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Pierwszy
Przewodnicz¹cy
w Regionie

Goœciem listopadowego posiedzenia Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” by³ pierwszy przewodnicz¹cy
Zarz¹du Oddzia³u Województwa Legnickiego Regionu Dolny Œl¹sk Ryszard Sawicki. Podczas spotkania przewodnicz¹cy Bogdan
Or³owski wrêczy³ Ryszardowi medal z okazji 25-lecia powstania NSZZ „Solidarnoœæ”.

ZDJÊCIA: TOMASZ FOLTA, ZDZIS£AW KOSENKO

„Przestrzeñ wolnoœci” na p³ycie
Ta informacja z pewnoœci¹ ucieszy zarówno
fanów muzyki Jeana Michela Jarre’a
jak równie¿ widzów tego wyj¹tkowego
i niezapomnianego widowiska,
które mia³o miejsce 26 sierpnia br.
na terenie Stoczni Gdañskiej
z okazji 25-lecia „Solidarnoœci”.
Jak poinformowali przedstawiciele wydawcy
Warner Music Poland, p³yta CD
z zapisem koncertu Jarre’a
„Przestrzeñ wolnoœci” jest do nabycia
w sklepach muzycznych
i kosztuje oko³o 45z³.
P³yta DVD z zapisem koncertu
bêdziedo nabycia w po³owie grudnia.

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbiw Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898, e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl
Redaguje zespó³. Zdjêcia: Wojciech Obremski, e-mail: wobremski@wp.pl

Szkolenia
Uczestnicy cyklu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, w dniach
21 – 22 paŸdziernika 2005 r. w Legnicy wziêli udzia³ w sesji Zarz¹dzanie spo³ecznoœci¹, o którym rozmawiano w kontekœcie miejsca zarz¹dzania ludŸmi w strategii zarz¹dzania organizacj¹ i podejœcia do pracowników i cz³onków Zwi¹zku opartego na Katolickiej Nauce Spo³ecznej. W projekcie, który rozpocz¹³ siê w czerwcu br., bior¹ udzia³
cz³onkowie Solidarnoœci z: Zak³adów Górniczych „Lubin” Oddzia³u
KGHM „Polska MiedŸ” SA, Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy SA, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Z³otoryi oraz organizacji pracowników oœwiaty i wychowania
w Jaworze i Chojnowie. Zajêcia prowadzi³a Ewa Kosiorowska.
Cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” z organizacji w Volkswagen
Motor Polska Spó³ka z o. o. w Polkowicach , w dniach 27 – 28 paŸdziernika br. wziêli udzia³ w szkoleniu Elementy zarz¹dzania wg
McKinsey Co., podczas którego poznali zarys historii teorii zarz¹dzania oraz dok³adniej jedn¹ ze wspó³czesnych teorii, której twórcy po³o¿yli nacisk na podmiotowoœæ cz³owieka w procesie pracy. Zajêcia proEK
wadzi³a Ewa Kosiorowska.

Medal dla Ryszarda
Podczas listopadowego posiedzenia Zarz¹du Regionu oprócz omawianych aktualnych spraw zwi¹zkowych, odby³a siê czêœæ uroczysta.
Goœciem Zarz¹du by³ Ryszard Sawicki – przewodnicz¹cy KKR z Lubina z roku 1980, pierwszy przewodnicz¹cy Oddzia³u Województwa
Legnickiego Regionu Dolny Œl¹sk. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu
wrêczy³ Sawickiemu medal z okazji 25lecia NSZZ „Solidarnoœæ”.
Ryszard Sawicki powiedzia³: „Bardzo serdecznie dziêkujê za tak mi³e
i wzruszaj¹ce przyjêcie mnie dzisiaj. Przyznam siê ¿e dawno nie stawa³em przed tak¹ znakomit¹ publicznoœci¹ jaka Wy jesteœcie ale traktujê ¿e wybaczycie mi ze je¿eli coœ powiem niegramatycznie, ale
w koñcu to ju¿ prawie 25 lat poza Ojczyzn¹. Bo jak zapewne wiecie
mieszkam w Kanadzie. Przyjecha³em do Polski z potrzeby, przychodz¹
w koñcu takie chwile ¿e cz³owiek chcia³by zobaczyæ te miejsca w których kiedyœ mieszka³., pójœæ po starych œladach. Cieszê siê ¿e widzê
Legnicê tak¹ jaka jest. Przez te 25 lat zyska³a bardzo wiele, a co najwa¿niejsze zrobi³a siê o po³owê wiêksza. Cieszê siê jeszcze bardziej
tym ¿e po raz drugi staje siê okazj¹ (po wygranych wyborach przez
PIS) ¿eby odzyskaæ wszystko to o co kiedyœ w roku 1980 walczyliœmy.
Myœlê ¿e to zwyciêstwo bêdzie czasem prze³omu – ostatecznego
prze³omu Polski.
Jednak najbardziej cieszê siê, ¿e nie zapomnieliœcie o mnie, bo czas
ukrywa wszystko, pamiêæ te¿ i mo¿na ³atwo pozapominaæ. Bo o bardzo wielu ludziach jednak siê zapomnia³o, w szczególnoœci o przewodnicz¹cych organizacji w zak³adach pracy. Wierzcie ¿e nie wszyscy
wyje¿d¿ali ¿eby poprawiæ byt, a nawet ci którzy tam pojechali po lepsze ¿ycie te¿ têskni¹ za Ojczyzn¹. Powiem Wam dlaczego ja wyjecha³em – dlatego ¿e w tym czasie by³a robiona na mnie manipulacja, która
mia³a mnie zdyskwalifikowaæ mnie w oczach kolegów. Ja wyszed³em
z internowania pod koniec lipca i dosta³em nadzór milicyjny. Musia³em siê meldowaæ co œrodê na komendzie najpierw w Lubinie, póŸniej
w Legnicy z wyt³umaczeniem, ¿e w Legnicy s¹ milicjanci bardziej
wykszta³ceni milicjanci. Co œrodê przyje¿d¿a³em i koñczy³o siê na tym
¿e meldowa³em siê w sekretariacie i wychodzi³em. Tak siê dziwnie
sk³ada³o, ¿e jak ja wychodzi³em z komendy, to zawsze jakiœ funkcjonariusz prowadzi³ kogoœ z moich przyjació³ i mnie widzieli ¿e ja tutaj
sam wychodzê. Wiêc je¿eli wychodzê sam bez eskorty to i wchodzê
tam sam, co by³o zgodne z prawd¹, ale oni nie wiedzieli dlaczego ja
tam wchodzê. Drugim powodem mojego wyjazdu z Polski by³ totalny
zakaz pracy dla mnie i dla mojej ¿ony.
W Polsce od czasu wyjazdu jestem drugi raz, ale pierwszy na d³u¿ej
bo a¿ na dwa miesi¹ce.
Dziêkujê Wam za to przyjêcie, jestem bardzo zaskoczony z tak
mi³ej wizyty i jeszcze raz bardzo dziêkujê Wam za ten medal z okazji
25–lecia Solidarnoœci.”
Na zakoñczenie spotkania Sawicki wpisa³ siê do ksiêgi 25 lecia Solidarnosæi.
WO
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Negocjacje rozpoczêto
Rozpoczê³y siê negocjacje miêdzy nauczycielskimi zwi¹zkami zawodowymi
a jednostkami samorz¹du terytorialnego w sprawie regulaminów wynagradzania
nauczycieli. Obowi¹zek ten wynika z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

Z

esz³oroczne
doœwiadczenia
z tych rozmów s¹ ró¿ne. Niektóre samorz¹dy próbowa³y omijaæ
prawo, graæ na zw³okê oraz t³umaczy³y
siê brakiem pieniêdzy na ewentualne
podwy¿szenie poborów dla pedagogów.
Inne wykazywa³y opór do ustêpstw i czasami brak przygotowania merytorycznego oraz negocjacyjnego, co dotyczy³o
tak¿e zwi¹zkowców. Generalnie nale¿y
jednak stwierdziæ, ¿e w Jaworze i powiecie jaworskim uzgadnianie regulaminów
przebiega³o w normalnej atmosferze
a wynegocjowane zapisy nie by³y krzywdz¹ce dla nauczycieli, chocia¿ spodziewano siê czegoœ wiêcej.
Powy¿sze doœwiadczenia s¹ ju¿ jednak
poza stronami i nale¿y domniemywaæ, ¿e
obecne rozmowy bêd¹ przebiega³y w

jeszcze lepszej atmosferze i z jeszcze lepszym skutkiem. Przekonanie to wynika
z faktu, i¿ samorz¹dy wydzieli³y ju¿ odpowiednie kwoty na podwy¿ki, subwencjê
oœwiatow¹ potraktuj¹ zgodnie z jej ustawowym przeznaczeniem i wywi¹¿¹ siê
z obietnic zwiêkszenia funduszy na oœwiatê, o czym i zwi¹zkowcy, i samorz¹dowcy
zapewne pamiêtaj¹. Nie bez znaczenia
mo¿e byæ te¿ fakt zbli¿aj¹cych siê wyborów samorz¹dowych. Czytelnicy musz¹
wiedzieæ, ¿e negocjacje w sprawie podwy¿ek dla nauczycieli dotycz¹ najczêœciej
kwot rzêdu od kilku do kilkudziesiêciu z³otych brutto. W œwietle tych liczb szermowanie sloganami o kolejnych „podwy¿kach” dla nauczycieli przez niektóre media
i œrodowiska polityczne, jest zwyk³¹ manipulacj¹.

ród³em sukcesu
w negocjacjach jest
powa¿ne traktowanie
siê partnerów, które
rodzi wzajemne zaufanie i w konsekwencji
dobr¹ wspó³pracê.
Odrêbnym zagadnieStanis³aw Witek
niem jest zwiêkszenie
zarobków dla pracowników administracji
i obs³ugi zatrudnionych w placówkach
oœwiatowych, których status prawny zosta³
w tym roku jednoznacznie okreœlony jako
pracowników samorz¹dowych. O tym
chcia³bym jednak napisaæ w kolejnym
numerze „SZM”.
Stanis³aw Witek
Rzecznik prasowy SROiW NSZZ „S”
Region Zag³êbie Miedziowe

Œwiêto Niepodleg³oœci
11 listopada w œwiêto Niepodleg³oœci
w Katedrze Legnickiej odprawiona
zosta³a msza œwiêta koncelebrowana
przez kilkunastu ksiê¿y pod
przewodnictwem ks. Bp Stefana
Cichego Ordynariusza Diecezji
Legnickiej. We mszy licznie
uczestniczyli mieszkañcy miasta,
kompania wojska oraz poczty
sztandarowe. Nie zabrak³o równie¿
przedstawicieli Solidarnoœci,
dla których 11 listopada to tak¿e
rocznica poœwiêcenia sztandaru
Regionu. Po mszy delegacje
uda³y siê pod tablicê marsza³ka
Pi³sudskiego gdzie z³o¿ono kwiaty
i odœpiewano Legiony oraz Mazurka
D¹browskiego.

Z KRAJÓWKI

Kaczyñski w KK

Wspólne zadanie

Prezydent elekt Lech Kaczyñski spotka³ siê ze zwi¹zkowcami
podczas posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ” na
warszawskim ¯oliborzu.
W Domu Pielgrzyma „Amicis” na warszawskim ¯oliborzu
obradowa³a Komisja Krajowa „Solidarnoœci”. Robocza czêœæ
posiedzenia dotyczy³a podsumowania Krajowego Zjazdu
Delegatów, który odby³ siê przed dwoma tygodniami w Bia³ymstoku oraz przyjêcia uchwa³ w sprawie ordynacji wyborczej i zasad przeprowadzania wyborów w zwi¹zku. Przypomnijmy, ¿e w przysz³ym roku mija bie¿¹ca kadencja w³adz
zwi¹zku i ju¿ w styczniu rusza procedura wyborcza w podstawowych organizacjach, maj¹ca wy³oniæ liderów na kolejne
cztery lata.
Wczesnym popo³udniem na obrady przyby³ prezydent
elekt Lech Kaczyñski witany owacjami i bukietem kwiatów.
Zwi¹zkowcy odœpiewali prezydentowi „Sto lat!”. Lech
Kaczyñski raz jeszcze podziêkowa³ „Solidarnoœci” za poparcie
w wyborach stwierdzaj¹c: „bez Was nie by³oby tego zwyciêstwa”.
Zapewni³ jednoczeœnie, ¿e „Solidarnoœæ” jest i bêdzie jednym z najwa¿niejszych partnerów w okresie jego prezydentury. Jako prezydent Lech Kaczyñski chce byæ gwarantem zachowania praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Najistotniejsze
zadania stoj¹ce przed nami to kwestie socjalne i przede
wszystkim zmniejszenie bezrobocia. Sytuacja w wielu sektorach gospodarki jest dzisiaj trudna – w górnictwie, s³u¿bie
zdrowia, transporcie, oœwiacie, przemyœle stoczniowym. Te
wszystkie problemy bêdê siê stara³ podnosiæ wspólnie ze
zwi¹zkiem – zapewni³.
Lech Kaczyñski zaprosi³ Komisjê Krajow¹ na pierwsze spotkanie w Pa³acu Prezydenckim zaraz po objêciu przez niego urzêdu,
tu¿ po œwiêtach.

– Ka¿dy z nas musi uznaæ, ¿e organizowanie pracowników to
nasze podstawowe zadanie – mówi Janusz Œniadek, szef „Solidarnoœci”.
W Gdañsku odby³o siê spotkanie przewodnicz¹cych regionów i
bran¿ NSZZ „Solidarnoœæ” na temat organizowania pracowników.
Z materia³ów przygotowanych przez Dzia³ Rozwoju Zwi¹zku
wynika, ¿e co roku z przyczyn naturalnych ze Zwi¹zku ubywa 28
tys. cz³onków. W ubieg³ym roku do „S” zapisa³o siê 9 tys. pracowników. 75 proc. pracowników zatrudnionych jest w zak³adach,
gdzie nie ma zwi¹zku zawodowego. Z badañ przeprowadzanych
przez OBOP oraz z raportów Pañstwowej Inspekcji Pracy widaæ,
¿e w przedsiêbiorstwach, w których pracownicy s¹ zorganizowani ich prawa s¹ przestrzegane.
– Po raz pierwszy w takim gronie rozmawiamy o pozyskiwaniu
cz³onków Zwi¹zku. Dopóki ka¿dy z nas nie uzna, ¿e to nasz wspólny problem, nie ruszymy do przodu. Tam gdzie s¹ organizacje
zak³adowe, to one musz¹ organizowaæ pracowników. Tam gdzie
ich nie ma, organizowaniem pracowników maj¹ zaj¹æ siê struktury
ponad zak³adowe. Nie ma innej metody dotarcia do pracowników,
jak bezpoœrednie kontakty z nimi – powiedzia³ przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci”.
Niektóre regiony z powodzeniem realizuj¹ program organizowania pracowników. W Regionie Œrodkowowschodnim uda³o siê
zahamowaæ spadek liczby cz³onków Zwi¹zku. – Ca³y region ma
za zadanie pracê na rzecz organizowania pracowników. Dziêki
temu w ci¹gu obecnej kadencji liczba cz³onków Zwi¹zku w naszym
regionie nie zmieni³a siê – mówi Marian Król, szef lubelskiej ”S”.
Przyk³ad z Lublina wzi¹³ Region Rzeszowski, który zatrudni³ m³odych organizatorów. – U nas liczba cz³onków roœnie. Nie mówiê ile
to kosztuje, bo to nieporozumienie. Nie organizujemy pracowników dla samej sk³adki, któr¹ p³ac¹ – mówi Wojciech Buczak, szef
Regionu Rzeszowskiego.

Dzia³ Informacji KK

Dzia³ Informacji KK
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Pielgrzymka „Solidarnoœci” do Rzymu
W pierwsz¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II NSZZ „Solidarnoœæ” organizuje
pielgrzymkê do Rzymu.
Dostêpnych jest 5 wariantów pielgrzymki,
od piêciu do dziesiêciu dni.
Program 1 – Rzym, przelot samolotem (5
dni) 995 z³ + bilet lotniczy
Program 2 – Rzym, Asy¿ (6 dni) 895 –
940 z³
Program 3 – Rzym, Loreto, San Giovani
Rotondo (7 dni) 1050 – 1095
z³
Program 4 – Rzym, Toskania, Mediolan,
Verona (9 dni) 1395 – 1450 z³
Program 5 – Rzym, Loreto, San Giovani
Rotondo, Capri, Pompeje (10
dni) 1540 – 1595 z³

Œwiadczenia w cenie:
noclegi (pokoje 2 i 3 osobowe)
œniadania kontynentalne i obiadokolacje
przejazd autokarem z klimatyzacj¹, toalet¹, barkiem i video
ubezpiecznie KL i NW
pilot przewodnik

Wydatki programowe:
wstêpy + wjazdy + metro + przewodnicy miejscowi oko³o 100 euro

Organizatorem pielgrzymki jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. W
regionach zostali powo³ani koordynatorzy odpowiedzialni za organizacjê pielgrzymki w terenie. Koordynatorem Pielgrzymki w Regionie jest Wojciech
Obremski. kontakt: (076) 7210878 lub
0604 589 910. Wp³aty pierwszej raty prosimy dokonywaæ bezpœrednio w Regionie. Szczegó³owe informacje otrzymali
wszyscy przewodnicz¹cy organizacji
zwi¹zkowych w Reigonie. Proszê o zadeklarowanie wyjazdu do po³owy grudnia.
Organizatorem technicznym jest biuro
podró¿y Mediterraneum Tour. Kontakt: tel.
0601 74 82 08, e-mail: ak@mediterraneum–group.pl

Warunki uczestnictwa
Warunki uczestnictwa w Pielgrzymce
NSZZ „Solidarnoœæ” w pierwsz¹ rocznicê
œmierci Jana Paw³a II s¹ warunkami umowy,
której stronami s¹: uczestnik pielgrzymki
(dalej zwany uczestnikiem) oraz organizatorzy pielgrzymki (dalej zwani organizatorem).
Z grona organizatorów za realizacjê umowy

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹ organizatorzy techniczni wyjazdu, posiadaj¹cy stosowne koncesje
i zezwolenie na dzia³alnoœæ jako organizatorzy turystyki.
Zawarcie umowy nastêpuje poprzez podpisanie
zg³oszenia udzia³u w Pielgrzymce NSZZ „Solidarnoœæ”
przez uczestnika oraz wp³acenie zaliczki w kwocie
okreœlonej w programie jako pierwsza czêœæ zaliczki.
Do dnia 31 stycznia 2006 r. zaliczka powinna byæ uzupe³niona drug¹ wp³at¹ do kwoty 60 proc. ceny pielgrzymki (kwota okreœlona w programie jako druga
rata). Pozosta³a nale¿noœæ powinna zostaæ dop³acona
nie póŸniej ni¿ do 10 marca 2006 r. (kwota okreœlona w
programie jako koñcowa wp³ata).
Ka¿dy uczestnik wyjazdu pielgrzymkowego powinien posiadaæ paszport lub wa¿ny dowód osobisty.
Ceny przedstawione w ofercie programowej s¹
cenami sta³ymi. Organizator zastrzega sobie jednak
prawo do zmiany ceny w wyj¹tkowych przypadkach,
takich jak: zmiany kursów walut, przekraczaj¹ce 5
proc. w skali tygodnia, zmiany taryf przewozowych,
cen paliwa, przepisów podatkowych itp. Nie póŸniej
jednak ni¿ 20 dni przed dat¹ rozpoczêcia realizacji
umowy. W takich przypadkach zmiana ceny nie stanowi zmiany warunków umowy.
Organizator ma prawo odwo³aæ pielgrzymkê o ile
liczba uczestników jest niewystarczaj¹ca, nie póŸniej
jednak ni¿ 14 dni przed wyjazdem. W takich przypadkach organizator przed³o¿y w miarê mo¿liwoœci
uczestnikom inn¹ ofertê. Ewentualne ró¿nice kosztów
pokrywa uczestnik. Opisane sytuacje nie stanowi¹
zmiany warunków umowy.
Je¿eli uczestnik rezygnuje z udzia³u w pielgrzymce
z przyczyn le¿¹cych po jego stronie organizator potr¹ca:
przy rezygnacji powy¿ej 30 dni przed rozpoczêciem
pielgrzymki – 10 proc. ceny pielgrzymki od osoby
przy rezygnacji miêdzy 30 a 14 dniem – 50 proc.
ceny pielgrzymki od osoby
przy rezygnacji miêdzy 14 a 8 dniem – 75 proc.
ceny pielgrzymki od osoby
przy rezygnacji poni¿ej 8 dni – 100 proc. ceny
pielgrzymki
Organizator nie bêdzie dokonywaæ procentowych
potr¹ceñ, jeœli w miejsce osoby rezygnuj¹cej uczestnik
przedstawi inn¹ osobê mog¹c¹ uczestniczyæ w pielgrzymce w czasie pozwalaj¹cym organizatorowi na
dokonanie niezbêdnych formalnoœci zwi¹zanych
z wyjazdem.
Program pielgrzymki ma charakter ramowy. Ze
wzglêdu na szczególne warunki realizacji umowy organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany kolejnoœci
realizacji niektórych punktów programu lub nawet
odst¹pienia od ich realizacji o ile jest to utrudnione lub
niemo¿liwe z niezale¿nych od organizatora powodów
i okolicznoœci. Powy¿sze nie stanowi zmiany warunków umowy.
Uczestnik ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹ za
szkody i stary wyrz¹dzone z jego winy lub z winy osób
niepe³noletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekê. Powy¿sze koszty uczestnik pokrywa na miejscu
wyrz¹dzenia szkody lub strat.
Organizator nie zwraca pieniêdzy z tytu³u niewykorzystanych przez uczestnika œwiadczeñ z jego winy (np.
spóŸnienia siê na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu,
rezygnacja z czêœci lub ca³oœci programu).
Organizator ubezpiecza uczestników pielgrzymki od
kosztów leczenia do równowartoœci 15 tys. euro oraz
od nieszczêœliwych wypadków. Baga¿ uczestnika podlega ubezpieczeniu do kwoty 800 z³.
Uczestnik ma prawo z³o¿yæ w biurze organizatora
reklamacjê w razie nienale¿ytego wykonania umowy w
terminie nie póŸniej ni¿ 14 dni od dnia zakoñczenia
realizacji umowy. Organizator ma obowi¹zek rozpatrzenia reklamacji w ci¹gu 30 dni od daty jej otrzymania. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez organizatora jest zg³oszenie pilotowi przez uczestnika w czasie trwania realizacji umowy na piœmie umotywowanych zastrze¿eñ. Nie uwa¿a siê za wadê us³ugi niedoci¹gniêæ zawinionych przez uczestnika lub osoby prawne
i fizyczne nie pozostaj¹ce w stosunku prawnym
z organizatorem albo wynikaj¹ce z okolicznoœci, za które
organizator nie odpowiada (np. warunki atmosferyczne,
losowe, decyzje w³adz lokalnych i granicznych itp.).
Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów uczestnikowi nie przys³uguj¹ odsetki od wp³aconych kwot.
Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa musz¹
mieæ formê pisemn¹ pod rygorem niewa¿noœci.
Sprawy sporne mog¹ce wynikaæ podczas realizacji
umowy bêd¹ rozpatrywane polubownie, a w razie
braku porozumienia przez w³aœciwe s¹dy powszechne.
W sprawach nie unormowanych powy¿szymi warunkami uczestnictwa maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Dzia³ Informacji KK
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Kalendarz wyborczy
Od 12 grudnia br. do 31 marca 2006 r. odbywaj¹ siê wybory:
w³adz podstawowych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku,
wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „S”
delegatów na walne zebrania delegatów regionu
delegatów na walne zebrania bran¿owej jednostki organizacyjnej Zwi¹zku
wybory w³adz ni¿szych jednostek organizacyjnych Zwi¹zku, zgodnie z § 19
ust. 7 statutu NSZZ ”S”, a tak¿e delegatów na zak³adowe lub miêdzyzak³adowe zebranie delegatów, mog¹ odbyæ siê we wczeœniejszym terminie.
W takim przypadku wczeœniejszy termin wyborów musi byæ uzgodniony
z w³aœciw¹ regionaln¹ komisj¹ wyborcz¹.

Wybory w Zwi¹zku
W 2006 r. koñczy siê kadencja obecnych w³adz NSZZ „Solidarnoœæ”.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym od 12 grudnia we wszystkich
strukturach Zwi¹zku rozpoczynaj¹ siê wybory. Zgodnie z ordynacj¹
wyborcz¹ wybory zaczynaj¹ siê w podstawowych jednostkach
organizacyjnych Zwi¹zku, czyli: w zak³adowych organizacjach
koordynacyjnych, organizacjach zak³adowych i miêdzyzak³adowych.
Zwi¹zkowe wybory zakoñcz¹ siê jesieni¹ podczas sprawozdawczowyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów, który wybierze najwy¿sze w³adze
NSZZ „Solidarnoœæ”.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006 r. odbywaj¹ siê wybory:
w³adz regionów
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2006 r. odbywaj¹ siê wybory:
w³adz regionalnych sekcji bran¿owych i problemowych
w³adz regionalnych sekretariatów bran¿owych
delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu bran¿owego
delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji bran¿owej
Od 1 kwietnia do 31 maja 2006 r. odbywaj¹ siê wybory:
w³adz krajowych sekcji bran¿owych i problemowych
delegatów do kongresu krajowego sekretariatu bran¿owego
Od 1 maja do 30 czerwca 2006 r. odbywaj¹ siê wybory:
w³adz krajowych sekretariatów bran¿owych
w³adz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów
Do 30 wrzeœnia 2006 r. odbywaj¹ siê wybory
ogólnokrajowych w³adz Zwi¹zku

Ordynacja wyborcza
Informujemy, ¿e ordynacja wyborcza, uchwa³y oko³ostatutowe
oraz uchwa³a finansowa s¹ dostêpne w wersji elektronicznej
na stronie KK - www.solidarnosc.org.pl
Dzia³ Orgazizacyjny przygotowuje równie¿ broszurê z powy¿szymi
dokumentami, która za poœrednictwem Zarz¹dów Regionu trafi
do organizacji zk³adowych.

Uchwa³a Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ” nr 35/05/640 z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie zasad wybierania delegatów na V WZD Regionu
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” ustala
nastêpuj¹ce zasady wyborcze wed³ug, których wybierani bêd¹ delegaci na VI Walne Zebranie Delegatów Regionu Zag³êbie Miedziowe na
kadencjê 2006 - 2010:
1. Naturalnym okrêgiem wyborczym uprawnionym do wyboru delegatów na WZD Regionu jest ka¿da podstawowa jednostka organizacyjna Zwi¹zku lub zarejestrowana w Regionie ni¿sza jednostka
organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej, zarejestrowanej w innym regionie, których liczba cz³onków jest wiêksza ni¿ 75.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust.1, mniej liczebne
(75 lub mniej cz³onków) wybieraj¹ elektorów uprawnionych do
wyboru delegatów na WZD Regionu w okrêgach ³¹czonych.
3. Norma przedstawicielska - 1 delegat na ka¿de rozpoczynaj¹ce siê
150 cz³onków oznacza, ¿e w okrêgach wyborczych licz¹cych:
od 76 do 150 cz³onków przypada 1 mandat delegata,
od 151 do 300 cz³onków przypadaj¹ 2 mandaty,
od 301 do 450 cz³onków przypadaj¹ 3 mandaty,
od 451 do 600 cz³onków przypadaj¹ 4 mandaty,
od 601 do 750 cz³onków przypada 5 mandatów,
od 751 do 900 cz³onków przypada 6 mandatów,
od 901 do 1050 cz³onków przypada 7 mandatów,
od 1051 do 1200 cz³onków przypada 8 mandatów itd.
4. Proporcje wyborcze elektorów w organizacjach zak³adowych licz¹cych poni¿ej 76 cz³onków - 1 elektor na ka¿d¹ rozpoczêt¹ 10 cz³onków. Oznacza to, ¿e w organizacji zak³adowej licz¹cej:
do 10 cz³onków wybierany jest 1 elektor,
od 11 do 20 cz³onków - 2 elektorów,
od 21 do 30 cz³onków - 3 elektorów,
od 31 do 40 cz³onków - 4 elektorów,
od 41 do 50 cz³onków - 5 elektorów,
od 51 do 60 cz³onków - 6 elektorów,
od 61 do 70 cz³onków - 7 elektorów,
od 71 do 75 cz³onków - 8 elektorów.

Uchwa³a Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ ”Solidarnoœæ” nr 33/05/639
z dnia 14 listopada 2005 roku ws. powo³ania
Regionalnej Komisji Wyborczej
Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”
realizuj¹c postanowienia § 83 Ordynacji Wyborczej NSZZ
„Solidarnoœæ”, w celu zorganizowania wyborów statutowych
w³adz Zwi¹zku na kadencjê 2006 - 2010:
I. Powo³uje w sk³ad Regionalnej Komisji Wyborczej:
1. cz³onków Prezydium Zarz¹du Regionu
2. kierowników biur Oddzia³ów Zarz¹du Regionu.
II. Powo³uje na przewodnicz¹cego Regionalnej Komisji
Wyborczej kol. Jerzego Morawskiego.
III. Uniewa¿nia uchwa³ê ZR nr 36/01/474
z 20 sierpnia 2001 r.

Uchwa³a Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ” nr 34/05/639 z dnia 14 listopada
2005 roku w sprawie terminów rejestracji
protoko³ów z wyborów elektorów i delegatów
Dzia³aj¹c na podstawie § 50 i § 52 Ordynacji Wyborczej
NSZZ „Solidarnoœæ” Zarz¹d Regionu Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ” postanawia, ¿e:
termin rejestracji przez Regionaln¹ Komisjê Wyborcz¹
protoko³ów z wyborów elektorów uprawnionych do wyboru delegatów na WZD Regionu na zebraniach wyborczych
w okrêgach ³¹czonych up³ywa z dniem 7 kwietnia 2006 roku,
do 14 kwietnia 2006 roku Regionalna Komisja Wyborcza
przyjmowaæ bêdzie pisemne porozumienia o ustaleniu przez
zainteresowane organizacje zwi¹zkowe okrêgów wyborczych ³¹czonych w celu dokonania wyborów delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Regionu,
ostateczny termin rejestracji protoko³ów z wyborów
delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu up³ywa z
dniem 5 maja 2006 roku.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA

Droga do niepodleg³oœæi
Polski Sierpieñ by³ wydarzeniem które odmieni³o dzieje zarówno
Polski jak i ca³ej Europy. Proces rozpoczêty latem 1980 roku doprowadzi³ do powstania „Solidarnoœci” - organizacji która sta³a siê
pierwszym niezale¿nym ruchem spo³ecznym w Polsce po drugiej
wojnie œwiatowej. Nie sposób przeceniæ roli ”Solidarnoœci” w przywróceniu demokracji w Polsce i ca³ej Europie Wschodniej. Bez
wydarzeñ które rozgrywa³y siê w polskich stoczniach, fabrykach i
kopalniach nie dosz³oby do obalenia Muru Berliñskiego, a w efekcie rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego.
Oficyna wydawnicza „Volumen” przy wspó³pracy z Instytutem
Pamiêci Narodowej oraz Komisj¹ Krajow¹ NSZZ Solidarnoœæ przygotowa³a album pt. ”Droga do Niepodleg³oœci.
„Solidarnoœæ” 1980-2005”. Trzy g³ówne rozdzia³y „Karnawa³”,
„Konspira” i „Wolnoœæ” prezentuj¹ nie tylko historiê Zwi¹zku
w latach 1980-2005. Dzia³ania operacyjne S³u¿by Bezpieczeñstwa,
kultura w stanie wojennym, rola koœcio³a to tylko kilka tematów którymi zajmuj¹ siê autorzy nale¿¹cy obecnie do czo³ówki polskich
historyków. Antoni Dudek, Jan ¯aryn, S³awomir Centkiewicz to
nazwiska, które gwarantuj¹ rzetelnoœæ opracowania.
Album ma ponad 600 stron formatu A4,
zawiera ponad 600 zdjêæ. Na ostatnich
dwustu stronach znajduj¹ siê biogramy 800 dzia³aczy z ca³ego kraju
oraz ponad 80 notek encyklopedycznych dotycz¹cych najwa¿niejszych
struktur Solidarnoœci
z ca³ego okresu
jej istnienia ze szczególnym uwzglêdnieniem
stanu wojennego. Wœród
biogramów znajduje siê
równie¿ ¿yciorysy dzia³aczy Solidarnosci Zag³êbia
Miedziowego oraz has³a
encyklopedyczne zwi¹zane z regionem.
Album w cenie 110z³
mozna zakupiæ w Zarz¹dzie Regionu.
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Evangelium Vitea II

Jan Pawe³ II nie zatrzymuje siê tylko na definiowaniu zagro¿eñ i ostrzeganiu przed „ kultur¹ œmierci”. Przeciwnie
- wzywa do nadziei i nieustannej pracy na polu szerzenia prawdy. Prawda bowiem zwi¹zana jest z wolnoœci¹ tak
jak ta zwi¹zana jest z ¿yciem. „ Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumieñ i wspólny wysi³ek etyczny aby wprowadziæ
w ¿ycie now¹ strategiê ¿ycia.”- pisa³ Ojciec Œwiêty.

O

lbrzymi¹
rolê
w wychowaniu m³odzie¿y
odgrywa
rodzina. Rodzice powinni
poprzez codzienny przyk³ad,
codzienne decyzje i kontakty,
tak oddzia³ywaæ na dzieci, aby
uwra¿liwiæ je na cierpienie,
œmieræ, nauczyæ serdecznej
akceptacji innych, szacunku
i solidarnoœci.

Rodzina - adopcja
Uda siê to tym bardziej, jeœli
m³odzi ludzie bêd¹ obserwowaæ
okazywane wspó³czucie i opiekuñczoœæ we w³asnej rodzinie.
Chrzeœcijañscy rodzice odnios¹
niew¹tpliwy sukces wychowawczy, jeœli ka¿da osoba w rodzinie
spotka siê z akceptacj¹, szacunkiem i czci¹.
Bywa tak, ¿e dzieci zostaj¹
osierocone lub z takich czy
innych wzglêdów nie mog¹
pozostawaæ ze swoimi rodzicami. Wtedy szczególnie piêknym
znakiem miêdzyludzkiej solidar-

noœci by³oby wziêcie ich w opiekê przez inn¹ rodzinê.
Bywa tak, ¿e jedynym powodem rozstania rodziców z dzieæmi s¹ trudne warunki materialne.
Mo¿na wtedy podj¹æ adopcje
na odleg³oœæ - pomoc finansowa
umo¿liwi rodzicom wychowanie,
utrzymanie w³asnych dzieci
i obdarzanie rodzicielsk¹ mi³oœci¹.
Tak samo wa¿n¹ rolê w rodzinie odgrywaj¹ osoby starsze. One
to przecie¿ mog¹ przekazywaæ
m¹droœæ, œwiadczyæ o nadziei
i mi³oœci dziêki osi¹gniêtemu
w ci¹gu swego ¿ycia doœwiadczeniu.
Jan Pawe³ II zwraca równie¿
uwagê na mo¿liwoœci organizacyjne, rodziny mog¹ zrzeszaæ siê tak
by oddzia³ywaæ na prawodawcê
w celu ochrony prawa do ¿ycia.

Dzia³ania
wspólnotowe
Jednostki, grupy, stowarzyszenia stawiaj¹ sobie za zadanie dzia-

³alnoœæ w sferze kultury, gospodarki, polityki i obronie ¿ycia.
Istniej¹ przecie¿ poradnie ¿ycia
rodzinnego i ma³¿eñskiego. Gdy
samotne matki potrzebuj¹
pomocy, s¹ w trudnym po³o¿eniu
mog¹ skorzystaæ z domów
ochrony ¿ycia, oœrodków pomocy.
Gdy zaœ ziemskie ¿ycie cz³owieka zbli¿a siê ku koñcowi
mo¿na zapewniæ osobom chorym czy niesamodzielnym
pomoc, nale¿ycie zaspokoiæ ich
potrzeby, z³agodziæ lêki i poczucie osamotnienia.

Polityk - polityka
Jego Œwi¹tobliwoœæ szczególn¹
rolê w ochronie i promocji ¿ycia
powierza tym, którzy s¹ odpowiedzialni za sprawy publiczne.
Uczula ich aby nie czuli siê zwolnieni z odpowiedzialnoœci za swe
decyzje tylko dlatego, ¿e w systemie demokratycznym to wola
wiêkszoœci jest podstaw¹ decyzji
politycznych. Polityk musi umieæ

odpowiedzieæ przed Bogiem,
w³asnym sumieniem oraz spo³eczeñstwem za swe decyzje. Apeluje, aby nie wprowadzaæ ustaw,
które nie uznaj¹ godnoœci osoby
ludzkiej, a przez to s¹ zagro¿eniem dla wspólnotowego ¿ycia.
Polityk, który opowiada siê za
ochron¹ ¿ycia zawsze powinien
wykorzystywaæ ka¿d¹ okazjê.
Równie¿ wtedy gdy mo¿na
tylko obowi¹zuj¹ce prawo
zaostrzyæ.
Wg Ojca Œwiêtego to polityka rodzinna powinna byæ
filarem wszelkiej polityki
pañstwa.
Aby rodzice mogli podejmowaæ swobodn¹ decyzjê o rodzicielstwie nale¿y oprzeæ na
nowych zasadach politykê
w sferze pracy, rozwoju miast,
budownictwa mieszkaniowego
i us³ug. Chodzi o to by zgraæ
¿ycie rodzinne z rytmem pracy
tak, by móc zapewniæ rzeczywist¹ opiekê dzieciom i ludziom
starszym.

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
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zadañ likwidowanego zak³adu pracy. (Wyrok
SN z 9.XII.2004 II PK 80/04)
III. Pakt gwarancji pracowniczych zawarty
przez zak³adowe organizacje zwi¹zkowe
przedsiêbiorstwa pañstwowego wnoszonego
jako aport do spó³ki z inwestorem jest Ÿród³em prawa pracy w rozumieniu art. 9 KP
i wi¹¿e tê spó³kê jako pracodawcê. Zmiana na
niekorzyœæ pracowników postanowieñ takiego paktu wymaga dokonania wypowiedzenia
zmieniaj¹cego. (Wyrok SN z 12 VIII.2004 III
PK 38/04).
IV. Ochrona przewidziana w art. 32 ustawy o zwi¹zkach zawodowych nie przys³uguje pracownikowi, który podj¹³ dzia³alnoœæ
zwi¹zkow¹ jedynie w celu uzyskania tej
ochrony. Funkcj¹ tego przepisu (art.32) jest
zabezpieczenie dzia³acza zwi¹zkowego
przed ewentualnymi represjami ze strony
pracodawcy za dzia³alnoœæ podejmowan¹
w interesie cz³onków zwi¹zku a nie w³asnym. Wybór przez pracownika roszczenia
o przywrócenie do pracy podlega ocenie
Sadu w aspekcie nadu¿ycia prawa podmiotowego zw³aszcza gdy rozwi¹zanie stosunku
pracy by³o oczywiœcie uzasadnione, odmowa udzielenia na nie zgody przez zwi¹zek
zawodowy obiektywnie nieuzasadniona
a powrót do pracy takiego pracownika
móg³by byæ odbierany jako „bezprawie w
majestacie prawa”. (Wyrok SN z 3.III. 2005
I PK 263/04)
V. Pakiet gwarancji pracowniczych ma moc
wi¹¿¹c¹ nie tylko w sferze zbiorowego prawa
pracy ale tak¿e w sferze indywidualnych roszczeñ pracowniczych. Spó³ka powsta³a
w wyniku komercjalizacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego jest obowi¹zana dotrzymaæ
gwarancji zatrudnienia okreœlonych w pakiecie gwarancji pracowniczych zawartych ze
zwi¹zkami zawodowymi przez to przedsiê-

biorstwo. (Wyrok SN
z 24.IX.2004 II PK 27/04).
VI. Regulamin wynagradzania nie mo¿e wejœæ
w ¿ycie bez uzgodnienia
z organizacj¹ zwi¹zkow¹
dzia³aj¹c¹ u pracodawcy.
Je¿eli u pracodawcy dzia³a
wiêcej ni¿ jedna organizacja zwi¹zkowa stosuje siê art. 30 ust. 5 ustawy o zwi¹zkach
zawodowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r.
nr 79 poz. 854).
Oznacza to, ¿e je¿eli organizacje zwi¹zkowe przedstawi¹ wspólne, negatywne stanowisko to regulamin wynagradzania nie mo¿e
byæ przez pracodawcê ustalony. (Wyrok SN
z 12.II.2004 I PK 349/03).

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL

Prawo
Zadaniem prawa jest ochrona
³adu spo³ecznego tak byœmy
mogli prowadziæ ¿ycie ciche
i spokojne z ca³¹ pobo¿noœci¹
i godnoœci¹. Dlatego konieczna
jest zgodnoœæ prawa cywilnego

Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Nowi pracownicy
samorz¹dowi

Porady prawne
I. Pracodawca nie musi na bie¿¹co sprawdzaæ czy pracownik nale¿y, do któregoœ ze
zwi¹zków gdy chce wypowiedzieæ mu
umowê o pracê.
– B³êdny jest pogl¹d, ¿e pracodawca ma
obowi¹zek konsultowania wypowiedzenia ze
wszystkimi zwi¹zkami. Mo¿na tego wymagaæ
jeœli wie o cz³onkostwie pracownika.
–Wystarczy jeœli zak³ad poprosi raz o listê
cz³onków zwi¹zku. Aktualizacja danych to
obowi¹zek zwi¹zku. (Wyrok S¹du Najwy¿szego sygn. II PK 90/05).
Komentarz:
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w sprawach konsultacji zamiaru wypowiedzenia
umowy o pracê ze zwi¹zkami zawodowymi
ulega pewnej ewolucji. Obecnie w przeciwieñstwie do poprzednich wyroków SN
ugruntowa³ siê pogl¹d, ze pracodawca nie
musi konsultowaæ tego zamiaru w stosunku
do pracownika, który nie jest cz³onkiem
zwi¹zku zawodowego.
Zachodzi pytanie na kim spoczywa obowi¹zek aktualizacji listy cz³onków zwi¹zku?
OdpowiedŸ – pracodawca ma obowi¹zek
jeden raz poprosiæ o listê cz³onków zwi¹zku.
Aktualizacja danych to obowi¹zek zwi¹zku.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e w interesie zwi¹zku zawodowego i jego cz³onków
jest ci¹g³a aktualizacja listy cz³onków zwi¹zku
zawodowego i bie¿¹ce informowanie o tym
pracodawcy – co uniemo¿liwi pracodawcy
powo³ywanie siê przed s¹dem na okolicznoœæ, ze nie wiedzia³ o przynale¿noœci pracownika do zwi¹zku zawodowego.
II. W razie likwidacji dotychczasowego pracodawcy i przejêcia jego maj¹tku oraz zadañ
przez dwóch odrêbnych pracodawców
ka¿dy z nich przejmuje czêœæ pracowników
odpowiednio do przejêtej czêœci maj¹tku i

Wa¿n¹ role w ¿yciu
spo³ecznym odgrywa tak¿e polityka demograficzna.

z prawem moralnym. Jego
Œwi¹tobliwoœæ powo³uje siê
w tej materii na œw. Tomasza
z Akwinu.
„ Prawo ludzkie jest prawem
tylko w tej mierze w jakiej jest
zgodne z prawym rozumem
i wyp³ywa z prawa wiecznego
w przeciwnym razie jest raczej
aktem przemocy.” A wtedy
dopuszczalne jest nie stosowanie
siê do takiego prawa. Mo¿liwe
jest obywatelskie niepos³uszeñstwo.
Jan Pawe³ II odwo³uj¹c siê do
s³ów Paw³a VI przypomnia³, ¿e „
ka¿de przestêpstwo przeciw
¿yciu jest zamachem na pokój,
zw³aszcza wówczas, gdy wypacza obyczaj narodu : natomiast
tam, gdzie prawa cz³owieka
s¹ naprawdê szanowane, publicznie uznawane i chronione, spo³eczeñstwo ¿yje i rozwija
siê w radosnej atmosferze
pokoju.”

Edward Chmiel

26 maja 2005 r. Sejm znowelizowa³ ustawê o pracownikach
samorz¹dowych, która nadaje status tych pracowników personelowi administracyjnemu samorz¹dowych szkó³ i placówek.
Stosowny zapis znalaz³ siê ju¿ w ustawie o systemie oœwiaty.
Z dokonanych zmian wynikaj¹ okreœlone obowi¹zki dla lokalnych w³adz.
Dot¹d by³o tak, ¿e œrodki wydzielone na pracowników
administracji i obs³ugi placówek oœwiatowych, jednostki samorz¹du terytorialnego przeznacza³y najczêœciej na cele niezgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. Rzadko kiedy trafia³y
one w ca³oœci do adresatów. W zwi¹zku z tym pracownicy ci
ponieœli na przestrzeni kilku lat spore straty finansowe. Dzia³o
siê tak dlatego, ¿e przepisy prawa by³y naginane do potrzeb
gmin i mo¿na je by³o swobodnie interpretowaæ. Ci dyrektorzy,
którzy odwa¿yli siê podwy¿ki wdro¿yæ, byli upominani,
a nawet straszeni karami dyscyplinuj¹cymi. Taki los spotka³ np.
dyrektorkê ZSO w Jaworze. Oczywiœcie post¹pi³a ona zgodnie
z liter¹ prawa, ale pretekst do pokazania kto tu rz¹dzi by³.
Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ podobne postêpowania w³adz samorz¹dowych ju¿ siê skoñczy³y. Gdyby zaœ nie, to pracownicy
administracyjno–obs³ugowi bêd¹ mogli teraz dochodziæ swoich s³usznych praw na drodze s¹dowej, a ich wynik jest raczej
z góry przes¹dzony.
Po dokonanej nowelizacji wspomniani wy¿ej pracownicy
mog¹ liczyæ na coroczn¹ waloryzacjê p³ac, nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletni¹ pracê i wy¿sz¹ odprawê emerytaln¹. Powsta³a jednak nowa sytuacja i do koñca nie jest jasne, jak¹
drog¹ œrodki te trafi¹ do odbiorców. Wynika to z faktu, ¿e u jednego pracodawcy (szko³a , placówka oœwiatowa) bêd¹ funkcjonowa³y co najmniej trzy ustawy: Karta Nauczyciela, Kodeks
pracy, ustawa o pracownikach samorz¹dowych. Mo¿e to spowodowaæ pewien galimatias i spory kompetencyjne miêdzy
organami prowadz¹cymi, dyrektorami szkó³ i zwi¹zkami zawodowymi, których rola w opiniowaniu i uzgadnianiu niektórych
dokumentów wynikaj¹cych z zakresu prawa pracy jest niezbêdna.
W zwi¹zku z powy¿szym zwi¹zki zawodowe sygnalizuj¹ problem i maj¹ nadziejê, ¿e w³adze lokalne przemyœla³y ju¿ problem,
s¹ przygotowane do nowej sytuacji, zmieni³y swoje dotychczasowe podejœcie do problemów oœwiatowych i zatrudnionych
tam pracowników administracyjno-obs³ugowych a ewentualne
iskrzenia bêd¹ w stanie szybko usun¹æ.
Stanis³aw Witek

Przetargi pod nadzorem

Zwi¹zkowcy z Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacji w Legnicy od wielu miesiêcy domagaj¹ siê wyjaœnieñ w sprawie
organizowanych przez firmê przetargów. Ju¿ wiadomo, ¿e sprawê wyjaœnia tak¿e prokuratura.

S

prawa dotyczy trzech przetargów, które oby³y siê
w latach 2002 – 2004. Chodzi
o zawarte przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji umowy na
dostawê ogumienia, zlecenie kontroli biletów zewnêtrznej firmie
i zakup trzech niskopod³ogowych
autobusów.

Przetargi
pod prokuratorskim nadzorem
Wed³ug zwi¹zkowców z NSZZ Solidarnoœæ przy rozstrzyganiu tych przetargów w sposób ra¿¹cy zosta³o z³amane
prawo. Umowy na dostawê ogumienia
i kontrolê biletów zosta³y zawarte na
czas nieokreœlony mimo, ¿e ustawa o
zamówieniach publicznych i sugestie
komisji przetargowej by³y jasne. Takie
kontrakty powinno zwieraæ siê najwy¿ej
na trzy lata. W przypadku zakupu autobusów do przetargu dopuszczona zosta³a firma, której oferta nie spe³nia³a
warunków stawianych przez firmê. Ma³o
tego. Wed³ug przewodnicz¹cego Komisji
Zak³adowej Solidarnoœci dzia³aj¹cej
w legnickim MPK mia³o te¿ dojœæ do
manipulowania dokumentami.
– Ta firma nigdy nie produkowa³a
autobusów. Zosta³a dopuszczona do
przetargu chyba tylko po to, ¿eby by³o
dwóch oferentów i ten przetarg w
ogóle móg³ siê odbyæ. Od roku domagamy siê wyjaœnieñ. Od roku zarz¹d
spó³ki nas ignoruje –twierdzi Piotr

Wegner, przewodnicz¹cy
Zak³adowej Solidarnoœci.

Komisji

Niepokorny
znaczy niewiarygodny
Jako pierwszy na te nieprawid³owoœci
zwróci³ uwagê jeden z pracowników
przedsiêbiorstwa. W dzieñ kiedy poinformowa³ prezesa firmy o swoich w¹tpliwoœciach ten ukara³ go nagan¹. Oficjalny
powód to b³¹d tego¿ pracownika przy
przygotowywaniu innej oferty przetargowej.
– Nie kwestionujemy tej kary, bo pracownik faktycznie pope³ni³ b³¹d. Ale to
by³ b³¹d, który nie mia³ wiêkszego znaczenia. Mo¿na go by³o bez trudu natychmiast naprawiæ. Kara ta mia³a dla nas
zupe³nie inny wymiar. To by³ sygna³, ¿eby
siedzieæ cicho i nie ruszaæ niewygodnych
dla zarz¹du spraw – twierdzi Wegner.
Jednak zwi¹zkowcy sprawy nie odpuœcili. O swoich podejrzeniach powiadomili prezydenta Legnicy. A ten korzystaj¹c z uprawnieñ w³aœcicielskich nakaza³
radzie nadzorczej przedsiêbiorstwa
przeprowadzenie kontroli. Jej wynik by³
jednoznaczny. W firmie nie naruszono
prawa, a pracownik, który jak pierwszy
g³oœno powiedzia³ o nieprawid³owoœciach jest niewiarygodny, bo wczeœniej
zosta³ ukarany nagan¹.
– By³em spokojny o wynik tej kontroli. Mam opinie prawne potwierdzaj¹ce
zasadnoœæ podpisania tych umów. Nie
rozumiem dlaczego zwi¹zek zawodowy

Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Legnicy jest spó³k¹ w ca³oœci
kontrolowan¹ przez gminê Legnica. Sytuacja firmy jest katastrofalna. Z ka¿dym
miesi¹cem zarz¹d MPK ma coraz wiêksze problemy ze zdobyciem pieniêdzy
na wyp³aty dla pracowników. Dosz³o nawet do tego, ¿e gminna spó³ka straci³a
na p³ynnoœæ finansow¹. W opinii przedstawicieli zak³adowej Solidarnoœci w spó³ce
niebawem mo¿e doj¹æ do zwolnieñ pracowników, którzy zap³ac¹ za kiepskie
zarz¹dzanie miejskim przewoŸnikiem.

nadal dr¹¿y tren temat – ripostuje Franciszek £oœ, prezes MPK w Legnicy. Tymczasem zwi¹zkowcy do wyników kontroli przeprowadzonej przez przewodnicz¹cego rady nadzorczej spó³ki podchodz¹ z du¿a rezerw¹. Twierdz¹, ¿e
w czasie tej kontroli w firmie zaczê³y
dziaæ siê dziwne rzeczy.

Lewe kwity?
Kiedy zwi¹zkowcy zapoznali siê
z ustaleniami kontroli przeprowadzonej
przez przewodnicz¹cego rady nadzorczej MPK, uznali, ¿e postêpowanie wszczête przez prezydenta Legnicy niczego
nie wyjaœni³o. Co wiêcej sprawa zaczê³a
iœæ w dziwnym kierunku i dlatego powinien siê ni¹ zaj¹æ prokurator.
– Przyk³adem jest umowa na dostawê
do firmy ogumienia. Przewodnicz¹cy
rady nadzorczej stwierdzi³, ¿e zosta³a
podpisana ona na okres trzech lat
– mówi szef zwi¹zkowców.
Stwierdzenie to wzburzy³o przedstawicieli pracowników. Zaczêli podejrzewaæ, ze ktoœ zacz¹³ manipulowaæ dokumentami. Znowu powiadomili o swoich
podejrzeniach prezydenta miasta.
„Po kontroli istniej¹ ju¿ dwie umowy
z tymi samymi datami, ale zawarte na
ró¿ne okresy” – napisa³ do szefa legnickiego magistratu w kolejnym piœmie
przewodnicz¹cy dzia³aj¹cej w MPK Solidarnoœci. Prezydent tym razem nie
zareagowa³. Komisja zak³adowa „S”
podjê³a uchwa³ê. Sprawa trafi³a do prokuratury.
– Wiem, ¿e to bardzo powa¿ne oskar¿enie. Ale mamy na to dowody. Mamy
kopie tych dwóch umów. Zostan¹ one
przekazane prokuraturze – twierdzi
Wegner.
– Na dostawê ogumienia w firmie jest
tylko jedna umowa. Zosta³a podpisana
na trzy lata – ucina krótko prezes £oœ.

Jadwiga Zienkiewicz, zastêpca prezydenta Legnicy twierdzi, ¿e na razie nie
ma podstaw do kwestionowania wyników kontroli przeprowadzonej przez
przewodnicz¹cego rady nadzorczej.
– Opinie prawne i opinie rady s¹ jednoznaczne. Wynika z nich, ¿e w MPK nie

dosz³o do ¿adnych nieprawid³owoœci.
Ale jeœli faktyczne istniej¹ dwie ró¿ne
umowy na dostawê opon, jak to twierdz¹ zwi¹zkowcy to niech spraw¹ zajmie
siê prokurator. To utnie wszelkie spekulacje na ten temat – mówi Jadwiga Zienkiewicz.
Artur Guzicki

25 lecie w Oœwiacie

Organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce w szko³ach na terenie miasta
Legnicy zorganizowa³y zokazji25lecia NSZZ „Solidarnoœæ” spotkanie
by³ych i obecnych dzia³aczy Zwi¹zku. Spotkanie odby³o siê w sali szkoleniowej Zarz¹du Regionu na które przyby³o wielu zwi¹zkowców.
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Mariola Karwan wraz Teresa Gresiuk przewodnicz¹ce Komisji Miêdzyzak³adowych w Legnicy wrêczy³y w imieniu Sekcji Krajowej
Oœwiaty i Wychowania Z³ote Odznaki za szczególne zaanga¿owanie
w pracê zwi¹zkow¹. Odznaki otrzymali: Antonina Jaz, Krystyna
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Lewoc, Krystyna Sobierajska, Teresa Ilnicka, Zygmunt Urban oraz
poœmiertnie Aleksander G³ogocki.
Spotkanie poprzedzi³a Msza Œwiêta odprawiona przez Infu³ata W³adys³awa Bochnaka w Legnickiej Katedrze w intencji „Solidarnoœci”.

Uroczyste Zebranie we Wroc³awiu
Wroc³awski Teatr Polski by³ miejscem
gdzie wyznaczyli sobie w sobotê 22 paŸdziernika, spotkanie delegaci XVII Walnego
Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ”
Dolny Œl¹sk.
Po odœpiewaniu hymnu narodowego
oraz odmówieniu modlitwy prowadzonej
przez kapelana dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”
ksiêdza pra³ata Stanis³awa Pawlaczka, zgodnie z zapowiedzi¹ przewodnicz¹cego
Regionu Janusza £aznowskiego, napiêcie
zaczê³o wzrastaæ jak w filmach Hitchcocka.
G³os zabra³ profesor Andrzej Wiszniewski,
przewodnicz¹cy kapitu³y, która decydowa³a o przyznawaniu odznaczenia Zas³u¿ony
dla Dolnoœl¹skiej Solidarnoœci „Zawsze Solidarni”. Profesor przypomnia³ kryteria, którymi kierowa³a siê kapitu³a (w jej sk³adzie
znaleŸli siê:Jerzy Langer, Janusz £aznowski,
Kornel Morawiecki, ks. Stanis³aw Pawlaczek, prof. W³odzimierz Suleja). Na scenê
poproszono tych, którzy brali aktywny
udzia³ w strajkach sierpniowych w 1980 r.,

czynnie dzia³ali w podziemnych strukturach
Zwi¹zku w okresie stanu wojennego, nie
opuœcili „Solidarnoœci” po 1989 r. i nie
wspó³pracowali ze s³u¿bami specjalnymi
PRL. Nagrodzono ponad sto osób (listê
drukujemy na str. 8). Nie zapomniano tak¿e
o kap³anach dolnoœl¹skiej „Solidarnoœci”,
którzy czynnie i duchowo wspierali j¹ w najtrudniejszych latach. Odznaczeniem uhonorowano m.in. ks. Miros³awa Drzewieckiego, ks. Mariana Kopko (na zdjêciu)
w latach stanu wojennego duszpasterz
w Bielawie obecnie Duszpasterz Regionu
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”,
Ojca Wojciecha Piêtowskiego z K³odzka.
Ten ostatni dziêkuj¹c w imieniu kap³anów
przekaza³ na rêce przewodnicz¹cego Janusza £aznowskiego niezwyk³y prezent – figurê Œw. Franciszka obejmuj¹cego krzy¿.
– Przede wszystkim trzeba byæ solidarnym
z Bogiem, bo wówczas cz³owiek mo¿e byæ
solidarny z cz³owiekiem, to Bóg nas uczy tej
wielkiej solidarnoœci, poniewa¿ ofiarowa³

Œwiêto kolejarzy

nam siebie – powiedzia³ m.in. kapelan
k³odzkiej „Solidarnoœci”.
Gor¹cymi brawami zgromadzeni przywitali przywódcê pierwszego Miêdzyzak³adowego Komitetu Strajkowego na Dolnym
Œl¹sku z sierpnia 1980 r. – Jerzego Piórkowskiego. Przyjecha³ on do Polski z Niemiec,
gdzie od lat mieszka z rodzin¹.
- Wiem, ¿e wielu z was interesuje, dlaczego wyjecha³em z Polski. Wczeœniej wyjecha³a do Niemiec moja córka. Tu we Wroc³awiu mnie i mojej ¿onie ¿ycie utrudnia³a
S³u¿ba Bezpieczeñstwa – mówi³ wyraŸnie
wzruszony Jerzy Piórkowski, który opowiada³ zgromadzonym o licznych prowokacjach i próbach zastraszenia dokonywanych
przez esbeków wobec niego i jego rodziny.
- Najwiêksz¹ radoœci¹ dla mnie jest to, ¿e
„Solidarnoœæ” przetrwa³a do tej pory. Gor¹co popieram te idee, które zrodzi³y w 1980
r. ten wspania³y ruch – mówi³ m.in. Piórkowski.
Marcin Raczkowski (WO)

Przekazaæ lekcjê
m³odzie¿y

To w³aœnie tu mo¿na by³o dwadzieœcia piêæ lat temu doœwiadczyæ fenomenu
„Solidarnoœci”. Z kolejarzami byli razem przedstawiciele ró¿nych œrodowisk
– mówi³ w niedzielê 23 paŸdziernika arcybiskup Marian Go³êbiewski.

Kolejarskie uroczystoœci patronalne jak co
roku legniccy kolejarze rozpoczynaj¹ od mszy
dziêkczynnych
6 listopada udali siê z pielgrzymka na
Jasna Górê aby zawierzyæ swoje problemy i troski przed najjasniejszym obrazem.tegoroczna pielgrzymka zgromadzila ponad setkê pocztów sztandarowych i 10 tysiêcy kolejarzy z wszystkich
regionów kraju i zagranicy.
Nastêpnie 13 listopada legniccy pracownicy kolei zgromadzili sie w swoim
sanktuarium œw Jacka aby wspólnie
modliæ sie o swoj¹ przysz³oœæ. Uroczystoœæ zgromadzi³a poczty sztandarowe
nie tylko kolejowe ale tak¿e Regionu
Zag³êbie Miedizowe, Huty Legnica i Legmetu przybylo wiele rodzin kolejarskich
,emeryci i renciœci którzy z rozrzewnieniem
wspominali swoj¹ prace. Msze œw koncelebrowa³ ksi¹dz infu³at Bochnak wraz z duszpasterzami œrodowisk kolejarskich.
W homilii Ks. Infu³at mówi³ o roli œwiêtych w koœciele, a w szczególnoœci o œwiêtej Katarzynie. Nastêpnie wspomnia³ o œwiadectwach dawanych przez legnickich kolejarzy w latach piêædziesi¹tych czego sam by³
œwiadkiem, bêd¹c kap³anem w³aœnie w tej
parafii. Kolejarze byli jedyn¹ grup¹ zawodow¹ którzy nie wstydzili ani nie bali siê chodziæ w mundurze do koscio³a. Dlatego
teraz patrz¹c na was jak stoicie w tych kolejarskich mundurach przypominam sobie
tamte dni. Dziêkujê Wam za solidarnoœæ
kolejarsk¹.
We mszy œwietej uczestniczyli
przedstawiciele Zarz¹du Regionu
oraz pierwszy przewodnicz¹cy
Zarz¹du Oddzi³au Województwa
Legnickiego Reigonu Dolny Œl¹sk
Ryszard Sawicki.
Jacek Krawczun

W

roc³aw w tym czasie bardzo skrzêtnie wykorzystywa³
najmniejsz¹ szczelinê wolnoœci, aby j¹ zagospodarowaæ –
dodawa³ metropolita wroc³awski.

Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce paŸdziernikowy protest
g³odowy
kolejarzy
z 1980 r. rozpoczê³y siê przed
po³udniem z³o¿eniem kwiatów pod pomnikiem
patronki kolejarzy Œw.
Katarzyny Aleksandryjskiej. Wczeœniej uczestnicy,
jak co roku, dotarli na
teren Starej Lokomotywowni z wroc³awskiego
dworca

g³ównego specjalnie podstawionymi poci¹gami.
O godzinie 11 rozpoczê³a siê uroczysta
Msza Œwiêta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa seniora Tadeusza Rybaka. Jeszcze przed rozpoczêciem liturgii,
biskup Rybak podkreœli³ wiêŸ kolejarzy
z narodem oraz z wartoœciami g³oszonymi
przez Koœció³.
Homiliê wyg³osi³ pierwszy kapelan kolejarskiej „Solidarnoœci” ks. pra³at Stanis³aw Orzechowski. – Gdy wys³a³a mnie tu ks. Rybak nie
bardzo wiedzia³em co mam robiæ. Zapyta³em
siê wówczas pierwszego z brzegu g³oduj¹cego kolejarza, a on mi na to – proszê ksiêdza
jest paŸdziernik, to mo¿e byœmy razem ró¿aniec odmówili – wspomina³ ks. Orzechowski.
Popularny Orzech z w³aœciw¹ sobie swad¹
wspomina³ jak udziela³ spowiedzi w siedzibie
Podstawowej Organizacji Partyjnej. Zazna-
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czy³, ¿e wypadaj¹ca w œrodku szeœciodniowej
g³odówki niedzielna Msza Œwiêta z udzia³em
mieszkañców Wroc³awia by³a dla niego wielkim prze¿yciem. – Nie tylko religijnym. By³o
to autentyczne prze¿ycie solidarnoœci
– mówi³ ówczesny kapelan dolnoœl¹skiej „S”,
który na zakoñczenie apelowa³, aby wyniesionej z tego protestu lekcji nigdy nie zapomnieæ
i przekazaæ tê naukê m³odzie¿y.
– W czasie protestu byliœmy coraz bardziej
zmêczeni i w takich warunkach nietrudno by³o
o wzajemne k³ótnie. Pamiêtam jak ksi¹dz
Orzechowski pojawi³ siê wtedy nagle i poprosi³, aby jeden modli³ siê za drugiego – zadzia³a³o
– wspomina uczestnik Zygmunt Sobolewski.
Po zakoñczeniu Mszy œw. wrêczono
pami¹tkowe medale uczestnikom g³odówki.
Dostali je tak¿e kap³ani zaanga¿owani wówczas w pomoc protestuj¹cym kolejarzom.
Marcin Raczkowski
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