Sprawozdanie z działalności
Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
przy Regionie Małopolskim
za okres 25 kwietnia 2019 r. do 21 czerwca 2021 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 2021 r. - 2809
osób (wg. stanu na miesiąc marzec br.).
W 2019 r. w skład Prezydium RSK wchodziły następujące osoby: Henryk Sikora
(przewodniczący), Ireneusz Dynowski (zastępca przew.), Marek Ordon (skarbnik, rezygnacja
z dniem 10.06.2021 r.), Marek Baczyński (sekretarz), Mariusz Pilichowski i Wojciech Bułat
(członkowie Prezydium). W związku z rezygnacją Marka Baczyńskiego z funkcji związkowych
(z dniem 02.08.2019 r.), spowodowaną zwolnieniem się z pracy w PKP PLK S.A., w dniu 4
listopada 2019 r. uzupełniony został skład Prezydium sekcji. Do prac w Prezydium dołączył
Krzysztof Kapałka. Funkcję sekretarza RSK objął Mariusz Pilichowski.
W trakcie kadencji zorganizowana została dotychczas I Sesja XIV Zebrania Delegatów, która
odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. w Zakopanem. Wśród dokumentów zjazdowych,
najważniejszym była Uchwała dotycząca wyznaczenia programu działalności RSK, w latach
2019 – 2023.

Wspieranie działań organizacji NSZZ „Solidarność”
Działalność RSK wspierająca organizacje zakładowe z obszaru Małopolski realizowana była
w formie interwencji i pism dotyczących m. in.:
• przywrócenia kas biletowych na dworcu kolejowym w Nowym Sączu,
• budowy hali utrzymaniowo – naprawczej w Krakowie, dla potrzeb spółki PKP Intercity,
• utrzymania dotychczasowych struktur „Solidarności” w spółce PKP Energetyka,
• zleceń na wykonywanie przewozów regionalnych w relacji Kraków – Katowice,
Katowice – Kraków,
• wzajemnego honorowania biletów z ulgą 99 procent u przewoźników obsługujących
ruch regionalny w Małopolsce,
• podpisania 10. letniej umowy na świadczenie usług przewozowych przez samorząd
województwa małopolskiego ze spółką Polregio,
• poprawy zatrudnienia na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu
kolejowego oraz poprawy warunków pracy (m.in. w LCS Tarnów, LCS Mydlniki,
Batowice),
• przeznaczenia środków finansowych z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), na zakup
nowoczesnego taboru przez spółkę Polregio,
• uruchomienie pociągów umożliwiających dojazd pracownikom PKP Cargo S.A. i PKP
PLK S.A. do stacji Nowa Huta.

Rozwój kolei w Małopolsce

Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” zabiegała w interesie mieszkańców, o
rozwój kolei w regionie oraz tworzenie w perspektywie czasu, nowych miejsc pracy dla
kolejarzy. Wspierała wszelkie działania władz państwowych i samorządowych, w zakresie
rozwoju transportu kolejowego w województwie małopolskim, takie jak m.in.:

• doskonalenie oferty przewozowej (rozkładu jazdy) dla pasażerów (wystąpienia do
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Urzędu Marszałkowskiego i Kolei Małopolskich, o dodatkowe kursy na linii nr 95),
zwiększenie dostępności mieszkańców regionu do korzystania z kolejowego transportu
zbiorowego,
poprawa stanu technicznego i modernizacja linii kolejowych, głównie o znaczeniu
regionalnym,
budowa nowych linii kolejowych (poparcie dla budowy linii Podłęże – Piekiełko,
Kraków – Myślenice, Kraków – Olkusz),
tworzenie zintegrowanych centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych,
zakup nowoczesnego taboru kolejowego dedykowanego przewozom regionalnym,
budowa systemów parkingów „Parkuj i jedź” (Park&Ride),
rozwój połączeń aglomeracyjnych w aglomeracji krakowskiej.

Uwzględniając powyższe Rada RSK przyjęła stanowisko w dniu 25.09.2020 r., dotyczące
rządowego programu Kolej Plus, w którym wsparła w Ministerstwie Infrastruktury i spółce
PKP PLK, zgłoszone przez samorządy inwestycje kolejowe w Małopolsce.

Wspieranie działań regionalnych i krajowych struktur NSZZ
„Solidarność”
Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” realizowała ten obszar działalności poprzez:
• poparcie dla bezprawnie zwolnionych związkowców z Genpact.PL Sp. z o.o.
w Krakowie,
• udział w ogólnopolskiej akcji NSZZ „Solidarność” przed sklepami sieci handlowej
„Castorama”, będącej protestem przeciwko bezprawnemu zwolnieniu związkowców,
za działalność związkową (akcja polegała na rozdawaniu ulotek informacyjnych),
• udział w pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim ws. „sytuacji w Hucie Arcelor Mittal”,
gdzie wygaszony został wielki piec (w konsekwencji tego zagrożone są miejsca pracy,
również, w niektórych spółkach kolejowych),
• udział w organizowanych przez „Solidarność” akcjach krwiodawstwa w Kopalni Soli
w Wieliczce.

Reprezentacja związku poprzez uczestnictwo w obchodach świąt,
uroczystościach rocznicowych i pielgrzymkach
RSK reprezentuje kolejarzy na uroczystościach i obchodach rocznic, świętach państwowych
oraz pielgrzymkach, głównie poprzez wystawianie pocztu sztandarowego. Najczęściej jest on

jedynym sztandarem z naszego terenu, który reprezentuje kolejową „Solidarność”.
Delegacja RSK wraz z pocztem uczestniczyła m.in. w:
• Święcie Konstytucji 3 Maja w Krakowie (maj 2019 r.),
• ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy do Tuchowa (lipiec 2019 r.),
• uroczystościach poświęconych rocznicy strajku w Lublinie,
• rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" w Krakowie,
• rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie,
• ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach,
• obchodach Święta Niepodległości – 11 Listopada w Krakowie (2019 r.),
• pielgrzymce kolejarzy do Częstochowy (2019 r.),
• obchodach Święta Kolejarza, św. Katarzyny Aleksandryjskiej, organizacja Mszy
świętej w Kolegiacie św. Floriana w Krakowie,
• obchodach Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego w Krakowie (13 Grudnia),
• obchodach „Sierpnia 1980” zorganizowanych przez małopolską „Solidarność”
w Beskidach, w Kaplicy Ludzi Gór na Groniu Świętego Jana Pawła II (2020 r.).

Organizacja turniejów piłkarskich i spotkań integracyjnych
W opisywanym okresie RSK zorganizowała:
• XX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK w Barcicach pod
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda
Kozłowskiego (2019 r.). Patronat nad turniejem objęły również Krajowa Sekcja
Kolejarzy i Region Małopolski NSZZ „Solidarność” oraz BWT „Koltur”. Wzięło w nim
udział 13 drużyn i ponad 500 uczestników, w trakcie turnieju została przeprowadzona
loteria charytatywna, z której dochód przeznaczono dla czterech ciężko chorych
członków kolejowych rodzin,
W celu promocji wydarzenia zostało zlecone wykonanie filmu reklamowego,
promującego ideę organizowanych przez RSK turniejów piłkarskich,
• wydarzenie „Solidarność kolejarzom” – zabawę taneczną przy zespole muzycznym w
krakowskiej restauracji „Mario” (2019 r.),
• XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar RSK pod patronatem PKP Cargo S.A.,
Krajowej Sekcji Kolejarzy i Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Wzięła w
nim udział rekordowa liczba drużyn (15) i ponad 200 uczestników z Nowego Sącza,
Lublina, Łodzi, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa. Rozegrano 30 meczów. Jest to
największy turniej międzyzakładowy w Polsce, organizowany przez kolejową
„Solidarność”, (2019 r.),
• XXI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego RSK,. w Krakowie, na obiektach
KS „Hutnik”, który zgromadził pięć drużyn (2020 r.).

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 w dotarciu do szeroko
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rozumianej kolejowej społeczności związkowej, ze 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 312. numerów,
Każdego roku RSK projektuje i wydaje dla organizacji związkowych kalendarze
ścienne ze zdjęciami obrazującymi działalność sekcji 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,
RSK wydała książkę pt. „Pociąg Niepodległości” (nakład 800 sztuk), która poświęcona
była zorganizowanemu przez sekcję wydarzeniu, uświetniającemu 100. rocznicę
uzyskania przez Polskę Niepodległości (2020 r.),
RSK zaprojektowała i we współpracy z Pocztą Polską wydała okolicznościową kartkę
pocztową z okazji 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (2020 r.)

Organizacja wydarzeń rocznicowych
W opisywanym okresie RSK zorganizowała:

• Wydarzenie pn. „Pociąg Niepodległości”, którym był przejazd w dniu 5 października
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2019 r. historycznym pociągiem na trasie Kraków – Trzebinia – Kraków. Jego celem
było upamiętnienie 100 – lecia odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wydarzenie to
odbyło się pod Honorowym Patronatem Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury,
i patronatami: Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego i PKP PLK S.A. oraz patronatem medialnym TVP3 Kraków. Miało
również cel edukacyjny dla dzieci i młodzieży poprzez programy: „Kolejowe ABC”
(Urząd Transportu Kolejowego) i „Bezpieczny pasażer” (SOK),
Z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II przedstawiciele Regionalnej Sekcji
Kolejarzy, wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Św. Floriana, poświęconej
tej rocznicy. Następnie pod płaskorzeźbą św. JPII, upamiętniającą jego pobyt w parafii
w latach 1949-1951, złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów (18.05.2020 r.),
Wydarzenie pn. „Wejście na Babią Górę” upamiętniające 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność” - na najwyższym szczycie Beskidów powstanie „Solidarności”, kolejarze
(blisko 30 osób) uczcili lampką szampana i odpaleniem rac (27.06.2020 r.),
Akcję pn. „Honorowe wyróżnienie” z okazji 40. rocznicy powstania naszego związku
polegającą na przesłaniu do ludzi z NSZZ „Solidarność (ok. 30 osób), którzy działali w
dawnej Okręgowej Sekcji Kolejarzy przesyłki pocztowej zawierającej wyróżnienie i
związkowe pamiątki, aby podziękować im za prace na rzecz kolejarzy i „Solidarności”,
Spotkanie członków pocztu sztandarowego RSK (w latach 1998 – 2020) i
uhonorowanie ich pamiątkowymi dyplomami i medalami 40. rocznicy powstania NSZZ
„Solidarność” Regionu Małopolskiego (styczeń 2020 r.).

Podsumowanie

Oprócz opisywanych w sprawozdaniu działań i wydarzeń były też i inne, jak np.:
zorganizowanie w budynku PKP S.A., przy pl. Matejki w Krakowie, spotkania kolejarzy z
Andrzejem Adamczykiem Ministrem Infrastruktury i prof. Janem Dudą, radnym Sejmiku
Małopolskiego, dotyczące inwestycji i rozwoju kolei w Małopolsce (październik 2019 r.),
Niestety pomimo wielu prób i opracowanych ulotek promujących działalność związku, nie
udało się doprowadzić do powstania NSZZ „Solidarność” w spółce Koleje Małopolskie.
RSK jest aktywną sekcją branżową, działającą w wielu obszarach. Często realizując
inicjatywy, które nie mogłyby być samodzielnie wykonane, przez jedną z organizacji
zakładowych a jest to możliwe poprzez wspólne działania.
To zwiększa skuteczność i wytwarza poczucie wspólnoty celów, którymi są dobro
i dostatek członków naszego związku.
W naszych działaniach, oprócz realizacji podstawowych zadań, starcza miejsca
i zaangażowania aby integrować środowisko kolejarskie, prowadzić działalność
wydawniczą i promocyjną związku oraz godnie reprezentować kolejową "Solidarność",
w różnych obchodach rocznicowych, świętach i pielgrzymkach. Prezentowane
sprawozdanie ukazuje także działania sekcji, dotyczące tworzenia warunków dla rozwoju
transportu kolejowego i wsparcie kolei w Małopolsce.
Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, szczególnie członkom Rady i Komisji
Rewizyjnej, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków i pracę w Regionalnej Sekcji
Kolejarzy. Za wspólne inicjatywy i współpracę oraz włączanie się w akcje związkowe,
prowadzone przez struktury NSZZ „Solidarność", szczególnie naszą sekcję.
Dziękuje osobom, które przyczyniły się do bez kosztowej modernizacji sprzętu
komputerowego w biurze sekcji i reaktywowały stronę internetową oraz spowodowały, że
sekcja zaistniała na Youtube i innych portalach (chociaż zdaję sobie sprawę, że w tym
obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia). Dzięki bezinteresownej pomocy powstały także
filmy, będące reportażami z wydarzeń organizowaną przez RSK.
Dziękuję szczególnie tym koleżankom i kolegom, którzy pomimo ograniczeń i obostrzeń
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

