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Sprawozdanie 

z działalności Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” 

przy Regionie Małopolskim za okres  

21 czerwca 2021 r. do 26 stycznia 2022 r. 
 

Regionalną Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” tworzy 13 organizacji związkowych 

zarejestrowanych w Regionie Małopolskim (w tym 9 organizacji zakładowych i 

międzyzakładowych, 3 podzakładowe i 1 wydziałowa). Łączna liczba członków związku w 

sekcji wynosiła: w 2018 r. - 2676 osób, w 2022 r. - 2714 osób (wg. stanu na miesiąc styczeń 

br.).   

21.06.2021 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbyła się II Sesja sprawozdawcza XIV 

Zebrania Delegatów RSK. Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności RSK w latach 

2019-2021 oraz dyskutowali o bieżących problemach występujących w spółkach kolejowych 

(m.in. sytuacja finansowa spowodowana pandemią, monitorowanie wynagrodzeń, zwolnienia 

w PKP Telkol) i związku (troska o rozwój związku).  

Zostały przyjęte stanowiska w sprawie: 

• sytuacji kolei w województwie małopolskim, przesłane do W. Kozłowskiego Marszałka 

Województwa Małopolskiego, 

• zwolnień w PKP Telkol Sp. z o.o. przesłane m.in. do Wicepremiera J. Sasina, Ministra 

A. Adamczyka, zarządów spółek i związków zawodowych, 

Na zakończenie obrad organizatorzy wręczyli delegatom dyplomy i medale z okazji 40. 

rocznicy NSZZ „Solidarność”. Gościem zebrania był zastępca Przewodniczącego Regionu 

Małopolskiego Adam Gliksman. 

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy obradowała trzykrotnie 

omawiając działalność „Solidarności” na kolei i w regionie. Sprawy możliwe do rozpatrzenia 

prowadzone są w formie uchwał i stanowisk, w których RSK przekazuje swoje zdanie na dany 

temat przesyłając je do właściwych adresatów.  

Jedno z zebrań odbyło się we wrześniu ub. r. i połączone było ze spotkaniem z Adamem 

Lachem Przewodniczącym Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, który zastąpił na tym 

stanowisku zmarłego Wojciecha Grzeszka. Dyskutowano m.in.  o problemach występujących 

na kolei oraz sytuacji w Regionie.  

W omawianym okresie Prezydium RSK spotkało się trzykrotnie, podejmując decyzje 

organizacyjne związane z planowanymi przez sekcję wydarzeniami. 

 

Podstawowa działalność sekcji 

 

„Emerytura za staż” to inicjatywa ustawodawcza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Chodzi o to aby pracownik miał prawo przejścia na emeryturę niezależnie od wieku, po 

przepracowaniu 40 lat pracy mężczyzna i 35 lat kobieta. Akcja zbierania podpisów pod 

projektem nowelizacji ustawy trwała do końca września ub. r. Włączyły się w nią komisje 

zakładowe zbierając podpisy. Jedną z inicjatyw „Solidarności” było zbieranie podpisów na 

dworcach kolejowych w Krakowie i Tarnowie. Wśród zbierających byli także kolejarze z RSK. 

 



 
- 2 - 

25.09.2020 r. Rada RSK przyjęła stanowisko dotyczące rządowego programu Kolej Plus, w 

którym wsparła występując do Ministerstwa Infrastruktury i spółki PKP PLK, zgłoszone przez 

samorząd inwestycje kolejowe w Małopolsce.  

Stanowisko to było także podstawą do dalszych działań  sekcji z poparciem wszelkich inicjatyw 

służących rozwojowi kolei, opracowaniu lepszej oferty przewozowej w postaci rozkładu jazdy, 

inwestowaniu w nowoczesny tabor i zaplecze utrzymaniowo-naprawcze.   

RSK w swoim piśmie do Marszałka województwa (grudzień 2021 r.), poparła inwestycje 

zgłoszone przez samorząd województwa małopolskiego do programu Kolej Plus, które zostały 

zakwalifikowane do II etapu.  

Są to: 

• rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka - Żywiec. 

• rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło. 

• budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz. 

• budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. 

• budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice. 

Niestety zdziwienie i zaniepokojenie RSK wzbudziła informacja z połowy grudnia 2021 r. 

pozyskana z PKP PLK S.A., o braku oświadczeń samorządu na współfinansowanie 

zgłoszonych projektów (15 % zgodnie z regulaminem programu). Tym bardziej, że zostały już 

poniesione koszty zawarcia umów na opracowanie studiów dla wszystkich zgłoszonych 

projektów. 

Wystąpienia RSK do Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły także, lepszej oferty przewozowej 

w województwie, m.in. na linii 95 Kraków – Batowice - Podłęże. 

 

Reprezentacja związku w obchodach świąt, uroczystościach rocznicowych 

 i pielgrzymkach 

 

RSK reprezentuje kolejarzy na uroczystościach i obchodach rocznic, świętach państwowych 

oraz pielgrzymkach, głównie poprzez wystawianie pocztu sztandarowego, który w ubiegłym 

roku brał udział w 13 wydarzeniach. Często jest on jedynym sztandarem z Małopolski, który 

reprezentuje kolejową „Solidarność”.  

Delegacja RSK wraz z pocztem uczestniczyła w:  

 - ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy do Tuchowa (lipiec),  

 - uroczystościach poświęconych rocznicy strajku w Lublinie (lipiec),  

 - rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" w Krakowie (delegacja RSK złożyła wiązankę   

   kwiatów pod Krzyżem Katyńskim),  

 - rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie (1 września),  

 - ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach   

   (wrzesień), 

 - 41. rocznicy protestu głodowego we Wrocławiu (październik), 

 - obchodach Święta Niepodległości w Krakowie (11 listopada),  

 - pielgrzymce kolejarzy do Częstochowy (listopad),  

 - obchodach Święta Kolejarza, św. Katarzyny Aleksandryjskiej (organizacja Mszy świętej w  

   Kolegiacie św. Floriana w Krakowie – 24.11.2021 r.),  

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/samorzady-podpisaly-list-intencyjny-ws-linii-nr-97-z-zywca-do-suchej-beskidzkiej-101835.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowa-koleja-transjurajska-do-olkusza-sa-pieniadze-na-studium-85483.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/zaprezentowano-dwa-warianty-kolei-do-myslenic-startuja-konsultacje-spoleczne-92587.html
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 - obchodach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Krakowie 13 grudnia (delegacja RSK     

    złożyła wiązankę kwiatów pod Krzyżem Katyńskim).  

 

Organizacja turniejów piłkarskich 

 

W opisywanym okresie RSK zorganizowała: 

  

- 10 września ub.r. 22 Turniej piłki nożnej o puchar Przewodniczącego RSK. Wzięło w nim 

udział 11 drużyn, ok. 200 zawodników. Łącznie ponad 500 kolejarzy. Na dwóch boiskach LKS 

„Barciczanka” rozegrano 23 mecze. Turniej odbył się pod patronatem Regionu Małopolskiego 

i Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność" przy współpracy z Biurem Wczasowo – 

Turystycznym „Koltur". Turniej wygrała drużyna SOK przed PKP Cargo Katowice. Trzecie 

miejsce zajęły drużyny ZLK Łódź i ZLK Kraków.  

W trakcie turnieju (już po raz piętnasty) przeprowadzona została loteria charytatywna na którą 

upominki i gadżety reklamowe przekazały spółki kolejowe, zakłady pracy a także organizacje 

zakładowe NSZZ „Solidarność" oraz osoby prywatne, które wsparły naszą akcję. Dzięki 

osobom biorącym udział w loterii zebrano 9474 zł. Kwota ta została przeznaczona dla trzech 

kolejarzy, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji życiowej. 

 

- 3 grudnia ur. obchodziliśmy „mały” jubileusz – 15 Halowy Turniej w piłce nożnej o Puchar 

RSK na hali Com Com Zone w Krakowie. W turnieju wzięło udział 11 drużyn. 

Rozgrywki trwały ponad 8 godzin, w trakcie których rozegrano 24 mecze. Wystąpiło w nich 

ponad 100 zawodników. Turniej wygrała drużyna PKP Cargo S.A Wschodni Zakład Spółki w 

Lublinie przed PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie. Trzecie miejsce zajęła 

drużyna ZLK Łódź, a czwarte ZLK Kraków. 

 

Działalność wydawnicza i promocyjna 

  

Najważniejszą formą działalności wydawniczej prowadzonej przez RSK jest comiesięczne 

wydawanie biuletynu „Kolejarz Małopolski”, „Kolejarz” jest naszym narzędziem służącym 

przede wszystkim przewodniczącym organizacji zakładowych, w dotarciu do szeroko 

rozumianej kolejowej społeczności związkowej. Mogą w nim podzielić się swoimi efektami 

działań, opiniami i stanowiskami oraz wypowiedziami publikowanymi m.in. w formie 

wywiadów. To ważny i wręcz „namacalny” przykład istnienia i działalności związku w 

miejscach pracy. Dotychczas zostało wydanych 319. Numerów. 

W ubiegłym roku sekcja zaprojektowała i wydała dla organizacji związkowych kalendarze 

ścienne ze zdjęciami obrazującymi działalność RSK z całego roku oraz kalendarzyki listkowe 

w nakładzie 3 000 szt., przeznaczone przede wszystkim dla naszych związkowców,  

Każdorazowo przy okazji turniejów w Barcicach i w hali Com Com Zone wykonywane są 

koszulki z nazwą RSK i logo związku.  

Z organizowanych przez RSK wydarzeń powstały trzy filmy, będące reportażami 

dokumentującymi ich przebieg. Są one dostępne na kanale Youtube i stronie rsk-

solidarnosc.org.pl , gdzie można znaleźć informacje z najważniejszych działań sekcji. 
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Organizacja wydarzeń rocznicowych 

 

Największym wydarzeniem z okazji Święta Kolejarza i 40. rocznicy powstania Regionalnej 

Sekcji Kolejarzy przy Regionie Małopolskim była Masza św., po której w Domu Kultury 

„Kolejarz” odbył się panel dyskusyjny pt. „40 lat kolejowej „Solidarności” w Małopolsce. 

Historia – Teraźniejszość - Wyzwania” i występ słowno-muzyczny Krzysztofa Respondka.  

W uroczystej gali uczestniczyło blisko 120 osób, a wśród nich m. in.: Tomasz Tomala (Szef 

Gabinetu Ministra Infrastruktury), Łukasz Smółka (Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego) dyrektorzy z krakowskich zakładów oraz związkowcy. Patronat nad 

wydarzeniem objęła krakowska spółka PNUIK. 

W opisywanym okresie RSK zorganizowała spotkanie członków pocztu sztandarowego RSK 

w latach 1998 – 2021 (styczeń 2020 r.).  

 

Wśród innych inicjatyw RSK, zwracam uwagę na fakt, że od 2018 r. grupy kolejarzy (od kilku 

do kilkunastu osób) biorą udział w związkowej akcji oddawania krwi.  

W 2021 r. odbyła się ona w lipcu i grudniu w szybie „Regis” na terenie Kopalni Soli w 

Wieliczce. Organizatorem była wielicka „Solidarność” przy współpracy z RCK.  

Wartym podkreślenia jest, że biorący udział w tej akcji kolejarze nie są członkami HDK i nie 

oddają na co dzień krwi. Robią to zupełnie spontanicznie, przy okazji właśnie takich akcji, w 

poczuciu pomocy innym, którzy potrzebują krwi. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem, pomimo wielu zewnętrznych ograniczeń i trudności, RSK 

realizuje swoje statutowe i regulaminowe zadania. W naszych działaniach, oprócz realizacji 

podstawowych zadań, starcza miejsca i zaangażowania aby aktywizować i integrować 

środowisko kolejarskie, prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną związku oraz godnie 

reprezentować „Solidarność” i naszą sekcję na różnych wydarzeniach. 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, szczególnie członkom Rady i Komisji 

Rewizyjnej, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków i pracę w Regionalnej Sekcji 

Kolejarzy.  

Dziękuję szczególnie tym koleżankom i kolegom, którzy pracowali przy organizacji akcji, 

związkowych przedsięwzięć oraz turniejów, loterii charytatywnej, osobom uczestniczącym w 

poczcie sztandarowym RSK oraz biorącym udział w czynnym tworzeniu informacji do 

biuletynu „Kolejarz Małopolski”.  

 

Przewodniczący 

Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  

w Krakowie 

 

Henryk Sikora 


