydium dolnośląskiego Międzyzakładowego Komitetu
Założycielskiego, Prezydium Zarządu Regionu, Krajowej Komisji
Porozumiewawczej, brał także udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Był pierwszym rzecznikiem prasowym związku
(jako rzecznik prasowy Krajowej Komisji Porozumiewawczej od
listopada 1980 do kwietnia 1981). Z funkcji zrezygnował, nie
zgadzając się ze stanowiskiem władz związku w sprawie tzw.
prowokacji bydgoskiej.
Internowany w stanie wojennym. W okresie 1989-1991
sprawował mandat senatora I kadencji, wybranego w województwie wrocławskim z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Był
zdecydowanym krytykiem idei oraz sposobu przeprowadzenia
transformacji ustrojowej w Polsce zdominowanej przez model neoliberalny i prowadzącej do negatywnych skutków społecznych.
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1992-1994)
i Uniwersytetu Warszawskiego (od 1994), członek rzeczywisty
Polskiej Akademii Nauk, w latach 2007-2010 wiceprezes PAN.
Autor licznych prac, w tym wielu o fundamentalnym znaczeniu,
poświęconych średniowieczu w Polsce i w Europie. Laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007) i Nagrody Literackiej
„Nike” (2014).
Został odznaczony przez prezydenta RP na uchodźstwie
Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990). W 1998 r. odznaczono go również Orderem Orła Białego. Był honorowym obywatelem Sobótki (2012)
i Wrocławia (2016).
Adam Gliksman
fot. By Tomasz Leśniowski – Praca własna,
CC BY-SA 4.0 / WikimediaCommons

kwiecień 2019
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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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Solidarni w sporcie
Adam Gliksman

Po raz 24.
Małopolska
„Solidarność”
przyznała nagrody
„Solidarni
w sporcie”. Wśród
nagrodzonych
znaleźli się
sportowcy, trenerzy
i działacze, którzy
potrafią godzić
współzawodnictwo
z ideą fair-play.
W Krakowie
statuetki odebrało
ośmiu laureatów.
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Solidarni
w sporcie 2018
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
w siedzibie Małopolskiej „Solidarności” w dn.
27 marca 2018 r. Adam Gliksman, zastępca
Przewodniczącego Małopolskiej „Solidarności” przypomniał, że nagrody są corocznie
wręczane od 1996 r. i do tej pory nagrodzono
już blisko 250 ludzi sportu, którzy nie tylko
osiągają sukcesy sportowe, ale są też wzorem
do naśladowania dla licznych rzesz zawodników i kibiców.
Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności” Wojciech Grzeszek, który wręczał
statuetki i pamiątkowe adresy, podkreślał,
że związek chce wyróżnieniami nie tylko docenić sportowców, zawodników i trenerów,
ale także pokazać, że takie cechy, jak upór,
wytrwałość i poświęcenie są bardzo potrzebne
także w codziennym życiu.
W 2018 r. nagrodę honorową otrzymał
piłkarz Jakub Błaszczykowski, którego doceniono za zaangażowanie w odbudowę Wisły
Kraków. W imieniu kapitana Wisły nagrodę
odebrała rzecznik prasowy klubu z Reymonta,
która podkreślała, że zmiany planów treningo-
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wych Wisły przed ważnym meczem z Legią
Warszawa spowodowały, że laureat nie mógł
przybyć na uroczystość.
Wśród zawodników wyróżniono również
Igora Sikorskiego, pierwszego polskiego medalistę Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich
w Pjonczangu 2018, który zdobył brązowy
medal w slalomie gigancie na monoski. Tytuł
przyznano również Aleksandrze Gaworskiej,
lekkoatletyczce AZS AWF Kraków, srebrnej
medalistce halowych mistrzostw świata
w sztafecie 4 x 400 m.
Wśród trenerów i działaczy wyróżniono
Adama Barskiego )propagatora i organizatora
licznych imprez turystyki pieszej, rowerowej,
kajakarskiej i górskiej), Łukasza Krawczyka (piłkarza i trenera Zagórzanki Zagórze
i organizatora licznych imprez dla dzieci
i młodzieży), Stanisława Piątka (maratończyka i sędziego kolarskiego), Bogusława Patera
(piłkarza i działacza Wisłoki Dębica) oraz Jacka Zaweracza (trenera podnoszenia ciężarów,
którego zawodnicy osiągają liczne sukcesy na
arenach krajowych i międzynarodowych).
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Solidarni w sporcie
Jakub Błaszczykowski
Wybitny polski sportowiec, reprezentant Polski, piłkarz m.in.
Wisły Kraków, Borussi Dortmund, VfL Wolfsburg i ponownie
Wisły Kraków. Poprzez swój powrót do krakowskiego klubu
pokazał wielką solidarność z walczącym o przetrwanie klubem.
Nie tylko zdecydował o ponownych występach w koszulce
z Białą Gwiazdą, ale zaangażował własne pieniądze i cały
swój autorytet, stając się wspaniałym przykładem dla pokoleń
młodych piłkarzy.
Adam Barski
Absolwent AWF w Krakowie, a kiedyś sportowiec w sekcji
kolarskiej KS Cracovia. Następnie trener i trener odnowy biologicznej kadry polskich kolarzy torowych. Założył i był pierwszym prezesem Centrum Informacji Turystycznej w Krakowie.
Od kilkudziesięciu lat jest działaczem turystyki kajakowej,
organizując m.in. Kajakowe Maratony Polski Południowej oraz
Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu. Zaangażowany
również w turystykę pieszą, rowerową, organizując m.in.
Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II. Poprzez
swoją postawę i zaangażowanie na terenie gmin Małopolski
promuje małe Ojczyzny, poprzez rozwój turystyki kwalifikowanej, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych.
Łukasz Krawczyk
Działacz sportowy, członek KZ NSZZ „S” w ZG Janina
w Libiążu. Od wielu lat łączy pracę zawodową ze sportową
pasją. Czynny piłkarz, obecnie zawodnik i trener młodzieży
w KS Zagórzanka Zagórze. Na terenie swojego zakładu wielki
animator sportu, kapitan związkowej, zakładowej drużyny futsalowej. Zwycięzca wielu turniejów w futsalu, m.in.
w mistrzostwach Polski górników w Pawłowicach, w Żorach
i Gorlicach. Propaguje aktywność sportową wśród dzieci
i młodzieży na terenie Gminy Libiąż.
Stanisław Piątek
Działacz NSZZ „S” w PKP. Aktywność zawodową i związkową
skutecznie łączy z zamiłowaniem do sportu a związany jest
z kolarstwem i bieganiem od lat szkolnych, m.in. poprzez
uprawianie sportu w sekcji lla Wisły Krakow i kolarstwa
w KS Cracovia. Prawdziwą jego pasją są obecnie biegi i udział
w maratonach, jak sam mówi startuje w co najmniej dwóch
biegach w tygodniu, w tym w maratonach Solidarności, Biegach Włosika. Uzupełnieniem jego sportowej aktywności jest
praca sędziego kolarskiego w Małopolskim i Polskim Związku
Kolarskim. Jako człowiek wierny ideałom Solidarności zawsze
skłonny pomóc drugiemu człowiekowi, rzetelnie i z pośwęceniem sprawuje swoje funkcje.
Bogusław Pater
Od swojej młodości związany ze sportem i klubem Wisłoka Dębica, najpierw jako piłkarz, potem działacz sportowy a obecnie
jest społecznym kierownikiem drużyny. Pomimo, iż zawodowo
pracuje w Stomilu znajduje czas na pracę z grupami młodziekwiecień 2019
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żowymi, których powstania był inicjatorem. Pomimo wieku
emeryta aktywnie działa w Związku Solidarność. Za swoją
działalność wielokrotnie odznaczany odznakami i medalami
zarówno sportowymi, jak i państwowymi. Zawsze aktywny
i solidarny w tym co robi.
Jacek Zaweracz
Członek NSZZ „S” w Nowym Sączu, przez wiele lat pełnił
funkcję dyrektora szkół i placówek na terenie powiatu nowosądeckiego, w tym m.in. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Obecnie jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Muszynie. Przez cały okres swojej
pracy jest wielkim miłośnikiem aktywności fizycznej, propagatorem sportu dzieci i młodzieży. Jego pasją jest również
podnoszenie ciężarów, które sam w młodości uprawiał a potem
zajął się pracą trenerską. Jego zawodnicy i zawodniczki zdobyli
łącznie ponad 30 medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Jego zawodniczka zdobyta srebrny medal
w Akademickich Mistrzostwach Świata w 2010 roku oraz
brązowy medal podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy
w 2012 roku. Traktuje swoją pracę jako powołanie, a swoją pasją do sportu zaraża innych, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Igor Sikorski
Pierwszy polski medalista Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich
w ZIO Pjongczang 2018 – brązowy medal w slalomie gigancie
na monoski. Krakowian, który od dziesięciu lat porusza się na
wózku inwalidzkim zdobył pierwszy medal na tej imprezie
dla Polski od ośmiu lat i pierwszy w narciarstwie alpejskim
dla naszego kraju od 1988 roku. Parametry tras alpejskich
w przypadku sportowców niepełnosprawnych są takie same,
jak u zdrowych zawodników. Są one zatem bardzo strome,
a co za tym idzie bardzo szybkie. Nie ma taryfy ulgowej. Tak
naprawdę różnica jest tylko w sprzęcie. Wspinał się rekreacyjnie. Po upadku z wysokości ośmiu metrów na plecy i złamaniu kregosłupa z urazem rdzenia kręgowego nie załamał się
i po dwuletniej rehabilitacji, która jednak nie przywróciła mu
sprawności wybrał się na szkolenie narciarskie do Jarka Roli,
polskiego paraolimpijczyka, do Karpacza. To u niego nauczył
się jeździć na monoski. Zawsze kochał sporty zimowe i właśnie
w nich się odnalazł. Nie myśli już o wypadku. Skupia się na
tym, co go pociąga, czyli na sporcie. Narciarstwu alpejskiemu
poświęca całe swoje życie. Wierzy w to, że skoro tak ciężko
trenuje, to pójdą też za tym sukcesy i one przyszły.
Aleksandra Gaworska
Lekkoatletka AZS AWP Kraków, ma dopiero 23 lata. Srebrna
medalistka halowych mistrzostw świata w sztafecie 4x400
m (Birmingham). U progu sezonu letniego ustanowiła rekord
Polski na 500 m (108,65), ale potem doznała kontuzji,
która uniemożliwiła jej dalsze starty. Jednak pomimo tej kontuzji wierzy, że po jej pokonaniu znów wróci na mistrzowską
ścieżkę w sporcie.
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