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Szkolenia
Kolejne warsztaty w cyklu Podstawowe Elementy 

Zarządzania odbyły się w dniach 22 - 23 maja br.By-
ły to Podstawy komunikacji społecznej, 2-dniowe 
szkolenie poświęcone wyjaśnieniu, na czym polega 
proces komunikowania się, rozwijaniu umiejętności 
analizowania tego procesu oraz kształceniu umiejęt-
ności rozpoznawania swoich braków w komuniko-
waniu się. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele: 
Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Volkswagena Mo-
tor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach i Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Legnicy.Zajęcia prowa-
dziła Ewa Kosiorowska.

mmm
W dniach 8 - 10 czerwca br. w Głogowie, Jan Ko-

sowski, Regionalny Koordynator ds. bhp, przepro-
wadził szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla spo-
łecznych inspektorów pracy z: Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Lubinie, Przedszkola Publicznego nr 19 
w Głogowie, Zespołu Szkół Przyrodniczych w Gło-
gowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwa-
nicach, Przedszkola Publicznego w Gaworzycach, 
Szkoły Podstawowej w Kromolinie, Gimnazjum nr 2 
w Polkowicach, Szkoły Podstawowej w Jaczowie, 
Przedszkola Publicznego nr 20 w Głogowie, Gimna-
zjum nr 3 w Głogowie, Gimnazjum nr 4 w Głogowie, 
Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, Głogowskiego 
Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół z Od-
działami Integracyjnymi w Głogowie, Zespołu Szkół 
nr 2 w Głogowie i Przedszkola Gminnego w Jerzma-
nowej. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych dzia-
łalności SIP oraz roli związku zawodowego w ochro-
nie pracy. W zajęciach wzięło udział 16 osób. 

SIP szkoleni
20 maja 2009 r. członkowie Klubu Społecznego In-

spektora Pracy spotkali się w Lubinie. Tym razem 
zagadnieniem dominującym były  wymagania bhp 
dotyczące budynków i pomieszczeń pracowniczych. 
Temat omówił P. Jarosław Głowacki nadinspektor 
Państwowej Inspekcji Pracy.   W spotkaniu uczestni-
czyli sipowcy z: Zespołu Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących w Lubinie, Zespołu Szkół nr 1 w Lu-
binie, Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie, Volkswagen 
Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, II Liceum 
Ogólnokształcącego w Lubinie, Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Lubinie, FUM Chofum w Chocianowie 
SA, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy, 
Zakładu Hydrotechnicznego O/ KGHM „Polska 
Miedź” SA w Rudnej i Mine Master Sp. z o. o. w Wil-
kowie.

Poradzą się Sądu Najwyższego
Proces apelacyjny Bogdana M. – byłego funkcjonariusza V Wydziału Wojewódzkiego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych w Legnicy został przerwany.

Uroczysta sesja za nami
W sali Akademii Rycerskiej od-

była się uroczysta sesja rady miej-
skiej. Wręczono Nagrodę Miasta 
Legnicy, tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta oraz odznaczenia 
Zasłużony dla Legnicy.

Tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta odebrał biskup legnicki 
Stefan Cichy. Ordynariusz legni-
ckiej diecezji nie ukrywał satys-
fakcji z decyzji radnych.

- Jestem zaszczycony ponieważ 
znalazłem się w doborowym to-
warzystwie. Przede mną ten hono-
rowy tytuł otrzymali przecież m.

in. Ryszard Kaczorowski, biskup 
Tadeusz Rybak czy profesor Stani-
sław Dąbrowski – powiedział nam 
biskup Cichy przed ceremonią.

Z kolei Waldemar Krzystek, 
który otrzymał tegoroczną Nagro-
dę Miasta Legnicy dziękował za 
uznanie i jednocześnie zdradził, 
że myślami jest już w Moskwie.

- Niebawem jadę z „Małą Mos-
kwą” do „Dużej Moskwy”. Nie 
mogę się doczekać przyjęcia moje-
go filmu przez rosyjską publicz-
ność i krytykę – powiedział Wal-
demar Krzystek.

Odznakę Zasłużonego dla Leg-
nicy otrzymały 24 osoby, a wśród 
nich pośmiertnie Andrzej Wypor-
kiewicz (na zdjęciu), któy aktyw-
nie działał na rzecz emerytów 
i rencistów oraz osób ubogich. Był 
radny kadencji 2002-2006. Jako 
działacz społeczny i radny praco-
wał nad poprawą warunków ży-
cia mieszkańców naszego miasta, 
wspierał i pomagał Towarzystwu 
Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich, angażo-
wał się w wiele akcji społecznych 
na terenie Legnicy.

Mówi Radio „Solidarność”
Róg ulicy Ofiar Oświęcimskich 

i Świdnickiej we Wrocławiu – to 
jedno z miejsc, gdzie nadawało pod-
ziemne radio „Solidarność”. 
W okresie swojej działalności wy-
emitowało ponad sto audycji nie 

tylko we Wrocławiu, ale na terenie 
całego Dolnego Śląska.

20 czerwca, dokładnie w tym sa-
mym miejscu spotkali się Ci, którzy 
rozgłośnie tę tworzyli, aby odsłonić 
tablicę upamiętniającą wszystkie 
opozycyjne rozgłośnie radiowe dzia-
łające na terenie Dolnego Śląska. 
Uroczystość rozpoczął Zbigniew Ro-
maszewski – były wicemarszałek se-
natu, twórca pierwszego warszaw-
skiego podziemnego radia „Solidar-
ność”. – W tym miejscu oraz w wielu 
innych została podjęta walka o przy-
wrócenie informacji (…), walka czę-
sto okupiona więzieniem, represja-
mi, aresztami –mówił.

Nawiązał również do zmian 
w ustawie o mediach publicznych. – 
Dziś informacje usiłuje uczynić się to-
warem, dziś informacja staje się źród-
łem manipulacji społeczeństwa. 

Rafał Dutkiewicz – prezydent 
Wrocławia powiedział natomiast, 

że we Wrocławiu w sposób szcze-
gólny doświadczamy tego, że nasza 
młoda tożsamość, jest tożsamością 
powstałą w okresie stanu wojenne-
go i krótko po nim.

Przedstawiciele „Solidarności”, 
„Solidarności Walczącej” i Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów nie 
kryli zadowolenia – z faktu, że tabli-
ca ta ocali od zapomnienia wyda-
rzenia, które miały miejsce ponad 
ćwierć wieku temu na terenie Wroc-
ławia.

Igor Pietraszewski, współtwórca 
radia i jeden z pomysłodawców 
rocznicy przypomniał anegdotę 
związaną z tym miejscem – 25 lat te-
mu był tu neon, oparty na małym 
daszku, gdzie zaprzyjaźniony alpi-
nista wrzucił tubę z magnetofonem, 
emitująca audycje. Ludzie się za-
trzymywali, tłum gęstniał. Po pew-
nym czasie usłyszeliśmy syreny mi-
licyjne, przyjechali funkcjonariusze, 

ale nie mieli pomysłu jak dostać się 
do urządzenia. W końcu po dwóch 
kwadransach milicjant wspiął się 
na dach i wyciągnął worek po kar-
toflach, gdzie tuba się znajdywała. 
Gdy chował je do nysy, audycja ca-
ły czas grała, co wywołało ogólne 
rozbawienie wśród zgromadzo-
nych przechodniów. 

Obchody uroczystości zakończy-
ły się w Ossolineum, gdzie Zbi-
gniew Romaszewski w imieniu Le-
cha Kaczyńskiego wręczył dolno-
śląskim opozycjonistom odznacze-
nia państwowe. We Wrocławiu po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
zaczęło nadawać radio „Solidarno-
ści” Walczącej, a w dalszej perspek-
tywie radio Regionalnego Komitetu 
Strajkowego „Solidarności”, Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów 
i Międzyszkolnego Komitetu Opo-
ru.

Paweł Chabiński

9 czerwca legnicki Sąd Okręgo-
wy nie ogłosił wyroku. Posta-
nowił za to zwrócić się do Sądu 

Najwyższego o wykładnię przepi-
sów o przedawnieniu karalności.

- Pojawiają się w tej sprawie spo-
re wątpliwości. Przepisy prawa 
stanowiące o przedawnieniu karal-
ności w sprawach dotyczących 
zbrodni komunistycznej są niejas-
ne. Zwróciliśmy się do Sądu Naj-
wyższego o wykładnię prawa. Czy 
należy zastosować przepisy za-
warte w kodeksie karnym czy 
w ustawie o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – tłumaczył przewodni-
czący składu sędziowskiego, Ma-
rek Poddębniak (na zdjęciu).

W świetle kodeksu karnego wo-
bec Bogdana M. sąd ma prawo za-
stosować przedawnienie. Jednak 
jeśli kierować się będzie zapisami 
w ustawie o IPN o przedawnieniu 
nie ma mowy.

Przypomnijmy, że 13 marca Sąd 
Rejonowy w Legnicy skazał Bog-
dana M. na rok więzienia. W latach 
80 - tych był on inspektorem Wy-
działu V-tego Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Legnicy. W czerwcu ub. roku 

Oddziałowa Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu działająca przy wrocław-
skim IPN oskarżyła go o to, że 
w latach 1983 -1988 chcąc uzyskać 
informacje na temat struktur legni-
ckiej „Solidarności” miał fizycznie 
i psychicznie znęcać się nad opozy-
cjonistą Franciszkiem Kamińskim. 
Esbek miał m.in. mu grozić, że 

„z więzienia szybko nie wyjdzie, 
albo prędzej wyleci z okna”.

Bogdan M. ma już na swoim 
koncie wyrok za takie samo prze-
stępstwo. Sąd skazał go na karę 
2,5 roku więzienia. Później sąd 
drugiej instancji złagodził karę do 
dwóch lat w zawieszeniu na pięć. 
Chodziło o znęcanie się nad dzia-
łaczem podziemnej „Solidarno-

ści” - Janem Sugalskim. Był to 
pierwszy w historii proces byłego 
funkcjonariusza SB przed legni-
ckim sądem.

Obrońca Bogdana M. domaga 
się uchylenia wyroku pierwszej in-
stancji i przekazanie sprawy do po-
nownego rozpatrzenia. Prokura-
tor z IPN żąda podtrzymania wy-
roku Sądu Rejonowego.

OCENY I ROZLICZENIA 
OKRESU PRL W OPINII 
PUBLICZNEJ
mPolacy są podzieleni w swoich opiniach o przeszłości. Ponad 

dwie piąte ankietowanych (44%) pozytywnie ocenia okres PRL w 
historii naszego kraju i niemal identyczna grupa (43%) ma do nie-
go negatywny stosunek.
mAnkietowani, którzy przed rokiem 1989 należeli do PZPR, w 

zdecydowanej większości pozytywnie odnoszą się do czasów Pol-
ski Ludowej, natomiast członkowie „Solidarności” sprzed 1989 ro-
ku mają podzielone opinie, jednak z niewielką przewagą negatyw-
nego stosunku do tego okresu historii.
mWydaje się, że Polacy mają dość jednoznaczny ogólny stosu-

nek do rozliczania powojennej historii kraju. Większość badanych 
(76%) uważa, że należy zakończyć rozliczenia i pozostawić ten 
okres do badania historykom. Niespełna co piąty respondent (18%) 
sądzi, że należy je kontynuować, ponieważ PRL nie został w wy-
starczającym stopniu rozliczony.
mPonad dwie trzecie Polaków (69%) uważa, że obecnie niemożli-

we jest sprawiedliwe osądzenie ludzi sprawujących wówczas wła-
dzę. Przeciwną opinię wyraża tylko co piąty ankietowany (21%).
mWiększość badanych (56%) zaakceptowałaby taką formę rozli-

czenia przeszłości, która opiera się na osądzie moralnym tych cza-
sów i napiętnowaniu tego, co było złe.
mPonad połowa badanych opowiada się za jakąś formą ujaw-

nienia danych IPN z lat 1944–1989, jednak nie można pominąć fak-
tu, że coraz więcej Polaków się temu sprzeciwia.

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia” (228) przeprowadzo-
no w dniach 7–13 maja 2009 roku na liczącej 1078 osób reprezenta-
tywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.. Więcej 
szczegółów w komunikacie.

KGHM OGRABIONY Z ZYSKU!

Rak - cichy zabójca
Rak piersi jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu u kobiet. W Polsce 
choruje na niego rocznie około 10 tys. kobiet. 

Tutaj wszystko się zaczęło
Historyczna sala BHP - miejsce rozmów i podpisania porozu-

mień sierpniowych - jest własnością NSZZ „Solidarność” od 2004 
roku. Nie była remontowana od kilkudziesięciu lat, groziła zawa-
leniem.

Od 2006 roku KK NSZZ „Solidarność” rozpoczęła generalny re-
mont budynku, finansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz środków własnych. Brak dofinansowa-
nia ze strony MKiDN w 2009 roku zmusił związek do szukania in-
nej drogi. 

Każda wpłata może przyspieszyć zakończenie remontu. Zapla-
nowano go na 30-lecie NSZZ „Solidarność”.

Okażmy solidarność w ratowaniu historycznej sali BHP.
Nr konta: 89 1020 1811 0000 0202 0014 6506 z dopiskiem „Sala 

BHP”

„Dziedzictwo kulturowe”
K o m i s j a  K r a j o w a 

NSZZ „Solidarność” jest 
w trakcie realizacji Pro-
gramu „Dziedzictwo 
Kulturowe” Priorytetu 4 
„Tworzenie zasobów cy-
frowych dziedzictwa 
kulturowego. Program 
wspiera przedsięwzię-
cia, mające na celu zwięk-
szenie dostępu do zaso-
bów dziedzictwa kultu-
rowego i naukowego, a 
także jego ochronę w for-
mie cyfrowej. Priorytet jest narzędziem koordynacji procesów digi-
talizacyjnych w kraju i utrzymania określonych standardów w tym 
zakresie.Całość jest dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie programu określono na 
dzień 31 stycznia 2009r.

Jak można było się spodziewać, pro-
pozycja nie do odrzucenia Ministerstwa 
Skarbu Państwa została przyjęta –

1 miliard 432 miliony dla akcjonariu-
szy !

My już teraz możemy przewidzieć, że 
zgodnie z rekomendacją Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. - kolejny 

Rząd - tym razem Platformy Obywatel-
skiej ograbi naszą Spółkę z zysku. W ten 
sposób wstrzyma rozwój firmy i regio-
nu, a przy odwróceniu się sytuacji ma-
kroekonomicznej doprowadzi do zadłu-
żenia firmy, a w konsekwencji likwida-
cji miejsc pracy i upadku naszej Polskiej 
Miedzi.

KGHM jest najlepszym przykładem 
tego, że Rząd RP tworzony przez PO nie 
bierze pod uwagę problemów firmy, nie 
zastanawia się nad przyszłością zakła-
du, tylko żąda, żąda i żąda. Z tym trze-
ba skończyć. Trzeba też takie zachowa-
nia nazwać po imieniu - są antypracow-
nicze i antypolskie.(...) 

Na szczęście ok. 90 proc. 
wszystkich zmian w 
piersi to procesy nie-

nowotworowe. Jednak każda 
taka zmiana powinna zostać 
zbadana przez zespół współ-
pracujących ze sobą lekarzy 
specjalistów. Rak piersi jest 
nowotworem, który rozwija się 
długo i objawia po latach utajo-
nego wzrostu. Zdarza się jed-
nak, że czasem postęp choroby 
jest nagły i szybki. Najczęściej 
choroba atakuje kobiety mię-
dzy 50 a 70 rokiem życia. Zda-
rza się jednak, że problem doty-
czy nawet dwudziestolatek.

Nie wiemy, jakie są bezpo-
średnie przyczyny powstawa-

nia nowotworów złośliwych 
piersi. Można jednak określić z 
dużą dozą prawdopodobień-
stwa, jaki wpływ na powstanie 
raka piersi mogą mieć określo-
ne czynniki, nazywane czyn-
nikami ryzyka. Zaliczamy do 
nich między innymi:

1.Wiek – z biegiem lat jeste-
śmy coraz bardziej narażone 
na prawdopodobieństwo za-
chorowania.

2. Czynniki genetyczne, – je-
śli matka lub siostra zachoro-
wała na nowotwór jesteśmy 10 
razy bardziej narażone na za-
chorowanie. 10% wszystkich 
zachorowań stanowią uwa-
runkowania genetyczne.

3. Czynniki endogeniczne, – 
do których zalicza się wczesna 
pierwsza miesiączka (przed 12 
rokiem życia), późna pierwsza 
ciąża ( po 30 roku życia), późna 
menopauza( po 55 roku życia).

4. Nieprawidłowe odżywia-
nie.

5. Cukrzyca
Bardzo ważna jest profilakty-

ka. Podstawową zasadą, którą 
każda kobieta powinna znać i 
stosować jest samobadanie. Jest 
wiele ulotek, które pokazują, w 
jaki sposób można wykonać ta-
kie badanie. Każdy lekarz po-
proszony o pomoc również wy-
kona takie badanie. Jeśli podczas 
samokontroli piersi wyczujecie 
guz, zauważycie, że węzły chłon-
ne w dole pachwowym są twar-
de lub powiększone. Zauważy-
cie, że kształt lub wielkość któ-
rejś piersi uległa zmianie. Zaob-
serwujecie niepokojącą zmianę, 
bądź wyciek z brodawki, zaczer-
wienienie lub zgrubienie skóry 
lub inne niepokojące objawy na-
tychmiast powinniście udać się 
do lekarza. Te wszystkie symp-
tomy mogą oznaczać, że pierś 
została zaatakowana przez no-
wotwór. Żeby uniknąć takiej sy-
tuacji każda kobieta powinna pa-

miętać o badaniach mammogra-
ficznych, które pozwolą na 
wczesne wykrycie choroby. Ta-
kie badanie można zrobić bez-
płatnie w Ośrodku Diagnostyki 
Onkologicznej w Legnicy przy 
ulicy Andresa 4.

W ośrodku znajdują poradnie 
onkologiczna, ginekologiczna, 
profilaktyki chorób piersi i la-
ryngologiczna. Można w nim 
wykonać badanie mammogra-
ficzne, usg i biopsję piersi. Moż-
na także spotkać się z psychote-
rapeutą. Legnicki ośrodek jest 
wyposażony w doskonałej jako-
ści sprzęt.

W ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykry-
wania Raka Piersi 2009, finan-
sowanego przez NFZ Ośrodek 
Diagnostyki Onkologicznej za-
prasza na bezpłatne badanie 
piersi wszystkie kobiety w 
wieku 50 – 69 lat, które w cią-
gu ostatnich dwóch lat nie 
miały wykonanej mammogra-
fii.

Pamiętaj dokonuj samokon-
troli piersi, w razie jakichkol-
wiek wątpliwości natychmiast 
zgłoś się do lekarza, rak to ci-
chy i podstępny zabójca! Cie-
bie też to może spotkać! 



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL4 5

Około 5 tys. uczestników, 250 pocztów 
sztandarowych wzięło udział w obcho-
dach 20. rocznicy częściowo wolnych 
wyborów, które odbyły się wczoraj 
w Gdańsku. Przedstawiciele regionów 
i branż z całej Polski, uczestniczyli 
w uroczystej mszy św. za ojczyznę, któ-
rą pod Pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców odprawił kardynał Józef Glemp. 

Homilię wygłosił abp Leszek Głódź:

Zgromadziła nas tu dziś miłość ojczyzny 
i wdzięczność. Dziękować pragniemy za moc 
Ducha Świętego, Sprawcy dzieł Bożych, w 20. 
rocznicę pamiętnych wyborów do Sejmu i Se-
natu, które stanowiły istotny etap na drodze 
naszego Narodu ku odzyskaniu politycznej 
wolności.(...) „W imię przyszłości człowieka 
i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo 
„solidarność”.

Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat...”. 
To słowa Sługi Bożego Jana Pawła II. Wypo-
wiedziane tu, na pomorskiej ziemi, na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni w dniu 11 czerwca 1987 
roku. Niechaj stanowią motto naszego modli-
tewnego spotkania. A także coś więcej.

Potwierdzenie – mocne, jasne, klarowne, jed-
noznaczne, że to słowo – „solidarność” – płynie 
dalej poprzez świat, płynie przez Ojczyznę – 
choć przeszły lata! „Przejdą lata i wieki

przeminą” – ona płynąć będzie. A także to, 
przede wszystkim to, że „Solidarność”, wspól-
nota ludzi pracy i wspólnota polskiej nadziei – 
ŻYJE! W nowym kontekście czasów i systemo-
wych realiów jest dalej ważnym znakiem Pol-
ski! Nie zeszła – choć wielu by tego pragnęło – 
ze sceny polskiego życia! Jeszcze ma wiele do 
powiedzenia! Jeszcze ma wiele do zrobienia! 
Nie zejdzie ze sceny życia, bo nie zgasiła ducha! 
Bo jest świadoma wielkiego dzieła przemian 
w Ojczyźnie i w Europie, które wiąże się z jej 
imieniem! (...)

Wielu z was to – synowie polskiej wsi, która 
w latach stalinizmu oparła się kolektywizacji. 
Każdego roku dotykaliście tajemnic Bożych, bę-
dąc świadkami cudu siewu i urodzaju. Wielu 
z was ukształtowały miasteczka i osady, polskie 
„małe ojczyzny”, rezerwuar trwałych polskich 

wartości. Wiele wniosły do ruchu „Solidarno-
ści” środowiska inteligenckie, naukowe, arty-
styczne, szczególnie – przez lata – narażone na 
komunistyczną indoktrynację. Z biegiem lat 
odnajdywały w Kościele przestrzeń wolności, 
aby w czasie „Solidarności” tworzyć tę swoistą 
wspólnotę chleba i słowa, kultury i ekonomii, 
o której mówił Jan Paweł II podczas spotkanie 
z twórcami w 1987 roku.

Ten wasz wewnętrzny ogień – to także znak 
tamtego czasu – odsłaniał likwidował „białe 
plamy” historii, rozpalał pragnienie pogłębiania 
wiedzy, samokształcenia, sięgania wzwyż – 
nad poziomy. Na drogę „Solidarności” wcho-
dzili ludzie spod znaku Polski Walczącej. Jeden 
przykład: pośród internowanych w grudniu 
1981 roku w Białołęce znalazł się – sześćdzie-
sięciopięcioletni letni wtedy – Antoni Heda 
„Szary”, słynny partyzant z Gór Świętokrzy-
skich, wsławiony rozbiciem po wojnie ubeckie-
go więzienia w Kielcach.

Rozpoznawaliście legendę legionistów, po-
wstań narodowych, szwoleżerów księcia Józefa, 
kosynierów Kościuszki, Konfederatów Barskich. 
Ich dumna pieśń: „Nigdy z królami nie będzie-
my w aliansach / Nigdy przed mocą nie ugnie-
my szyi / Bo u Chrystusa my na ordynansach / 
Słudzy Maryi„– rozbrzmiewała często w la-
tach stanu wojennego.

To z tego ducha solidarności rodziło się prze-
łamywanie barier stanowych, korporacyjnych, 
braterstwo, wspólnota robotników, inteligencji, 
różnych zawodów. To z tego ducha zniknęła 
społeczna atomizacja, która dzieliła, odsuwała 
od siebie... 

„W imię przyszłości człowieka i ludzkości 
trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidar-
ność:

...W imię prawdy w tym świątecznym 
dniu trzeba głosić chwałę „Solidarności” . 
Bo to ona stała się podmiotem politycznych 
zmian. Bo to ona ducha nie zgasiła. Bo to jej 
wewnętrzny ogień – nie stłumiony szykana-
mi, represjami, delegalizacją – prowadził do 
przemian. Nic by nie wyszło z politycznych 
umów, koncesji, ustaleń, gdyby nie świado-
mość, że tam w przestrzeni ojczyzny i naro-
du, kumuluje się ta polska lawa, lawa „Soli-
darności”, która już nie ostygnie, która już 

nie powróci w koleiny dawnego systemu – 
ale ruszy, „wyrwie murom zęby krat” i mu-
ry runą – odsłonią inny świat! (...)

Nie runęłyby mury systemu komuni-
stycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, 
gdyby nie ten wicher wolności, gdyby nie 
ten wiatr od morza... To z gdańskiej Oliwii, 
z sali obrad I Zjazdu „Solidarności”, zostało 
skierowane to profetyczne przesłanie do kra-
jów Europy Środkowo- Wschodniej, akcen-
tujące wspólnotę losów i nadzieję na ich od-
mianę. Pamiętaj o tym Europo, kiedy mó-
wisz, że czas wolności narodów ujarzmio-
nych przez komunizm rozpoczął się od zbu-
rzenia muru berlińskiego. Tamtego muru 
z betony, kamienia, cegły.

„Solidarność” skruszyła ten jakże inny 
mur, budowany przez wrogi system, co 
chciał odgrodzić ludzkie braterstwo, posta-
wić tamę prawu do wolności, zgasić głód 
ludzkiego ducha, ostudzić miłość ...

„W imię przyszłości człowieka i ludzkości 
trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidar-
ność”.

I w imię przyszłości człowieka i Europy, 
trzeba było na tym gdańskim pomniku pa-
mięci umieścić słowa zawierzenia i nadziei: 
„Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swoje-
mu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

To wy, ludzie „Solidarności”, jesteście de-
tonatorem tych wielkich wydarzeń, które od-
mieniły oblicze Europy, przyniosły wolność 
jej ludom i narodom. Wolności, do której 
wyswobodził nas Chrystus!

Ludzie Solidarności – słudzy wolności 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wasza droga, rozpoczęta w sierpniu 1980, 
inspirowana tamtym wezwaniem Jana Pa-
wła II o moc Ducha odnawiającego oblicze 
ziemi, zwycięska droga, stanowi wielkie dzie-
dzictwo Polski i Europy! (...) Dziedzictwo, 
którego nie godzi się wykorzystywać do do-
raźnych rozgrywek.

To dziedzictwo Jana Pawła, także tych, co 
oddali życie, jak ci z Wujka, z Lubina, z in-
nych miejsc Ojczyzny – długa to lista. (...)

Czy to dziedzictwo trwa? Czy lemiesz So-
lidarności tnie dalej polska glebę? Stawiam 
takie pytania. Odnieść można niekiedy wra-

żenie, że najwyższe instytucje narodu, 
szczególnie parlament, przypominają 
nową wieżę Babel w której pomiesza-
ły się języki – jakże trudno porozu-
mieć się z tymi, którzy wyrośli ze 
wspólnego, solidarnościowego 
pnia. Czy pamiętamy słowa Ojca 
Świętego z Zaspy: „Nie może być 
program walki ponad programem 
solidarności”.

Co zrobić z rozwarstwieniem płaco-
wym, z prywatyzacją, z bezrobociem? 
W takim dniu jak ten w szczególny sposób 
dziękujemy ludziom, którzy tego dziedzictwa 
ustrzegli, którzy pozostali wierni ideałom, 
uczciwie, rzetelnie idą przez życie, także 
w wymiarze spraw społecznych i obywatel-
skich – traktowanych jako powołanie, jako za-
danie, jako powinność wobec wspólnoty. Nie 
traktują swojej przeszłości, swojej drogi 
z „Solidarności” jako swoistego wytrychu, 
który pomoże im zająć wysokie miejsce przy 
stole ojczyzny. Nie patrzą na nią, jako na po-
stawy sukna, z którego można coś wyszarp-
nąć – dla siebie, dla swojego ugrupowania, 
dla zawodowej korporacji. Nie użyją w spo-
łecznym sporze, choćby dramatycznym, choć-
by wypełnionym emocjami, argumentu siły, 
zamiast argumentu racji. Nie zapomną o tym 
– to tylko jeden z przykładów – że w społe-
czeństwie, „w którym istnieją: wolność pracy, 
przedsiębiorczość i uczestnictwo”, było za-
gwarantowane – poprzez odpowiednią kon-
trolę ze strony sił społecznych – „zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb całego społeczeń-
stwa” (por. encyklika Centesimus annus).

Podmiotem podejmowanych reform ma 
być obywatel i jego dobro. Obowiązkiem 
państwa jest także ochrona ładu moralnego 
w ojczyźnie, położenie tamy brudnej fali ni-
hilizmu, pogardy dla odwiecznych wartości, 
rodziny, małżeństwa, troski o życie. Margi-
nalizowanie zagadnień polityki rodzinnej 
jest sprzeczne z etosem sierpnia ’80, jest 
sprzeczne z dobrem społecznym, zagraża 
rozwojowi naszego kraju, godzi w dobro 
człowieka.

Są tacy ludzie pośród nas! Bo dziedzictwo 
Solidarności żyje. Bo jej lemiesz wciąż kroi 

glebę ojczy-
zny! Nie po-
zostawili „bu-
dowli niedo-
kończonej”, nie 
p o s z l i  t a m , 
„gdzie zazdrość 
i żądza sporu, 
bezład i wszelki 
występek” (por. Jk 
3,16) nie zlekcewa-
żyli upomnienia:” 
Także od pychy 
bron swego sługę 
(Ps 19, 14) – pragną 
być siewcami pokoju, 
ładu serc i sumień.

Pamiętają o prze-
strodze wypowiedzianej 
ongiś przez ks. Piotra 
Skargę, wciąż aktualnej: 
„Was Pan Bóg podniósł na 
wysokie urzędy: nie dał was, 
abyście sami swoich pożytków 
pilnowali, ale dla ludu, który 
wam Pan Bóg powierzył, abyście 
nam sprawiedliwość i pokój, któ-
ry od Pana Boga bierzecie, spusz-
czali”. Ks. Skarga upominał po-
słów: „Co w nocy uradzą, to 
w dzień obalają”.

„Polska – ale jaka? Polska w której 
ugruntuje się przekonanie, że państwo 
jest własnością Narodu, który jest jego 
suwerenem. Także to, że zwornikiem 
naszej wolności jest jedność, czasem 
wymagająca wyrzeczeń: jedność naro-
du i państwa, świadomego swojej hi-

storii, dzie-
jowych celów, 
odpowiedzial-
ności.

P o l s k a , 
która patrzy 
z  u w a g ą 
w  s w ą 
przyszłość, 
bo wie – 
to słowa 
Romana 
Dmow-
skiego – 
ż e  j e j 

bytu” ry-
zykować , 

jej przyszłości 
przegrywać nie wolno, 

ani jednostkom, ani or-
ganizacji jakiejkolwiek, 
ani nawet całemu pokole-
niu, bo Polska nie jest 
własnością tego czy inne-
go Polaka, tego czy innego 
obozu, ani nawet jednego 
pokolenia”.

Polska solidarna, wierna, 
sprawiedliwa wobec swoich 
dzieci. Czy Polska jątrzą-
cych sporów? Czy Polska 
agresji? Czy Polska, w któ-
rej doświadcza się społecz-
nego zagubienia i bezna-
dziei. Czy Polska w której 
wiara ojców i patriotyzm 
traktowane są jako przeszko-

da w budowaniu no-
wego ładu?

Czyja Polska? Pol-
ska – jaka? Pytają o to, 
Ci, którzy byli tu solą 
ziemi, rozpoczęli marsz 
ku wolności – o was 
mówię, bracia stocz-

niowcy – a stali się wiel-
ką masa upadłościową, 

przeszkodą na drodze re-
form, podmiotem niejasnych do 

końca gier, wielkim kłopotem. Jakże łatwo się 
na was obrazić, jakże trudno stawić wam czo-
ła, podjąć wasze problemy! Nie wziąć do serca 
słów Jana Pawła II:

 „W konflikcie między władzą a ludem, ra-
cję ma zawsze lud”. Może dosyć tych pytań. 
Może za dużo tych pytań. Trzeba nam modli-
twy: wiernej, ufnej, modlitwy nadziei... Módl-
my się także podczas tej Mszy świętej dzięk-
czynnej o powrót pod dach ojczyzny ducha 
wspólnoty, aby ci, co kiedyś szli razem, odna-
leźli umiejętność dialogu Aby polska polityka 
skupiona była na wartościach, nie na jało-
wych sporach. Budujmy nasze jutro na war-
tościach. O prymat prawdy w polityce. O pry-
mat moralnościw życiu społecznym O miarę 
sumienia. O ducha odmiany, solidarności, 
szacunku. O to, żeby ta fraza: „Który skrzyw-
dziłeś człowieka prostego...” nie miała odnie-
sienia do polskiego życia. O zrozumienie, że 
Ojczyzna to wielki dar Boga, którego nie moż-
na zmarnować, zohydzić, sponiewierać.

W niedzielę wybory do parlamentu eu-
ropejskiego. Do instytucji europejskich 
wnosimy wiano dziedzictwa ducha, z któ-
rego wyrosła wielkość Sługi Bożego Jana 
Pawła II, także wiano obrońców Europy 
tych spod Monte Cassino, z Normandii – 
żołnierzy, których zdradził świat, także 
wiano polskiej nauki, myśli, sztuki – obfi-
te, liczące się.(...)

Za chwilę pośród nas stanie Chrystus Eu-
charystyczny – niesie błogosławieństwo praw-
dy i pokoju. Niech was nim obdzieli – uczestni-
ków tej Najświętszej Ofiary – tych, co w niej 
uczestniczą dzięki przekazowi telewizyjnemu, 
także tych, których tu nie ma. „W imię przy-

szłości człowieka i ludzkości trzeba było wypo-
wiedzieć to słowo „solidarność”.

Wypowiadajcie je dalej, nieście światu, 
nieście Polsce, Niech będzie z nami Pan, 
nasz Bóg, jak był z naszymi przodkami.

Podczas mszy przedstawiciele NSZZ 
„Solidarność” wręczyli w darze ołtarza 
płaskorzeźbę z mapą Europy i burszty-
nowym napisem „Solidarność” wyko-
naną przez gdańskiego artystę Andrzeja 
Drapikowskiego. 

Po mszy na wiecu wystąpił Prezydent 
Lech Kaczyński i Janusz Śniadek, prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
Lech Kaczyński przyznał, że dziś, po 20 la-
tach możemy mówić zarówno o wielkich 
sukcesach, jak i o wielkich porażkach. Suk-
cesem - w ocenie Lecha Kaczyńskiego - 
jest wolność, niepodległy kraj, „pewne po-
stępy w modernizacji”, edukacja milio-
nów Polaków. Do porażek prezydent zali-
czył z kolei sytuację w Stoczni Gdańskiej 
i „chorobę bezrobocia”.

Jak mówił, stocznia w Gdańsku „to 
nie jest tylko zakład montażowy stat-
ków”, ale i symbolem wolnej Polski. - 
I nie ma prawa upaść - uważa Prezy-
dent. Stocznia jest pomnikiem - mówił - 
a żaden naród, który szanuje samego 
siebie, nie będzie zwalał pomników, co-
kołów. - Ten pomnik już jest i niech zo-
stanie - dodał Lech Kaczyński.

Mówiąc o bezrobociu Prezydent za-
znaczył, że „choroba” ta „niszczyła po-
nad pół pokolenia i niosła za sobą wszel-
kie możliwe nieszczęścia”. 

- Dwa, trzy lata temu wydawało się, 
że pokonaliśmy tę chorobę, a dziś ona 
znów wraca - ocenił Lech Kaczyński, 
a „Solidarność” powinna się jej energicz-
nie przeciwstawić. - Musicie walczyć 
i jestem tutaj z wami - dodał.

Jak podkreślił, w Polsce nie może 
znów być 2 czy 2,5 mln bezrobotnych.

Lech Kaczyński zaznaczył, że praca to 
„mniej ludzkiego nieszczęścia i więcej 
sukcesów”. - A to państwo ma służyć 
wszystkim, a nie tylko bogatym. Rzecz-

pospolita jest dobrem wszystkich Pola-
ków” - powiedział.

Przewodniczący „Solidarności” po-
dziękował wszystkim ludziom i środo-
wiskom, o których się nie pamięta, a bez 
których nie byłyby możliwe przemiany 
w Polsce. Niestety, jak mówił Janusz Śnia-
dek, pokolenie „Solidarności” nie zawsze 
na tych przemianach korzystało. Naj-
większym niepowodzeniem ostatnich 20 
lat jest brak społecznej solidarności i ak-
tywności. - Dziś Polska członek wielkiej 
europejskiej rodziny, należy do krajów 
o największym rozwarstwieniu płac - 
grupa najbogatszych zarabia 15-cie razy 
więcej niż proporcjonalna grupa zarabia-
jących najmniej, 2/3 pracowników zara-
bia poniżej średniej krajowej, płaca mini-
malna należy do realnie najniższych 
w Europie, a pracujący Polacy najczęściej 
w europie znajdują się w sferze ubóstwa - 
wymieniał przewodniczący „S”.

Kończąc swoje wystąpienie przewod-
niczący podkreślił, że „Solidarność” mu-
si pamiętać o tych, którzy nie mają po-
wodów do radości. Podziękował także 
wszystkim przybyłym tego dnia pod 
Pomnik Poległych Stoczniowców. 

Zebrani na Placu Solidarności przyjęli 
Apel w 20-tą rocznicę odzyskania suwe-
renności. Związkowcy wyrażają w nim 
solidarność z tymi, którzy upominają się 
o godną pracę i godziwą płacę, o Polskę 
przyjazną pracownikom. „Apelujemy do 
polityków wszystkich opcji - Polsce po-
trzebny jest program narodowej solidar-
ności - na rzecz zmniejszenia rozwarstwie-
nia społecznego i ubóstwa, na rzecz sku-
tecznego wsparcia przedsiębiorstw w cza-
sie kryzysu, równego dostępu do usług 
publicznych - ochrony zdrowia i edukacji, 
na rzecz wyrównywania szans, inwesto-
wania w człowieka, dialogu i partnerstwa. 
Będziemy się tego domagać od każdego 
rządu i parlamentu, od każdej władzy - 
w imię godności polskiego pracownika, 
w imię przyszłości młodych pokoleń i roz-
woju Polski” - czytamy w Apelu przyję-
tym wczoraj w Gdańsku. 

W samo południe w Gdańsku
Największym niepowodzeniem ostatnich 20 lat jest brak społecznej solidarności i aktywności - powiedział podczas obchodów  
20. rocznicy wyborów w 1989 r. pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej  
NSZZ „Solidarność”.

Apel zebranych na placu 
Solidarności w Gdańsku w 20-tą 
rocznicę odzyskania suwerenności

Powstanie NSZZ „Solidarność”, a póź-
niej – niezłomna walka tysięcy ludzi przy-
czyniły się dwadzieścia lat temu do odzy-
skania przez naszą Ojczyznę niepodległo-
ści. Te wydarzenia zainicjowały koniec po-
rządku jałtańskiego, upadek komunizmu, 
a niedługo potem – rozpad Związku Ra-
dzieckiego i koniec zimnej wojny. To było 
wielkie, historyczne zwycięstwo całego 
polskiego społeczeństwa, o którym powin-
niśmy zawsze pamiętać, niezależnie od do-
raźnych podziałów czy zwykłych trosk ży-
cia codziennego.

My, ludzie „Solidarności”, polscy pra-
cownicy, w 30-tą rocznicę pierwszej piel-
grzymki do Polski Ojca Świętego Jana Pa-
wła II i 20-tą rocznicę częściowo wolnych 
wyborów, chcemy o tym głośno powie-
dzieć. Jesteśmy to winni ofiarom stanu wo-
jennego – więzionym, upokarzanym i za-
bijanym, , bohaterskim kapłanom, stocz-
niowcom i górnikom, nauczycielom i leka-
rzom, którzy dawali świadectwo solidar-
ności, rozbitym wskutek prześladowań ro-
dzinom, tysiącom politycznych emigran-
tów. Jesteśmy to winni naszemu wielkie-
mu papieżowi Janowi Pawłowi II, bez któ-
rego nie byłoby „Solidarności”, wolnej Pol-
ski i zjednoczonej Europy.

Przypominamy o tym tu, pod pomni-
kiem Poległych Stoczniowców, obok Dru-
giej Bramy. Tu nas nigdy nie zabraknie!

Przypominamy o tym wolni, ale też roz-
goryczeni. Jesteśmy w Unii Europejskiej 
bez granic, czujemy się bezpieczniejsi 
w NATO, mamy wolne media, nieskrępo-
wany dostęp do internetu, sklepy pełne to-
warów. Ale nie możemy zapominać o tym, 
że nadal za próby zakładania organizacji 
związkowej polscy pracownicy są wyrzu-
cani z pracy, że tysiące bezrobotnych pozo-
staje często bez środków do życia, że 
w wolnych mediach brakuje miejsca na de-
batę o sprawach społecznych, a dialog wła-
dzy ze związkami zawodowymi jest naj-
częściej pozorowany.

Konieczna jest pamięć o wielkich wyda-
rzeniach z najnowszej historii, ale niezbęd-
na jest też refleksja, jak dziś wygląda god-
ność człowieka pracy. Jest to szczególnie 
istotne w czasie globalnego kryzysu, który 
powoduje upadek wielu firm i dramatycz-
ny wzrost bezrobocia.

Dlatego wyrażamy naszą solidarność 
z tymi, którzy upominają się o godną pracę 
i godziwą płacę, o Polskę przyjazną pra-
cownikom. Tu, pod Stocznią Gdańską je-
steśmy solidarni ze stoczniowcami, którzy 
zawsze byli skłonni do największych po-
święceń w imię wolności i solidarności, 
a dziś walczą o miejsce pracy i chleb po-
wszedni.

Apelujemy do polityków wszystkich op-
cji – Polsce potrzebny jest program narodo-
wej solidarności – na rzecz zmniejszenia 
rozwarstwienia społecznego i ubóstwa, na 
rzecz skutecznego wsparcia przedsię-
biorstw w czasie kryzysu, równego dostę-
pu do usług publicznych – ochrony zdro-
wia i edukacji, na rzecz wyrównywania 
szans, inwestowania w człowieka, dialogu 
i partnerstwa.

Będziemy się tego domagać od każdego 
rządu i parlamentu, od każdej władzy – 
w imię godności polskiego pracownika, 
w imię przyszłości młodych pokoleń i roz-
woju Polski.

NSZZ „Solidarność” nie da się podzielić 
ani zniszczyć!

Gdańsk, 4.06.2009 roku



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL6 7

Uwzględnianie premii 
motywacyjnej przy obliczaniu 
wynagrodzenia urlopowego
Zgodnie z art. 172 kp za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by 
otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Odwołanie od kary może uchronić pracownika 
przed zwolnieniem

Porady prawne

Wykładnia tego prze-
pisu prowadzi do 
wniosku, że przy 

ustalaniu wynagrodzenia urlo-
powego należy uwzględniać te 
składniki wynagrodzenia za 
pracę, które mają charakter sta-
ły, są wypłacane periodycznie, 
oraz mają bezpośredni i ścisły 
związek z wykonywaną przez 
pracownika pracą, bo to właś-
nie one zagwarantują, że za 
czas urlopu pracownik będzie 
miał takie wynagrodzenie, jakie 
by miał, gdyby pracował. 
W praktyce będzie to oznacza-
ło, że w wynagrodzeniu urlo-
powym powinno być uwzględ-
nione wynagrodzenie zasadni-
cze, które może być określone 
w stałej stawce miesięcznej, 
stawce akordowej, stawce 
godzinowej, czasami tygodnio-
wej czy dniówkowej, wynagro-
dzenie prowizyjne,  s tałe 
i zmienne dodatki, np. dodatek 
stażowy, dodatek funkcyjny, 
dodatek za pracę w warunkach 
szkodliwych czy porze nocnej, 
a także różne premie wypłaca-
ne regulaminowo, np. co mie-
siąc czy co kwartał, czyli te 
składniki wynagrodzenia, któ-
re by pracownik otrzymał, gdy-

by pracował, a nie przebywał 
na urlopie wypoczynkowym 
(Urlopy wypoczynkowe 2005 
prof. dr hab. Wojciech Muszal-
ski, dr Krzysztof Walczak).

O tym, czy przewidziana 
w wewnątrzzakładowych ak-
tach prawa pracy premia moty-
wacyjna stanowi podstawę do 
obliczania wygrodzenia urlo-
powego, nie decyduje fakt jej 
wypłacania w poszczególnych 
miesiącach i jej nazwa, ale cha-
rakter prawny takiej premii.

Podobnie jak w przypadku 
premii, przepisy powszechnie 
obowiązujące nie definiują po-
jęcia „nagrody”, jednakże 
w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego wskazuje się, że  świad-
czenie ma charakter uznanio-
wy tylko wtedy, gdy regula-
min wynagradzania nie określa 
warunków przyznania świad-
czenia albo gdy warunki przy-
znania świadczenia są określo-
ne w sposób na tyle ogólny, że 
uniemożliwiają kontrolę ich 
spełnienia.

Uznaniowy charakter premii 
wyraża się tym, że pracodawca 
ma swobodę w jej przyznaniu 
lub odmowie przyznania oraz 
określeniu jej wysokości. Ina-

czej mówiąc, jeżeli pracodawca 
nie przyzna premii, to pracow-
nik nie nabywa do niej prawa. 
W takim przypadku premia ta 
ma w istocie charakter nagrody 
i pracownik, któremu praco-
dawca nie przyznał premii, nie 
ma możliwości skutecznego 
dochodzenia jej zapłaty przed 
sądem pracy.

Taki pogląd wyraził SN 
w wyroku z 20.07.2000 r., sygn. 
akt I PKN 17/00, (OSNP z 2002 
r. Nr 3, poz. 77), stwierdzając, 
że „premia uznaniowa (jeżeli 
nie ma charakteru roszczenio-
wego) nie stanowi składnika 
wynagrodzenia za pracę i wo-
bec tego nie mieści się w poję-
ciu wynagrodzenia w rozumie-
niu art. 172 KP, a tym samym 
i § 6 rozporządzenia z 8 stycz-
nia 1997 r. Nie mieści się ona 
także w pojęciu „innych świad-
czeń ze stosunku pracy”, o któ-
rych mowa w tym drugim 
przepisie. Z analizy całego tego 
przepisu wynika bowiem, że 
idzie w nim tylko o świadcze-
nia mające obowiązkowy cha-
rakter (a to dlatego, że zawarte 
w nim wyliczenie świadczeń, 
które zostały wyłączone z wy-
nagrodzenia urlopowego, do-

tyczy tylko obowiązkowych 
należności ze stosunku pracy). 
Ponadto w § 8 ust. 1 oraz w § 16 
ust. 1 rozporządzenia z 8 stycz-
nia 1997 r. mowa jest o składni-
kach wynagrodzenia „przysłu-
gujących”, a więc stanowiących 
przedmiot obowiązku praco-
dawcy i prawa podmiotowego 
pracownika. Oprócz tego nale-
ży zwrócić uwagę, że skoro 
tzw. premia uznaniowa nie jest 
świadczeniem obowiązko-
wym, to trudno o niej mówić, 
iż jest wypłacana w stawce mie-
sięcznej, za okres krótszy niż je-
den miesiąc czy też za okres 
dłuższy (skoro może być wy-
płacona, to tym samym możli-
wość dotyczy także czasu jej 
wypłacenia). Ponadto praco-
dawca, gdy uzna to za zasadne, 
może ją wypłacić także w okre-
sie urlopu, czy np. zawieszenia 
w czynnościach, skoro zależy 
ona od jego uznania. Tzw. pre-
mia uznaniowa, jeżeli nie ma 
charakteru roszczeniowego  nie 
stanowi składnika wynagro-
dzenia za pracę i wobec tego 
nie mieści się w pojęciu wyna-
grodzenia urlopowego”.

Radca prawny  
Monika Majka

Firma, uzasadniając wypowiedzenie 
umowy o pracę, może podać za przyczynę 
ukaranie pracownika karą porządkową. 
Nie może się na nią jednak powołać, gdy 
została wcześniej uchylona przez sąd.

 Orzeczenie Sądu Najwyższego - sygn. 
akt II PK 62/08

 Pracownik był zatrudniony w firmie na 
stanowisku kierownika zmiany. W sierp-
niu 2006 r. pracodawca nałożył na niego 
karę i nie wypłacił mu premii. Za przyczy-
nę ukarania wskazał naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych. Na terenie zakładu 
pracy faktycznie doszło do awarii maszy-
ny, a kierownik nie ustalił osoby odpowie-
dzialnej za przestój. Pracownik złożył 
sprzeciw od nałożonej kary, który nie zo-
stał uwzględniony przez firmę. Miał pra-
wo odwołać się od niego do sądu pracy, ale 
nie zrobił tego.

Od sierpnia do listopada 2006 r. pracow-
nik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W 
związku z przedłużającą się nieobecnością 
w pracy do pełnienia jego obowiązków zo-
stała zatrudniona inna osoba. 30 listopada 

pracownik otrzymał wypowiedzenie umo-
wy o pracę. Jako przyczynę wskazano nie-
dostateczną inicjatywę na stanowisku sa-
modzielnym, trudności w wykonywaniu 
prawidłowej pracy oraz długotrwałą nie-
obecność powodującą dezorganizację pra-
cy. Pracownik odwołał się do sądu I instan-
cji i zażądał odszkodowania za niezgodne 
z prawem i nieuzasadnione wypowiedze-
nie umowy o pracę.

Sąd wskazał, że odpowiedzialność za za-
istniałą awarię maszyny nie daje podstaw 
do uznania, iż pracownik nieprawidłowo 
wykonywał swoje obowiązki. W ocenie są-
du także jego choroba nie może stanowić 
uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia 
umowy o pracę. Dlatego zasądził on od fir-
my na rzecz pracownika odszkodowanie 
w wysokości 11,2 tys. zł.

Firma odwołała się od wyroku sądu do 
sądu II instancji. Ten uznał, że jedyną uza-
sadnioną przyczyną wypowiedzenia pra-
cownikowi umowy o pracę był zarzut do-
tyczący trudności w wykonywaniu pracy. 
Zdaniem sądu, ta przyczyna wypowiedze-

nia umowy była konkretna i rzeczywista, 
co uprawniało firmę do jej rozwiązania. 
Sąd wskazał też, że pracownik zgodził się 
z zarzutami dotyczącymi trudności w wy-
konywaniu swoich obowiązków, skoro nie 
odwołał się od kary porządkowej do sądu 
pracy. Zmienił zaskarżony wyrok i oddalił 
powództwo.

Pracownik wniósł skargę kasacyjną do 
SN. Ten wskazał, że zatrudniony, który 
wniósł sprzeciw (od kary porządkowej), 
może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomie-
nia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić 
do sądu pracy o uchylenie zastosowanej 
wobec niego kary. SN zgodził się z roz-
strzygnięciem sądu II instancji, że uzasad-
nioną i wystarczającą przyczyną wypowie-
dzenia umowy o pracę na czas nieokreślo-
ny jest ukaranie pracownika karą porząd-
kową. Podkreślił, że pracownik nie może 
kwestionować zasadności tej kary, jeśli nie 
odwołał się od niej do sądu pracy. SN od-
dalił skargę pracownika.

 
Gazeta Prawna 

Koniec dialogu?
Jeśli parlament nie przyjmie poprawek postulo-

wanych przez NSZZ „Solidarność”, Związek po 
uzgodnieniu z innymi centralami związkowymi 
rozważy zawieszenie udziału swoich przedstawi-
cieli w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecz-
nego i Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospo-
darczych i jej zespołów branżowych.

Przesłana do Sejmu ustawa antykryzysowa cho-
ciaż daje nadzieję na ochronę miejsc pracy ignoruje 
osiągnięty trzy miesiące temu kompromis pomię-
dzy pracodawcami a związkami zawodowymi. Pa-
kiet rozszerza możliwość uelastycznienia czasu pra-
cy na wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko te do-
tknięte kryzysem i pomija niektóre punkty pakietu.

W związku z trwającymi pracami w Parlamencie 
NSZZ „Solidarność” postuluje:
m  ograniczenie możliwości stosowania 12-mie-

sięcznego okresu rozliczeniowego do przed-
siębiorstw dotkniętych kryzysem;

m  uregulowanie ograniczenia stosowania umów 
na czas określony w oddzielnej ustawie w spo-
sób uzgodniony między związkami zawodo-
wymi a pracodawcami;

m  wprowadzenie gwarancji wsparcia finansowe-
go z budżetu państwa dla funduszy związa-
nych z rynkiem pracy;

m  zagwarantowanie świadczenia za pracę w ob-
niżonym wymiarze czasu pracy na poziomie 
płacy minimalnej.

Przesłana do Sejmu ustawa ignoruje kompromis 
zawarty między związkami zawodowymi a praco-
dawcami ponieważ:
m  rząd nie proponuje wszystkich rozwiązań z pa-

kietu np. brakuje programów pomocowych 
dla pracowników dotkniętych skutkami kry-
zysu

m  forsuje możliwość wprowadzenia m.12-o mie-
sięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy 
dla wszystkich firm, nie tylko dla dotkniętych 
kryzysem;

m  przepisy dotyczące stabilizacji zatrudnienia 
wbrew intencjom wnioskodawców nie ograni-
czają stosowania umów na czas określony 
i jeszcze bardziej pogarszają sytuację pracow-
ników bez stałego zatrudnienia;

m  nie gwarantują źródeł finansowania obsługują-
cych rynek pracy: Funduszu Pracy i Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczególnie niebezpieczne dla pracowników jest 
umożliwienie stosowania 12-to miesięcznego okre-
su rozliczeniowego czasu pracy dla wszystkich 
przedsiębiorców niezależnie od ich sytuacji finan-
sowej. W ten sposób wszystkim pracodawcom 
umożliwia się wydłużenie czasu pracy (w skraj-
nych wypadkach do 72 godzin tygodniowo, dziś 
w kodeksie pracy - 40 godz.), likwidację płatnych 
dodatków za nadgodziny, a tym samym znaczne 
obniżenie wynagrodzeń.

Postępowanie takie należy uznać za cyniczne wy-
korzystanie kryzysu i rosnącego poczucia zagroże-
nia wśród pracowników dla kolejnej próby deregu-
lacji kodeksu pracy i przeforsowania antypracowni-
czego rozwiązania. Możliwość wprowadzenia roz-
wiązań uderzających w pracowników dla firm nie-
dotkniętych skutkami kryzysu stawia pod znakiem 
zapytania trudny kompromis osiągnięty w sprawie 
pakietu antykryzysowego pomiędzy pracodawca-
mi i związkami zawodowymi 3 miesiące temu - 
podkreśla Janusz Śniadek przewodniczący KK 
NSZZ Solidarność.

13 marca br. związkowcy i pracodawcy ustalili, 
że: nadzwyczajne rozwiązania mają dotyczyć za-
kładów dotkniętych zjawiskami kryzysowymi, pa-
kiet stanowi jedną całość bez możliwości wprowa-
dzania tylko wybranych rozwiązań. Wbrew dekla-
racji rządu w proponowanym projekcie ustawy zo-
stała zawarta część punktów z pakietu antykryzy-
sowego przygotowanego przez związki zawodowe 
i organizacje pracodawców reprezentowane w Ko-
misji Trójstronnej. 

Narody Europy Środkowo-Wschodniej przeszły 
w przeciągu minionych lat długą drogę – od totalitary-
zmu do demokracji, od gospodarki centralnie planowa-
nej do wolnorynkowej, od Układu Warszawskiego do 
NATO, od RWPG do Unii Europejskiej. Droga ta często 
nie była łatwa, koszty reform ponosiły szerokie kręgi 
społeczeństwa. Warto jednak pamiętać, iż niewiele po-
nad dwadzieścia lat temu dzisiejsza rzeczywistość wy-
dawała się nieosiągalnym marzeniem. Marzeniem, któ-
rego spełnienie okazało się możliwe dzięki wydarze-
niom 1989 roku, roku wolności.

Instytut Pamięci Narodowej opublikował nowy portal 
tematyczny www.rok1989.pl

O podwyżki w Sandenie
Od połowy marca do końca kwietnia pracownicy byli na postojowym, fabryka była zamknięta przez półtora miesiąca. Komisja 
Zakładowa NSZZ Solidarność, aby uratować możliwie najwięcej osób przed zwolnieniem, zgodziła się na zlikwidowanie jednej zmiany, 
zawieszenie na cały rok funduszu socjalnego i premii motywacyjnej oraz na zmniejszenie zarobków pracowniczych w marcu o 10%.

Pracodawca w ostatnich dniach maso-
wo przyjmuje nowych pracowników na 
przywróconą trzecią zmianę,wiele osób 
pracuje w nadgodzinach. Firma ma no-
we zamówienia, pustoszeją magazyny, 
nie widać kryzysu. Mimo, że pracowni-
cy zgodzili się pomóc w trudnej sytuacji 
oddając część swoich zarobków, to teraz 
czują się wykorzystani. To skłoniło 
związkowców do zorganizowania pi-
kiety.

9 czerwca br. w godzinach 13:30 - 
14:30 odbyła  się pikieta pracowników 
Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. 
Uczestniczyło w niej ponad 150 osób. 
Oprócz związkowców z Sandenu byli 

obecni również przedstawiciele firm: 
Volkswagen, Sitech, TCM, Real, ZG Pol-
kowice Sieroszowice, a także członko-
wie Zarządu Regionu: Ewa Kosiorow-
ska, Bogdan Orłowski, Dariusz Dąbrow-
ski i Wojciech Obremski.

Zorganizowanie tej manifestacji jest 
w chwili obecnej niezbędnym środkiem, 
aby zmusić pracodawcę do podjęcia roz-
mów w sprawie podwyższenia wyna-
grodzeń pracowniczych - powiedziała 
Ewelina Zaremba z zakładowej Solidar-
ności.

Zdajemy sobie sprawę, że na tej jednej 
pikiecie cała akcja się nie skończy. To 
przekonanie wynika z faktu, że 

w zeszłym roku również organizowali-
śmy podobną akcję, na nieco mniejszą 
skalę i poprzedni Zarząd zbytnio się nie 
przejął. Jeżeli ta pikieta nic nie da, na-
stępną zorganizujemy w dniu audytu - 
dodaje Zaremba.

Związkowcy z Solidarności żądają od 
pracodawcy 500zł netto podwyżki oraz 
systemu zaszeregowania stawek zasad-
niczych. Ponadto chcą odzyskać fun-
dusz socjalny.

Obecna sytuacja pracowników.

m  Pensja większości pracowników to 
około 900 zł - 1100 zł netto.

m  Maksymalne wynagrodzenie to 
1400 zł netto, lecz osób o takich za-
robkach jest w praktyce niewiele.

m  W zeszłym roku były podwyżki do 
500 zł. Najwyższe kwoty (300 - 500 
zł) dostali nowi pracownicy zatrud-
nieni w firmie (pracujący w firmie 
około 6 miesięcy), pozostali - do 200 
zł. W rezultacie okazało się, że ci, 
którzy pracują najkrócej - zarabiają 
najwięcej.

m  Ostatnio przedmiotem rozmów So-
lidarności z pracodawcą była pre-
mia motywacyjna. Solidarność nie 
wyraziła zgody na podpisanie po-
rozumienia w tej sprawie.

- Nie podpisaliśmy tego porozu-
mienia bo kwoty, o których była mo-
wa są skandalicznie niskie, a poza 
tym wskaźniki potrzebne do uzy-
skania minimalnej kwoty premii są 
nierealne. Dla przykładu, aby uzy-
skać 30 zł brutto  trzeba wypraco-
wać 55% normy, gdzie pracownicy 
w chwili obecnej średnio wypraco-
wują 30% normy, a z trudem osiąga-
ją 40%.  Zaproponowane warunki 
przyznawania premii są dla pracow-
ników niekorzystne - mówi Ewelina 

Zaremba z zakładowej Soli-
darności.


