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2 grudnia 2022 r. prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki wydał Zarządzenie o powołaniu roboczego 
zespołu do spraw wypracowania porozumienia między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową 
NSZZ „Solidarność”. Prace nad takim rozwiązaniem 
ruszyły po zawieszeniu organizowanego przez Komisję 
Krajową NSZZ „Solidarność” Marszu Godności.

 Współprzewodniczącymi zespołu zostali: ze strony 
rządowej szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, 
z ramienia Solidarności członek Prezydium Komisji 
Krajowej odpowiedzialny za dialog społeczny Henryk 
Nakonieczny. 

 Poza tym zespół tworzą pozostali członkowie po 
jednym przedstawicielu z poszczególnych ministerstw. 
Grupę negocjacyjną z ramienia związku tworzą: Bogdan 
Kubiak – zastępca przewodniczącego Komisji Krajo-
wej ds. branż, Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Soli-
darność”, Edyta Odyjas – przewodnicząca MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratu-
ry, Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej Sekcji 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wojciech 
Ilnicki – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Brunatnego, Andrzej Kuchta – członek Sekreta-
riatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, Bogusław Hu-
tek – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Wę-
gla Kamiennego, Jarosław Grzesik – przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”.

 Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się  
w ośmiu następujących obszarach:

Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych  1. 
w związku z wysoką dynamiką cen nośników 
energii i gazu.
Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.2. 
Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze 3. 
finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian 
systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń  
w państwowej sferze budżetowej z uwzględnie-
niem oświaty.
Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz 4. 
Świadczeń Socjalnych.
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Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szko-5. 
dliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub 
niebezpiecznych z płacy minimalnej.
Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finan-6. 
sowaniu Domów Pomocy Społecznej.
Ochrony pracowników podlegających szczególnej 7. 
ochronie, w tym działaczy związkowych.
Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Fun-8. 
duszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury 
stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur 
pomostowych.

Tekst: www.solidarnosc.org.pl 

Znamy skład roboczego zespołu rząd – Solidarność
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POMOC HUMIANITARNA 
I MIKOłAJ NA UKRAINIE

W dniach 3-6 grudnia 2022 r. brałem udział  
w wyjeździe z pomocą humanitarną do Kamieńca 
Podolskiego. Był to wyjazd z wyjątkowymi osobami, 
którym przewodniczył kol. Józef Gadek, który od 
dłuższego czasu wspiera różne działania mające 
na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego części 
dawnych Kresów I Rzeczypospolitej. 

Podczas pobytu zorganizowano, wraz z Siostrami 
Urszulankami Serca Jezusa Konającego, Mikołaja 
dla dzieci wychowanków tego Zgromadzenia. Na-
stępnego Mikołaja, przy pomocy ks. proboszcza Ro-
mana Twaroga zorganizowaliśmy w katedrze pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła. Ksiądz Roman Twaróg jest 
wyjątkową osobą, dbającą o podtrzymywanie polsko-
ści na Podolu oraz reewangelizację części dawnych 
Kresów I Rzeczypospolitej. Dzięki jego staraniom 
dawny blask odzyskały kościoły w Żwańcu, Zinkow-
cach i w Okopach Świętej Trójcy. Jego największą 
zasługą jest przywracanie świetności kamienieckiej 
katedrze, w której w latach 1945–1989 funkcjonowało 
sowieckie Muzeum Religi i Ateizmu. Obecnie ksiądz 
Roman prowadzi prace remontowo-budowlane przy 
dawnym klasztorze Panien Dominikanek na Starym 
Mieście w Kamieńcu Podolskim. 

4 grudnia gościliśmy u bpa Leona Dubrawskiego, 
również osoby szczególnie zasłużonej dla dbania  
o ślady polskości na tych ziemiach. Wizyta była 
okazją do wymiany informacji oraz śpiewu pieśni  
i kolęd. Przed rozstaniem się wręczyłem biskupowi 
Dubrawskiemu Medal 40-lecia „Solidarności”. 

5 grudnia udaliśmy się do szkoły  
w Słobódce, w okręgu chmielnickim, 
gdzie zorganizowano Mikołaja dla dzieci 
uczących się w tej szkole. Z pewnością 
atmosfera tego wydarzenia i gościnność 
miejscowej ludności pozostaną w mym 
sercu na długo. Szczególnie pragnę po-
dziękować za gościnność siostrze Natalii 
Czerkis USJK wraz z siostrami Urszu-
lankami z Kamieńca Podolskiego, ks. 
proboszczowi Romanowi Twarogowi, ks. 
biskupowi Leonowi Dubrawskiemu oraz 
dyrektorce szkoły w Słobódce, niestru-
dzonej Fiktorii Guynitskiej. 

Największe jednak podziękowania 

kieruję do wszystkich dobroczyńców za wsparcie 
materialne całego przedsięwzięcia i tej wyprawy. 
Dzięki takim ludziom mogliśmy zobaczyć ogromną 
radość dzieci i dorosłych żyjących od blisko roku  
w atmosferze zagrożenia i wojny. 

Adam Lach
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104. rocznica odzyskania niepodległości w Krako-
wie rozpoczęła się od uroczystej mszy św. w intencji 
Ojczyzny odprawionej przez arcybiskupa Marka Ję-
draszewskiego. W nabożeństwie uczestniczyło wielu 
członków NSZZ „Solidarność” wraz z kierownictwem 
Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” .

W homilii wygłoszonej z tej okazji abp. Jędra-
szewski przypomniał wszystkie działania patriotów 
w obronie niezależności i niepodległości, począwszy 
od konfederatów barskich i żołnierzy Legionów we 
Włoszech, które powstały już w trzy lata po trzecim 
rozbiorze Polski, a kończąc na powstańcach wiel-
kopolskich i śląskich. Metropolita stwierdził, że lata 
zmagań o niepodległość Polski można podsumować 
słowami Jezusa: „Kto będzie się starał zachować 
swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je”.   
– Kto będzie starał się zachować swoje życie, mając  
w sobie i pielęgnując w sobie duszę niewolnika, straci 
je; a kto je straci, będąc w swym duchu prawdziwie 
wolnym, zachowa je – mówił. – Kto będzie starał 

11 LISTOPADA – ŚWIęTO 
NIEPODLEGłOŚCI

się zachować swoje życie, wyrzekając się polskości 
i kolaborując z zaborcami, straci je wobec innych  
i w ocenie historii; a kto je straci, walcząc o wolność 
i niepodległość Polski i oddając za nią swoje życie, 
zachowa je, gdyż we wdzięcznej pamięci rodaków 
pozostanie na zawsze polskim bohaterem i patriotą 
– parafrazował słowa Ewangelii metropolita krakow-
ski.

– Polska była wolna. Za tę Polskę, która wtedy 
zmartwychwstała, chcemy dzisiaj Bogu dziękować. 
I za tych Polaków, którzy wtedy szaleli z radości.  
I za tych wszystkich znanych i nieznanych z imie-
nia i nazwiska, którzy przez te 123 lata nie dali się 
upodlić, nie mieli duszy niewolnika – woleli umrzeć 
jako wolni, niż jako ci, którzy żyją z łaski zaborcy. 
Bogu dziękujemy za tych niezłomnych! – mówił abp 
Marek Jędraszewski. A swoje wystąpienie zakończył 
słowami: Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, gło-
sząc kosmopolityzm i zwierzchnictwo innych euro-
pejskich stolic nad Warszawą, „a nie trwa w nauce” 
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o miłości Ojczyzny, „ten nie 
ma Boga. Kto trwa w nauce 
Chrystusa, ten ma w sercu  
i Ojca i Polskę!

Po złożeniu wieńców  
i kwiatów pod Krzyżem Ka-
tyńskim na Placu Ojca Ada-
ma Studzińskiego uczestnicy 
uroczystości przeszli w po-
chodzie na Plac Matejki pod 
Grób Nieznanego Żołnierza, 
gdzie po Apelu Poległych  
i salwie honorowej odczytano 
list ministra obrony, Mariusza 
Błaszczaka. Głos zabrał też 
wojewoda małopolski łukasz 
Kmita, który podkreślał, że 11 
listopada 1918 r. – Jako naród 
pokazaliśmy, że pomimo 123 
lat niewoli – naród żyje w ser-
cach tych, którzy go tworzą!

– I po to dziś, 11 listopada, 
w Narodowe Święto Niepodle-
głości, przybyliśmy także na 
Wawel, aby pokłonić się Pol-
sce! – mówił Wojewoda Ma-
łopolski. – Pokłonić się tym, 
którzy Najjaśniejszą Rzecz-
pospolitą mieli we krwi! Po to 
jesteśmy tutaj, na placu Ma-
tejki, aby pokłonić się naszej 
najpiękniejszej, niepodległej 
Ojczyźnie! Pokłonić się boha-
terom walczącym o Polskę.

– Szanowni Państwo! 
Warto być dumnym z naszej  
Niepodległości. Wywalczonej. 
Opartej na solidnych podsta-
wach. Heroicznej. Warto być 
dumnym  z naszych wielkich 
wodzów. Warto być dumnym  
z tego wszystkiego, dzięki 
czemu dziś Polska jest Pol-
ską, a Polak Polakiem! – za-
kończył swe wystąpienie wo-
jewoda Kmita.

Uroczystości przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza za-
kończyło składanie wieńców 
i kwiatów oraz defilada sprzę-
tu wojskowego i specjalnego. 
Wieniec w imieniu NSZZ „So-
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lidarność” składała delegacja 
pod przywództwem zastępcy 
przewodniczącego Zarządu 
Regionu, Tomasza Zaborow-
skiego.

Oczywiście nie był to ko-
niec obchodów tego dnia, 
gdyż członkowie Związku 
znaleźli się też na obchodzą-
cej już swe XX-lecie Lekcji 
Śpiewania Pieśni Patriotycz-
nych i Legionowych na Ryn-
ku Głównym w Krakowie oraz 
na spotkaniu z szefem Prawa  
i Sprawiedliwości, który tego 
dnia gościł w Krakowie.

Tekst i zdjęcia: 
Adam Zyzman
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Nowa Huta
Obchody rocznicy 13 grudnia rozpoczęto spotka-

niem pod Pomnikiem „Solidarności” w Nowej Hucie. 
W tym mroźnym dniu pamięć ofiar uczcili związ-
kowcy, działacze, przedstawiciele Zarządu Regionu 
Małopolskiego oraz lokalne władze. Wygłoszono rów-
nież krótkie przemówienia. Głos zabrali m.in.: Roman 
Wątkowski, przewodniczący Zarządu KRH; Edward 
Porębski, Radny Dzielnicy Nowa Huta i wieloletni 
działacz „Solidarności” oraz łukasz Kmita, wojewoda 
małopolski. Podkreślili oni, że tamte wydarzenia na 
zawsze powinny pozostać w naszej pamięci. Utrwa-
lanie historii wydarzeń grudniowych należy do nas  
i mamy obowiązek przekazywać świadectwo następ-
nym pokoleniom.

Kwiaty w imieniu Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność” złożyli: Adam Lach, Przewodni-
czący, Tomasz Zaborowski, Zastępca Przewodniczą-
cego oraz członek Zarządu Regionu i Przewodniczą-
cy RKW Andrzej Gębara.

41. ROCZNICA WPROWADZENIA 
STANU WOJENNEGO

Katedra na Wawelu oraz uroczystość pod Krzy-
żem Katyńskim

Główne obchody rozpoczęły się od uroczystej 
mszy św. w katedrze na Wawelu koncelebrowanej 
przez metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędra-
szewskiego wraz z kapelanami „Solidarności” z ca-
łego Regionu Małopolskiego.

W swej homilii abp Jędraszewski nawiązując do 
czytań mszalnych nt. zachowania Izraelitów w niewoli 
asyryjskiej, w której niektórzy zapominali o swych 
tradycjach i wierze przodków, przypomniał okolicz-

ności wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. i fakt 
wsparcia dla konspiracyjnych struktur „Solidarności” 
ze strony polskiego Kościoła i osobiście ze strony 
papieża Jana Pawła II. – To ludzie wywodzący się  

z tych środowisk, które czterdzieści lat temu akcep-
towały wprowadzenie stanu wojennego i jego repre-
sje wobec Polaków dziś próbują skompromitować 
pamięć Wielkiego Polaka Karola Wojtyły oskarżając 
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go po śmierci o czyny niepopełnione! – Czy Polacy 
pozwolą na to? – pytał Arcybiskup przywołując po-
dobne pytanie dziennikarza chorwackiego Gorana 
Andrijanićia.

Po mszy świętej zebrani udali się na plac o. 
Adama Studzińskiego, gdzie pod Krzyżem Katyń-
skim głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Lach, który 
przypomniał, że na 199 strajkujących w grudniu 1981 

r. zakładów pracy 40 zostało spacyfikowanych przez 
wojsko, a najtragiczniejszy przebieg miała pacyfika-
cja kopalni Wujek, gdzie Polak strzelał do Polaka, co 
również pokazuje jak bardzo aparat komunistycznej 
władzy dążył do tego, aby podzielić nasz naród.  
– Niestety, przeszłość stanu wojennego nie została  
w pełni rozliczona w wymiarze winy i kary, a ofiary nie 
doczekały się sprawiedliwości! Więc to my oddaje-
my im sprawiedliwość! – podkreślał Przewodniczący 
Regionu. – Dlatego co roku spotykamy się tutaj, by 
przywołać pamięć o zwykłych ludziach, którzy za 

marzenie o Wolnej i Suwerennej Polsce zapłacili 
najwyższą możliwą cenę.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych. O ofiarach 
stanu wojennego przypomniał też wojewoda ma-
łopolski łukasz Kmita, który przypomniał tragiczny 

bilans tego wydarzenia. – Kilkadziesiąt osób zabitych  
w czasie pacyfikacji strajków, manifestacji, około 10 
tysięcy internowanych, 12 tysięcy skazanych przez 

komunistyczne sądy i dalsze 200 tysięcy przez kole-
gia ds. wykroczeń. Wreszcie kilka tysięcy wyrzuco-
nych z pracy i kolejne ponad 2,6 tysiąca zmuszonych 
do opuszczenia Ojczyzny. Swoją obecnością potwier-
dzamy, że pamiętamy! – mówił Wojewoda pytając  
o różnice między tymi, którzy 40 lat temu jeździli do 
Moskwy domagając się zbrojnej interwencji wobec 
Polaków ze strony ZSRR, a tymi, którzy dziś jeżdżą 
do Berlina i Brukseli domagając się podjęcia działań 
wobec Polaków, którzy nie chcą ich mieć u władzy, 
jak kiedyś nie chcieli komunistów. 

O tym, że państwo polskie nie zapomina o ofia-
rach swych obywateli mówił zastępca dyrektora Od-
działu Krakowskiego IPN dr Michał Wenklar, który 
poinformował o złożeniu przez Instytut kilkudziesięciu 
wniosków o ściganie sędziów i prokuratorów stanu 
wojennego, w tym także tych, którzy działali w Ma-
łopolsce. 

Uroczystość zakończono składaniem wieńców  
i kwiatów pod Krzyżem Katyńskim oraz zapaleniem 
symbolicznych zniczy. 

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego
w naszych Oddziałach
Gorlice

W Gorlicach Dzień Pamięci Ofiar stanu wojenne-
go obchodzono już 11 grudnia 2022 r. Obchody roz-
poczęto uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej 
w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego, w 41. 
rocznicę jego wprowadzenia w Polsce.

Mszę świętą celebrował i okolicznościowe kaza-
nie wygłosił ks. proboszcz Stanisław Ruszel, który 
przypomniał krótki rys historyczny wydarzeń z grud-
nia 1981 roku. – Stan wojenny w Polsce wprowadzo-
no w mroźną, śnieżną noc z soboty 12 na niedzielę 
13 grudnia 1981 roku. Rada Państwa na polecenie 
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Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którą kie-
rował I sekretarz PZPR gen. Wojciech Jaruzelski, 
wprowadziła na terenie całego kraju stan wojenny. 
Władze komunistyczne uznały, że należy rozprawić 
się z niezależnymi związkami zawodowymi. W nocy 
rozpoczęły się aresztowania działaczy i umieszczanie 

ich w obozach odosobnienia. Wielu ludzi wyrzucono 
z pracy i skazano na więzienie, wydalono z kraju bez 
prawa powrotu. Wprowadzono godzinę milicyjną oraz 
zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, oficjal-
nie wprowadzono podsłuch rozmów telefonicznych.  

W wielu zakładach wybuchły protesty i strajki okupa-
cyjne. W czasie tłumienia strajku w kopalni „Wujek” 
od ran postrzałowych zmarło 9 górników. Podczas 

stanu wojennego życie stracili ludzie, którzy byli 
brutalnie torturowani w czasie przesłuchiwań, a inni 
ginęli także w niewyjaśnionych okolicznościach.

Proboszcz Stanisław Ruszel wspominał również 
w kazaniu zamordowanych księży: Jerzego Popie-
łuszkę, Stefana Niedzielaka, Sylwestra Zycha i Stani-
sława Suchowolca. Ich wszystkich łączyło to, że byli 
duchownymi i zostali zamordowani, a ich sprawców 
nie wykryto. Do dziś żyją świadkowie tamtych tragicz-
nych wydarzeń, a my jako współczesne i następne 
pokolenie mamy obowiązek wspominać i nie wyma-
zywać z pamięci tamtych trudnych chwil dla narodu 
polskiego. 

Mszę Świętą uświetnił występ scholi parafialnej.
Po zakończonej mszy św. przemówienie wygłosił 

Krzysztof Kotowicz, który przypomniał te tragiczne 
wydarzenia na ziemi gorlickiej, wspominał osoby 
internowane i aresztowane w tamtych czasach.

Po nabożeństwie uczestnicy udali się na Plac Ko-
ścielny, gdzie pod pomnikiem Jana Pawła II złożono 
wiązanki kwiatów.

Swojczany
W zimowej aurze, podobnie jak 41 lat temu roz-

poczęliśmy w Swojczanach pod Pomnikiem Prasy 
Podziemnej – Pomnikiem „Bibuły”, wspomnienie 
tamtego 13 grudnia, kiedy to władcy PRL-u wypo-
wiedzieli wojnę Polakom. W Swojczanach, które są 
symbolem zwycięstwa nad komuną dla mieszkańców 
ziemi miechowskiej, spotkali się członkowie związku 
NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele szkół z gmi-

ny Charsznica i młodzież klasy ósmej Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Swojczanach. 
Przypomnę, że w domu państwa Zofii i Mieczysława 
Sudelskich w stanie wojennym w latach 1983–1987 
działała podziemna drukarnia Biuletynu Małopol-
skiego „Solidarności” – pisma wolnego od cenzury, 
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tak wszechobecnej w czasach PRL-u. Drukarnię za 
zgodą państwa Sudelskich zorganizował naukowiec 
Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa – Leszek 
Dulba.

O tragedii tamtych lat mówili dorośli, którzy prze-
żyli tamten czas. Przypomniano historię 21-letniego 
żołnierza, Jana Krawca z Kaliny Rędziny, który 30 
października 1985 r. został zabrany na komisariat 
Milicji Obywatelskiej w Miechowie, ale nigdy nie po-
wrócił do swojego domu. Mieszkańcy ziemi miechow-
skiej w latach 1981–1983 byli aresztowani, interno-

wani i również zmuszani do wyjazdu z Polski z tzw. 
„paszportem w jedną stronę” – bez prawa powrotu 
do Polski.

Historię działania drukarni wszyscy obecni na 
spotkaniu przed pomnikiem znają z filmu Dariusza 
Walusiaka „Ze Swojczan do Wolności”, wyświetla-
nego w Kinie Gryf w Miechowie i wielu szkołach na 
ziemi miechowskiej.

Wiązanki białoczerwonych kwiatów pod pomni-
kiem złożyli przedstawiciele „Solidarności” w asyście 
Mieczysława Sudelskiego i ósmoklasisty, oraz ósmo-
klasiści z panią Dorotą Misiek – dyrektorem Szkoły 
Podstawowej w Swojczanach.

Na zakończenie spotkania Krystyna Gamrat prze-
czytała swój wiersz dotyczący czasu stanu wojenne-
go, pt. „Krótka historia WRON-y”. Zapalono znicze  
i odmówiono modlitwę za ofiary stanu wojennego  
w Polsce w 1981 roku.

Nowy Sącz
12 grudnia 2022 r. obchodzono w Nowym Sączu 

Dzień Pamięci Ofiar stanu wojennego w 41. roczni-
cę jego wprowadzenia. Wieczorem o godz. 18:00  
w Kościele Matki Bożej Niepokalanej – Sanktuarium 
Św. Rity, została odprawiona uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego. Kon-
celebrze przewodniczył proboszcz Parafii MBN ks. 
Czesław Paszyński, który wygłosił także okoliczno-
ściową homilię.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty 
sztandarowe m.in. Komisji Zakładowych NSZZ „So-
lidarność” PKP Cargo S.A., „Tokai Cobex”, Miasta 
Nowy Sącz, Służb Mundurowych – Policji, Straży 
Granicznej, Straży Pożarnej oraz liczne poczty są-
deckich szkół.

Po zakończonej eucharystii uczestnicy przeszli 
pod Pomnik Solidarności, gdzie odbyła się dalsza 
oficjalna cześć obchodów. Trzymano transparenty  
z hasłami „Pamiętamy” oraz „Dawniej Moskwa, dzi-
siaj Berlin i Bruksela suwerenność nam zabiera”.

Po wysłuchaniu i odśpiewaniu przez zgromadzo-
nych hymnu państwowego głos zabrał szef Sądec-
kiego Oddziału Regionu Małopolskiego Krzysztof 
Kotowicz.

„Spotkaliśmy się dzisiaj, by najpierw przez modli-
twę przy ołtarzu, a następnie przy Pomniku Solidar-
ności wspólnie oddać hołd ofiarom stanu wojennego. 
41 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego na czele z ge-
nerałem Wojciechem Jaruzelskim wypowiedziała woj-
nę własnemu narodowi. W tą pamiętną noc funkcjo-
nariusze Milicji, SB i ZOMO wdzierali się do domów 
i mieszkań działaczy NSZZ „Solidarność” dokonując 
masowych aresztowań. W wielu zakątkach kraju pa-
dły strzały. To władza strzelała do własnego narodu. 
Wprowadzono godzinę milicyjną. Stan wojenny miał 
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Wojewody Małopolskiego dyrektor nowosądeckiej 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Pan Jacek Ma-
ślanka, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza 
Pan Krzysztof Głuc oraz przedstawiciele Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele służb mundu-
rowych – Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej, przedstawiciele sądeckich Klu-
bów Gazety Polskiej.

Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojenne-
go zakończyły się tradycyjnie odśpiewaniem pieśni 
Jacka Kaczmarskiego „Mury”.

Bochnia
Dnia 13 grudnia 2022 o godz.18:00 w Kościele 

pw. św. Pawła Apostoła odbyła się msza św. za 
Ojczyznę, w 41 rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego, której przewodniczył ksiądz dr Leszek Ro-
jewski. Po mszy św. pod pomnikiem św. Jana Pawła 
II odśpiewano hymn „Solidarności” przy muzycznym 
akompaniamencie  uczniów z Zespołu Szkół Nr 1  
w Bochni. 

Następ-
nie liczne 
d e l e g a c j e 
złożyły kwia-
ty, w hołdzie 
ofiarom sta-
nu wojen-
nego, m.in: 
NSZZ „Soli-
darność” Oddział Nr 4 w Bochni, z Agnieszką Mo-
rawiec na czele, Starosta Pow. Bocheńskiego Adam 
Korta, Burmistrz miasta Bochni Stefan Kolawiński 
oraz asystent Posłanki na Sejm RP Józefy Szczurek-
Żelazko – Elżbieta Adamska i asystent Posła na Sejm 
RP Stanisława Bukowca – Karol Klima.  

Oprawy uroczystości dopełnił poczet sztandaro-
wy reprezentowany przez członków KZ NSZZ „Soli-
darność” Stalproduktu w Bochni.

zdusić rozpoczęte zmiany polityczne i gospodarcze  
w Polsce. Stan wojenny formalnie został zakończony 
22 lipca 1983 roku, ale tak naprawdę trwał do roku 
1989. W wyniku prowadzonego terroru w kraju zgi-
nęło 100 osób, a 10 tysięcy zostało internowanych. 
Sytuacja ta nie ominęła również ziemi sądeckiej, gor-
lickiej i limanowskiej. W tą pamiętną noc grudniową 
oraz w dniach następnych internowano w Nowym Są-
czu 26 działaczy „Solidarności”. Dodatkowo wśród in-

ternowanych byli również dwaj studenci pochodzący 
z Sądecczyzny. W roku 1981 zostało aresztowanych 
17 działaczy. 15 osób aresztowano w 1984 roku,  
a w 1985 aresztowano kolejnego studenta” – mówił 
Krzysztof Kotowicz. Wspomniał także śmierć ludzi 
związanych z „Solidarnością” – Stanisława Kuliga, 
Adama Legutko i Zbigniewa Szkarłata oraz zamor-
dowanych kapłanów – ks. Jerzego Popiełuszko, ks. 
Sylwestra Zycha, ks. Stanisława Suchowolca, ks. 
Stefana Niedzielaka.

„(…) Wprowadzenie stanu wojennego spowolniło 
pozytywne zmiany w naszym kraju, ale ich nie zatrzy-
mało. W 1989 roku komuniści widząc nieuchronność 
przemian podzielili się odpowiedzialnością za fatalny 
stan państwa. Dziś jest wiele środowisk, polityków, 
które chcą Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność” wymazać, ewentualnie zachować  
w sferze historii, jako czas przeszły. Jednak my, lu-
dzie „Solidarności” nie powiedzieliśmy ostatniego sło-
wa. Wciąż jesteśmy i działamy. Mało tego, rozwijamy 
się. (…) Nie możemy zmarnować trudu ofiar stanu 
wojennego. Jesteśmy im to winni”. (…) „Wolność, 
bezpieczeństwo nie jest dana nam raz na zawsze.  
O te dobra należy dbać nieustannie” – podkreślił.

Po wystąpieniach złożono pod Pomnikiem „Soli-
darności” wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyli m.in. inter-
nowani w stanie wojennym, przedstawiciele sądec-
kiego Oddziału „Solidarności”, delegacje Organizacji 
Związkowych NSZZ „Solidarność”, przedstawiciel 
posła na Sejm Arkadiusza Mularczyka, w imieniu 

Aktualności
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SPOTKANIE ZWIąZKOWCóW 
W BOCHNI

23 listopada odbyło się spotkanie członków NSZZ 
„Solidarność” zrzeszonych w Organizacji Między-
zakładowej przy Oddziale Nr 4 w Bochni. Było to 

pierwsze tak szerokie spotkanie po okresie pandemii 
i następujących po niej kryzysach i zawirowaniach 
politycznych. Jak stwierdziła kierowniczka Oddziału 
w Bochni, Agnieszka Morawiec, Organizacja liczy 
obecnie ok. 150 członków czynnych oraz kilkudzie-
sięciu emerytów i rencistów i dba o sprawy pracowni-
cze członków zatrudnionych u różnych pracodawców. 
Zrzesza pracowników oświaty, kultury, opieki społecz-
nej i pracowników urzędów administracji terenowej. 
Organizuje także dla nich i ich rodzin pikniki, majów-
ki, zabawy choinkowe dla dzieci itp. – Mam nadzieję, 
że złe czasy miną i będzie coraz lepiej, czego wam 
wszystkim życzę w tym przedświątecznym okresie 

– zakończyła swe powitalne wystąpienie gospodyni 
spotkania Agnieszka Morawiec.

Wśród gości w spotkaniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Zarządu Regionu Małopolskiego 
NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Adam Lach  
i jego zastępca Tomasz Zaborowski, posłanka na 
Sejm Józefa Szczurek-Żelazko, starosta bocheński 
Adam Korta, burmistrz Bochni Stefan Kolawiński oraz 
wójt gminy Bochnia Marek Bzdek.

Witający wszystkich zebranych Adam Lach po-
dziękował za wierność bochnian „Solidarności”. 
Podkreślił, że nikt nie spodziewał się, że w jednej 
kadencji przedsiębiorcy, przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych oraz pracownicy zostaną 
dotknięci taka serią kłopotów i kryzysów, jak pande-
mia, wojna tuż za granicą naszego kraju, milionowe 
rzesze uchodźców, kryzys energetyczny i ogromną 
inflacją tym spowodowaną. – A mimo to udało się 
te wszystkie zagrożenia na tyle zminimalizować, że 
nie dochodzi do masowych upadłości, że wskaźnik 
bezrobocia nie tylko nie rośnie, ale minimalnie spada, 
że mimo trudności gospodarczych są pracodawcy 
skłonni by nadal dyskutować i negocjować warunki 
ewentualnych podwyżek płac. A przede wszystkim 
dziękuję wam wszystkim, że mimo tych trudności go-
towi jesteście spotykać się w ramach „Solidarności” 
i ze sobą rozmawiać.

O zaskoczeniu kolejnymi kryzysami społecznymi 
i gospodarczymi mówiła też posłanka ziemi bocheń-
skiej Józefa Szczurek-Żelazko, która podkreślała, że 
mimo tych wszelkich trudności spowodowanych pan-
demią, kryzysem paliwowym, inflacją Polacy potrafili 
otworzyć się na przybyszy ze wschodu dotkniętych 

tragicznymi wydarzeniami woj-
ny i wspomóc ich oraz chronić, 
jako osoby najbardziej potrze-
bujące pomocy. – Za to wam 
wszystkim serdecznie dzięku-
ję! Pani Poseł mile wspomina-
ła też współpracę z naszym 
Związkiem, podkreślając, że 
w czasie wykonywania swojej 
pracy zawodowej została lau-
reatką nagrody „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”.  
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W podobnym tonie były wystąpienia przedsta-
wicieli władz samorządowych, którzy, jak starosta 
Adam Korta podkreślali, że Polacy w tych trudnych 
czasach potrafili znaleźć wspólny język nie tylko  
z tymi, którzy uciekali przed wojną, ale także między 
sobą. – Pracownicy z pracodawcami, mieszkańcy  
z władzami lokalnymi, tym bardziej, że nieraz przed-
stawiciel władzy samorządowej jest jednocześnie dla 
wielu osób pracodawcą.

Natomiast burmistrz Bochni Stefan Kolawiński 
podkreślał, że dzięki działaniom rządu gwarantu-
jącym społeczeństwu różnego rodzaju tarcze an-
tykryzysowe mieszkańcy miasta czują się zaopie-
kowani, z czym nie mielibyśmy do czynienia przy 
innej opcji politycznej. Według niego rząd działa 
tak jak „Solidarność”, która jest związkiem kreatyw-
nym, nastawionym na rozwiązywanie problemów i 
choć nieraz niektóre rozwiązania są niedopracowane  
w szczegółach i co jakiś czas „coś zgrzyta”, to może-
my w przyszłość patrzeć z optymizmem. – Byle tylko 
łączyła nas szeroko pojęta solidarność, bo wówczas 
jesteśmy mocniejsi.

Część oficjalną spotkania zakończyły życzenia 

świąteczne i noworoczne dla wszystkich zgroma-
dzonych, wszak spotkanie odbywało się na miesiąc 
przed Wigilią.

11 grudnia w Sanktuarium Narodowym oo. Pau-
linów na Skałce w Krakowie, odbyło się uroczyste 
przekazanie i poświęcenie ornatu z wizerunkiem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki i modlitwy o jak najszybszą 
kanonizację Patrona „Solidarności”. Ornat powstał 
z inicjatywy pani Janiny Ziętek, która tworzy se-
rię szat liturgicznych z wizerunkami polskich świę-
tych i błogosławionych. Kilka z nich już znalazło się  
w krakowskich świątyniach. 

Po poświęceniu ornatu modlono się w intencji 
Związku oraz  
o rychłą kanoni-
zację jej Patro-
na. Uroczystości 
zakończył mini 
koncert pieśni 
z okresu stanu 
wojennego au-
torstwa Jacka 
Kaczmarskiego 
i Przemysława 
Gintrowskiego,  
w wykonaniu 
Zbigniewa Grzy-
ba.

ORNAT DLA OO. PAULINóW NA SKAłCE
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21 listopada w Pałacu Prezydenckim w War-
szawie odbyło się wręczenie statuetek i certy-
fikatów wyróżnionym pracodawcom XIV edycji 
konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 
W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej 
Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, członkowie prezydium 
Komisji Krajowej i przewodniczący regionów 
Związku, w których funkcjonują wyróżnione za-
kłady pracy. Region Małopolski reprezentowany 
był przez przewodniczącego Adama Lacha. 

Co trzeba zrobić by zostać laureatem nagro-
dy „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”? Z tym 
pytaniem zwróciłem się do trzech prezesów firm z 
Małopolski wyróżnionych tym tytułem w XIV edycji 
Konkursu. Oto odpowiedzi: 

Henryk Łabędź, prezes Zarządu Zakładów Me-
chanicznych „Tarnów” S.A.: Dbając o zakład pracy 
przede wszystkim trzeba dbać o ludzi, którzy w nim 
pracują. Wszak to oni decydują o powodzeniu biz-
nesu i umacnianiu pozycji firmy na rynku. Po drugie 
należy zapewnić bezpieczne środowisko pracy, po-
czucie samorealizacji, ale także umożliwić rozwój 
pracownika i podnoszenie jego kwalifikacji z korzy-
ścią dla całej organizacji. Dzięki dobrej atmosferze 
pracy i otwartości na dialog pracownicy są bardziej 

PRZEDE WSZYSTKIM 
DBAĆ O LUDZI!

zaangażowani i z satysfakcją realizują cele spółki. 
To dzięki ich pracy nasza firma stale się rozwija,  
a nasze produkty coraz częściej doceniane są przez 
naszych klientów. Każda nagroda doceniająca na-
szą rolę jako pracodawcy jest dla nas szczególnym 
wyróżnieniem.

Paweł Senderek, 
Wiceprezes Zarządu Wo-
dociągów Miasta Krako-
wa S.A.: Trzeba przede 
wszystkim zrozumieć, 
jak takie przedsiębior-
stwo, dość duże, bo za-
trudniające ponad 1200 
pracowników, funkcjonu-
je i przyjąć właściwą in-
żynierię wartości. Dobry 
pracodawca rozumie, że 
urządzenia, pompy, sieci 
można mieć, można remontować, rozbudowywać, 
ale prawdziwym kapitałem każdej spółki jest do-
bry pracownik. Ta firma zawsze cieszyła się takim 
elementem wielopokoleniowości, co szczególnie 
sobie cenimy, tym bardziej, że w dzisiejszych wa-
runkach niewiele znalazłoby się firm, które mogłyby 
się poszczycić pracownikami z 50. letnim stażem, 
gdyż osoby, które zatrudniały się w Wodociągach, 

dopiero pracując kończyły szkołę za-
wodową, technikum, a nieraz studia. 
Dziś ze względu na zmianę systemu 
oświaty, staż pięćdziesięcioletni zda-
rza się rzadziej, ale nadal mamy pra-
cowników, którzy przepracowali u nas 
ponad trzydzieści lat. Pokazuje to, że 
większość pracowników jest związana 
z firmą wręcz nierozerwalnie. Co chy-
ba jest najlepszym dowodem, ze nie 
najgorzej się tu pracuje. Drugi aspekt, 
to wielopokoleniowość, gdy zdarza się, 
ze Wodociągach pracował przed wojną 
dziadek, po wojnie ojciec, a obecnie 
syn, a to też przywiązywało do firmy, 
tym bardziej, że w latach 70. czy 80. 

Jak zostać laureatem?
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9 listopada 2022 roku obradował Zarząd Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Główne tematy 
posiedzenia to rozpoczęte wybory władz Związku na 
kadencję 2023–2028, ich zasady i konieczność prze-
strzegania ordynacji wyborczej oraz przygotowania 
do manifestacji w dniu 17 listopada, która pod hasłem 
„Marszu Godności” ma przejść ulicami Warszawy.  
Przedstawiciele poszczególnych struktur zakłado-
wych i terenowych składali sprawozdania z przebie-
gu rekrutacji ochotników, którzy gotowi są pojechać 

poprzedniego wieku Wodociągi nie były firmą 
pierwszego wyboru, z racji tego, że się bardzo 
kiepsko zarabiało. Ale świat się zmienił. Wzrosła 
średnia płaca w firmie, oferujemy dodatkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, oraz inne profity poza-
finansowe co sprawia, że nie mamy problemów 
z pracownikami, myślę, że pracownicy z nami 
również. 

Sylwester Kiełtyka, Prezes Zarządu PSS 
„Społem” w Olkuszu: Przede wszystkim należy 
stosować się do przestrzegania dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania prawa pracy.

Ponadto w naszym przypadku staramy się 
słuchać i rozwiązywać wspólnie z naszymi pra-
cownikami problemy, które stawia przed nami rze-
czywistość, a to buduje dobrą atmosferę i wzmacnia 
poczucie przynależności do firmy. Ważna jest rów-

nież dla nas stabilność zatrudnienia oraz możliwość 
rozwoju osobistego.   

   Wypowiedzi zebrał Adam Zyzman.

tego dnia do Warszawy i protestować. W trakcie 
obrad przewodniczący Regionu, Adam Lach złożył 
też obszerne sprawozdanie z działalności Prezydium 
Zarządu w ostatnich tygodniach i zapoznał zebra-
nych z postępami sprawy wydzierżawienia ośrodka 
wypoczynkowego „Salamandra” w Krynicy. Swoje 
sprawozdania z działalności złożyli także szefowie 
oddziałów terenowych Regionu oraz przedstawiciele 
sekretariatów branżowych.

OBRADOWAŁ ZARZĄD REGIONU MAŁOPOLSKIEGO
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„W RODZINIE SIłA”
W dniu 24 listopada 2022 r. 

sekretarz RKW ZRM NSZZ „So-
lidarność” i prawnik Witold Wit-
kowski, Kierownik Oddziału Nr 4 
w Bochni-Brzesku – Agnieszka 
Morawiec oraz sekretarz biura 
Małgorzata Brzostowska, zosta-
li zaproszeni na spotkanie Da-
waj dobry przykład „W Rodzinie 
Siła” zorganizowane przez KK 
NSZZ „Solidarność” Przemysłu 
Spożywczego przy współudzia-
le Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ „Solidarność” Carlsberg 
Polska Browar w Brzesku na cze-
le z przewodniczącym A. Turle-
jem. W wydarzeniu wzięły udział 
dr Aleksandra Piotrowska oraz 
dziennikarka Odeta Moro.

„W Rodzinie Siła!” to program 
„Solidarności” Przemysłu Spo-
żywczego, którego celem jest 
wsparcie rodziców w ochronie 
niepełnoletnich przed dostępem 
do alkoholu i przedwczesną ini-
cjacją alkoholową. Organizatorzy 
zachęcają dorosłych do dawania 
dobrego przykładu podopiecznym 
i do odpowiedzialnych zachowań 
wobec alkoholu. Producenci piwa 
czują się odpowiedzialni za to, 
w jaki sposób ten produkt jest 
konsumowany i do kogo dociera. 
Hasło „Alkohol tylko dla pełnolet-
nich” nie jest pustym frazesem  
i powinni się nim kierować na 
co dzień wszyscy sprzedawcy, 
konsumenci oraz rodzice. Mówił  
o tym podczas spotkania w Brze-
sku Bartłomiej Morzycki, dyrektor 
generalny Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego – Bro-
wary Polskie.

Program został objęty hono-
rowym patronatem Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej.

Fot. A. Turlek 
Źródło: Informator Brzeski
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W niedzielę 6 listopada uczestniczyliśmy w „IX 
Krakowskich  Zaduszkach za Żołnierzy Wyklętych – 
Niezłomnych”. Uroczystości rozpoczęły się w bazy-
lice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu, gdzie 
kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej, środowi-
ska kombatanckie i patriotyczne, w tym nasz poczet 
sztandarowy, spotkały się, by modlić się i uczcić 
pamięć naszych Bohaterów. Przypomniano wartości 
za jakie walczyli i niejednokrotnie oddali życie, czyli 
BóG, HONOR, OJCZYZNA oraz sylwetki pomor-
dowanych i poległych. Po wypominkach imiennych 
odprawiona została msza św. zaduszna oraz odmó-
wiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego za Żołnierzy 
Niezłomnych. Po nabożeństwach przewieziono au-
tobusem uczestników uroczystości do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w łagiewnikach, gdzie w Auli 
Jana Pawła II odbyła się projekcja filmu Dariusza 
Walusiaka „Ballada o Jureczku” – najmłodszym żoł-

ZADUSZKI ZA ŻOłNIERZY 
WYKLęTYCH

nierzu wileńskiej AK. Warto dodać, że bohater tego 
filmu, wiekowy już pan Jerzy Widejko, był obecny na 
projekcji. Uroczystość zakończył koncert patriotyczny 
Bożeny i Lecha Makowieckich. NSZZ „Solidarność” 
na uroczystościach reprezentowali przewodniczący 
Zarządu Regionu Małopolskiego Adam Lach wraz  
z grupą działaczy Związku.
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WYBORY W ORGANIZACJI 
PODZAKłADOWEJ ARIMR

19 listopada odbyło się zebranie 
wyborcze Organizacji Podzakłado-
wej Związku w Małopolskim Oddzia-
le Regionalnym Agencji Rozwoju  
i Modernizacji Rolnictwa. W efekcie 
przeprowadzonych wyborów wybra-
no przewodniczącą Komisji Podza-
kładowej, którą jednogłośnie została 
Anna Nowak. Wybrano również 12-tu 
pozostałych członków Komisji oraz 
11-tu delegatów na Zakładowe Ze-
branie Delegatów, dwoje delegatów 
na WZD Regionu Małopolskiego oraz 
pięcioosobową Komisje Rewizyjną. 
Ciekawostką zebrania był udział nie-
których rodziców ze swymi pocie-
chami, które od najmłodszych lat są  
w ten sposób wdrażane w działal-
ność społeczną.
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Regionalna Komisja Wyborcza pragnie podzię-
kować wszystkim Organizacjom, które odpowiedziały 
na apel o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów 
na nową kadencję i uruchomiły swoje procedury wy-
borcze już w roku 2022. Opierając się na dokumen-
tacji przedłożonej do RKW do dnia 28 grudnia 2022 r. 
w szczególności dziękujemy Koleżankom i Kolegom 
z Organizacji, które wybory już przeprowadziły:
Kraków

OZ przy IBSiS BIOMED S.A. w Krakowie• 
OP przy Małopolskim Oddziale Regionalnym • 
ARiMR w Krakowie
OO przy IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-• 
ko Narodowi Polskiemu Oddział w Krakowie
OP w TOTALIZATOR SPORTOWY Sp. z o.o.  w • 
Warszawie Oddział Kraków
OM przy ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. w • 
Krakowie
OP TK TELEKOM sp. z o.o. w Krakowie• 
OZ przy Schwinn Polska sp. z o.o. w Krakowie• 
OO w NFZ Małopolskim Oddziale Wojewódzkim • 
w Krakowie
OZ przy Muzeum Historii Fotografii im. Walerego • 
Rzewuskiego w Krakowie
OZ w ALFA LAVAL Kraków sp. z o.o.• 

Nowy Targ, Zakopane
OZ przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w • 
Nowym Targu
OM przy Biurze Oddziału NR ZRM NSZZ „Soli-• 
darność w Nowym Targu
OZ przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kana-• 
lizacji w Nowym Targu
OZ przy Muzeum – Orawski Park Etnograficzny • 
w Zubrzycy Górnej

OM Pracowników Oświaty w Cichem• 
OZ przy „PODHALE-TAXI” w Nowym Targu• 
OZ przy Miejskim Zakładzie Komunikacji w No-• 
wym Targu
OZ przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kana-• 
lizacji w Nowym Targu
OZ przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym • 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu
OZ przy Uzdrowisku - Rabka S.A.• 

Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice
OZ przy ZEW Niedzica S.A.• 
OZ przy Reszka sp. z o.o. w Limanowej• 
OZ przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  • 
w Krynicy Zdroju
OM Pracowników Oświaty i Wychowania Miasta • 
i Gminy Grybów
OZ przy PGL Nadleśnictwo Limanowa• 
OZ w Forest Gorlice sp. z o.o. w Gorlicach• 

Chrzanów
OM Pracowników Adm. Samorządowej przy Sta-• 
rostwie Powiatowym w Chrzanowie
OM Pracowników Oświaty Miasta i Gminy Trze-• 
binia
OZ w Libiąskim Centrum Kultury• 

Olkusz
OZ przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanali-• 
zacji sp. z o.o. w Olkuszu

Dębica
OZ przy Hutchinson Poland sp. z o.o. w Dębicy• 

RKW ciągle otrzymuje od Państwa informacje  
o terminach wyborów w następnych Organizacjach. 
Parafrazując znane przysłowie: „Niech na Nowy Rok 
przybywa wyborów na barani skok”.

Regionalna Komisja Wyborcza

RDS stanie się urzędem ds. dialogu 
społecznego

Rada Dialogu Społecznego ma zostać przekształcona 
w Urząd ds. Dialogu Społecznego. Tak wynika z założeń 
do nowelizacji ustawy o RDS, która została przedstawiona 
przez partnerów społecznych na plenarnym posiedzeniu 
Rady, które dzisiaj odbyło się w Pałacu Prezydenckim. – To 
wieloletni postulat Solidarności – przypomina Piotr Duda, 
szef Solidarności i współprzewodniczący RDS.

 Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego RDS  
w Pałacu Prezydenckim partnerzy społeczni w obecności 
prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawili założenia no-
welizacji ustawy o RDS. Zgodnie z jej założeniami Rada 
ma zostać przekształcona w niezależny urząd ds. dialogu 
społecznego. To oznacza wzmocnienie dialogu trójstron-
nego i realizację wieloletniego postulatu Solidarności, 
zmierzającego do zwiększenia roli partnerów społecznych  
w procesie tworzenia i zmian w prawie.

WYBORY W TOKU – INFORMACJA RKW

 Co ważne, do takiego rozwiązania jest zgodność 
wśród partnerów społecznych. O postępach prac nad no-
welizacją będziemy informować na bieżąco.

Tekst i zdjęcie: www.solidarnosc.org.pl

Aktualności
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28 listopada odbyły się obchody Święta Ko-
lejarza zorganizowane przez Regionalną Sek-
cję Kolejarzy przy Regionie Małopolskim NSZZ 
„Solidarność”. Jak co roku uroczystości rozpo-
częły się od udziału we mszy św. w bazylice pw. 
Świętego Floriana w Krakowie, gdzie mieści się 
krakowskie Duszpasterstwo Kolejarzy. 

W homilii ks. kapelan krakowskich kolejarzy 
Grzegorz Szewczyk, nawiązał do historii pa-
tronki kolejarzy, św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
i apelował, by w codziennej służbie ludziom i go-
spodarce, kolejarze brali z niej przykład, przede 
wszystkim w dziele wierności Bogu. 

Po nabożeństwie działacze związkowi  
i przedstawiciel dyrekcji poszczególnych spółek 
kolejarskich spotkali się przy wspólnym posiłku, 
gdzie życzenia z okazji Święta i podziękowania 
za codzienny trud kolejarski w obsłudze pasa-
żerów i firm złożyli Solenizantom Adam Lach, 
przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskie-
go NSZZ „Solidarność” i komendant Komendy 
Regionalnej w Krakowie Straży Ochrony Kolei 
– Kazimierz Mazur.

ŚWIęTO KOLEJARZA W MAłOPOLSCE
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W dniu 23 października 2022 roku związ-
kowcy NSZZ „Solidarność” Ziemi Wadowickiej, 
przedstawiciele władz lokalnych oraz miesz-
kańcy Wadowic uczestniczyli w uroczystości 
związanej z 38. rocznicą śmierci bł. księdza 
Jerzego Popiełuszki. Rozpoczęła je Euchary-
stia w kościele św. Piotra w intencji Ojczyzny 
oraz NSZZ „Solidarność”, której przewodniczył 
ksiądz Jan Dziubek, proboszcz parafii św. Piotra 
w Wadowicach.

Podczas homilii ksiądz Jan Dziubek nawią-
zał do roli jaką ksiądz Jerzy odegrał dla NSZZ 
„Solidarność” w walce o godność człowieka oraz  
o wolność i prawdę w naszej Ojczyźnie.

W modlitwie wiernych kierownik oddziału Re-
gionu Małopolskiego w Wadowicach, Jan Kra-
ska, przypomniał fragmenty przemówień księdza 
Jerzego, które nawiązywały do zanoszonych 

38. ROCZNICA ŚMIERCI Bł. KSIęDZA JERZEGO 
POPIEłUSZKI W WADOWICACH

do Boga intencji. W liturgii udział wziął poczet 
sztandarowy wadowickiego Oddziału Regionu 
Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Po mszy świętej odbyła się uroczysta pro-
cesja z relikwiami bł. księdza Jerzego Popie-
łuszki pod jego pomnik, gdzie delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Wśród 
składających hołd księdzu Jerzemu oprócz „So-
lidarności” był poseł Filip Kaczyński oraz przed-
stawiciele władz powiatowych i gminnych.

Następnie została odmówiona litania do 
bł. księdza Jerzego Popiełuszki i modlitwa  
o jego wstawiennictwo przed Bogiem dla naszej 
Ojczyzny oraz w intencji związkowców NSZZ 
„Solidarność”.

Jan Kraska
Autor fotografii: Tadeusz Szczurkowski



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 11-12 (791-792)22

Aktualności

ZMIANY W PRAWIE 2023
Szanowni Państwo,
Liczyłam, iż w tym numerze Serwisu przedstawię 

Państwu zmiany jakie wejdą w życie od Nowego 
Roku do kodeksu pracy. Niestety w czasie pisania 
tego artykułu projekt zmian do kodeksu pracy jeszcze 
jest w fazie poprawek senackich. Szkoda, bo zmiany 
są duże m.in. w zakresie unormowania pracy zdal-
nej, kontroli stanu trzeźwości pracowników, zakresie 
umów terminowych, dodatkowych dni wolnych dla 
pracownika z powodu vis maior. Z uwagi na fakt, iż 
faza prac nad projektem zmian do kodeksu pracy 
nie została zakończona, a doświadczenie życiowe 
podpowiada, iż ostateczna treść ustawy może znacz-
nie odbiegać od projektu, zatem powyższe zmiany 
zostaną przybliżone w następnym numerze Serwisu, 
jak wejdą w życie, co nie jest takie oczywiste biorąc 
pod uwagę los ustawy tzw. Lex Czarnek 2.0, która 
została zawetowana przez Pana Prezydenta, tym 
samym nie weszła do obiegu prawnego.

Poniżej przedstawiam wg. mojego wyboru istotne 
zmiany w przepisach prawa pracy oraz terminy, które 
nie powinny umknąć Państwa uwadze w Nowym 
Roku.

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej zmieniające Rozporządzenie w spra-
wie należności przysługujący pracownikowi za-
trudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej z dnia 25 października 2022 r. (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 2302) – oznacza to, iż dieta w czasie 
podroży krajowej za dobę wzrosła do 45 zł, ryczałt za 
noclegi 150% wysokości diety wynosić będzie 67,50 
zł, natomiast ryczałt na dojazdy komunikacją miejską 
wynosić będzie 9 zł – 20% diety.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  
w 2023 r. z dnia 13 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 
r. poz. 1952) – od 1 stycznia 2023 roku minimalne 
wynagrodzenie za prace wynosić będzie 3490 zł  
a stawka godzinowa – 22,80 zł, natomiast od 1 lipca 
2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 
3600 zł, a stawka godzinowa- 23,50 zł. Przypomi-
nam, iż do minimalnego wynagrodzenia za prace 
nie wlicza się następujących składników: nagrody 
jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej 

pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę 
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, dodatku za 
staż pracy.

Odpis na ZFŚS pozostaje bez zmian.
Podstawa wymiaru rocznego odpisu na zakła-

dowy fundusz świadczeń socjalnych pozostaje 2023 
roku bez zmian dla pracowników i nauczycieli ozna-
cza to, iż podstawa naliczania odpisu na zakłado-
wy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 r. będzie 
ustalana w oparciu o wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., 
tj. od kwoty 4434,58 zł. Zatem odpis na jednego pra-
cownika wynosić będzie 1662,97 zł (tj. 37,5% kwo-
ty bazowej) a na pracownika wykonującego prace  
w warunkach szczególnych lub szczególnym charak-
terze – 2217,29 zł (tj. 50% kwoty bazowej). W 2023 r. 
do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę 
bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., 
czyli kwotę 3045,21 zł. Odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego 
w pełnym wymiarze zajęć w 2023 r. wynosi 3349,73 
zł (110% kwoty bazowej).

Od 17 stycznia 2023 roku wzrosną stawki za 
1 km przebiegu prywatnego pojazdu do celów 
służbowych w sposób następujący:

dla samochodu osobowego: o pojemności skoko- –
wej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 –  –
1,15 zł,
dla motocykla – 0,69 zł, –
dla motoroweru – 0,42 zł. –
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra In-

frastruktury zmieniające Rozporządzenie w spra-
wie warunków ustalania oraz sposobu dokonywa-
nia zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy z dnia 22 grud-
nia 2022 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 5).

W 2023 roku do przepracowania jest 2000 go-
dzin, czyli 8 godzin mniej niż w zeszłym roku. Naj-
więcej godzin do przepracowania będzie w marcu 
– 184 godziny, sierpniu i październiku 176 godzin,  
a najmniej w miesiącu kwietniu i grudniu po 152 go-
dziny i w lutym 160 godzin.
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Uwaga! Ważne terminy.

Do 10 stycznia 2023 roku organizacje zakła-
dowe mają obowiązek złożyć pracodawcy infor-
macje półroczną o liczbie członków na podstawie 
art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych 
tj. z 23 marca 2022 roku Dz.U. 2022 poz. 854.  
Proszę przestrzegać tego terminu, gdyż organiza-
cji, która nie wypełniła w terminie w/w obowiązku 
nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji 
związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. 
Z daleko posuniętej ostrożności powyższą informa-
cję proszę dostarczyć pracodawcy na piśmie opa-
trzoną dwoma podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania tej organizacji związkowej przed 
pracodawcą.

Do 31 marca 2023 roku mają zostać przeprowa-
dzone wybory władz podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych Związku, wymienionych w § 19 Statutu 
NSZZ „Solidarność”, delegatów na walne zebranie 
delegatów regionu, delegatów na walne zebranie 
branżowej jednostki organizacyjnej Związku. Jed-
nakże organizacje związkowe zrzeszające liczbę 
poniżej 100 członków, które będą wybierały elektorów 
powinny odpowiednio wcześniej dokonać wyborów  
z uwagi na fakt, iż rejestracje protokołów z wyborów 
elektorów Regionalna Komisja Wyborcza rejestruje  
w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 
roku. Jednocześnie w imieniu RKW pragnę podzięko-
wać wszystkim organizacjom związkowym, które już 
dokonały wyborów do swoich władz i jednocześnie 
zachęcić pozostałe organizacje do przeprowadzenia 
wyborów wcześniej i nie pozostawi tego tematu na 
tzw. „ostatnią chwilę”. 

Do 10 kwietnia 2023 roku mija okres przejścio-
wy do wprowadzenia zmian wynikających z ustawy  
o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych, która weszła 
w życie w dniu 11 sierpnia 2021 roku (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1666) m.in. do złożenia wniosku do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki naro-
dowej, zgodnie z przepisami ustawy o statystyce 
publicznej, dostosowanie statutu do zmian wynika-
jących z ustawy o KZP.

Szanowni Państwo, 
z okazji nadchodzącego Anno Domini 2023 ży-

czę, aby Nowy Rok Państwa nie zawiódł, a wybory 
jakich dokonacie w życiu zawodowym i prywatnym 
były właściwe i satysfakcjonujące; życzę również 
dużo zdrowia i szczęścia, bo tak naprawdę w życiu 
najważniejsze są te rzeczy.

 r.pr. Magdalena Smarzewska-Gil

Pamiętaj o przekazaniu 
pracodawcy informacji 
o liczbie członków 
w organizacji związkowej

Przypominamy, że wszystkie organizacje za-
kładowe (międzyzakładowe) są zobowiązane zło-
żyć pracodawcy informację o liczbie członków 
będących pracownikami lub innymi osobami wy-
konującymi pracę zarobkową.

Informację taką składa się dwa razy w roku, 
najpóźniej do dnia 10 stycznia (stan na dzień 31 
grudnia) oraz do dnia 10 lipca (stan na dzień 30 
czerwca). Podstawa prawna to art. 251 ustawy  
o związkach zawodowych.

Niezłożenie informacji o liczbie członków 
skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji 
związkowej.

Wskazany przepis nie może stanowić podsta-
wy żądania udostępnienia imiennej listy członków 
Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy 
stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych 
osobowych.

Przypominamy również o obowiązku złożenia 
kwestionariusza informacyjnego organizacji związ-
kowej w naszym Dziale Kontaktów, pl. Szczepań-
ski 5 w Krakowie, pok. 405, IV piętro.
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– Rozwój organizacji związkowej jest w pew-
nym stopniu efektem rozwoju zakładu, który 
systematycznie rozbudowuje się i rozwija, przej-
mując produkcję zlokalizowaną dotąd w innych 
zakładach – mówi Jacek Kutypa, przewodniczący 
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” 
w MAN TRUCKS Polska w rozmowie z Adamem 
Zyzmanem. 

Redakcja: Jesteście jedną z niewielu organizacji  –
zakładowych, których stan osobowy dynamicznie 
wzrasta i do tego zaprzeczacie tezie, że „Solidar-
ność” się starzeje, bo przyjmujecie głównie ludzi 
młodych. Skąd ten sukces? 
Jacek Kutypa: W pewnej mierze wynika to z tego,  –
że nasz zakład w Niepołomicach dynamicznie się 
rozwija, rozbudowujemy się, przejmujemy pro-
dukcje, która do niedawna zlokalizowana była  
w innych zakładach. Stąd nowi pracownicy, 
głównie młodzi, którzy zaczynają swoją pracę 
przyuczając się do pracy na określonych sta-
nowiskach. Staramy się docierać do nowo za-
trudnianych pracowników i informować ich o ist-
nieniu i działaniu związku zawodowego. Robimy 
to już podczas wstępnych 
szkoleń, które przechodzą 
przed przystąpieniem do 
pracy. Do tego należy 
dodać zasługę starszych 
pracowników, członków 
Związku, którzy każdemu 
nowemu pracownikowi 
podejmującemu pracę do-
radzają, jak się najlepiej 
„ustawić” w pracy. I dora-
dzają także członkostwo 
w „Solidarności”, szcze-
gólnie gdy chcą związać 
się na dłużej z zakładem 
pracy, bo wiadomo, że 
prosperita zakładu nie 
będzie trwać wiecznie  
i nie będzie stale na rynku 
pracy obowiązywać rynek 
pracownika. Może dojść 
do załamania, ogranicze-
nia produkcji i wówczas 
przynależność do związku 
zawodowego będzie napraw-
dę cennym rozwiązaniem.

ORGANIZACJA ZWIąZKOWA W MAN TRUCKS 
POLSKA STAWIA NA MłODYCH LUDZI

Czy jako związek zawodowy macie w zakładzie ja- –
kąś konkurencję innych central związkowych? 
Nie, na razie nie ma innych organizacji związko- –
wych, ale to też może ulec zmianie, chociażby  
w taki sposób, że pojawi się organizacja wyższej 
kadry technicznej i administracji, które jak dotąd 
nie są zainteresowane członkostwem w „Solidar-
ności”. 
A czy zmuszeni byliście dotąd podejmować  –
jakieś interwencje i protesty związane choćby  
z poziomem płac w Waszym zakładzie? 
Kilka razy wchodziliśmy w spory zbiorowe, lecz  –
przynajmniej jak na razie nie dochodziło do straj-
ku. Płace w zakładzie nie odbiegają od średnich 
w Regionie oraz branży, jednak w porównaniu 
do naszych niemieckich kolegów wypadamy bar-
dzo słabo. Oczywiście zdajemy sobie sprawę 
z różnic miedzy państwami, ale uważamy, że 
różnice te powinny się zmniejszać. W związku 
z rozbudową i zatrudnianiem dużej liczby pracow-
ników pojawiają się tematy związane z bezpieczeń-
stwem pracy oraz infrastruktury socjalnej, na które  
w miarę możliwości razem z SIP-em staramy się 
reagować.
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Ukraina.
Niebawem mija rok od roz-

poczęcia zbrojnego konfliktu; 
24 lutego 2022 roku wojska 
moskiewskie zaatakowały. 
Planowany rosyjski „blitz-
krieg” okazał się kompletnym 
niewypałem, Kijów nie został 
zdobyty „z marszu”, Charków 
też nie, a aktualnie agresorzy 
cofają się, pod naporem wojsk 
ukraińskich. Tak wygląda sy-
tuacja u progu nowego roku 
– oby lepszego od ubiegłego.

Wojna zmieniła wszystko. 
Od cen ropy i gazu, po na-
szą percepcję rzeczywistości. 
Okazało się, że istnieją rze-
czy zdecydowanie ważniejsze 
od codziennej lokalnej politycznej przepychanki, od 
pseudo-problemów na bieżąco generowanych i na-
głaśnianych przez quasi-gwiazdki publicystyczno-
artystyczno-medialne. Nie łudźmy się, pewna epoka 
dobiegła końca – epoka względnego spokoju (i po-
koju) w Europie.

Erich Maria Remarque, w swojej znakomitej po-
wieści „Na  Zachodzie bez zmian” (1929), pokazał 
wojnę tak, jak wygląda z perspektywy prostego żoł-
nierza. Wszy, okopy, ostrzał artyleryjski, beznadzieja. 
Minęło 100 lat, postęp technologiczny zrobił swoje, 
ale wojenna rzeczywistość dalej pozostaje ta sama. 
Śmierć, gwałty, grabież, nędza. Wszystko za sprawą 
Rosjan.

Rosjan, bo nie jest to „wojna Putina” – działa-
nia dyktatora dalej popiera zdecydowana większość 
obywateli Federacji Rosyjskiej. Gdy jasnym się stało, 
że „operacja specjalna” nie przebiega gładko, a nad 

Rosją zaczęło majaczyć widmo porażki, pojawiła się 
taka właśnie narracja. Jej źródło jest oczywiste – sko-
rumpowane elity polityczne krajów zachodnich, które 
w swojej krótkowzroczności podpisały swoisty pakt 
z diabłem i uzależniły swoją gospodarkę od tanich 
surowców importowanych z Rosji. Szukać daleko nie 
trzeba, wystarczy sięgnąć wzrokiem za Odrę, a może 
i za Ren. Bo (dość prosta kombinacja) – jeśli winą za 
wojnę obarczymy tylko „jednego człowieka”, po jej, 
takim czy innym, zakończeniu można będzie wrócić 
do lukratywnego biznesu z Rosja, z którą – jak głoszą 
i nasi niektórzy politycy – przecież „trzeba jakoś żyć”. 
Nie. Nie trzeba. Nie wolno.

Pamiętajmy też, że nie jest to pierwsza wojna 
rozpętana przez Moskwę na przestrzeni ostatnich 
30 lat. Ale Czeczenia mała i nieważna, a Gruzja da-
leko – taki styl myślenia dominował. Teraz sytuacja 
wygląda inaczej.

Bohaterski opór, który stawiła Ukraina, impo-
nuje. O ironio, nieudacznikowi z Kremla udało się 
to, co wydawało się wcześniej niewykonalne: Ukra-
ińcy, w obliczu zagrożenia, zjednoczyli się. On ich 
zjednoczył. Już nie ma tam mocnej frakcji prorosyj-
skiej (a była, pamiętamy czasy Janukowycza czy 
Timoszenko), wszyscy stanęli ramię w ramię. Co 
jeszcze lepsze, rosyjski wyleniały niedźwiedź (tzw. 
„mocarstwo”), okazał się być co najwyżej wyleniałym 
pluszakiem. „Druga armia świata” – jak nie tak dawno 

„Jakżeż pozbawione sensu jest wszystko, co 
kiedykolwiek zostało napisane, uczynione, pomy-
ślane, jeśli coś podobnego jest możliwe. Widocznie 
wszystko było załgane, bez znaczenia, jeśli kultura 
wielu tysięcy lat nie zdołała zapobiec przelaniu 
tych strumieni krwi, istnieniu setek, tysięcy tych 
więzień udręki. Dopiero lazaret pokazuje, czym 
jest wojna.”

NA WSCHODZIE BEZ ZMIAN. WOJNA TRWA 
I TRWAĆ BęDZIE



S E R W I S  I N F O R M A C Y J N Y Nr 11-12 (791-792)26

Aktualności

BARBóRKA W BOCHNI

Uroczystości barbórkowe w bocheńskiej żupie 
zainaugurowała msza św. odprawiona 8 grudnia 
2022 r. o godz. 16 w kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli 
w Bochni, której przewodniczył ks. prałat Ryszard 
Podstołowicz.

Po nabożeństwie w komorze Ważyn odbyła się 
uroczysta akademia. Gospodarzem uroczystości był 
Zygmunt Dobrowolski prezes Kopalni Soli w Bochni. 
Przedstawiciel kopalni w swoim wystąpieniu zdradził 
plany na najbliższą przyszłość. To między innymi 
uruchomienie dla ruchu turystycznego szybu Sutoris,  
a także restauracji. Wspomniał o kolejce, która bę-
dzie przewozić turystów po centrum Bochni zatrzy-
mując się przy atrakcjach turystycznych miasta.

W uroczystym spotkaniu, zorganizowanym po 
dwóch latach przerwy wzięli udział górnicy z Bochni, 
wraz z członkami KZ NSZZ „Solidarność”, ale także 
z innych kopalni. Byli też posłowie: między innymi 
Stanisław Bukowiec, Wiesław Krajewski oraz Józefa 
Szczurek-Żelazko. Gościem Barbórki był wojewoda 
łukasz Kmita oraz wicemarszałek Józef Gawron, byli 
też samorządowcy z miasta i powiatu bocheńskiego, 
a także Kierownik NSZZ „Solidarność” Oddziału Nr 4 
Agnieszka Morawiec. 

Podczas spotkania odczytano listy z gratulacjami: 
między innymi od Prezydenta RP i Premiera, a także 
od Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopol-
skiego Adama Lacha. List w zastępstwie odczytał 
prawnik Witold Witkowski.

Źródła : https://bochnianin.pl/ 
https://bochniazbliska.pl/

głosiła butna moskiewska propaganda – okazała się 
być niezdolna do spacyfikowania średniej wielkości 
kraju europejskiego, kraju, który i tak już wcześniej 
zmagał się z własnymi problemami. Zardzewiałe 
karabiny, czołgi z lamusa, przestarzała i niecelna 
artyleria, niewyszkoleni rekruci, złodziejstwo i pijań-
stwo. Armia rosyjska - w bardzo wielkim skrócie, tak 
wygląda. Blamaż, wstyd. I, dla nas, bardzo dobrze. 
Upadł mit rosyjskiej potęgi militarnej. Od dawna nie-
istniejącej, zresztą. Jeśli cokolwiek Rosjanie umieją 
robić dobrze, to propagandę. Zastraszali cały świat, 
rzeczywistość pola walki i faktycznej wojny dość 
brutalnie zweryfikowała przechwałki. Blef jest rzeczą 
dobra – o ile ktoś nie sprawdzi. Ukraina powiedziała 
„sprawdzam”.

Wojna potrwa, niestety. Z punktu widzenia Krem-
la – nie mają już odwrotu, muszą wygrać, choćby 
propagandowo. I mają jeszcze rezerwy – co z tego, 
że w postaci nieprzeszkolonej siły ludzkiej i sprzętu 
z demobilu – mają. A Rosja to „stan umysłu”. W 1843 

„Skutki tego dają się odczuć jeszcze za naszych 
dni. Gdybyś mi towarzyszył w tej podróży, odkryłbyś 
ze mną w głębi duszy rosyjskiego narodu nieuchron-
ne spustoszenia dokonane przez absolutną władzę 
posuniętą do najdalszych konsekwencji. Przede 
wszystkim jest to dzika obojętność wobec świętości 
słowa, wobec prawdy uczuć, wobec sprawiedliwości 
czynów; następnie jest to kłamstwo tryumfujące 
we wszystkich czynnościach życia, indywidualnych 
i społecznych; jest to brak uczciwości, zła wola, 
oszukaństwo w przeróżnej postaci: słowem, zanik 
poczucia moralnego.”

r. Astolphe de Custine w swoich „Listach z Rosji” 
pisał tak:

I nic się nie zmieniło w tym kraju, jeśli chodzi  
o mentalność. I nie zmieni się.

A Ukraina walczy o swoją niepodległość, o wol-
ność. I módlmy się, by dali radę, bo walczą też za 
całą Europę.

Tekst: Przemysław Witkowski
Zdjęcia: PAP
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„Solidarnościowi” członkowie ERZ apelują do 
polskich europarlamentarzystów o poparcie zmian 
w dyrektywie.

Mocnym akcentem kończą rok członkowie „So-
lidarności” działający jako przedstawiciele polskich 
pracowników w Europejskich Radach Zakładowych 
(ERZ) ustanowionych w korporacjach ponadnaro-
dowych operujących w naszym kraju. 

Jak informowaliśmy jednym z tematów, któ-
rym obecnie zajmuje się Parlament Europejski, 
jest rewizja Dyrektywy o Europejskich Radach 
Zakładowych (2009/38/WE). Na styczniowej se-
sji plenarnej PE odbędzie się głosowanie nad 
skierowaniem wezwania do Komisji Europejskiej, 
aby podjęła inicjatywę legislacyjną w tej sprawie 
(zgodnie z prawem unijnym może to zrobić tylko 
Komisja).

Kwestia ta jest niezwykle istotna, szczególnie dla 
takich krajów jak Polska, gdzie wielu pracowników  
w różnych branżach pracuje dla firm ponadnaro-
dowych a ich przedstawiciele na co dzień nie mają 
styczności z zarządem centralnym danej korpora-
cji. Tę możliwość daje Europejska Rada Zakłado-
wa. Jednakże dyrektywa wymaga poprawek, aby 
ERZ mogła być prawdziwym instrumentem wpływu 

pracowników  na działania ponadnarodowego pra-
codawcy. NSZZ „Solidarność” wyraził już jedno-
znaczną opinię w tej sprawie w kwietniu bieżącego 
roku zachęcając polskich europarlamentarzystów 
do włączenia się do tych działań.

– Sprawą kluczową jest przykładowo zapew-
nienie skutecznego i dotkliwego karania naruszeń 
prawa do informacji i konsultacji przez dyrekcję 
centralną danej korporacji – mówi Barbara Sur-
dykowska, reprezentująca polskie organizacje  
w Komitecie Partycypacji Pracowniczej Europej-
skiej Konfederacji Związków Zawodowych. –Trud-
no mi sobie wyobrazić, że odpowiedzialny polski 
polityk mógłby mieć coś przeciwko temu – dodaje 
ekspertka.

Obecnie grupa członków ERZ reprezentują-
cych NSZZ „Solidarność” postanowiła wystoso-
wać apel połączony z życzeniami świątecznymi, 
do wszystkich polskich europarlamentarzystów 
niezależnie od ich przynależności partyjnej, aby 
poparli oni tak istotną dla polskiego świata pracy 
propozycję wzmocnienia ERZ i usprawnienia ich 
funkcjonowania. 

pp
Informacja ze strony Komisji Krajowej.  

APEL DO POLSKICH EUROPARLAMENTARZYSTóW
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W dniach 17–18 grudnia w Gorlicach odbył 
się XXXI Międzynarodowy Turniej Barbórkowy  
w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komisji Między-
zakładowej NSZZ „Solidarność”. W tegorocznym 
Turnieju wzięło udział 14 drużyn z kraju, Ukrainy 
i Słowacji. Oficjalne otwarcie Turnieju z udziałem 
przedstawicieli władz miejskich Gorlic i powiatu 
gorlickiego odbyło się 17 grudnia 2022 roku. 

W trakcie tej uroczystości wręczono każdej 
drużynie puchar za udział w rozgrywkach. Tur-
niej zakończył się nazajutrz zwycięstwem druży-
ny gorlickiego „Solidarnościowego” Glinika, która  
w ten sposób obroniła tytuł zdobyty w 2021 roku. 
Kolejne miejsca przypadły: drużynie KWK „Janina” 
z Libiąża i PHU „Mador” z Sosnowca. Najlep-
szym zawodnikiem Turnieju został Dawid Drąg  
z drużyny „”Solidarności” Glinik. Królem Strzelców, 
zawodnik „Madoru” Sosnowiec, Kamil Majewski,  
a Najlepszym Bramkarzem zawodnik KWK „Pnió-
wek Pawłowice” Marcin Gruszczyński. Najszybciej, 
bo w 19 sekundzie meczu, bramkę zdobył zawod-
nik KWK „Janina” Libiąż, łukasz Krawczyk. Trofea 
najlepszym wręczał zastępca przewodniczące-

DRUŻYNA GóRNIKA GLINIK OBRONIłA TYTUł 
Z 2021 ROKU!

go Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 
Krzysztof Kotowicz. Drużyna „Solidarności” Glinik 
wystąpiła w składzie: Bartłomiej Stróżyk, Dawid 
Drąg, Mateusz Żmigrodzki, Krzysztof Dąbrowski, 
Mateusz Majcherczyk, Kacper Kukla, Mateusz 
Śmiechowski, Konrad Grela, Tomasz Augustyn, 
Rafał Gadzina i Marcin Szary. 

Gratulacje dla zwycięzców!
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W Poznaniu, w siedzibie NSZZ „Solidarność” 
Zakładów Volkswagen Polska, w dniu 6 grudnia 2022 
roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekre-
tariatu Metalowców.

Podczas zebrania przyjęto rozliczenie prelimina-
rza za 11 miesięcy 2022 roku oraz został omówiony 
wstępny projekt budżetu na 2023 rok, który ostatecz-
nie zostanie przyjęty na kolejnym zebraniu Rady na 
początku 2023 roku.

Na zebraniu omówiono również sytuację w bran-
żach reprezentowanych przez Sekretariat Metalow-
ców, szczególnie w branży hutniczej, zbrojeniowej, 
stoczniowej i motoryzacyjnej. Omówiono także pro-
blemy, jakie mają nasze Sekcje w pracach Zespołów 
Trójstronnych. Członkowie Rady zwiedzili również 
odlewnię zakładów Volkswagena, która została od-
kupiona od Zakładów Cegielskiego dokładnie 25 lat 
temu. W odlewni produkowane są m.in. bloki silników, 
skrzynie biegów oraz obudowy kierownic dla prawie 
wszystkich samochodów grupy VW, takich jak: VW, 
Audi, Porsche i innych, które są montowane we 
wszystkich fabrykach Grupy VW na całym świecie.

Dyskutowano również o trwających już wybo-
rach w poszczególnych zakładach naszej branży, 
przypomniano o terminach zebrań wyborczych we 
wszystkich 7 Krajowych Sekcjach zrzeszonych  
w Sekretariacie, które odbędą się w kwietniu i maju 
2023 r. Przypomniano, że Kongres Wyborczy Kra-
jowego Sekretariatu Metalowców odbędzie się  
w ostatnim tygodniu czerwca 2023. Ustalono klucz 
wyborczy, jednakowy dla wszystkich Sekcji Krajo-
wych, wg którego będą wybierani Delegaci na Krajo-
wy Kongres Metalowców. Uchwałą została powołana 
Komisja Wyborcza Sekretariatu Metalowców, której 
Przewodniczącym został Andrzej Gębara z Sekcji 
Hutnictwa.

W tym samym dniu, tuż przed posiedzeniem 
Rady Metalowców, odbyła się miła uroczystość wrę-
czenia pucharu i nagrody dla członkini „Solidarności” 
z VW Poznań. Koleżanka ta, poznanianka, brała 
udział w Biegu Memoriałowym im. B. Włosika i nie 
spodziewając się jakiejkolwiek nagrody po prostu 
przyjechała na zebranie do Poznania, a ona wła-
śnie wygrała I miejsce w kategorii kobiet-członkiń 
„Solidarności”. Puchar i nagroda, ufundowane przez 
Przewodniczącego Piotra Dudę, zostały wręczone 

w obecności Przewodniczącego Komisji Zakładowej 
VW Polska Piotra Olbrysia, który dwa dni później 
został ponownie wybrany na Przewodniczącego na 
nową kadencję 2023–2028; przypomnijmy że jest 
to obecnie największa Komisja NSZZ „S” w Polsce, 
licząca ponad 7 tysięcy członków.

Andrzej Gębara

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO 
SEKRETARIATU METALOWCóW
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W dniu 29 listopada br. odbyła się robocza wizyta 
przedstawicieli Krajowej Sekcji Hutnictwa „Solidarności” 
w czeskiej hucie żelaza i stali – Trinecke Żelezarny  
w Trzyńcu.

Wśród przedstawicieli „Solidarności” byli m.in.: 
przedstawiciele z ArcelorMittal z Krakowa oraz z Bail-
don S.A z Katowic, w tym Przewodniczący KSH Andrzej 
Karol.

Delegacja „Solidarności” zwiedziła czeską hutę, 
oglądając takie oddziały jak Wielkie Piece, Stalownię 
Konwertorową, Ciągłe Odlewanie Stali (COS), na którym 
jest kilka nitek, m.in. kwadratowy i okrągły; zwiedzono 
również walcownię grubą oraz długą, na której produkuje 
się siedemnaście rodzajów szyn, w tym na rynek USA 
i Kanady.

W hucie „matce” zatrudnionych jest ok. 8 tysięcy 
pracowników oraz ok. 3 tysiące w spółkach „córkach”, 
łącznie ponad 11 tysięcy osób. W hucie pracują dwa 
wielkie piece, które łącznie produkują ok. 2,2 mln ton 
surowego żelaza. Huta powstała 180 lat temu.

Huta znajduje się w samym centrum miasta Trinec  
w którym mieszka ok. 55 tysięcy mieszkańców, którym 
nie przeszkadza  sąsiedztwo dużego zakładu, bo wie-
dzą, że huta daje im miejsca pracy.

Po zwiedzeniu huty i zjedzeniu obiadu w stołówce 
zakładowej odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
związków zawodowych z huty Trinecke Żelezarny sku-
pionych w OS KOVO (Odborovy Svaz – Związek Zawo-
dowy) KOVO – Metalowców. W spotkaniu udział wziął 
przewodniczący zakładu oraz pięciu przewodniczących 
z największych oddziałów huty.

Wymieniono informację nt. systemu płac, wysokości 
zarobków (płace są podobne jak w Polsce, ale ceny  
w sklepach podstawowych artykułów i paliwa są wyż-
sze niż w naszym kraju). Rozmawiano również o roz-
wiązaniach socjalnych u nich i u nas, a także szeroko  

ROBOCZE SPOTKANIE Z CZESKIMI HUTNIKAMI

o systemie emerytalnym i rentowym. W czeskich hutach 
nie ma wcześniejszych emerytur, tak jak u nas, dla osób 
pracujących w ciężkich warunkach, np. na stalowni czy 
przy wielkich piecach. Emerytury są jednakowe dla męż-
czyzn i kobiet w wieku 65 lat, a w niedługim czasie Czesi 
mają zmienić ustawę, zgodnie z która na emeryturę 
będzie się odchodziło w wieku 68 lat, zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni. Wymieniono także informacje ogól-
ne o związkach zawodowych i o systemie wyborczym  
w obu krajach.

Andrzej Gębara
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