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Zarz¹d z tortem

Ostatni Zarz¹d Regionu w V kadencji odby³ siê 19 czerwca. Goœciem Zarz¹du by³ Ks. Marian Kopko Regionalny Duszpasterz
NSZZ “Solidarnoœæ”, który na posiedzenie przywióz³ tort, jako wyraz wdziêcznoœci za wspó³pracê przez ostatnie 4 lata.
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LISTA DELEGATÓW VI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”

NAZWISKO I IMIÊ

ZAK£AD PRACY

SKOWROÑSKI EDWARD Automatyka MiedŸ w G³ogowie
BLASEVAC LEOPOLD
Boart Longyear w Wilkowie
WOJTY£O KRYSTYNA
DODR w Chojnowie
WOJTKÓW ZBIGNIEW
Energetyka w Lubinie
KIELECZAWA BOGDAN
EnergiaPro w Legnicy
RZYMEK DARIUSZ
EnergiaPro w Legnicy
SZWAJKOWSKI ANDRZEJ
EnergiaPro w Legnicy
RYNKIEWICZ MARIAN
FUM „Chofum” w Chocianowie
MAGDZIAK KAZIMIERZ
HM „Cedynia”
B¥CZEK KRZYSZTOF
HM „G³ogów”
CZARNECKI JERZY
HM „G³ogów”
FRANCZUK JACEK
HM „G³ogów”
KUCHARSKI ANDRZEJ
HM „G³ogów”
NOWICKI WITOLD
HM „Legnica”
TUMILEWICZ TADEUSZ
HM „Legnica”
DANEK KRZYSZTOF
Inova w Lubinie
WONICA ANDRZEJ
KuŸnia „Jawor” SA
JAB£OÑSKA DANUTA
KuŸnia Jawor SA
PALICA ZDZIS£AW
LPGK w Legnicy
MA£ACHOWSKI DARIUSZ
LPWiK w Legnicy
ZAKRZEWSKI ARKADIUSZ
LSM w Legnicy
GUZEK ANNA
Masters w Legnicy
SMULSKA-RADKA DANUTA
MCZ w Lubinie
WEGNER PIOTR
MPK w Legnicy
KARWAN MARIOLA
OM POiW nr 1 w Legnicy
KOSIOROWSKA EWA
OM POiW nr 1 w Legnicy
GRESIUK TERESA
OM POiW nr 2 w Legnicy
KRZY¯ANOWSKA ANNA
OM POiW w Chojnowie
CZUPRYNIAK WITOLD
OM POiW w G³ogowie
DOROCIÑSKA-DYDUK EWA
OM POiW w G³ogowie
RZEPA JAN
OM POiW w G³ogowie
WITEK STANIS£AW
OM POiW w Jaworze
KRYNICKA-CIUKSA DANUTA
OM POiW w Lubinie
LIS RYSZARD
OM POiW w Lubinie
GLAPA KRYSTYNA
OM PSZ w Lubinie
GRABOWSKA BOGUS£AWA
OM PSZ W Lubinie
PILARZ ROMANA
OP PPP w Legnicy
TRZEPACZ HALINA
OP PPP w Legnicy
WEGNER ADAM
Patelec-Elpena w Legnicy
CHOCHÓ£ JANUSZ
PeBeKa w Lubinie
GULEWICZ MAREK
PeBeKa w Lubinie
MYRDA ADAM
PeBeKa w Lubinie
OR£OWSKI BOGDAN
PeBeKa w Lubinie
PASIS IRENEUSZ
PeBeKa w Lubinie
K£OSOWSKI PIOTR
PKP Cargo SA ZPT w Legnicy
KRAWCZUN JACEK
PKP Cargo SA ZPT w Legnicy
LISZEWSKI DARIUSZ
PKP Cargo SA ZPT w Legnicy
£ODYGA MACIEJ
PKP Cargo SA ZT w Legnicy
WOJTY£O MA£GORZATA
PKP Cargo SA ZT w Legnicy
PAJ¥K DARIUSZ
PKP Z-d El.-ener. Kol. w Legnicy
SCHULTZ WIES£AWA
PKS w Lubinie
JANUCHTA ADAM
PMT w Lubinie
KAMÑSKI KRZYSZTOF
PMT w Lubinie
MAZUR ANNA
PMT w Lubinie
POLOWY JAROS£AW
PMT w Lubinie
MRÓZ ROBERT
Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
RÓ¯YCKA MARIA
PSSE w Legnicy
BÊC£AWSKI WALDEMAR
Real w Legnicy
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NOWAK RENATA
Real w Lubinie
JACEK WOJCIECH
RPK w Z³otoryi
BRODA MAREK
Sitech w Polkowicach
GRZEŒKOWIAK EWA
Sitech w Polkowicach
HUPA£OWSKI ARTUR
Sitech w Polkowicach
KARPIAK DANIEL
Sitech w Polkowicach
MEGER ANDRZEJ
SM „Nadodrze” w G³ogowie
KIJANKA LEONARD
SM „Piekary” w Legnicy
KUCFIR HELENA
SML-W w Jaworze
BIELEC HALINA
Spo³em PSS w Lubinie
LÊBA DOROTA
Vitbis w Z³otoryi
D¥BROWSKI DARIUSZ
VWMP w Polkowicach
GAWRON MAREK
VWMP w Polkowicach
KLEPUSZEWSKI JANUSZ
VWMP w Polkowicach
MOTYLIÑSKI PIOTR
VWMP w Polkowicach
MROWIEC BOGUS£AW
VWMP w Polkowicach
ŒCIANA JAROS£AW
VWMP w Polkowicach
MALCZEWSKI ADAM
WPEC w Legnicy S.A.
MELNICZUK STANIS£AW
WPEC w Legnicy SA
WACHE£KO MARIA
WSP w Z³otoryi
BARAN JOANNA
WSzS w Legnicy
CZAJKOWSKI JAROS£AW Zanam-Legmet w Polkowicach
ZUBKO MARIAN
Zanam-Legmet w Polkowicach
KLECZYÑSKI S£AWOMIR Z-d Hydrotechniczny w Rudnej
POLAKIEWICZ MARIA
Z-d Poprawczy w Jerzmanicach
ARNDT WOJCIECH
ZG „Lubin”
BUDZIAK MAREK
ZG „Lubin”
KULIK ANDRZEJ
ZG „Lubin”
NUCIÑSKI BOGDAN
ZG „Lubin”
SAMUL WIES£AW
ZG „Lubin”
WODZICZKA TADEUSZ
ZG „Lubin”
ZAWODNI ZENON
ZG „Lubin”
DZIUBA JACEK
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
DZIURMAN MARIUSZ
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
KOZAK BOGUMI£
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
MA£ACHOWSKI S£AWOMIRZG „Polkowice-Sieroszowice”
MURAS ANDRZEJ
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
SZAREK BOGUS£AW
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
TOMSKI TADEUSZ
ZG „Polkowice-Sieroszowice”
BRUS WALDEMAR
ZG „Rudna”
BURZYÑSKI CEZARY
ZG „Rudna”
CZYCZERSKI JÓZEF
ZG „Rudna”
DRABCZYK MIROS£AW
ZG „Rudna”
KUCZYÑSKI £UKASZ
ZG „Rudna”
LASKOWSKI ZBIGNIEW
ZG „Rudna”
ORTYÑSKI WITOLD
ZG „Rudna”
PIASTOWSKI JACEK
ZG „Rudna”
POMIRSKI MIROS£AW
ZG „Rudna”
ŒWIERSZCZ WIES£AW
ZG „Rudna”
PRÓ¯NY ZBIGNIEW
ZGM w Legnicy
ZARÊBA HENRYK
ZUR „KuŸnia” w Jaworze
LIPOWSKI DARIUSZ
ZUS O/ w Legnicy
PARAFINOWICZ JACEK
ZUS O/ w Legnicy
KWAŒNIK DARIUSZ
ZUW w Lubinie
MIAZGA STANIS£AW
ZUW-Urbex w Lubinie
POSZELU¯NY FRANCISZEK
ZWR w Polkowicach
ROHATYÑSKI W£ADYS£AW
ZWR w Polkowicach

Wydaje: Zarz¹d Regionu Zag³êbie 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

Oœwiatowe ognisko

Szkolenia
3 czerwca w G³ogowskim Centrum
Kszta³cenia Praktycznego odby³o siê tradycyjne
ognisko Solidarnoœci Oœwiaty w G³ogowie. Choæ
by³o TRZYNASTE, wcale nie by³o pechowe.
Wystarczy dodaæ, ¿e zaczê³o siê o godz. 16, a
skoñczy³o po godz. 1 w nocy! Oko³o 110
pracowników g³ogowskiej oœwiaty bawi³o siê
œwietnie, a razem z nimi przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ
„Solidarnoœæ”
Bogdan
Or³owski
i
wiceprzewodnicz¹cy Jerzy Morawski. Na
pocz¹tku rozdano dyplomy i upominki osobom,
którzy zakoñczyli pe³nienie funkcji zwi¹zkowych.
Potem by³o coraz weselej.. By³y konkursy z
nagrodami, które ufundowa³ Zarz¹d Regionu,
by³y wystêpy solowe i zbiorowe.
Mi³o by³o patrzeæ na znanych g³ogowskich
nauczycieli tañcz¹cych przy ognisku, graj¹cych na
gitarze czy na bongosach, œpiewaj¹cych w chórze
i solo znane przeboje i „firmowe” piosenki
Solidarnoœci Oœwiaty w G³ogowie (umieszczone jedna nawet w wersji œpiewanej!) na stronie
„firmowej” www.solidglogow.republika.pl .

Kwalifikacje
nauczycieli

Ostatnie spotkanie uczestników projektu Podstawowe Elementy
Zarz¹dzania, które odby³o siê w Legnicy 2 czerwca br., poœwiêcone
by³o podsumowaniu programu. Uczestnicy, którzy po ka¿dej sesji zdawali egzaminy z poszczególnych tematów, otrzymali zaœwiadczenia
potwierdzaj¹ce ukoñczenie cyklu. Na pierwszym miejscu, z wynikiem
bardzo dobrym uplasowa³ siê Marek Gawron z Volkswagen Motor
Polska Spó³ka z o. o. w Polkowicach, na drugim Konrad Marcinowski
równie¿ z VWMP, trzeci wynik uzyska³a Dorota Plenko z WPEC w
Legnicy SA, czwarty by³ Micha³ Korczak z ZG “Lubin”, pi¹ta Marta Pieni¹¿ek-Walaszek z SP nr 5 w Jaworze, szósty Krzysztof Tymiñski z
VWMP. Wszyscy z wynikiem bardzo dobrym. 5 osób uzyska³o ocenê
dobr¹, 2 dostateczn¹, pozostali nie zdawali egzaminów. W projekcie
wziêli udzia³ cz³onkowie NSZZ “Solidarnoœæ” z: Volkswagen Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Sitech Spó³ka z o. o. w Polkowicach,
Zak³adów Górniczych “Lubin”, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Z³otoryi, WPEC w Legnicy S.A. oraz organizacji miêdzyzak³adowych pracowników oœwiaty w Jaworze i Chojnowie.

Ewa Kosiorowska, sekretarz ZR - odpowiedzialna za szkolenia w
Regionie, 9 czerwca br., uczestniczy³a w szkoleniu “O czym wiedzieæ
powinna Rada Pracowników zanim podpisze Porozumienie z Pracodawc¹” zorganizowanym w Warszawie przez Dzia³ Szkoleñ Komisji
Krajowej, podczas którego omówiono ustawê o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz projekt porozumienia o informowaniu rady pracowników i przeprowadzaniu z ni¹
konsultacji.


Stanis³aw Witek

W zwi¹zku z licznymi w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi dzia³añ
kadrowo-organizacyjnych w szko³ach i placówkach na rok szkolny 2006/2007,
warto wyjaœniæ kilka spraw zwi¹zanych z kwalifikacjami nauczycieli.

D

otycz¹ one g³ównie samych
kwalifikacji i zwi¹zanego z tym
zagro¿enia wygaœniêcia stosunku pracy oraz kwestii nabycia praw do
wczeœniejszej emerytury. Sprawa jest
powa¿na, bo ju¿ dosz³o do szeregu nieporozumieñ na tym tle nie tylko na
naszym terenie, ale i w skali ca³ego kraju.
Problem jest z³o¿ony, st¹d przedstawiê
go na ³amach „Solidarnoœci” Zag³êbia
Miedziowego w dwóch odcinkach.
Ka¿da sytuacja w¹tpliwa zwi¹zana z kwalifikacjami powinna byæ rozpatrywana indywidualnie. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y
bardzo dok³adnie sprawdziæ zarówno
postanowienia rozporz¹dzeñ dot. kwalifikacji w dniu zatrudnienia nauczyciela przez
mianowanie, bior¹c pod uwagê typ szko³y
lub placówki i stanowisko zajmowane przez
nauczyciela oraz obowi¹zuj¹ce przepisy
dotycz¹ce mianowania. Zgodnie z § 20 rozporz¹dzenia MENiS z dnia 10 wrzeœnia 2002
r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz okreœlenia
szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli nie maj¹cych wy¿szego
wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu
kszta³cenia nauczycieli, nauczyciele zatrudnieni w dniu wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia

na podstawie mianowania, którzy spe³niali
wymagania kwalifikacyjne na podstawie
dotychczasowych przepisów, zachowuj¹
nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Do stwierdzenia nabytych
kwalifikacji zatrudnionych w szko³ach i placówkach konieczna jest jednak znajomoœæ
wczeœniej obowi¹zuj¹cych wymagañ kwalifikacyjnych. Warto wiedzieæ, ¿e do dnia 31
sierpnia 1990 r. kwalifikacje do nauczania w
szko³ach podstawowych mo¿na by³o równie¿ uzyskaæ przez uzyskanie œwiadectwa
dojrza³oœci i ukoñczenie studium pedagogicznego. Kwalifikacje do nauczania w tych
szko³ach posiada oczywiœcie osoba, która
ukoñczy³a studia wy¿sze z przygotowaniem
pedagogicznym albo studia wy¿sze bez tego
przygotowania i studium pedagogiczne.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r., tj.
w dniu 6 kwietnia 2000 r., na podstawie
mianowania na stanowisku, do zajmowania
którego nie mieli wymaganych kwalifikacji,
uzyskali z mocy prawa stopieñ nauczyciela
mianowanego i stali siê oni nauczycielami
zatrudnionymi na podstawie mianowania.
Nauczycielom tym stosunek pracy wygasa
jednak z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile
wczeœniej nauczyciele ci nie uzupe³ni¹ kwa-

lifikacji lub nie zostanie z nimi rozwi¹zany
stosunek pracy w odrêbnym trybie.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy z dnia 18 lutego 2000r ., tj.
w dniu 6 kwietnia 2000 r. na podstawie
umowy o pracê w wymiarze co najmniej
1/2 obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, którzy
nie posiadali wymaganych kwalifikacji, uzyskali z mocy prawa stopieñ nauczyciela sta¿ysty. Nauczycielom tym stosunek pracy
wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., o ile
wczeœniej nauczyciele ci nie uzupe³ni¹ kwalifikacji i nie uzyskaj¹ stopnia nauczyciela
kontraktowego lub nie zostanie z nimi rozwi¹zany stosunek pracy w odrêbnym trybie.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e przywo³ane przepisy maj¹ charakter przepisów przejœciowych i odnosz¹ siê tylko do okreœlonej
grupy nauczycieli - nauczycieli zatrudnionych w dniu 6 kwietnia 2000 r. na stanowiskach, do zajmowania których nie mieli
wymaganych kwalifikacji i ich nie uzupe³nili
do dnia 31 sierpnia 2006 r. Odpowiednio
wiêc nie mog¹ one byæ podstaw¹ prawn¹
do stwierdzenia wygaœniêcia stosunku
pracy z innymi nauczycielami, choæby nie
spe³niali oni wymogów kwalifikacyjnych.
Stanis³aw Witek

Bóg jest mi³oœci¹
XIV Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej na Jasn¹ Górê 1–9
sierpnia 2006 roku. Zapisy na Pielgrzymkê przyjmuj¹ ksiê¿a proboszczowie w swoich parafiach do wtorku 25 lipca br. Op³ata za
udzia³ w Pielgrzymce wynosi od dzieci – 50z³, m³odzie¿ od 3 klasy
gimnazjum – 60z³, rodzina 2 osoby – 100z³, 3 osoby – 120z³, cztery osoby – 150z³.
M³odzie¿ obowi¹zkowo przygotowuje sobie namioty i œpiwory.
Dzieci do lat 15 uczestnicz¹c w pielgrzymowaniu tylko z osob¹
doros³¹. M³odzie¿ musi posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców na
udzia³ w Pielgrzymce. W szlak wyruszy jedenaœcie grup pieszych,
dwie rowerowe i jedna grupa uczestnictwa duchowego.
Przewodnikiem Pielgrzymki Legnickiej jest ks. Marian Kopko
z Polkowic – duszpasterz NSZZ „Solidarnoœci” Regionu Zag³êbie
Miedziowe.
WO
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Cz³onkowie Solidarnoœci z organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych w: Spó³dzielni Mieszkaniowej “Piekary” w Legnicy, Dozorbudzie Sp. z o. o. w Legnicy, ZOZ w Z³otoryi, Patelec-Elpena Spó³ka
z o. o. w Legnicy, Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, Boart Longyear
Spó³ka z o. o. w Wilkowie, Legnickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, MPK
Sp. z o. o. w Legnicy, Doloœl¹skim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w
Chojnowie,PBK ABM Sp. z o. o. w Legnicy, Vitbisie Sp. z o. o. w Z³otoryi, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Elpo Sp. z o. o. w Legnicy, ZGM w Legnicy,
WIOŒ w Legnicy, Qubus Hotel Sp. z o. o. w Legnicy i Wojewódzkim
Szpitalu Psychiatrycznym w Z³otoryi wziêli udzia³ w szkoleniu Rady
pracowników. Zajêcia mia³y miejsce 20 czerwca br. w Legnicy. Program szkolenia obejmowa³ m.in. takie zagadnienia jak omówienie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawienie projektu regulaminu rady pracowników i projektu
porozumienia miêdzy rad¹ pracowników a pracodawc¹ oraz odpowiedzi na pytania uczestników. Zajêcia przeprowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

Walne Zabranie Delegatów
Ju¿ w najbli¿sz¹ œrodê tj. 28 czerwca rozpocznie siê VI Walne
Zebranie Delegatów Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”. Dowiemy siê kto na nastêpne cztery lata zostanie przewodnicz¹cym ZR, kto zasi¹dzie w nowym Zarz¹dzie Regionu, a kto bêdzie
reprezentowa³ Region na zjazdach krajowych.
Pe³na relacja z Walnego Zebrania Delegatów w nastêpnym numeW0
rze naszego pisma.

Satyrykonowy maraton
N

a odbytym 18 lutego 2006 r.
posiedzeniu Jury Miêdzynarodowej Wystawy SATYRYKON
– LEGNICA 2006 w sk³adzie: przewodnicz¹cy Jerzy KO£ACZ, cz³onkowie
Rastko ÆIRIÆ, Alessandro GATTO,
Maciej MAÑKOWSKI, Agata PASSENT,
Kazimierz WIŒNIAK, sekretarz El¿bieta
PIETRASZKO po obejrzeniu 2.125 prac
646 autorów z 51 krajów œwiata postanowi³o przyznaæ nagrodê

Grand Prix SATYRYKONU 2006
w wysokoœci 5.500 PLN dla GERHARDA
GEPPA (Austria) za pracê „Ostateczna rozgrywka” oraz przyzna³o nastêpuj¹ce
nagrody regulaminowe: dzia³ I: humor
i satyra spo³eczna 1.I–nagrodê, z³oty medal
oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 5.000
PLN dla ADAMA PÊKALSKIEGO (Polska)
za pracê bez tytu³u 2.II–nagrodê, srebrny
medal oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.500 PLN dla GRZEGORZA
HAÑDERKA (Polska) za pracê bez tytu³u
3.III–nagrodê, br¹zowy medal oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.000 PLN dla
JIRI`ego SLIVY (Czechy) za pracê „Wolnoœæ” oraz dwa równorzêdne wyró¿nienia po 3.500 PLN ka¿de dla:
1.MA£GORZATY LAZAREK (Polska)
za zestaw „Humor z zeszytów”

2.MICHA£A TATARKIEWICZA (Polska)
za pracê “Podejrzana” dzia³ II : k a b a r e t
1. I–nagrodê, z³oty medal oraz nagrodê
pieniê¿n¹ w wyskoœci 5.000 PLN dla
TOMASZA BRODY (Polska) za pracê
„Piwnica pod Baranami”
2.II–nagrodê, srebrny medal oraz
nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.500
PLN dla WITOLDA MYSYROWICZA
(Polska) za pracê „Jak brzytwa”.
3.III–nagrodê, br¹zowy medal oraz
nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 4.000
PLN dla MIROS£AWA GRYNIA (Polska)
za pracê bez tytu³u
oraz dwa równorzêdne wyró¿nienia po
3.500 PLN ka¿de dla:
1.FLORIANA DORU CRIHANY
(Rumunia) za pracê bez tytu³u
2.JERZEGO STÊPNIAKA (Polska) za
pracê “Chat Noir et Ballon Vert”
Przyznano te¿ nagrody specjalne:
1.Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
w wysokoœci 3.500 PLN dla OLEGA
DERGACZOWA (Kanada) za pracê bez
tytu³u.
2.Nagroda Dyrektora Legnickiego
Centrum Kultury w wysokoœci 3.500 PLN
dla WITOLDA MYSYROWICZA (Polska)
za pracê bez tytu³u.
3.Nagroda legnickich dziennikarzy dla

Uroczyste og³oszenie wyników, wrêczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy nast¹pi 23 czerwca br. o godz. 17.30 na
dziedziñcu Akademii Rycerskiej oraz w

Muzeum Miedzi. Tego samego dnia o godzinie 15.00 na ulicy Najœwiêtszej Marii Panny
ods³oniêty zostanie pos¹g Satyrykonowego
Ch³opaczka, któremu imiê w drodze plebi-

scytu nadadz¹ sami legniczanie, oraz trzy
tablice – upamiêtniaj¹ce zwi¹zanych z Satyrykonem: Andrzeja Waligórskiego, Eryka
Lipiñskiego i Andrzeja Tomia³ojcia.

P
A
N
O
R
A
M

autor: Gerhard GEPP (Austria)
praca: Ostateczna rozgrywka
Grand Prix SATYRYKONU 2006

A
Z
B

autor: Grzegorz HEÑDEREK (Polska)
praca: bez tytu³u (zestaw prac)
II nagroda, srebrny medal
w kategorii humor i satyra spo³eczna

Y
S
Z
K

autor: M. Winiecki (Polska) praca: bez tytu³u
nagroda Muzeum Karykatury w Warszawie
i nagroda im. Andrzeja Waligórskiego oraz
nagroda legnickich dziennikarzy.
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Z Józefem Czyczerskim, pe³ni¹cym pi¹t¹ kadencjê
funkcjê przewodnicz¹cego Sekcji Krajowej
Górnictwa Rud Miedzi rozmawia Beata
Gajdziszewska
* Nie sposób rozmawiaæ
o sytuacji w górnictwie miedzi
bez odniesieñ do polityki. Jest
Pan z wyboru pracowniczego
cz³onkiem rady nadzorczej
KGHM Polska MiedŸ
S.A. i dziêki temu
zwi¹zkowcom
„S”
znane by³y aktualne
zakusy polityków na tê
spó³kê ...
– Rzeczywiœcie,
KGHM, któremu
podlega wydobycie miedzi w Polsce, mocno tkwi
w politycznych
realiach, poniewa¿ skarb pañstwa posiada
w tej spó³ce
wiêkszoœciowy
pakiet
udzia³ów. Jest
to niekwestionowana per³a
w
koronie
polskich
przedsiêbiorstw,
któr¹ politycy
s¹ tak bardzo
zainteresowani. KGHM, to
przedsiêbiorstwo,
dzia³aj¹ce
na
rynku œwiatowym,
a w zwi¹zku z tym sytuacja spó³ki w Polsce zale¿y wy³¹cznie od gie³dy
londyñskiej i kursu z³otego do doprowadzenia
dolara.
W minionej
kadencji sen z oczu spêdza³ SLD–owski zamiar
doprowadzenia do ca³kowitej prywatyzacji spó³ki
przez pakiet mened¿erski.
Przygotowano dokumentacjê w celu przekazania
wybranym ludziom kontroli
nad
przedsiêbiorstwem.
Taka zorganizowana grupa
nadzorowa³aby zarz¹dzanie
tym biznesem w Polsce. Wtedy
te¿ uruchomiliœmy bardzo skuteczn¹ kampaniê medialn¹
i w ten sposób uda³o siê obroniæ
spó³kê przed ca³kowit¹ prywatyzacj¹. Wspó³praca z firmami
doradczymi,
racjonalizacja
i wynalazczoœæ, program inwestycyjny, który mia³ stwarzaæ wra¿enie, ¿e coœ siê w spó³ce dzieje, to

wszystko kosztowa³o miliony z³otych,
a tymczasem nie zrobiono nic
w zakresie przystosowania firmy do
dekoniunktury. Ludzie zwi¹zani z SLD
popisali siê jeszcze gorszymi wynikami
ni¿ krytykowany przez nich uk³ad
AWS–owski.
* Czy wobec winnych nadu¿yæ
zosta³y wyci¹gniête konsekwencje?
– Okazuje siê, ¿e w Polsce, tak
naprawdê nikt z aparatu przymusu nie
chce ukróciæ tych dzia³añ. Czêsto
w czasie negocjacji z pracodawc¹
mamy problemy z uzyskaniem podwy¿ek dla zwyk³ych pracowników
w wysokoœci 100 – 200 z³, tymczasem
jedna osoba potrafi³a w ci¹gu czterech
lat, poprzez stworzenie okreœlonego
systemu prawnego w spó³ce, wyprowadziæ do prywatnej kieszeni 10 mln. z³.
* W tej sytuacji mo¿na siê obawiaæ, ¿e kolejne osoby zarz¹dzaj¹ce KGHM mog¹ równie¿ mieæ
apetyt na stosowanie podobnych
praktyk...
– Polska MiedŸ to spó³ka przynosz¹ca ogromne zyski, a w zwi¹zku
z tym zawsze wœród zarz¹dzaj¹cych
mo¿e wyst¹piæ pokusa nielegalnego
wyprowadzenia œrodków poprzez
ró¿ne mechanizmy. Tym bardziej, ¿e
ze strony rz¹dz¹cych nie zauwa¿a siê
chêci rozliczenia poprzedniego okresu i wyci¹gniêcia konsekwencji w stosunku do tych, którzy dokonali nadu¿yæ. Taki stan obserwuj¹ nowi ludzie
w spó³ce i na pewno wzrasta ich apetyt na podobne praktyki. Uwa¿amy,
¿e istniej¹cych uk³adów nie da siê rozwi¹zaæ na poziomie lokalnym. Dlatego
nasza Sekcja wci¹¿ domaga siê spotkania z prokuratorem generalnym
– ministrem sprawiedliwoœci w celu
ustalenia dzia³añ, ¿e wszyscy kolejni
zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem bêd¹
siê bali tworzyæ korupcyjne mechanizmy.
* Wobec wielu ra¿¹cych nieprawid³owoœci w zarz¹dzaniu sektorem, jak postrzega Pan jego przysz³oœæ?
– Teraz najistotniejsze jest, by wci¹¿
utrzymywa³y siê wysokie ceny miedzi
na œwiatowych rynkach. W tym czasie
KGHM musi zaj¹c siê zaniedbaniami
ostatnich lat, poniewa¿ nie inwestuj¹c
w górnictwo miedziowe, praktycznie
podcinamy ga³¹Ÿ, na której siedzimy.
Tygodnik Solidarnoœæ

Polska MiedŸ to spó³ka przynosz¹ca ogromne
zyski, a w zwi¹zku z tym zawsze wœród zarz¹dzaj¹cych mo¿e wyst¹piæ pokusa nielegalnego wyprowadzenia œrodków poprzez
ró¿ne mechanizmy.
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Trzej stra¿nicy miejscy wygrali w s¹dzie pracy sprawê
o wyp³atê nale¿noœci za przepracowane godziny poza ustalonym
czasem dziennej s³u¿by w legnickiej Stra¿y Miejskiej. W pozwie
z³o¿onym przeciwko komendantowi ¿¹dali dla siebie ³¹cznie
ponad 20 tys. z³.
Spór dotyczy³ interpretacji kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorz¹du terytorialnego. Przed kilkoma laty komendant
legnickiej stra¿y wprowadzi³ dla podw³adnych czas s³u¿by
w oparciu o kodeks pracy, który przewiduje pracê do 12 godzin
dziennie oraz pracê w dni wolne, np. w niedziel. Tymczasem jak
wykaza³ pe³nomocnik stra¿ników, stra¿nicy miejscy podlegaj¹
ustawie o pracownikach samorz¹du terytorialnego, wiêc traktowani s¹ jak urzêdnicy. Z mocy prawa pracownicy administracji
pañstwowej nie pracuj¹ w dni wolne, dlatego za s³u¿bê pe³nion¹ w niedzielê powinni mieæ wyp³acane nadgodziny, czego
komendant nie uzna³.
– Artyku³ 24 ustawy o pracownikach samorz¹dowych mówi,
¿e czas pracy nie mo¿e przekroczyæ 8 godzin dziennie, a 48
godzin tygodniowo. Inspekcja Pracy, do której wp³ynê³a skarga
moich klientów, uzna³a, ¿e czas pracy stra¿ników przekraczaj¹cy
8 godzin dziennie nale¿y traktowaæ jako pracê w godzinach nadliczbowych, za które nale¿y siê wynagrodzenie – t³umaczy
Edward Chmiel.
Sprawa dotyczy nadgodzin za ostatnie za ostatnie trzy lata.
Jeden ze stra¿ników miejskich w tym czasie przepracowa³ ponad
900 godzin, drugi – 933, a trzeci – 848. Od pozwanego domagali siê odpowiednio: 8,3 tys. z³, 7,2 tys. z³, 5,9 tys. z³. Po trzech
rozprawach zapad³ wyrok. S¹d podzieli³ stanowisko pe³nomocnika stra¿ników, ¿e komendant naruszy³ przepisy ustawy o pracownikach samorz¹dowych, ale nie przychyli³ siê do wysokoœci
ich ¿¹dañ finansowych, uznaj¹c, ¿e poszkodowani maj¹ prawo
do wynagrodzenia tylko za ostatni rok. Wszyscy trzej otrzymali
o po³owê mniej pieniêdzy ni¿ ¿¹dali. Wyrok nie jest prawomocny.
– Nie by³oby w ogóle sprawy, gdyby dosz³o do porozumienia
z komendantem. Ale zabrak³o dialogu i nie mieliœmy innego wyjœcia, jak oddaæ sprawê do s¹du pracy. Osobiœcie nie bêdê siê
odwo³ywa³ od wyroku, takie orzeczenie mnie satysfakcjonuje –
skomentowa³ jeden ze stra¿ników, funkcjonariusz z 15 – letnim
sta¿em.
(tom) KONKRETY

Organizacja NSZZ „Solidarnoœæ” w Stra¿y Miejskiej powsta³a w 1999 roku i skupia³a wówczas 18 stra¿ników. Po czterech
latach wszyscy cz³onkowie SM wypisali siê ze zwi¹zku. Dopiero w roku 2004, kiedy to kilku stra¿ników miejskich zaczê³o nie
zgadzaæ siê z dzia³aniami pracodawcy pojedynczo zaczêli zapisywaæ siê do organizacji miêdzyzak³adowej przy Zarz¹dzie
Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”. Wielu kolegów ze stra¿y bacznie obserwowa³o proces w którym uczestniczyli ich koledzy. Po uprawomocnieniu wyroku wielu z nich
zapowiedzia³o, i¿ te¿ z³o¿¹ pozwy o wyp³atê zaleg³ych wynagrodzeñ.

25 lat “Tygodnika
Solidarnoœæ”

FOT. TOMASZ GUTRY

Sektor zagro¿ony
pokusami

Stra¿nicy wygrali

Prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³ 26 czerwca ordery
i odznaczenia zas³u¿onym dla „Tygodnika Solidarnoœæ”.
Za wybitne zas³ugi dla rozwoju niezale¿nego dziennikarstwa
i wolnych mediów w Polsce oraz za dzia³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych i trud w³o¿ony w pracy w „Tygodniku
Solidarnoœæ” odznaczonych zosta³o kilkadziesi¹t osób, m.in.:
Ernest Bryll, Marcin Wolski, Andrzej Gelberg, Teresa Kuczyñska, Jerzy K³osiñski, Andrzej Friszke, Barbara Niemiec.
„Tygodnik Solidarnoœæ” powsta³ w 1981 r. – To by³o wielkie
wydarzenie w historii w historii walki o wolnoœæ polskich
mediów. W roku 81. zastêpowa³ woln¹ telewizjê, wolne radio
i wolne gazety – powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
SIS
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Œwieccy w Koœciele–
Christifideles laici czêœæ II
Charyzmaty
Nikt nie mo¿e zwolniæ cz³onków
wspólnoty Koœcio³a z obowi¹zku uczestniczenia w jego misji dlatego Ojciec
Œwiêty przypomina, ¿e Bóg obdarza
potrzebuj¹cych odpowiednimi zdolnoœciami i umiejêtnoœciami. S¹ to dary
Ducha Œwiêtego – charyzmaty. Ju¿ Œwiêty Pawe³ w swych listach dokona³ ich
wyliczenia. Mo¿na uzyskaæ „³askê wiary,
m¹droœci s³owa ( jak¿e potrzebn¹ w dzisiejszych czasach), umiejêtnoœæ poznania, dar jêzyków, dar t³umaczenia jêzyków”. S¹ talenty nadzwyczajne i pokorne takie zupe³nie zwyczaje lecz niezbêdne do dobrego funkcjonowania wspólnoty, potrzebne dla rozwoju dobra
wszystkich czy¿ takim charyzmatem nie
jest zdolnoœæ organizowania, planowania
dzia³añ, autorytet, altruizm i wiele, wiele
innych. Jan Pawe³ II przestrzega jedynie
by rozpoznawaæ charyzmaty w bezwzglêdnej ³¹cznoœci z Koœcio³em i jego
Pasterzami. Chodzi oto ¿eby nie pozwoliæ na to by we wspólnocie zapanowa³
niepokój i zamêt. Tylko prze³o¿eni
Koœcio³a maja prawo do rozpoznawania
autentycznoœci charyzmatów.

Parafia
Mówimy Koœció³, cieszymy siê wspólnymi spotkaniami z Papie¿em, piel-

grzymkami na Jasn¹ Górê i do innych
sanktuariów ale nasze codzienne ¿ycie
religijne toczy siê w parafii. Trzeba jej
w³aœnie oddaæ najwiêkszy ho³d, sami
wiemy jakie problemy maj¹ ma³e lokalne
wspólnoty. A jednak – jak pisze Jan Pawe³
II – „ona ( parafia) choæ czasem bywa
uboga w ludzi i œrodki, niekiedy rozproszona na rozleg³ych obszarach, albo
zagubiona w ludnych, pe³nych chaosu
dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie
jest tylko struktur¹, terytorium, budynkiem, ale raczej rodzin¹ Bo¿¹ jako braci
o¿ywionych duchem jednoœci, domem
rodzinnym, braterskim i goœcinnym”.
Pawe³ VI mówi³, ¿e parafia jest niezast¹piona w swych funkcjach, to w³aœnie
w niej wierni s¹ wdra¿ani do systematycznych, praktyk religijnych, to ona
podtrzymuje wiarê , zapewnia m³odzie¿y pierwsze nauki o zbawczej misji Chrystusa.
Dobrze jeœli wspólnota taka posiada
raczej niewielki obszar, odpowiedni¹
iloœæ œrodków a przede wszystkim
dobrych kap³anów i kochaj¹cych siê
wiernych.
Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II
wzywa œwieckich do dzia³alnoœci na
forum parafii, niech przedstawiaj¹ do
omówienia, i rozwi¹zywania sprawy
i problemy zwi¹zane z ¿yciem docze-

snym ale i zbawieniem. Laikat nie
tylko mo¿e ale i powinien czyniæ wiele
dla rozwoju koœcielnej jednoœci.
Budziæ „misyjny zapa³ w stosunku do
niewierz¹cych jak i tych, którzy zaniedbuj¹ praktyki chrzeœcijañskiego
¿ycia”.

Uczestnictwo
w ¿yciu koœcio³a
S¹ takie sytuacje, ¿e nie mo¿liwa jest
jakakolwiek dzia³alnoœæ zorganizowana. Wierny œwiecki ma jednak do dyspozycji swoje zaanga¿owanie indywidualne. Papie¿ takie zaanga¿owanie
nazywa sta³ym promieniowaniem,
zwi¹zanym z konsekwentn¹ zgodnoœci¹ osobistego ¿ycia z wiar¹. Katolicy
œwieccy dziel¹c z innymi warunki ¿ycia,
pracy, radoœci i nadzieje maj¹ mo¿liwoœæ dotarcia do serc swych s¹siadów,
kolegów przyjació³ otwieraj¹c je na
pe³ny sens egzystencji z Bogiem i ludŸmi.
„Wierni maja prawo swobodnego
zak³adania stowarzyszeñ i kierowania
nimi dla celów mi³oœci lub pobo¿noœci”– mówi Kodeks Prawa Kanonicznego.
Dlatego tez zosta³y opracowane
odpowiednie kryteria dla dzia³alnoœci
takich stowarzyszeñ.

S¹ to:
1. Odpowiedzialnoœæ w wyznawaniu
wiary katolickiej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e istnieje w Koœciele Urz¹d Nauczycielski,
z którego zaleceniami nale¿y siê liczyæ.
2. Œwiadectwo trwa³ej i autentycznej
komunii. Chodzi tu o to by cz³onkowie
stowarzyszeñ pozostawali w autentycznym zwi¹zku z papie¿em i biskupami.
3. Zgodnoœæ z apostolskim celem
Koœcio³a i udzia³ w jego realizacji. Ka¿dy
œwiecki ma obowi¹zek pog³êbiaæ sw¹
wiarê, zaanga¿owanie misyjne w now¹
ewangelizacjê.
4. Zaanga¿owana obecnoœæ w ludzkiej
spo³ecznoœci. Czynienie dobrych uczynków, pomoc i wsparcie.
Ojciec Œwiêty liczy, ¿e realnymi
rezultatami bêd¹ : zaanga¿owanie w
dziedzinie katechezy, pedagogiczne
umiejêtnoœci w wychowaniu chrzeœcijan, pobudzenie do chrzeœcijañskiej
obecnoœci w ró¿nych œrodowiskach
spo³ecznych, nawrócenie na drogê
chrzeœcijañskiego ¿ycia lub powrót do
wspólnoty ochrzczonych tych, którzy
odeszli.

Powo³ania m³odych
i starszych
Papie¿ wie, ¿e si³¹ Koœcio³a jest ró¿norodnoœæ powo³añ. Ró¿norodnoœæ ta

zale¿y od wieku, si³, p³ci, przymiotów
czy stanu.
Christifideles laici du¿¹ uwagê poœwiêca m³odzie¿y. M³odzie¿ g³êboko reaguje
na takie wartoœci jak sprawiedliwoœæ czy
pokój. „Serca m³odych s¹ otwarte na
przyjaŸñ, braterstwo i solidarnoœæ.”
„M³odzi mog¹ byæ uczestnikami ewangelizacji, i twórcami spo³ecznej odnowy.”
„Koœció³ prosi ich i od nich oczekuje,
¿e bêd¹ kontynuowali sw¹ misjê.”
Jan Pawe³ II nie zgadza siê na traktowanie ludzi starszych jako zbêdnych.
Zauwa¿a, ¿e w wielu krajach obni¿a siê
wiek emerytalny i przybywa ludzi starszych. Otwiera to nowe horyzonty
i mo¿liwoœci. Cz³owiek starszy nie powinien ulegaæ nostalgicznej pokusie zamykania siê we wspomnieniach z przesz³oœci. Przeciwnie z odwag¹ i otwartoœci¹
winien przyjmowaæ nowe wyzwania.
Nikt bowiem nie mo¿e zast¹piæ ludzi
starszych z ich dojrza³oœci¹, doœwiadczeniem, rozwag¹ i ¿yciow¹ m¹droœci¹.
Œwiêty Augustyn prosi³ Boga o pogodê
ducha aby godzi³ siê z tym czego nie
mo¿na zmieniæ; o odwagê by zmieniaæ
to co mo¿liwe oraz m¹droœæ aby umieæ
odró¿niæ jedno od drugiego. I chyba
ka¿dy z nas chcia³by podpisaæ siê pod
tymi proœbami.
Agnieszka Rurak ¯eleŸny

Porady prawne

Dyskryminacja
w pracy i nie tylko

Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Najwy¿szego

Samozatrudnienie jest form¹ dyskryminacji w stosunkach pracy.
Nad zjawiskiem dyskryminacji zastanawiali siê wczoraj uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Gdañskie Seminarium
Duchowne.
Podczas spotkania podejmowano tematy dyskryminacji ludzi
pracy, osób starszych, kobiet, mniejszoœci narodowych. Zdaniem prof. Aurelii Polañskiej degradacja pracy ludzkiej to cena,
jak¹ p³acimy za rozwój gospodarczy.
Coraz bardziej widoczna staje siê dyskryminacja ludzi starszych, która przejawia siê w systemie zabezpieczeñ spo³ecznych, w wypychaniu ich z rynku pracy. Dochodzi równie¿ do
tego, ¿e uzale¿nia siê leczenie od wieku pacjentów i odmawia siê
ludziom starszym dostêpu do specjalistycznych procedur
medycznych.
Dr Magdalena Chrz¹stowska stara³a siê odpowiedzieæ na
pytanie, czy kobiety w Polsce s¹ dyskryminowane. Przytoczy³a
wyniki badañ opinii publicznej, z których wynika, ¿e nie ma spo³ecznego przekonania, ¿e kobiety s¹ dyskryminowane. Z ró¿nych danych, zacytowanych przez dr Chrz¹stowsk¹ wynika jednak, ¿e sytuacja kobiet i mê¿czyzn na rynku pracy jest ró¿na.
Kobiety zarabiaj¹ 83 proc. œredniego wynagrodzenia, stanowi¹
wiêkszoœæ bezrobotnych (52 proc.), co gorsza trudniej im wróciæ na rynek pracy. W sektorach sfeminizowanych zarobki s¹ ni¿sze, ni¿ tych, gdzie wiêkszoœæ pracuj¹cych stanowi¹ mê¿czyŸni.
Janusz Œniadek, zwróci³ uwagê uczestników na dyskryminacjê zwi¹zków zawodowych. – Zagro¿enie przy zak³adaniu
zwi¹zku zawodowego jest takie samo jak w stanie wojennych
– powiedzia³. Jego zdaniem pewn¹ form¹ dyskryminacji pracowników jest zmuszanie do samozatrudnienia i rezygnowania
z praw przynale¿nych ludziom pracy. – T³umaczy siê nam, ¿e
uelastycznienie prawa pracy doprowadzi do rozwoju gospodarczego. Jesteœmy w czo³ówce œwiatowej, jeœli chodzi o jednoosobowe firmy a boomu gospodarczego nie ma – powiedzia³ szef
„S”. Doda³ równie¿, ¿e przez 40 lat wmawiano pracownikom,
¿e musz¹ siê poœwiêciæ w imiê jakiejœ idei. – Dzisiaj wmawia siê
nam, ¿e w imiê gospodarczego rozwoju mamy poœwiêciæ godnoœæ pracowników – powiedzia³ Œniadek.

I. Jak wynika z uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 15 lutego 2006 r. II PZP 11/05 za
pracê w niedzielê czy œwiêto je¿eli nie
zosta³ udzielony dzieñ wolny przys³uguje
jeden 100% dodatek nawet je¿eli zosta³a
przekroczona norma œredniotygodniowa.
Za dozwolon¹ pracê w niedzielê lub œwiêto je¿eli udzielenie dnia wolnego by³o niemo¿liwe pracodawca musi zap³aciæ dodatek.
Co siê stanie, gdy w koñcu okresu rozliczeniowego oka¿e siê, ¿e z tego powodu dosz³o
do przekroczenia normy œredniotygodniowej?
Kodeks Pracy mówi, ¿e za ka¿d¹ godzinê
pracy w niedzielê lub œwiêto niezrekompensowan¹ dniem wolnym p³aci siê normalnie
oraz 100 % dodatek.
Ponadto zgodnie z art. 151 1 KP za godzinê
pracy bêd¹c¹ przekroczeniem normy œredniotygodniowej przys³uguje dodatek w wysokoœci 100 %.
To nie do koñca jasne sformu³owanie
wywo³a³o ró¿ne interpretacje i zdania ekspertów by³y podzielone.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e nie ma podstaw
by w tej sytuacji wyp³acaæ pracownikom
potrójne wynagrodzenie.
Za tak¹ pracê, je¿eli nie zosta³ pracownikowi udzielony dzieñ wolny nale¿y wyp³aciæ
tylko jeden dodatek.
II. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
nie przys³uguje za czas pozostawania bez
zatrudnienia, za który S¹d przyzna³
wynagrodzenie.
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Sprawa dotyczy pracownika przywróconego do pracy wyrokiem S¹du, któremu jednoczeœnie S¹d przyzna³ wynagrodzenie za okres
3 miesiêcy.
Po przywróceniu do pracy pracownik
przebywa³ na zwolnieniu chorobowym a po
wyczerpaniu okresu zasi³kowego pracodawca ponownie rozwi¹za³ z nim umowê
o pracê.
Pracownik domaga³ siê ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e ekwiwalent za
urlop wypoczynkowy przys³uguje wy³¹cznie
tym pracownikom, którzy faktycznie pracowali.
Osoba, która dosta³a wynagrodzenie za
czas pozostawania bez zatrudnienia nie mo¿e
domagaæ siê aby ten okres zaliczono jej do
uprawnieñ urlopowych. Wyrok SN
14.03.2006 I PK 144/05)
III. Zgodnie z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego z dnia 07 marca 2006 r. Sygn.
Akt PK128/05 cofniecie wypowiedzenia
dokonanego pracownikowi jest wa¿ne
je¿eli pracodawca poinformuje o swojej
decyzji samego zainteresowanego a nie
osoby postronne.
Sprawa dotyczy³a pracownika, który ze
wzglêdu na czêste zwolnienia lekarskie otrzyma³ wypowiedzenie umowy o pracê.
Pracodawca w rozmowie z przewodnicz¹cym Zarz¹du Zwi¹zku Zawodowego zgodzi³
siê cofn¹æ wypowiedzenie a potem jednak
zmieni³ zdanie.

Pracownik w pozwie domaga³ siê uznania
wypowiedzenia za bezskuteczne powo³uj¹c
siê na rozmowê dyrektora z przewodnicz¹cym zwi¹zku.
S¹dy ni¿szej instancji oddali³y jednak
powództwo pracownika.
S¹d Najwy¿szy podtrzyma³ to stanowisko
podkreœlaj¹c, ¿e pracodawca co prawda
mo¿e cofn¹æ wypowiedzenie z³o¿one pracownikowi ale o swojej decyzji musi bezpoœrednio poinformowaæ pracownika a nie
osobê trzeci¹.
Poinformowanie o swojej decyzji osobê
trzeci¹ (przewodnicz¹cego zwi¹zku) nie
wywo³uje skutków prawnych.
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Opracowa³
Edward Chmiel

Dzia³ Informacji KK

Spotkanie z Ojcem Œwiêtym
Trzysta tysiêcy pielgrzymów entuzjastycznie wita³o Benedykta XVI, który przyby³ na Jasn¹ Górê. W spotkaniu z Ojcem Œwiêtym
w Czêstochowie uczestniczyli równie¿ przedstawiciele „Solidarnoœci”. Z Regionu Zag³êbie Miedizowe przyby³o do Czêstochowy
ponad 100 zwi¹zkowców z 8 pocztami sztandarowymi.

P

rzed spotkaniem z Ojcem Œwiêtym na Wa³ach Jasnogórskich
zosta³a odprawiona msza œw. pod
przewodnictwem kardyna³a Henryka
Gulbinowicza . Podczas mszy przedstawiciele „Solidarnoœci” przekazali dary
– wykonane ze z³ota i bursztynu kielich
i puszkê na komunikanty . Ich autorem
jest gdañski artysta Mariusz Drapikowski
. – Na kielichu umieœciliœmy znaki Papie¿a,
zakonu paulinów i „Solidarnoœci”. Chcia³em to zrobiæ najlepiej jak umia³em
i dziêkujê, ¿e nasz pracownia
zosta³a do tego wybrana
– powiedzia³ Mariusz Drapikowski . – Naszym marzeniem
jest, aby Benedykt XVI skorzysta³ z tych naczyñ, podczas
mszy œw. beatyfikacyjnej Jana
Paw³a II – mówi³ ojciec Sebastian Matecki, podczas
ostatniej Komisji Krajowej.
Po przybyciu na Jasn¹
Górê Papie¿ uda³ siê do
Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie przywitali go
witali
przedstawiciele
zakonów. Genera³ Zakonu
Paulinów o. Izydor Matuszewski przypomnia³, ¿e
Benedykt XVI przyby³ do
sanktuarium jako drugi
w historii Papie¿.

Benedykt XVI przekaza³ jasnogórskiemu
sanktuarium Z³ota Ró¿ê, któr¹ 40 lat temu
chcia³ osobiœcie przekazaæ papie¿ Pawe³ VI
podczas obchodów 1000–lecia Chrztu Polski. Jak przypomniano w obecnoœci Benedykta XVI – komunistyczne w³adze nie
wpuœci³y wówczas Papie¿a do Polski. Dar
umieszczony w drewnianej, ozdobnej
skrzynce ustawiono na o³tarzu pod obrazem Czarnej Madonny. Papieski gest wierni
zgromadzeni w kaplicy Cudownego Obrazu nagrodzili gor¹ca owacj¹.
Benedykt XVI modli³ siê przez chwilê
klêcz¹c przed wizerunkiem Czarnej
Madonny, po czym udzieli³ zgromadzonym
b³ogos³awieñstwa.
Z Kaplicy Cudownego Obrazu Banedykt
XVI przeszed³ na Wa³y Jasnogórskie, gdzie
przywita³ go metropolita czêstochowski
abp Stanis³aw Nowak . „Jest to wielka œwiêtoœæ dla nas katolików, dla chrzeœcijan, dla
Polaków. Tu, przed Cudownym obrazem
Matki Bo¿ej œlubujemy, przyrzekamy, oddajemy siê w macierzyñsk¹ niewolê mi³oœci za
Koœció³ i zawierzamy. Tu, jak mówi³ S³uga
Bo¿y Jan Pawe³ II, zawsze czuliœmy siê wolni
i tu umacniamy siê wci¹¿ w Chrystusie, bo
tylko On mo¿e zachowaæ prawdziw¹ wolnoœæ” – mówi³ metropolita czêstochowski.
W przemówieniu Benedykt XVI wskaza³
na Matkê Bo¿¹ jako wzór wiary i modlitwy.
„B¹dŸcie Jej uczniami!” – wezwa³ . Papie¿
powiedzia³, ¿e Maryja uczy nas modlitwy,

W dziewi¹t¹ rocznicê wizyty
Ojca Œwiêtego
w Legnicy, w ramach
obchodów Legnickiego Roku
Jana Paw³a II,
w koœciele œw. Wojciecha
zorganizowano wystawê
zdjêæ i rysunków
dotycz¹cych tej wizyty.
Zdjêcia s¹ autorstwa
Franciszka Grzywacza,
a grafiki Grzegorza
Niemyjskiego. Prace
opatrzono cytatami
z homilii wyg³oszonej
w Legnicy 2 czerwca 1997
przez Jana Paw³a II.
WK
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wskazuje „jak otwieraæ umys³y i serca na
moc przychodz¹cego do nas Ducha Œwiêtego, którego zaniesiemy ca³emu œwiatu”.
„Maryja podtrzymywa³a wiarê Piotra i aposto³ów w wieczerniku, a dziœ podtrzymuje
Ona moj¹ i wasz¹ wiarê” – mówi³.
Rozwa¿aj¹c istotê wiary Benedykt XVI
powiedzia³, ¿e jest ona darem, który umo¿liwia cz³owiekowi spotkanie z Bogiem.
Papie¿ t³umaczy³, ¿e „wiara jest obecna nie
tylko w nastrojach i prze¿yciach religijnych,
ale przede wszystkim w myœleniu i w dzia³aniu, w codziennej pracy, w zmaganiu siê ze
sob¹, w ¿yciu wspólnotowym i w apostolstwie, poniewa¿ sprawia ona, ¿e nasze ¿ycie
jest przenikniête moc¹ samego Boga”. Podkreœli³, ¿e wiara zawsze mo¿e doprowadziæ
nas na nowo do Boga, nawet, „gdy wyrz¹dza nam krzywdê nasz w³asny grzech”.
Zwracaj¹c siê do przedstawicieli nowych
ruchów w Koœciele podkreœli³, ¿e ich
¿ywotnoœæ „jest znakiem czynnej obecnoœci Ducha Œwiêtego!”. Wyrazi³ przy tym
nadziejê, ¿e ruchy te bêd¹ cieszy³y siê coraz
wiêksz¹ liczb¹ cz³onków „aby s³u¿yæ sprawie Królestwa Bo¿ego w dzisiejszym œwiecie”. Papie¿ zaapelowa³, aby ruchy nios³y
swoje ró¿norodne duchowoœci „w sposób
dojrza³y, nie dziecinny, i te¿ nie agresywny,
w œwiat kultury i pracy, w œwiat mediów
i polityki, w œwiat ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego”.
DI KK

Huta bêdzie siê
rozwijaæ
Trwaj¹ prace nad uruchomieniem
Legnickiego Parku Technologicznego
W KGHM Polska MiedŸ powstaje strategia rozwoju firmy do
2016 roku. Znajduje siê w niej miejsce Huta Miedzi Legnica.
Wed³ug zapewnieñ prezesa miedziowego koncernu Krzysztofa
Skóry, legniccy hutnicy mog¹ spaæ spokojnie.
Legnicka huta ma siê rozwijaæ, a nie byæ zamykana. ¯adnych
zwolnieñ grupowych nie bêdzie – uspokaja³ legniczan na sesji
legnickiej rady miasta Krzysztof Skóra, prezes KGHM Polska MiedŸ
S.A.

Zmiana planów

Chc¹ do KGHM
Za³oga Remy przerwa³a na godzinê pracê, a nastêpnie zorganizowa³a dwie pikiety.
Zwi¹zkowcy domagaj¹ siê podwy¿ek p³ac oraz powrotu do pracy w KGHM.

O

bie pikiety zorganizowa³y
zwi¹zki
zawodowe dzia³aj¹ce w spó³ce. Od stycznia
tego roku trwa spór zbiorowy z zarz¹dem Remy. Miesiêczne negocjacje skoñczy³y siê fiaskiem mimo, i¿
zwi¹zkowcy o po³owê
zmniejszyli ¿¹dania p³acowe.
W maju zwi¹zkowcy przeprowadzili
referendum,
w którym zdecydowali
o proteœcie.
– Jesteœmy niezadowoleni
z naszych pensji, w porównaniu z hutnikami zatrudnionymi w HM G³ogów zarabiamy po³owê mniej. Zarz¹d
mówi, ¿e nie staæ jego na
¿¹dane podwy¿ki, gdy¿ nie
ma zleceñ z KGHM, mówi
Jerzy Sapian z Solidarnoœci
z Remy.
W 1997 roku w KGHM
przeprowadzono restrukturyzacjê i wydzielono wszyst-

kie wydzia³y pomocnicze
huty, zapewniaj¹c wówczas,
¿e nikt nie straci na zarobkach. Teraz widaæ, ¿e oszukano pracowników. Pracownicy
zarabiaj¹ o po³owê mniej ni¿
koledzy z huty, a przetargi
wygrywaj¹ inne podmioty.
Pod Huta Miedzi G³ogów
wyszed³ do pikietuj¹cych
dyrektor Stanis³aw Kot, który
odebra³ apel do prezesa
KGHM i obieca³ jak najszybsze przekazanie postulatów
do KGHM. Po drugiej pikiecie
przed siedzib¹ zarz¹du
KGHM w dzieñ Walnego
Zebrania Akcjonariuszy prezes KGHM Krzysztof Skóra
spotka³ siê z delegacjê protestuj¹cych i zadeklarowa³
kolejne spotkanie i próbê rozwi¹zania konfliktu, stwierdzaj¹c jednoczeœnie, ¿e na chwilê
obecn¹ nie ma mo¿liwoœci
powrotu Spó³ki do KGHM.

Gdy ponad rok temu zarz¹d KGHM Polska MiedŸ og³osi³ plany
wobec legnickiej huty, w mieœcie zawrza³o. Wszystko przez plany
budowy w g³ogowskiej hucie nowoczesnego pieca zawiesinowego. Dla Huty Miedzi Legnica, która dysponuje tylko piecami szybowymi, mia³o to oznaczaæ stopniow¹ marginalizacjê. Mówi³o siê
o jej przekwalifikowaniu na hutê z³omow¹. To oznacza³oby ogromne zwolnienia. Dziœ huta jest drugim pracodawc¹ w Legnicy po
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Zatrudnia 960 osób.
W firmach wokó³ niej pracuje z kolei ponad 700 osób. Nic wiêc
dziwnego, ¿e wœród hutników zapanowa³ strach o przysz³oœæ.
Wed³ug nowego zarz¹du Polskiej Miedzi op³acalnoœæ budowy
pieca zawiesinowego w G³ogowie jest jednak w¹tpliwa.
– Liczymy jeszcze raz dok³adnie czy warto wydaæ miliard z³otych
i analizujemy jakie skutki spo³eczne ta inwestycja mo¿e przynieœæ.
Poprzedni zarz¹d twierdzi³, ¿e jest to op³acalne. My nie jesteœmy
tego wcale tak pewni – mówi prezes Krzysztof Skóra. – Dlatego
nie wykluczamy sytuacji, ¿e zamiast pieca zawiesinowego modernizowane bêd¹ aktualnie pracuj¹ce piece szybowe – dodaje.
Adam G¹siorowski, dyrektor Huty Miedzi Legnica dodaje, ¿e do
decyzji o budowie nowego pieca jest daleko.

Bêdzie rafineria i Park
– Nawet, jeœli taka zostanie podjêta, to nie ma mowy o likwidacji legnickiej huty. W grê ewentualnie wchodziæ mo¿e zlikwidowanie jakiejœ czêœci procesu produkcyjnego. Dlatego mamy plany
inwestycji, które zniweluj¹ ewentualne skutki takiej decyzji
– oœwiadczy³.
Ju¿ w paŸdzierniku w legnickiej hucie otwarta ma zostaæ rafineria o³owiu. Znajdzie w niej zatrudnienie 55 osób.
– Trwaj¹ ju¿ prace nad adaptacj¹ budynku, w którym mieœci³ siê
magazyn. Do pieców topielnych o³ów bêdzie dostarczany zarówno z naszej huty jak i g³ogowskich – mówi dyrektor G¹siorowski.
Priorytetem jest jednak utworzenie Legnickiego Parku Technologicznego. Obj¹³by on zarówno niewykorzystane dot¹d tereny
huty jak i Zanamu – Legmetu.
– Bêdzie to obszar, na którym ró¿ne firmy mog³yby prowadziæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Niekoniecznie zwi¹zan¹ z przemys³em
miedziowym. Prowadzimy ju¿ rozmowy z inwestorami. Jest zainteresowanie kapita³u krajowego jak i zagranicznego. Jednoczeœnie
powo³aliœmy zespó³ zajmuj¹cy siê studium wykonalnoœci. Przy tworzeniu Parku nie wykluczamy te¿ siêgniêcia po pieni¹dze z Unii
Europejskiej – t³umaczy dyrektor Adam G¹siorowski.

Szczegó³y we wrzeœniu

WO

Legnicki Park Technologiczny ma ruszyæ ju¿ w styczniu przysz³ego roku. Dzia³a³ bêdzie na zasadach podobnych do specjalnych
stref ekonomicznych.
– Na pewno jednak Park nie bêdzie konkurencj¹ dla Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Liczê na wspó³pracê z ni¹. Czêœæ
Parku mo¿e nawet byæ czêœci¹ LSSE. Poza tym specjalne strefy
ekonomiczne maj¹ pozwolenie na dzia³alnoœæ do 2017 roku. Jeœli
do 2010 roku nie sprzedadz¹ swoich gruntów, to bêd¹ mia³y problem. Z biznesowego punktu widzenia to krótki okres czasu
– przekonuje dyrektor G¹siorowski.
Huta Miedzi Legnica prowadzi ju¿ rozmowy z potencjalnymi
inwestorami. S¹ ju¿ nawet pierwsi chêtni do prowadzenia dzia³alnoœci na terenie Parku. Dyrekcja huty nie chce na razie zdradzaæ
szczegó³ów.
– We wrzeœniu przedstawimy szczegó³y na sesji rady miasta –
ucina temat dyrektor huty.
Podobny projekt sprawdza siê ju¿ w Policach, przy tamtejszych
zak³adach chemicznych. Policki park tworzy³ w³aœnie Adam G¹siorowski. Niedawno podpisano tam pierwsze umowy z powa¿nymi
inwestorami.
Pawe³ Jantura, Konkrety
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