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POŻEGNALIŚMY  
NA ZAWSZE  
JACKA SMAGOWICZA
Był uczestnikiem wydarzeń Marca 
1968 r. w Krakowie i założycielem 
Wolnych Związków Zawodowych 
w Polmozbycie Kraków w 1980 r.

Od września 1980 r. był człon-
kiem i działaczem NSZZ „Solidar-
ność”. Od 1990 r. członkiem Zarzą-
du Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”, w latach 1992–2011 
członkiem Prezydium Komisji Kra-
jowej NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego organizował strajk oku-
pacyjny w  Polmozbycie Kraków, 
który trwał do 16 grudnia 1981 r., 

a następnie uczestniczył w strajku 
w Nowohuckim Przedsiębiorstwie 
Instalacji Przemysłowych MONTIN. 
17 grudnia 1981 r. za zorganizowa-
nie strajku został zwolniony z pra-
cy w  Polmozbycie. Aresztowany 
19  kwietnia 1982  r. i  skazany za 
kontynuowanie działalności związ-
kowej. Do 1 października 1982 r. 
internowany w  ośrodkach od-
osobnienia w Załężu k. Rzeszowa 
i w Uhercach. Później był współ-
organizatorem manifestacji i akcji 
protestacyjnych, w związku z czym 
był wielokrotnie zatrzymywany 

27 stycznia zmarł 
Jacek Antoni  

Smagowicz  
(ur. 8 lipca 1943 r.  

w Warszawie) 
Działacz opozycji 

antykomunistycz-
nej oraz NSZZ 
„Solidarność”.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1–2 (781–782)4

Aktualności

(w tym profilaktycznie), a  także skazywany 
przez kolegia do spraw wykroczeń na kary 
grzywny oraz aresztowany. 

W  latach 1988  – 1990 zaangażowany 
był w reaktywowanie struktur „Solidarności” 
w Małopolsce; od 12 września 1988 r. członek 

jawnego Regionalnego Komitetu „Solidarno-
ści” (do 1990 r.)

Jako przedstawiciel „Solidarności”, był 
członkiem Komisji Weryfikacyjnej dla by-
łych funkcjonariuszy  Służby Bezpieczeń-
stwa w Krakowie, z której wystąpił po decyzji 

ministra spraw wewnętrznych 
K. Kozłowskiego o przywróce-
niu części funkcjonariuszy do 
służby w  UOP.  W  1990  r. był 
współinicjatorem postawienia 
Krzyża Katyńskiego przed ko-
ściołem p.w. Św. Idziego w Kra-
kowie,  l ikwidacji  Muzeum 
Lenina w Krakowie oraz posta-
wienia na Cmentarzu Rakowic-
kim w Krakowie pomnika Ofiar 
Komunizmu. 

W działalności związkowej 
był współautorem programu 
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NSZZ „Solidarność” na IV, VII, X, XV, XXI i XXV 
KZD Związku. Szczególnie zaangażował się 
w prace związane z ochroną rynku pracy bę-
dąc m.in. współzałożycielem i członkiem Fun-
dacji „Solidarni Solidarnym”. Był też organiza-
torem i koordynatorem pomocy KK NSZZ „So-
lidarność” dla Czeczeni, a od 1995 r. członkiem 
Rady Programowej Czeczeńskiego Ośrodka 
Informacji w Krakowie.

Postanowieniem z  28 sierpnia 2006  r. 
został przez Prezydenta  RP Lecha Kaczyń-
skiego – za wybitne zasługi w działalności na 
rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za 
osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej – 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski. W 2018 r. został odznaczo-
ny Medalem „Pro Bono Poloniae”. 

W 2021 r. został laureatem nagrody hono-
rowej „Świadek Historii” przyznanej przez In-
stytut Pamięci Narodowej.

Po śmierci Jacka otrzymaliśmy wiele kon-
dolencji i wyrazów współczucia, w tym, m.in. 
od przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, 
Piotra Dudy, byłego przewodniczącego Związ-
ku, Mariana Krzaklewskiego i wojewody mało-
polskiego, Łukasza Kmity. 

Uroczystości pogrzebowe Jacka Smago-
wicza, w których udział wzięli przedstawiciele 
władz państwowych i wojewódzkich, Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Prezydium Za-
rządu Regionu Małopolskiego „Solidarności”, 
przedstawicieli Zarządów Regionów NSZZ „So-
lidarności” z całej Polski, Instytutu Pamięci Na-
rodowej oraz środowisk niepodległościowych, 
odbyły się 2 lutego w Bazylice Mariackiej i na 
Cmentarzu Rakowickim. Przed mszą żałobną, 
odczytano w kościele list pożegnalny Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, który w swym piśmie 
potwierdził, że Zmarły należał do pokolenia 
opozycjonistów PRL, z którego młodsi brali 
przykład w walce z komunizmem. Jego za-
sługi wyliczone zostały w akcie pośmiertnego 

nadania Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski, wręczonego Rodzi-
nie Jacka. 

List pożegnalny przesłał, przez swego 
kapelana, metropolita krakowski, abp Marek 
Jędraszewski. Podkreślił w  nim szczególną 
siłę wiary naszego Kolegi oraz Jego odwagę 
w jej manifestowaniu i głoszeniu tej wiary we 
wszystkich środowiskach, w jakich się obracał, 
szczególnie w organizacjach patriotycznych. 

Jacka Smagowicza żegnali także bracia 
z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II podkreślając, 
że msze święte za Jego duszę w dniu pogrze-
bu odprawiane są we wszystkich krajach na 
świecie, gdzie znajdują się placówki Zakonu. 

W imieniu uczestników Marszów Szlakiem 
Pierwszej Kompanii Kadrowej wspominał Jac-
ka wieloletni komendant Marszu, a dziś szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Józef Kasprzyk. – Nazywaliśmy Cię 
„Jacek Szczęść Boże”, bo witałeś nas słowami 
„Szczęść Boże” a żegnałeś słowami, które wy-
powiedział ginąc mjr Łupaszka: „Z Bogiem pa-
nowie!” A więc dziś z Bogiem Jacku! Zakończył 
swoje wystąpienie minister.

Na koniec nie zabrakło jego autentycz-
nego głosu odtworzonego z przeszłości, gdy 
głosząc Modlitwę Powszechną w trakcie na-
bożeństwa modlił się o dobro Ojczyzny, Pola-
ków, rodzin, Krakowian, o poziom kształcenia 
dzieci i młodzieży oraz o utrwalenie w pamięci 
wszystkich, ogromnej roli, jaką spełniła Armia 
Krajowa, zarówno militarnie, jak i wychowaw-
czo, kształtując wśród młodszych pokoleń po-
stawy patriotyczne. 

To tylko Jacek mógł sprawić, że nawet 
po Jego śmierci modliliśmy się razem z Nim 
powtarzając po każdym Jego wezwaniu „Wy-
słuchaj nas Panie!”, a on wyliczał wszystkie te 
wartości, które były Mu bliskie i ważne przez 
całe Jego długie i pracowite życie. 

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 
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Gdańsk, 1 lutego 2022 r.

Kolega Adam Lach
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopol-
ska NSZZ „Solidarność”
Z wielkim żalem i bólem przyjąłem wiadomość 
o śmierci Jacka Smagowicza, bohaterskiego 
działacza niepodległościowego oraz opozycji 
antykomunistycznej i NSZZ „Solidarność”, któ-
ry nieprzerwanie od 1992 do 2011 roku, jako 
przedstawiciel Małopolskiej „Solidarności”, był 
członkiem Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. W tym okresie wykonując tytanicz-
ną pracę na rzecz będących w potrzebie, pełnił 
funkcję Pełnomocnika Związku ds. Walki z Bez-
robociem i reprezentował NSZZ „Solidarność”, 
między innymi, w  Naczelnej Radzie Zatrud-
nienia i w Radzie Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz w wielu innych 
strukturach szczebla krajowego zajmujących się 
tworzeniem i obroną miejsc pracy w Polsce.

W  Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 
nasz Świętej Pamięci Kolega stał nieprzerwanie 

na straży kultywowania, w działaniach i progra-
mie Związku, idei niepodległościowej i utrwa-
lania pamięci o ofiarach komunizmu oraz walk 
o niepodległość naszej Ojczyzny, co zaowoco-
wało zaproponowanymi przez Niego ważnymi 
i konkretnymi zapisami w uchwałach progra-
mowych NSZZ „Solidarność” przyjmowanych 
na kolejnych Krajowych Zjazdach Delegatów.

Dziękujemy Jacku, za to wielorakie do-
bro, które zostawiłeś po Sobie w NSZZ „So-
lidarność” oraz w niezliczonych działaniach 
i inicjatywach na rzecz niepodległej Ojczyzny 
i bliźnich, które zawsze podejmowałeś i reali-
zowałeś tak jak to czynili umiłowani przez Cie-
bie bohaterscy żołnierze Pierwszej Kadrowej!

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie 
A światłość wiekuista niechaj mu świeci!

Pogrążonej w bólu Rodzinie Ś.P. Jacka 
składam najszczersze wyrazy współczucia!

Marian Krzaklewski
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” w latach 1991-2002



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1–2 (781–782)8

Aktualności

Przedstawiciele Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
towarzyszyli wszystkim uroczysto-
ściom, w tym niezwykłym dniu.

Byli, wraz z  pocztem sztan-
darowym w katedrze Wawelskiej, 
gdzie sprawowana przez ks. bp. 
Damiana Muskusa uroczysta msza 
św. poświęcona została intencji 
wszystkich, którzy tworzyli Polskie 
Państwo Podziemne i walczyli za 
wolną Polskę. Byli również przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza przy 
placu Jana Matejki gdzie po  od-
śpiewaniu hymnu państwowego, 
zgromadzonym odczytano list mjr 

Ryszarda Brodowskiego, żołnierza 
AK, prezesa Okręgu Małopolskie-
go Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej, zawierającego 
przypomnienie okoliczności tego 
wydarzenia sprzed 80 lat. Podczas 
tej uroczystości głos zabierali Woje-
woda Małopolski, Łukasz Kmita oraz 
prezes IPN dr Karol Nawrocki. Odbył 
się również apel poległych i salwa 
honorowa, po której kwiaty złożyli 
przedstawiciele kombatantów, woj-
ska, policji, władz oraz instytucji.

W  imieniu Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

UCZCILIŚMY 80. LECIE 
POWSTANIA ARMII 
KRAJOWEJ
14 lutego br. wraz 

z przedstawicie-
lami Światowego 

Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej 

i środowisk  
kombatanckich 

z Małopolski 
uczestniczyliśmy, 

w obchodach 
80. rocznicy 

przekształcenia 
Związku Walki 

Zbrojnej w Armię 
Krajową.
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okolicznościowe wiązanki złożyli Przewodni-
czący Zarządu Regionu Adam Lach oraz za-
stępca Przewodniczącego Tomasz Zaborowski.

Kolejnym wydarzeniem, w  któr ym 
uczestniczyli członkowie Prezydium oraz 
pracownicy Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” było otwarcie wystawy 
plenerowej na Placu Szczepańskim. Otwar-
cia dokonał prezes IPN dr Karol Nawroc-
ki: –  To nie było pierwsze doświadczenie 

konspiracyjne Polski w czasie II wojny świa-
towej, bo najpierw była Służba Zwycięstwu 
Polski, następnie Związek Walki Zbrojnej, 
AK, a wszystko skończyło się na Zrzeszeniu 
„Wolność i Niezawisłość”, co wprost opowia-
da, że 1945 rok nie był rokiem wyzwolenia – 
powiedział prezes IPN. Głos zabrał również 
Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji 
Narodowej IPN: – Armia Krajowa, to jedno 
z najważniejszych dziedzictw, które mamy 
i  które powinniśmy przechowywać, prze-
nosić na dalsze pokolenia. Wspomnieniami 
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z akowskich czasów podzielił się z zebranymi 
por. Jan Lohmannps. „Feliks”.

Na  87 doskonale opracowanych plan-
szach zobrazowano strukturę Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i kolejne kroki prowadzą-
ce do powstania Armii Krajowej na tle ówcze-
snej sytuacji politycznej Polski i Europy. Mimo 
upadku powstania warszawskiego i podboju 
Polski przez Armię Czerwoną, mimo zaakcep-
towania przez zachodnich aliantów zmian 
terytorialnych i oddania Polski w sowiecką 
strefę wpływów, Akowcy pozostawali gotowi 
do dalszej batalii, a wielu z nich – w ramach 
Delegatury Sił Zbrojnych, Ruchu Oporu Armii 
Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wielkopol-
skiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta” 
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i  innych organizacji niepodległościowych – 
podjęło otwartą walkę z nowym, komunistycz-
nym najeźdźcą. Dopiero upadek sowieckiego 
imperium w Europie w 1989 r. spowodował, 
że Polska wraz z innymi krajami mogła przy-
wrócić pamięć bohaterom, którzy oddali życie 
w obronie niepodległości. Sylwetki ich przed-
stawia ta wystawa. Uroczystościom otwarcia 
plenerowej ekspozycji IPN towarzyszyło sto-
isko edukacyjne z darmowymi publikacjami 
IPN. Zaprezentowali się także członkowie 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych – 
1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK.

Krakowskie uroczystości przygotowane 
zostały przez wojewodę małopolskiego Łuka-
sza Kmitę we współpracy z Instytutem Pamięci 
Narodowej.



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 1–2 (781–782)12

Aktualności

11 lutego w 18. rocznicę śmierci płka Ryszar-
da Kuklińskiego delegacja Regionu Małopol-
skiego NSZZ „Solidarność” na czele której stał 
Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regio-
nu, złożyła wiązankę kwiatów pod pomni-
kiem na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 
W  uroczystościach uczestniczyli przedsta-
wiciele władz wojewódzkich państwowych 
i samorządowych, władz miejskich, Instytutu 
Pamięci Narodowej, Bractwa Kurkowego oraz 
środowisk patriotycznych.

Spotkanie pod monumentem było oka-
zją do przypomnienia sylwetki płka Kukliń-
skiego, w niezależnej Polsce awansowanego 
do  stopnia generała brygady, który dzięki 
nawiązaniu współpracy z armią amerykań-
ską przekazał jej plany konfliktu jądrowego, 

ODDALIŚMY HOŁD  
PAMIĘCI PŁKA RYSZARDA 
KUKLIŃSKIEGO
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Ryszard Kukliński urodził się w 1930 r. w War-
szawie. Jego ojciec zginął w obozie koncen-
tracyjnym Sachsenhausen, on wraz z matką 
został prawdopodobnie wywieziony do Rze-
szy. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu. 
Wstąpił m.in. do Oficerskiej Szkoły Piechoty 
nr 1 we Wrocławiu. Szkołę ukończył w stop-
niu chorążego. W kolejnych latach regular-
nie awansował. Związany z Kołobrzegiem, 
służył w 3. Brygadzie Przeciwdesantowej, 
5. Kołobrzeskim Pułku Piechoty i 3. Bryga-
dzie Obrony Wybrzeża. Maturę zdał w I Li-
ceum im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, 
studia rozpoczął w Akademii Sztabu Gene-
ralnego WP, podjął współpracę agenturalną 
z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Awansowa-
ny do stopnia majora i przeniesiony do War-
szawy, gdzie służył jako oficer sztabowy 
w Sztabie Generalnym. Pełnił służbę w Mię-
dzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru 
Układów Genewskich w Wietnamie.

Po  powrocie do  Polski przygotowy-
wał m.in. ćwiczenia i plany inwazji wojsk 
Układu Warszawskiego na  Czechosłowa-
cję. Współpracując z  polskim wywiadem 
wojskowym podczas turystycznych rejsów 
żeglarskich wykonywał zadania rozpo-
znawcze. W 1972 r. awansowany do stopnia 
pułkownika. Po  masakrze w  Grudniu ’70 
napisał obszerne studium strategiczno-
-analityczne dotyczące roli Wojska Polskie-
go w ewentualnej przyszłej wojnie. Był to 
wstępny krok do  nawiązania współpracy 
z wywiadem amerykańskim. Podjął współ-
pracę z  CIA, w  trakcie której posługiwał 
się pseudonimem „Jack Strong”. W  latach  
1971–1981 przekazał Amerykanom ponad 
40 tys. stron dokumentów dotyczących PRL, 
ZSRS i Układu Warszawskiego. Z 7 na 8 li-
stopada 1981 r. ewakuowany z Polski przez 
funkcjonariuszy CIA, w  1984  r. zaocznie 
skazany przez Sąd Wojskowy w Warszawie 
na karę śmierci. W 1995 r. Izba Wojskowa 
Sądu Najwyższego uchyliła wyrok. W tym 
roku podjęto też śledztwo w jego sprawie, 
umorzone w 1997 r.

Zmarł 11 lutego 2004 r. w wieku 73 lat 
w szpitalu w Tampa na Florydzie. Urnę z pro-
chami Ryszarda Kuklińskiego sprowadzono 
do  Polski. W  2004  r. złożono ją w  grobie 
w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowe-
go na Powązkach w Warszawie. Pośmiertnie 
został awansowany przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę na stopień generała brygady.

jaki był planowany między Wschodem, a Za-
chodem na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku, 
a rozgrywać się miał na ziemiach polskich. 
Po latach jego czyn został uznany za pierwszy 
akt współpracy między układem militarnym 
NATO, a Wojskiem Polskim. Płk Kukliński za 

swój czyn zapłacił ogromną cenę, gdyż jego 
dwaj synowie zginęli w tajemniczych okolicz-
nościach, a on sam do końca życia był strze-
żony przez amerykańskie służby specjalne, 
nawet wówczas, gdy przyjeżdżał do wolnej 
już Polski.
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26 stycznia odbyło się posiedzenie III Sesji Wal-
nego Zebrania Delegatów Małopolskiej Regio-
nalnej Sekcji Kolejarzy, które wybrało nowego 
przewodniczącego Sekcji po rezygnacji z tej 
funkcji Henryka Sikory. Nowym przewodniczą-
cym RSK został wybrany Ireneusz Dynowski, 
dotychczasowy zastępca przewodniczącego, 
reprezentujący związkowców z Polregio sp. 
z o.o. Małopolski Zakład w Krakowie.

Składając sprawozdanie ustępujący prze-
wodniczący Sekcji, Henryk Sikora poinfor-
mował zebranych, że w ostatnim roku Sekcji 
przybyło blisko 50 członków, przypomniał też 
o udziale kolejarzy w akcji zbierania podpisów 

pod projektem ustawy „Emerytura za staż”, nie 
tylko w swoim środowisku, ale także od po-
dróżnych na peronach. W swym wystąpieniu 
wiele uwagi poświęcił szansom realizacji rzą-
dowego programu inwestycyjnego „Kolej Plus” 
oraz sytuacji finansowej poszczególnych spół-
ek kolejowych i związanymi z tym szansami 
skutecznego negocjowania wzrostu płac.

Przewodniczący Sikora nie mógł pominąć 
w swoim wystąpieniu, organizowanych przez 
Sekcję rozgrywek sportowych i innych akcji in-
tegracyjnych, jak organizacja obchodów rocz-
nicowych, akcji krwiodawstwa, pielgrzymkach, 
mimo mniejszych lub  większych obostrzeń 

IRENEUSZ DYNOWSKI 
NOWYM SZEFEM 
REGIONALNEJ SEKCJI 
KOLEJARZY
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covidowych. – Tego wszystkiego nie dokonaliby-
śmy, gdyby nie wsparcie Zarządu Regionu Mało-
polskiego – podkreślał były przewodniczący.

W trakcie dyskusji działacze NSZZ „Solidar-
ność” zwrócili uwagę na rozbieżność między 
obiecywanymi ulgami podatkowymi za płaco-
ne składki związkowe, a tym, co zostało uchwa-
lone w ustawach podatkowych. – Miało być 
300 zł odpisu od podatku w skali roku, a jest za-
ledwie 50! To zniechęca młodych ludzi do wstę-
powania do Związku – mówili działacze.

Związkowcy żywo interesowali się też lo-
sami ustawy o emeryturach stażowych. – Czy 
projekt „nie umrze śmiercią naturalną?” – pyta-
no. Sprawę projektu ustawy wyjaśniał obecny 
na Sesji Adam Lach, przewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Mówcy wiele uwagi poświę-
cili ważnemu tematowi, jakim jest 
rozwój Związku, czyli pozyskiwa-
niu nowych, szczególnie młodych 
członków. Okazuje się, że atrakcją 
dla młodych pracowników mogą 
być takie rozgrywki sportowe, jakie 
organizuje Sekcja.

W  trakcie obrad dokonano 
wyboru nowego przewodniczące-

go Sekcji, którym został, jak wspomniałem, 
dotychczasowy zastępca przewodniczącego, 
Ireneusz Dynowski.

Nowy przewodniczący zobowiązał się 
do  intensywnej pracy w  dziedzinie rozwo-
ju Związku, tym bardziej, że jak mówił, kolej 
w Małopolsce rozwija się w ostatnich latach 
intensywnie, a  to oznacza, że przyjmowani 
będą nowi pracownicy, gdyż ruszyła budowa 
linii Podłęże – Piekiełko, trwają przygotowa-
nia do budowy łącznic kolejowych w Kalwarii 
i w Chabówce, w perspektywie zapowiadana 
jest również budowa trzech nowych linii kole-
jowych z Krakowa do Myślenic, Olkusza i Nie-
połomic. Trwa także modernizacja linii 95 wio-
dącej z Dworca Głównego w kierunku wschod-
nim, ale przez Prądnik i Nowa Hutę. A.Z.
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24 stycznia Adam Lach, przewodniczący Za-
rządu Regionu Małopolskiego odwiedził biuro 
terenowe Związku w Zakopanem. W trakcie 
rozmów w kierownikiem Oddziału, Krzyszto-
fem Lichotą zapoznał się z zasadami współ-
pracy biura z komisjami zakładowymi na tere-
nie powiatu tatrzańskiego, z uwzględnieniem 
warunków wynikających z pandemii. W trakcie 
rozmowy wiele uwagi poświęcono sprawie 
poprawy pomocy prawnej dla związkowców 
z Zakopanego.

Wizyta Przewodniczącego Zarządu 
Regionu w biurze w Zakopanem 

Spotkanie Przewodniczącego Zarządu 
Regionu z Prezydentem Nowego Sącza

19 stycznia odbyło 
się spotkanie Adama 
Lacha, przewodni-
czącego Zarządu Re-
gionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” 
z prezydentem mia-
sta Nowy Sącz, Ludo-
mirem Handzelem.

Tematami rozmów były problemy sa-
morządu nowosądeckiego, współpraca ze 
Związkiem, głównie w kontekście warunków 
pracy i płacy w spółkach podległych Prezy-
dentowi oraz działania władz miasta na rzecz 
realizacji polityki społecznej.

Przedstawiciele Związku podziękowali 
władzom miasta za współpracę, szczególnie 

przy organizacji obchodów ku czci pamięci 
ofiar stanu wojennego z racji 40 rocznicy tego 
wydarzenia.

W spotkaniu uczestniczyli też dwaj wice-
przewodniczący Zarządu Regionu: Krzysztof 
Kotowicz i Tomasz Zaborowski, były poseł 
ziemi nowosądeckiej Andrzej Szkaradek oraz 
pracownicy biura. A. Z.
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18 stycznia przewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odwiedził 
biura terenowe na nowosądecczyźnie. Towarzy-
szył mu wiceprzewodniczący Tomasz Zaborow-
ski. Gości przyjmował szef biura terenowego, 
a jednocześnie wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego „S”, Krzysztof Kotowicz.

Obaj goście zapoznali się ze stanem biur 
Związku w Nowym Sączu i w Gorlicach oraz 
organizacją ich pracy. Szczególny nacisk w roz-
mowach z pracownikami położono na stały 
kontakt biur z organizacjami szczebla zakła-
dowego, sposób dokumentacji wydarzeń oraz 
oceniono stan wyposażenia lokali i inwentary-
zowano potrzeby biur. Duże wrażenie na Prze-
wodniczących zrobiła kronika wydarzeń 
związkowych w Gorlicach prowadzona syste-
matycznie i szczegółowo już od ponad 20 lat.

A. Z.

ADAM LACH 
NA NOWOSĄDECCZYŹNIE.
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ADAM LACH Z WIZYTĄ 
W „GLINIKU”

19 stycznia Adam Lach, przewodniczący Ma-
łopolskiego Zarządu Regionalnego NSZZ 
„Solidarność” oraz dwaj wiceprzewodniczący: 
Krzysztof Kotowicz i Tomasz Zaporowski, od-
wiedzili Międzyzakładową Komisję Związku 
w gorlickim Gliniku. Organizacja związkowa 
działa w siedmiu spółkach powstałych po re-
strukturyzacji dawnego zakładu, zatrudniają-
cych ponad 800 pracowników. W sumie jest 
to ponad 330 związkowców, z czego 127 to 
emeryci i renciści.

Gorlicka struktura związkowa może po-
szczycić się dobrą współpracą z kierownic-
twami spółek, które nie uciekają od rozmów 
ze związkowcami na temat wzrostu płac, co 
wiąże się też z dobrą kondycją finansową 
przedsiębiorstw, pozyskujących zamówienia 
nie tylko od kontrahentów w kraju, ale także 
z USA i Ukrainy, jak jest to np. w przypadku 
spółki FAMUR specjalizującej się w produkcji 
systemów ścianowych i narzędzi górniczych.  
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W sumie porozumienia płacowe zawarte zo-
stały w sześciu spółkach. Niestety, jak infor-
muje Marek Bugno przewodniczący Między-
zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”, w jed-
nej ze spółek konieczne było wejście w spór 
zbiorowy i szczegółowe negocjacje, na dzień 
zamknięcia numeru, jeszcze trwają. Poza tym 
Komisja dba o wsparcie członków zasiłkami 
statutowymi, organizuje spotkania integracyj-
ne, jak bal karnawałowy dla emerytów i ren-
cistów, paczki mikołajowe dla dzieci, talony 
żywnościowe dla kobiet na 8 marca, dopłaty 
do wycieczek i wypraw turystycznych w cią-
gu roku, dopłaty dla uczestników Pielgrzymki 

Ludzi Pracy. – Co roku wyjeżdżają 
do Częstochowy dwa autobusy – 
mówi przewodniczący Bugno.

Listopad, to pora biesiady piw-
nej, na którą członkowie przycho-
dzą z rodzinami, a w grudniu roz-
grywki w ramach Międzynarodo-
wego Turnieju w Halowej Piłce Noż-
nej o Puchar Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność”. Z resztą 
drużyna piłkarska jest powodem 
do dumy Przewodniczącego, któ-
ry podkreśla, że bierze ona udział 
w rozgrywkach zarówno w kraju, 

jak i za granicą.
Po zapoznaniu się z działalności Komisji 

przewodniczący Adam Lach i jego zastępcy 
zostali zaproszeni do zwiedzenia dwóch wy-
działów spółki FAMUR, gdzie mogli zapoznać 
się z najnowszymi technologiami w tej dzie-
dzinie, jak urządzenia do laserowego cięcia 
płyt stanowych lub  centra obrabiarkowe 
produkujące elementy stalowe z niezwykłą 
precyzją. Wizyta na  halach była też okazją 
do spotkania kierownictwa Zarządu Regio-
nu z członkami „Solidarności” bezpośrednio 
na ich stanowiskach pracy.

A.Z.
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Przyjmowałem się do Policji by 
służyć ludziom, mówi Jacek Łu-
kasik – Przewodniczący Organi-
zacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Funkcjonariuszy 
i Pracowników Policji Wojewódz-
twa Małopolskiego

„We wrześniu 2021  r. widząc 
brak wsłuchania się w  głos Poli-
cjantów z tak zwanego „dołu” przez 
przedstawicieli związku zawodo-
wego policjantów, który miał repre-
zentować „wszystkich Policjantów” 
podczas rozmów z  Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, podjęliśmy decyzję o założeniu 
związku zawodowego.

Trzon związku stanowią Poli-
cjanci w  czynnej służbie, głównie 
z pierwszej linii, mający przed sobą 
warunek 25 lat służby. To właśnie 
nam najbardziej zależy na  długo-
falowych rozwiązaniach i  moder-
nizacji służby w długiej perspekty-
wie. Ciężką pracą chcemy dokonać 
zmian w systemie, tak aby co roku 
nie trzeba było prowadzić kolejnych 
rozmów o doraźnych podwyżkach 
lub  dziwnych „udogodnień” w  ra-
mach podnoszenia grup czy dodat-
ków motywacyjnych dla doświad-
czonych funkcjonariuszy.

 Dlatego nasz związek ma dzia-
łać razem z pracownikami cywilny-
mi aby tak jak w codziennej służbie 
współpracujemy tak i przy rozwią-
zaniach systemowych potrzebny 
jest jeden głos mówiący w imieniu 
wszystkich funkcjonariuszy i  pra-
cowników Policji.

 Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” to naj-
większa i najważniejsza organizacja 
związkowa działająca w  naszym 
kraju(…)

Dzięki nowelizacji ustawy o Po-
licji od 27 października 2019 r. w za-
kresie pluralizmu związków zawo-
dowych w służbach mundurowych 

NOWE ORGANIZACJE 
ZWIĄZKOWE – NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ”
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Funkcjonariusze Policji mogą zrzeszać się w „So-
lidarności”. Jeśli chcesz by największy i najsku-
teczniejszy związek zawodowy w Polsce repre-
zentował Ciebie i jesteś zainteresowany przyłą-
czeniem się do nas, skontaktuj się z nami.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Soli-
darność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji 
Województwa Małopolskiego jest reprezentan-
tem wszystkich policjantów i pracowników Policji 
zatrudnionych w strukturach KWP w Krakowie.

Naszą dewizą jest:
DIALOG – WSPÓLPRACA – TRANSPA-

RENTNOŚĆ”.
Powyższy tekst znajduje się na  stronie 

https://www.malopolskapolicja-solidarnosc.pl/
Do wyżej wymienionej dewizy dołączają 

się słowa ODWAGA i PRACOWITOŚĆ.
Oddajmy raz jeszcze głos przewod-

niczącemu: „W  dniu założenia było nas 12 
osób. Po czterech i pół miesiącach członków 
jest 110, w tym 108 funkcjonariuszy Policji i 2 

pracowników cywilnych. Obecnie organizacja 
obejmuje swoim rejonem działania 9 komend, 
w  tym: KWP i  KMP w  Krakowie, KMP w  No-
wym Sączu, KPP w Dąbrowie Tarnowskiej, KPP 
w Myślenicach, KPP w Olkuszu, KPP w Wado-
wicach, KPP w Wieliczce i KPP w Zakopanem 
(…) Ze swojej strony udało mi się przyczynić 
do powstania organizacji w województwach: 
kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, 
podkarpackim i wielkopolskim. Obecnie wspie-
ram powstanie organizacji w województwach 
mazowieckim i  świętokrzyskim (…) W  ciągu 
tych ponad 4 miesięcy bardzo dużo wydarzyło 
się w związku (…) Dzięki współpracy z Krzysz-
tofem Kotowiczem (zastępca Przewodniczą-
cego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność”) wiele problemów procedural-
nych (…)przed którymi byliśmy postawieni (…) 
udało się pokonać”.

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „So-
lidarność” służy Wam pełnym wsparciem.

ŻYCZYMY POWODZENIA !
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Zgodnie z nowelą w niehandlowe 
niedziele duże sklepy zatrudniają-
ce pracowników nie będą mogły 
działać pod pretekstem świadcze-
nia usług pocztowych, jeśli przy-
chody z tej działalności będą sta-
nowić mniej niż 40 proc. przycho-
dów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadza okre-
ślenie „przeważająca działalność”, 
które oznacza rodzaj przeważają-
cej działalności wskazany we wnio-
sku o wpis do krajowego rejestru 

urzędowego podmiotów gospo-
darki narodowej, jeżeli działalność 
ta jest wykonywana w danej pla-
cówce handlowej i stanowi co naj-
mniej 40 proc. miesięcznego przy-
chodu ze sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadzająca stop-
niowo zakaz handlu w  niedziele 
weszła w  życie 1 marca 2018  r. 
Przewidziano także katalog 32 wy-
łączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. 
działalności pocztowej, a ponad-
to nie obowiązuje w: cukierniach, 

1 lutego 
weszła w życie 

nowelizacja 
ustawy 

o ograniczeniu 
handlu 

w niedziele 
i święta, 

ograniczająca 
możliwość 

omijania 
zakazu handlu 

w niedziele 
przez sieci 

handlowe, które 
podpisywały 

umowy z firmami 
kurierskimi 

i pocztowymi, 
umożliwiając 

w swoich 
placówkach 

odbiór przesyłek 
i prace przez cały 

tydzień.

NOWELIZACJA USTAWY 
O WOLNYCH NIEDZIELACH 
W HANDLU WESZŁA W ŻYCIE
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lodziarniach, na  stacjach paliw płynnych, 
w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w ka-
wiarniach. Za złamanie zakazu handlu w nie-
dziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy 
uporczywym łamaniu ustawy – kara ogranicze-
nia wolności.

Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązu-
je jedynie w siedem niedziel: ostatnią niedzielę 
stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także 
w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz w niedzielę przed Wielkanocą.

Piotr Duda: „Najwyższy czas, aby 
sieci handlowe zaczęły tej ustawy 
przestrzegać”
Wejście w życie nowelizacji o wolnych nie-
dzielach skomentował w mediach społeczno-
ściowych przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda. Wyraził on nadzieję, że sieci han-
dlowe przestaną „bawić się w paczkomaty” 

i  zaczną normalnie przestrzegać ustawy 
o ograniczeniu handlu.

– Można powiedzieć: nareszcie. Czekaliśmy 
na to długo, dlatego że dzisiaj, mam nadzieję, 
skończy się wreszcie zabawa w  paczkomaty 
przez duże sieci handlowe i rozpocznie się nor-
malne przestrzeganie ustawy o  ograniczeniu 
handlu w niedzielę – powiedział Piotr Duda. 
Podkreślił, że  jest to bardzo ważne przede 
wszystkim dla pracowników, którzy chcą mieć 
wolną niedzielę dla siebie i swojej rodziny.

– I z tego miejsca apeluję do wszystkich pra-
cowników, ale także obywateli w naszym kraju, 
którym zależy na tym, aby pracownicy w handlu 
też mieli odpoczynek. Jeżeli zauważą, że w nie-
dzielę są otwarte sklepy czy sieci handlowe, by 
te procedery zgłaszali do Inspekcji Pracy. A te In-
spekcje powinny nakładać w takich wypadkach 
najwyższe kary, czyli te po 100 tysięcy złotych – 
zaapelował przewodniczący Solidarności.
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Nie wszyscy chcą przestrzegać prawa.
Niestety, nie wszystkie firmy handlowe respek-
towały nowe przepisy i już w pierwszą niedzie-
lę po wejściu w życie nowych rozwiązań praw-
nych, 6 lutego odbyła się konferencja prasowa 
połączoną z protestem przed sklepem fran-
cuskiej sieci Intermarche w Cieszynie przy ul. 
Górnej 21. Protestujący demonstrowali prze-
ciwko łamaniu ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedziele i święta oraz inne dni.

Związkowcy z „Solidarności” powołując się 
na informacje medialne wskazali, że obok su-
permarketu znajduje się przystanek komuni-
kacji miejskiej, przy którym przystają autobusy 
jednej linii, w związku z czym sklep ogłosił się 
dworcem autobusowym.

– To jest wielki skandal. Fikcją jest przemia-
nowanie sklepu na dworzec autobusowy i w do-
datku sprzedawanie w  nim alkoholu. Zawia-
domiliśmy policję, która chciała porozmawiać 
z kierownictwem, ale go nie zastała. Tymczasem 
pracownicy, jak niewolnicy pracowali sami. Nie 
możemy dopuścić, że będzie to kolejny sposób 
na przymuszanie pracowników do pracy w nie-
dziele. – powiedział nam Alfred Bujara, szef 
handlowej „Solidarności”. Podobne działania 
podjęła ta sama sieć w województwie zachod-
niopomorskim, gdzie ze sklepu uczyniono… 
czytelnię.

– Apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy 
o kontrole, nakładanie kar w wysokości 100 tys. 
złotych i składanie wniosków do sądu o ode-
branie możliwości prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ogłoszenie, że sklep jest dwor-
cem i sprzedawanie jeszcze w nim alkoholu, to 
jest parodia i przestępstwo. Apelujemy również 
do pana ministra Zbigniewa Ziobro o podjęcie 
działań przez ministerstwo i prokuraturę. Ta sieć 
pokazuje, że nie szanuje i ignoruje polskie pra-
wo. W swoim kraju respektuje prawo, a w Polsce 
wykorzystuje pracowników jako tanią siłę robo-
czą. – zaapelował przewodniczący Bujara.

– Wolne niedziele to prawo, o które wciąż 
musimy walczyć. To sukces Solidarności, który 
wspólnie wywalczyliśmy dla pracowników han-
dlu. Prosimy o wsparcie związku i pracowników, 
aby pomogli nam w tej walce, bo z pewnością 
będą kolejne próby obchodzenia tego prawa. – 
dodaje szef handlowej Solidarności.

Są wyniki kontroli PIP
W niedzielę 13 lutego 2022 r. na polecenie 
Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego In-
spektora Pracy, inspektorzy pracy przeprowa-
dzili czynności sprawdzające wobec sklepów, 
w  których – zgodnie z  pozyskanymi infor-
macjami – miał być w tym dniu prowadzony 
handel.

Zgodnie z  komunikatem PIP podjęte 
czynności miały na celu ustalenie, na  jakie 
wyłączenia spod zakazu handlu powołują się 
placówki, a w szczególności czy prawidłowo 
korzystają z wyłączeń dotyczących placówek 
handlowych w zakładach prowadzących dzia-
łalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, 
turystyki i wypoczynku oraz placówek handlo-
wych na dworcach.

„Jestem zadowolona z  tych wstępnych 
wyników, bo pokazują one, że, przynajmniej 
na pierwszy rzut oka, pracodawcy poważnie 
potraktowali ustawowe zapisy i się do nich 
zastosowali” – oceniła Główna Inspektor Pracy 
Katarzyna Łażewska-Hrycko, cytowana w ko-
munikacie PIP.

Jak podkreślono, rozpoczęte w 13 lute-
go 2022 r. kontrole nie zostały zakończone. 
Inspektorzy pracy czekają na  przedłożenie 
dokumentów, sprawdzają te, które zostały im 
okazane, a także dokonują analizy ustalonych 
stanów faktycznych w  kontekście obowią-
zujących przepisów. „Do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych i  wydania środków 
prawnych nie będzie możliwe przesądzenie, 
ile placówek naruszało postanowienia ustawy 
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o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni” – zastrzegła PIP.

W ramach kontroli inspektorzy sprawdzi-
li 257 placówek handlowych, wśród których 
40 należało do sieci Intermarche, stwierdzając, 
że 95 było zamkniętych (w tym 31 działających 
jako Intermarche) – podano. W pozostałych 
162 skontrolowanych sklepach – zgodnie z de-
klaracjami przedsiębiorców – handel był prowa-
dzony w oparciu o wyłączenia z ustawy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele i święta oraz w nie-
które inne dni, bądź w dniu kontroli nie było 
możliwe dokonanie ustaleń ze względu na brak 
osób uprawnionych do złożenia wyjaśnień.

Inspektorzy pracy ustalili, że w 96 przy-
padkach handel prowadzony był zgodnie 
z przepisami przez przedsiębiorcę będącego 
osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we wła-
snym imieniu i na własny rachunek lub też 
przy pomocy członków jego rodziny.

Przeprowadzone kontrole potwierdziły 
informacje o korzystaniu przez część przed-
siębiorców z wyłączeń spod zakazu handlu 
dla placówek handlowych w zakładach pro-
wadzących działalność w  zakresie kultury, 
sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz 
placówek handlowych na dworcach.

Jak podkreśliła cytowana w komunika-
cie Główna Inspektor Pracy, w  zależności 
od potrzeb Inspekcja będzie kontynuowała 
niedzielne kontrole placówek handlowych. 
„Jesteśmy gotowi reagować na każde zgło-
szenie o  podejrzeniu omijania przepisów. 
Przypadki łamania obowiązującego zakazu, 
w szczególności podejmowanie pozornych 
działań, będą przez nas sankcjonowane 
z wykorzystaniem wszystkich posiadanych 
środków prawnych” – wskazała Łażewska-
-Hrycko.

Przedruk za: www.tysol.pl
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Już Konstytucja RP daje obywa-
telowi prawo do zrzeszania się. 
Inaczej bowiem załatwiona bę-
dzie sprawa pojedynczego pra-
cownika, a  inaczej gdy w  jego 
i imieniu innych wystąpi organi-
zacja związkowa.

Art. 59 KONSTYTUCJI RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 
483) stanowi: „Wolność zrzeszania 
się w związkach zawodowych (…)

1. Zapewnia się wolność zrzesza-
nia się w  związkach zawodo-
wych (…)

2. Związki zawodowe (…) mają 
prawo do  rokowań, w  szcze-
gólności w  celu rozwiązywa-
nia sporów zbiorowych, oraz 
do  zawierania układów zbio-
rowych pracy i  innych poro-
zumień.

3. Związkom zawodowym przy-
sługuje prawo do organizowa-
nia strajków pracowniczych i in-
nych form protestu w granicach 
określonych w ustawie (…)

4. Zakres wolności zrzeszania się 
w związkach zawodowych (…) 
oraz innych wolności związ-
kowych może podlegać tylko 
takim ograniczeniom ustawo-
wym, jakie są dopuszczalne 
przez wiążące Rzeczpospolitą 
Polską umowy międzynaro-
dowe”.

Skoro więc mamy prawo do zrze-
szania się, to co nam to zrzesza-
nie daje?

Art. 1 ust. 1, Art. 4 i Art. 7 ust 1, 
2 i 3 Ustawy o związkach zawodo-
wych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 263) stanowią: 
„Związek zawodowy jest dobrowol-
ną i samorządną organizacją ludzi 
pracy, powołaną do reprezentowa-
nia i obrony ich praw, interesów za-
wodowych i socjalnych (…) Związki 
zawodowe reprezentują osoby (…), 
a także bronią ich godności, praw 
oraz interesów materialnych i mo-
ralnych, zarówno zbiorowych, jak 
i  indywidualnych (…) W  zakre-
sie praw i  interesów zbiorowych 
związki zawodowe reprezentują 
wszystkie osoby (…) niezależnie 
od ich przynależności związkowej 
(…) w sprawach indywidualnych 
dotyczących wykonywania pracy 
zarobkowej związki zawodowe re-
prezentują prawa i interesy swoich 
członków (…) Na wniosek niezrze-
szonej osoby (…) związek zawodo-
wy może podjąć się obrony jej praw 
i interesów wobec pracodawcy”.

Proszę zwrócić uwagę na owo 
„może”. Jeśli „może”, to oznacza, 
że wcale nie musi. Zatem warto 
rozważyć, czy jest sens w zrzesza-
niu się w organizacji związkowej, 
czy też jestem tak pewien swego, 
że poradzę sobie sam.

cdn.

LUDZIE PYTAJĄ…

Ludzie pytają 
po co należeć 

do związku za-
wodowego, po co 

płacić składki 
skoro i tak 

wszystko co 
wywalczone przez 
związek dotyczyć 

będzie wszystkich 
pracowników ?
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Wprowadzenie zakazu odbywania bez-
płatnych staży, które są podejmowane 
po zakończeniu formalnej edukacji w celu 
zdobycia doświadczenia zawodowego 
przed podjęciem regularnej pracy, oraz 
zapewnienie, że staże nie będą zastępo-
wały miejsc pracy dla wchodzących 
na rynek to główne cele kampa-
nii, którą rozpoczął Komitet 
Młodych EKZZ.

„Młodzi pracownicy 
zasługują na  wysokiej 
jakości miejsca pracy 
i godne wynagrodze-
nie, a skuteczny i egze-
kwowalny zakaz odby-
wania bezpłatnych sta-
ży jest jedną z zaległych 
obietnic,  którą teraz, 
również dzięki impulsowi, 
jakim jest Europejski Rok Mło-
dzieży, mamy szansę spełnić”– 
można przeczytać w  liście skierowanym 
do członków Parlamentu Europejskiego przez 
Ludovica Voeta i Teę Jarc z EKZZ w przeded-
niu ważnego dla sprawy momentu – kiedy 
Parlament Europejski spotka się w Strasbur-
gu, aby głosować nad rezolucją w sprawie 
„Poprawy sytuacji młodych”. Jedna z popra-
wek, która będzie przedmiotem debaty, za-
kłada wprowadzenie zakazu organizowania 
bezpłatnych praktyk.

Kampania odnosi się nie tylko do samego 
wymogu odpłatności praktyk. Jej celem jest 
również promowanie wysokiej jakości oferty 
kierowanej do osób rozpoczynających karierę. 
Mowa o szeregu kryteriów, które powinny zo-
stać spełnione, jak np. jasne zasady rekrutacji, 

pisemna umowa, rozwój umiejętności, odpo-
wiednie środowisko pracy i warun-

ki pracy oraz dostęp do ochro-
ny socjalnej i ubezpieczeń.

Zakaz organizacji dar-
mowych praktyk i walka 
o  poprawę warunków 
ich odbywania to rów-
nież cele NSZZ „Soli-
darność” i  działającej 
w strukturach Związku 

Krajowej Sekcji Młodych. 
Solidarność od wielu lat za-

biega o wprowadzenie wią-
żących wymogów dotyczących 

jakości oferty staży organizowanych 
poprzez urzędy pracy, m.in. w ramach progra-

mu „Gwarancji dla młodzieży”. Jest to również 
postulat zgłaszany obecnie, w okresie progra-
mowania „Wzmocnionych Gwarancji dla mło-
dzieży”. W polskim kontekście istotne znaczenie 
ma również nowelizacja ustawy o praktykach 
absolwenckich, która dopuszcza organizowanie 
nieodpłatnych praktyk, wprowadzając jednocze-
śnie pułap maksymalnego wynagrodzenia.

Przedruk z: www.tysol.pl

RUSZA KAMPANIA 
PRZECIWKO BEZPŁATNYM 
STAŻOM I PRAKTYKOM!

EKZZ
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Jako spóźnioną próbę realizacji porozumienia 
z Solidarnością Prezydium KK oceniło prezy-
dencki projekt wprowadzenia „emerytur sta-
żowych”, który trafił do Sejmu. W swojej nega-
tywnej opinii do projektu Związek stwierdził: 
„Szkoda, że nastąpiła ona dopiero po rozpo-
częciu procedowania w Sejmie RP obywatel-
skiego projektu Solidarności w tej sprawie”.

Prezydencka ustawa przewiduje okre-
sy składkowe i  nieskładkowe – wynoszące 
dla kobiet 39 lat, dla mężczyzn 44 lat – które 
uprawniałyby do skorzystania z tzw. emerytu-
ry stażowej. Drugim warunkiem jest zgroma-
dzenie kapitału pozwalającego na wypłatę co 
najmniej minimalnej emerytury. To zdaniem 
Solidarności zbyt długie okresy.

– Prezydium KK negatywnie ocenia 
zaproponowane okresy składkowe i  nie-
składkowe, od  posiadania których uzależ-
nione jest prawo do  potencjalnego przej-
ścia na  emeryturę stażową. Zastosowanie 
tak długich okresów, mając na  uwadze 
wiek rozpoczynania aktywności zawodowej 

(szczególnie u kobiet), spowoduje, że rozwią-
zanie będzie pustym aktem – czytamy w opinii. 
Członkowie Prezydium pozostają na stano-
wisku zawartym w obywatelskim projekcie 
Solidarności, iż okresy te powinny wynosić 35 
i 40 lat zależnie od płci ubezpieczonego.

Związek krytykuje też zawarte w projekcie 
prezydenckim kwestie dalszego łączenia pra-
cy zarobkowej z pobieraniem emerytury.

– Właściwym rozwiązaniem jest propozy-
cja wskazująca, że emerytura stażowa przy-
sługuje pod warunkiem nieprzystąpienia 
do otwartego funduszu emerytalnego albo 
złożenia wniosku o  przekazanie środków 
zgromadzonych na  rachunku w  otwartym 
funduszu emerytalnym, za pośrednictwem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na do-
chody państwa.

W tym drugim przypadku środki ubezpie-
czonego zewidencjonowane na jego koncie 
zwiększą się poprzez pomnożenie wskaźni-
kiem korygującym 19, 52/12, 22.

źródło: solidarnosc.org.pl

Solidarność o prezydenckim projekcie 
emerytur stażowych – to pusty akt

Dworzec Kraków Główny PKP – akcja zbierania podpisów pod związkowym projektem ustawy o emeryturach stażowych.
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Dębicka „Solidarność” pożegnała 
ks. Andrzeja Jedynaka

15 stycznia dębicka «Solidarność» poże-
gnała ś.p. ks. dr. Andrzeja Jedynaka. Ksiądz 
Andrzej był przyjacielem dębickiej „Solidar-
ności” od chwili jej powstania w 1980 roku. 
Z początku związany indywidualnie z jej li-
derami, później z „Solidarnością” WUCH PZL 
Dębica. W późniejszym okresie związany 
z Dębicką Delegaturą i Dębickim Oddzia-
łem. Nikt, chyba, nie jest w stanie zliczyć 
i podsumować, ile razy gościł u nas w Dę-
bicy, ile razy towarzyszył nam w wyjazdach, 
pielgrzymkach, pikietach, wydarzeniach 
rocznicowych i wielu innych wydarzeniach. 
Przedstawiciele dębickiej „Solidarności” 
wiele razy gościli w Gromniku, zarówno 
wtedy gdy ks. Andrzej sprawował tam po-
sługę proboszcza, jak i wtedy gdy był re-
zydentem parafii. Dawał z siebie dużo, tyle 
po prostu ile miał w sobie siły i energii. Jako 
doktor historii obficie dzielił się z nami swo-
ją wiedzą i życiowym doświadczeniem. Po-
trafił nam pokazać to wszystko, co nas ota-
cza w specyficzny, ciekawy i niezapomniały 
sposób. Uczył nas, że w każdym miejscu 
i o każdym czasie, kiedyś i tu, i teraz, działy 
się i dzieją się rzeczy ciekawe i godne uwagi 
oraz zainteresowania. W ubiegłym roku cie-
szyliśmy się wspólnie z ks. Andrzejem Jego 
jubileuszem 50. lecia kapłaństwa. Ks. An-
drzej otrzymał od nas wyróżnienie „Przy-
jaciel Dębickiej „Solidarności” w roku 2020 
Pamiątkowy Medal za Zasługi dla Małopol-
skiej Solidarności. Dębicka delegacja z pię-
cioma pocztami sztandarowymi, swoim 
kapelanem, ks. Józefem Doboszem i bur-
mistrzem Dębicy, Mariuszem Szewczykiem 

godnie pożegnała swojego Przyjaciela.

Z głębokim żalem i smutkiem 
zawiadamiamy, że z dniu  

4 lutego 2022 roku  
odszedł nasz kolega

Śp. Stanisław Dudek

współzałożyciel NSZZ „Solidarność” w Fa-
bryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
„Glinik” w Gorlicach w 1980 roku, inter-
nowany w  stanie wojennym, osadzo-
ny w  Ośrodku Odosobnienia w  Załężu 
i Uhercach. Zwolniony 10 sierpnia 1982 r. 
Organizator i  działacz podziemnych 
struktur „Solidarności”, współzałożyciel, 
drukarz i kolporter podziemnego pisma 
„Wolny Górnik”, organizator kolportażu 
pism podziemnych. Aresztowany w mar-
cu 1984 r., zwolniony na mocy amnestii 
26 lipca 1984 roku. Zwolniony z pracy. 
Zaangażowany w działalność Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy przy Kościele Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach, 
współorganizator Mszy Św. za Ojczyznę. 
W 1989 r. uczestnik kampanii wyborczej 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Członek Komisji Zakładowej w FM „Glinik” 
(1991-1998). Od 2009 roku na emerytu-
rze. Członek Rady Sekcji Regionalnej Eme-
rytów i  Rencistów NSZZ „Solidarność”. 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidar-
ności (2012) oraz Medalem „Niezłomnym 

w słowie” (2011) 

Rodzinie i bliskim składamy serdeczne  
wyrazy współczucia

Małopolska „Solidarność”
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Baseny termalne tańsze dla członków 
NSZZ „Solidarność”

Wspólnie z Termy Szaflary sp. z o. o. przygotowaliśmy specjalną ofertę promocyjną tylko 
dla członków związku NSZZ „Solidarność”. W malowniczym otoczeniu gór można skorzystać 
ze wszystkich dostępnych atrakcji m.in. gorących kąpieli, masaży, pysznego obiadu z 20% 
i 15% zniżką.

Oferujemy:

• 20 % na wejścia do części basenowej obiektu Termy Szaflary oraz bilety OPEN z wyłą-
czeniem biletów na 1,5 h oraz biletów promocyjnych

• 15% rabatu w restauracji włoskiej Pasta La Vista
• 15% rabatu na zabiegi w Akademii relaksu i Przyjemności

Warunkiem skorzystania z rabatu na podane wyżej usługi jest okazanie aktualnej legityma-
cji cyfrowej członka związku.

Zachęcamy do skorzystania!
Więcej informacji na temat obiektu Termy Szaflary na stronie https://www.termyszaflary.com/




