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W obronie zwolnionych

Pod has³em „Selgros - 0% praw pracowniczych” pikietowa³o 26 stycznia w Poznaniu kilkuset zwi¹zkowców z ca³ego kraju.
Przyjechali, aby przed siedzib¹ zarz¹du firmy zaprotestowaæ przeciwko ³amaniu praw pracowniczych i zwi¹zkowych. Z naszego
Regionu w pikiecie uczestniczylo 50 zwiazkowców.
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Szkolenia

Jerzy Morawski, zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu, 
w dniach 16 – 19 stycznia br., uczestniczy³ w warsztatach dla ekspertów
z NSZZ „Solidarnoœæ”, którzy pe³ni¹ rolê informacyjno–doradcz¹ 
w zakresie praktycznego korzystania z ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, 
a w szczególnoœci pozyskiwania i czytania informacji finansowej przedsiê-
biorstwa, rozpoznawania i interpretowania czynników wp³ywaj¹cych na
kondycjê firmy oraz przygotowywania do prowadzenia dialogu spo³ecz-
nego na bazie przedstawianych ekspertyz. Szkolenie zorganizowa³a
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnoœæ”, w Sobieszewie k/Gdañska, reali-
zuj¹c projekt unijny pt. „Rozpowszechnianie wœród pracowników i pra-
codawców polskich postanowieñ nowej Ustawy o informowaniu pra-
cowników ...” 

W dniach 24 – 26 stycznia br. w Legnicy, Jan Kosowski, Regionalny
Koordynator ds. bhp, przeprowadzi³ szkolenie Spo³eczna Inspekcja Pracy
dla spo³ecznych inspektorów pracy z: Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Miejskiej Sp. z o. o. w Polkowicach, Zespo³u Szkó³ nr 1 w Lubinie, Miej-
skiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w G³ogowie, Miedziowego Cen-
trum Zdrowia SA w Lubinie, Powiatowego Centrum Kszta³cenia Zawo-
dowego w Jaworze, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legni-
cy, Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Jaworze oraz ZUW Urbex Sp.
z o. o. w Lubinie . Szkolenie dotyczy³o podstaw prawnych dzia³alnœci SIP
oraz roli zwi¹zku zawodowego w ochronie pracy. W zajêciach wziê³o
udzia³ 16 osób. 

Cz³onkowie komisji zak³adowych NSZZ „Solidarnoœæ” z: Sitech Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Cedynia” Oddzia³u KGHM „Polska
MiedŸ” SA w Orsku, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Sanden Manufac-
turing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach oraz G³ogowskiego Przedsiê-
biorstwa Komunalnego „Sita” Sp. z o. o. w G³ogowie wziêli udzia³ 
w Szkoleniu ogólnozwi¹zkowym dla dzia³aczy (SOD–1), które mia³o
miejsce w Lubinie, w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2007 r. Szkolenie doty-
czy³o organizacji pracy dzia³acza zwi¹zkowego oraz prawa pracy i prawa
wewn¹trzzwi¹zkowego. Zajêcia prowadzili Ewa Kosiorowska i Jerzy
Morawski. EK

Wybory
18 stycznia odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce

w Miêdzyzak³adowej Organizacji NSZZ „Soli-
darnoœæ” przy Starostwie Powiatowym w G³o-
gowie. Wybory musia³y odbyæ siê, gdy¿ obecny
przewodnicz¹cy Rados³aw Pobol z³o¿y³ rezy-
gnacjê z funkcji, gdy¿ zosta³ wybrany sekreta-
rzem w Starostwa Powiatowego. Nowym
przewodnicz¹cym KM zosta³ wybrany Tomasz
Kumczyk (na zdjêciu). Uzupe³niono równie¿ sk³ad Komisji Rewizyjnej. 
W jej  sk³ad weszli Jaros³aw Szmidt i Przemys³aw Weber. MK

12 lutego odby³y siê wybory w Orgazniacji Miêdzyzak³adowej 
w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Legnicy. Przewod-
nicz¹cym zosta³ wybrany Robert Kaczanowski (na zdjêciu). W ska³d
Komisji weszli: Barbara Do³baczuk, Tadeusz Królicki, Janina Staworzyñ-
ska, Lubomir Stec, Gra¿yna Tabor i Joanna Wa³êga. Komisje Rewizyjn¹
tworz¹: El¿bieta Olender, Wioletta Pendlowska, Joanna Rogowska i Wie-
s¹³wa Szewczyk. JM

Zap³ata za matury
Czy bêd¹ wy¿sze wynagrodzenia za udzia³ w egzaminach maturalnych?

25paŸdziernika 2006 r. S¹d Rejonowy w Legnicy –
Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyda³
korzystny dla nauczycieli wyrok w sprawie wyna-

grodzenia za udzia³ w  ustnych egzaminach maturalnych. 
By³ to d³ugo oczekiwany przez pedagogów w naszym rejonie

wyrok, poniewa¿ s¹d uzna³, ¿e za pracê w komisjach egzaminacyjnych
nale¿y zap³aciæ wynagrodzenie, jakie przys³uguje za godziny ponadwy-
miarowe.  Podobnie rozstrzygnê³y problem s¹dy m.in. w Bia³ymstoku,
Pile, Kroœnie czy £om¿y, zas¹dzaj¹c na rzecz wnioskodawców odpo-
wiednie kwoty w zale¿noœci od liczby przepracowanych godzin.  Do
innych wniosków dosz³y jednak s¹dy krakowskie. W rezultacie spra-
w¹ zaj¹³ siê rzecznik praw obywatelskich, poniewa¿ nie mo¿e byæ tak,
¿e w tej samej sprawie s¹dy bêd¹ orzeka³y ró¿nie. Z³amana tu
bowiem zosta³a jedna z podstawowych zasad prawa rzymskiego:
„gdzie prawo niepewne, tam nie ma ¿adnego prawa”. 

Rzecznik stan¹³ po stronie nauczycieli uznaj¹c pracê egzamina-
torów za pracê dydaktyczn¹, tym bardziej ¿e zleca j¹ dyrektor

szko³y, a wyznaczony nie mo¿e odmówiæ.
Ponadto ombudsman skrytykowa³ praktykê
wielu dyrektorów rekompensowania tej
pracy w postaci dodatku motywacyjnego
czy zap³aty na podstawie umowy o dzie³o.
Umowê o dzie³o uzna³ zreszt¹ za obejœcie
prawa, gdy¿  w jej wyniku nie powstaje
¿adne dzie³o. 

Sprawa godziwej zap³aty za udzia³ w
egzaminach maturalnych ci¹gnie siê od lat.
„Solidarnoœæ” i inne centrale zwi¹zkowe
wielokrotnie protestowa³y i apelowa³y do w³adz resortowych,
rz¹du czy parlamentu o rozwi¹zanie jak¿e prostego problemu, ale
bez skutku. Mo¿e tym razem siê uda? Rzecznik zwróci³ siê do S¹du
Najwy¿szego o wyjaœnienie spornej kwestii w uchwale.

Stanis³aw Witek

Stanis³aw Witek

Szlakami
prawdy 
Wystawa, któr¹ trzeba
zobaczyæ 

– Jechaliœmy wtedy w zat³oczonym poci¹-
gu. Nas by³o piêæ dziewcz¹t i on sam. W tam-
tych czasach samotny ksi¹dz z piêcioma
dziewczêtami móg³ wzbudzaæ podejrzenie,
mogliœmy wpaœæ w ³apy ubeków. Wpad³am
na pomys³, by zwracaæ siê do niego „wujku”.
Uœmiechn¹³ siê tylko. I tak od tego momentu
zaczêliœmy mówiæ do niego nie inaczej, jak
tylko „wujku” – wspomina Danuta Rybicka,
która wraz ze swymi kolegami i kole¿ankami
towarzyszy³a m³odemu wikaremu Karolowi
Wojtyle w czasie wielu górskich wypraw,
rowerowych wycieczek i sp³ywów kajako-
wych. 

Pañstwo Danuta i Stanis³aw Rybiccy z Kra-
kowa byli specjalnymi goœæmi wernisa¿u
wystawy w Muzeum Miedzi w Legnicy. Spe-
cjalnymi, bo pan Stanis³aw jest autorem
ponad po³owy fotografii prezentowanych na
tej ekspozycji. Fotografii unikatowych, bez-
cennych i godnych podziwu. 

Kajaki i wios³a o³tarzem
Wystawa pt.: „Prowadzi nas szlakami

prawdy” zawiera kilkadziesi¹t archiwalnych
zdjêæ z wypraw Karola Wojty³y w latach 1953
– 1956. Ich autorami byli m³odzi wtedy stu-
denci, Stanis³aw Rybicki i Jerzy Ciesielski.
Wernisa¿ by³ znakomit¹ okazj¹ do wspo-
mnieñ sprzed ponad pó³wiecza. Przesympa-
tyczni, tryskaj¹cy humorem, imponuj¹cy wie-
dz¹ i pamiêci¹, Danuta i Stanis³aw Rybiccy,
niczym zawodowi gawêdziarze opowiadali 
o spotkaniu z m³odym wtedy wikarym Wojty³¹. 

– Wszystko zaczê³o siê banalnie. Ksi¹dz
Wojty³a, który by³ wtedy wikarym parafii œw.
Floriana zaprosi³ nas kiedyœ na wspólne œpie-
wanie kolêd. Zaprosi³ nas drugi i trzeci raz,
potem przychodziliœmy ju¿ non stop. W nim
by³o coœ, co wrêcz kaza³o nam tam przycho-
dziæ. Do dziœ pamiêtam jego uœcisk d³oni, jego
przenikliwe spojrzenie. To by³ zwyk³y skromny
ksi¹dz, ale z ogromn¹ si³¹ przyci¹gania do sie-
bie. Kiedy przeniesiono go do parafii œw. Kata-
rzyny, poszliœmy za nim. By³o nas wtedy jakieœ
trzydzieœci osób – wspomina pan Stanis³aw. 

Kiedy ksi¹dz Wojty³a po raz pierwszy
zaproponowa³ im wypad w góry, nieco siê
zdziwili. Obawiali siê, ¿e ksi¹dz mo¿e nie daæ
rady sobie w górach. Dopiero po latach oka-
za³o siê, ¿e ju¿ na d³ugo przed t¹ propozycj¹,
chodzi³ po górach. 

– Ka¿dy dzieñ wspólnych wycieczek roz-
poczyna³ siê msz¹ œwiêt¹. Za o³tarz s³u¿y³y
nam czasem kajaki odwrócone dnem lub wio-

s³a przywi¹zane do drzew. Nie by³o kazania,
ale ksi¹dz Wojty³a wyg³asza³ zawsze jedno
zdanie, nad którym przez ca³y dzieñ wêdrów-
ki rozmyœlaliœmy – mówi³a pani Danuta. 

Spontanicznie, bez pozowania
– On wstawa³ najwczeœniej z nas wszyst-

kich. O pi¹tej rano by³ ju¿ na nogach. Naj-
pierw siê modli³, póŸniej p³ywa³, a trzeba
wspomnieæ, ¿e by³ œwietnym p³ywakiem.
Potem znów siê modli³ albo czyta³ w ró¿nych
jêzykach. To by³ cz³owiek wielkiej pracy 
i wielkiej modlitwy – dodaje pan Stanis³aw. 

Pani Danuta wspomina, ¿e patrzenie na
modl¹cego siê Wojty³ê by³o dla nich wszyst-
kich ogromnym prze¿yciem i niezapomnia-
nym doœwiadczeniem. 

– Nabrzmia³e ¿y³y, pot na czole. Tak
mocno i ¿arliwie rozmawia³ z Bogiem – uzu-
pe³nia pani Danuta. – On ¿y³ Chrystusem 
i w ka¿dym z ludzi widzia³ Chrystusa. Do ka¿-
dego cz³owieka mia³ szacunek, by³ arcymi-
strzem s³uchania. Nigdy nie powiedzia³ do
kogokolwiek z naszej paczki, ¿e nie ma dla
niego czasu. Zawsze nas wys³ucha³ i zawsze
potrafi³ wyci¹gn¹æ wnioski i doradziæ. 

Pañstwo Rybiccy nale¿¹ do pierwszego
pokolenia Karola Wojty³y. Pamiêtaj¹ go jako

m³odego wikarego, potem proboszcza 
i biskupa, kardyna³a i papie¿a Jana Paw³a II.
Stanis³aw Rybicki nigdy nie mia³ stycznoœci 
z prawdziw¹ fotografi¹. Wykszta³ci³ siê na
in¿yniera. W czasie wypraw z m³odym Woj-
ty³¹ robi³ zdjêcia spontanicznie. Dziœ maj¹ one
wartoœæ bezcenn¹. 

– W czasie naszych wspólnych wypadów
zawsze stara³em siê nie robiæ zbiorowych
zdjêæ, bo w przypadku wpadki, narazi³bym
du¿o osób na represje ze strony ówczesnych
w³adz. Dlatego zbiorowych fotografii nie jest
zbyt du¿o. Nigdy nie marzy³em, by te zdjêcia,
które teraz eksponowane s¹ w Legnicy, znaj-
d¹ siê na wystawach w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie czy na Zamku Królewskim
w Warszawie – powiedzia³ Stanis³aw Rybic-
ki. 

Fotografie prezentuj¹ czasy górskich 
i rowerowych wycieczek, sp³ywów kajako-
wych w Zakopanem, Rabce, Nowym
Targu, w Bieszczadach. Honorowy patro-
nat nad wystaw¹ obj¹³ osobisty sekretarz
Jana Paw³a II, ks. Stanis³aw Dziwisz. Wysta-
wê w legnickim Muzeum Miedzi mo¿na
zwiedzaæ do 24 lutego. 

Tomasz JóŸwiak 
Express Legnicki 
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„Przyjaciel” z Jankiem
Rozmowa z Janem Kosowskim, zak³adowym spo³ecznym inspektorem pracy w Przedsiêbiorstwie Budowy Kopalñ „
PeBeKa w Lubinie

* Uzasadniaj¹c przyznanie Panu nagrody
im. Haliny Krahelskiej za zas³ugi dla ochro-
ny pracy podkreœlano, ¿e jest Pan zak³ado-
wym spo³ecznym inspektorem pracy od
1989 roku w przedsiêbiorstwie o ró¿norod-

nych zagro¿eniach dla pracowni-
ków. Które z efektów swojej pracy

uwa¿a Pan za najwa¿niejsze?
– Ustawa o sip okreœla zakres zadañ

i daje du¿e uprawnienia spo³ecznemu
inspektorowi pracy. Korzystam z jej uregulo-

wañ i dlatego mam du¿y wp³yw na stan prze-
strzegania prawa pracy, w tym przepisów bez-

pieczeñstwa i ochrony zdrowia w firmie. Ze
wzglêdu na bardzo zró¿nicowan¹ dzia³alnoœæ
prowadzon¹ przez PeBeKa S.A. w Lubinie
(roboty górnicze, budowlano–monta¿owe, spe-
cjalistyczne), sipowcem nie mo¿e byæ osoba
przypadkowa, ma³o doœwiadczona, nie znaj¹ca
specyfiki zadañ realizowanych przez firmê.
Wymieniê przyk³adowe roboty realizowane

przez przedsiêbiorstwo: wyrobiska
poziome i pionowe pod ziemi¹,

roboty szybowe na obszarze
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

roboty
monta¿owo–budow-

lane zwi¹zane 
z górnictwem,

budowa
tuneli dro-

gowych,
budownic-

two wieloro-
dzinne, reno-

wacja wyrobisk
w Kopalni Soli 

w Wieliczce. Uka-
zany wachlarz

zagadnieñ nie mo¿e
byæ obcy sipowcowi 

i powoduje, ¿e chc¹c
sprawnie funkcjonowaæ,

muszê siê dokszta³caæ i œledziæ
wszelkie zmiany w prawie pracy.

Przek³ada siê to wprost na wzrost bez-
pieczeñstwa pracy, poprawê stanu bhp
i rzeczow¹ wspó³pracê z pracodawc¹.
Podczas minionych siedemnastu lat
pe³nienia funkcji spo³ecznego inspek-

tora pracy uda³o siê sporo osi¹-
gn¹æ. Wymieniê kilka dzia³añ,
które mia³y ogromny wp³yw na
poprawê ochrony zdrowia pra-
cowników:

– 1992 rok – wydanie zalecenia
o wstrzymaniu robót górniczych 
i wycofaniu za³ogi w rejonie KRG
Lubin Wschodni. W wyniku jego
realizacji poprawiono warunki
pracy ponad 150 osobom;

– 1993 – 1994 – zalecenie
wycofania z u¿ytkowania maszyn,
urz¹dzeñ, dŸwigów i zbiorników
nieposiadaj¹cych odbioru tech-
nicznego. W wyniku realizacji
zalecenia wycofano je z eksplo-
atacji.

– 1999 rok – zalecenie
wyp³aty zaleg³ych wynagro-
dzeñ za nadgodziny. W wyniku
zalecenia wyp³acono nadgodzi-
ny za okres 3 lat. 

– rok 2006 – zalecenie
wstrzymania robót górni-
czych i wycofania za³ogi 
w rejonie KRG Rudna Pó³-
noc ze wzglêdu na wyso-

kie temperatury.
Poprawiono warunki
pracy ponad 200
osobom. 

*  Do jakich argumentów musi siê Pan
odwo³ywaæ, ¿eby przekonaæ do usuniêcia
nieprawid³owoœci i zaniedbañ?

– Najwa¿niejszym argumentem jest odwo³a-
nie do przepisów, ponadto pracodawca 
z doœwiadczenia wie, ¿e mam umiejêtnoœæ
widzenia zagro¿eñ i uchybieñ w œrodowisku
pracy i nie bojê siê dzia³aæ, aby je wyeliminowaæ.
Sipowiec musi charakteryzowaæ siê odwag¹ 
w dzia³aniu na rzecz za³ogi. Ka¿de wydane zale-
cenie i wnioski uzasadniam konkretnym przepi-
sem. Jeœli jest taka potrzeba wystêpujê w obro-
nie interesów pracowniczych w postêpowaniu
przed s¹dem pracy – o uznanie wypadków przy
pracy i wyp³atê œwiadczeñ wynikaj¹cych 
z warunków pracy. W sytuacji, gdy pracodawca
³amie przepisy prawa pracy, bezpieczeñstwa 
i ochrony zdrowia i nie wykonuje moich zaleceñ
informujê o tym Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy 
o wykroczeniu wobec ustawy o SIP.

*  Jak, z punktu widzenia kryteriów bez-
pieczeñstwa pracy, ocenia Pan rok 2006 
w swoim przedsiêbiorstwie? Jakiego rodza-
ju wypadki dominowa³y i czym by³o to spo-
wodowane?

– W PeBeKa istnieje zintegrowany system
zarz¹dzania jakoœci¹ bezpieczeñstwa pracy 
i ochrony œrodowiska. Dokonano oceny ryzyka
zawodowego, dzia³a bardzo aktywnie komórka
bhp, pracuje komisja bhp. Zak³ad kontroluj¹
Okrêgowy Urz¹d Górniczy i Pañstwowa Inspek-
cja Pracy. W roku bie¿¹cym zdarzy³o siê 28
wypadków przy pracy, z czego 13 to uderzenia
przez spadaj¹ce od³amki skalne i urz¹dzenia
mechaniczne. 10 wypadków to upadki na nie-
równej powierzchni. Praca w kopalni odbywa siê
w trudnych warunkach: gor¹cy mikroklimat,
woda, ograniczona widocznoœæ, skrócony czas
pracy, brak czasu na przygotowanie stanowiska
pracy, stres – wszystko to sprawia, ¿e trudno
unikn¹æ zdarzeñ losowych. 

* Czêsto mówi siê, ¿e poszkodowani
w wypadkach pope³niaj¹ b³êdy, poniewa¿
nie dbaj¹ o swoje zdrowie, Ÿle organizuj¹
swoj¹ pracê, nie s¹ do niej odpowiednio
przygotowani, przeszkoleni. Jaka jest skala
tego zjawiska Przedsiêbiorstwie Budowy
Kopalñ w Lubinie?

–  Podobna jak w wielu innych firmach. Pro-
blem ten istnieje, bo sk³ada siê na to wiele czyn-
ników m.in. niska œwiadomoœæ dozoru i pracow-
ników o koniecznoœci dbania o stanowiska pracy.
Jest du¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy teori¹ zapisan¹
w przepisach, a przestrzeganiem prawa w prak-
tyce. Mamy dobre przepisy kodeksowe, bran¿o-
we, ale niestety ³adnie jest tylko na papierze.
Próbujê to zmieniaæ, docieraæ do ludzi, zapozna-
waæ ich z przepisami, szkoliæ ich i budowaæ ich
œwiadomoœæ.

* Co w praktyce okreœla pozycjê Spo³ecz-
nej Inspekcji Pracy w zak³adzie i przes¹dza
o jej aktywnoœci i efektach?

– Na pozycjê SIP w zak³adzie pracy sk³ada siê
wiele czynników. W moim przypadku to konse-
kwentna praca, uczestnictwo w szkoleniach,
umiejêtnoœæ widzenia problemu, s³uchania
innych, odwaga w dzia³aniu, umiejêtnoœæ prze-
konywania pracodawcy do usuwania zaniedbañ.
Wspó³praca z zak³adowymi organizacjami zwi¹z-
kowymi, wspó³praca z dzia³em bhp. To wszystko
powoduje, ¿e w firmie jest bezpieczniej, 
a inspektor buduje swoj¹ siln¹ pozycjê w zak³a-
dzie. 

* Jak¹ rolê spe³nia, powo³any przed laty 
z Pana inicjatywy, Klub Spo³ecznego
Inspektora Pracy, funkcjonuj¹cy przy Regio-
nie Zag³êbie Miedziowe NSZZ „Solidar-

noœæ”? W jakim kierunku – zdaniem skupio-
nych w klubie Lipowców – nale¿a³oby nowe-
lizowaæ ustawê o SIP?

–  Klubu SIP nale¿y 30 spo³ecznych inspekto-
rów pracy, którzy spotykaj¹ siê, co dwa miesi¹-
ce, dziel¹ siê doœwiadczeniami, szkol¹. Na spo-
tkania, w zale¿noœci od omawianego tematu,
zapraszamy przedstawicieli instytucji takich jak:
PIP, Sad Pracy, ZUS, Urz¹d Pracy. Pomagamy
komisjom zak³adowym w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu wyborów SIP. Uczestniczymy 
w przekazywaniu informacji pomiêdzy PIP 
a zwi¹zkami zawodowymi. Najgorszym rozwi¹-
zaniem by³aby likwidacja SIP, s¹ takie zakusy ze
strony pracodawców. My uwa¿amy inaczej.
Zmiany powinny umo¿liwiæ powo³anie SIP rów-
nie¿ w zak³adach, w których nie ma zwi¹zków
zawodowych, poniewa¿ w wielu bêdzie to jedy-
ny organ spo³eczny dzia³aj¹cy w interesie pra-
cowników. 

* Czym dla ruchu zawodowego powinna
byæ Spo³eczna Inspekcja Pracy? Czy zwi¹zki
zawodowe, np. na Dolnym Œl¹sku doceniaj¹
potencja³ jakim dysponuje SIP?

– To bardzo dobre pytanie. Wiedza przedsta-
wicieli zwi¹zków zawodowych o mo¿liwoœciach
i uprawnieniach SIP jest bardzo zró¿nicowania.
Jednak wielu zwi¹zkowców nie wie, jakim narzê-
dziem jest SIP w zak³adzie pracy. Zwi¹zkowcy
powinni sipowców bardziej wykorzystywaæ.
Zwi¹zek nie ma przecie¿ takich mo¿liwoœci jak
SIP. Sipowiec mo¿e wydaæ zalecenie pracodawcy
z okreœleniem sposobu i czasu jego wykonania.
SIP to dla zwi¹zkowców jedno z narzêdzi zapisa-
nych w ustawie o zwi¹zkach zawodowych.
NSZZ „Solidarnoœæ” w Regionie Zag³êbie Mie-
dziowe wspiera spo³ecznych inspektorów pracy,
prowadzi dla nich szkolenia, udziela komplekso-
wej pomocy. SIP jest doceniana przez pracodaw-
ców, ale wydaje mi siê, ¿e bardziej w du¿ych
zak³adach, gdzie wystêpuj¹ wiêksze zagro¿enia
wypadkowe. 

* Jak w regionie lubiñskim wspó³pracuje z
Lipowcami PIP i w czym to najbardziej siê
przejawia?

Wspó³praca pomiêdzy nami uk³ada siê bardzo
dobrze. PIP prowadzi szkolenia dla sipowców,
udziela pomocy prawnej. Prowadzi kontrole 
w zak³adach pracy z udzia³em sipowców. Reagu-
je na wnioski i skargi zg³aszane przez SIP i zwi¹z-
ki zawodowe. 

* Prosimy odnieœæ siê do lansowanego 
w niektórych œrodowiskach pogl¹du, ¿e pra-
codawcom Spo³eczna Inspekcja Pracy jest
niepotrzebna, poniewa¿ zwiêksza koszty
pracy.

– Jest to pogl¹d lansowany przez ludzi, którzy
widz¹ tylko koszty wynagradzania sipowca. To
bardzo zawê¿ony punkt widzenia, który nie
uwzglêdnia po¿ytków, jakie daje pozytywne
wspó³dzia³anie z SIP. Eliminacja zagro¿eñ, usuniê-
cie zaniedbañ, poprawa mikroklimatu na stano-
wisku pracy, czy lepsze wyposa¿enie pracowni-
ków to wymierne efekty przek³adaj¹ce siê na
korzyœci, równie¿ finansowe, firmy. Czêsto pracy
sipowców nie widaæ, lecz przez nasze dzia³ania,
zalecenia mamy mniej wypadków na stanowi-
skach pracy, mniej chorób zawodowych, 
a w konsekwencji lepsz¹ wydajnoœæ pracy.
Wszystkich tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e SIP jest nie-
potrzebna proszê o zainteresowanie siê takim
przedsiêbiorstwem jak moje. Wyda³em 320
zaleceñ dla pracodawcy, skierowa³em oko³o
3000 wniosków, propozycji i uwag, przez co ura-
towa³em niejedno zdrowie a mo¿e i ¿ycie. Czy
mo¿na to przeliczaæ na pieni¹dze?

„Przyjaciel przy pracy”
1/2007 
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Bêdzie ustawa 
dla s³u¿by zdrowia

Ministerstwo Zdrowia zapowiedzia³o, ¿e warunki zatrudnie-
nia i wynagradzania pracowników s³u¿by zdrowia zostan¹ zapi-
sane w odrêbnej ustawie.

– Po wczorajszych negocjacjach w miêdzyresortowym zespo-
le ds. wynagrodzeñ w s³u¿bie zdrowia mamy nadziejê, ¿e jest to
pierwszy krok do porozumienia w naszej bran¿y – mówi Maria
Ochman, przewodnicz¹ca Sekretariatu Ochrony Zdrowia
NSZZ „Solidarnoœæ”.

O ustawowe uregulowanie systemu wynagradzania pracow-
ników s³u¿by zdrowia, „S” dopomina siê od ponad roku. Pod-
czas wczorajszych uzgodnieñ strona zwi¹zkowa uzyska³a
zapewnienie wiceministra zdrowia, Boles³awa Piechy, i¿ takie
rozwi¹zanie jest mo¿liwe. 

Oprócz tego, Ministerstwo Zdrowia zgodzi³o siê na odst¹-
pienie od zapisów ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej doty-
cz¹cych wyd³u¿enia czasu pracy pracowników ochrony zdrowia
pracuj¹cych w szczególnych warunkach.

Strona zwi¹zkowa podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie
wprowadzenia dodatkowych op³at pobieranych od pacjentów.
Zdaniem „S” s³u¿by zdrowia takie rozwi¹zania mog¹ byæ rozpa-
trywane dopiero po wdro¿eniu jednolitego w ca³ym kraju reje-
stru us³ug medycznych oraz wyeliminowaniu nieprawid³owoœci
zwi¹zanych z odprowadzaniem sk³adem z KRUS i za osoby nie
ubezpieczone. 

Dzia³ Informacji KK

Przegl¹d ustawy
Do 27 lutego br. Komisja Trójstronna powinna dokonaæ prze-

gl¹du stosowania ustawy o informowaniu pracowników i prze-
prowadzaniu z nimi konsultacji. 

W kwietniu ubieg³ego roku wesz³a w ¿ycie ustawa o infor-
mowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. 

Zgodnie z art. 27 tej ustawy Trójstronna Komisja do Spraw
Spo³eczno – Gospodarczych dokonaæ powinna do dnia 27 lute-
go 2007 r. przegl¹du stosowania niniejszej ustawy w celu przed-
³o¿enia rz¹dowi koniecznych zmian. 

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o przes³anie
wszelkich uwag, sugestii i propozycji dotycz¹cych funkcjonowa-
nia ww. ustawy do dnia 14 lutego 2007 r. 

Uwagi proszê przesy³aæ do Sekretariatu Prezydium KK na
nazwisko Zbigniew Kruszyñski. 

Dzia³ Polityki Spo³ecznej KK

Stopa bezrobocia
wzros³a do 15,2 proc.

Stopa bezrobocia w styczniu 2007 r., wed³ug wstêpnych
danych, wzros³a do 15,2 proc. z 14,9 proc. w grudniu 2006 r. 
– poda³o Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej (MPiPS).

Resort pracy poda³, ¿e wzrost stopy bezrobocia jest zjawi-
skiem sezonowym. Poza tym, w tym czasie koñczy siê okres
rozliczeniowy oraz prace subsydiowane.

Ostateczne dane o stopie bezrobocia w styczniu GUS poda 
w II dekadzie lutego.

Stopa bezrobocia w grudniu 2006 roku wzros³a do 14,9 proc.
z 14,8 proc. w listopadzie 2006 roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy 
w koñcu grudnia 2006 r. wynios³a 2.309,4 tys. osób. 

Podró¿e s³u¿bowe
krajowe

Od 1 stycznia 2007r.
– dieta na pokrycie kosztów wy¿ywienia  w czasie podró¿y

s³u¿bowej na terenie kraju (stawka za dobê) 23,00 z³
– rycza³t na pokrycie kosztów dojazdu œrodkami komunikacji

miejscowej w czasie podró¿y s³u¿bowej (20% diety) 4,60 z³
– rycza³t na pokrycie kosztów noclegu w czasie podró¿y s³u¿-

bowej (150% diety) 34,50 z³
(Podstawa prawna: Dz.U. Dz 2006r., nr. 227, poz. 1661).

Cz³owiek Roku
Tygodnika Solidarnoœæ
Stanis³aw Szwed otrzyma³ tytu³ Cz³owieka Roku Tygodnika Solidarnoœæ.

WWarszawie odby³a siê dzisiaj
uroczystoœæ wrêczenia tytu-
³u Cz³owieka Roku 2006

Tygodnika Solidarnoœæ. W tym roku lau-
reatem tego tytu³u zosta³ Stanis³aw
Szwed. – Postanowiliœmy wyró¿niæ Sta-
nis³awa Szweda, zwi¹zkowca, pos³a na
Sejm RP za szczególne zaanga¿owanie
w promowanie i rozwój dialogu spo-
³ecznego – powiedzia³ Jerzy K³osiñski,
redaktor naczelny Tygodnika Solidar-
noœæ.

Stanis³aw Szwed, dzisiaj pose³ na Sejm, 
z „Solidarnoœci¹” zwi¹zany jest od 1980 r. By³
zastêpc¹ przewodnicz¹cego Zarz¹du Regionu
Podbeskidzie, cz³onkiem prezydium Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”. Obecnie
pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego prezydium
KZD. W Sejmie przewodniczy zespo³owi
odpowiedzialnemu za negocjowanie umowy
spo³ecznej. Jest tak¿e szefem Rady Ochrony
Pracy.

Tytu³ Cz³owieka Roku Tygodnika Solidar-
noœæ przyznawany jest od 1997 r. Wœród lau-
reatów s¹ m.in. Ewa Tomaszewska, Alina

Pienkowska, Lech Kaczyñski, kard. Stanis³aw
Dziwisz, Waldemar £ysiak. 

Dzia³ Informacji KK
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Czy oœwiata zastrajkuje?
Wprawdzie deklaracja ministra Romana

Giertycha w sprawie dodatkowych 500 mln
z³. na podwy¿ki p³ac nauczycielskich zosta³a
zrealizowana, ale problem pozosta³ i nadal
trwaj¹ negocjacje p³acowe.

11 stycznia 2007 roku przewodnicz¹cy
Kubowicz wyrazi³ zadowolenie z decyzji
Senatu ws. zwiêkszenia w/w kwoty na eduka-
cjê w bud¿ecie pañstwa na 2007 rok.
Poprawka ta zosta³a zaaprobowana przez
Sejm. Pozwoli³o to przyst¹piæ do negocjacji
w sprawie tzw. tabeli wynagrodzeñ zasadni-
czych na 2007 rok, na co czekali nauczyciele,
szko³y i samorz¹dy terytorialne, negocjuj¹ce
wspólnie ze zwi¹zkami zawodowymi  regula-
miny wynagrodzeñ. Podczas drugiej tury
rokowañ w dniu 31 stycznia pojawi³ siê jed-
nak problem, w postaci zaproponowania

przez MEN nowego dodatku dla wychowaw-
ców przedszkolnych czy podniesienia pensji
nauczycielom o najni¿szych kwalifikacjach
(niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e by³a to inicjatywa
zwi¹zkowców). Œrednia wysokoœæ podwy¿ki
zmnieszy³aby siê wtedy z 5 do 3,9 proc.
Uwzglêdniaj¹c zesz³oroczn¹ inflacjê w wyso-
koœci 2 proc. nauczyciele otrzymaliby wzrost
p³ac o 28–82 z³. brutto.

Póki co, akcja zbierania podpisów w szko-
³ach nadal trwa. Tyle tylko, ¿e tym razem
zwi¹zkowcy domagaj¹ siê podwy¿ki nie o 5,
ale o 5,5 proc. Odpowiednie decyzje odno-
œnie wyboru form protestu lub jego zakoñ-
czenia (zawieszenia) – i to po podpisaniu usta-
wy bud¿etowej na rok 2007 – podejmie Pre-
zydium Sekcji Krajowej. Warto w tym miejscu
zauwa¿yæ, ¿e zaproponowana uprzednio

przez parlamentarzystów podwy¿ka w wyso-
koœci 2,2 proc. da³aby nauczycielowi sta¿yœcie
podwy¿kê... 3z³, natomiast nauczycielowi
kontraktowemu...6 z³. Minister Edukacji
chc¹c unikn¹æ kompromitacji wymusi³ wtedy
zwiêkszenie subwencji o dodatkowe 500 mln
z³, co teoretycznie spowodowa³o wzrost
wynagrodzeñ o 5 proc.

Zwi¹zek nie idzie od razu strajkowaæ, ale
prowadzi przygotowania do akcji protestacyj-
nej w postaci szukania odpowiedzi na pytanie,
czy nauczyciele wziêliby udzia³ w zaostrzo-
nych formach protestu. Jeœli rz¹d i parlament
nie zareaguj¹ na czas, to wiosna tego roku
mo¿e byæ bardzo gor¹ca, poniewa¿ do prote-
stów i strajków przygotowuj¹ siê tak¿e gór-
nicy, energetycy, s³u¿ba zdrowia oraz emery-
ci. Stanis³aw Witek

Pielgrzymka do Rzymu
W zwi¹zku z informacjami o koñcz¹cym siê

procesie kanonizacyjnym Jana Paw³a II infor-
mujemy, ¿e Komisja Krajowa planuje zorga-
nizowanie wyjazdu cz³onków i sympatyków
NSZZ „S” na uroczystoœci kanonizacyjne. 

W zwi¹zku z pytaniami o pielgrzymkê do
Rzymu w drug¹ rocznicê œmierci Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II, informujemy: 

* wobec informacji o koñcz¹cym siê proce-
sie kanonizacyjnym i spodziewanej (byæ
mo¿e jeszcze w tym roku) kanonizacji
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, Komisja Kra-
jowa NSZZ “Solidarnoœæ” nie planuje
organizacji du¿ej ogólnopolskiej piel-
grzymki do Rzymu w drug¹ rocznicê Jego
œmierci. 

* Komisja Krajowa planuje zorganizowaæ
wyjazd jak najliczniejszej grupy cz³onków
i sympatyków NSZZ “Solidarnoœæ” na
uroczystoœci kanonizacyjne. Dlatego te¿
zwracamy siê do Was o rozpoczêcie ju¿
przygotowañ do pielgrzymki tak, aby w
momencie og³oszenia przez Stolicê Apo-
stolsk¹ terminu uroczystoœci wszyscy
chêtni mogli wzi¹æ w nich udzia³. 

* Dla osób chc¹cych udaæ siê do grobu Jana
Paw³a II w drug¹ rocznicê jego œmierci,
wspó³pracuj¹ce z Komisj¹ Krajow¹ przy

organizacji poprzednich pielgrzymek,
biuro Mediterraneum przygotowa³o 4
programy. Zainteresowane osoby indy-
widualne prosimy o zg³oszenia w biurze
Mediterraneum pod numerem stacjonar-
nym 061 8 516 200 lub 061 8 533 272 .
Pytania dotycz¹ce organizacji ewentual-
nych grup prosimy kierowaæ do Andrze-

ja Karkosza na tel. komórkowy 0601
748208 .Programy wraz z cennikiem w
za³¹czeniu, dostêpne s¹ równie¿ na stro-
nie internetowej Komisji Krajowej. 

Szczegó³owe programy pielgrzymek podane s¹
na stronie http://www.solidarnosc.org.pl/news
/2007/sty/016_07.htm
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Sytuacja Koœcio³a Katolickiego 
w Polsce w latach 1956–1958
Zdajê sobie sprawê, ¿e stajê siê w ostatnich miesi¹cach monotematyczna poœwiêcaj¹c wiêkszoœæ tekstów Koœcio³owi
Katolickiemu w okresie PRL. Wydaje mi siê jednak, ¿e by³a to i jest bardzo wa¿na  instytucja, a jej obecna pozycja, system
wartoœci podobnie jak wtedy wielu przyprawia co najmniej o ból g³owy. 

Jest obecnie wiele artyku³ów 
i informacji w wysokonak³a-
dowych dziennikach i tygo-

dnikach opisuj¹cych szereg rze-
czywistych problemów, które
ma Koœció³ z racji pewnej stagna-
cji w jak¹ popad³ w sprawie
lustracji. Niemniej jednak wyraŸ-
nie zosta³a zachwiana równowa-
ga miêdzy przedstawianiem
ciemniejszych stron dzia³alnoœci
niektórych ludzi Koœcio³a 
w okresie PRL, a heroicznym
zaanga¿owaniem innych. 

Koœció³ Katolicki nigdy nie mia³
spokoju. Od momentu zainstalo-
wania siê systemu komunistyczne-
go w Polsce w latach 40–tych, a¿
do koñca jego istnienia tj do lat
90–tych XX wieku. A i obecnie
Koœció³ opisywany jest jak partia
polityczna z rozmaitym frakcjami,
a jego system wartoœci i teologia
nadal budz¹ sprzeciw w ró¿nych
œrodowiskach.      

Powrót prymasa 
wyszyñskiego
Od 1953 r. prymas Stefan

Wyszyñski pozostawa³ w odosob-
nieniu, uwiêziony przez w³adze
komunistyczne. Ostatnim miej-
scem jego pobytu by³a Komañcza. 

Pod wp³ywem nastrojów spo-
³ecznych w paŸdzierniku 1956r.
W³adys³aw Gomu³ka, nowo mia-
nowany  I sekretarz KC PZPR
nakaza³ porozumienie z pryma-
sem. Informacje o tym przywieŸli
do klasztoru w Komañczy biskupi
zarz¹dzaj¹cy Koœcio³em pod nie-
obecnoœæ jego g³owy, kontrolowa-
ni przez pañstwo – Choromañski 
i Klepacz.     

Nied³ugo po nich przybyli do
prymasa przedstawiciele w³adz. 

Wtedy to prymas przedstawi³
oczekiwania od których uzale¿nia³
swój powrót do stolicy: 

– zniesienie dekretu w³adz PRL
o obsadzaniu stanowisk koœciel-
nych od wikariusza do biskupa,

– przywrócenia pism katolic-
kich, które zosta³y zlikwidowane
oraz oddanie niezale¿noœci tym,
które przejê³o pañstwo,

– przywrócenie na stanowiska
biskupie usuniêtych, aresztowa-
nych lub internowanych biskupów
np. ordynariusza kieleckiego Cz.
Kaczmarka, ordynariusza  kato-
wickiego Stanis³awa Adamskiego,
ordynariusza krakowskiego Euge-
niusza Baziaka, czy  przynajmniej
trzech sufraganów. Jednoczeœnie
prymas domaga³ siê usuniêcia mia-
nowanych przez pañstwo zarz¹d-
ców niektórych diecezji.       

Urz¹d do spraw wyznañ
Instytucja ta powsta³a w 1950 r.

po zlikwidowaniu departamentu
wyznaniowego w Ministerstwie
Administracji Publicznej. Posiada³
w³asne referaty w wojewódz-
twach, w Warszawie, £odzi, 
w powiatach. Urzêdnicy kontak-
towali siê z duchowieñstwem ofi-
cjalnie, maj¹c de facto do pomocy
zakonspirowanych funkcjonariu-
szy SB. Liczba pracowników cen-
trali urzêdu ros³a lawinowo. 
W ci¹gu trzech lat (1951–1954)
zwiêkszy³a siê z 21 do 409 osób.
G³ównym Zadaniem Urzêdu do
Spraw Wyznañ by³a kontrola 
i utrudnianie duchowieñstwu spe³-
niania podstawowych nawet obo-
wi¹zków duszpasterskich.      

Porozumienie pañstwo 
– koœció³ z 1956 r.
Pierwsze porozumienie miêdzy

pañstwem a Koœcio³em Katolickim
w Polsce zosta³o zawarte w 1950
r. Prymas musia³ zgodziæ siê na
jakieœ unormowania prawne,
poniewa¿ w³adze komunistyczne

zerwa³y konkordat ze stolic¹ apo-
stolsk¹. Po wypuszczeniu Wyszyñ-
skiego, na fali paŸdziernikowej
odwil¿y znowelizowano to poro-
zumienie 31 XII 1956 r. 

Dotyczy³o ono mianowania
arcybiskupów, biskupów diecezjal-
nych, proboszczów i administrato-
rów parafii. W³adze straci³y for-
malnie prawo obsadzania stano-
wisk koœcielnych, w praktyce jed-
nak mog³y blokowaæ niewygodne
nominacje wysuwaj¹c „uzasadnio-
ne zastrze¿enia”, wielokrotnie
zdarza³o siê wiêc tak, ¿e parafiami
zarz¹dzali wikariusze, poniewa¿
odpowiednie rady narodowe nie
wyra¿a³y zgody na to, by nomina-
cjê na proboszcza uzyska³a ta lub
inna osoba.

Z. Kliszko na jednej z narad
urzêdników wyznaniowy powie-
dzia³ (1962 r.): „naszym zadaniem
jest nie dopuszczaæ i zapobiegaæ
temu zaanga¿owaniu (mowa jest 
o tym, ¿e Koœció³ anga¿uje spo³e-
czeñstwo w obronie swoich inte-
resów). W ka¿dym, indywidual-
nym przypadku nale¿y w  stosun-
ku do ksiê¿y stosowaæ ró¿ne œrod-
ki represji, rozmowy, protokó³y
podpisane dwustronnie, przymu-
sowe postêpowanie w administra-
cji.”

Wypuszczono jednak z wiêzieñ
jeszcze pozostaj¹cych tam
duchownych. Do szpitali i sanato-
riów na pewien czas mogli wróciæ
kapelani, wiêŸniowie tak¿e zyska-
li prawo do pos³ugi kap³añskiej,
ale w ograniczonej formie np.
prawo spowiedzi tylko wielka-
nocnej.

Koœció³ nie odzyska³ prowadzo-
nych przed wojn¹ szkó³, przed-
szkoli, zak³adów oœwiatowych,
budynków diecezjalnych. Nie
odzyska³y te¿ prawa dzia³ania
Akcja Katolicka, sodalicje mariañ-

skie, akademickie, towarzystwa
dobroczynne…

Ju¿ po 1958 r. w³adze ponownie
konsekwentnie ogranicza³y przy-
dzia³ papieru dla wydawnictw reli-
gijnych, zakazywa³y ceremonii reli-
gijnych poza koœcio³ami np. proce-
sji na Bo¿e Cia³o, zaczêto powo³y-
waæ kleryków do wojska 
(1959–1980).

W 1958 r. szef MSW mówi³ do
funkcjonariuszy SB o tym, ¿e trze-
ba zintensyfikowaæ akcjê pozyski-
wania wœród kleru konfidentów 
i tajnych wspó³pracowników. 
„Z ka¿dym ksiêdzem trzeba graæ
inaczej, niektórych trzeba w odpo-
wiedniej formie ³amaæ, jeœli zajdzie
potrzeba to siê nie wahaæ i to te¿
robiæ”.

Religia w szko³ach
W³adze peerelowskie wyrazi³y

zgodê na przywrócenie religii do
szkó³. Zagwarantowa³y jednak
sobie mo¿liwoœæ zwalniania kate-

chetów, wykluczy³y ich z rad peda-
gogicznych, nauczyciele przed-
miotów „œwieckich” nie mogli byæ
jednoczeœnie katechetami,
pozwoli³y wizytatorom duchow-
nym na kontrolowanie katechiza-
cji, ale jednoczeœnie, prawo wyda-
wania podrêczników do kateche-
zy mia³o Ministerstwo Oœwiaty.
Uczyniono równie¿ „furtkê” dla
tworzenia szkó³ bez katechezy,
jeœli by³a mo¿liwoœæ zorganizowa-
nia nauki gdzieœ w pobli¿u 

Pocz¹tkowo rodzice miêli
wyra¿aæ wolê uczêszczania dziec-
ka na religiê ustnie, potem jednak
za¿¹dano od nich pisemnych
deklaracji.

WyraŸnie widaæ, ¿e zgody
wyra¿ane przez w³adze Polski
Ludowej w stosunku do dzia³alno-
œci Koœcio³a Katolickiego w latach
50–tych by³y wymuszone sytuacj¹
spo³eczn¹ i umacnianiem siê
nowej ekipy. Gdy to nast¹pi³o ju¿
po 1958 r. zaczêto odstêpowaæ od

porozumieñ i interpretowaæ je na
nie korzyœæ strony koœcielnej.

Ksi¹dz katolicki musia³ przez
ca³e swoje ¿ycie uwa¿aæ na to co
robi, z kim siê spotyka, co mówi.
Coraz bardziej staje siê oczywiste
jak wielk¹ szkodê wyrz¹dzili sobie
sami, najuczciwsi ludzie opozycji
po 1989r. Szkoda ta polega na
skandalicznym zaniechaniu deko-
munizacji, na zaniechaniu uznaniu
UB\SB za organizacjê przestêpcz¹.
Jak mo¿na by³o wykazaæ siê tak
skrajn¹ naiwnoœci¹, by s¹dziæ, ¿e
dawni ludzie bezpieki nie bêd¹
robiæ u¿ytku ze swojej wiedzy.
Przecie¿ by³o jasne, ¿e uderzaæ
ona bêdzie w³aœnie w Koœció³,
opozycjê, i ¿e ludzie dawnego sys-
temu bêd¹ wychodzili na „krysz-
ta³owe” postacie.

Trzymajmy wiêc kciuki 
– w swoim w³asnym interesie – by
Sejm rzeczywiœcie uchwali³ odpo-
wiednie ustawy dekomunizacyjne.   

Agnieszka Rurak ̄ eleŸny 

Porady prawne
Odmowa przyjêcia przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracê 

Przegl¹d orzecznictwa S¹du Naj-
wy¿szego

I W œwietle Kodeksu Cywilnego
(art.61 KC w zwi¹zku z art. 300 Kp)
przyjmujê siê, ¿e oœwiadczenie woli sk³a-
dane przez pracodawcê (wypowiedze-
nie umowy o pracê) zostaje z³o¿one pra-
cownikowi z chwil¹ gdy pracownik ten
mia³ mo¿liwoœæ zapoznania siê z jego
treœci¹. 

W przypadku wrêczenia wypowie-
dzenia umowy o pracê oznacza to, ¿e
oœwiadczenie pracodawcy jest z³o¿one
pracownikowi jeœli móg³ siê on zapoznaæ
z jego treœci¹. Je¿eli pracownik nie sko-
rzysta z tej mo¿liwoœci i odmówi przyjê-
cia tego pisma to przyjmuje siê ze wypo-
wiedzenie (rozwi¹zanie umowy o pracê)
jest skuteczne a ujemne skutki tej odmo-

wy obci¹¿aj¹ pracownika.  Czêsto pra-
cownicy chc¹c siê chroniæ przed rozwi¹-
zaniem umowy o pracê decyduj¹ siê na
odmowê przyjêcia wypowiedzenia 
i w ten sposób dzia³aj¹ na w³asn¹ szkodê. 

W opisanej sytuacji osoba wrêczaj¹ca
wypowiedzenie (najczêœciej w obecno-
œci œwiadka) czyni na wypowiedzeniu
adnotacjê o odmowie przyjêcia wypo-
wiedzenia i podpisuje siê pod t¹ adnota-
cj¹, wpisuj¹c datê. Dokument ten 
w razie sporu s¹dowego bêdzie wyko-
rzystany przez pracodawcê, a w razie
koniecznoœci osoba trzecia obecna przy
tej czynnoœci bêdzie powo³ana jako œwia-
dek. Kwestia ta znalaz³a wielokrotnie
odbicie w orzecznictwie S¹du Najwy¿-
szego.

W wyroku z dnia 16 kwietnia 1995
roku sygn. IPR 2/95 S¹d Najwy¿szy

stwierdzi³ ¿e „oœwiadczenie woli zak³adu
pracy o rozwi¹zaniu umowy o pracê jest
z³o¿one pracownikowi z chwil¹ gdy
dosz³o do niego w taki sposób, ¿e móg³
zapoznaæ siê z jego treœci¹ chocia¿ tego
nie uczyni³”. 

Podobnie w wyroku z dnia 11 grudnia
1996 roku sygn. Akt IPK 36/96 S¹d Naj-
wy¿szy stwierdzi³, ¿e „z³o¿one oœwiad-
czenie woli o rozwi¹zaniu umowy 
o pracê ma miejsce tak¿e wtedy gdy pra-
cownik maj¹c realn¹ mo¿liwoœæ zapo-
znania siê z jego treœci¹ z w³asnej woli
tego nie zrobi³.” 

W treœci przytoczonych orzeczeñ
wynika wiec ¿e decyduj¹ce znaczenie
ma nie faktyczne zapoznanie siê z treœci¹
wypowiedzenia lecz jego mo¿liwoœæ.

II. Bardziej skomplikowane s¹ sytuacje
gdy pracownik nie przebywa w zak³a-

dzie pracy i pracodawca wypowiedzenie
(rozwi¹zanie) umowy o pracê przesy³a
mu poczt¹, natomiast pracownik nie
odbiera przesy³ki. 

Orzecznictwo s¹dowe w tej kwestii
nie jest jednolite, a przewa¿a pogl¹d
wyra¿ony w wyroku S¹du Najwy¿sze-
go  z 11 grudnia 1996 roku syn. Akt I
PKN 36/96, w którym S¹d Najwy¿szy
stwierdzi³ ¿e: „z³o¿enie oœwiadczenia
woli o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez
wypowiedzenia ma miejsce tak¿e
wtedy, gdy pracownik maj¹c realna
mo¿liwoœæ zapoznania siê z jego treœci¹
z w³asnej woli nie podejmuje przesy³ki
pocztowej zawieraj¹cej to oœwiadczenie
pracodawcy. Pracownik móg³by siê jed-
nak broniæ, ¿e do odbioru przesy³ki nie
dosz³o z przyczyn od niego niezale¿-
nych, co wymaga³oby jednak udoku-

mentowania tych
twierdzeñ. 

Reasumuj¹c
powy¿sze dowody
nale¿y stwierdziæ, ze
pracownik odmawiaj¹c przyjêcia wypo-
wiedzenia (rozwi¹zania) umowy o pracê
dzia³a na w³asn¹ szkodê, gdy¿ traci mo¿-
liwoœæ odwo³ania siê od wypowiedzenia
umowy o pracê do S¹du Pracy w ci¹gu 
7 dni od wypowiedzenia i 14 dni od roz-
wi¹zania umowy o pracê bez wypowie-
dzenia – zgodnie z art. 264 §1 i §2 Kp. 

W razie odwo³ania siê do S¹du po
up³ywie tych terminów, pracownik nie
ma szans na uzyskanie dla siebie korzyst-
nego wyroku.

Opracowa³
Edward Chmiel 

Kardyna³ Stefan Wyszyñski 
w Komañczy. 
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W obronie pracowników
Selgrosu
Pod has³em „Selgros – 0% praw pracowniczych” pikietowa³o 26 stycznia w Poznaniu kilkuset zwi¹zkowców z ca³ego kraju.
Przyjechali, aby przed siedzib¹ zarz¹du firmy zaprotestowaæ przeciwko ³amaniu praw pracowniczych i zwi¹zkowych. 

Do Poznania zjecha³o ok.
600 zwi¹zkowców z ró¿-
nych zak³adów pracy i

regionów. 
W pikiecie wzi¹³ udzia³ przewodnicz¹-

cy KK NSZZ “Solidarnoœæ”, Janusz Œnia-
dek.

Protest wsparli zwi¹zkowcy z nie-
mieckiego zwi¹zku zawodowego DGB z
Brandenburgii. Przedstawiciel tego
zwi¹zku Volker Kulle powiedzia³: Od
trzech lat jesteœmy razem w Unii Euro-
pejskiej i ja przyjecha³em aby walczyæ
tutaj dla wszystkich pracowników w
Niemczech i w ca³ej Europie. We wspól-
nocie europejskiej mamy albo wspólne
prawa albo ¿adnych.”

Protest popar³a tak¿e inny zwi¹zek
zawodowy z Niemiec – ver.di przysy³a-
j¹c list z wyrazami solidarnoœci z dyskry-
minowanymi pracownikami Selgrosu. 

Przedstawiciele “S” wrêczyli zarz¹do-
wi Selgrosa petycjê, w której domagaj¹
siê: 

1. Natychmiastowego przywrócenia
do pracy pracowników wyrzuco-
nych za za³o¿enie organizacji zak³a-
dowej NSZZ “Solidarnoœæ”. 

2. Bezzw³ocznego umo¿liwienia dzia-
³ania organizacji zwi¹zkowych na
terenie przedsiêbiorstwa zgodnie z
wol¹ za³ogi. 

3. Zaprzestania ³amania praw pra-
cowniczych i zwi¹zkowych. 

4. Przestrzegania Konstytucji Rzecz-
pospolitej Polskiej daj¹cej nieskrê-
powane prawo do zrzeszania siê w
zwi¹zki zawodowe. 

Prezes Alexander Orlowski deklaro-
wa³, ¿e jego firma jest otwarta na wspó³-
pracê z “Solidarnoœci¹”. Mimo, ¿e
wyrzucenie pracowników nast¹pi³o

ponad miesi¹c temu prezes próbowa³
przekonywaæ, jakby dopiero teraz
dowiedzia³ siê o wydarzeniach w D³ugo-
³êce. Unika³ odpowiedzi na pytanie jak
zamierza rozwi¹zaæ konflikt; powiedzia³
¿e musi mieæ czas na zapoznanie siê z
sytuacj¹. Decyzjê ma podj¹æ najpóŸniej
do 15 lutego – w tym dniu odbêdzie siê
druga rozprawa w s¹dzie pracy (na
pierwsz¹ pracodawca siê nie stawil). 

Janusz Œniadek oœwiadczy³, ¿e je¿eli
próba za³o¿enia zwi¹zku zawodowego
staje siê powodem wyrzycenia z pracy
to jest to barbarzyñstwo, które nie
powinno mieæ miejsca w cywilizowanej
Europie XXI wieku. 

Protestowano tak¿e 
w innych miastach
Od 8.00 zamkniête by³y sklepy Sel-

gros w Katowicach i Bytomiu. W Kato-

wicach (ul. Lwowska) ok. 100 zwi¹z-
kowców chcia³o wejœæ na teren sklepu.
Kierownictwo zdecydowa³o o jego
zamkniêciu. Do sklepu nie wpuszczano
równie¿ klientów. Wielu z nich nie
mog³o siê ze sklepu wydostaæ. Na
koniec pikiety zwi¹zkowcy postanowili
skuæ ³añcuchami zamkniête przez kie-
rownictwo bramy do sklepu. 

Co siê wydarzy³o 
w Selgrosie?
15 grudnia we wroc³awskim Selgrosie

zosta³a zarejestrowana komisja “Solidar-
noœci”. Jej pierwszym przewodnicz¹cym
zosta³ Krzysztof K³ak, który natychmiast
poinformowa³ kierownictwo sieci o
powstaniu zwi¹zku. Jeszcze tego samego
dnia on i dwie pozosta³e za³o¿ycielki
komisji dostali wypowiedzenia z pracy.
Jako ¿e zgodnie z ustaw¹ o zwi¹zkach

zawodowych osoby te by³y ju¿ objête
tzw. ochron¹ zwi¹zkow¹, wypowiedze-
nia zosta³y przygotowane ze sfa³szowan¹
dat¹ 11 grudnia. Krzysztof K³ak nie przy-
j¹³ wypowiedzenia i nastêpnego dnia
pojawi³ siê w pracy. Zosta³ wyprowa-
dzony ze sklepu w asyœcie dwóch ochro-
niarzy. Wkrótce pracê straci³ równie¿
jego prze³o¿ony, a tak¿e inne osoby
zak³adaj¹ce zwi¹zek. Ogó³em we wro-
c³awskim Selgrosie z pracy z powodu
powstania “Solidarnoœci” zwolniono 9
osób. 

W tej sprawie zwi¹zkowcy z “Solidar-
noœci” zg³osili zawiadomienie o pope³-
nieniu przestêpstwa. 20 grudnia przed
sklepem odby³a siê pikieta zwi¹zkow-
ców. Przeciwko naruszeniu praw pra-
cowniczych i zwi¹zkowych przez kie-
rownictwo spó³ki Selgros protestowa³o
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ
“Solidarnoœæ”. Zwi¹zek zwróci³ siê tak¿e
do G³ównego Inspektora Pracy o kon-
trolê tej sieci. Chêæ podjêcia mediacji
miêdzy pracownikami a kierownictwem
firmy wyrazi³ równie¿ konsul Niemiec
we Wroc³awiu. 

26 stycznia do Komisji Krajowej
dotar³o zawiadomienie z Prokuratury
Krajowej, i¿ pismo prezydium KK wraz
ze stanowiskiem z 9 stycznia br. w spra-
wie ³amania praw zwi¹zkowych w Sel-
grosie zosta³o przekazane do Prokuratry
Apelacyjnej we Wroc³awiu w celu
potraktowania, jako zawiadomienie o
pope³nieniu przestêpstwa i procesowe-
go rozpoznania. 

KK, bn

7 lutego  w Poznaniu odby³y siê roz-
mowy przedstawicieli „Solidarnoœci”
z zarz¹dem sieci hal handlowych Sel-
gros. Zdaniem bior¹cego udzia³ w roko-
waniach Kazimierza Kimso, zastêpcy
przewodnicz¹cego dolnoœl¹skiej 
„S” w³adze firmy wyraŸnie nie chc¹
zwi¹zku zawodowego. Z uporem,
wbrew oczywistym faktom, twierdz¹, 
¿e zwolnione w podwroc³awskim Sel-
grosie osoby to nierzetelni pracownicy.
O tym czy dojdzie do kolejnych rozmów
zadecyduje prezydium Komisji Krajo-
wej. MR  
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Rocznica Sztandaru
Zwi¹zkowcy z Solidarnoœæ z Zanam Legmet corocznie 2 lutego w koœciele œw. Jana
Chrzciciela w Legnicy zamawiaj¹ mszê œwiêt¹ w intencji swoich pracowników.

Wten dzieñ 26 lat temu 
O. Gwardian Euzebiusz Cia-
ciek poœwieci³ sztandar ZM

Legmet, a piêæ lat póŸniej w stanie
wojennym zwi¹zkowcy wmurowali
tablicê upamiêtniaj¹c¹ to wydarzenie. 

W tegorocznych uroczystoœciach
uczestniczy³y delegacje ró¿nych zak³adów
pracy z Legnicy. Zarz¹d Regionu reprezen-
towa³a Krystyna Marcinowska cz³onek
prezydium ZR. Obecne by³y równie¿
poczty sztandarowe NSZZ „Solidarnoœæ”:
Regionu Zag³êbie Miedziowe, PKP Cargo
oraz sztandar jubilat z ZM Zanam Legmet. 

Przed msz¹ przewodnicz¹cy KZ NSZZ
„Solidarnoœæ” Andrzej Dynak w krótkim
wyst¹pieniu przypomnia³ zebranym histo-
riê sztandaru oraz  tablicy. Mówi³ tak¿e:
„Nasz zwi¹zek Solidarnoœæ w pokorze
analizuje czas wzlotów, zagubieñ 
i z nadziej¹ oczekuje czasu, w którym
droga obrana przez zwi¹zek bêdzie efek-

tywniejsza, bardziej klarowna jednocz¹ca
si³ê najemn¹”… „Nie wolno nam zapo-
minaæ o pomocy duszpasterskiej, para-
fii Œw. Jana Chrzciciela jakiej nam
udzielono akceptuj¹c i wyra¿aj¹c
zgodê na wmurowanie tablicy. 
Ze szczególnym uwzglêdnieniem 
O. Euzebiusza Ciaæka. To wielka pod-
pora dla ruchów patriotycznych 
w Legnicy. Czas wykaza³, ¿e si³y sku-

pione wokó³ koœcio³a mia³y i maj¹ pozy-
tywny wp³yw w kszta³towaniu œwiado-
moœci narodowej jak i patriotyzmu. Nam
te¿ wskazywa³y umiejêtnoœæ czynienia
dobra i unikania z³a.”

Mszy œw. przewodniczy³ Ojciec
Gwardian Marek Kustroñ, który 
w kazaniu powiedzia³ o roli Solidarnoœci
w ¿yciu spo³ecznym i dziêkowa³ dzia³a-
czom Solidarnoœci z ZM Zanam Leg-
met, ¿e corocznie przychodz¹ do
œwi¹tyni modliæ siê w intencji zwi¹z-
kowców. Po mszy delegacje zwi¹z-
kowców wraz pocztami sztandarowy-
mi przeszli pod tablice gdzie z³o¿ono
kwiaty. 

AD

Ten sam kap³an
Z tych dokumentów wy³ania siê ten sam kochany

przez nas kap³an jakiego wszyscy znamy bez tych
papierów – mówi³ we wtorek w auli Papieskiego
Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej Janusz Kurtyka, pod-
czas nadania kardyna³owi Henrykowi Gulbinowiczo-
wi statusu pokrzywdzonego.

Witaj¹c zaproszonych goœci (m.in. wojewoda
wroc³awski Krzysztof Grzelczyk, prezydent Wroc³a-
wia Rafa³ Dutkiewicz, marsza³ek województwa
Andrzej £oœ i by³y prezes IPN Leon Kieres), obecny
arcybiskup metropolita wroc³awski Marian Go³ê-
biewski wyrazi³ nadziejê, ¿e to wydarzenie stanie siê
antidotum na padaj¹ce zewsz¹d oskar¿enia jakoby 
w œrodowiskach koœcielnych by³o najwiêcej agentów
SB.

Prezes IPN zaznaczy³, ze akta SB s¹ prawdziwy-
mi dokumentami wytworzonymi przez sprawn¹
instytucjê dzia³aj¹c¹ w okresie dyktatury. Podkreœli³
te¿, ¿e Koœció³ by³ instytucj¹ w najmniejszym stopniu
nadwyrê¿on¹ przez organa komunistycznej bezpie-
ki.

– Koœció³ z tej konfrontacji wyszed³ zwyciêsko
– zaznaczy³ Janusz Kurtyka.

Dokumenty SB dotycz¹ce kardyna³a Gulbinowicza
pokazuj¹ m.in. jego niepokorn¹ postawê wobec
w³adz stanu wojennego. To w³aœnie u kardyna³a znaj-
dowali oparcie dzia³acze dolnoœl¹skiej „S” po 13 grud-
nia 1981r. Sam dostojnik do dziœ w ¿artobliwy spo-
sób przypomina o cenie jak¹ za to zap³aci³, czyli o spa-
lonym w 1984r. w Z³otoryi przez funkcjonariuszy SB
samochodzie.

– Luty by³ dla mnie zawsze szczególnym miesi¹cem
– 8 lutego otrzyma³em sakrê biskupi¹, 2 lutego mia-
³em ingres do wroc³awskiej katedry, zawsze w lutym
jako dziecko chorowa³em na grypê – ¿artowa³ popu-
larny we Wroc³awiu kardyna³. Odnosz¹c siê do doku-
mentów SB zaznaczy³, ¿e lustracja jest droga docho-
dzenia do prawdy zgodnie z ewangelicznym nakazem
Chrystusa „Prawda was wyzwoli”.

W tym roku IPN wyda dwie publikacje poœwiêco-
ne osobie kardyna³a Gulbinowicza oraz o dzia³aniach
SB wobec Koœcio³a katolickiego we Wroc³awiu.

Marcin Raczkowski 

Jego Eminencja Ksi¹dz Kardyna³ Henryk
Gulbinowicz Arcybiskup Senior 

Œwiêtego Koœcio³a Rzymskiego Kardyna³-
Prezbiter tytu³u Niepokalanego Poczêcia
NMP

Ad Saxa Rubra. Doktor teologii. Doktor
Honoris Causa Pwt we Wroc³awiu, Akade-
mii Rolniczej we Wroc³awiu i Politechniki
Wroc³awskiej

Cz³onek Kongregacji ds.
Koœcio³ów Wschodnich, ds.
Duchowieñstwa, ds. Ewan-
gelizacji Narodów, kanonik
Kapitu³y Warmiñskiej we
Fromborku. 

Urodzony 17 paŸdzierni-
ka 1923 r. w Szukiszkach,
Archidiecezja Wileñska,
wyœwiêcony na kap³a-
na 18 czerwca 1950 r.
w Bia³ymstoku, mia-
nowany Admini-
stratorem Apostol-
skim w Bia³ymstoku
12 stycznia 1970 r.,
konsekrowany 8 lute-
go 1970 r., mianowany
Arcybiskupem Metropo-
lit¹ Wroc³awskim 15
grudnia 1975 r., ingres
do Katedry Wro-
c³awskiej 2 lutego
1976 r., kreowany
Kardyna³em 25
maja 1985 r. 


