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Nagrodzony Inspektor
Jan Kosowski, po siedemnastu latach pracy jako spo³eczny inspektor pracy w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ PeBeKa
w Lubinie zosta³ uhonorowany niezwykle presti¿ow¹ nagrod¹ im. Haliny Krahelskiej.

S

po³eczny inspektor pracy to
powinien byæ ktoœ kto potrafi
siê nara¿aæ. Czasami kolegom
z pracy, a czasami szefom firmy. Inaczej ta robota nie ma sensu – zwyk³
mawiaæ Jan Kosowski. O tym, ¿e on
sam potrafi siê naraziæ i podj¹æ niepopularn¹ decyzjê w PeBeKa wiedz¹ niemal wszyscy. Najlepszym dowodem
na to stwierdzenie jest fakt, ¿e od
1989 za³oga firmy powierza mu tê bardzo wa¿n¹ funkcjê. Wa¿n¹, bo czêsto
od wiedzy i aktywnoœci spo³ecznego
inspektora pracy zale¿¹ warunki,
w jakich pracuj¹ jego koledzy.
– Nasza firma jest specyficzna. Tu
trzeba znaæ nie tylko ogólne przepisy.
Ale tak¿e bardzo specyficzne rozwi¹zania prawne dotycz¹ce bran¿y górniczej,
budowlanej i metalurgicznej. Ale skoro
tyle lat ludzie mnie prawie jednog³oœnie
wybieraj¹ to maj¹ zaufanie, ¿e te wszystkie przepisy znam – mówi Jan Kosowski.

Zaufanie
ponad podzia³ami
A nie zawsze podczas wyborów spo³ecznego inspektora pracy za³oga by³a
tak jednomyœlna jak w ostatnich latach.
Kosowski – cz³onek Solidarnoœci – na t¹
funkcjê zosta³ przed laty rekomendowany w³aœnie przez ten zwi¹zek zawodowy. Zwi¹zkowcy z innych organizacji
woleli, by o bezpieczeñstwo za³ogi dba³
ktoœ z ich cz³onków. Zwi¹zkowcy
w wiêkszoœci firm traktuj¹ wybory spo³ecznego inspektora pracy bardzo presti¿owo. Bo to w³aœnie on ma bardzo du¿e
mo¿liwoœci oddzia³ywania na szefów
zak³adu pracy.
– Ale po latach koledzy
z konkurencyjnych zwi¹zków
przekonali siê do mojej
pracy. Bo ja swoj¹ pracê
rozumiem w ten sposób, ¿e wystêpujê w
interesie wszystkich pracowników, a nie w interesie zwi¹zku,
którego jestem
cz³onkiem
– twierdzi laureat nagrody
im.

Krahelskiej. Nagroda ta nie jest pierwszym wyró¿nieniem, jakie spotka³a za
Kosowskiego. Dwukrotnie, w latach
2001 i 2005, zosta³ wyró¿niony
w konkursie na najaktywniejszego
inspektora na Dolnym Œl¹sku. Jest
tak¿e posiadaczem honorowej
odznaki przyznawanej
przez
G³ównego
Inspektora Pracy.

Pod pr¹d
Nagrody nagrodami, ale sam Kosowski
twierdzi, ¿e jego najwiêkszym zawodowym
osi¹gniêciem jest przyczy-

nienie siê do poprawy warunków pracy na
szybie Lubin wschodni.
– Tam naprawdê by³o ciê¿ko. Wysoka temperatura, wilgotnoœæ barak wentylacji – sprawia³y, ¿e praca przeradza³a
siê w koszmar. Kiedy napisa³em wniosek
do szefów to natychmiast podniós³ siê
raban. Twierdzono, ¿e ¿eby poprawiæ
ludziom na tym szybie warunki pracy
trzeba bêdzie wstrzymaæ budowê, ¿e
kilkaset osób straci pracê. Nawet
zawi¹zki zawodowe naciska³y mnie,
¿ebym ust¹pi³ – opowiada Kosowski.
Jednak inspektor Kosowski postawi³ na
swoim. Doprowadzi³ do powo³ania specjalnej komisji, która potwierdzi³a jego
zarzuty. Firma musia³a zareagowaæ.

– Wszystko dobrze siê skoñczy³o. Pod
ziemi¹ zamontowano takie specjalne
urz¹dzenia, które rozwi¹za³y problem.
Z pracy nikogo te¿ nie zwolniono– mówi
z satysfakcj¹ Jan Kosowski.
Nie mniejsz¹ satysfakcjê sprawia mu,
¿e doprowadzi³ w firmie do zakazu palenia. Teraz takie rozwi¹zania to standard,
reguluj¹ je nawet ogólne przepisy. Jednak, kiedy Kosowski siê zaj¹³ tym problemem standardem by³o palenie przy biurku.
– Wtedy koledzy trochê krzywo na
mnie patrzyli, ale dzisiaj widaæ, ¿e mia³em racjê – mówi .
Artur Guzicki

Jan Kosowski

jest pracownikiem Przedsiêbiorstwa Budowy Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie.
Od 1989 roku jest wybierany na Spo³ecznego Inspektora Pracy.
W 1996 r. zosta³ Regionalnym Koordynatorem ds. bhp Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”.
W 1998 r. zainicjowa³ powo³anie Klubu Spo³ecznego Inspektora Pracy przy Regionie Zag³êbie Miedziowe
NSZZ „Solidarnoœæ”.
Jan Kosowski by³ inicjatorem ustanowienia w Regionie konkursu o tytu³ najaktywniejszej Komisji Zak³adowej
w dzia³aniach na rzecz poprawy warunków pracy oraz najaktywniejszego Spo³ecznego Inspektora Pracy.
By³ inicjatorem i wspó³organizatorem uroczystych obchodów Œwiatowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy w Regionie
Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”.
NAGRODY I WYRÓ¯NIENIA
Wyró¿niony w konkursie na najaktywniejszego Zak³adowego Spo³ecznego Inspektora Pracy w 2001 r.
i 2005 r. na Dolnym Œl¹sku, w 1998 r. w konkursie organizowanym przez Komisjê
Krajow¹ NSZZ „Solidarnoœæ” o tytu³ najaktywniejszego Regionalnego
koordynatora ds. ochrony œrodowiska pracy oraz w 2005 r. Odznak¹ Honorow¹ za Zas³ugi dla Ochrony Pracy przyznawan¹
przez G³ównego Inspektora Pracy.
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Pierwszy zarz¹d

Szkolenia
22 czerwca 2006 r., w Jaworze odby³o siê szkolenie Rady pracowników. Uczestnikami byli cz³onkowie Zwi¹zku w: Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–W³asnoœciowej w Jaworze, Zak³adzie Us³ug
Remontowych Sp. z o. o. w Jaworze, Spó³dzielni Inwalidów „Improdus” w Jaworze. Podczas szkolenia omówiono ustawê o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przedstawiono projekt regulaminu rady pracowników i projekt porozumienia miêdzy rad¹ pracowników a pracodawc¹. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy Morawski.

Cz³onkowie Organizacji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” Spó³dzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w G³ogowie wziêli udzia³ w szkoleniu Rady pracowników, które odby³o siê w G³ogowie 23 czerwca br.
Szkolenie dotyczy³o ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i
Jerzy Morawski.

Pierwszy Zarz¹d Regionu obecnej kadencji odby³ siê 5 lipca. G³ównym punktem posiedzenia by³o okreœlenie sk³adu i wybór prezydium
ZR. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Bogdan Or³owski zaproponowa³, ¿eby prezydium dzia³a³o w trzyosobowym sk³adzie. Józef Czyczerski
zg³osi³ wniosek o rozszerzenie prezydium do 5 osób. Wniosek Czyczerskiego zosta³ poparty przez wiêkszoœæ cz³onków Zarz¹du.
Or³owski do sk³adu prezydium zg³osi³ na zastêpcê i skarbnika Jerzego Morawskeigo, a na sekretarza Ewê Kosiorowsk¹. Na dwa pozosta³e miejsca w prezydium przewodnicz¹cy zaproponuje kandydatów na sierpniowym zarz¹dzie.
W dalszej czêœci Zarz¹d przyj¹³ stanowisko w sprawie próby zmniejszenia liczby cz³onków Krajowej Komisji Rewizyjnej, w którym
czytamy „ZR negatywnie opiniuje propozycjê zmniejszenia liczebnoœci cz³onków Krajowej Komisji Rewizyjnej z 16 do 9. Zmiana ta
spowoduje zmniejszenie mo¿liwoœci kontroli w³adzy wykonawczej i ograniczy reprezentacjê przedstawicieli regionów we w³adzy
kontrolnej”.
WO

Najlepsze w Polsce
Pierwsze miejsce w kraju i wysok¹ nagrodê pieniê¿n¹ zdoby³ czteroosobowy
zespó³ uczennic z I LO w Jaworze w ogólnopolskim konkursie historycznym
„¯ycie religijne w czasach PRL – jednostka, wspólnota, instytucja”,
organizowanym przez Fundacjê Batorego i Oœrodek KARTA.

Z

297 prac nades³anych z ca³ej Polski, autorstwa 604
uczniów, jury w sk³adzie Anna Radziwi³³, Zbigniew
Gluza, Jacek Kochanowicz, Henryk Samsonowicz i
Tomasz Szarota uhonorowa³o I miejscem pracê Aleksandry
Golonki, Marceliny Jakimowicz, Katarzyny Marcisz i Anny
Zapotockiej zatytu³owan¹ „¯ycie religijne jaworzan – bolesna
próba rozrachunku przesz³oœci”. Praca ma charakter badawczy, liczy ponad 100 stron wraz z dokumentacj¹ i zawiera prezentacjê multimedialn¹. Jak stwierdzi³o jury w komunikacie
konkursu: “Temat by³ najtrudniejszym ze wszystkich dot¹d
wyzwaniem konkursowym; emocjonalnie i intelektualnie
mogli mu sprostaæ, mimo wieku, tylko dojrzali uczestnicy.
Konieczne okaza³o siê docieranie do materia³ów Ÿród³owych
w trudno dostêpnych archiwach b¹dŸ do œwiadków, którzy
zwykle wykraczali daleko poza kr¹g osób najbli¿szych. Trzeba
by³o umieæ oddzieliæ prywatn¹ sferê prze¿yæ religijnych od
zachowañ jednostek i wspólnot czy strategii instytucji, które tê
sferê w okresie PRL – w warunkach niesprzyjaj¹cych – chroni³y”.
Du¿a czêœæ opracowania poœwiêcona jest ¿yciu religijnemu jaworzan w okresie stanu wojennego, roli Koœcio³a, ksiê¿y, NSZZ „Solidarnoœæ” i prze¿yciom religijnym osadzonych w wiêzieniu po manifestacji z 31 sierpnia 1982 r. cz³onków jaworskiej „Solidarnoœci”.
Ukazane zosta³y ró¿ne formy represji i szykan wobec nich, ale te¿
elementy udanego oporu oraz jednoczenia siê spo³ecznoœci wiernych wobec re¿imu komunistycznego. Dziewczêtom uda³o siê
zapisaæ i udokumentowaæ relacje spo³eczeñstwo–w³adza z perspektywy ludzi wierz¹cych na terenie Jawora i w regionie. Na ten
element jury zwróci³o szczególn¹ uwagê i by³o pod jego ogromnym
wra¿eniem. Podobne zachowania mia³y miejsce w ca³ej Polsce, st¹d
nale¿y mieæ nadziejê, ¿e praca stanie siê przyczynkiem do pog³êbionych badañ w tym zakresie. W³aœnie dlatego jest ona tak wa¿na
dla organizacji zwi¹zkowej. Jak stwierdzi³y same laureatki: „Dziêki
tej pracy pozna³yœmy skrywan¹ historiê Jawora, której opisu nikt
wczeœniej siê nie podj¹³. Pozna³yœmy te¿ wielu wspania³ych ludzi,
którzy przyczynili siê do powstania naszej pracy. Udowodni³yœmy,
¿e historia jest ci¹gle ¿ywa i warto j¹ odkrywaæ. Przyznana nagroda
by³a dla nas ogromnym zaskoczeniem”.

Napoje ch³odz¹ce
dla pracowników!
G³ówny inspektor pracy przypomina wszystkim pracodawcom
o obowi¹zku zapewnienia napojów osobom pracuj¹cym w wysokiej
temperaturze.
Wymóg taki stawia art. 232 Kodeksu pracy, który mówi m.in. ¿e
pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom zatrudnionym
w warunkach szczególnie uci¹¿liwych, nieodp³atnie, odpowiednie
napoje, je¿eli jest to niezbêdne ze wzglêdów profilaktycznych. Zgodnie z rozporz¹dzeniem RM z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279), obowi¹zek zapewnienia napojów przez pracodawcê dotyczy osób zatrudnionych przy
pracach na otwartej przestrzeni, jeœli temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C oraz stanowisk, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C. Napoje
powinny byæ dostêpne dla pracowników w ci¹gu ca³ej zmiany roboczej i w iloœci zaspokajaj¹cej ich potrzeby.
W przypadku osób wykonuj¹cych prace brudz¹ce na otwartej przestrzeni w wysokiej temperaturze, pozbawionych dostêpu do wody
bie¿¹cej, pracodawca zobowi¹zany jest zapewniæ do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na ka¿dego pracownika.
Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na stan techniczny okien i œwietlików, które powinny byæ wyposa¿one w odpowiednie urz¹dzenia, np.
w ¿aluzje i rolety, eliminuj¹ce nadmierne nas³onecznienie stanowisk
pracy. Podstawa prawna: rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki
socjalnej z 26 wrzeœnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
(Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650). Nale¿y te¿ zadbaæ, aby okna
i œwietliki by³y wyposa¿one w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na ich ³atwe
i bezpieczne otwieranie z poziomu pod³ogi oraz w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na utrzymanie otwieranych czêœci w po¿¹danym po³o¿eniu.
Istnieje zakaz pracy dla pracowników m³odocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni C,
a wilgotnoœæ wzglêdna powietrza 65%. Podstawa prawna: rozporz¹dzenie RM z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
m³odocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych
prac.
Nieprzestrzeganie w/w przepisów jest wykroczeniem przeciwko
prawom pracownika, zagro¿onym grzywn¹ w drodze mandatu w
wysokoœci maksymalnej 1 tysi¹ca z³otych. Inspektor pracy mo¿e te¿
skierowaæ wniosek do s¹du grodzkiego, który ma prawo ukaraæ
grzywn¹ do 5 tys. z³.
PIP

Stanis³aw Witek
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Cz³onkowie Solidarnoœci z organizacji zak³adowych i miêdzyzak³adowych w: Horman Serwis Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, ZOZ–ie
w Lubinie, Sitechu Spó³ka z o. o. w Polkowicach, Volkswagenie Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Automatyce MiedŸ Spó³ka z o. o.
w G³ogowie, Inovie Sp. z o. o. w Lubinie, ZUW Urbex Sp. z o. o.
w Lubinie, Vitbisie Sp. z o. o. w Z³otoryi, Biurze Zarz¹du KGHM Polska MiedŸ SA w Lubinie, PH–P „Mercus” Sp. z o. o. w Polkowicach,
MPWiK Sp. z o. o. w Lubinie, ZGKiM w Rudnej, FUM „Chofum” SA
w Chocianowie, real,– Sp. z o. o. w Lubinie, Urzêdzie Miasta i Gminy
w Œcinanwie, PKS–ie Lubin SA, MCZ SA w Lubinie, Przedsiêbiorstwie
Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach i Miejskim Przedsiêbiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Lubinie wziêli udzia³ w szkoleniu
Rady pracowników. Zajêcia odby³y siê 27 czerwca br. w Lubinie. 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
EK
Kosiorowska i Jerzy Morawski.
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Œl¹sk – Per³a w Koronie Czeskiej
Trzy okresy œwietnoœci w relacjach artystycznych Œl¹ska i Czech

W

ystawa Œl¹sk – Per³a
w Koronie Czeskiej.
Trzy okresy œwietnoœci
w relacjach artystycznych Œl¹ska
i Czech powsta³a dziêki wspó³pracy
Muzeum Miedzi w Legnicy, Národní galerie v Praze i Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego.
Ekspozycja sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsz¹ stanowi: Z³ota epoka
Luksemburgów i poœwiêcona jest
zwi¹zkom œl¹sko–czeskich obecnym
w sztuce 2 po³owy XIV i 1 po³owy XV
stulecia. Ukazuje relacje stylistyczne,
zagadnienia ówczesnego mecenatu
czy oddzia³ywania czeskich wizerunków kultowych i ikonografii religijnej
na Œl¹sku poprzez dzie³a œl¹skich artystów kszta³conych w Pradze czy te¿
czeskich artystów na Œl¹sku.
Ekspansja dworskiego stylu z Pragi
czasów Karola IV i Wac³awa IV, a wiêc
z lat ok. 1350–1425 i wzorowanie siê
na dzie³ach Parterów zaowocowa³y
na Œl¹sku powstaniem wielu rzeŸb
przedstawiaj¹cych Madonnê z Dzieci¹tkiem. Ponadto na wystawie s¹

P

tak¿e przyk³ady dzie³ mobilnych, jak
obrazy tablicowe i o³tarzowe Uzupe³nieniem tej problematyki s¹ œl¹skie
i czeskie obiekty rzemios³a z czasu ok.
1400–1425 : kielichy, monstrancje
i inne elementy wyposa¿enia liturgicznego. Ekspozycjê wzbogacaj¹ prace
miniatorów œl¹skich, którzy kszta³cili
siê w skryptoriach czeskich schy³ku
XIV stulecia, i którzy swe najlepsze
dzie³a pozostawili na Œl¹sku. S¹ to
kodeksy, biblie, msza³y i gradua³y.
Wspólnota obrazowa sztuki Czech
i Œl¹ska na prze³omie XIV i XV w.
opiera³a siê tak¿e na transferze wizerunków kultowych maj¹cych swoj¹
utrwalon¹ formê. Na wystawie ukazano obiekty kultowe powsta³e na
Œl¹sku w XV w. bêd¹ce modyfikacj¹
pierwotnych wzorców czeskich.
Druga czêœæ ekspozycji powsta³a
pod has³em: W blasku rudolfiñskiej
Pragi.
Ukazane s¹ wszechstronne zwi¹zki artystyczne pomiêdzy Œl¹skiem
i Czechami, a w szczególnoœci pomiêdzy stolicami obydwu regionów Wroc³awiem i Prag¹ w czasach panowania
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cesarza Rudolfa II (1576–1612). Na
Œl¹sku i we Wroc³awiu dzia³ali Czescy
i prascy artyœci realizuj¹c zamówienia
szlacheckich i mieszczañskich zleceniodawców. Podobnie Œl¹scy artyœci
dzia³ali w Czechach i w Pradze. Byli to
g³ównie graficy, malarze, rzeŸbiarze
ale tak¿e architekci.
Na ekspozycji tak¿e prezentowane s¹ dzie³a sztuki zwi¹zane z obecnoœci¹ w Czechach i w Pradze œl¹skiej
elity intelektualnej oraz jej udzia³u
w przedsiêwziêciach artystycznych na
tym terenie.
Patronuje tej czêœci cesarz Rudolf II
– pokazano wiêc dzie³a sztuki, które
uznaæ mo¿na za twórczy wk³ad
w rozbudowan¹ ikonografiê cesarza
Rudolfa.
W trzeciej czêœci prezentowany
jest: Barokowy splendor klasztorów
i pa³aców.
Eksponowane s¹ dzie³a sztuki
powsta³e w okresie od ok. 1655 roku,
który wyznacza pocz¹tek okresu stabilizacji po wojnie trzydziestoletniej,
a¿ do 1742 roku, daty zajêcia Œl¹ska
przez Prusy.
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S¹ tu prace czeskich artystów
powsta³e na Œl¹sku i portrety ich
mecenasów oraz portrety wielkich
mistrzów zakonu Krzy¿owców
z czerwon¹ gwiazd¹ (dzia³aj¹cego
w Pradze i Wroc³awiu).
Eksponowane s¹ tak¿e prace œl¹skich artystów wykonane na zamówienie instytucji koœcielnych i prywatnych zleceniodawców powsta³e
zarówno na Œl¹sku jak i w Czechach..
Poniewa¿ po obu stronach Karkonoszy istnia³o Wspólne „niebo” Czech
i Œl¹ska powsta³y dzie³a malarstwa,
rzeŸby i grafiki odwo³uj¹ce siê do
„czeskiej” ikonografii, g³ównie hagiograficznej (œw. Jan Nepomucen, œw.
Wac³aw, œw. Ludmi³a, œw. Anna Czeska), czy te¿ kultowej, a tak¿e grafiki
czeskich artystów wykonywane dla
œl¹skich miejsc pielgrzymkowych,
g³ównie w Kotlinie K³odzkiej (Wambierzyce, Bardo). Istnia³ tak¿e kult
tych samych obrazów czy te¿ rzeŸb
co znalaz³o potwierdzenie na wystawie.
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ZARZ¥D REGIONU
Bogdan Or³owski - Przedsiêbiorstwo Budowy
Kopalñ PeBeKa S.A. w Lubinie, przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” drug¹ kadencjê, delegat na Krajowy Zjazd
Delegatów i cz³onek Komisji Krajowej od 2002 roku.
Od 1992 cz³onek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa
Rud Miedzi. W latach 1992 - 1996 przewodnicz¹cy
Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Jerzy Morawski - Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
w Legnicy. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów od
1995 roku, delegat na Krajow¹ Sekcjê Po¿arnictwa
1992 - 1995, delegat na Dolnoœl¹sk¹ Sekcjê Po¿arnicz¹
2000 - 2006. Delegat na WZDR od 1992
do 2006 i cz³onek Zarz¹du Regionu (cz³onek prezydium
1992 - 2000, zastêpca przewodnicz¹cego od 2000)
Ewa Kosiorowska - Gimnazjum nr 4
w Legnicy. Sekretarz Zarz¹du Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” od 1992 roku.
Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów i cz³onek
Komisji Krajowej od 1998 roku. Cz³onek Rady
Sekcji Regionalnej Oœwiaty i Wychowania w Legnicy od 1992 r. do 2006 Cz³onek KZ pracowników
Oœwiaty i Wychowania w Legnicy od 1989.

Dariusz D¹browski - Volkswagen Motor Polska
sp. z o.o. w Polkowicach. Cz³onek Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ” od
2002 roku, przewodnicz¹cy Komisja Zak³adowej
przy Volkswagen Motor Polska od 2000 roku.
Delegat i cz³onek Rady Sekcji Krajowej Przemys³u
Motoryzacyjnego i jej wiceprzewodnicz¹cy.
Józef Czyczerski - KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG
Rudna w Polkowicach. Delegat na KZD NSZZ „Solidarnoœæ” od 1989 roku, cz³onek Rady Krajowej Komisji
Górniczej od 1999 roku. Przewodnicz¹cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi od 1991 roku. Delegat na
WZD Dolny Œl¹sk, nastêpnie Zag³êbie Miedziowe od
1989 roku. Sekretarz (1989 - 1990) KZ przy ZG Rudna a
nastêpnie przewodnicz¹cy KZ ZG Rudna od 1990 roku.

Jacek Dziuba - KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG Polkowice Sieroszowice w Kazimierzowie. Cz³onek
Komisji Rewizyjnej NSZZ “Solidarnoœæ” przy ZG
Polkowice - Sieroszowice w latach 2002 - 2004.
Cz³onek KZ przy ZG Polkowice - Sieroszowice od
2004 roku. W obecnej kadencji wiceprzewodnicz¹cy
KZ przy ZG Polkowice - Sieroszowice.

Andrzej WoŸnica - KuŸnia Jawor S.A.
w Jaworze. Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej przy KuŸni Jawor od 2002 roku. Delegat na
WZD Regionu od 2002 roku.

Jacek Franczuk - KGHM Polska MiedŸ S.A.
O/Huta Miedzi G³ogów. Cz³onek Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” od 1992 roku
(zastêpca przewodnicz¹cego od 2002). Od 2002
roku delegat na Walne Zebranie Delegatów
Regionu Zag³êbie Miedziowe.

Krystyna Marcinowska - Zarz¹d Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”. Cz³onek Zarz¹du
Delegatury Dolny Œl¹sk w Legnicy 1981 roku.
Przewodnicz¹ca KZ przy MUSI Piast w Legnicy
1980 - 1981, przewodnicz¹ca KZ przy Zarz¹dzie
Regionu w Legnicy od 1998 roku.

Ewa Grzeœkowiak - Sitech sp. z o.o. w Polkowicach. Cz³onek Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy Sitech sp. z o.o. od 2000 roku (skarbnik 2002 - 2006, przewodnicz¹ca od 2006).

Stanis³aw Miazga - ZUW URBEX O/Lubin. Cz³onek Rady Sekcji Górnictwa Rud Miedzi od 2002
roku. Cz³onek Zarz¹du Regionu od 2002. Cz³onek
Komisji Zak³adowej przy ZG Lubin 1989 - 1991.
Przewodnicz¹cy KZ przy ZUW Urbex od 2002
roku.

Mariola Karwan - Szko³a Podstawowa nr 4
w Legnicy. Przewodnicz¹ca Sekcji Regionalnej
Oœwiaty i Wychowania od 1998 roku (przewodnicz¹ca od 1998), przewodnicz¹ca Komisji Miêdzyzak³adowej POiW nr 1 w Legnicy od1998 roku.

Wojciech Obremski - Zarz¹d Regionu Zag³êbie
Miedziowe NSZZ „Solidarnoœæ”. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów od 2002 roku. Cz³onek Krajowej Komisji Rewizyjnej 2002 - 2006. Cz³onek KM
przy ZR w latach 1998 - 2006. Deleagat na WZD
Regionu Dolny Œl¹sk 1989 -2002, Cz³onek ZR
Zag³êbie Miedziowe od 2002 roku.

Bogdan Kieleczawa - EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. O/Legnica. Delegat na Krajowy Zjazd
Delegatów od 2006 roku. Delegat na Kongres
Sekretariatu GiE i delegat na WZD Sekcji Krajowej
Energetyki od 1998 roku (od 2006 cz³onek prezydium Sekcji), cz³onek Komisji Zak³adowej przy ZE
w Legnicy od 1998 roku (przewodnicz¹cy od
1998)

Maria Polakiewicz - Zak³ad Poprawczy
w Jerzmanicach. Delegat na WZD Regionu od
1992 roku i cz³onek Zarz¹du Regionu od 1995.
Od 1980 roku przewodnicz¹ca KZ przy Zak³adzie
Poprawczym w Jerzmanicach. Delegat na WZD
Sekcji Regionalnej POiW od 2002 roku.

Jacek Krawczun - PKP Cargo Zak³ad Przewozów
Towarowych PKP w Legnicy. Delegat Okrêgowej
Sekcji Kolejarzy, Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej w latach 1998 -2002.

Jaros³aw Polowy - KGHM Polska MiedŸ S.A.
O/Pol-MiedŸ-Trans Sp. z o.o. w Lubinie. Cz³onek
Komisji Zak³adowej od 1998 roku (zastêpca przewodnicz¹cego 2002 - 2006).

Andrzej Kulik - KGHM Polska MiedŸ S.A. O/ZG
Lubin. Delegat na WZD Regionu od 1998 roku.
Cz³onek Komisji Miêdzyzak³adowej przy ZG Lubin
od 1998 roku (cz³onek prezydium od 2002). Delegat na WZD Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi
od 2006 roku.

Tadeusz Tumilewicz - KGHM Polska MiedŸ S.A.
O/Huta Miedzi Legnica. Delegat na Krajowy Zjazd
Delegatów 1998 - 2006 i cz³onek Komisji Krajowej. Cz³onek Zarz¹du Regionu od 1994 (przewodnicz¹cy 1998 -2002) Cz³onek KM przy Hucie
Miedzi Legnica od 1990.

Stanis³aw Witek - Szko³a Podstawowa
w Paszowicach. Przewodnicz¹cy Komisji Miêdzyzak³adowej Pracowników Oœwiaty i Wychowania w Jaworze od 1991roku. Delegat na WZD
Regionu od 1992 i cz³onek Zarz¹du Regionu od
2002 roku. Delegat na WZD Sekcji Regionalnej
Oœwiaty od 1992 i cz³onek rady Sekcji jak równie¿ jej rzecznik prasowy.

Piotr Wegner - Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Legnicy. Delegat na WZD
Regionu od 1998 roku i cz³onek Zarz¹du Regionu
od 2002 roku. Cz³onek Komisji Zak³adowej przy
MPK od 1994 roku (zastêpca przewodnicz¹cego
1994 - 1998, przewodnicz¹cy od 1998 roku).

REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA

Adam Buszkowski

Krzysztof Danek

Mariusz Drabczyk

Piotr Motyliñski
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Œwieccy, a Ewangelizacja
Œwieccy w Koœciele – Christifideles laici cz III
„¯yæ tak jak by Bóg nie istnia³”– oto
dewiza której ho³duje wspó³czesny cz³owiek, szczególnie z krajów tzw. Pierwszego Œwiata . Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
wyra¿a obawy, ¿e zobojêtnienie religijne
i zupe³ny brak odniesienia w ¿yciu praktycznym do Boga jest zjawiskiem bardziej nawet niepokoj¹cym ni¿ nieskrywany ateizm. Ograniczanie religijnoœci
jedynie do kilku obrzêdów (œwiêcenie
pokarmów, Pasterka...) powoduje, ¿e
wiara stopniowo traci znaczenie w tak
wa¿nych dziedzinach ludzkiego ¿ycia jak
narodziny, œmieræ czy cierpienie. Bywa
oczywiœcie tak, ¿e s¹ regiony œwiata,
w których religia jest ¿ywa. Trzeba jednak wiedzieæ, ¿e poddawana jest ona
ró¿nym naciskom i procesom laicyzuj¹cym. Ka¿dy wierny powinien zdawaæ
sobie sprawê z wielkiego, moralnego
i duchowego dziedzictwa, jakie niesie
religia.
Wiedza ta jest niezbêdna do tego, by
skutecznie broniæ siê przed niesprawiedliwymi atakami, unikaæ zagro¿eñ takich jak:
sekty czy sekularyzacja. Wiedza ta
potrzebna jest tak¿e, a mo¿e przede
wszystkim po to, by umiejêtnie i z sukcesem krzewiæ naukê Jezusa Chrystusa. To
zadanie musi postawiæ przed sob¹ ka¿dy
œwiecki wierny. Konieczne jest, aby unikn¹æ
rozdŸwiêku miêdzy Ewangeli¹ a codziennym ¿yciem: w pracy, na polu spo³ecznym,
w czasie odpoczynku. Co wiêcej, Ewangelia powinna byæ wrêcz natchnieniem dla
zwyczajnego, powszedniego ¿ycia. Papie¿
nawo³uje do otwarcia drzwi Chrystusowi,
wie bowiem, ¿e tylko Chrystus ma s³owa
¿ycia. Cz³owiek bywa niepewny sensu
swego ¿ycia, czasem jest w rozpaczy, a Bóg
mo¿e byæ jego jednym ratunkiem i nie
wolno lekkomyœlnie pozbawiaæ ludzi tej
mo¿liwoœci. Wszêdzie istnieje potrzeba
odbudowanie chrzeœcijañskiej tkanki spo³ecznej, konieczne jest wiêc odtworzenie
wspólnot koœcielnych a tak¿e systematyczna katechizacja.

Prawo do ¿ycia, godnoœci
i wzywania imienia
Pañskiego
W¹tkiem, do którego nieustannie
powraca Ojciec Œwiêty jest prawo do

¿ycia. Podstawowe nauczanie Koœcio³a
w tej kwestii nie zmienia siê od lat.
Ka¿dy, czy s³aby, czy silny, bogaty, czy
biedny ma prawo do ¿ycia. Papie¿ cytuje
tu postanowienia Soboru Watykañskiego
II o tym, ¿e wszystko, co godzi w samo
¿ycie – jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, spêdzanie p³odu, eutanazja, samobójstwa– jest haniebne i zaka¿a cywilizacjê ludzk¹. Podobnie hañbi ludzkoœæ
wszystko to, co ubli¿a godnoœci cz³owieka: nieludzkie warunki ¿ycia, arbitralne
aresztowania, deportacje, niewolnictwo,
prostytucja, handel kobietami i m³odzie¿¹ a tak¿e nieludzkie warunki pracy,
gdzie pracownik traktowany jest jak
zwyk³e narzêdzie zysku.
Jan Pawe³ II wskazuje równie¿, ¿e
katolicy spe³niaj¹ wa¿n¹ rolê uczestnicz¹c w rozwi¹zywaniu nowych problemów bioetyki. Uwra¿liwiaj¹ na mo¿liwoœci i niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce
z rozwoju medycyny, biologii czy genetyki a tak¿e z postêpu technologicznego.
„Przyjmuj¹c z mi³oœci¹ i wielkodusznie
ka¿de ludzkie ¿ycie, zw³aszcza wtedy,
gdy jest ono w¹t³e lub chore, Koœció³
realizuje zasadniczy wymiar swego
pos³annictwa, tym bardziej potrzebnego
im bardziej dochodzi do g³osu Kultura
Œmierci. Koœció³ wierzy bowiem, ¿e
¿ycie ludzkie nawet gdy s³abe i cierpi¹ce
jest zawsze wspania³ym darem Bo¿ej
dobroci.” „W Bogu ¿yjemy, poruszamy
siê i jesteœmy”– przypomina s³owa
z Dziejów Apostolskich Papie¿. Ka¿dy
kto wierzy w tê prawdê ma prawo do jej
g³oszenia oraz poszanowania. Co wiêcej,
konsekwencjami wiary mog¹ byæ ró¿norodne decyzje podejmowane w ¿yciu
indywidualnym i wspólnotowym, decyzje te powinny byæ szanowane. To w³aœnie jest wolnoœæ sumienia, i wolnoœæ
religijna.
Jan Pawe³ II uwa¿a, ¿e „wolnoœæ religijna, niezbywalny wymóg godnoœci cz³owieka, le¿y u podstaw wszystkich praw
ludzkich, a wiêc jest niezbywalnym czynnikiem dobra osoby i ca³ego spo³eczeñstwa, jak równie¿ osobistej realizacji ka¿dego.” Ka¿dy te¿ powinien siê g³oœno
upominaæ o tê wolnoœæ i nie zapominaæ
o tych, którzy z wolnoœci sumienia nie

mog¹ korzystaæ lub s¹ szykanowani za
okazywanie swych uczuæ religijnych.
Wszyscy jesteœmy winni podziw
i wdziêcznoœæ tym, naszym braciom
œwieckim, „którzy ¿yj¹ jako œwiadkowie
wiary, w jednoœci ze Stolic¹ Apostolsk¹
mimo ograniczenia ich wolnoœci i pozbawienia pos³ugi kap³añskiej. Ryzykuj¹c
wszystko, nawet w³asne ¿ycie, œwieccy
daj¹ w ten sposób œwiadectwo jednej
z najistotniejszej w³aœciwoœci Koœcio³a:
Koœció³ Bo¿y rodzi siê z ³aski Bo¿ej, co
w sposób najbardziej wznios³y wyra¿a
siê w mêczeñstwie.”

Œwieccy a polityka
„Aby o¿ywiaæ duchem chrzeœcijañskim doczesn¹ rzeczywistoœæ œwieccy
nie powinni uchylaæ siê od uczestniczenia
w polityce.” Jako politykê nale¿y tu rozumieæ wszelk¹ dzia³alnoœæ publiczn¹, spo³eczn¹, prawodawcz¹ zmierzaj¹c¹ do
osi¹gniêcia dobra wspólnego. Oczywiœcie chrzeœcijanin nie mo¿e byæ obojêtny
na ró¿norodne oskar¿enia o karierowiczostwo, korupcjê, egoizm, czy kult w³adzy kierowane pod adresem cz³onków
parlamentu, rz¹du czy partii politycznych
. Nie mo¿e to byæ jednak usprawiedliwieniem dla nieobecnoœci chrzeœcijan
w polityce. Poniewa¿ rozpowszechniony
jest pogl¹d, ¿e polityka jest terenem
moralnego zagro¿enia Ojciec Œwiêty
wskazuje kilka warunków, pod jakimi
mo¿na a nawet nale¿y uprawiaæ politykê.
1. Dobro Wspólne, dobro wszystkich
ludzi i ca³ego cz³owieka – oto podstawowe kryterium uprawiania polityki
2. Duch S³u¿by musi o¿ywiaæ i byæ
podstaw¹ w³adzy politycznej “gdy¿
tylko on w po³¹czeniu z kompetencj¹
i skutecznoœci¹ dzia³ania decyduje
o tym, czy poczynania polityków s¹
<jawne> i <czyste>, zgodne z tym,
czego– zreszt¹ s³usznie– ludzie od nich
wymagaj¹. Pobudza to do otwartej
walki i zdecydowanego przezwyciê¿ania
takich pokus, jak nieuczciwoœæ, k³amstwo, wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacania niewielkiej grupy
osób lub w celu zdobycia popleczników,
stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych œrodków dla zdobycia,

utrzymania b¹dŸ powiêkszenia w³adzy
za wszelk¹ cenê”.
3. Sprawiedliwoœæ, jej obrona i promocja powinny byæ sta³ym kierunkiem
polityki.
4. Solidarnoœæ jest stylem oraz narzêdziem polityki. Wszyscy jesteœmy
odbiorcami polityki i jej aktorami a Solidarnoœæ jest mocn¹ i sta³¹ wol¹ anga¿owania siê na rzecz dobra wspólnego.
„Wszyscy bowiem jesteœmy naprawdê
odpowiedzialni za wszystkich”. Solidarnoœæ jest drog¹ do pokoju i rozwoju.
5. Autonomia Rzeczywistoœci Ziemskiej jest niew¹tpliwie wa¿na dla w³aœciwego prowadzenia polityki. Trzeba rozró¿niaæ to, co czyni¹ wierni we w³asnym
imieniu jako obywatele kieruj¹cy siê g³osem chrzeœcijañskiego sumienia od tego,
co czyni¹ wraz ze swymi pasterzami
w imieniu Koœcio³a. Pasterze i wspólnoty chrzeœcijañskie stoj¹ na stra¿y transcendentnego wymiaru osoby ludzkiej,
nie uto¿samiaj¹c siê z ¿adn¹ wspólnot¹
polityczn¹ stanowi¹ wsparcie dla tych
œwieckich, którzy zadaj¹ sobie trud
poznania spo³ecznej nauki Koœcio³a
Katolickiego, staraj¹ siê wprowadzaæ jej
zasady w ¿ycie, preferuj¹ opcje na rzecz
ubogich oraz prosty styl ¿ycia.

Œwieccy w ¿yciu
gospodarczo–spo³ecznym
„W kontekœcie radykalnych przemian
zachodz¹cych w œwiecie gospodarki
i pracy œwieccy musz¹ przede wszystkim
anga¿owaæ siê w rozwi¹zywanie bardzo
powa¿nych problemów rosn¹cego bezrobocia, walczyæ o jak najszybsze po³o¿enie kresu licznym nieprawoœciom
wynikaj¹cym z niew³aœciwej organizacji
pracy, zabiegaæ o to by miejsce pracy
sta³o siê miejscem wspólnoty osób ciesz¹cych siê poszanowaniem ich podmiotowoœci prawa do uczestnictwa, walczyæ
o rozwój nowej solidarnoœci pomiêdzy
tymi, którzy uczestnicz¹ we wspólnej
pracy oraz o stworzenie nowego typu
przedsiêbiorstw, o zrewidowanie systemów handlowych finansowych, a tak¿e
o zmianê systemu wymiany technologicznej. W tym celu œwieccy musz¹
wykonywaæ swoj¹ pracê z zawodow¹

kompetencj¹,
uczciwoœci¹
i w duchu
chrzeœcijañskim, traktuj¹c j¹ jako drogê
do osobistego uœwiêcania.”

Œwieccy a kultura
W obrêbie kultury i poprzez kulturê
wiara chrzeœcijañska staje siê historyczna
i tworzy historiê. Chrzeœcijanie powinni
zatem uczestniczyæ wszêdzie tam, gdzie
bêd¹ mogli mieæ wp³yw na jakoœæ
i poziom kultury. Jan Pawe³ II ma tu na
myœli szko³y, uniwersytety, oœrodki
badañ naukowych, œrodowiska twórczoœci artystycznej, i humanistycznej refleksji. Œwieccy winni wykorzystywaæ sw¹
twórcz¹ inteligencjê nie tylko po to, by
oczyszczaæ kulturê ze zgubnych nalecia³oœci, ale tak¿e po to, by wzbogacaæ j¹
poprzez oryginalne bogactwo Ewangelii
i wiary chrzeœcijañskiej. W ten sposób
Koœció³, ta wspólnota laikatu i pasterzy
mo¿e pobudzaæ i nak³aniaæ do kultury
¿ycia osobistego i spo³ecznego, i dzia³alnoœci¹ swoj¹ wychowuje cz³owieka do
wewnêtrznej wolnoœci.
Innym wa¿nym polem dzia³alnoœci
œwieckich zwi¹zanej z kultur¹ s¹ œrodki
masowego przekazu. Jego Œwi¹tobliwoœæ wskazuje jak nale¿y wykorzystywaæ massmedia dla po¿ytku publicznego. “W pos³ugiwaniu siê œrodkami przekazu oraz w ich odbiorze nale¿y pilnie
zatroszczyæ siê z jednej strony o czynne
wychowanie zmys³u krytycznego o¿ywianego umi³owania prawdy, z drugiej–o podejmowanie obrony wolnoœci
i poszanowania godnoœci osoby; nale¿y
równie¿ popieraæ autentyczn¹ kulturê
poszczególnych narodów, zdecydowanie i z odwag¹ przeciwstawiaj¹c wszelkim formom monopolizacji i manipulowania. Jednak duszpasterska odpowiedzialnoœæ œwieckich nie koñczy siê na
podejmowaniu wy¿ej wymienionych
dzia³añ obronnych. Na wszystkich drogach œwiata, a wiêc tak¿e na jego wielkich arteriach, jakimi s¹ prasa, film, radio,
telewizja i teatr, musi byæ g³oszone
zbawcze s³owo Ewangelii.”
Agnieszka Rurak-¯eleŸny

Porady Prawne
Renta wyrównawcza

N

a wstêpie nale¿y wyjaœniæ, ¿e
podstawê prawn¹ dochodzenia renty wyrównawczej
stanowi¹ przepisy Kodeksu Cywilnego
(art. 444 § KC) a nie przepisy Kodeksu Pracy.

Zgodnie z treœci¹ art. 444 § 2 Kodeksu
Cywilnego je¿eli poszkodowany utraci³
ca³kowicie lub czêœciowo zdolnoœæ do
pracy zarobkowej (m. innymi na skutek
wypadku przy pracy) albo je¿eli zwiêkszy³y siê jego potrzeby lub zmniejszy³y
widoki powodzenia na przysz³oœæ mo¿e
on ¿¹daæ od zobowi¹zanego ( m. innymi
by³ego pracodawcy) naprawienia szkody
odpowiedniej renty.
Renta wyrównawcza wed³ug art. 444
§ 2 KC wyrównuje szkodê wyrz¹dzon¹
czynem niedozwolonym, która wynika
z utraty zdolnoœci do pracy a œciœlej
z braku mo¿liwoœci uzyskania dochodów

6

skutkiem utraty b¹dŸ ograniczenia zdolnoœci do pracy.
Metodyka wyliczania tej renty polega
na przyjêciu hipotezy, ¿e gdyby nie
wypadek to poszkodowany dalej pracowa³y na okreœlonym stanowisku i osi¹ga³by nadal dochody z zatrudnienia.
Z drugiej strony bierze siê pod uwagê
dochody jakie poszkodowany uzyskuje
a w przypadku gdy jest ca³kowicie niezdolny do pracy zarobki jakie mo¿e uzyskaæ przy wykorzystaniu posiadanej
zdolnoœci do pracy. Chodzi tu równie¿
o hipotetyczne zarobki, gdy nie pracuje
lub nie chce pracowaæ.
Gdyby po prawid³owych ustaleniach
okaza³o siê, ¿e osoba staraj¹ca siê
o rentê pozostaje w zatrudnieniu to
dochody te nale¿a³oby dodaæ do uzyskiwanych z renty wypadkowej i porównaæ
z mo¿liwymi do uzyskania na stanowisku

pracy, które ta osoba zajmowa³aby
gdyby nie wypadek.
Renta przys³uguj¹ca poszkodowanemu, który zachowa³ czêœciow¹ zdolnoœæ
do pracy powinna odpowiadaæ ró¿nicy
miêdzy zarobkami jakie móg³by osi¹gn¹æ, gdyby nie uleg³ wypadkowi o sumê
renty inwalidzkiej i wynagrodzenia jakie
w konkretnych warunkach jest w stanie
uzyskaæ przy wykorzystaniu swej
uszczuplonej zdolnoœci do pracy.
Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e bierna
postawa osoby ubiegaj¹cej siê o rentê
wyrównawcz¹ w zakresie poszukiwania
pracy mo¿e mieæ wp³yw na wysokoœæ
renty wyrównawczej.
Z praktyki s¹dowej mo¿na potwierdziæ, ¿e S¹d rozpatruj¹cy sprawê o przyznanie renty wyrównawczej pyta osobê
¿¹daj¹c¹ takiej renty jakie starania podejmowa³a w kierunku znalezienia pracy i
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czêsto ¿¹da potwierdzenia tego przez
Urz¹d Pracy.
Ni¿ej zacytujê dwa Orzeczenia S¹du
Najwy¿szego dotycz¹cych tej problematyki:
– Je¿eli wypadek przy pracy nie spowodowa³ ca³kowitej niezdolnoœci do pracy a
jedynie ograniczenie mo¿liwoœci zarobkowych pracownika podstaw¹ ustalenia
wysokoœci renty wyrównawczej (art. 444 §
2 KC) stanowi wysokoœæ spodziewanego
wynagrodzenia pomniejszonego o wynagrodzenie, które pracownik mo¿e uzyskaæ
wykorzystuj¹c ograniczon¹ zdolnoœæ do
pracy, bez wzglêdu na aktualn¹ sytuacjê na
rynku pracy. (Wyrok SN z 7. II. 2006 I UK
301/05).
– Cywilnoprawne roszczenia wyrównawcze pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy przedawniaj¹ siê z up³ywem

lat dziesiêciu, gdy wypadek pozostaje w
zwi¹zku z zaniechaniem wykonywania
obowi¹zków pracodawcy, które nosi znamion wystêpku (art. 442 § 2 KC). (Wyrok
SN z 25.I.2002 UKN 797/00).
Opracowa³
Edward Chmiel

UCHWA£A NR 1
ws. liczebnoœci Zarz¹du Regionu
w kadencji 2006 - 2010
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe ustala na podstawie (92 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarnoœæ”, ¿e Zarz¹d Regionu w kadencji 2006 2010 bêdzie liczy³ 21 cz³onków, z przewodnicz¹cym.
UCHWA£A NR 2
ws. liczebnoœci Prezydium Zarz¹du Regionu
w kadencji 2006 - 2010

VI Walne Zebranie
„Solidarnoœæ” Regionu

VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe na podstawie
(110 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarnoœæ” upowa¿nia Zarz¹d Regionu do ustalenia
liczebnoœci Prezydium Zarz¹du Regionu.
UCHWA£A NR 3
ws. liczebnoœci Regionalnej Komisji
Rewizyjnej
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe ustala na podstawie (92 ust. 2 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarnoœæ”, ¿e Regionalna Komisja Rewizyjna
w kadencji 2006 - 2010 bêdzie liczy³a 5 cz³onków.
UCHWA£A NR 4
ws. sesji zwyczajnych VI Walnego Zebrania
Delegatów
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe postanawia, ¿e
sesja zwyczajna VI Walnego Zebrania Delegatów
w kadencji 2006 - 2010 odbêdzie siê w 2008 roku.
UCHWA£A NR 5
ws. tworzenia list rezerwowych przy wyborach
delegatów na KZD
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe postanawia, ¿e
na liœcie rezerwowej delegatów na Krajowy Zjazd
Delegatów, znajd¹ siê ci kandydaci, którzy uzyskaj¹
w ostatniej turze wyborów delegatów na KZD
ponad po³owê g³osów wa¿nych, lecz nie znajd¹ siê
na miejscach mandatowych.
UCHWA£A NR 6
ws. podniesienia nak³adów na oœwiatê
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe zobowi¹zuje
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” do zg³oszenia na XX KZD postulatu podniesienia nak³adów na oœwiatê do wysokoœci co
najmniej 5% PKB.
UCHWA£A NR 7
ws. przywrócenia placówkom
opiekuñczo-wychowawczym warunków pracy
i p³acy obowi¹zuj¹cych w prawie oœwiatowym
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe zobowi¹zuje
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” do zg³oszenia na XX KZD wniosku o przywrócenie placówkom oœwiatowo-wychowawczym
warunków pracy i p³acy obowi¹zuj¹cych w ustawie
o systemie oœwiaty i Karcie Nauczyciela.
UCHWA£A NR 8
ws. opracowania strategii odtworzenia
szkolnictwa zawodowego adekwatnego
do potrzeb KGHM Polska MiedŸ SA
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe zobowi¹zuje
Zarz¹d Regionu do podjêcia wspó³pracy z Zarz¹dem KGHM Polska MiedŸ SA celem opracowania
wdro¿enia strategii odtworzenia, na bazie Zespo³u
Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w Lubinie
lub Centrum Kszta³cenia Ustawicznego szkolnictwa
zawodowego adekwatnego do potrzeb KGHM.
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Msza œwiêta, inauguruj¹ca ka¿de wa¿ne spotkanie zwi¹zku, tym razem poœwiêcona by³a 50.
rocznicy wydarzeñ poznañskich, ich ofiarom. Odprawi³ j¹ w legnickiej katedrze ksi¹dz Marian
Kopko, regionalny duszpasterz NSZZ „S”. Do tamtych, tak wa¿nych wydarzeñ dla naszej
historii, nawi¹za³ – w wyst¹pieniu otwieraj¹cym obrady – jeden z goœci VI Walnego Zebrania
Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Zag³êbia Miedziowego Jerzy Langer, wiceszef Komisji
Krajowej. Wœród pozosta³ych osób zaproszonych znajdowa³a siê trójka pos³ów z PiS
wywodz¹cych siê z „Solidarnoœci”.

B

ogdan Or³owski, ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Zag³êbie Miedziowe, prezentuj¹c sprawozdanie
Zarz¹du, mówi³ m.in. o oszczêdnoœciach finansowych i dyscyplinie finansowej. Za jedn¹ z wa¿niejszych kwestii dla zwi¹zku uznano zwiêkszenie jego liczebnoœci. Zarz¹d widzia³ w tym du¿¹
rolê lokalnych mediów: telewizji kablowej radia
i prasy. Poprzez nie propagowa³ swe dzia³ania,
inicjatywy. I tak np. po zamieszczeniu w lokalnej
kablówce informacji o uruchomieniu bezp³atnych
porad prawniczych, jednym z pierwszych klientów by³ cz³onek OPZZ. „Mo¿e ju¿ siê do nas
przepisa³” – konkluduje dziœ Or³owski. Istotnie
medialne to tak¿e w³asny miesiêcznik „Solidarnoœæ Zag³êbia Miedziowego”. Region zrzesza
ponad 15 tysiêcy cz³onków, co przy 212 tysi¹cach pracuj¹cych plasuje go na drugim miejscu
w kraju, gdy chodzi o przynale¿noœæ do zwi¹zku.
W sprawozdaniu wymienia siê najlepsze zak³adowe i miêdzyzak³adowe organizacje zwi¹zkowe.
Jak np. ta w zak³adach Volkswagena w Polkowicach, gdzie przy trudnym, bo zagranicznym pracodawcy, spoœród 1100–osobowej za³ogi do
zwi¹zku nale¿y 800 pracowników. A w PKP
Cargo – gdzie ostatnio przesz³a do „Solidarnoœci”
inna organizacja – nale¿y po³owa za³ogi. Ustêpuj¹ce w³adze wspiera 85 g³osów na 115 delegatów. Lista kandydatów na nowego przewodnicz¹cego nie jest d³uga, jest na niej tylko jeden
kandydat, Bogdan Or³owski. Jego przemówienie
wyborcze nie jest d³ugie, powraca w nim m.in.,
w¹tek promocji zwi¹zku, zwiêkszenia liczby

cz³onków. Ma nadziejê na wiêksz¹ skutecznoœæ
dzia³añ, podkreœla: „przestaliœmy bywaæ na salonach, dziœ naszym salonem jest komisja zak³adowa.
Kandydat zyskuje 84 g³osy. O blisko po³owê
zmienia siê sk³ad Zarz¹du Regionu.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu na kadencjê
2006 – 2010, pytany w kuluarach obrad, czym pragn¹³by odró¿niæ nadchodz¹ce cztery lata od minionych, przyznaje, i¿ – co do samego regionu – najbardziej zale¿y mu na zwiêkszeniu aktywnoœci organizacji zak³adowych. Aktywnoœæ ta, w sposób oczywisty, musi zaowocowaæ zwiêkszeniem liczebnoœci
szeregów zwi¹zkowców. Natomiast w dzia³alnoœci
szerszej, na szczeblu Komisji Krajowej, za najwa¿niejsze uwa¿a wspieranie nacisków na polityków, by
zmusiæ ich do spowodowania ustawowego ograniczenia mo¿liwoœci samozatrudnienia pracowników,
oraz – równie¿ ustawowo –zmniejszenia mo¿liwoœci zatrudniania na czas okreœlony.
Dyskusja odbywa³a siê w przerwach pomiêdzy
sprawnie zreszt¹ biegn¹cymi wyborami, pomimo
panuj¹cego za oknem upa³u, przebiega bardzo spokojnie. Tu maj¹ okazjê do zabrania g³osu obecni na
sali goœcie. I tak np. pos³anka PiS El¿bieta Witek zg³asza w swoim i kolegów – pos³ów imieniu gotowoœæ
s³u¿enia w sejmie sprawom zwi¹zku „Solidarnoœæ”.
Zastêpca przewodnicz¹cego Komisji krajowej Jerzy
Langer, szeroko omawia prace Krajówki, a informacji tych nigdy nie za du¿o. Du¿e zainteresowanie
delegatów wywo³uje temat rad pracowników. Prelegent uwa¿a, ¿e obowi¹zkiem „Solidarnoœci” jest
odpowiednie przygotowanie kadr zwi¹zkowych do
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tych rad – szczególnie w tych zak³adach, w których
nie ma jeszcze organizacji zwi¹zkowej. „Solidarnoœæ” widzi w dzia³aniach szkoleniowych na rzecz
rad ogromn¹ szansê promocyjn¹. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Krajowej informuje tak¿e, ¿e na przestrzeni ostatnich piêciu lat wydajnoœæ pracy polskiego pracownika wzros³a w kraju o 30%, przy jednoczesnym wzroœcie wynagrodzeñ zaledwie o 7%.
W Unii wzrost ten jest proporcjonalny, i o tê proporcjonalnoœæ walczy Komisja Krajowa. Sporo siê
mówi o szkoleniach, w tym regionie akurat bardzo
licznie przeprowadzanych. Licznie i liczebnie, i ten
ostatni fakt jest wa¿ny, gdy siê pamiêta o problemach innych regionów.
Wœród uchwa³ podejmowanych w trakcie WZD
zwracam uwagê na tê dotycz¹c¹ szkolnictwa zawodowego, tak zaniedbanego w skali ca³ego kraju.
Wspomniana uchwa³a zobowi¹zuje nowe w³adze
regionu do podjêcia wspó³pracy z Zarz¹dem
KGHM dla odtworzenia tego szkolnictwa.
Ponadto nowe w³adze regionu zosta³y zobligowane do wspólnego z Towarzystwem Pamiêci Ofiar
„Lubina ‘82”, przygotowania obchodów 25. rocznicy wydarzeñ 31 sierpnia 1982 roku. Zebrani
stwierdzaj¹: „Jako cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ”
nie mo¿emy dopuœciæ do zapomnienia o tamtych
tragicznych dniach i œmierci naszych kolegów”.
Uczestnicy zebrania og³aszaj¹ tak¿e apel do parlamentarzystów Rzeczypospolitej o „przyjêcie w jak
najszybszym czasie ustawy dekomunizacyjnej
umo¿liwiaj¹cej odciêcie siê od spuœcizny PRL–u.
Grzegorz Eberhardt
Tygodnik Solidarnoœæ

Delegatów NSZZ
Zag³êbie Miedziowe

UCHWA£A NR 9
ws. przywrócenia dawnej struktury KGHM
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe wyra¿a swoj¹
dezaprobatê wobec procesu restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych w latach
1990 - 2006.
Najwiêksze koszty spo³eczne i finansowe tego
procesu ponieœli pracownicy szeregowi, p³ac¹c za
to zmniejszeniem realnych wynagrodzeñ, a nawet
utrat¹ pracy.
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe zobowi¹zuje
Zarz¹d Regionu do podjêcia wszelkich starañ
wspieraj¹cych dzia³ania pracowników i organizacji
zwi¹zkowych, które d¹¿¹ do odwrócenia tych szkodliwych zjawisk. Szczególnego wsparcia nale¿y
udzieliæ pracownikom firm, które powsta³y na bazie
maj¹tku KGHM Polska MiedŸ SA i które domagaj¹
siê ponownego w³¹czenia w strukturê KGHM PM
SA.
STANOWISKO
ws. obrony miejsc pracy i godziwych
wynagrodzeñ
Delegaci VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ
„Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe upowa¿niaj¹ nowo wybrane w³adze Zwi¹zku do zdecydowanych dzia³añ w obronie miejsc pracy i godziwych wynagrodzeñ.
Nie ma i nie mo¿e byæ naszej zgody na nieuczciwe i bezkarne dorabianie siê jednych kosztem drugich, o czym tak piêknie mówi³ Jan Pawe³ II.
APEL NR 1
ws. powo³ania komitetu honorowego
obchodów 25-tej rocznicy wydarzeñ lubiñskich
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe apeluje do
nowo wybranych w³adz Regionu Zag³êbie Miedziowe o wspólne z Towarzystwem Pamiêci Ofiar Lubina’82 przygotowanie obchodów 25-tej rocznicy
wydarzeñ lubiñskich, która przypada 31 sierpnia
2007 r.
Jako cz³onkowie NSZZ „Solidarnoœæ” nie mo¿emy dopuœciæ do zapomnienia o tamtych tragicznych dniach i œmierci naszych kolegów.
APEL NR 2
ws. przyjêcia ustawy dekomunizacyjnej
VI Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe apeluje do parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej o przyjêcie, w jak najkrótszym czasie, ustawy dekomunizacyjnej umo¿liwiaj¹cej odciêcie siê od spuœcizny
PRL-u.
UCHWA£A KOÑCOWA
Uczestnicy sesji sprawozdawczo-wyborczej
VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Zag³êbie Miedziowe sk³ada
podziêkowania dyrektorowi I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Legnicy Pani Halinie Tamiole za
goœcinê, a pracownikom szko³y za zapewnienie
obs³ugi technicznej i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu naszej sesji.

Delegaci
na Krajowy Zjazd Delegatów
Józef Czyczerski
Dariusz D¹browski
Bogdan Kieleczawa
Ewa Kosiorowska
Jerzy Morawski
Wojciech Obremski
Bogdan Or³owski
Bogus³aw Szarek
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