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Od redakcji

Krajowym Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność” zakończyły się wybory w związku na kadencję 2010-2014. Delegaci
zdecydowali, że przez kolejne cztery lata „Solidarnością” będzie
kierował Piotr Duda, przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Małopolska „Solidarność” będzie miała jednego przedstawiciela
w Prezydium KK – na stanowisku skarbnika Stefana Kubowicza
zastąpił Jerzy Jaworski.
Nadzieje na to, że związek sprosta oczekiwaniom i problemom
są bardzo duże. Tym bardziej, że rząd po raz kolejny dowiódł,
że nie zamierza liczyć się z ustaleniami i porozumieniami, które
zawiera. Decyzja o odrzuceniu przez Radę Ministrów uchwały Komisji Trójstronnej dotyczącej podwyższenia kryteriów dochodowych
uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, powoduje
zawężenie grupy osób, które mogły z nich skorzystać. Po raz
kolejny za kryzys zapłacą najubożsi. Przypomnijmy, że wcześniej
rząd wycofał się z ustaleń dotyczących poziomu płacy minimalnej
w 2011 r.
Decyzje rządu po raz kolejny uświadamiają nam wszystkim, że
dialog w Polsce jest pozorowany, a zaangażowanie weń partnerów
społecznych, przy braku konieczności uwzględnienia ich zdania na
sprawy będące przedmiotem rozmów, przerzuca tylko na nich częściową odpowiedzialność za podejmowane przez rząd decyzje.
Część tych problemów można naprawiać w samorządach –
dlatego tak ważne jest to, by przynajmniej na poziomie lokalnym
związek i ludzie pracy mieli swoich przedstawicieli i obrońców. Dlatego 21 listopada br. warto zagłosować na ludzi „Solidarności”.
Adam Gliksman, Redaktor Naczelny

Posiedzenie Zarządu Regionu
Informujemy, że posiedzenie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 25 listopada 2010 r.
o godz. 11, Kraków, pl. Szczepański 5.
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Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
w dniu 24 października 2010 r.

ŚP

Jana Dziadonia
wieloletniego działacza Małopolskiej
„Solidarności”, jednego z założycieli
„Solidarności” Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, byłego sekretarza
a następnie wiceprzewodniczącego
Zarządu Regionu Małopolska,
delegata na WZD i KZD,
dyrektora Delegatury Najwyższej Izby
Kontroli w Krakowie,
odznaczonego Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
W Jego Osobie żegnamy nie tylko
działacza, ale naszego przyjaciela,
człowieka wielkiego serca i rozumu.
Łączymy się w bólu z najbliższą
rodziną.
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Piotr duda nowym
przewodniczącym
W dniach 21-22 października 2010
r. we Wrocławiu odbył się XXV sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów, w którym wzięło udział ponad 300
delegatów reprezentujących prawie 700
tys. członków Związku.
Przed rozpoczęciem obrad delegaci
uczcili minutą ciszy zabitego we wtorek
19.10.2010 r. Marka Rosiaka. Janusz
Śniadek odczytał przyjęte dzień wcześniej przez Komisję Krajową stanowisko
w sprawie tragicznego wydarzenia w Łodzi. Komisja Krajowa przekazała w nim
wyrazy współczucia rodzinie zamordowanego Marka Rosiaka oraz wyrazy solidarności z rannym Pawłem Kowalskim.
W Krajowym Zjeździe Delegatów
uczestniczyło ponad 50 gości zagranicznych z trzech kontynentów i ponad 30
organizacji związkowych. Gośćmi zjazdu
byli również: Marian Krzaklewski, Bożena

Joanna Furtak

Borys-Szopa, Damian Jonak i Grzegorz
Bierecki. Symbolicznie Janusz Śniadek
powitał jednego z delegatów, który z powodu prowadzonego protestu głodowego
nie uczestniczył w Zjeździe.
Najważniejszym punktem pierwszego dnia Zjazdu były wybory nowego przewodniczącego Związku. Na tę funkcję
kandydował dotychczasowy przewodniczący Janusz Śniadek oraz przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Piotr
Duda.
„Nie kandyduje, aby spełnić swoje
osobiste ambicje. Rozmawiałem od lat
z ludźmi i uważali, że powinienem się
starać o wybór na stanowisko szefa KK.
Chcę swoją wizję związku przekazać
wam. 30-lecie „Solidarności” to najlepszy moment, aby zastanowić się w jakim
kierunku ma on iść” - mówił do delegatów Piotr Duda, który jako pierwszy

Delegaci na KZD z Małopolski
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prezentował się delegatom.
„Chcę „Solidarności” mądrej i nowoczesnej, ale
„Solidarności” opartej na wartościach” - odpowiadał
Janusz Śniadek.
Piotr Duda stawiał przede wszystkim na poprawę
skuteczności Związku. Jak to określił: „ze skutecznością w naszym związku jest różnie”. „Za dużo czasu
poświęcamy naszej wspaniałej historii, a ja bym chciał,
aby była równowaga. Musimy być skuteczni, bo młodzi
ludzie nie zapisują się do nas ze względu na historię.
Oni chcą być w skutecznym związku” - mówił.
Piotr Duda zapowiadał większą aktywizację człon-

Przemówienie Piotra Dudy

ków Związku, ale także zmiany wewnątrz Związku.
Jego zdaniem obrady Komisji Krajowej powinny odbywać się w Warszawie lub w miejscach, gdzie jest
jakiś lokalny problem. Przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zapowiedział wprowadzenie funkcji
wiceprzewodniczących do spraw struktur branżowych
i terytorialnych, wprowadzenie kadencyjności władz.
Piotr Duda zapowiedział też odejście od organizowania
częstych, lecz mało skutecznych akcji w Warszawie
na rzecz większych protestów oraz wprowadzenie

Wybory przewodniczącego KK
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większej niezależności regionów w zakresie rozwoju
związku.
Według szefa Śląsko-Dąbrowskiej „S” zmianie
musi ulec też polityka informacyjna „Solidarności”.
Jak powiedział, Komisja Krajowa musi przestać się
żalić, a zacząć chwalić. Zaznaczył, że poprawie
musi też ulec szybkość działania solidarnościowych
służb informacyjnych i generalne podejście do relacji
z mediami. „Dziennikarz to sojusznik, a nie przeciwnik związku. Oni też pracują, mają swoje problemy”
- powiedział.
Piotr Duda odniósł się też do relacji związku z polityką. „Nikt - ani politycy, ani dziennikarze - nie mogą
nam mówić, jak mamy uprawiać politykę. Pytanie
nie jest „czy”, ale jak Solidarność ma być w polityce.
To o nas politycy mają zabiegać” - podkreślił Duda.
Kandydat mówił, że Solidarności najbliżej do programu Prawa i Sprawiedliwości. „Ale nie z partią, tylko
z programem” - zaznaczył. Duda dodał, że członkowie
Solidarności powinni angażować się w działalność
różnych partii i komitetów wyborczych. „Powinniśmy
im pomóc wejść do samorządów. Będziemy wtedy tam
mieli swoich ludzi”.
„ C h c ę
„Solidarność”
mądrej i nowoczesnej, ale
„Solidarności”
opartej
na
wartościach” odpowiadał Janusz Śniadek.
Jego zdaniem
„Solidarność”
to nie tylko
piękna historia.
To najsilniejszy,
najaktywniejszy
Janusz Śniadek
związek zawodowy. Swój program dotychczasowy przewodniczący
opierał na doświadczeniu.
„Wiem, jak działa związek, jak funkcjonują jego
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Piotr Duda po ogłoszeniu wyników

struktury, bo ich pracę organizowałem wiele lat. Jestem gotów poświęcić, tak jak dotąd wszystkie swoje
siły i umiejętności na pracę dla Związku” - deklarował
Śniadek. Jego zdaniem nadchodząca kadencja nie
będzie łatwa ze względu na zewnętrzne zagrożenia.
Nie zmienia to faktu, że Związek musi realizować
swoje zadania, a jednym z nich jest obrona poziomu
wynagrodzeń pracowników.
Zdaniem Janusza Śniadka, potrzebujemy „Solidarności” silnej liczebnie i merytorycznie. Dotychczasowy przewodniczący zapowiadał budowę większego
zaplecza eksperckiego poprzez powołanie Instytutu
Związkowego, wzmocnienie biura Komisji Krajowej
w Warszawie do obsługi branż i prac w Komisji Trójstronnej oraz dalszą rozbudowę informacji wewnątrzzwiązkowej. W odniesieniu do relacji Związku z polityką Janusz Śniadek powiedział, że „Solidarność” nigdy
nie była i nie będzie niczyją przybudówką.
Po ogłoszeniu wyników wyborów okazało się,
że to Piotr Duda pokieruje w nowej kadencji NSZZ
„Solidarność”. Duda otrzymał 166 głosów a dotychczasowy przewodniczący Janusz Śniadek 139.
Piotr Duda podziękował za poparcie i zaufanie,
którym obdarzyli go delegaci. Zapewnił również, że
słowa dotrzymuje i to, co mówił będzie realizowane. Przewodniczący Komisji Krajowej podziękował
Januszowi Śniadkowi za styl prowadzenia kampanii
12 listopada 2010
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wyborczej i zaprosił go do współpracy.
Nowy przewodniczący został udekorowany żółtą
koszulką lidera. Delegaci powitali go skandując: Piotr,
Piotr i „Solidarność”, „Solidarność”. Brawami i okrzykami „dziękujemy” delegaci uhonorowali ustępującego
przewodniczącego Janusza Śniadka.
Wybory Komisji Krajowej oraz Krajowej Komisji
Rewizyjnej były głównymi punktami drugiego dnia 25
Krajowego Zjazdu Delegatów.
Minutą ciszy delegaci uczcili również pamięć górnika, który tragicznie zginął w kopalni Rydułtowy-Anna
w Rydułtowach.
Zanim rozpoczęto wybory, z delegatami spotkali
się goście - John Monks, sekretarz generalny EKZZ
oraz Grigor Gradev z MKZZ. Obaj gratulowali nowemu
przewodniczącemu Komisji Krajowej wyboru. John
Monks podkreślał zaangażowanie „Solidarności”
w kampanie prowadzone przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych. „Obecnie walczymy,
by powstrzymać pęd do cięć i oszczędności. Jeśli
wszyscy mają dokonywać cięć, to skąd ma być wzrost
gospodarczy?” - mówił Monks. Zdaniem Monksa cenę
za kryzys płacą pracownicy, dlatego EKZZ domaga się
m.in. podatku od transakcji finansowych.
Do wspólnych międzynarodowych działań namawiał również Grigor Gradev z MKZZ. „Wszyscy mamy
podobne obawy, związane z naszymi przyszłymi emeryturami czy świadczeniami medycznymi. Dlatego
musimy działać razem” - powiedział Gradev.
Następnie odbyły się wybory do Komisji Krajowej.
Delegaci wybrali 50 członków Komisji Krajowej. W KK
Małopolskę będzie reprezentować przewodniczący
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Sala obrad

Wojciech Grzeszek oraz sześciu delegatów - Jerzy
Jaworski, Andrzej Koprowski, Adam Lach, Jacek Smagowicz, Tadeusz Stasielak i Jan Ryszard Sułkowski,
natomiast w Krajowej Komisji Rewizyjnej, która liczy
15 osób, Małopolskę reprezentował będzie Ryszard
Masłowski, który został jej wiceprzewodniczącym.
Pomiędzy wyborami delegaci pracowali nad dokumentami związkowymi. Podjęto m.in. uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”,
stanowisko w sprawie czasu pracy pracowników ochrony zdrowia pracujących w warunkach szkodliwych
i szczególnych, stanowisko w sprawie pracowników
niepełnosprawnych, w którym delegaci protestują przeciwko nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych. W specjalnym
stanowisku delegaci wyrazili swoją solidarność z członkami Związku w PKP Cargo S.A. prowadzącymi protest
głodowy w Żurawicy w obronie miejsc pracy.
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął uchwałę programową. Delegaci za najważniejsze uznają upominanie
się o godną i bezpieczną pracę dla wszystkich, budowę
silnego i skutecznego Związku.
„Jednym z najważniejszych zadań, jakie czekają nasz związek w rozpoczynającej się kadencji,
będzie ochrona standardów zawiązanych z polskim,
a także prawem pracy UE. Jesteśmy w tej chwili
niechlubnymi liderami Europy w ilości umów o pracę
na czas określony. Umów stawiających pracownika w
roli bezwolnego przedmiotu w rękach pracodawcy, bez
prawa do obrony, wynikającej chociażby z ustawy o
związkach zawodowych. Żądamy zmian legislacyjnych, ograniczających czas trwania umów na czas
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określony do 18 miesięcy. Domagamy się ponadto
umożliwienia zrzeszania się w związki zawodowe
pracowników pracujących na zasadzie umów cywilno-prawnych.” - napisano w uchwale. W dokumencie
programowym zwrócono też m.in. uwagę na kryzys
demograficzny i konieczność wdrożenia skutecznej
polityki prorodzinnej, a także problem braku dialogu
społecznego w Polsce.
Skuteczny związek to związek silny swoją liczebnością, dlatego część dokumentu poświęcona
została rozwojowi związku. „Działania organizatorów
związkowych prowadzone będą na rzecz powstania
nowych organizacji zakładowych i będą skoncentrowane w dużych liczebnie branżach, w których organizacje
związkowe są słabo rozwinięte lub nie ma ich wcale,
np. w branży spożywczej, w transporcie i sprzątaniu.
(...) Na rozwój Związku wpływa także sprawna organizacja, pomoc ekspercka, pełen przepływ informacji między wszystkimi strukturami, szkolenia, stałe
konsultacje z członkami oraz wizerunek związku na
zewnątrz. Dopiero wszystkie te elementy sprawiają,
że związek staje się atrakcyjny dla nowych ludzi

Przewodniczący obrad Stanisław Szwed wśród delegatów
z Małopolski

Silna reprezentacja Arcelor Mittal Poland
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i jest w stanie wykorzystać swój potencjał, działając
na rzecz i w imieniu swoich członków” - czytamy
w tym dokumencie.
Na zakończenie obrad, delegatom podziękował
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. Duda
podziękował również za uchwałę programową, którą
jak zapowiedział będzie realizował wspólnie z Komi-

sją Krajową. Przewodniczący zwrócił się również do
delegatów, którzy na niego nie głosowali: „Zrobię
wszystko żebyście się przekonali do mojej wizji Związku. Niech żyje „Solidarność” - powiedział przewodniczący KK. Przewodniczący razem z członkami Komisji
Krajowej złożyli przysięgę związkową.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda – przewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Do „Solidarności” należy od 1980
roku, kiedy zaczął pracę w Hucie
Gliwice na stanowisku tokarza. W
latach 1981-83 jako komandos służył
w elitarnej VI Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej,
w tym w siłach ONZ w Syrii. Po skończeniu służby wojskowej
wrócił do pracy w hucie. W 1992 roku został wybrany na
przewodniczącego Komisji Zakładowej. 3 lata później został
wybrany do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, a w 1997 r. został Skarbnikiem ZR. 25 czerwca 2002 r.
w wyborach na przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zdecydowanie pokonał urzędującego szefa Zarządu
Regionu Wacława Marszewskiego. Swój wyborczy sukces
powtórzył podczas WZD w roku 2006 i 2010 (wtedy był
jedynym kandydatem, dostał ponad 98 proc. głosów). Od 8
lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Ma 48
lat, dwoje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką.
Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”.
Dotychczas zastępca przewodniczącego ZR
Śląsko-Dąbrowskiego i sekretarz regionu.
Przez blisko 20 lat pracował jako pracownik fizyczny w kopalni. Od 2006 r. pracuje w Regionie
Śląsko-Dąbrowskim. W 2008 r. obronił dyplom inżyniera na
Akademii Górniczo-Hutniczej. Ma troje dzieci.
Jerzy Jaworski – skarbnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Dotychczas zastępca przewodniczącego
i skarbnik Zarządu Regionu Małopolska.
Zaczynał karierę zawodową na AGH. Od
25 lat pracuje w Radiu Kraków w dziale
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technicznym. Jest tam przewodniczącym Komisji Zakładowej. Ma troje dzieci.
Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” odpowiedzialny za struktury terenowe.
Przewodniczący Regionu Podkarpacie od
czterech kadencji. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. Przeszedł przez wszystkie szczeble związkowej kariery. Współtworzył Sekcję Krajową Nafty i Gazu.
Od 1991 r. członek Komisji Krajowej.
Ewa Zydorek – sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Do Związku wstąpiła we wrześniu 1981
roku, kiedy podjęła pierwszą pracę
w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów. Jest z wykształcenia
psychologiem. W 1989 r. była przewodniczącą Komisji
Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Region
Wielkopolska a od 1993 r. jest sekretarzem Zarządu Regionu Wielkopolska.
Henryk Nakonieczny – członek prezydium odpowiedzialny za dialog i negocjacje w Komisji Trójstronnej.
W latach 1998-2003 przewodniczący
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, od 1998
r. przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Od
2003 r. członek Zespołu Ubezpieczeń Społecznych oraz
Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Obecnie
pracuje w spółce Restrukturyzacji Kopalń. Ma córkę i wnuczkę.
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Dokumenty XXV KZD,
21-23 października 2010 r.
UCHWAŁA NR 1
ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 7
XVI KZD, postanawia nadać następującym osobom tytuł
Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”:
Eric Chenoweth, Ojciec Euzebiusz Konstanty Ciaciek, Ks. Prałat Józef Dobosz, Ks. Prałat Stanisław Dutka, Ks. Franciszek
Głód, Ks. Prałat Jerzy Gniatczyk, Ks. Krzysztof Gołębiewski,
Ks. Aleksander Jacyniak, Ks. Prałat Władysław Jóźków, Ks.
Jerzy Kacprzyk, Ks. Prałat Marian Kopko, Ks. Janusz Kubrak,
Irena Lasota, Alain Lebouteiller, Ks. Prałat Józef Maj, Ks.
Stanisław Małkowski, Ks. Prałat Józef Miszczuk, Bertrand
Retout, Ks. dr Jan Sikorski, Ks. Tadeusz Sitko, Ks. Stanisław
Słowik, Gérard Soufflet, Wolfgang Stasche, Ks. Biskup Józef
Zawitkowski, Ks. Infułat Zygmunt Żukowski, Ks. Dziekan
Bogdan Żygadło.

UCHWAŁA NR 2
ws. nadania tytułu Honorowego Członka NSZZ
„Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zgodnie
ze Statutem Związku i Regulaminem przyjętym uchwałą nr
26 VI KZD w sprawie nadania tytułu „Honorowy Członek
NSZZ „Solidarność” – nadaje tytuł Honorowego Członka
NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym:
Hanjo Lucassen, Bermhard Sonntag, Marek Banasik, Adam
Łukowski.

STANOWISKO NR 1 ws. protestu głodowego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” solidaryzuje się z członkami NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A.
Podkarpacki Zakład Spółki w Przemyślu prowadzącymi protest głodowy od 18 października 2010 r. w siedzibie Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Żurawicy (województwo
podkarpackie) w obronie miejsc pracy w PKP Cargo S.A.
Delegaci domagają się od władz Spółki PKP Cargo S.A.
utrzymania dotychczasowych miejsc pracy.

STANOWISKO NR 2 ws. sytuacji polskich kolei
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, kierując
się interesem pracowników polskich kolei, a także mając na
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uwadze obecną kryzysową sytuację w spółkach Grupy PKP,
grożącą utratą płynności finansowej i prowadzącej wprost
do upadłości Polskich Kolei tworzącej bezpośrednie zagrożenie dla miejsc pracy kolejarzy i bytu ich rodzin, widząc
pogarszającą się z dnia na dzień sytuację spółek, żąda od
Rządu RP jako właściciela:
1. Przyjęcia polityki transportowej państwa gwarantującej finansowanie infrastruktury drogowej i kolejowej
w relacji 60:40;
2. Odstąpienia od planów prywatyzacji spółek Grupy PKP
bez zapewnienia większościowego udziału Skarbu
Państwa i przeznaczenia całości środków uzyskanych w wyniku prywatyzacji na dokapitalizowanie
prywatyzowanych spółek oraz Funduszu Własności
Pracowniczej;
3. Pełnego oddłużenia PKP S.A. bez wykorzystania środków z prywatyzacji i uregulowania spraw podatkowych
w operacjach finansowych między spółkami Grupy PKP
i w stosunku do Skarbu Państwa;
4. Natychmiastowego przekazania niezbędnego do funkcjonowania spółek majątku w formie aportu;
5. Zapewnienia finansowania PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. na poziomie:
a) gwarantującym wykorzystanie wszystkich możliwych środków z UE na modernizację infrastruktury kolejowej,
b) niezbędnym dla należytego utrzymania infrastruktury kolejowej będącej w jej zarządzie;
6. Utrzymania liczby uruchamianych pociągów przewozów regionalnych i międzywojewódzkich na poziomie
nie niższym niż w 2010 r., a także wprowadzenie
poprzez zmiany ustawowe obowiązku świadczenia
usług przewozowych wzajemnie się uzupełniających.
Za niezbędne uważamy zagwarantowanie przez rząd
utrzymania kontroli Skarbu Państwa nad spółkami z Grupy
PKP, a także stworzenia warunków prawnych i finansowych
rozwoju kolei w Polsce, modernizacji linii kolejowych i taboru
oraz pomocy w sprostaniu wobec konkurencji kolei innych
państw Unii Europejskiej.

STANOWISKO NR 3
ws. propozycji zmian w ustawie o SIP
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się proponowanym zmianom w ustawie o Społecznej
Inspekcji Pracy zmierzającym do ograniczenia uprawnień
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związków zawodowych. KZD uważa, że zmiany w tej ustawie powinny dotyczyć możliwości zwiększenia zakresu
obowiązywania ustawy o SIP w małych i średnich zakładach
pracy w których nie działają związki zawodowe.

STANOWISKO NR 4
ws. pracowników niepełnosprawnych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się działaniom parlamentu RP, który w drastyczny
sposób zabiera uprawnienia pracującym osobom niepełnosprawnym w przygotowywanej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Takie działanie parlamentarzystów w roku ogłoszonym
przez Parlament Europejski „Rokiem walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym” w sposób szczególny pokazuje
brak odpowiedzialności.

STANOWISKO NR 5
ws. Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża
głęboki niepokój postępowaniem Rządu i Parlamentu RP,
które destabilizują funkcjonowanie Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. Decentralizację systemu Inspekcji oraz zmianę
zakresu badań i kompetencji oceniamy jako realne zagrożenie zdrowia obywateli i bezpieczeństwa państwa.
KZD zwraca się do Przewodniczącego KK i Komisji
Krajowej o podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą
do:
–– ponownego włączenia wojewódzkich, powiatowych
i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych
w struktury Ministerstwa Zdrowia jako organu założycielskiego,
–– utrzymania dotychczasowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze szczególnym uwzględnieniem
nadzoru nad bezpieczeństwem żywności,
–– zakończenia w pełni realizacji uchwały z dnia 12 maja
2005 r. podjętej przez strony Zespołu Trójstronnego
ds. ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia w sprawie
podwyżek wynagrodzeń dla pracowników inspekcji
sanitarnej.

STANOWISKO NR 6 ws. oświaty
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w trosce
o byt i przyszłość naszej Ojczyzny wyraża kategoryczny
sprzeciw:
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––

prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
szkodliwej polityki oświatowej, krytykowanej przez
wiele środowisk, a przede wszystkim nauczycieli,
pracowników oświaty i rodziców,
–– dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych –
łamaniu przez MEN ustawy o związkach zawodowych
i nieuwzględnianiu opinii odmiennych niż stanowisko
rządowe,
–– wprowadzaniu niekorzystnych zmian w ustawie Karta
Nauczyciela.
KZD uważa, że w Polsce potrzebna jest rzeczowa
debata o systemie edukacji. Wprowadzenie nowych idei
i koncepcji modernizacji polskiej oświaty powinno uwzględniać system wartości i tożsamość Polaków oraz być poparte
rzetelną wiedzą i badaniami naukowymi.

STANOWISKO NR 7
ws. oceny inwestora w Elektrowni Połaniec
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ocenia,
iż GDF SUEZ Energia Polska S.A., inwestor Elektrowni Połaniec, jest najgorszym zagranicznym inwestorem w sektorze
paliwowo – energetycznym w Polsce. Inwestor narusza europejskie i polskie standardy dialogu społecznego wykazując
brak poszanowania dla praw pracowniczych i związkowych,
co przejawia się między innymi naruszaniem zawartych
porozumień i układów.

STANOWISKO NR 8
ws. Pakietu Klimatycznego realizowanego przez UE
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
się do wszystkich instytucji w Polsce i Unii Europejskiej,
odpowiedzialnych za wprowadzanie rozwiązań prawnych
w zakresie tzw. Pakietu klimatycznego, o odstąpienie od
jego wdrażania w obecnym kształcie. KZD stoi na stanowisku, że proponowane regulacje są szkodliwe dla polskiej
i europejskiej gospodarki, ponieważ obniżają poziom konkurencyjności przedsiębiorców operujących w granicach Unii
Europejskiej względem przedsiębiorstw operujących poza
jej granicami.
Podstawowe gałęzie przemysłu, których działanie jest
niezbędne dla funkcjonowania każdej gospodarki narodowej,
takie jak produkcja energii cieplnej i elektrycznej, cementu,
wapna, koksu, surówki żelaza, stali surowej, szkła, wyrobów
ceramicznych, papieru itp. będą obciążone na nowych zasadach, po roku 2012, dodatkowymi kosztami związanymi
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z koniecznością zakupu praw do emisji CO2.
Ze względu na to, że poza UE nie obowiązują
i w najbliższej przyszłości nie będą wprowadzone analogiczne obciążenia finansowe, europejscy producenci ww. wyrobów będą postawieni na dużo gorszej pozycji w rywalizacji
z producentami spoza UE. Gałęzie przemysłu europejskiego,
o wysokiej, wynikającej ze swojej natury emisji CO2, będą
osiągały niższą rentowność, a inwestowanie w nie będzie
mniej opłacalne dla globalnych inwestorów. Lokowanie nowych inwestycji w tych branżach na terenie Unii Europejskiej
będzie mniej atrakcyjne, co pociągnie za sobą procesy
dezinwestycyjne. Zaprezentowany mechanizm prowadzi do
likwidacji szeregu podstawowych gałęzi przemysłu w obrębie
UE oraz utraty miejsc pracy. Oznaczać to będzie oddawanie
pola w ramach globalnego podziału pracy i narastające
problemy z utrzymaniem dotychczasowego poziomu życia
obywateli państw Unii Europejskiej.
Jak do tej pory jednostronna polityka klimatyczna
UE nie ma większego wpływu na pomniejszenie emisji
CO2, ponieważ kraje azjatyckie z roku na rok zwiększają
z nawiązką swoją emisję. W tej sytuacji polityka klimatyczna
UE jest polityczną i ekonomiczną utopią.
Od 1990 r. tj. od podpisania Protokołu z Kioto emisja
CO2 spadała w Polsce o 33%, co oznacza wypełnienie warunków polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
KZD zwraca się z wnioskiem do Rządu RP, aby spowodował przeprowadzenie przez UE analizy zasadności wprowadzenia pakietu klimatycznego na zmniejszenie emisji CO2
na świecie, analizy kosztów gospodarczych i finansowych
ponoszonych przez UE na jego realizację oraz jego wpływu
na zmniejszenie ilości miejsc pracy. Nie zgadzamy się, aby
skutkiem zmniejszenia do 2020 r. przez Polskę emisji CO2
o 20% było postawienie w stan likwidacji polskiego przemysłu opartego na paliwie, jakim jest węgiel i jednoczesny
wzrost cen energii elektrycznej o 100%.

STANOWISKO NR 9
ws. polityki prywatyzacyjnej władz samorządowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec polityki prywatyzacyjnej
prowadzonej przez samorządy w spółkach, dla których są
one jedynymi lub większościowymi właścicielami. Głównym
celem szybkiej sprzedaży firm komunalnych jest pozyskanie
pieniędzy na bieżące wydatki w budżecie gminy. W konsekwencji doprowadzi to do negatywnych skutków, dotkliwych
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tak dla mieszkańców jak i pracowników. Nieuchronnym
wynikiem tych działań będą podwyżki cen dostaw: ciepła,
energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków oraz
redukcja zatrudnienia.

STANOWISKO NR 10 ws. prywatyzacji i restrukturyzacji w spółkach energetycznych: Energa SA, ENEA
SA, Tauron SA oraz PGE SA
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” żąda
wyjaśnienia postępowania właściciela, czyli Ministra Skarbu
Państwa, w sprawie prywatyzacji Tauron PE SA oraz przeprowadzanych przekształceń i programów restrukturyzacyjnych
w Grupach Kapitałowych: Energa SA, ENEA SA, Tauron SA
oraz PGE SA.
KZD negatywnie ocenia prywatyzację Tauron PE SA.
Drugi pod względem wielkości Holding Energetyczny został
wyceniony poniżej wartości nominalnej akcji.
Zarząd Spółki w najbardziej niekorzystnym okresie
przygotował i przeprowadził prywatyzację wprowadzając
spółkę na giełdę w czasie kryzysu. Zdaniem ekspertów
Związku takie działanie obniżyło o około 15 % ceny akcji
pracowniczych, a przez to naraziło na straty Skarb Państwa.
KZD krytycznie ocenia przeprowadzane w wyżej wymienionych grupach przekształcenia i programy restrukturyzacyjne, które łamią zawarte Umowy Społeczne, a także
są niezgodne z wcześniej podpisanymi porozumieniami
likwidują miejsca pracy. Przekształcenia takie destabilizują
pracę spółek dystrybucyjnych a ponadto powodują pogorszenie bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców energii
elektrycznej. KZD sprzeciwia się łamaniu praw pracowniczych
i związkowych w wyżej wymienionych spółkach i domaga
się zaprzestania tych praktyk.

STANOWISKO NR 11 ws. lasów państwowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
domaga się natychmiastowego wycofania projektu zmian
dotyczących włączenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
Uzasadnienie:
1. Obowiązki i forma organizacyjno-prawna Lasów Państwowych nie uzasadniają zaliczenia tego podmiotu
do sektora finansów publicznych.
2. Projektowane rozwiązania naruszają konstytucyjną
zasadę równości podmiotów w obrocie prawnym oraz
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naruszają zasadę, zgodnie z którą Lasy Państwowe,
działając w imieniu Skarbu Państwa, czynią to na
własne ryzyko ekonomiczne.
3. Proponowane rozwiązania nie zdejmują z Lasów Państwowych odpowiedzialności za zachowanie zdolności
ekonomicznej do prowadzenia gospodarki, a jednocześnie w sposób zdecydowany naruszają zasadę
samodzielności Lasów Państwowych, o której mowa
w art. 50 ustawy o lasach.
4. Kłopoty Lasów Państwowych jako następstwo wprowadzenia proponowanych rozwiązań legislacyjnych,
doprowadzą do kresu misji wypełnianych obecnie
przez Lasy Państwowe. Są nimi m.in. misja społeczna,
ekologiczna i gospodarcza.
5. Proponowane rozwiązania prawne dotyczące Lasów
Państwowych są zmianami ustrojowymi, dlatego też
nie powinny być przyjmowane bez zgody społeczeństwa wyrażonej w drodze referendum.
6. Planowane zmiany są sprzeczne z uchwaloną zgodnie
z wolą obywateli pierwszą obywatelską ustawą z dnia
6 lipca 2001 r. „o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju”, ponieważ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych dopuszcza możliwość likwidacji jednostki
budżetowej lub utworzenia jednostki o innej formie
organizacyjno-prawnej.
KZD zobowiązuje Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”
do pełnego wsparcia działań Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska w obronie Polskich
Lasów.

STANOWISKO NR 12
ws. prywatyzacji spółek Skarbu Państwa
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko sprzedaży spółek Skarbu Państwa
w sposób prowadzony aktualnie przez Rząd RP.
W związku z tym żądamy:
1. Zaprzestania sprzedaży spółek o znaczeniu strategicznym dla obronności i niezależności gospodarczej,
takich jak przemysł zbrojeniowy, stoczniowy, energetyczny, koleje państwowe i samorządowe, przemysł
wydobywczy i porty;
2. Podpisania ze Związkami Zawodowymi pakietów gwarancji pracowniczych przed prywatyzacją pozostałych
spółek.
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Obecna polityka prywatyzacyjna prowadzona przez Ministerstwo Skarbu Państwa nie polega na znalezieniu dobrego inwestora, który zapewni spółkom długoplanowy rozwój,
a pracownikom korzystne warunki pracy, lecz na sprzedaży
w celu pozyskania doraźnych środków finansowych.

STANOWISKO NR 13
ws. braku dialogu rząd – związki zawodowe
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje zaniechanie dialogu na szczeblu Trójstronnej
Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Przykładem
ignorowania partnerów społecznych było zlekceważenie
ustaleń zawartych w pakcie antykryzysowym, co doprowadziło do ograniczenia praw pracowniczych i obciążenia
pracowników kosztami działań antykryzysowych.
Trójstronna Komisja stała się fasadą, która ma zasłaniać przed opinią publiczną brak rzeczywistego dialogu
społecznego, lekceważenie i programową wręcz niechęć do
wysłuchiwania argumentów strony związkowej – partnerów
społecznych.
Wzywamy stronę rządową do niezwłocznego podjęcia
rzeczywistego dialogu z partnerami społecznymi. Dalsze
pozorowanie i unikanie tego dialogu spowoduje zaostrzenie
i eskalację istniejących konfliktów, co w efekcie może spowodować wybuch niezadowolenia społecznego.

STANOWISKO NR 14 ws. łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko łamaniu praw pracowniczych
i związkowych przez część pracodawców.
W ostatnim okresie coraz częściej dochodzi do drastycznego dyskryminowania pracowników, członków NSZZ
„Solidarność” ze względu na działalność związkową.
Niektórzy pracodawcy prowadzą walkę ze związkami
zawodowymi przy użyciu niegodnych sposobów np. zastraszania, skłócania a także wyrzucania liderów związkowych z pracy pod różnymi fikcyjnymi pretekstami. Ponadto
w sposób skandaliczny łamią polskie prawo a także zapisy
Konstytucji RP, zakazując prowadzenia działalności związkowej na terenie zakładów pracy, którymi zarządzają.
Jest to jawne złamanie zasady swobody zrzeszania
się w związki zawodowe, a także zasady niezależności
od pracodawców i samorządności w prowadzeniu przez
pracowników działań związkowych.
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Wzywamy wszystkich pracodawców do przestrzegania obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego,
a instytucje państwowe, organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości do bezwzględnego i surowego karania sprawców
dyskryminujących pracowników i działaczy związkowych.

APEL NR 1 ws. nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do parlamentarzystów o:
–– Wypracowanie strategii rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki, akceptowalnej przez większość środowiska
akademickiego;
–– Przyjęcie jako zasady, że mianowanie jest podstawowym sposobem zatrudnienia w Uczelni pracowników
naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych;
–– Utrzymanie praw nabytych przez wszystkie grupy
pracownicze;
–– Rzeczywiste uproszczenie „Ścieżki kariery naukowej”;
–– Pozostawienie stanowiska docenta będącego uhonorowaniem kariery naukowej;
–– Umocowanie przedstawicieli pracodawców w ciałach
kolegialnych z uprawnieniami identycznymi jak przedstawiciele związków zawodowych.
W związku z przyjętą w rządowym projekcie nowelizacji ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” likwidacją
górnych widełek w taryfikatorze płacowym, protestujemy
przeciwko określaniu składników kształtujących płace
w uczelniach publicznych w oparciu o „Średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach pracowników w relacji do
kwoty bazowej”. W konsekwencji proponowanego rozwiązania – składniki wynagrodzenia powinny być określane, jako
„minimalne wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych
grupach pracowników w relacji do kwoty bazowej” odpowiednio waloryzowanej każdego roku.

APEL NR 2
ws. finansowania nauki i szkolnictwa wyższego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do parlamentarzystów RP o dokonanie korekty ustawy
budżetowej na rok 2011 w części dotyczącej nauki i szkolnictwa wyższego, tak by zapewnić środki na realizację
zobowiązań przyjętych przez Rząd RP odnośnie docelowego
dochodzenia do finansowania szkolnictwa wyższego i nauki
na poziomie przyjętym w Unii Europejskiej.
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Budowanie wykształconego społeczeństwa wymaga
odpowiednio wysokich nakładów finansowych, tymczasem
według danych OECD Polska jest na ostatnim miejscu jeśli
chodzi o wysokość środków finansowych przeznaczonych
z budżetu państwa na jednego studenta. Również odsetek
PKB przeznaczony na naukę jest kilkakrotnie niższy niż
zakładany w dokumentach programowych Unii Europejskiej.
Zamrożenie w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.
nakładów na naukę oraz płace pracowników przy rosnącej
inflacji jest sprzeczne z deklaracjami rządu o budowaniu
społeczeństwa opartego na wiedzy.

APEL NR 3 ws. ustawowego zwolnienia z podatku
VAT darowizn na rzecz poszkodowanych w wyniku
klęsk żywiołowych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje
do parlamentarzystów o stworzenie mechanizmów umożliwiających zwolnienie z płacenia podatku VAT:
1. darczyńców przekazujących darowizny na rzecz poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych oraz
zwolnienia obdarowanych od płacenia podatku od
darowizn,
2. środków zainwestowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego na odbudowę infrastruktur lokalnych
zniszczonych w wyniku klęsk.
Potencjalnych darczyńców zniechęca konieczność odprowadzania podatku zwiększającego koszty darowizny.
W wielu przypadkach pomoc udzielana przez osoby prywatne w znacznym stopniu uzupełnia środki przekazywane
przez organy państwa i jest udzielana znacznie szybciej.

APEL NR 4 ws. służby przy grobie ks. J. Popiełuszki
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca
się z apelem do wszystkich struktur NSZZ „Solidarność”
o włączenie się do zaszczytnej służby przy grobie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
W dniu 19 października 1984 roku oprawcy ze Służby
Bezpieczeństwa w bestialski sposób zamordowali księdza
Jerzego Popiełuszkę. Od dnia pogrzebu przy grobie ks.
Jerzego Popiełuszki i kościele św. Stanisława Kostki na
warszawskim Żoliborzu trwa Służba, której zadaniem jest
utrzymanie ładu i porządku oraz zabezpieczenie tego miejsca przed zbezczeszczeniem.
Wypełnijmy nasz moralny obowiązek wobec tego,
który oddał swoje życie za naszą sprawę.
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Wybory samorządowe
Ludzie „Solidarności”

Stanowisko Nr 1/2010 ZRM z dnia 18.10.2010
Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
apeluje do wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” o liczny i aktywny udział w nadchodzących wyborach
samorządowych. Decydują się losy naszych „małych ojczyzn”. W wyborach nie może zabraknąć ludzi o wrażliwości
społecznej, którzy wierzą, że w rozwijającej się ojczyźnie
każdy ma prawo do godnego życia.
Zwracamy się do wszystkich, którym bliskie są nierealizowane do tej pory postulaty sprzed trzydziestu lat, o
wzięcie udziału w wyborach i oddanie głosu na kandydatów
NSZZ „Solidarność”, którzy potrafią usłyszeć wołanie o
sprawiedliwość. „Solidarność” od 1980 roku konsekwentnie
walczy o te same cele.
Sejmik Województwa Małopolskiego
Wojciech Grzeszek – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 2, miejsce nr 1
Sejmik Województwa Małopolskiego
Henryk Sikora – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 3, miejsce nr 4
Sejmik Województwa Małopolskiego
Robert Rybka – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 5, miejsce nr 4
Rada Miasta Krakowa
Andrzej Mazur – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 6, miejsce nr 3
Rada Miasta Krakowa
Jerzy Lachowicz – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 11
Rada Miasta Tarnowa
Henryk Łabędź – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 1, miejsce nr 2
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Rada Miasta Tarnowa
Anna Więcek – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 3 miejsce nr 9
Rada Miasta Tarnowa
Jan Guty – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 4, miejsce nr 2
Rada Miejska w Dębicy
Tomasz Podlasek
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
Okręg nr 2, miejsce nr 2
Rada Powiatu Dębickiego
Waldemar Cieśla
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej
Okręg nr 4, miejsce nr 1
Rada Miejska w Wadowicach
Zdzisław Szczur – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość,
Okręg nr 1, miejsce nr 1
Rada Miejska w Miechowie
Czesław Gamrat – lista nr 5 –
Prawo i Sprawiedliwość,
Okręg nr 2, miejsce nr 2
Rada Powiatu Gorlickiego
Marek Bugno – lista nr 15 –
Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi
Gorlickiej, Okręg nr 2, miejsce nr 1
Wójt gminy Łużna
Krzysztof Kotowicz, Komitet Wyborczy
Wyborców Demokracja i Porozumienie
Rada Gminy Łużna
Krzysztof Kotowicz, lista nr 16 – Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja i
Porozumienie, Okręg nr 2, miejsce nr 3
INFORMACYJNY
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uwrażliwić
samorząd
––

Członkowie związku
– z ich wrażliwością
muszą przypominać,
jakie są zadania
samorządu. Trzeba
zmieniać nasz region,
ale nie można
zapominać o ludziach,
o miejscach pracy,
trzeba stwarzać jak
najkorzystniejsze
warunki do
tworzenia nowych
miejsc pracy – mówi
Wojciech Grzeszek,
przewodniczący
Małopolskiej
„Solidarności”,
kandydat do Sejmiku
Województwa
Małopolskiego.

Panie Przewodniczący, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zaapelował do członków związku o aktywny udział
w nadchodzących wyborach samorządowych. Dziś wiemy, że wielu
naszych działaczy posłuchało apelu
i startuje w wyborach. Dlaczego
według Pana obecność związku
we władzach samorządowych jest
taka ważna?
–– Uważam, że udział „Solidarności”
w życiu samorządów jest niezbędny.
Oczywiście różne są koncepcje dotyczące tego zaangażowania i formy reprezentowania związku, ale
wszyscy są zgodni, że pracownicy
muszą mieć swoich przedstawicieli
we władzach samorządowych. Wynika to przede wszystkim z tego,
że coraz więcej spraw jest rozstrzyganych na poziomie lokalnym. To
samorząd decyduje się o przyszłości
służby zdrowia, oświaty, nakładach
na inwestycje, na modernizację
infrastruktury, itd. Samorządy
uczestniczą w wielu procesach restrukturyzacyjnych. Coraz mniej decyzji zapada w Warszawie, a coraz
więcej na poziomie lokalnym czy
regionalnym. Jeśli chcemy w tych
procesach aktywnie uczestniczyć,
przeciwdziałać bezrobociu, tworzyć
miejsca pracy i sprzyjać działaniom
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pro pracowniczym, to musimy być
obecni w samorządach.
–– Żyjemy w świecie, którym rządzą twarde prawa ekonomii. Pan
przez 8 lat zasiadał w Sejmiku
Województwa Małopolskiego, jak
samorząd może realnie wpływać
na prywatne firmy?
–– Przez te lata zetknęliśmy się z wieloma firmami i chcę podkreślić, że
rola samorządu jest bardzo duża.
Przede wszystkim możemy lobbować za rozwiązaniami korzystnymi
dla firm Małopolskich, zatrzymywać
proces wyprowadzania firm z naszego województwa. Takie niebezpieczeństwo groziło przed laty jednej
ze spółek w Tarnowie. Samorząd
ma wpływ na przyszłość wielu zakładów pracy. Pomagaliśmy w tworzeniu spółek pracowniczych, dzięki
czemu zapobiegaliśmy likwidacji
firm i pozwalaliśmy im przetrwać,
a pracownicy dzięki temu zachowywali miejsca pracy. Ważne decyzje
na poziomie samorządu dotyczą
także kolei i przewozów regionalnych. Nie tylko dlatego, że pracuje
tam wiele osób, ale także dlatego,
że dobra infrastruktura kolejowa
umożliwia mieszkańcom dojazd do
pracy, szkoły, itd. Tych spraw, które
mają bardzo ścisły związek z samorządem, jest bardzo wiele.
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––

Kieruje Pan od 12 lat Małopolską „Solidarnością”. Były w nich okresy, gdy związek był
bardzo zaangażowany w politykę i gdy w
ogóle od niej odszedł. Jak ocenia Pan te decyzje
z punktu widzenia skuteczności związku?
–– Mamy w Polsce bardzo mądre powiedzenie „Nieobecni nie mają racji”. Ono najlepiej pasuje, jako
komentarz do tej sprawy. Oczywiście wszelkie
skrajności należy odrzucić, ale musimy mieć świadomość, że brak przedstawicieli w samorządzie
spowodował, że poziom wrażliwości na sprawy
społeczne spadł, a kwestia tworzenia miejsc pracy czy dbania o jakość pracy została zapomniana.
Dlatego sądzę, że członkowie związku – z ich
wrażliwością i znajomością tych zagadnień – muszą przypominać, jakie są zadania samorządu.
Trzeba zmieniać nasz region, ale nie można
zapominać o ludziach, o miejscach pracy, trzeba
stwarzać jak najkorzystniejsze warunki do tworzenia nowych miejsc pracy.
–– W swoim programie bardzo dużo mówi Pan
o pracy, pomocy firmom – tymczasem okręg,
z którego Pan startuje to w dużej mierze obszary rolne – Proszowice, Miechów, powiat
krakowski, czy Pańskie przesłanie trafi do
mieszkańców tych terenów?
–– Praca jest dobrem najwyższym i dotyczy każdego
mieszkańca naszego regionu. Strategiczną decyzję o wyborze okręgu podjął komitet wyborczy,
biorąc pod uwagę – jak sądzę – to, że jako
szef Solidarności mam do czynienia z całą Małopolską, a nie tylko z Krakowem. Mamy komisje
„Solidarności” w powiecie krakowskim, w Wieliczce, Niepołomicach, Miechowie, Proszowicach,
itd. Tam także pojawiało się wiele problemów,
przekształceń w zakładach pracy staraliśmy się
im pomóc – tak było z firmami w Wieliczce,
Niepołomicach, Skawinie, Krzeszowicach i w
innych miejscach.
–– Startuje Pan z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Czy wybór listy będzie miał znaczenie dla realizowania postulatów, z którymi startuje Pan
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do Sejmiku?
–– Dla związku najważniejsze jest realizowanie
jego programu, zwłaszcza w zakresie polityki
społecznej. Nie muszę nikogo przekonywać, że
ugrupowaniem, którego program jest najbardziej
zbliżony do naszego jest Prawo i Sprawiedliwość.
Nie dziwi zatem fakt, że w całym kraju wielu
działaczy „Solidarności” startuje z list PiS. Pamiętajmy także, że zdecydowana większość członków związku również sympatyzuje z PiS-em.
Trudno nie zwrócić także uwagi na to, że żadna
inna partia polityczna nie chce i nie zamierza
realizować programu związku, nie podejmując
nawet rozmów na ten temat. Co więcej Platforma
nie wywiązuje się nawet z wspólnych ustaleń ze
związkiem. Zwraca na to uwagę ostatnio m.in.
Komisja Krajowa, wytykając Donaldowi Tuskowi,
że jego rząd nie respektuje ustaleń w Komisji
Trójstronnej ds. Spraw Społeczno-Gospodarczych.
To wszystko pokazuje, że jeśli nie będziemy mieć
swojej reprezentacji w samorządach, to z nasza
skuteczność nie będzie duża.
–– W wyborach kandyduje wielu członków „Solidarności”, spośród których wielu jest znanych
w lokalnych społecznościach i cieszy się ich
zaufaniem. O czym powinni ludzie „Solidarności” pamiętać, startując w wyborach samorządowych?
–– Powinni pamiętać o tym, skąd wyszli i jakie
są ideały i cele „Solidarności”. Dziś przy realizowaniu bardzo liberalnej polityki przez ekipę
rządzącą, zapomina się o człowieku. Zapomina
się o tej największej wartości, jaką mamy, to jest
o ludziach, którzy w odpowiednich warunkach
potrafią bardzo dobrze pracować. Wielu naszych
działaczy charakteryzuje się dużą charyzmą
i wrażliwością i sądzę, że będą w stanie przenieść
to także do samorządu. Będąc bardzo blisko ludzi
i pracy są odpowiednimi kandydatami do reprezentowania nas wszystkich w samorządach.
–– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Adam Gliksman
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