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Przeciw
³amaniu prawa

Ponad siedmiuset zwi¹zkowców z koncernu EnergiaPro protestowa³o pod siedzib¹ zarz¹du we Wroc³awiu przeciw polityce
zarz¹du firmy. Jak bêdzie trzeba , to wejdziemy w spór zbiorowy – mówi³ do zebranych Bogdan Kieleczawa przewodnicz¹cy
Solidarnoœci z legnickiej Energetyki.



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

„Co to dla ciebie znaczy” to kampania spo³eczna prowadzona przez ostatnie
kilka miesiêcy, której celem by³o zaktywizowanie m³odych ludzi do samodzielnej
refleksji na temat 25. rocznicy powstania „Solidarnoœci”. 

Na 110 billboardach w Warszawie i Gdañsku pojawi³y siê wybrane has³a pisane
powszechnie rozpoznawaln¹ ”solidaryc¹” wraz z imieniem i wiekiem ich autora
oraz krótkim uzasadnieniem. 

Zosta³y wybrane spoœród setek nades³anych na stronê internetow¹ www.coto-
znaczydlaciebie.pl Autorzy tego projektu: Wojtek B³aszczyk i Maciej Obucho-
wicz z Brainshop U-Boot oraz Agnieszka Wojtowicz- Jach z Tratoria DOM PR,

chcieli zwróciæ uwagê wspó³czesnych m³odych Polaków na silny przekaz mitu 
i ikonografii tamtych czasów. 

Przedsiêwziêcie firm Brainshop Uboot i Tratoria Dom PR wspar³y NSZZ „Soli-
darnoœæ”, Wirtualna Polska, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Przekrój, Fluid, Metro-
polis-Media, AMS, Click5 i W kampaniê zaanga¿owa³ siê tak¿e portal www.wybie-
ram.pl  oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Dzia³ Informacji KK 

„Co to dla ciebie znaczy” po 25 latach
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Szkolenia
Cz³onkowie Regionalnej Komisji Wyborczej wziêli udzia³ w szkole-

niu Wybory w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ
”Solidarnoœæ”, które odby³o siê w Legnicy 7 grudnia 2005 r. Warsztaty
dotyczy³y wewn¹trzzwi¹zkowych regulacji prawnych zwi¹zanych 
z procedur¹ wyborcz¹. Zosta³y opracowane przez Ewê Kosiorowsk¹
i Jerzego Morawskiego. 

Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” z Sitech Spó³ka z o. o. 
w Polkowicach, 12 grudnia br., uczestniczy³a w szkoleniu Wybory
w³adz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ ”Soli-
darnoœæ”, podczas którego jej cz³onkowie przypomnieli sobie pod-
stawowe zasady wyborcze obowi¹zuj¹ce w naszym Zwi¹zku i pozna-
li najnowsze, wewn¹trzzwi¹zkowe uregulowania prawne dotycz¹ce
wyborów. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. 

13 grudnia 2005 r., w siedzibie Regionu mia³o miejsce szkolenie
Wybory w³adz w podstawowych jednostkach organizacyjnych NSZZ
”Solidarnoœæ” dla przedstawicieli Solidarnoœci z: Fabryki Urz¹dzeñ
Mechanicznych Chofum SA w Chocianowie, EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA Oddzia³ w Legnicy, PKP Energetyka Spó³ka z o. o.
Zak³ad Dolnoœl¹ski we Wroc³awiu i Organizacji Miêdzyzak³adowej nr
2 Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Legnicy. Uczestnicy, podob-
nie jak grupa wczeœniejsza, przypomnieli sobie podstawowe zasady
wyborcze obowi¹zuj¹ce w naszym Zwi¹zku i poznali najnowsze,
wewn¹trzzwi¹zkowe uregulowania prawne dotycz¹ce wyborów.
Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski. 

W dniach 16 – 17 grudnia 2005 r. w Legnicy odby³a siê, w ramach
projektu Podstawowe Elementy Zarz¹dzania, sesja Elementy rachun-
kowoœci, podczas której uczestnicy zarz¹dzaj¹c spó³k¹, poznaj¹ pod-
stawowe pojêcia ekonomiczne oraz ucz¹ siê rozszyfrowywaæ druk
F–01. Symulacja koñczy siê wycen¹ przedsiêbiorstw na podstawie
wartoœci ksiêgowej i metod¹ dochodow¹ z kapitalizacj¹. Zajêcia prze-
prowadzi³a Urszula Wegner. W projekcie uczestnicz¹ cz³onkowie Soli-
darnoœci z: Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech
Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Zak³adów Górniczych „Lubin” Oddzia-
³u KGHM ”Polska MiedŸ” SA w Lubinie, Wojewódzkiego Szpitala Psy-
chiatrycznego w Z³otoryi, Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Energe-
tyki Cieplnej w Legnicy S.A. oraz organizacji miêdzyzak³adowych pra-
cowników oœwiaty w Jaworze i Chojnowie. 

Jan Kosowski, Regionalny Koordynator ds. bhp , w dniach 19 – 20
grudnia br., uczestniczy³ w corocznym seminarium dla spo³ecznych
inspektorów pracy i regionalnych koordymatorów ds. bhp zorganizo-
wanym we Wroc³awiu przez G³ówny Inspektorat Pracy, podczas któ-
rego omówiono: wybrane aspekty prawa pracy, dzia³ X Kodeksu
Pracy, minimalne wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny
pracy w zakresie u¿ytkowania maszyn przez pracowników, praktycz-
ne aspekty funkcjonowania SIP oraz system REACH. 

EK

Obietnice traktujê powa¿nie
Janusz Œniadek, przewodnicz¹cy NSZZ „S” zaapelowa³ do prezydenta Lecha
Kaczyñskiego o objêcie swoj¹ opiek¹ dialogu spo³ecznego w Polsce. 

Prezydent Lech Kaczyñski spotka³
siê 29 grudnia ubr. w Pa³acu Prezy-
denckim z Komisj¹ Krajow¹ oraz

Krajow¹ Komisj¹ Rewizyjn¹ NSZZ ”Soli-
darnoœæ”. 

Lech Kaczyñski, wyrazi³ nadziejê, ¿e to
spotkanie bêdzie pocz¹tkiem zrównowa-
¿onej wspó³pracy z ”Solidarnoœci¹”, z któr¹

jak powiedzia³, zawsze bêdzie czu³ siê zwi¹-
zany. 

Prezydent zapewni³ równie¿, ¿e wszyst-
ko o czym mówi³ w kampanii prezydenckiej
na temat zwi¹zków zawodowych oraz pra-
cowników traktuje bardzo powa¿nie. – Za
pomoc¹ przys³uguj¹cych mi instrumentów
prawnych w ramach obecnej konstytucji, a

jeœli siê zmieni to zgodnie z now¹, chcia³-
bym wprowadzaæ te plany w ¿ycie – powie-
dzia³ prezydent RP. 

Sk³adaj¹c ¿yczenia Lechowi Kaczyñskie-
mu, Janusz Œniadek zaapelowa³ o objêcie
szczególn¹ opiek¹ dialogu spo³ecznego w
Polsce. 

Dzia³ Informacji KK

Kalendarze
do odbioru

Zarz¹d Regionu NSZZ 
„Solidarnoœæ” Zag³êbie Miedziowe
wyda³ kalendarz na 2006 rok. 
Bezp³atne egzemplarze 
kalendarzy (1 kalendarz 
na 70 cz³onków) mo¿na 
odbieraæ w ZR lub
w oddzia³ach ZR. Ostateczny 
termin wydawania darmowych
kalendarzy dla organizacji 
zwi¹zkowych up³ywa z koñcem
stycznia br.

WO

Zwi¹zkowy op³atek
Blisko stu zwi¹zkowców z Solidarnoœci
Zag³êbia Miedziowego uczestniczy³o 
w corocznym spotkaniu op³atkowym, 
które odby³o siê w Polkowicach  
19 grudnia 2005 roku. 
Uroczystoœæ poprzedzi³a 
Msza Œw. Odprawiona przez 
ks. Mariana kopko Regionalnego 
Duszpasterza NSZZ „Solidarnoœæ”. 
Po mszy zwi¹zkowcy przeszli
do Domu Parafialnego, gdzie 
po³amano siê op³atkiem i œpiewano kolêdy. 

WO
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Dobiegaj¹ koñca negocjacje miêdzy nauczycielskimi zwi¹zkami
zawodowymi a jednostkami samorz¹du terytorialnego w sprawie
uzgodnienia regulaminów wynagradzania nauczycieli na  2006 rok..

Art. 30 ust. 6b Karty nauczyciela mówi, ¿e jeœli do koñca roku nowy
regulamin nie zostanie uchwalony, stosuje siê dotychczas obowi¹zuj¹-
cy, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez dwa miesi¹ce od dnia og³oszenia ustawy
bud¿etowej. Ta mo¿e bêdzie uchwalona w po³owie stycznia 2006 r.
Zwi¹zek nauczycielskich poborów z ustaw¹ bud¿etow¹ jest zasadni-
czy, gdy¿ w³aœnie w niej jest okreœlona tzw. kwota bazowa obowi¹zu-
j¹ca w kolejnym roku Od niej ustala siê wysokoœæ przeciêtnego wyna-
grodzenia nauczycieli sta¿ystów. Powinno ono wynosiæ co najmniej 82
proc. tej kwoty. Z kolei to wynagrodzenie s³u¿y do obliczania œrednich
p³ac nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych.

Najszybciej z problemem uzgodnienia regulaminu na naszym tere-
nie upora³a siê Gmina Mêcinka. Du¿a w tym zas³uga zastêpcy wójta
p. Zygmunta Melnera. W tej te¿ gminie nauczyciele najwiêcej realnie
zyskali. Zakoñczy³y siê te¿ rozmowy w Jaworze, Bolkowie, Mœciwo-
jowie i Paszowicach. W powiecie rozmowy zosta³y zawieszone do
koñca stycznia 2006 r. Natomiast w Gminie W¹dro¿e Wielkie projekt
regulaminu zosta³ dopiero zwi¹zkom przes³any.

Dotychczasowe rozmowy przebiega³y w normalnej atmosferze a
wynegocjowane zapisy s¹ korzystne dla pedagogów. Uwzglêdniaj¹c

1,5 proc. podwy¿kê p³ac, obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r., zyskaj¹
oni œrednio kilkadziesi¹t z³otych brutto. Czy to zadowoli stan nauczy-
cielski? Na pewno nie, zw³aszcza jeœli siê czyta o zarobkach cz³onków
zarz¹dów du¿ych banków rzêdu 200-400 tys. z³otych miesiêcznie
brutto. NSZZ ”S” i ZNP domaga³y siê wiêkszych kwot, ale musia³y te¿
uwzglêdniæ racje samorz¹dów - z³y stan bud¿etów gmin. S¹ jednak
obietnice kolejnych podwy¿ek w przysz³ym roku. Z ubieg³orocznych
gminy siê wywi¹za³y.

Nad przebiegiem negocjacji zawa¿y³ na pewno fakt przedstawio-
nego projektu bud¿etu pañstwa przez poprzedni¹ ekipê. By³ on fatal-
ny dla nauczycieli. Dopiero obecna ekipa nanios³a do niego pewne
poprawki, które zwiêkszaj¹ wydatki na oœwiatê i wychowanie oraz
edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ o 7,7 proc. w roku 2006. Zwiêk-
szy³ siê te¿ nieco ich udzia³ w produkcie krajowym brutto (PKB).
Wzrost ten jest wprawdzie minimalny, ale coœ drgnê³o.

Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e po wielu latach walki organizacji zwi¹zko-
wych rz¹d przeznaczy³ dodatkowe pieni¹dze (ekstra) na zap³acenie
nauczycielom za pracê w komisjach egzaminacyjnych. Dotyczy to
równie¿ egzaminów ustnych z jêzyka polskiego i jêzyków obcych.
Dot¹d pracowano spo³ecznie.

Stanis³aw Witek
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Pielgrzymka  do Rzymu – s¹ wolne miejsca
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, toa-
let¹, barkiem i video
ubezpiecznie KL i NW
pilot przewodnik

Wydatki programowe:
wstêpy + wjazdy + metro + przewod-
nicy miejscowi oko³o 100 euro

Organizatorem pielgrzymki jest Komi-
sja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”. 
W regionach zostali powo³ani koordyna-
torzy odpowiedzialni za organizacjê piel-
grzymki w terenie. Koordynatorem Piel-
grzymki w Regionie jest Wojciech
Obremski. kontakt: (076) 7210878 lub
0604 589 910. Wp³aty pierwszej raty pro-
simy dokonywaæ bezpœrednio w Regio-
nie. Szczegó³owe informacje otrzymali
wszyscy przewodnicz¹cy organizacji
zwi¹zkowych w Reigonie. Proszê o zade-
klarowanie wyjazdu do po³owy stycznia.

Organizatorem technicznym jest biuro
podró¿y Mediterraneum Tour. Kontakt: tel.
0601 74 82 08, e-mail: ak@mediterra-
neum–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 organizato-
rzy pielgrzymki (dalej zwani organizatorem).
Z grona organizatorów za realizacjê umowy

pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosz¹ organizatorzy tech-
niczni 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 uzu-
pe³niona drug¹ wp³at¹ do kwoty 60 proc. ceny piel-
grzymki (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 powi-
nien 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 stano-
wi zmiany warunków umowy.

Organizator ma prawo odwo³aæ pielgrzymkê o ile
liczba uczestników jest niewystarczaj¹ca, nie póŸniej
jednak ni¿ 14 dni przed wyjazdem. W takich przypad-
kach 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 piel-
grzymce w czasie pozwalaj¹cym organizatorowi na
dokonanie niezbêdnych formalnoœci zwi¹zanych 
z wyjazdem.

Program pielgrzymki ma charakter ramowy. Ze
wzglêdu na szczególne warunki realizacji umowy orga-
nizator 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 warun-
ków umowy.

Uczestnik ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹ za
szkody i stary wyrz¹dzone z jego winy lub z winy osób
niepe³noletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opie-
kê. Powy¿sze koszty uczestnik pokrywa na miejscu
wyrz¹dzenia szkody lub strat.

Organizator nie zwraca pieniêdzy z tytu³u niewyko-
rzystanych 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 pod-
lega 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 rozpa-
trzenia reklamacji w ci¹gu 30 dni od daty jej otrzyma-
nia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez organi-
zatora jest zg³oszenie pilotowi przez uczestnika w cza-
sie trwania realizacji umowy na piœmie umotywowa-
nych zastrze¿eñ. Nie uwa¿a siê za wadê us³ugi niedo-
ci¹gniêæ 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 uczest-
nikowi 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 warun-
kami uczestnictwa maj¹ zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego. Dzia³ Informacji KK 

CZESKA LUB
SZWEDZKA

NIEWOLA
PORT 
W SRILANCE

FAZA,
STADIUM
OBOK
ADAMA

RODZAJ
PRZYJÊCIA

KATEDRA

PUDE£KO 
NA OKULARY

JEJ
NAJLEPSZ¥
ODMIAN¥
JEST ATAK



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA 3

G³ogowski pose³
Od prawie stu dni, dziêki poparciu równie¿ wielu cz³onków NSZZ

„Solidarnoœæ”, jestem pos³em na Sejm RP V kadencji. Cieszyæ mo¿e
fakt, i¿ z naszego okrêgu znalaz³o siê w parlamencie troje pos³ów
bêd¹cych cz³onkami Solidarnoœci. Po pierwszych tygodniach bêd¹cych
dla nas w du¿ej  mierze czasem poœwiêconym na poznanie zasad funk-
cjonowania Sejmu nadszed³ czas na wytê¿on¹ pracê. Otworzyliœmy
biura poselsko–senatorskie. Moje biuro zosta³o otwarte w G³ogowie
8 listopada, mieœci siê ono na ulicy Grodzkiej nr 40. Czynne jest 
w poniedzia³ki i œrody w godzinach 9 – 14 oraz w czwartki w
godzinach 13 – 18. Swój dy¿ur poselski mam w biurze w ka¿dy
poniedzia³ek, w godzinach 10.00–14.00. Mo¿na swoje uwagi i
problemy zg³aszaæ tak¿e poprzez pocztê internetow¹, adres:
Jan.Zubowski@ sejm.pl Ju¿ pierwsze dni funkcjonowania biura
wskaza³y, i¿ ze wzglêdu na wieloœæ bardzo skomplikowanych spraw
konieczne jest zatrudnienie w biurze prawnika. Od grudnia osoby
zg³aszaj¹ce siê z proœbami o pomoc w rozwi¹zaniu swoich prawnych
problemów mog¹ tak¹ pomoc uzyskaæ. Wskazany jest wczeœniejszy
kontakt telefoniczny z dyrektorem biura p. Miros³awem Strzêciwil-
kiem tel. 076-835-78-72. W parlamencie te pierwsze tygodnie
poœwiêcone by³y w g³ównej mierze ukonstytuowaniu siê Sejmu i
poszczególnych komisji sejmowych. Po przeprowadzeniu konsultacji
klubowych zosta³em cz³onkiem dwóch komisji sejmowych : Komisji
Skarbu Pañstwa oraz Komisji ds. Kontroli Pañstwowej. Obie komisje,
moim zdaniem, s¹ bardzo wa¿ne  dla naszego regionu. Skarb Pañstwa
jest najwiêkszym akcjonariuszem najwiêkszego pracodawcy w naszym
regionie KGHM „Polska MiedŸ” S.A. a problematyka spó³ek skarbu
pañstwa jest kluczowym zagadnieniem jakim zajmuje siê Komisja Skar-
bu Pañstwa.  Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoœci od pocz¹t-
ku kadencji rozpocz¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji programu
wyborczego. Przyjêto pierwsze ustawy maj¹ce  pomóc polskim rodzi-
nom i polskim przedsiêbiorstwom. Przygotowany te¿ jest ca³y pakiet
ustaw, których zadaniem bêdzie usuniêcie patologii wystêpuj¹cych  w
polskim ¿yciu politycznym. Jan Zubowski

Biuro Poselskie pos³anki El¿biety Witek rozpoczê³o ju¿ swoj¹ 
dzia³alnoœæ.
Mieœci siê w Przychodni Rejonowej w Jaworze (III p.) 
przy ul. Pi³sudskiego 9-10.
Biuro czynne jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi¹tki 
w godz. 10,00-15,00. Telefon i fax Biura: (076) 870-51-32.

El¿bieta Witek 
wyda³a najmniej

Cena za Wiejsk¹ jest bardzo wysoka. W ca³ym kraju najwiêcej
wyda³o Prawo i Sprawiedliwoœæ (ponad 17 mln z³.) i Platforma Oby-
watelska (ponad 12 mln z³.). Jeden parlamentarzysta PiS kosztowa³
œrednio 109 tys. z³., a PO 90 tys. z³.

Na Dolnym Œl¹sku tendencje s¹ jednak odwrotne, gdy¿ partia
Donald Tuska przebi³a wszystkich. Najwiêcej, 200 tys. z³., zap³aci³
Grzegorz Schetyna (PO). Najmniej, 6 tys. z³., El¿bieta Witek (PiS). Jak
siê okazuje, najdro¿szych parlamentarzystów ma jednak SLD. Ka¿dy
z czterech pos³ów kosztowa³ œrednio 225 tys. z³. Niewiele tañsi s¹
pos³owie Samoobrony. 

Najdro¿szych parlamentarzystów w Polsce ma jednak LPR - ponad
400 tys. z³. Na Dolnym Œl¹sku 160 tys. z³.

Te liczby obrazuj¹, jak¹ cenê trzeba zap³aciæ za uzyskanie mandatu
parlamentarzysty. Daj¹ te¿ sporo do myœlenia, poniewa¿ wskazuj¹, kto
najbardziej by³ spragniony i komu najbardziej zale¿a³o na zdobyciu tego
statusu. MZ

Sprawy Sejmowe
Do zasadniczych obowi¹zków pos³a na Sejm nale¿y informowanie swych
wyborców, jak to, co siê dzieje na centralnej scenie politycznej kraju,
postrzegane jest przez cz³owieka, którego wybrali i oddelegowali, by
reprezentowa³ ich interesy w Warszawie.

Przez okreœlenie „moi wyborcy”
rozumiem nie tylko tych, którzy
oddali na mnie swój g³os. To tak¿e

ci, którzy oddali g³osy na innych kandyda-
tów, na listy wyborcze innych partii, a
nawet ci mieszkañcy naszego okrêgu
wyborczego, którzy zrezygnowali ze
swego prawa wyborczego - taka jest logika
demokracji.

Nie dosz³o do powstania koalicji z Platfor-
m¹ Obywatelsk¹, mog¹cej gwarantowaæ
stworzenie silnego rz¹du. Fakty w tej sprawie
s¹ tak powszechnie znane, ¿e nie bêdê ich
przypomina³. Nie zak³óci³o to wspó³pracy PiS
i PO na szczeblu lokalnym w naszym regio-
nie, zbudowanej w okresie przedwyborczym
i mam nadziejê, ¿e to siê nie zmieni.

Bardzo dobrze oceniam nowy rz¹d powo-
³any przez nasz¹ partiê. Zgadzamy siê wszy-
scy, ¿e spraw¹ najwa¿niejsz¹ dla naszego
kraju, wiêc dla nas wszystkich, jest szybki roz-
wój gospodarczy. Zasadnicz¹ barierê dla roz-
woju, znacznie szybszego ni¿ ten, jaki obser-
wowaliœmy pod rz¹dami SLD, nie stanowi
obecnie wysokoœæ podatków, czy kodeks
pracy, kwestionowany przez PO. Tym zasad-
niczym czynnikiem lokuj¹cym nasz kraj na
dalekich pozycjach list rankingowych IMF i
Banku Œwiatowego w zakresie warunków dla
tworzenia i dzia³ania przedsiêbiorczoœci, jest
korupcja i zanik wielu podstawowych funkcji
pañstwa - zapaœæ w funkcjonowaniu aparatu
s¹downiczego, prokuratury, policji, bezkar-
noœæ i samowola urzêdników - ca³e to smut-
ne dziedzictwo odziedziczone po PRL i
zachowane przez kolejne rz¹dy. Czy mo¿e
dobrze dzia³aæ jakikolwiek biznes bez funk-
cjonuj¹cego kodeksu cywilnego, przy prak-

tycznie zablokowanych s¹dach, latami ci¹gn¹-
cych siê prostych sprawach i orzeczeniach
czêsto dalekich od powszechnego poczucia
sprawiedliwoœci? Jak mo¿e funkcjonowaæ
obrót towarowy, je¿eli odzyskanie nale¿noœci
na drodze s¹dowej jest praktycznie niemo¿li-
we? W jakim innym kraju istnieje system
poboru podatków, w którym urzêdnicy
mog¹ bezprawnie i ca³kowicie bezkarnie
niszczyæ przedsiêbiorstwa? 

Przy stosunkowo niskich kosztach pracy,
Polska mog³aby byæ interesuj¹cym miejscem
dla lokalizowania drobnego i œredniego bizne-
su z kapita³em zagranicznym. To w³aœnie
przedsiêbiorstwa MSP (ma³e i œrednie) stano-
wi¹ g³ówn¹ si³ê napêdow¹ amerykañskiej
gospodarki. Ale czy zagraniczny biznesmen,
któremu skradziono samochód ju¿ przy
pierwszej wizycie w naszym kraju zdecyduje
siê na za³o¿enie tutaj przedsiêbiorstwa?
Poziom korupcji i koniecznoœæ p³acenia ³apó-
wek przy ka¿dym ruchu zwi¹zanym z uzyski-
waniem koncesji i pozwoleñ niezbêdnych dla
rejestracji biznesu, jest ju¿ legendarny w ca³ej
Europie. Zmiana tej sytuacji i przywrócenie w
Polsce normalnoœci, stanowi wielkie wyzwa-
nie i zasadnicze zadanie dla naszego rz¹du.
Jego realizacja bêdzie oznacza³a zmianê,
porównywaln¹ z t¹, która dokona³a siê w
kraju po 1989 roku i my to zrobimy.

Ju¿ po powo³aniu naszego rz¹du okaza-
³o siê, ¿e w wyniku nieudolnoœci i zanie-
dbañ rz¹du Belki wykorzystano zaledwie
3,2% uzyskanej pomocy unijnej, w ramach
funduszy strukturalnych. Zmarnowano
wielk¹ szansê na wiele inwestycji w infra-
strukturê i uzyskanie znacznie wy¿szego
wzrostu PKB.

To wszystko przemawia za tym, by uwa¿-
nie przyjrzeæ siê efektom dzia³ania ekip SLD-
owskich w innych obszarach dzia³alnoœci
gospodarczej, a w tym przede wszystkim w
zaw³aszczonych przez SLD spó³kach z udzia-
³ami skarbu pañstwa. Warto przypomnieæ, ¿e
to SLD-owskie zarz¹dy KGHM narazi³y nasz¹
Spó³kê KGHM Polska MiedŸ S.A. na ogrom-
ne straty, absurdalnymi inwestycjami w
Kongo w 1996r., do dziœ nierozliczonymi.
Trudno nie wspomnieæ o stracie prawie pó³-
tora miliarda z³otych, któr¹ Polska MiedŸ
ponios³a w wyniku transakcji zabezpieczaj¹-
cych ceny miedzi w 2004 r. Za zasilenie ban-
kowej kasy miedziowymi pieniêdzmi nikomu
z SLD-owskich decydentów w³os z g³owy nie
spad³, a prezes profesor Stanis³aw Speczik
zosta³ awansowany na wiceministra Skarbu
Pañstwa. Bêdê d¹¿y³ do ujawnienia, gdzie z
banku dalej pop³ynê³y te pieni¹dze. Jakie firmy
SLD-owskie lub powi¹zane z t¹ parti¹ i jakie
osoby fizyczne pobra³y kredyty z tego banku,
które umorzono jako nieœci¹galne? Ostatnio
dokonana kontrola NIK wykaza³a (Newswe-
ek z 27.11.2005), ¿e obecny SLD-owski
zarz¹d Polskiej Miedzi wydawa³ dziennie 400
z³ na alkohol, wypijany g³ownie przez SLD-
owskich cwaniaczków.

Tak dzia³a wiêkszoœæ zarz¹dów i rad, w
których udzia³y posiada Skarb Pañstwa, a s¹
zarz¹dzane przez ludzi z nadania SLD. D¹¿¹
oni za wszelk¹ cenê do zabezpieczenia swych
interesów, znamy to z wielu afer pokazywa-
nych w mediach. Trzeba z tym skoñczyæ,
ludziom pracy nale¿y p³aciæ za ich ciê¿k¹ i nie-
bezpieczn¹ pracê, a nie przepijaæ pieni¹dze
przez nich wypracowane.

Pose³ na Sejm Tadeusz Madziarczyk

Przewodnicz¹cy o Komisji
Rozpoczê³a siê kampania wyborcza w

NSZZ „Solidarnoœæ”. Wszystkie wybory
na szczeblu komisji zak³adowych, miê-
dzyzak³adowych i wydzia³owych musz¹
siê zakoñczyæ do 31 marca 2006 r.

Jaka by³a miniona 4-letnia kadencja dla
Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Soli-
darnoœæ” Pracowników Oœwiaty i
Wychowania w Jaworze? Trudna, ale jed-
noczeœnie z wieloma sukcesami. W dru-
giej po³owie 2005 roku zapad³y wyroki
przed Wojewódzkim S¹dem Administra-
cyjnym we Wroc³awiu (po kilku latach
rozpatrywania) w sprawie uniewa¿nienia
uchwa³y Rady Miejskiej dotycz¹cej pry-
watyzacji Przedszkola Nr 1 i Zarz¹du

Powiatu dotycz¹cej odwo³ania ze stano-
wiska dyrektora Domu Ma³ych Dzieci jej
by³ej dyrektorki. Oba korzystne dla
zwi¹zku i poszkodowanej. Zwyciêsko ze
sporów s¹dowych o przywrócenie do
pracy wysz³y te¿ inne pracownice, które
siê zdecydowa³y na taki krok, i którym z
pomoc¹ przysz³a organizacja. Warto w
tym miejscu wspomnieæ, ¿e wszystkie
konflikty na p³aszczyŸnie s¹dowej  oraz
w relacjach pracodawca-pracobiorca w
latach 2002-2006 (a by³o ich du¿o)
zosta³y przez Komisjê Miêdzyzak³adow¹
rozstrzygniête na korzyœæ zwi¹zku i jego
cz³onków. Nale¿y to poczytywaæ za suk-
ces i jednoczeœnie wskazówkê, ¿e o
swoje prawa nale¿y siê upominaæ i nie

obawiaæ s¹dów. One po to s¹, aby kwe-
stie sporne rozstrzygaæ.

Od dwóch lat bardzo wa¿n¹ spraw¹
dla organizacji jest te¿ uzgadnianie regu-
laminów wynagradzania nauczycieli.
Wbrew lêkom samorz¹dowców i oba-
wom zwi¹zkowców przebiega ono w
normalnej atmosferze. Czasami iskrzy,
ale taka jest logika wszelkich negocjacji.
Lada moment trzeba bêdzie przyst¹piæ
do rozmów w sprawie regulaminów
wynagradzania pracowników nie bêd¹-
cych nauczycielami. Zwi¹zek ma nadzie-
jê, ¿e samorz¹dy s¹ ju¿ do nich przygoto-
wane. 

W ostatnich latach g³oœno jest w ca³ej
Polsce o licznych przypadkach mobbingu

w miejscu pracy. Zjawisko to nie ominê-
³o równie¿ Jawora. Nale¿y mieæ nadzie-
jê, i¿ ten specyficzny i trudny problem w
miarê up³ywu miesiêcy bêdzie coraz
skuteczniej rozwi¹zywany na korzyœæ
pracowników. Nadzieja ta wyp³ywa
równie¿ z faktu, ¿e obecny prezydent RP
jest profesorem prawa pracy i zna pro-
blem od podszewki, zaœ rz¹dz¹ca partia
mocno siê opowiedzia³a po stronie praw
œwiata pracy. Jak bêdzie, czas poka¿e.

Stanis³aw Witek
Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej

NSZZ „S” Pracowników Oœwiaty
i Wychowania w Jaworze



Veritatis splendor
– blask prawdy
W 1993 r. wysz³a kolejna encyklika Jana Paw³a II– ” Blask prawdy”.

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL6

Ojciec Œwiêty dostrze-
gaj¹c potrzebê zebra-
nia wszystkich pogl¹-

dów teologicznych dotycz¹-
cych nauki moralnej Koœcio³a
oraz powi¹zania ich na nowo 
z potrzebami dzisiejszego,
skomplikowanego œwiata zde-
cydowa³ o napisaniu nowego
dokumentu.   

Prawo moralne,  
przykazania i wolnoœæ

Kanw¹ rozwa¿añ sta³a siê
przypowieœæ o bogatym m³o-
dzieñcu, który zapyta³ Jezusa:

„Nauczycielu, co dobrego
mam czyniæ, aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne?” Jan Pawe³ II zauwa¿a,
¿e pytanie to w istocie rzeczy
dotyczy ka¿dego z nas. Czujemy,
¿e nasze ¿ycie powinno mieæ
jakiœ cel, jakiœ sens. Pragniemy,
aby œmieræ nie stanowi³a jego
ostatecznego kresu. Niew¹tpli-
wie wiêc istnieje nierozerwalny
zwi¹zek miêdzy wype³nieniem
naszego przeznaczenia, 
a dobrem moralnym.       

Jednoczeœnie papie¿ odma-
wia dyskutowania jakiejœ abs-
trakcyjnej moralnoœci. „Jeden
jest tylko Dobry”( MK.10,
£k.18,19). Jeœli zwracamy siê ku
dobru, musimy zwróciæ siê ku
Bogu. Tylko on sam jest
Dobrem, i tylko on jest Ÿród³em
mi³oœci i szczêœcia. Nie jest wiêc
uci¹¿liwe i trudne zabieganie o
Jego ³askê, poniewa¿ Bóg jest
dawc¹ prawa w³aœnie po to, by
harmonia miêdzy cz³owiekiem 
a Bogiem nie zosta³a zachwiana
lub zburzona.  

„¯ycie moralne jawi siê jako
w³aœciwa odpowiedŸ na bezinte-
resowne dzia³ania, które mi³oœæ
Boga wielokrotnie podejmuje
wobec cz³owieka.” Jest odpo-
wiedzi¹ mi³oœci cz³owieka do
Boga.   

„Przestrzegaj przykazañ”
powiedzia³ Chrystus do m³o-
dzieñca. I choæ ich nie wymieni³
ka¿dy z nas wie, ¿e mia³ na myœli
10 przykazañ przekazanych Moj-
¿eszowi na Górze Synaj.   

I rzeczywiœcie – mówi papie¿ 
– celem przykazañ jest ochrona
dobra osoby poprzez ochronê jej
dóbr. „Nie zabijaj, nie kradnij, nie
mów fa³szywie”. Zakazy te dobit-
nie i bezwarunkowo wyra¿aj¹
koniecznoœæ obrony ¿ycia osoby
ludzkiej, wiêzi ma³¿eñskich, w³a-
snoœci prywatnej, uczciwoœci 
i dobrego imienia. „...wolnoœæ
polega na nie pope³nianiu prze-
stêpstw takich jak: zabójstwo,
cudzo³óstwo, rozpusta, kradzie¿,
oszustwo, œwiêtokradztwo i tym
podobne. Gdy cz³owiek zaczyna
unikaæ tych przestêpstw, zaczyna
podnosiæ wzrok ku wolnoœci...
„– pisa³ œw. Augustyn. Ju¿ aposto³
Pawe³ ”z radoœci¹ i dum¹” dono-
si³ Galatom : „Wy zatem bracia,
powo³ani zostaliœcie do wolno-
œci”. Jan Pawe³ II przywo³uj¹c
Ojców Koœcio³a chce wyraŸnie
podkreœliæ, ¿e wolnoœæ to prze-
strzeganie Bo¿ych przykazañ.
„Tylko nie bierzcie tej wolnoœci
jako zachêty do ho³dowaniu
cia³u, wrêcz przeciwnie mi³oœci¹
o¿ywieni s³u¿cie sobie wzajem-
nie.”– wo³a³ œw. Pawe³. „Ponie-
wa¿ nadal podlegamy s³aboœci,

œmiem twierdziæ, ¿e jesteœmy
wolni w takiej mierze w jakiej s³u-
¿ymy Bogu, o ile zaœ idzie-
my za prawem grzechu, 
o tyle jesteœmy niewolni-
kami.”– dodawa³ œw.
Augustyn.       

W podobny sposób
wyjaœnia³ naukê Koœcio³a
Sobór Watykañski II.
Wolnoœæ to znak Boga 
w cz³owieku. Bóg pra-
gnie, by cz³owiek poszu-
kiwa³ Go z w³asnej woli
i z w³asnej woli przy
Nim trwa³. Jeœli mamy
prawo poszukiwaæ
Prawdy na w³asny spo-
sób, to mamy te¿ obo-
wi¹zek trwaæ przy niej
gdy J¹ odnajdziemy.
Jan Pawe³ II przywo³a³
w tym kontekœcie
wa¿ne s³owa kardy-
na³a J.H. Newmana:
„Sumienie ma swoje
prawa, poniewa¿
ma swoje obowi¹z-
ki”. 

Autonomia rozumu
Papie¿ docenia kreacyjn¹ rolê

rozumu. Nie mo¿e jednak byæ
tak, ¿e rozum sam tworzy warto-
œci i normy moralne. Stworzenie
nie powinno odrywaæ siê od
Boga. Cz³owiek nie mo¿e u¿y-
waæ rzeczy bez odnoszenia siê
do Boga. Postawa taka prowadzi
bowiem do ateizmu i „stworze-
nie zapada w mroki przez zapo-
minanie o Bogu”. Obserwuj¹c
chaos aksjologiczny cechuj¹cy
wspó³czesny œwiat trudno nie

zgodziæ siê z tym spostrze¿e-
niem.  

Akt wyboru
Ojciec Œwiêty zwraca uwagê

na niebezpieczne rozwarstwienie
ludzkich motywacji na takie,
które s¹ „dobre” lub „z³e” i na
takie, które s¹ „s³uszne” i „nie-
s³uszne”. 

Istniej¹ pogl¹dy, które g³osz¹,
¿e wystarczy, jeœli cz³owiek 
w sposób generalny opowie siê
po stronie Boga. Poza tym
dopuszcza siê istnienie takich
sytuacji, w których cz³owiek

bêdzie postêpowa³ niezgodnie 
z nauk¹ Koœcio³a lub sprzeciwia³
siê niektórym przykazaniom.  

W myœl tej tezy cz³owiek
nadal pozostawa³by
moralnie dobrym 
i mia³ zbawienie mimo
niew³aœciwych postêp-
ków. Tymczasem 
– przypomina stanowczo
Jan Pawe³ II – „raz uzy-
skan¹ ³askê usprawiedli-
wienia mo¿na utraciæ nie
tylko na skutek niewier-
noœci, która prowadzi do
utraty wiary lecz tak¿e
poprzez jakikolwiek inny
grzech...”  

Cz³owiek bowiem posia-
da woln¹ wolê a wobec
tego jest odpowiedzialny za
swe czyny tak¿e przed
Bogiem „sêdzi¹ dobrym 
i sprawiedliwym”.  Dlatego
tak wa¿n¹ rolê w akcie
wyboru odgrywa wolna
wola. Ojciec Œwiêty odwo³u-
je siê do œw. Tomasza z Akwi-
nu: „Zdarza siê czêsto, 
¿e cz³owiek dzia³a 
w dobrej intencji lecz bez

duchowego po¿ytku, poniewa¿
zabrak³o prawoœci woli.... Nie
mo¿na usprawiedliwiæ ¿adnego
z³ego czynu dokonanego nawet 
w dobrej intencji”. 

Podobnie myœl tê rozwija³
papie¿ Pawe³ VI: „W rzeczywisto-
œci... chocia¿ wolno tolerowaæ
mniejsze z³o dla unikniêcia jakie-
goœ z³a wiêkszego lub dla osi¹-
gniêcia wiêkszego dobra, to jed-
nak nigdy nie wolno, nawet dla
najpowa¿niejszych przyczyn, czy-

niæ z³a, aby wynik³o z niego
dobro....nawet w przypadku jeœli
zostaje to wykonane w zamiarze
zachowania lub pomno¿enia
dóbr poszczególnych ludzi,
rodzin lub spo³eczeñstwa.”      

Cel bowiem nie uœwiêca œrod-
ków.

Odnowa ¿ycia 
spo³ecznego 
i politycznego
Papie¿ odwo³uj¹c siê do kate-

chizmu Koœcio³a Katolickiego
przypomina, ¿e w dziedzinie
gospodarki nakaz poszanowania
godnoœci ludzkiej oznacza, ¿e
nale¿y praktykowaæ: 

– cnotê umiarkowania, aby
ograniczaæ przywi¹zanie do dóbr
tego œwiata  

– cnotê sprawiedliwoœci, aby
respektowaæ prawa bliŸniego 
i oddaæ mu to, co mu siê s³usznie
nale¿y 

– cnotê solidarnoœci w myœl
z³otej zasady i na wzór wielko-
dusznoœci Chrystusa, który bêd¹c
bogatym sta³ siê ubogi.

Jego Œwi¹tobliwoœæ wyra¿a³
te¿ niepokój, ¿e po upadku syste-
mów totalitarnych pojawia siê
groŸba sprzymierzenia siê demo-
kracji z relatywizmem etycznym.
Pozbawia on ¿ycie spo³ecznoœci
cywilnej trwa³ego, moralnego
punktu odniesienia. Odbiera mu
w sposób radykalny zdolnoœæ
rozpoznawania prawdy.   

Dlatego zawsze i na ka¿dym
kroku Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
poleca nas wszystkich 

Boskiemu  mi³osierdziu i ³asce.   
Agnieszka Rurak ̄ eleŸny

Rekreacja podczas delegacji 
Godziny spêdzone w podró¿y s³u¿bo-

wej nie s¹ wliczane do tygodniowego
czasu pracy. Ustawa w ogóle nie reguluje
kwestii wyjazdów na polecenie szefa. 

– W grudniu musia³am pojechaæ 
w drugi koniec Polski, by pomóc lokalnym
urzêdnikom przy pisaniu projektów zwi¹-
zanych z dofinansowaniem z Unii Europej-
skiej. Podró¿ w jedn¹ stronê zajê³a mi sie-
dem godzin. Tyle samo spêdzi³am w poci¹-
gu w drodze powrotnej. Ku mojemu zdu-
mieniu, dyrektor, która zleca³a wyjazd, nie
chcia³a odj¹æ mi tych 14 godzin od tygo-
dniowego czasu pracy – opowiada pani
Anna, m³oda urzêdniczka jednego z mini-
sterstw. – Ponoæ tylko od dobrej woli pra-
codawcy zale¿y, czy godziny spêdzone 
w podró¿y s³u¿bowej uzna za czas pracy. 

Przyjemnoœæ 
10-godzinnej podró¿y
Wyjazdy na polecenie szefa to praktyka

w tysi¹cach firm. Pracownicy przemierza-
j¹ Polskê, a tak¿e Europê, wzd³u¿ i wszerz.
Zatrudnieni w du¿ym koncernie, posiada-
j¹cym sieæ swoich oddzia³ów na terenie
ca³ego kraju, musz¹ siê okresowo spoty-
kaæ, choæby dla ustalenia efektywnej stra-
tegii rozwoju ca³ej firmy. W przedsiêbior-
stwach, gdzie oszczêdza siê na wszystkim,
wyjazdy nie nale¿¹ do przyjemnoœci.

Wi¹¿¹ siê z koniecznoœci¹ podró¿y 
w zat³oczonych poci¹gach albo niedosta-
tecznie dogrzanych autobusach. W tych
warunkach pracownicy musz¹ przygoto-
wywaæ siê do spotkañ. Bezsprzecznie
podró¿e s³u¿bowe zwi¹zane s¹ z polece-
niami prze³o¿onych i trudno uznaæ szeœæ
godzin spêdzonych w poci¹gu z Przemyœla
do Warszawy za czas relaksu i rekreacji.
Czy ustawodawca celowo pomin¹³ ten
problem?

– Kodeks pracy co do zasady nie prze-
widuje wliczania czasu przejazdu „do” i „z”
miejscowoœci stanowi¹cej cel podró¿y, do
czasu pracy – potwierdza dr Marcin Ziele-
niecki z Katedry Prawa Pracy Uniwersyte-
tu Gdañskiego. – Chyba ¿e chodzi o pra-
cowników, których praca polega na prze-
mieszczaniu siê (tzw. mobile workers 
– kierowcy, stewardessy, obs³uga poci¹gu).
Do czasu pracy wlicza siê jedynie czas
poœwiêcony na faktyczne wykonywanie
pracy w trakcie podró¿y. Ca³y okres
podró¿y s³u¿bowej jest jedynie reglamen-
towany przez przepisy kodeksu pracy
wymagaj¹ce zapewnienia pracownikowi
odpowiedniej liczby godzin na odpoczy-
nek. Podró¿e s³u¿bowe odbywaj¹ siê kosz-
tem czasu prywatnego pracownika, dlate-
go sprawa wymaga wyraŸnego uregulowa-
nia w przepisach prawa pracy – uwa¿a.

Wiêc tylko od dobrej woli szefa zale¿y,
czy zakwalifikuje rozmowy telefoniczne 
z kontrahentami lub przygotowywanie pre-
zentacji elektronicznej w trakcie podró¿y,
jako czas poœwiêcony na rzecz firmy. 

Wyjazd s³u¿bowy 
= danina dla firmy?
Pracownik, który w podró¿y s³u¿bowej

spêdzi³ osiem godzin, powinien zyskiwaæ
jeden dzieñ wolny wiêcej. Z oczywistych
powodów szefowie niechêtnie przystaj¹
na takie rozwi¹zanie. Artyku³ 128 kodeksu
pracy stanowi:

„Czasem pracy jest czas, w którym pra-
cownik pozostaje w dyspozycji pracodaw-
cy w zak³adzie pracy lub w innym miejscu
wyznaczonym do wykonywania pracy”. 

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e otrzymanie
delegacji i konkretnego polecenia s³u¿bo-
wego obliguje nas do dzia³añ, od których
nie mo¿emy siê uchyliæ. W konsekwencji,
jad¹c np. poci¹giem z Gdañska do Katowic
na spotkanie z klientem, pozostajemy w
czasie podró¿y „w dyspozycji szefa”, który
na tê biznesow¹ rozmowê nas wysy³a.

– W poci¹gu przewa¿nie przegl¹dam
papiery, informacje na temat instytucji 
i osób, z którymi mam siê spotkaæ, odbie-
ram telefony. Z pewnoœci¹ nie relaksujê siê
w podró¿y. Nie mogê np. w tym czasie

pójœæ do kina – argumentuje pani Anna. 
– Mój pracodawca nie chce tego uwzglêdniæ
i zmusza w ten sposób do dodatkowej, bez-
p³atnej pracy. To niesprawiedliwe – podkre-
œla.

Z pewnoœci¹ niechêæ pracodawców do
przyznawania ca³ego dnia wolnego jako
rekompensaty za osiem godzin w podró¿y
s³u¿bowej, mo¿na zast¹piæ np. krótsz¹
prac¹ przez kolejne dni. Wa¿ne, by dyrek-
torzy nie traktowali czasu poœwiêconego
na wyjazdy, jako daniny na rzecz firmy.

Co o sprawie s¹dz¹ pos³owie
– Jest pan pierwsz¹ osob¹, która zwraca

moj¹ uwagê na ten problem. Dostrzegam
potrzebê uregulowania tej kwestii przy
najbli¿szej nowelizacji kodeksu pracy. Bez-
sprzecznie pracownik w podró¿y s³u¿bo-
wej pozostaje „w dyspozycji pracodawcy”
– powiedzia³a „TS” Maria Zuba (PiS),
zastêpca przewodnicz¹cego sejmowej
komisji pracy. – Sprawa wymaga przedys-
kutowania w Komisji Trójstronnej. 

Pose³ Arnold Masin (LPR) deklaruje
poparcie dla rozwi¹zania, w którym ka¿da
godzina w podró¿y s³u¿bowej bêdzie obli-
gatoryjnie uznawana za czas spêdzony w
pracy. Trudnoœci w przyjêciu takiej regula-
cji dostrzega przedstawiciel Platformy
Obywatelskiej. 

– Przy zapisach ustawowych nale¿y
godziæ interesy pracodawców i pracowni-
ków. W tej kwestii trzeba siê liczyæ z nie-
chêci¹ konfederacji pracodawców. Mo¿e
uda³oby siê jednak przekonaæ ich do roz-
wi¹zania kompromisowego, np. ka¿da
godzina spêdzona w podró¿y s³u¿bowej
to pó³ godziny do odliczenia od tygodnio-
wego czasu pracy – proponuje Jerzy Bud-
nik (PO), zastêpca przewodnicz¹cego
komisji pracy. – Interesy pracowników s¹
bardzo wa¿ne, ale trzeba uwzglêdniaæ
realia. Sprawa podró¿y s³u¿bowych musi
zostaæ uregulowana. Nie mo¿e byæ
dowolnoœci interpretacji. 

G³odowe diety krajowe
Od 1 marca 2004 pracownikowi przys³u-

guje dieta w wysokoœci 21 z³ (wczeœniej 20
z³), z tytu³u podró¿y s³u¿bowej, która trwa
ponad 12 godzin. Przy wyjazdach krótszych
(od 8 do 12 godzin) wyp³acana jest po³owa
stawki. Przy rozliczeniach uwzglêdnia siê
czas od wyjazdu do powrotu po wykona-
niu zadañ. Na g³odowe stawki narzeka
wielu pracowników. Du¿o wy¿sze diety
przys³uguj¹ z tytu³u s³u¿bowej podró¿y
zagranicznej – od 42 euro (W³ochy, Finlan-
dia, Niemcy), 45 euro (Francja, Belgia), 46
USD (USA), do 50 USD (Brazylia) za dobê. 
Krzysztof Œwi¹tek Tygodnik Solidarnoœæ
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Nie chc¹ byæ ofiarami
oszczêdnoœci na si³ê
Ponad trzysta osób protestowa³o tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 
przeciwko polityce prowadzonej przez szefów Zak³adu Wzbogacania Rud 
w Polkowicach. Ludzie zatrudnieni w spó³kach wspó³pracuj¹cych 
z KGHM Polska MiedŸ wyszli na ulicê w obronie swoich miejsc pracy. 

Stanis³aw Miazga
przewodnicz¹cy
KZ NSZZ
Solidarnoœæ 
przy ZUW Urbex
Sp zo.o. 
W Solidarnoœci
od 1981 roku. 
We w³adzach
zak³adowych
Zwi¹zku od 1989
roku. Zaczyna³ 
od przynale¿noœci
do S w ZG 
Lubin.  Obecnie
równie¿ czlonek
Zarz¹du 
Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ”.
¯onaty, troje
dzieci. 

Chcemy pracy i godziwej
pracy” – z takimi trans-
parentami w przedœwi¹-

teczny poniedzia³ek pojawili siê
pod budynkiem dyrekcji polko-
wickiego Zak³adu Wzbogacania
Rud pracownicy dwóch spó³ek,
którzy boj¹ siê, ¿e ju¿ styczniu
mogê staæ siê bezrobotnymi. W
proteœcie wziêli udzia³ zarówno
cz³onkowie Zwi¹zku Zawodo-
wego Pracowników Przemys³u
Miedziowego, jak i Solidarnoœci.

– Ludzie, bez wzglêdu na przy-
nale¿noœæ zwi¹zkow¹, boj¹ siê
zmian – stwierdzi³ Stanis³aw Mia-
zga, przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej NSZZ Solidarnoœæ,
dzia³aj¹cej w spó³ce ZUW Urbex. 

Te zmiany to zapowiedziana
przez szefów Zak³adu Wzbogaca-
nia Rud próba wy³onienia nowego
wykonawcy na us³ugi remontowe
i utrzymanie ruchu w poszczegól-
nych rejonach ZWR. Dotychczas
zajmowa³y siê tym dwie spó³ki:
ZUW Urbex i Budmaks – firmy
wy³onione z miedziowego holdin-
gu w wyniku restrukturyzacji. Kilka
lat temu pracê w nich znaleŸli spe-
cjaliœci z wieloletnim sta¿em,
zatrudnieni wczeœniej bezpoœred-
nio w KGHM–ie. 

– Gdyby nasze firmy utraci³y te
kontrakty, zostalibyœmy na lodzie –
dodaje Stanis³aw Miazga. 

Ofiary przemian 
Tymczasem kierownictwo

Zak³adu Wzbogacania Rud twier-
dzi, ¿e oferta przedstawiona przez
Urbex i Budmaks jest dla KHGM
Polska MiedŸ niekorzystna.
Andrzej Wasilewski, szef ZWR,
stwierdzi³, ¿e jego zadaniem jest
ochrona interesów KGHM, a kon-

kurenci, którzy przyst¹pili do og³o-
szonego przetargu, zaproponowa-
li stawki ni¿sze o dziesiêæ – piêtna-
œcie procent. 

– Ten argument mnie nie prze-
konuje. Firmy te nie maj¹ ¿adnego
doœwiadczenia  w tego typu dzia-
³alnoœci. Co prawda nowy wyko-
nawca deklaruje przejêcie naszych
pracowników, ale to tylko podwa-
¿a jego wiarygodnoœæ. Jak mo¿na
powierzaæ tak powa¿ne zadania
komuœ, kto nie ma ani odpowied-
niego zaplecza, ani kadry zdolnej
przej¹æ roboty z dnia na dzieñ. W
tej sprawie naby³o te¿ ¿adnych
rozmów z zarz¹dami naszych
spó³ek. Zreszt¹ ich nie da siê prze-
kazaæ innemu wykonawcy z dnia
na dzieñ– argumentuje przewod-
nicz¹cy Solidarnoœci w Urbeksie. 

Zwi¹zkowcy twierdz¹ tak¿e, ¿e
zaproponowana przez konkuren-
cjê cena na remonty i us³ugi w
zakresie utrzymania ruchu ociera
siê o dumping. Wed³ug nich, gdyby
dosz³o do podpisania takiej
umowy przez Zak³ad Wzbogaca-
nia Rud oraz ewentualnego przejê-
cia pracowników Urbeksu i Bud-
maksu, to ci ostatni staliby siê ofia-
rami oszczêdnoœciowej polityki
KGHM–u. 

– Przed rozpoczêciem tego
protestu zapoznaliœmy siê z
dok³adnymi kalkulacjami, przed-
stawionymi przez naszych szefów.
Wynika z nich, ¿e przy ni¿szej
cenie, proponowanej przez now¹
firmê, zwyk³y pracownik musia³by
pracowaæ na du¿o ni¿szych staw-
kach. To mo¿e oznaczaæ, ¿e cz³o-
wiek pracuj¹cy wykonuj¹cy odpo-
wiedzialne zadania, móg³by dosta-
waæ na rêkê oko³o szeœciuset z³o-
tych. A przecie¿ ju¿ teraz œrednia

p³aca w naszych firmach jest
znacznie ni¿sza ni¿ œrednia p³aca w
Polskiej Miedzi – mówi przewod-
nicz¹cy Miazga. 

Niepewne jutro
Zwi¹zkowcy zwracaj¹ te¿

uwagê na jeszcze jedno niebezpie-
czeñstwo. Przejêcie przez jedn¹
spó³kê us³ug œwiadczonych do tej
pory przez dwa podmioty, mo¿e
w przysz³oœci doprowadziæ do
zmonopolizowania tego rynku. A
to mo¿e oznaczaæ uzale¿nienie
KGHM–u od nowego wykonaw-
cy.

– Faktycznie jest takie niebez-
pieczeñstwo i trzeba siê nad tym
powa¿nie zastanowiæ. To, ¿e ktoœ
dzisiaj oferuje stawkê ni¿sz¹ o kilka
procent, wcale nie oznacza, ¿e za
jakiœ czas nie bêdzie domaga³ siê
od KGHM–u wiêkszych pieniêdzy
– przyznaje Dariusz Wyborski,
rzecznik prasowy Polskiej Miedzi. 

– W ca³ej tej sprawie niepokoi nas
coœ jeszcze. Chodzi o postawê
zarz¹du Polskiej Miedzi. Niby spra-
w¹ siê zaj¹³, ale do chwili obecnej nie
poinformowa³ nas o swoich decy-
zjach. Wchodzimy w nowy rok i
ludzie powinni wiedzieæ, na czym
stoj¹ – dodaje Stanis³aw Miazga.
Tymczasem w trzy dni po pikiecie
szefowie zagro¿onych spó³ek przy-
st¹pili do negocjacji z dyrekcj¹
Zak³adu Wzbogacania Rud.  

– Na szczêœcie zostaliœmy poin-
formowani, ¿e wypowiedzenie
naszej umowy zosta³o cofniête. To
oznacza, ¿e ludzie mog¹ na razie
mog¹ byæ spokojni o swoje miej-
sca pracy – zapewnia Krzysztof
Kuczyñski dyrektor oddzia³u
ZUW Urbex.

Artur Guzicki



Niezadowolenie zwi¹zkow-
ców wynika g³ównie ze spo-
sobu, w jaki dokonuje siê

wydzielenia z koncernu dochodowej
spó³ki elektrowni wodnych oraz
wyp³aty premii w poszczególnych
oddzia³ach koncernu. Pracownicy
chcieli, aby taka sama premia przyzna-
wana by³a w równej wysokoœci w tych
samych grupach zawodowych. Tym-
czasem monter z Wroc³awia i np. z
Jeleniej Góry otrzymali dwie ró¿ne
premie mimo, ¿e ich praca jest ta
sama. Wszystko to sprawi³o, ¿e ener-
getycy po raz pierwszy wyszli na ulice,

aby broniæ swoich praw. 
Zwi¹zkowcy przekazali prezesowi

zarz¹du Dariuszowi Stolarczykowi pety-
cjê, w której przypominaj¹ m.in. o istnie-
niu zwi¹zków zawodowych oraz o opinii
inspektora pracy, który potwierdzi³, ¿e w
sprawie wydzielenia elektrowni wod-
nych zarz¹d nie uzgodni³ tego ze stron¹
spo³eczn¹. 

– Z³odzieje! z³odzieje!– krzyczeli
zebrani w stronê prezesa i przedstawi-
cieli zarz¹du, którzy wyszli do pikietuj¹-
cych. – Dziwiê siê, ¿e reprezentuj¹ce
za³ogê zwi¹zki nie przekaza³y pracowni-

kom zasad porozumienia, które podpisa-
liœmy– powiedzia³ m.in. prezes Energia-
Pro 

– W kwestii p³acowej okazuje siê, ¿e
zarz¹d doœæ jednostronnie interpretuje
porozumienie, jakie zosta³o zawarte w
kwietniu 2004r – mówi³ Bogdan Kiele-
czawa, przewodnicz¹cy ”S” w Energia-
pro w Legnicy. – Dalsze dzia³ania zale¿¹
ju¿ tylko od nas. Jak bêdzie trzeba , to
wejdziemy w spór zbiorowy – mówi³ do
zebranych Kieleczawa. – Zgasiæ œwiat³o!
–krzyczeli zebrani zwi¹zkowcy z ”S”
oraz innych zwi¹zków dzia³aj¹cych w fir-
mie. 

Marcin Raczkowski
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Zgasiæ œwiat³o 
Ponad siedmiuset zwi¹zkowców z koncernu EnergiaPro protestowa³o 11 stycznia br. pod siedzib¹ zarz¹du 
we Wroc³awiu przeciw polityce zarz¹du firmy. 

Bogdan Kieleczawa
przewodnicz¹cy 
KZ NSZZ „Solidarnoœæ”
przy EnergiaPro
oddzia³ w Legnicy.
Cz³onek prezydium
Sekcji Krajowej
Energetyki. 
We w³adzach
zak³adowych
Solidarnoœæ 
od 1998. Cz³onek
Zarz¹du Regionu
Zag³êbie Miedziowe.
¯onaty, 2 dzieci.


