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Zdaniem KK NSZZ „Solidarność” propozycje rządu nie 
chronią społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, 
nie chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w 
kontekście wysokiej inflacji nie gwarantują podwyżek dla 
szeroko rozumianej sfery finansów publicznych. Nie dają 
też jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi. 
Dlatego „Solidarność” 17 listopada organizuje manifestację 
pod hasłem „Marsz Godności”.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” ogłosiła, że 17 
listopada odbędzie się w Warszawie manifestacja, podczas 
której „Solidarność” będzie domagać się:
• Systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyski-
wanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników;
• Zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wyna-
grodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finan-
sów publicznych;
• Przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.
Hasło manifestacji to: „Marsz Godności”!

Dlaczego „Solidarność” postanowiła zaprotestować? 
Przede wszystkim Komisja Krajowa po spotkaniach  

z premierem i przedstawicielami rządu pozyskała pogłębio-
ną wiedzę na temat działań rządu dotyczącą wysuniętych 
przez Związek postulatów. Niestety, z tych spotkań wynika 
jednoznacznie, że propozycje rządu nie gwarantują sku-
tecznej ich realizacji. Zdaniem „Solidarności” nie chronią 
one społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, nie 
chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w kon-
tekście wysokiej inflacji nie gwarantują podwyżek dla sze-
roko rozumianej sfery finansów publicznych. Nie dają też 
jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi.

 „W przypadku pierwszego postulatu dotyczącego cen 
energii zasadnicza różnica między nami [stanowiskami 
rządu i Solidarności – przyp. BM] polega na tym, że rząd 
uruchamia cały system wsparcia m.in. dla konkretnych firm, 
podmiotów, organizacji, samorządów, gospodarstw domo-
wych (wprowadzając jednocześnie limity), zamiast – czego 
domaga się „Solidarność” – systemowego zablokowania 
wzrostu cen dla wszystkich. To skomplikowane i groźne, 
bo w wielu przypadkach mamy do czynienia z pomocą 
publiczną, a ta musi być zgodna z prawem unijnym. Dla 
przykładu, jeśli udziela się wsparcia dla firm energochłon-
nych, to konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej.  
A ta nie jest oczywista (…). 

„Marsz Godności” – dlaczego „S” 
zaprotestuje 17 listopada

Jeśli chodzi o drugi postulat, „Solidarność” domaga 
się podwyżki dla pracowników z obszarów finansowanych 
z pieniędzy publicznych i to jeszcze w tym roku. Chodzi tu 
również o pracowników finansowanych przez samorządy. 
To również pieniądze publiczne. Zgodnie z naszym stano-
wiskiem do przyszłorocznego budżetu domagamy się też 
podwyżek w 2023 roku na poziomie 20 proc. Tymczasem 
rząd proponuje w przyszłym roku jedynie 7,8, co stanowi 
zaledwie połowę obecnej inflacji (…).

W przypadku emerytur stażowych, sprawa jest najbar-
dziej oczywista. Od 10 miesięcy mrożony jest w komisji 
sejmowej obywatelski projekt „Solidarności”, który miał 
pierwsze czytanie w grudniu ub. roku. Jeszcze gorzej jest 
z projektem prezydenckim w tej sprawie. Ten od grudnia 
nie miał nawet swojego pierwszego czytania. Takie trakto-
wanie głowy państwa to zdaniem „Solidarności” skandal. 
Domagamy się natychmiastowego odmrożenia prac w sej-
mie, przeprowadzenia pierwszego czytania projektu prezy-
denckiego oraz dialogu. (…) Co najważniejsze, podnosząc 
te argumenty w bezpośrednich rozmowach z rządem, nie 
udało nam się przekonać premiera do zmiany stanowiska 
w powyższych sprawach. Stąd decyzja o skorzystaniu  
z kolejnego narzędzia w demokracji – manifestacji na 
ulicach Warszawy (…). 

Decyzja o proteście nie zamyka drogi do porozumie-
nia. „Solidarność” jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak 
związkowcy zaznaczają, że bez zmiany stanowiska rządu 
wobec kluczowych postulatów porozumienie nie będzie 
możliwe.

Za www.tysol.pl
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POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ 
W ZAKOPANEM

W Zakopanem w dniach 22-23.09. br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Region Małopolski w KK jest reprezentowany przez 
5 osób. Na posiedzeniu w Zakopanem obecni byli 
wszyscy małopolscy członkowie KK, tj.: Przewodni-
czący ZR Adam Lach, Andrzej Gębara, Daniel Poku-
ta, Jerzy Smoła i Tadeusz Szumlański z Tarnowa.

W pierwszym dniu obrad w godzinach przedpołu-
dniowych, na zaproszenie Przewodniczącego Piotra 
Dudy, gośćmi KK byli Ministrowie: Minister Pracy 
Marlena Maląg, Minister Klimatu Anna Moskwa, Mini-
ster Rozwoju Waldemar Buda, Wiceminister Aktywów 
Maciej Małecki oraz Wiceminister Finansów Artur 
Soboń. Tematem kilkugodzinnych rozmów i dyskusji 
były m.in. sprawy cen energii i zagadnienia klima-
tyczne w kontekście wojny wywołanej przez Rosję. 
Rozmawiano również o wysokich opłatach za emisję 
CO2 nałożonych przez UE oraz o wykupie tzw. ETS-
ów. Obecnie cena ETS dochodzi do 100 euro za tonę 
CO2. Obradujący i ministrowie stwierdzili, że sprawy 

ekologii są bardzo ważne, ale nie mogą rzutować na 
bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Wsparcie rządowe płynie już na poziomie cie-
płowni, w szczególności tych, które mają problem  
z płynnością. Systemu ETS rząd pozbyłby się już dzi-
siaj. My nie jesteśmy „zielonym rządem” – podkreśliła 
Minister Klimatu Anna Moskwa.

Wszyscy obradujący zgodzili się, że nie jest to 
jedynie sprawa dotycząca hutnictwa czy zakładów 
energochłonnych, ale jest to kwestia istotna dla całe-
go społeczeństwa i dla całej gospodarki. Podkreślo-
no, że aktualna koniunktura miała wpływ na wzrost 
ceny nawozów sztucznych produkowanych m.in. 
przez tarnowskie Azoty, które przecież biorą udział 
w przetwarzaniu zboża i żywności. To samo doty-
czy mebli, papieru – zakłady produkujące powyższe 
produkty są również bardzo energochłonne. Minister 
Małecki przypomniał, że o ile 2 lata temu 1 MWh 
energii elektrycznej kosztowała 15 euro, to kilka mie-
sięcy temu doszła do 370 euro za 1 MWh, natomiast 
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kilka dni temu spadła już do 
170 euro, żeby ponownie 
wzrosnąć do 215 euro za 
1 MWh. Produkcja energii 
na bazie gazu to w Polsce 
4-6%, z kolei OZE (Odna-
wialne Źródła Energii) dają 
bardzo niewiele. Przykłado-
wo, OZE w Niemczech to 
ok. 43% energii. W Polsce 
większość energii pochodzi 
z węgla. Mówiono także  
o konieczności zawieszenia 
pakietu „Fit For 55”.

Minister Klimatu Mar-
lena Maląg w swoim wy-
stąpieniu nawiązała do 
emerytur stażowych, wy-
nagrodzeń minimalnych,  
a także koncepcji przyjęcia 
minimalnych stawek godzi-
nowych. Podczas rozmów 
podkreślono także, że nie 
ma w Europie drugiego 
państwa, w którym tak bar-
dzo obniżonoby stawki VAT, 
podatki oraz inne opłaty.

Przewodniczący Piotr 
Duda mówił o rozpoczęciu 
rozmów na temat podwy-
żek w sferze budżetowej, 
w tym w straży pożarnej, 
straży miejskiej, więziennic-
twie, itd.

Po obiedzie rozpoczę-
ła się robocza cześć obrad 
Komisji Krajowej. Na po-
czątku miało miejsce ślu-
bowanie nowych członków KK, wybranych w wybo-
rach uzupełniających podczas Zjazdu Krajowego w 
maju. Było to 5 osób, w tym dwie osoby z Małopolski: 
Andrzej Gębara z ArcelorMittal Poland oraz prze-
wodniczący „Solidarności” w Straży Miejskiej Miasta 
Krakowa, Daniel Pokuta. Jednym z pięciu nowych 
członków KK jest również Przewodniczący Krajowej 
Sekcji Hutnictwa Andrzej Karol.

Rozważano również przygotowanie ogólnopol-
skiej akcji protestacyjnej w przypadku braku konkret-
nych działań rządu w kluczowych sprawach: ubóstwa 
energetycznego, emerytur stażowych, podwyżek  
w szeroko rozumianej sferze publicznej. W następ-
nym Biuletynie opublikujemy w całości Stanowisko 

KK w sprawie protestu, które zostało przyjęte jedno-
głośnie. Pojawiła się też kwestia odznaczeń, jak też 
podwyższenia „diet” w delegacjach, nie zmienianych 
od kilku lat. 

Przewodniczący Piotr Duda poinformował, że  
w najbliższym Kongresie EKZZ „Solidarność” nie 
weźmie udziału ze względu na dalszą obecność 
niewykluczonych reprezentantów Rosji – mimo pro-
testów ze strony kilku krajów. Podczas obrad przy-
jęto także uchwały dotyczące stworzenia jednolitej 
deklaracji członkowskiej oraz ankiety osobowej, po-
informowano też o przyjęciu wzorcowej ordynacji 
wyborczej na najbliższą kadencję 2023-2028.

Andrzej Gębara
Zdj: Anna Maciasz
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SPOTKANIE „SOLIDARNOŚCI” 
Z PREMIEREM RZąDU

– Dziękuję związkom zawodowym, związkowi 
NSZZ „Solidarność” za to, że stara się wypracować 
i zaproponować dobre rozwiązania. My czerpiemy  
z tych propozycji i przez wiele ostatnich tygo-
dni pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które już 
też zresztą dzisiaj w formie ustaw prezentujemy 
– powiedział po spotkaniu z przedstawicielami 
Solidarności premier Mateusz Morawiecki.

Niemal dwie godziny trwało spotkanie premie-
ra Mateusza Morawieckiego z przewodniczącymi 
Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych 
NSZZ „Solidarność” w warszawskiej siedzibie KK 
NSZZ „S”. Dyskutowano o sposobach systemowe-
go powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej 
ze wszystkich rodzajów surowców i nośników oraz 
zapewnienia godziwego (systemowego) wzrostu wy-
nagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze 
finansów publicznych. Piotr Duda zapewnił również, 
że nie ma zamiaru odpuścić trzeciego postulatu, ale 
teraz przede wszystkim musi zająć się nim Sejmowa 
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

– Omawialiśmy kilka bardzo kluczowych obsza-
rów, które dzisiaj są przedmiotem troski każdego 

Polaka – powiedział po spotkaniu premier Mateusz 
Morawiecki.

– Po pierwsze tematy związane z wysokimi cena-
mi energii – energii elektrycznej, gazu. To wszystko, 
co boli polskie rodziny. Dziękuję związkom zawodo-
wym, związkowi NSZZ „Solidarność” za to, że stara 
się wypracować i zaproponować dobre rozwiązania. 
My czerpiemy z tych propozycji i przez wiele ostatnich 
tygodni pracowaliśmy nad rozwiązaniami, które już 
też zresztą dzisiaj w formie ustaw prezentujemy. To 
między innymi zamrożenie cen energii elektrycznej 
do wysokości zużycia 2000 kilowatogodzin rocznie, 
czyli dla bardzo wielu, ponad dwóch trzecich gospo-
darstw domowych będzie to całkowite zamrożenie 
cen energii elektrycznej – dodał premier. 

– Rozmawialiśmy o wielu aspektach polityki spo-
łecznej – dodał premier. – Myślę, że jak popatrzymy 
na wiele ostatnich lat, to nasz rząd jest rządem poli-
tyki społecznej. W przeciwieństwie do wielu poprzed-
nich rządów, które prowadziły politykę aspołeczną. 
My mamy Solidarność we krwi, w naszym DNA. Nie 
można tego powiedzieć o poprzednich rządach libera-
łów, neoliberałów, którzy zupełnie inaczej podchodzili 
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do polityki społecznej. Premier dodał, że rozmowy 
toczyły się na wiele tematów, od spraw związanych 
z podwyżkami w budżetówce, także dla tych najni-
żej uposażonych m.in. w Urzędach Wojewódzkich  
i RDOŚ-ach, ale także o płacy minimalnej. 

– To była sugestia „Solidarności”, aby podnieść  
płacę minimalną do wysokości 3600 zł. I w takim 
dwutakcie w przyszłym roku my to wykonamy. Wyko-
namy to zwłaszcza po to, aby dla tych gospodarstw 
domowych, dla tych rodzin, dla tych Polaków, którym 
najciężej w tej bardzo ciężkiej sytuacji, w której się 
znaleźliśmy, znalazła się Polska, znalazła się cała 
Europa. Dziękuję, że związki zawodowe były zgodne, 
że wszystkie te podwyżki cen inflacyjne, z którymi 
mamy do czynienia wiążą się z wojną na Ukrainie  
– powiedział premier.

– Ostatnie typowo robocze spotkanie Premiera  
z „Solidarnością” odbyło się cztery lata temu 7 sierp-
nia 2018 roku. Wówczas przebiliśmy mur niemocy. 
Po trudnych, prawie pięciogodzinnych negocjacjach 
wreszcie został odmrożony wskaźnik wynagrodzeń 
w sferze finansów publicznych, w tzw. budżetówce 
– powiedział podczas briefingu po spotkaniu Piotr 
Duda.

Za www.tysol.pl
Zdjęcia: Adam Lach

Te słowa wygłosił pre-
zydent Andrzej Duda, nad 
urną z prochami działa-
cza  NSZZ „Solidarność” 
Mieczysława Gila. Orga-
nizator strajków w Hucie 
im. Lenina w Krakowie  
i tworzenia struktur NSZZ 
„Solidarność” w całej 
Małopolsce był aktyw-
nym działaczem opozycji 
i uczestnikiem rozmów 
okrągłostołowych oraz 
wieloletnim felietonistą 

„Tygodnika Solidarność”. W późniejszych latach został 
posłem i senatorem niezależnej Rzeczpospolitej Pol-
skiej.  O zaangażowaniu M. Gila w budowanie struktur 
nowoczesnej Polski wspomniał też prezydent Andrzej 
Duda wręczając Jego Rodzinie przyznany pośmiertnie 
Order Odrodzenia Polski.

Pogrzeb zmarłego 29 września br. Mieczysława 
Gila zgromadził w Krakowie liczną rzeszę ludzi, któ-

W żyCIU PRZyŚWIECAŁO MU DOBRO POLSKI...
rzy żegnali legendarną postać opozycji politycznej. 
Jego odwaga w walce z reżimem unaoczniła się nam 
dnia 13 grudnia 1981 r, gdy zbiegł  on przybyłym po 
niego oficerom SB i z nakazem internowania dostał 
się do Nowej Huty, by wspólnie z całą załogą za-
strajkować i protestować przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego. Później przez kilka następnych 
tygodni ukrywał się, wymykając się kilkakrotnie milicji 
i  SB. Zaaresztowany, osądzony i uwięziony, nadal nie 
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Pogrzeb Mieczysława Gila miał charakter uroczystości państwowej, stąd udział w niej ceremoniału woj-
skowego i salwy honorowej nad jego grobem, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Adam Zyzman

zrezygnował z walki o wolną Polskę. 
Pozbawiony pracy stworzył własne go-
spodarstwo rolne, ale gdy w kwietniu 
1988 r. znów wybuchły strajki wrócił do 
Nowej Huty, by w nich uczestniczyć.  
Pamięć o tym zachowali wszyscy ci, 
którzy przyszli go pożegnać.

Jego legendę wspominał obecny 
na uroczystościach pogrzebowych 
prezydent Andrzej Duda, a premier 
Mateusz Morawiecki i Jan Józef Ka-
sprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów 
w swych listach przypominali jego za-
sługi dla przemiany ustroju w Polsce. 
Także celebrujący mszę św. żałobną 
przy prochach arcybiskup krakowski 
Marek Jędraszewski. podkreślał Jego 
zaangażowanie w działalność dla do-
bra Polski i dobra ludzi, czy to wtedy, 
gdy organizował struktury duszpa-
sterstwa hutników, czy też wówczas, 
gdy pełnił ważne funkcje państwowe  
i pamiętał o rodzinnej Ziemi Kieleckiej  
i o swych kolegach robotnikach, którzy 
tracili pracę w wyniku błędnie i bez-
względnie przeprowadzanej restruk-
turyzacji gospodarki naszego kraju. 
Dlatego żegnali go nie tylko przed-
stawiciele władz różnych szczebli, ale 
także koledzy z Komisji Robotniczej 
Hutników, byli działacze „Solidarno-
ści” z tysięcy organizacji związkowych 
„Solidarności” z Krakowa i Małopolski, 
jak i również zwykli ludzie, mieszkań-
cy Nowej Huty, dla których nazwisko 
Gila przywoływało emocje z czasów 
walki o niepodległa Polskę. On sam 
jawił się, jak mówił arcybiskup Ję-
draszewski, jako człowiek walczący  
o prawdę w czasach, gdy prawda była 
reglamentowana.

W wystąpieniach przedstawicieli 
władz i przyjaciół podkreślono także 
jego zasługi dla budowania w Polsce 
ruchu chrześcijańskiej demokracji, któ-
ra miała popularyzować idee katolic-
kiej nauki społecznej. Wpisany został 
tym w myśl społeczną Jana Pawła II, 
tak ściśle związaną z etosem pracy 
zwykłego robotnika, najbliższego ide-
ałom NSZZ „Solidarność”. 
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PRAWNICy – JEDEN 
Z WAżNIEJSZyCH ASPEKTóW 
DZIAŁALNOŚCI ZWIąZKOWEJ

Kiedyś wystarczyło 
zajrzeć do Kodeksu Pra-
cy, by zapoznać się z li-
terą przepisu. (…) Teraz 
pod uwagę brane jest tak-
że orzecznictwo w tego 
samego typu sprawach 
i trzeba się z nim zapo-
znawać – mówi o pracy 
prawników Tomasz Zabo-
rowski, zastępca przewod-

niczącego Zarządu Regionu Małopolskiego,  
w rozmowie z Adamem Zyzmanem.

Redakcja: Jedną z zapowiedzi kierownictwa Za-
rządu Regionu są zmiany w obsłudze prawnej komisji 
zakładowych. Jak będą one realizowane? Co się 
zmieni? 

Tomasz Zaborowski: Uważam, że pandemia CO-
VID całkowicie zmieniła nasze podejście do wykorzy-
stywania środków komunikowania się na odległość. 
Jeszcze niedawno każdy z nas wolał spotkać się 
osobiście z pracownikiem działu prawnego, a teraz 
to samo załatwiamy za pomocą telefonu, komputera 
i ten kierunek należy udoskonalać. Nikt nie musi już 
osobiście dostarczać dokumentów do siedziby Zarzą-
du Regionu, a my pocztą elektroniczną dostarczymy 
wszystko i wszędzie, nie tracąc czasu na dojazd. 
To na pewno przyśpiesza proces uzyskania porady 
prawnej. Na stronie internetowej Zarządu Regio-
nu są zamieszczone dane kontaktowe do każdego  
z prawników. Oczywiście nie możemy zaniechać 
tradycyjnych form kontaktu, dlatego też staramy 
się, by w każdym Biurze Terenowym w określonych 
dniach pełnił dyżur któryś z naszych prawników. Dla 
przykładu: ostatnio prawniczka Katarzyna Miłek zo-
stała delegowana do obsługi biur w Nowym Targu, 
Zakopanem i Myślenicach. Dyżury pani Katarzyny 
rozpoczną się w październiku, oczywiście termin 
będzie uzgodniony z kierownikami Oddziałów.

– A w innych biurach?
– Oddział Chrzanów obsługiwany jest przez radcę 

prawnego Tomasza Rudkiewicza. Oddziałem w Boch-

ni opiekuje się prawnik Witold Witkowski, Oddziały  
w Dębicy i Tarnowie – to adwokat Agnieszka Drze-
wiecka. Z kolei radca prawny Justyna Franczyk-Fili-
pek obsługuje Oddział w Nowym Sączu. Próbujemy 
wprowadzić, na ile się da, pewną specjalizację, która 
już nie zależy od podziału terytorialnego, ale od 
specyfiki grupy zawodowej. I tak np. sprawy oświa-
ty, gdzie mamy do czynienia nie tylko z Kodeksem 
Pracy, ale także z Kartą Nauczyciela, staramy się 
kierować do r.pr. Tomasza Rudkiewicza lub r.pr. Mag-
daleny Smarzewskiej-Gil. Uważam, że taki podział 
dodatkowo usprawni pracę działu prawnego.

– Oczekujesz, że ten system będzie bardziej 
wydajny?

– Z pewnością będzie bardziej przejrzysty. Trze-
ba podkreślić, że praca prawnika jest niewymierna 
i nie da się określić czasu, jaki należy poświęcić na 
dane zagadnienie. Pokrewna kwestia, ale dotycząca 
dwóch różnych zakładów, to często zupełnie inne 
rozwiązanie. W naszym Regionie jest zrzeszonych 
kilkaset organizacji związkowych, a każda organi-
zacja to inny pracodawca, zaś każdy pracodawca, 
to jego prawnik. Czy nasza garstka prawników to 
dużo, czy mało, na to pytanie chyba nie ma odpo-
wiedzi. Lub jest właściwie oczywista. Zmienia się 
także charakter spraw. Kiedyś dominowały zwolnie-
nia, zwłaszcza grupowe, związane z przekształce-
niami zakładów pracy, a zagadnienia typu mobbing, 
nierówne traktowanie czy dyscyplinarne zwolnienia 
lidera związkowego objętego szczególną ochronną 
w ogóle nie istniały. Teraz są coraz częstsze, a są 
to sprawy bardzo czasochłonne. Każdy z prawników 
zatrudniony przez Region nim przekaże swoją opinię, 
musi zapoznać się z konkretnymi wyrokami, stanowi-
skami, opiniami. Nie wystarczy bazować na wiedzy 
kiedyś zdobytej. Przykładem może być interpretacja 
czynności doraźnej. Sam do niedawna nie wiedzia-
łem, jak bardzo się ona zmieniła. 

– Czy w takim razie mamy wystarczającą ilość 
prawników w Regionie? 

– Chyba nie ma mądrego, który odpowiedziałby 
na to pytanie. Ktoś może przyjść do Regionu i po-
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wiedzieć, że nikt na korytarzu nie czeka na prawnika, 
to po co ich tylu. Ale to, że nie ma kolejek, o niczym 
nie świadczy. Jak powiedziałem wcześniej, teraz 90% 
spraw załatwia się w sposób zdalny. Do pracowników 
działu prawnego kierowane są zapytania dotyczące 
zaopiniowania Układów Zbiorowych Pracy i wszelkie-
go rodzaju regulaminów. Nieodzowną częścią pra-
cy działu prawnego jest pomoc i reprezentowanie 
członka związku w sprawach sądowych, oczywiście  
w sprawach wynikających ze stosunku pracy i wszel-
kiego rodzaju postępowania przed organem emerytal-
no-rentowym. Nie możemy zapomnieć, że prowadząc 
szkolenia organizowane przez Region, nasi prawnicy 
występują też w roli nauczyciela związkowego.

– Na temat szkoleń będę niebawem rozmawiał 
z zastępcą Przewodniczącego Regionu, któremu ta 
dziedzina podlega i który opowie jeszcze o ich roli. 
Ja natomiast chciałbym zapytać o inny aspekt dzia-
łalności naszych prawników. Otóż, gdy dochodzi do 
sytuacji spornej między pracownikami, a pracodawcą 
wysyłamy do wsparcia naszych ludzi prawników. Jak 
to wygląda ze strony innych związków zawodowych, 
które istnieją w tym zakładzie i często też uczestniczą 
w sporze? 

– Nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Wiem, 
że reprezentatywne organizacje związkowe czyli 
OPZZ i FZZ na pewno korzystają z pomocy praw-
nej, ale w ich przypadku pomoc prawna dedykowana 
jest organizacjom związkowym. Nie spotkałem się 
z przypadkiem, aby szeregowego członka związ-
ku reprezentował prawnik wydelegowany z centrali.  
I to jest chyba podstawowa różnica. W przypadku 
NSZZ „Solidarność” każdy członek Związku może 
zażądać indywidualnej opieki prawnej w sprawach 
wynikających ze stosunku pracy. Ma do tego nasze, 
statutowe prawo. To z tego prawa bierze się nie-
przyjemna konieczność weryfikacji przynależności 
związkowej. Nie ma problemu, jeżeli o wizycie infor-
muje nas przewodniczący organizacji. Trudniej jest, 
jeżeli zjawia się ktoś bez uprzedzenia, zaczyna się 
seria pytań typu: a skąd, kto przewodniczący, czemu 
nie masz legitymacji związkowej. Proszę nas zrozu-
mieć: niestety zdarza się, że ktoś podszywa się pod 
nasz Związek, by za darmo uzyskać poradę prawną, 
a jednym z powodów, dla których płacimy składki, 
to możliwość zatrudnienia prawnika i korzystania  
z jego już potem bezpłatnej pomocy. A wracając do 
pytania czy znam przypadek reprezentowania inne-
go związku w sporze z pracodawcą przez prawnika 
związkowego – powiem krótko: nie, nie mogę podać 
żadnego przykładu.

– Dziękuję za rozmowę.

ROCzNICA 
POROZUMIEń 
W JASTRZęBIU ZDROJU

Od uroczystej mszy św. w kościele pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Matki Kościoła rozpoczęły się ob-
chody 42. rocznicy podpisania Porozumień Jastrzęb-
skich w Jastrzębiu Zdroju. Po nabożeństwie uczest-
nicy obchodów udali się pod pomnik „Porozumienia 
Jastrzębskiego” na Placu im. Tadeusza Jedynaka 
przed Kopalnią Zofiówka, gdzie bez przemówień i wy-
stąpień odbyło się składanie wieńców i  kwiatów pod 
pomnikiem. Istotą świętowania rocznicy powstania 
„Solidarności” jest realizowanie podpisanych wtedy 
porozumień – powiedział po uroczystości Piotr Duda, 
przewodniczący Związku. 

Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” na uroczystościach reprezentowali zastępca 
przewodniczącego Regionu, Tomasz Zaborowski oraz 
członek Prezydium Ryszard Pietrzyk, którzy złożyli 
pod pomnikiem białoczerwoną wiązankę kwiatów.  
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– Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z in-
nych jednostek organizacyjnych w najbliższym 
czasie złożą deklaracje członkowskie zasilając 
szeregi Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” – mówi Bogusława Fedorowska, przewod-
nicząca Komisji Zakładowej w Ośrodku Szkolenia 
i Wychowania w Trzebini w rozmowie z Adamem 
Zyzmanem. 

– Co było bezpośrednią przyczyną powstania 
organizacji związkowej w OHP?

– Historia „Solidarności” przy Małopolskiej Wo-
jewódzkiej Komendzie OHP sięga końca lat osiem-
dziesiątych, a przy trzebińskim Ośrodku Szkolenia  
i Wychowania w 2011 roku nastąpiła pierwsza pró-
ba reaktywacji związku. Z organizacji zakładowej  
w roku 2014 zostało koło, które zostało połączone  
z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty, Wychowania i Kultury w Chrza-
nowie. Z biegiem czasu okazało się, że tzw. „Solidar-
ność” nauczycielska walczy o swoje prawa, problemy  
z jakimi borykali się pracownicy Ośrodka Szkolenia 
i Wychowania w Trzebini i podległość pod inne mi-

nisterstwo komplikowały trochę współpracę. I tak z 
kilkunastu osób została jedna, jako członek Związku 
w Trzebini i jedna w Niepołomicach. W roku 2021 
po licznych rozmowach i dyskusjach okazało się, że 
pracownicy są zainteresowani przynależnością do 
organizacji związkowej, ale działającej w strukturach 
NSZZ „Solidarność” jako Organizacja Zakładowa 
przy Ochotniczych Hufcach Pracy.

– Czy w Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie 
Ochotniczych Hufców Pracy działają też inne związki 
zawodowe? 

– W strukturach Małopolskiej Wojewódzkiej Ko-
mendy Ochotniczych Hufców Pracy jesteśmy jedy-
ną organizacją związkową. Rozpoczynaliśmy dzia-
łalność jako 15 osobowa Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy Małopolskiej Wojewódzkiej 
Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie  
w 2021 roku. Obecnie liczymy 21 członków z naszej 
jednostki organizacyjnej oraz jednostek podległych 
OHP z całego województwa małopolskiego.

– Jaka była reakcja większości pracowników na 
powstanie struktur „Solidarności”?

POWRóT „SOLIDARNOŚCI” DO OHP

Od lewej: Andrzej Pypno – sekretarz, Olga Kostrzewińska – z-ca przewodniczącej, Bogusława Fedorowska 
– przewodnicząca, Maciej Tadeusz – skarbnik.
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– Po dyskusjach i rozmowach prowadzonych 
wśród pracowników doszliśmy wspólnie do wniosku 
o reaktywowaniu organizacji związkowej przy jed-
noczesnym wyjściu ze struktury Międzyzakładowej 
Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury w Chrzanowie. Wszyscy pra-
cownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini 
chętnie złożyli deklaracje członkowskie do związku 
zawodowego. Mamy nadzieję, że dołączą do nas 
pracownicy z innych jednostek organizacyjnych.

– Jak układa się współpraca z kierownictwem 
Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych 
Hufców Pracy?

– Naszym pracodawcą jest Wojewódzki Komen-
dant OHP i podlegamy pod Małopolską Komendę 
Wojewódzką OHP. Kierownictwo bierze pod uwa-
gę wnioski i opinie składane przez Organizację 
Zakładową. Związek uczestniczy w konsultacjach  
a przewodniczący zatwierdza decyzję dotyczące 
spraw pracowniczych. Współpraca z przełożonymi 
układa się pozytywnie.

– Co udało się Wam załatwić dla pracowników  
w trakcie dotychczasowej działalności?

– Jako Organizacja Związkowa uczestniczyliśmy 
przy tworzeniu nowego regulaminu socjalnego. Kon-
sultowane są z nami kwestie finansowe pracowników 
i opiniujemy sprawy pracownicze. 

– Jakie trudności napotkaliście w trakcie organi-
zacji Związku i pierwszych miesięcy działalności?

– Po podjęciu decyzji o wznowieniu działalności 
organizacji związkowej przystąpiliśmy do działania. 
Przez meandry przepisów przeprowadzili nas przed-
stawiciele Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” koleżanka Danuta Dunin i kierownik Oddziału 
nr 3 w Chrzanowie, kolega Ryszard Pietrzyk, którzy 
również uczestniczyli w naszych pierwszych zebra-
niach, na których podejmowaliśmy decyzję o wystą-
pieniu z MKS „Solidarność” pracowników Oświaty, 
Wychowania i Kultury i założyliśmy samodzielną 
organizację związkową NSZZ ”Solidarność” przy 
Małopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kra-
kowie. Wybraliśmy Komisję Zakładową. Wiemy, że 
możemy liczyć na pomoc kolegi Ryszarda Pietrzyka 
szczególnie w sprawach merytorycznych dotyczą-
cych działalności związkowej. Nie napotkaliśmy żad-
nych trudności w trakcie organizacji Związku i swojej 
dotychczasowej działalności. Mamy nadzieję, że tak 
będzie w naszej dalszej działalności.

– Plany na przyszłość dotyczące rozwoju Ko-
misji?

– Planujemy rozszerzyć swoją działalność na 
wszystkie jednostki organizacyjne Małopolskiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP. Chcemy być prężnie 
działającą Organizacją Zakładową dbającą o prawa 
pracownicze i współpracującą z pracodawcą wspo-
magając rozwój firmy.

– Plany na przyszłość dotyczące pomocy w two-
rzeniu organizacji związkowych w innych jednostkach 
organizacyjnych?

– Mamy nadzieję, że koleżanki i koledzy z innych 
jednostek organizacyjnych w najbliższym czasie zło-
żą deklaracje członkowskie zasilając szeregi Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i będziemy 
mogli efektywniej zawalczyć nie tylko o poprawę 
warunków płacowych nas, jako pracowników sfery 
budżetowej, ale również dbać o rozwój Ochotniczych 
Hufców Pracy, które obejmują swoją opieką rzeszę 
młodych ludzi mających różnorodne problemy edu-
kacyjne i adaptacyjne. OHP pozwala im uporać się 
z problemami i zdobyć zawód.

– Dziękuję za rozmowę.

XV EDYCJA KONKURSU 
„PRACODAWCA PRZYJAZNY 
PRACOWNIKOM”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” z dniem 22 września 2022 r. uruchomiło 
XV edycję konkursu „Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom”.

Więcej informacji, formularze zgłoszeń, regu-
lamin oraz lista dotychczasowych laureatów na 
stronie Komisji Krajowej -> https://www.solidar-
nosc.org.pl/pracodawca-przyjazny.

31 grudnia br. będzie nieodwołalnie ostatnim 
dniem zgłaszania wniosków.
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JESTEŚMy TU, ABy WyPEŁNIAĆ 
TWóJ TESTAMENT!

17 i 18 września odbyła się jubileuszowa 40. 
Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. W pielgrzym-
ce, poza tysiącami związkowców z „S” i setkami 
pocztów sztandarowych, uczestniczyli m.in. bliscy 
kapelana i patrona związku bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki – siostra Teresa i brat Józef z rodzinami oraz 
przedstawicie władz państwowych.

Reprezentujący prezydenta Andrzeja Dudę mi-
nister Jacek Siewiera odczytał list Prezydenta, który 
podkreślił, że „Solidarność” to nie tylko „odruch su-
mienia”, ale też słowa i czyny, które czasem kosztują. 
Rozumiał to i do ostatnich chwil życia akceptował 
inicjator tegorocznej Pielgrzymki, patron Solidarności 
bł. kapłan męczennik Jerzy Popiełuszko. Mówił on, 
że zasadniczą sprawą przy wyzwoleniu człowieka 
i narodu jest przezwyciężenie lęku. Wyzbycie się 
przekonania o własnej bezsilności jest warunkiem 
zwycięstwa nad złem, nad każdym fałszem, nieuczci-
wością i agresją – wskazał Prezydent.

Prezydent Duda przypomniał także o Posłaniu do 
ludzi pracy Europy Wschodniej wystosowanym przez 
uczestników I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 
„Solidarność” w 1981 roku, odwadze w czasie stanu 
wojennego i przy schyłku PRL-u, a także o dzisiej-
szym wsparciu, jakiego związkowcy z „S” udzielają 
obywatelom Ukrainy.

Premiera reprezentowała minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marlena Maląg, która odczytała 
w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego list 
skierowany do uczestników 40. Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. To bardzo zo-
bowiązujące słowa, które przynaglają do postawienia 

pytania: jaki jest ten testament? Pozwólcie państwo, 
że mierząc się z tym wyzwaniem przywołam słowa, 
które zapadły w mojej pamięci: mamy wypowiadać 
prawdę, gdy inni milczą; wyrażać miłość i szacunek, 
gdy inni sieją nienawiść; zamilknąć, gdy inni mówią; 
modlić się, gdy inni przeklinają; pomóc, gdy inni 
nie chcą tego czynić; przebaczać, gdy inni tego nie 
potrafią; cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą. 
Tę naukę ks. Jerzego zapamiętam do końca życia. 
Jestem głęboko przekonany, że wypełnia ona wa-
runki duchowego testamentu patrona Solidarności, 
a zarazem stanowi rozwinięcie słynnego i zapewne 
przez wszystkich pamiętanego wezwania: Zło do-
brem zwyciężaj – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Jednak najważniejszą wypowiedzią było wystą-
pienie przewodniczącego Związku Piotra Dudy, który 
przypomniał, że żyjemy w trudnych czasach. Dzisiaj 
martwimy się o nasze miejsca pracy, martwimy się, 
że w związku z galopującymi cenami energii elek-
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trycznej i gazu nasze miejsca pracy są 
zagrożone. Dlatego będziemy prowadzić 
intensywny dialog społeczny, a jeśli nie, 
to będziemy protestować, aby wspólnie  
z rządem wypracować rozwiązania, które 
nie pozwolą zniszczyć naszej gospodarki, 
tak mozolnie budowanej przez wszyst-
kie lata – zapowiedział przewodniczący 
Duda. Zastrzegał jednak, że obecnie 
pomiędzy Solidarnością i rządem toczy 
się dialog. Najlepszym tego przykładem 
jest wzrost minimalnego wynagrodzenia  
w roku 2023. To był trudny dialog, ale taki, 
który przynosi pozytywne efekty. Dlate-
go przed nami kolejne ciężkie rozmowy  
z rządem. Uważamy, że w trudnych roz-
mowach możemy dojść do porozumienia 
– powiedział Piotr Duda.

Mszy św., która jest centralnym punk-
tem pielgrzymki, przewodniczył arcybiskup 
Józef Kupny – delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy, a homilię wygłosił biskup toruński 
Wiesław Śmigiel, który najwięcej czasu  
w swym wystąpieniu poświęcił posta-
ci inicjatora pielgrzymek, a obecnie ich 
patronowi, bł. ks. Jerzemu Popiełusz-
ce. – Niewierzący powiedzą, że to zbieg 
okoliczności skierował go do ludzi pracy, 
aby opiekował się nimi duchowo w czasie 
strajków i walki o wolność i prawa czło-
wieka. Jednak dla 
nas, ludzi wiary, to 
Boża Opatrzność 
p r z y g o t o w a ł a  
i skierowała tego 
prostolini jnego, 
szczerego i bar-
dzo uważnego ka-
płana do wielkich 
i trudnych zadań. 
Z czasem jego 
posługa duszpa-
sterska stawała 
się coraz szersza, 
bardziej dojrzała  
i znana przez wie-
lu. Obejmowała 
nie tylko troskę 
duszpasterską, 
ale i pomoc mate-
rialną i organiza-
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cyjną, a opierała się na kapłańskiej 
wierze, miłości do drugiego człowie-
ka, ludzkiej solidarności oraz przyjaźni  
z konkretnymi ludźmi. Taka postawa 
budziła niepokój i agresję sił zła, które 
wówczas uważały, że są niezwyciężo-
ne i wszystko im wolno – powiedział 
bp Śmigiel.

Pielgrzymka jak zwykle była oka-
zją przekazania obrazu Matki Boskiej 
Patronki „Solidarności” kolejnemu 
regionowi, by peregrynował po para-
fiach. Tym razem obraz został ode-
brany przez przedstawicieli Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

Tegorocznej pielgrzymce towa-
rzyszyła mobilna strefa „Zdrowe ży-
cie” organizowana przez PZU przy 
wsparciu Kancelarii Prezydenta RP.  
W ramach strefy można było skorzy-
stać z bezpłatnych badań diagnostycz-
nych i konsultacji lekarskich, m.in. z za-
kresu kardiologii, dietetyki, fizjoterapii. 
Strefa wśród pielgrzymów pojawiła 
się m.in. dzięki uprzejmości Kancelarii 
Prezydenta RP.

W formie wydarzenia towarzy-
szącego odbył się na Jasnej Górze  
w dniach 16-17 września Kongres 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
była partnerem strategicznym. Orga-
nizatorami Kongresu była natomiast 
Fundacja Instytut Mediów (wydawca 
tygodnika katolickiego „Niedziela”) 
oraz PSWE. Organizatorzy zorgani-
zowali  dwie debaty i dwanaście pa-
neli tematycznych. W Kongresie wzię-
ło udział ok. 70 uczestników debat  
i moderatorów. Zakończeniem Kon-
gresu był koncert muzyczny związany  
z twórczością Zbigniewa Herberta 
oraz Przemysława Gintrowskiego.

Małopolskę reprezentowało kilku-
set pielgrzymów zarówno z Krakowa, 
jak i innych części Regionu, jak nowo-
sądecczyzna, Podhale, Tarnów czy 
Wadowice. Przedstawiciele naszego 
Regionu uczestniczyli m.in. w Drodze 
Krzyżowej na Wałach Jasnej Góry 
oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.
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MSZA ŚW. ZA OJCZyZNę 
W MISTRZEJOWICACH

29 września w parafii p.w. św. Maksymiliana 
Kolbe w Mistrzejowicach odbyła się „czwartkowa” 
uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w 40. rocznicę 
ich rozpoczęcia. Nabożeństwo zostało odprawione  
w intencjach: 38. rocznicy zamordowania księdza Je-
rzego Popiełuszki i 20. rocznicy poświęcenia „Krzyża 
ks. Jerzego Popiełuszki” w mistrzejowickiej parafii. 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko gościł w owym kościele 
na czwartkowych mszach świętych, dlatego też po 
Jego męczeńskiej śmierci trafił  tam Krzyż wykonany 
drewna, które służyło jako katafalk pogrzebowy ks. 
Jerzego Popiełuszki. Krzyż jest miejscem modlitwy 
wiernych do tej pory. 

O ww. rocznicach i ich wadze dla wiernych mówił 
w swej homilii ks. Jan Latowski, podkreślając rolę śp. 
ks. Kazimierza Jancarza w organizacji  mszy św. za 
Ojczyznę i akcji pomocowych dla prześladowanych 
robotników w stanie wojennym. W tutejszej świątyni, 
w jej dolnym kościele, czterdzieści lat temu rozpo-
częto sprawowanie mszy św. za Ojczyznę, tzw. mszy 
czwartkowych. Były to nabożeństwa odprawiane przy 
licznej rzeszy parafian i ludzi „Solidarności”, w oprawie 
liturgiczno-patriotycznej. Nabożeństwa te przywracały 
ludziom wiarę w prawdę i sprawiedliwość, budziły 
nadzieję w walce o wolność, pełną niepodległość  
i niezależność Ojczyzny. Sprawowane były przez cha-
ryzmatycznych, bohaterskich i oddanych Ojczyźnie 
kapłanów. Podczas tych celebracji  wygłoszono wiele 
porywających i umacniających w wierze homilii i apeli, 
podtrzymujących serca wiernych w nadziei, że na-
dejdzie czas wyzwolenia. Śpiewano „Ojczyznę wolną 
racz nam zwrócić Panie – przypominał kapłan.

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele 
Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” oraz sztandar Zarządu, a także Komisji 
robotniczej Hutników „Solidarności”. Nie zabrakło tez 
pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 86 im. 
ks. Jancarza. Po mszy św. złożono wieńce i kwiaty 
pod „Krzyżem ks. Jerzego Popiełuszki”, stojącym na 
zewnątrz świątyni.

GORLICE – PAMIęTAMy 
O KSIęDZU 
POPIEŁUSZCE

„Solidarność” Ziemi Gorlickiej pamięta o zamor-
dowanym 38 lat temu księdzu Jerzym Popiełuszce. 
Z inicjatywy „Solidarności” Glinika w niedzielę 16 
października 2022 r. została odprawiona uroczysta 
msza święta w kościele pw. Jezusa Miłosiernego  
w Ropicy Polskiej. Modlono się za wstawiennictwem 
błogosławionego księdza Jerzego o potrzebne łaski 
dla ludzi pracy, dla „Solidarności” ale również o rychłą 
kanonizację Patrona „Solidarności”. W wydarzeniu 
tym wziął udział także zastępca przewodniczącego 
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, 
Krzysztof Kotowicz.

Kapłan w swym kazaniu nawiązał do czytań na 
ten dzień i stwierdził, że ksiądz Jerzy Popiełuszko 
nastał w porę i nie w porę głosząc prawdę.

Na zakończenie nabożeństwa ksiądz udzielał in-
dywidualnie uczestnikom błogosławieństwa relikwia-
mi błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
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Początek września to czas nie tylko powrotu 
uczniów do szkoły, wrzesień to miesiąc, który kole-
jarzom od dawna kojarzy się z jednym – z turniejem 
piłki nożnej w Barcicach. Organizowany już od dwu-
dziestu trzech lat, nadal cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem jego uczestników. Pomimo wielu 
burzliwych wydarzeń na kolei, zmian organizacyj-
nych, przekształceń, turniej ten trwa do dziś. Nie 
zatrzymała go nawet pandemia Covid-19. 

W tym roku, 9 września obiekty LKS „Barciczan-
ka” w Barcicach k. Starego Sącza gościły uczestni-
ków 23. Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodni-
czącego, zorganizowanego przez Regionalną Sekcję 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopol-
skim (RSK). Jego niezmienną ideą jest wspieranie, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród 
kolejarzy oraz integracja środowiska pracowników 
spółek kolejowych. Cieszy się to uznaniem i popar-
ciem kolejarzy, którzy tak jak w poprzednich latach 
licznie przyjechali do Barcic – pięknego miejsca oto-
czonego górami, ze świeżym powietrzem, gdzie za-
wsze panuje wspaniała atmosfera. 

Zanim rozpoczęły się rozgrywki, stadion został 
udekorowany banerami i flagami NSZZ „Solidarność”. 
Patronat nad turniejem sprawował Region Małopol-
ski i Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 
przy współpracy z Biurem Wczasowo–Turystycznym 
„Koltur”. W turnieju wzięło udział 212 zawodników  
z 12 drużyn reprezentujących zakłady pracy. Na 
dwóch boiskach rozegrano 23 mecze. Łącznie  
w imprezie uczestniczyło ponad 500 osób.

Do sportowej batalii przystąpiły zespoły repre-
zentujące: PKP Cargo S.A. Zakład Południowy  
w Katowicach, Polregio Zakład Małopolski w Kra-

kowie, Polregio Zakład Podkarpacki w Rzeszowie, 
Straż Ochrony Kolei (SOK), Zakład Maszyn Torowych 
w Krakowie (IM), Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzy-
mania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie (PNUIK), 
PKP Intercity Zakład Południowy w Krakowie, Kole-
je Małopolskie oraz zakłady linii kolejowych (ZLK)  
w Nowym Sączu, Rzeszowie, Krakowie i Łodzi. 

Zawody odbywały się równolegle na dwóch bo-
iskach. Najpierw eliminacje w 4 grupach, a następnie 
systemem pucharowym mecz barażowy, ćwierćfi-
nał i półfinał. W półfinałach zagrały drużyny ZLK 
Łódź, SOK, ZLK Rzeszów i PKP Intercity Kraków. 
Zwycięsko wyszły z nich drużyny SOK i ZLK Łódź, 
które zagrały w finale. W tym roku ponownie Puchar 
Przewodniczącego RSK zdobyła drużyna SOK, która  
2 : 0 pokonała drużynę łódzką. 

Po turnieju odbyła się uroczysta ceremonia pod-
sumowująca to wydarzenie. Przewodniczący RSK, 
Ireneusz Dynowski podziękował zawodnikom za 

udział w turnieju i sportową walkę, kie-
rownictwu spółek i zakładów kolejowych 
za umożliwianie i wspieranie sportowej 
rywalizacji swoich pracowników oraz ży-
czył wszystkim uczestnikom ponownego 
spotkania się za rok w Barcicach.

W trakcie turnieju (już po raz szes-
nasty) przeprowadzona została lote-
ria charytatywna, na którą upominki  
i gadżety reklamowe przekazały spółki 
kolejowe, zakłady pracy, organizacje 
zakładowe NSZZ „Solidarność” oraz 
osoby prywatne, które wsparły naszą 
akcję. Protokół z przeprowadzonej lote-

W BARCICACH PO RAZ 23
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rii odczytała Elżbieta Baczewska (PKP Telkol), która 
poinformowała zebranych, że dzięki hojności osób 
biorących udział w loterii zebrano 9 560 zł. Kwota ta 
zostanie przeznaczona dla dwójki dzieci kolejarzy 
i kolejarza, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji 
zdrowotnej i życiowej.

Drużynie SOK, zwycięzcy turnieju, puchar za 
pierwsze miejsce oraz drugi puchar ufundowany 
przez Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury 
wręczył przewodniczący Ireneusz Dynowski. 

Druga drużyna w turnieju (ZLK Łódź) otrzymała 
puchar z rąk Henryka Sikory, Przewodniczącego 
Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ 
„Solidarność” a drużynom, które zajęły trzecie miej-
sca (PKP Intercity Kraków i ZLK Rzeszów) puchary 
wręczyli Aneta Taborska, Przewodnicząca KO NSZZ 
„Solidarność” w PKP Intercity Kraków i Krzysztof 
Kapałka, Zastępca Przew. RSK. 

Puchar Fair Play, który ufundował Region Mało-
polski NSZZ „Solidarność” przypadł drużynie Polregio 
Rzeszów, a wręczył go osobiście Adam Lach, Prze-
wodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność”. Wszyscy zawodnicy biorący udział otrzymali 
specjalnie przygotowane na tę okazję pamiątkowe 
koszulki z logo 23. Turnieju. Strugi szampana zwycię-
skiej drużyny zakończyły część sportową turnieju. 

Dalej do godzin nocnych trwała już tylko zaba-
wa przy dyskotekowych światłach i muzyce elektro-
nicznej zapowiadanej przez discjockeya, biesiada 
przy daniach regionalnych i wspólne świętowanie, 
spowodowane ponownym spotkaniem kolejarzy  
w Barcicach.

Turniej organizowany przez RSK jest jednym  
z największych turniejów międzyzakładowych w Pol-
sce i największym organizowanym przez kolejową 
„Solidarność”.

Oprócz charakteru sportowego jest często je-
dynym miejscem corocznych spotkań kolejarzy, 
dyrektorów, związkowców, przedstawicieli różnych 
zakładów a od szesnastu lat również daje możli-
wość finansowej pomocy kolejarzom znajdującym się  
w trudnej sytuacji. Pomoc finansowa z naszej loterii 
charytatywnej jest jednym z największych dorobków 
turnieju, dzięki któremu możemy pomagać innym 
ludziom.

Dla jednych turniej jest miejscem dobrej zabawy, 
dla innych całodzienną przyjemnością z gry w piłkę. 
Po prostu jest dla wszystkich i każdy znajdzie w nim 
swoje miejsce. A „Solidarności” daje satysfakcję, że 
mogła go dla kolejarzy zorganizować. 

Bogdan Ostrowski
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10 września uczestniczyliśmy w XX Ogólnopol-
skiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, na którą 
przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych z całej 
Polski. Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod 
hasłem „W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój...”. 
Głównym celebransem uroczystości był abp Marek 
Jędraszewski, któremu towarzyszyło kilkudziesięciu 
kapelanów środowisk kolejarskich. On też wygłosił 
do kolejarzy homilię, zwracając uwagę na służebny 
charakter kolejarskiego zawodu i apelując o jedność 
branży wbrew różnorodnym tendencjom politycz-
nym. 

Arcybiskup przypomniał historię tradycji pielgrzy-
mowania przez kolejarzy do Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia i ideę pociągu papieskiego. Stwierdził, 
że XX pielgrzymka kolejarzy odbywa się w szcze-
gólnym czasie wojny na Ukrainie. Wraz z agresją 
Rosji zapanowały przemoc i okrucieństwo, ale także 
zrodził się wielki podziw dla ukraińskiego narodu. 
W tym trudnym czasie Polska, która u swych funda-
mentów jest chrześcijańska, wyświadczyła Ukrainie 
pomoc. Pomagali także kolejarze, którzy umożliwili 
uchodźcom poruszanie się po kraju. To wielka radość  
i duma, że mimo obaw, iż ustanie w nas gotowość 
niesienia pomocy, że będziemy zmęczeni tą sytuacją, 
ciągle jest w nas otwarte, pełne miłosiernej miłości 

XX PIELGRZyMKA KOLEJARZy DO 
SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH

serce dla tych, którzy są bardziej od nas potrzebują-
cy – stwierdził arcybiskup. Zauważył, że Polska od 
razu nazwała agresora po imieniu i domagała się 
zdecydowanych sankcji. Jesteśmy dotknięci niema-
łym kryzysem, ale za naszą granicą giną ludzie. Nie 
wolno nam zatracić właściwej oceny sytuacji i tego 
co się dzieje na ukraińskiej ziemi – mówił.

Przypomniał wydarzenia z 1965 r., gdy polscy 
biskupi skierowali do biskupów niemieckich w swo-
im orędziu słynne słowa: „Przebaczamy i prosimy  
o przebaczenie”. Bez tego aktu nie byłby możliwy pro-
ces pojednania między narodami. Zgodnie z naucza-
niem Chrystusa, od Miłosierdzia Bożego nie można 
oddzielić sprawiedliwości. Chrystus domaga się, by 
chrześcijanie byli sprawiedliwi i w jej imię domaga-
li się właściwych czynów od winowajców. Zgodnie  
z nauczaniem Jezusa, zgodnie z nauczaniem Kościo-
ła, od miłosierdzia Bożego nie można odłączyć Bożej 
sprawiedliwości. Jeżeli Jezus wzywa nas do tego, 
byśmy byli miłosierni jak Ojciec, przedstawiając sie-
bie jako sprawiedliwego, najwyższego i ostatecznego 
Sędzię, domaga się od nas, abyśmy byli sprawiedliwi 
wobec Boga i innych ludzi. To znaczy okazywać 
sprawiedliwość poprzez pamięć pełną wdzięczno-
ści, ale także w imię tej sprawiedliwości domaga-
jąc się czynów od tych, którzy wobec nas zawinili. 
Stąd konieczność tej sprawiedliwości między Polską  

a Niemcami w wymiarze ma-
terialnym, za bezmiar krzywd 
wyrządzonych naszemu pań-
stwu, narodowi i obywatelom 
i słuszność w imię sprawie-
dliwości domagania się repa-
racji ze strony Niemiec, mimo 
że już tyle lat upłynęło od za-
kończenia wojny. Mówienie  
„w sensie moralnym jesteśmy 
odpowiedzialni, ale w sensie 
materialnym – nie”, zaprzecza 
najbardziej fundamentalne-
mu poczuciu sprawiedliwości  
– zauważył arcybiskup. Stwier-
dził, że wiąże się z tym także 
prowadzenie właściwej polity-
ki historycznej, w myśl której 
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mówi się, że wojnę wywołali Niem-
cy i Rosja sowiecka. Jeśli zabraknie 
pamięci i troski o nią, przekłamanie 
i zapomnienie będzie postępowało. 
Nie ma większej krzywdy i niespra-
wiedliwości okazywanej polskiemu 
narodowi niż oskarżenie, mieszczące 
się w sformułowaniu „polskie obozy 
koncentracyjne” – stwierdził metro-
polita.

Zauważył, że zebrani są też zo-
bowiązani, by pamiętać o bohater-
skich kolejarzach, którzy wraz z żoł-
nierzami i ludnością cywilną stawili 
opór niemieckim okupantom i spo-
tkali się z dramatycznymi represjami.  
Sprawiedliwość wymaga, by o nich 
pamiętać. Sprawiedliwość domaga się, byśmy także 
dziś podczas tej XX pielgrzymki polskich kolejarzy 
modlili się za nich i dziękowali za to, że swoją bo-
haterską postawą wykuli etos polskiego kolejarza, 
do którego dziś z taką troską powracacie – mówił 
arcybiskup.

W modlitwie powszechnej przedstawiciele świa-
ta kolejarskiego modlili się nie tylko o pomyślność i 
bezpieczeństwo w pracy, ale także za dusze tych, 
którzy po kolejarskich trudach odeszli z tego świata 
oraz za młode kadry, czyli uczniów szkół kolejarskich 
przygotowujących się do pracy w tym zawodzie. 

Warto podkreślić, że arcybiskup Marek Jędra-
szewski przyjechał na pielgrzymkę do Sanktuarium 
Miłosierdzia… papieskim pociągiem, który kolejarze 
odnowili po dwudziestoletniej eksploatacji. W nabo-
żeństwie uczestniczyli też Adam Lach, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidar-
ność” oraz minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk 
a także przedstawiciel kolei słowackich.

Uroczystość zakończyło wspólne odmówienie 
z innymi pielgrzymami Koronki do Bożego Miłosier-
dzia. 

Bogdan Ostrowski
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20 października br. przewodniczący Zarządu 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, Adam 
Lach, wraz z zastępcą Krzysztofem Kotowiczem 
odwiedzili Małopolski Oddział Regionalny Agencji 
Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, który ma siedzibę 
w Krakowie. Wraz z przewodniczącą Komisji Podza-

29 września br. obradował Zarząd Regionu Ma-
łopolskiego NSZZ „Solidarność”. Główne tematy ze-
brania to:

zbliżająca się kampania wyborcza w Związku   –
i jej zasady,
sprawozdanie i omówienie prac zespołu dot. Willi  –
„Salamandra” w Krynicy,
zagadnienia dot. cen energii elektrycznej i gazu  –
oraz przyjęcie stanowiska Zarządu w tej spra-
wie,
informacje z posiedzenia Komisji Krajowej, które  –
przekazali małopolscy członkowie KK. Odnosi-
ły się one do rozmów związkowców z przed-
stawicielami Rządu, w trakcie których wątkiem 
przewodnim była trudna sytuacja w przemyśle 
energochłonnym,
informacje z prac Prezydium Zarządu Regionu  –
Małopolskiego, Zespołu ds. szkoleń, Oddziałów 
i Sekcji.
Poza wymienionymi zagadnieniami rozmawiano 

także o sytuacji w branży kolejowej, służbie zdrowia, 

kładowej NSZZ „Solidarność” Anną Nowak przepro-
wadzono rozmowę z Jerzym Adamem Radoniem, 
Dyrektorem MOR ARiMR.

W trakcie spotkania związkowcy zapoznali się 
ze strukturą Oddziału MOR, a szczególnie zwrócono 
uwagę na problemy pracownicze i ich rozwiązywa-

nie. Tematem była również współpraca ze 
związkami zawodowymi.

Strony spotkania zgodnie stwierdziły, 
że zadowolenie i bezpieczeństwo pra-
cownika to gwarancja wysokiej efektyw-
ności pracy!

Przedstawiciele Małopolskiej „Soli-
darności” odbyli również krótką rozmowę 
z zastępcą dyrektora MOR ARiMR  Elż-
bietą Wróbel, w trakcie której podzięko-
wano za dotychczasową konstruktywną 
współpracę.

Warto tutaj wspomnieć, że w tym  
Oddziale MOR w ostatnim czasie odno-
towaliśmy wyraźny wzrost przynależności 
pracowników do NSZZ „Solidarność”.

służbach mundurowych i w oświacie.
Przyjęte uchwały i stanowiska:

Uchwala nr 59/2022 ws. ustalenia kalendarza  –
wyborczego na kadencje 2023-2028 w Regionie 
Małopolskim NSZZ „Solidarność”,
Uchwala nr 60/2022 ws. obowiązującego na czas  –
kadencji 2023-2028 klucza liczbowego określają-
cego tabelaryczną zależność liczby wybieranych 
delegatów na WZD Regionu Małopolska oraz 
klucza liczbowego, wg którego wybierani będą 
elektorzy etc.,
Uchwala nr 61/2022 ws. upoważnienia RKW do  –
wyrażenia zgody na przeprowdzenie wyborów 
poza zebraniem (z urną) i wyborów elektronicz-
nych,
Stanowisko nr 2/2022 ws. skutków wzrostu cen  –
energii elektrycznej i gazu dla przedsiębiorstw,
Stanowisko nr 3/2022 ws. wniosku MZ Komisji Ko- –
palni Soli „Wieliczka” w związku ze wzrostem cen 
energii elektrycznej i gazu dla przedsiębiorstw.

Z WIZyTą W ARIMR W KRAKOWIE

POSIEDZENIE ZARZąDU REGIONU 
MAŁOPOLSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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W środę 14 września w Starostwie Powiato-
wym w Gorlicach zastępca przewodniczącego Za-
rządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Kotowicz wraz z kilkunastoosobową gru-
pą pracowników, a przede wszystkim z  członkami 
„Solidarności” wzięli udział w spotkaniu ze Starostą 
Marią Gubałą. Przedstawiciele naszego Związku 
reprezentowali domy pomocy społecznej z Gorlic 
przy  ul. Michalusa oraz przy  ul. Sienkiewicza.

Głównym tematem dyskusji były podwyżki wy-
nagrodzeń pracowników, a raczej ich brak. W sytu-
acji szalejącej inflacji koszty życia znacznie wzro-
sły. Odczuwają to pracownicy wielu branż, w tym 
również domów pomocy społecznej. Wcześniej-
sze obietnice, niestety nie zostały zrealizowane. 
Strona związkowa zwróciła się, by oszczędności 
powstałe w funduszu płac przeznaczone zosta-
ły do podziału dla pracowników. Niemoralne jest  
w obecnej sytuacji, by te środki przeznaczać na 
inne cele – mówił Krzysztof Kotowicz.

W wyniku szerokiej dyskusji zgodnie stwierdzo-
no, że by zapewnić pracownikom domów pomocy 
społecznej godne zarobki potrzebne są zmiany 
systemowe, a to jest możliwe tylko na szczeblu 
ministerialnym. Oczywiście działacze „Solidarno-
ści” starają się przedkładać te sprawy politykom 
przy różnych okazjach, ale sprawa pozostaje nadal 
nierozwiązana. Dlatego też determinacja pracow-
ników w wielu  placówkach DPS przybiera  na sile 
i mówi się o różnych formach protestów jak na 
przykład pikiety.

Podczas spotkania w siedzibie Starostwa pra-
cownicy na konkretnych przykładach udowadniali 
jak rzetelnie podchodzą do swych obowiązków  
i z jaką troską zajmują się pensjonariuszami. Jed-
nak w dłuższej perspektywie przy niskiej obsadzie 
etatowej i marnej płacy nie będzie osób chętnych 
do pracy w tej branży.  Zwrócono również uwagę 
na potrzebę większej ochrony prawnej pracowni-
ków DPS.

Przewodniczący organizacji NSZZ „Solidar-
ność” z poszczególnych DPS przekazali pani Sta-
roście pisma oczekując również pisemnego odnie-
sienia się do przedstawionych problemów.

O DOMACH POMOCy 
SPOŁECZNEJ  
W GORLICACH

Ulga podatkowa dla związkowców 
w rozliczeniu podatkowym za 2022

Przypominamy o korzystnym rozwiązaniu podat-
kowym dla związkowców przewidzianym w ustawie  
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tzw. ustawa o PIT). Zmiana obo-
wiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r., przy czym doszło 
do jej dodatkowej modyfikacji z dniem 1 lipca 2022 
r. Funkcjonuje dla rozliczenia podatkowego za cały 
2022 r.

W rozliczeniu podatkowym (PIT) za 2022 r. czło-
nek związku zawodowego będzie mógł pomniejszyć 
dochód o („odpisać od dochodu”) kwotę składek 
członkowskich zapłaconych na rzecz związków za-
wodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 500 zł. Zmniejszy to podstawę 
opodatkowania (dochód) członka związku-podatnika 
za 2022 r., a tym samym spowoduje zwrot podatni-
kowi części podatku dochodowego (w uproszczeniu) 
jaka była odprowadzona od kwoty o jaką się dochód 
pomniejszy. W 2023 r. każde dodatkowe środki finan-
sowe przydadzą się w gospodarstwach domowych.

żeby odpisać kwotę składek od dochodu za 2022 
r. (nie więcej niż 500 zł w roku podatkowym) należy 
mieć dowód potwierdzający wysokość wydatków na 
ten cel w 2022 r. Wysokość wydatków ustala podatnik 
na dwa sposoby w zależności od tego jak odprowa-
dza składki.

W przypadku składek potrącanych przez pracodaw-
cę – na podstawie informacji przekazanej przez praco-
dawcę-płatnika podatnikowi (zasadniczo PIT-11).

W przypadku opłacających składki indywidual-
nie – na podstawie  dowodu wpłaty składek człon-
kowskich na rzecz związku zawodowego, z którego 
wynikają co najmniej (to ważne): dane identyfikujące 
członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, 
nazwa organizacji związkowej, na rzecz której doko-
nano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaco-
nych składek.

Jako działacze związkowi w przypadku skła-
dek potrącanych przez pracodawcę, upewnijmy się  
z ostrożności, że działy księgowości zakładu pracy 
wiedzą o ww. zasadach, a w przypadku członków pła-
cących składki indywidualnie, że ich dowody wpłaty 
(np. opis w przelewach bankowych – dowody prze-
lewu) zawiera ww. dane, których wymaga ustawa  
o PIT.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust.  
7 pkt 5 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).
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PIKIETA SEKCJI ZAWODOWEJ 
INFRASTRUKTURy KOLEJOWEJ

Ponad dwustu pracowników spółek kolejowych 
z całego kraju protestowało przed Ministerstwem 
Aktywów Państwowych, przy ul. Wspólnej 6 w War-
szawie. 

Zdecydowaną większość stanowili związkowcy 
z zakładów linii kolejowych oraz innych jednostek 
organizacyjnych i spółek zależnych od PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. (PLK). 

Protestowali również pracownicy PKP Telkol  
z „Solidarności” i Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. 
Wśród protestujących byli także pracownicy mało-
polskich struktur Polregio i PKP Cargo zrzeszeni  
w Regionalnej Sekcji Kolejarzy.

Organizatorem pikiety była Sekcja Zawodowa 
Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, która 

od lat wspiera przejęcie pracowników i spółki PKP 
Telkol do PLK.

Pikietujący protestowali przeciwko zwolnieniom 
pracowników PKP Telkol, przeciągającym się od po-
nad dwóch lata procedurom przejęcia (zakupu) tej 
spółki przez PLK od spółki Polskie Koleje Państwowe 
S.A., dla której nadzór właścicielski pełni Minister-
stwo Aktywów Państwowych.

Związkowcy z SZIK zdecydowali się na protest, 
ponieważ dotychczasowe działania nie przyniosły 
oczekiwanych efektów. Pomimo umów i deklaracji 
pomiędzy spółkami, PKP S.A. skupia się na szuka-
niu powodów, żeby czegoś nie zrobić, tym samym 
opóźniając albo wręcz pozorując proces sprzeda-
ży „swojej” spółki do PLK. To wszystko dzieje się 
pod przykrywką „działania zgodnie z prawem” albo 
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„na podstawie Kodeksu spółek handlowych …”.
Pikiecie towarzyszyła atmosfera związkowego 

protestu i walki o swoje racje. Wypowiedzi i okrzyki 
przerywane były wielokrotnym skandowaniem ha-
sła dnia: „telkol do peelki” przy akompaniamencie 
gwizdków i syren. W niektórych momentach było 
bardzo głośno. 

Związkowcy zaopatrzeni byli w transparenty, ko-
szulki z logo „S” i flagi. Wśród haseł, które można 
było przeczytać na transparentach były m.in.: „Telkol 
zakładnikiem PKP S.A.”, „PKP Telkol do Grupy PLK”, 
„Stop dla likwidacji Telkolu”, „Dość eksperymentów na 
kolejarzach” Pikietę prowadził (będąc przewodniczą-
cym zgromadzenia) Henryk Sikora, przewodniczący 
„Solidarności” w PLK. 

Do uczestników pikiety zwrócił się Henryk Grymel 
przewodniczący Krajowego Sekretariatu Transpor-
towców i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidar-
ność”: Dla Krajowej Sekcji Kolejarzy ta sytuacja jest 
kuriozalna. Na zespołach trójstronnych ds. kolej-
nictwa zapadały decyzje, że PLK przejmuje Telkol. 
Ministrowie obiecywali, mówili, że tak będzie. I nic 
się z tym nie dzieje. PLK chce Telkol, PKP S.A. chce 
się Telkol-u pozbyć, wszyscy są dogadani, tylko nie 
ma żadnych działań w tym kierunku. To pozorowane 
przejęcie trwa już dwa lata. Sekcja Krajowa zrobiła 
wszystko co mogła. Skończył się czas naszego cze-
kania, dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy.

Zdaniem związkowców przejecie PKP Telkol 
przez PLK jest jedy-
nym ratunkiem dla tej 
spółki i jej pracow-
ników. To PLK zleca 
prace z branży teleko-
munikacyjnej, w tym 
utrzymanie urządzeń 
radiołączności kolejo-
wej (mających wpływ 
na bezpieczeństwo 
ruchu pociągów), 
które najczęściej 
wykonują firmy ze-
wnętrzne. Związkow-
cy wskazują, że brak 
sprawnych działań 
finalizujących przeję-
cie PKP Telkol przez 
PLK doprowadzi do 
jej upadłości.

Elżbieta Baczew-
ska, przewodnicząca 
Komisji Międzyzakła-

dowej NSZZ „Solidarność” w PKP Telkol stwierdziła: 
– Doszliśmy do ściany. Mówimy dość! Jesteśmy 
tutaj, żeby zaprotestować przeciw sytuacji, która jest 
w spółce. Pracodawca za zgodą właściciela, czyli 
prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, odebrał 
pracownikom praktycznie wszystko. Wypowiedziano 
układ zbiorowy pracy, na czym pracownicy stracili 
średnio około 800-1000 zł, zabrano premie, wypo-
wiedziano porozumienie partnerów społecznych, 
które mówi o dialogu. Co to oznacza? W tej spółce 
nie ma dialogu. My przychodzimy na spotkania, bo 
nas zarząd wzywa po to, żeby usłyszeć, że ma do 
zwolnienia kolejne 50 czy 100 osób.

SZIK przygotowała Petycję adresowaną do Jacka 
Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Akty-
wów Państwowych, którą odczytał Stanisław Kokot 
Zastępca sekcji zawodowej. Została ona przekazana 
osobom, które w imieniu ministra wyszły do zgroma-
dzonych. 

Przez kilkadziesiąt minut trwało spotkanie de-
legacji związków zawodowych z przedstawicielami 
MAP. Tematem spotkania były problemy pracowników 
PKP Telkol. Przedstawicie ministerstwa zadeklarowali 
większe wsparcie dla realizacji przejęcia przez PLK 
spółki PKP Telkol. 

Sprawę będziemy monitorować, na pewno nie 
pozwolimy na niekorzystny rozwój zdarzeń. 

Piotr Pazera
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13 października minęła 40. rocznica tragicznej 
śmierci Bogdana Włosika, 20-letniego ucznia tech-
nikum i pracownika wówczas Huty im. Lenina, który 
został zastrzelony przez oficera SB Nowej Hucie,  
w czasie obchodów kolejnej miesięcznicy wprowa-
dzenia stanu wojennego. Dla uczczenia tego wyda-
rzenia w jego rocznicę złożono wieńce i kwiaty pod 
obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie. Uroczy-
stości odbyły się o godz. 20.00 po Nabożeństwie 
Fatimskim w pobliskim kościele Arka Pana.

Przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników 
NSZZ „Solidarność” w krakowskim kombinacie, Ro-
man Wątkowski, główny organizator wydarzenia, 
przypomniał okoliczności zamordowania młodego 
uczestnika protestów, które, jak mówił, tego dnia 
były wyjątkowo burzliwe, gdyż kilka dni wcześniej 
sejm PRL przyjął ustawę o związkach zawodowych 
sprowadzającej się przede wszystkim do delegalizacji 
„Solidarności”.

– Dzisiejsza nasza obecność w tym miejscu 
jest dowodem na to, że zło zwyciężamy dobrem – 
mówił Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, który 
przypomniał, że mroki komunizmu pokonali ludzie 
„Solidarności” przy dużej pomocy polskiego Kościo-
ła, o czym dziś chce się zapomnieć i wymazać ze 
społecznej pamięci. Dlatego naszym obowiązkiem 
jest pamiętać jak było, a przede wszystkim pamiętać 
o tych ludziach, którzy często własnym zdrowiem i 
życiem ryzykowali, by w naszym kraju wszyscy czuli 
się wolni.

Wśród składających wieńce byli przedstawiciel 
Andrzeja Dudy, prezydenta RP, Łukasz Kmita woje-
woda małopolski, przedstawiciel IPN, przedstawiciel 
marszałka województwa małopolskiego, krakowscy 
radni oraz przedstawiciele struktur NSZZ „Solidar-

ność”, w tym przedstawiciele Zarządu Regionu Ma-
łopolskiego z pocztem sztandarowym i KRH „Solidar-
ność” z krakowskiej huty.

W uroczystości uczestniczyła siostra zamordowa-
nego robotnika, pani Alina Włosik-Ignatowicz, która  
w swym wystąpieniu stwierdziła, że nie o taka Polskę 
walczył jej brat, w której ogranicza się działalność lub 
całkiem likwiduje zakłady pracy i miejsca pracy, a de-
cyzje o tym zapadają poza Polską, jak w przypadku 
właścicieli sprzedanej krakowskiej huty.

Natomiast 15 października, w sobotę, odbył 
się XXVI Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosi-
ka. W imprezie wzięło udział 320 osób. Jak co roku 
Bieg zgromadził na starcie kilkaset osób – młodzież 
szkolną i dorosłych, amatorów biegania i uczestni-
ków  dużych zawodów. Trasa o długości 4,2 km prze-
biegała spod Bramy Głównej ArcelorMittal Poland 
S.A do bramy Technikum Gastronomicznego przy ul. 
Obrońców Krzyża obok Arki Pana, tj. w pobliże miej-
sca, w którym zginął Bogdan Włosik. Organizatorem 
imprezy jest KRH NSZZ „Solidarność” w AMP S.A. w 
Krakowie i ma na celu uczczenie pamięci zarówno 
Bogdana Włosika, jak i innych ofiar stanu wojennego, 

40. ROCZNICA ŚMIERCI BOGDANA WŁOSIKA
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a także popularyzację sportu, kształtowanie postaw 
patriotycznych i solidarności społecznej, głównie 
wśród młodego pokolenia.

W tym roku po raz kolejny wygrał Adam Czer-
wiński – średniodystansowiec z Wiśniowej, obecnie 
mieszkający w Wieliczce, m.in. dwukrotny wicemistrz 
Polski w biegu na 1500 m (2011, 2018), halowy 
mistrz kraju na tym dystansie (2012, 2014) i dwukrot-
ny uczestnik halowych mistrzostw Europy – startował 
w Biegu Włosika już kilkanaście razy. Wygrał go 
kilkakrotnie, poprzednio przed trzema laty.

W kategorii kobiet z rocznika 2001 i starszych 
trzecie miejsce zajęła była lekkoatletka (specjalizują-

ca się w biegu na 400 metrów przez płotki) Agnieszka 
Lewkowicz.

Po zakończeniu biegu młodzi zawodnicy, przed-
stawiciele hutniczej i regionalnej „Solidarności” oraz 
władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem, 
stojącym w miejscu śmierci Bogdana Włosika. Roze-
grano także konkurs wiedzy na temat historii Nowej 
Huty i prowadzonych w niej walkach o wolność spo-
łeczną i narodową w czasach PRL.

Szczegółowe wyniki Biegu Czytelnicy znajdą na 
stronie internetowej: XXVI Bieg pamięci Bogdana 
Włosika – Solidarność Małopolska (solidarnosc.kra-
kow.pl).
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DIALOG SPOŁECZNy 
W SEKTORZE 
STALOWyM

14 października br. w Brukseli odbyła się Konfe-
rencja plenarna ds. Dialogu Społecznego w sektorze 
stalowym. Była to wspólna Konferencja pracodawców 
hutniczych (EUROFER) i związków zawodowych 
(INDUSTRIALL), którego częścią, poprzez Sekre-
tariat Metalowców jest Krajowa Sekcja Hutnictwa 
NSZZ „Solidarność”. Stronę polską na Konferencji 
reprezentowały 2 osoby, Przewodniczący KSH An-
drzej Karol oraz Wiceprzew. Andrzej Gębara z AMP 
Kraków.

Zebrani omówili najważniejsze problemy i za-
grożenia wynikające z aktualnej sytuacji politycznej 
(wojna na Ukrainie) i jej skutki oraz kryzys energe-
tyczny i surowcowy, formułując żądanie, by Unia 
Europejska wprowadziła cła na stal importowaną  
i w ten sposób chroniła rynek i cała gałąź przemysłu 
metalurgicznego. 

Na zakończenie przyjęto wspólne siedmiopunk-
towe oświadczenie stron społecznych działających 
w przemyśle stalowym w Europie, które zostanie 
przekazane do Parlamentu Europejskiego, Komisji 
Europejskiej i innych instytucji zajmujących się tymi 
sprawami.

 Andrzej Gębara

ZESPóŁ 
TRóJSTRONNy 
DS. HUTNICTWA

18 października br. odbyło się kolejne posiedze-
nie Zespołu Trójstronnego ds. Hutnictwa. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych, 
pracodawców oraz przedstawiciele strony rządowej. 
„Solidarność” była reprezentowana przez 5 stałych 
członków tego Zespołu z Krajowej Sekcji Hutnictwa 
„S”, Przew. KSH A. Karola, A. Gębarę (Kraków),  
W. Krasuskiego (Ostrowiec), L. Korzeniewicza (War-
szawa) i L. Majchrzaka (D. Górnicza). Pracodaw-
ców reprezentował Prezes Huty CMC Zawiercie oraz 
przedstawiciele Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej z Prezesem M. Motyką na czele. Natomiast stro-
nę rządową reprezentowali Dyrektorzy Departamen-
tów z ministerstw: Aktywów Państwowych, Klimatu  
i Środowiska, Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podczas posiedzenia została przedstawiona sy-
tuacja polskiego hutnictwa w świetle potęgujących się 
zawirowań gospodarczych oraz dostępności surow-
ców i nośników energii, w szczególności gazu ziem-
nego warunkach wojny wywołanej przez Rosję. 

Dyskutowano także o wsparciu polskiego hutnic-
twa w sytuacji kryzysu energetycznego, wdrożenia 
tzw. Tymczasowych Ram Kryzysowych, rozwoju lą-
dowej energetyki wiatrowej i liberalizacji tzw. Ustawy 
10 H i ułatwieniach w procesie inwestycyjnym farm 
wiatrowych na lądzie. W tym miejscu należy wspo-
mnieć, że energia z wiatraków jest obecnie najtańszą 
energią. Dyskutowano również o obniżeniu kosztów 
systemu zielonych certyfikatów i o procesie notyfi-
kacji nowelizacji przepisów w zakresie rekompensat 
kosztów pośrednich. Ponownie wspomniano o stra-
tegicznym znaczeniu złomu dla hutnictwa, podkre-
ślając, że dla niektórych instytucji jest to odpad, ale 
dla większości jest to strategiczny surowiec, który 
nie występuje w naturalnym środowisku, zaznacza-
jąc że jest to surowiec zdekarbonizowany bez śladu 
węglowego. Tymczasem rocznie z Europy wywozi 
się ok. 20 mln ton tego cennego surowca, głównie 
do Turcji. 

Poinformowano o budowie nowego pływające-
go terminala gazowego w Gdańsku, który ma być 
otwarty w 2027 roku o przepustowości ok. 8-12 mln 
m3 gazu.

Andrzej Gębara
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Europejski przemysł stalowy jest sercem euro-
pejskiej gospodarki i odpowiada za 310 000 bezpo-
średnich i 2,2 mln pośrednich miejsc pracy w UE. 
Potrójny kryzys energetyczny, surowcowy i kosztów 
życia oznacza, że dialog społeczny i wsparcie na 
poziomie krajowym i europejskim są ważniejsze niż 
kiedykolwiek, aby chronić sector stalowy i związane 
z nim miejsca pracy. 

Przy kosztach energii około siedem razy wyż-
szych niż przed kryzysem i cenie węgla wynoszącej 
70 euro za tonę, europejski sektor stalowy ugina się 
dziś pod ciężarem ogromnych kosztów, znacznie 
wyższych niż w innych regionach świata produku-
jących stal. Nielegalna inwazja na Ukrainę, która 
pogłębiła kryzys energetyczny, doprowadziła również 
do drastycznego spadku lub wstrzymania dostaw tra-
dycyjnych surowców z Rosji i Ukrainy, takich jak ruda 
żelaza, co zmusza europejskie przedsiębiorstwa do 
zaopatrywania się w innych miejscach po znacznie 
wyższych kosztach. Ponadto pracownicy i obywate-
le cierpią z powodu inflacji w UE na poziomie 10% 
(wrzesień 2022).

Europejscy partnerzy społeczni, Europejskie 
Stowarzyszenie Stali (EUROFER) oraz Europejski 
Związek Zawodowy industriAll (industriAll Europe) 
wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochro-
ny europejskiego sektora stalowego i ochrony tych 
wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy w Europie, 
przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia euro-
pejskiego sektora stalowego, odpowiedzialnego za 
środowisko naturalne, o niskiej zawartości węgla, tj. 
o obiegu zamkniętym, ale konkurencyjnego na rynku 
międzynarodowym.

Podwójne, bo ekologiczne i cyfrowe przemiany 
w branżach nigdy nie stanowiły większego wyzwania 
i dlatego potrzebne będą większe inwestycje i ich 
wsparcie, by zapewnić, że przemiany te zakończą się 
sukcesem, a żaden pracownik przemysłu stalowego 
ani żaden region nie pozostanie w tyle. 

Dlatego europejscy partnerzy społeczni posta-
nawiają: 

Zgodzić się na pełne poszanowanie dialogu 1. 

społecznego na wszystkich poziomach, zgodnie  
z ustawodawstwem krajowym i europejskim. 
Wezwać przedsiębiorstwa do dalszego inwesto-2. 
wania zarówno w swoje zakłady, jak i w ludzi,  
a władze publiczne do szybkiego wspierania pro-
jektów dekarbonizacji. 
Domagać się osobnego funduszu UE wspiera-3. 
jącego krajowe programy pracy krótkotermino-
wej, poprzez wdrożenie SURE 2.0, aby utrzymać 
przedsiębiorstwa na powierzchni z silną warun-
kowością społeczną.
Nalegać na wdrożenie krótkoterminowych roz-4. 
wiązań awaryjnych, które ograniczą koszty i ceny 
gazu oraz energii elektrycznej, zapewniając jed-
nocześnie bezpieczeństwo dostaw zarówno tych 
mediów, jak i surowców. 
Wspierać starania o zmianę treści  rozporządze-5. 
nia UE w sprawie przemieszczania odpadów, 
z uwzględnieniem znaczenia złomu stalowego,  
jako surowca strategicznego, a nie traktowania 
go jako odpadu.  
Domagać się podjęcia działań ze strony UE  6. 
w celu zapewnienia uczciwego handlu i zwrócić 
się do UE o rozważenie środków nadzwyczajnych 
w odniesieniu do importu, podkreślając ogromne 
zniekształcenie cen energii/kosztów ze szkodą 
dla stali i pracowników w UE, ostrą konkurencję 
światową i zwiększoną globalną nadwyżkę mocy 
produkcyjnych, przy czym wiele innych regionów 
jest znacznie mniej dotkniętych potrójnym kryzy-
sem niż Europa. 
Wezwać wszystkie zainteresowane strony do 7. 
współpracy w celu zapewnienia sprawiedliwego 
przejścia każdego pracownika przemysłu stalo-
wego lub regionu stalowego przez zapowiadane 
transformacje cyfrowe I ekologiczne.  
Europejscy partnerzy społeczni będą kontynu-

ować współpracę z krajowymi i europejskimi de-
cydentami politycznymi, aby zapewnić przetrwanie 
europejskiego sektora stalowego. 

Podpisano w Brukseli, dnia 14 października 2022 r.

Wspólne oświadczenie
Potrzebne są pilne działania w celu ochrony europejskiego 

sektora stali i miejsc pracy!
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Niższe i podstawowe jednostki organizacyjne

1. Od dnia 1 października 2022 r. mogą odbywać 
się wybory w niższych jednostkach organizacyjnych 
Związku (organizacje wydziałowe, oddziałowe, po-
dzakładowe, koła) oraz wybory delegatów na za-
kładowe lub międzyzakładowe zebranie delegatów 
(jeśli władzą stanowiącą-wyborczą jest w danej or-
ganizacji zakładowej/międzyzakładowej zebranie 
delegatów).

2. Od dnia 1 listopada 2022 r. mogą odbywać 
się wybory w podstawowych jednostkach organiza-
cyjnych (zasadniczo organizacje zakładowe i mię-
dzyzakładowe). 

Wybory w organizacjach  mogą następować 
jednostopniowo czyli przez zebranie wszystkich 
członków (np. zakładowe lub międzyzakładowe ze-
branie członków) lub dwustopniowo poprzez wybór 
delegatów w ustalonych okręgach wyborczych wg 
ustalonego klucza liczbowego, a następnie zebranie 
tych delegatów jako władzy stanowiącej dokonującej 
wyboru  dalszych władz.

Na obecnym etapie najważniejsze są wybory  
w organizacjach zakładowych/międzyzakłado-
wych. Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Ma-
łopolskiego NSZZ „Solidarność” (dalej „RKW”) za-
chęca, żeby wybory odbyły się najwcześniej jak jest 
to organizacyjnie możliwe. W szczególności dotyczy 
to, ze względów opisanych niżej, organizacji poniżej 
100 członków.

Za organizację wyborów w danej jednostce od-
powiada władza wykonawcza z kadencji 2018-2023 
(np. komisja zakładowa lub międzyzakładowa), która 
organizuje wybory sama lub powołuje do tego  ko-
misję wyborczą.

3. Przypominamy najważniejsze zasady  
z uwzględnieniem wrześniowych zmian w Ordynacji 
wyborczej NSZZ „Solidarność” wskazując także naj-
ważniejsze dokumenty wyborcze. Dokumenty (wzory 
i formularze) są dostępne zarówno na stronie solidar-
nosc.org.pl (ikonka: zielone kółko z urną w prawym 
górnym rogu) jak i na stronie solidarnosc.krakow.pl  
w zakładce „wybory”. Niniejszy tekst mówi o zasa-
dach ogólnych, opisując kwestie ramowo i „co do 
zasady”, bez wchodzenia w różne szczegóły. Prawo 
wyborcze Związku jest obszerne, przewiduje różne 

szczegółowe rozwiązania w konkretnych przypad-
kach a od zasad czasami istnieją wyjątki.

Najważniejsze akty prawa wyborczego (Ordy-
nacja wyborcza NSZZ „Solidarność”, Uchwała nr 1 
XIX KZD itd.) są zamieszczone na stronie solidar-
nosc.org.pl (po kliknięciu w ikonkę z urną w prawym 
górnym rogu jw.) w „Spis dokumentów dotyczących 
wyborów w Związku”. Zachęcamy do lektury. Bardzo 
dobrym materiałem do przypomnienia sobie kolejnych 
kroków na zebraniu wyborczym jest wzór porządku 
obrad dostępny we „Wzory dokumentów wyborczych 
ogólnych” w ww. lokalizacji internetowej.

Przy wyborach dwustopniowych (zebranie wy-
borcze to delegaci a nie wszyscy członkowie) trze-
ba pamiętać, że musi być wybranych co najmniej 
10 delegatów i jednocześnie co najmniej ponad 
połowa z tych, którzy powinni być wybrani zgodnie 
z kluczem i liczebnością okręgów (czyli przy założe-
niu, że byłoby 0 wakatów). Te dwa warunki muszą 
być spełnione łącznie.

Jeśli chodzi o dokumenty najbardziej istotne, to 
po pierwsze ważnym dokumentem, niejako wstęp-
nym, jest tzw. protokół komisji wyborczej (jeśli 
takiej nie powołano wypełnia go komisja zakładowa/
międzyzakładowa). Jest on istotny zwłaszcza jeśli 
mamy zebranie delegatów, przy czym przy zebraniu 
członków także prosimy o jego wypełnienie.

Drugi ważny dokument to lista obecności na 
zebranie wyborcze obejmująca wszystkich upraw-
nionych (członków lub wybranych w okręgach dele-
gatów). Z lewej strony listy powinni być wymienione 
wszystkie osoby uprawnione (ze względów porząd-
kowych najlepiej zrobić to alfabetycznie: nazwisko 
i imię). Z prawej strony listy przy swoim nazwisku 
i imieniu podpisywać się będą tylko uprawnione 
osoby obecne.

Osoby uprawnione i Regionalna Komisja Wybor-
cza muszą być poinformowani formalnie o wyborach 
co najmniej 14 dni przed dniem wyborów. To bardzo 
ważne. Naturalnie prosimy, jeśli to możliwe jeszcze 
wcześniej o kontakt z członkiem RKW lub pełnomoc-
nikiem RKW, który będzie nadzorował nasze wybory, 
żeby mógł być obecny.

Prawomocnym jest zebranie wyborcze, na którym 
jest obecnych minimum połowa uprawnionych (człon-
ków lub wybranych delegatów). Stwierdza to na po-
siedzeniu wyborczym komisja skrutacyjna (minimum 
trzy osoby) na specjalnym protokole stwierdzają-

WyBORy NA KADENCJę 2023-2028
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cym prawomocność, jest to  trzeci ważny dokument 
(formularz na ww. stronach internetowych).

4. Po czwarte trzeba pamiętać o dwóch doku-
mentach dla zgłoszeń kandydatów. Jest to po 
pierwsze pisemne zgłoszenie-zgoda kandydata (wzór 
na ww. stronach internetowych). Forma pisemna zgło-
szenia-zgody jest obowiązkowa dla każdego zgłosze-
nia, gdyż od września 2022 r. nie ma już możliwości 
zgłaszania ustnego na zebraniu bez zgłoszenia pi-
semnego. Przypominamy, że aby kandydować trzeba 
mieć odpowiedni straż związkowy. Drugi dokument  
z tej grupy to pisemna ankieta kandydata. Nie muszą 
jej wypełniać wszyscy. Wypełniają ją (jeśli chodzi  
o poziom organizacji zakładowych/międzyzakłado-
wych) tylko kandydaci na przewodniczącego ko-
misji zakładowej/międzyzakładowej oraz na dele-
gatów na walne zebranie delegatów regionu lub 
sekcji branżowej (sekretariatu). Dobrym pomysłem 
będzie po wypełnieniu ankiety zrobić sobie jej zdjęcie 
w takiej formie, w jakiej potem trafi ankieta do RKW. 
Gdyby w przyszłości kandydat z jakichś względów 
nie miał przy sobie potwierdzonej przez RKW kopii 
ankiety, a będzie chciał ponownie wypełnić ankietę, 
żeby kandydować na jakimś zebraniu w strukturach 
ponadzakładowych – nie będzie się musiał zasta-
nawiać jakie dane podał, gdyż może skorzystać ze 
zdjęcia  w telefonie  – a ankiety będą spójne.

5. Piąta grupa dokumentów to zbiorcze protoko-
ły z wyborów wypełniane przez komisję skrutacyjną. 
Podstawowy jest protokół z wyboru władz organizacji: 
przewodniczącego, pozostałych członków komisji 
zakładowej/międzyzakładowej i członków komisji re-
wizyjnej. Dodatkowo jest odrębny protokół z wyboru 
delegatów na walne zebranie struktur branżowych  
– jeśli dana organizacja zakładowa/międzyzakładowa 
należy do sekcji branżowej. W tym przypadku ważna 
jest też znajomość treści uchwały rady struktury bran-
żowej o kluczu wyborczym. Trzeci protokół dotyczy 
wyboru delegata/ów na walne zebranie delegatów 
regionu lub elektora/ów, jeśli organizacja nie stanowi 
okręgu naturalnego.

Te organizacje, które zrzeszają minimum 100 
członków wybierają delegata/ów na walne zebranie 
delegatów regionu (wg ustalonego przez Zarząd 
Regionu i podanego na stronie solidarnosc.krakow.pl  
w zakładce „wybory” klucza). Natomiast te organiza-
cje, które nie mają 100 członków wybierają elektora/
ów – jednego na każde rozpoczęte 20 członków 
(minimum 10 członków). Takie mniejsze organizacje 
powinny zrobić wybory w takiej dacie, aby RKW 

mogła otrzymać protokoły z wyboru elektora/ów do 
dnia 28 lutego 2023 r. Do tej daty wg obowiązującej 
uchwały Zarządu Regionu należy też najpóźniej pi-
semnie poinformować o tym, że doszło do połączenia 
kilku takich mniejszych organizacji w okręg naturalny 
do wyboru delegata na walne zebranie delegatów  
w drodze porozumienia.

Chodzi o to, że z uwagi na uchwałę Komisji 
Krajowej ws. kalendarza wyborczego delegatów na 
walne zebranie delegatów regionu można wybierać 
do dnia 31 marca 2023 r. Oznacza to, że elekto-
ra/ów (jeśli nie możemy od razu wybrać delegata  
z racji mniejszej liczebności organizacji) trzeba wy-
brać wcześniej – żeby potem na zebraniu samym 
elektorów w okręgach łączonych wybrali oni spo-
śród siebie delegata do dnia 31.03.2023 r. Wybrani 
elektorzy, jeśli ich organizacje nie utworzą okręgu 
łączonego na podstawie porozumienia zgłoszonego 
do dnia 28 lutego 2022 r.,  będą odbywali zebrania 
elektorów w ramach okręgu łączonego na podstawie 
decyzji RKW. Wobec tego optymalnie dla mniejszych 
organizacji byłoby odbycie zebrania wyborczego do 
połowy lutego 2023 r.

Szóstym rodzajem dokumentu jest karta in-
formacyjna na kadencję 2023-2028 (na stronach 
internetowych jw.). Przy tej okazji prosimy także  
o wypełnienie odrębnego kwestionariusza informa-
cyjnego (tego, który jest przekazywany do Regionu 
co pół roku). Zatem pamiętajmy, oprócz karty infor-
macyjnej (dane i kontakty) także kwestionariusz.

Karty wyborcze zabezpieczone przez komisję 
skrutacyjną w opieczętowanych kopertach i prze-
kazane nowo wybranemu przewodniczącemu prze-
chowuje się do końca kadencji 2023 - 2028. Doku-
mentację wyborczą nowo wybrany przewodniczący 
przekazuje do RKW w zakresie w jakim jest wymaga-
na bezpośrednio lub przez członka lub pełnomocnika 
RKW jeśli taki nadzorował zebranie wyborcze. Na 
dostarczenie dokumentów do RKW jest 14 dni od 
dnia wyborów.

6. Powyższe dokumenty z punktu widzenia RKW  
i stwierdzenia ważności wyborów (z wyłączeniem 
pisemnego zgłoszenia) są najistotniejsze w kadencji 
2023 - 2028.  Na podanych stronach internetowych 
jest dostępna informacja Krajowej Komisji Wyborczej 
zawierająca wykaz dokumentów niezbędnych do za-
twierdzenia wyborów (oryginałów lub kopii) dla każdej 
ze struktur związkowych. Dla komisji zakładowych 
i międzyzakładowych najważniejszy jest pierwszy 
załącznik do tej informacji (wybory na zebraniu człon-
ków lub delegatów). 
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Na ww. stronach internetowych dostępne są też 
inne wzory i pomocne formularze np. karta do głoso-
wania, porządek posiedzenia wyborczego (bardzo 
pomocny dokument) czy regulamin obrad. Porządek 
posiedzenia wg wzoru z ww. stron internetowych 
pokazuje też jakie uchwały (poza głosowaniami wy-
borczymi) podejmuje zebranie członków lub delega-
tów przed głosowaniami: uchwała co do liczebności 
władz, uchwała ws. liczebności tur głosowania i inne 
– w zależności od specyfiki danej organizacji.

Na zebraniu mamy też okazję podjąć inne 
uchwały, które są zastrzeżone dla władzy stanowią-
cej (zebrania członków lub delegatów) np. o wysoko-
ści składki dla członków-emerytów, rencistów, osób 
na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, 
bezrobotnych, pracowników na urlopach bezpłatnych  
i wychowawczych (w związku ze zmianą Uchwały 
nr 5 XIX KZD tzw. Finansowej).

Na listach kandydatów i kartach wyborczych 
umieszcza się kandydatów alfabetycznie poczynając 
od nazwiska. Głosowania są tajne. Głos oddajemy 
na nie większą liczbę kandydatów niż jest miejsc 
mandatowych do obsadzenia – poprzez pozytywne 
wskazanie: najczęściej (i najlepiej z punktu widzenia 
porządkowego) krzyżyk w kwadracie przy kandy-
dacie na którego głosujemy. Tu zasady nie uległy 
zmianie.

Pamiętajmy, żeby komisja skrutacyjna miała 
wyliczone i opieczętowane karty i żeby w komisji 
skrutacyjnej nie było osób, które kandydują.  

Ponad połowa głosów ważnych jest wymaga-
na do wyboru. Najpierw bezwzględnie musi być 
wybrany przewodniczący, potem pozostali człon-
kowie komisji zakładowej/międzyzakładowej 
a w trzeciej kolejności komisja rewizyjna. Wybra-
nie ponad połowy członków komisji zakładowej/
międzyzakładowej (to samo dotyczy rewizyjnej) 
i wyczerpanie wszystkich tur pozwala uznać te 
władze za wybrane (nie trzeba otwierać nowej li-
sty kandydatów). Przy czym komisja zakładowa/
międzyzakładowa musi liczyć minimum trzy osoby  
i tak samo komisja skrutacyjna.

7. Wybory to nie koniec. Pamiętajmy, że po 
wyborach nowo wybrane władze muszą zająć się 
kilkoma ważnymi sprawami. Bezpośrednio po ze-
braniu wyborczym musi ukonstytuować się komisja 
rewizyjna, czyli wybrać ze swojego grona prze-
wodniczącego (protokół na stronach internetowych 
jw.). Komisja zakładowa/międzyzakładowa może 
pierwsze posiedzenie odbyć w terminie do 14 dni 
od dnia wyborów. Na tym posiedzeniu także musi 

się komisja zakładowa/międzyzakładowa ukonsty-
tuować wybierając zastępcę/ów przewodniczącego, 
sekretarza i skarbnika (protokół na stronach interne-
towych jw.). Z kolei komisje, które mają prezydium 
wybierają jego skład (protokół na stronach interne-
towych jw.).

Komisja zakładowa/międzyzakładowa powinna 
dodatkowo podjąć uchwałę o upoważnieniu do do-
konywania czynności prawnych (jako przykład: „ko-
misja upoważnia do dokonywania czynności praw-
nych wszystkich członków komisji zakładowej/mię-
dzyzakładowej (zarządu) przy czym przy dokonaniu 
czynności prawnej musi dziać co najmniej dwóch 
członków łącznie w tym każdorazowo przewodni-
czący”) oraz uchwałę wskazującą imiennie osoby 
podlegające szczególnej ochronie stosunku pracy 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  
o związkach zawodowych ze wskazaniem okresu 
tej ochrony.

Pracodawca powinien zostać poinformowany  
o składzie komisji zakładowej/międzyzakładowej 
i o osobach podlegających szczególnej ochronie 
stosunku pracy plus o okresie tej ochrony (np. „do 
końca kadencji 2023-2028 r. czyli do 31 marca 2028 
r. z możliwością przedłużenia lub zmiany”). W razie 
wątpliwości przy redakcji tych uchwał albo pytań 
dodatkowych w sprawach związanych z tymi uchwa-
łami prosimy o kontakt z prawnikami Regionu (dane 
kontaktowe na solidarnosc.krakow.pl w zakładce 
„Struktura” > „Działy merytoryczne”).

Jeśli chodzi o kwestie wyborcze w razie wątpliwo-
ści prosimy o  zajrzenie do ww. lokalizacji na stronach 
internetowych ewentualnie kontakt z RKW – skład  
i prezydium na stronie internetowej solidarnosc.kra-
kow.pl w zakładce „Wybory” lub z Działem Rozwoju 
Związku i Kontaktów z Organizacjami Związkowymi 
w naszym Regionie w zakładce „Struktura” > „Działy 
merytoryczne”.

8. Niezależnie od kwestii wyborczych na ze-
braniu członków lub delegatów należy przedstawić 
sprawozdanie komisji zakładowej lub między-
zakładowej oraz komisji rewizyjnej. Pamiętajmy, 
aby do członków lub delegatów na zebraniu dotarły 
podstawowe dane o działalności organizacji, naj-
ważniejszych zmianach i podstawowe informacje 
o przychodach i kosztach, ze wskazaniem rodzaju 
wydatków. Jest to ważny element zebrania, cza-
sami niesłusznie bagatelizowany. Zebrania ogólne 
odbywają się rzadko, stąd tym bardziej jest to rzecz 
istotna.

Witold Witkowski
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Prawo

Parafrazując słowa wieszcza Mickiewicza poniżej 
podejmę się przeanalizowania pod kątem prawnym te-
matu, który wraz z nadchodzącymi zimnymi miesiąca-
mi nurtuje nas coraz bardziej, zwłaszcza pracowników 
szkół, rodziców i uczniów, a mianowicie jakie przesłanki 
muszą wystąpić aby zajęcia w szkole zostały zawie-
szone .

Częściową odpowiedź na powyższe pytanie możemy 
znaleźć w art. 125a ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Oświa-
towe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj.Dz.U.2021 poz.1082  
z póź.zm.), który daje dyrektorowi uprawnienie do zawie-
szenia zajęć w szkole lub placówce na czas oznaczony, 
w razie wystąpienia na danym terenie m.in. tempera-
tury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są 
prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu 
uczniów. Tutaj powstaje pytanie jakie temperatury mu-
szą wystąpić, aby dały przesłankę do zastosowania w/w 
przepisu. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w §17  
i §18 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. tj. Dz.U.2020 
r. poz.1604 w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – 
dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, w sytuacji, 
gdy w pomieszczeniach, w których odbywają się zaję-
cia nie może zapewnić temperatury co najmniej 180C.  
O zawieszeniu zajęć powiadamia organ prowadzący.  
W sytuacji, gdy temperatura zewnętrzna mierzona  
o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedza-
jących zawieszenie zajęć wynosi 150C lub jest niższa, 
dyrektor może, ale nie musi zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony. W tym ostatnim przypadku wymagana 
jest zgoda organu prowadzącego. Gdy dojdzie do za-
wieszenia zajęć na podstawie art. 125a ust. 2 Prawa 
Oświatowego (m.in. z uwagi na temperaturę) na okres 
powyżej dwóch dni dyrektor organizuje dla uczniów za-
jęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Zajęcia te, są organizowane nie później niż 
od trzeciego dnia ich zawieszenia. Szczegółowe zasa-
dy organizowania w/w zajęć reguluje Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2022 
r. (Dz.U.2022 r. poz. 1903) w sprawie organizowania  
i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość. Zatem to na rodziców lub opie-
kunów zostaną przeniesione koszty związane z opłatami 
za prąd i ogrzewanie w związku odbywaniem się lekcji 
on-line w domach. 

Ponad wskazane regulacje prawne musimy zwró-
cić jeszcze uwagę na Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzeda-
ży paliw stałych oraz dostarczeniu i poborze energii 
elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2012 r. poz. 2209). 
Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wpro-
wadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych 
środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na 
to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła, zgodnie 
z rozporządzeniem, nie mogą powodować określonych 
zakłóceń i zagrożeń wymienionych w §13 ust. 1 cyt. 
powyżej Rozporządzenia, w tym: zakłóceń w funkcjo-
nowaniu obiektów mieszkalnych, zakłóceń w funkcjo-
nowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do 
wykonywania zadań dotyczących: opieki zdrowotnej, 
edukacji, opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz 
wychowania przedszkolnego, wydobywania paliw kopal-
nych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, 
ochrony środowiska.

Ochronie przed ograniczeniami podlegają odbiorcy 
końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania 
z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które 
są przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz w budynkach 
lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wy-
chowania przedszkolnego.

Zakres ochrony obejmuje wprowadzenie ograniczeń 
w ostatniej kolejności odbiorcom podlegającym tej ochro-
nie. Zgodnie z powyższymi zasadami w przypadku wpro-
wadzenia ograniczeń w zakresie ogrzewania umożliwia 
się utrzymanie temperatury w budynkach mieszkalnych 
nie mniejszej niż 100C w innych pomieszczeniach nie 
mniejszej niż 50C czyli m.in. w szkołach. 

W przypadku energii elektrycznej ochronie przed 
wprowadzanymi ograniczeniami w jej dostarczeniu pod-
lega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiada-
nego przez siebie obiektu przez cały okres, dla którego 
określona w umowach łącznych wielkość mocy umownej 
wynosi poniżej 300 kW oraz w zakresie obiektów wymie-
nionych, w tym szpitali i innych obiektów ratownictwa 
medycznego. 

Oprócz cyt. ograniczeń w sprzedaży paliw stałych 
oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub 
ciepła wynikających z powyżej przytoczonego Rozpo-
rządzenia, poszczególne jednostki samorządu teryto-
rialnego mogą nie dysponować odpowiednimi środkami 
finansowymi aby zapewnić ciągłość zajęć w szkołach  
w okresie grzewczym.

Podsumowując, pozostaje nam wszystkim czekać 
na rozwój wypadków i mieć nadzieję, iż pogoda pod 
względem temperatury będzie dla nas łaskawa, czego 
Państwu i sobie życzę.

 Magdalena Smarzewska-Gil

„Ciemno wszędzie, zimno wszędzie,  
co z tymi szkołami w zimie będzie?...”
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