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Trwa akcja
zbierania podpisów

Przypominamy o zbieraniu 
podpisów w sprawie 
podniesienia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
Podpisy należy przynosić 
do Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe 
w Legnicy lud do 
oddziałów ZR w Głogowie, 
Lubinie, Jaworze i Złotoryi.
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Uczestnicy cyklu szkoleń “Podstawowe 

Elementy Zarządzania”, w dniach 6 - 7 maja 
br., wzięli udział w warsztatach Zarządza-
nie strategiczne, podczas których uczyli się 
korzystać z narzędzi służących do analizy 
strategicznej organizacji. W projekcie uczest-
niczą przedstawiciele NSZZ “Solidarność” 
z: Organizacji Międzyzakładowej Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania w Chojnowie,  
Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, San-
den Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. 
z o. o. w Polkowicach. Zajęcia przeprowa-
dził Bogusław Sowiński.


W dniach 9 - 10 maja br. w Legnicy odbyło 

się szkolenie Lider dialogu autonomicznego 
w oświacie zorganizowane na zamówienie 
KM nr 1 i 2 w Legnicy. Celem szkolenia było 
poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy 
na temat podstaw prawnych działalności 
związków zawodowych, prawa wewnątrz-
związkowego oraz prawa oświatowego. 
Uczestnikami warsztatów byli członkowie 
NSZZ “Solidarność” z Gimnazjum nr 4 
w Legnicy, Gimnazjum w Rui, Szkoły Pod-
stawowej w Legnicy, Zespołu Szkół Budow-
lanych w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 
10 w Legnicy; Szkoły Podstawowej nr 18 
w Legnicy, Domu Dziecka w Golance, Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Złotoryi, Powiatowego Zespołu Szkół 
w Chojnowie i Gimnazjum nr 5 w Legnicy. 
Zajęcia przeprowadziły Mariola Karwan 
i Ewa Kosiorowska.


15 społecznych inspektorów pracy z Si-

tech Sp. z o. o. w Polkowicach, w dniach 11 - 
13 maja br. w Sosnówce k/Karpacza, wzięło 
udział w szkoleniu Bezpieczeństwo i higie-
na pracy, podczas którego omówiono tema-
ty technicznego bezpieczeństwa pracy, wy-
padków w pracy i chorób zawodowych. 
Warsztaty poprowadzili Jan Kosowski, Re-
gionalny Koordynator ds. bhp i Wojciech 
Zawadzki, ZSIP z Volkswagena i Ludwik 
Musz specjalista w zakresie bhp.

Wakacje
z młodzieżą katolicką

Szkodliwa ustawa 
o systemie oświaty

Oświatowa „Solidarność” zaapelowała do 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego 
o niepodpisywanie ustawy o systemie infor-
macji oświatowej. Zdaniem związkowców 
narusza ona prawa obywatelskie. 

W apelu wystosowanym do Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego oświatowa „S” 
zwraca uwagę, że ustawa wprowadza rów-
nież restrykcje wobec pracowników oświaty 
zbierających dane statystyczne o uczniach 
i nauczycielach. System informacji oświato-
wej będzie ogromnym zbiorem danych, któ-
rych zabezpieczenie będzie trudne i kosz-
towne. Nie przewidywalne są również skut-
ki wycieku danych dla dzieci i młodzieży, 
której może to dotyczyć.

W czasie ostatniego posiedzenia Rada 
Sekcji Krajowej Oświaty zwróciła się rów-
nież do przedstawicieli samorządów o za-
przestanie masowej likwidacji szkół i placó-
wek oświatowych  oraz przekazywania pla-
cówek innym podmiotom. „Tak szkodliwe 
w wymiarze społecznym działania powo-
dują, iż w wielu miejscowościach znikają 
ośrodki życia edukacyjnego, kulturalnego 
i społecznego, jakimi są szkoły publiczne. 
Poprzez takie działania państwo polskie tra-
ci kontrolę nad jakością edukacji i siecią 
szkół  gwarantującą w całym kraju równy 
dostęp do edukacji publicznej” – czytamy 
w Apelu skierowanym do jednostek samo-
rządu terytorialnego.

Związkowcy protestują również przeciw-
ko propozycji przedstawicieli ogólnopol-
skich organizacji samorządowych, wcho-
dzących w skład Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego, dotyczącej 
zwiększenia pensum  nauczycieli. - Ewentu-
alne rozmowy i ustalenia w tej sprawie są 
zasadne dopiero po zakończeniu i ogłosze-
niu ostatecznych wyników badania, doty-
czącego czasu i warunków pracy nauczycie-
li – mówi Wojciech Jaranowski, rzecznik 
prasowy Sekcji Krajowej Oświaty.

Oświatowa „Solidarność” zapowiada 
również dalsze działania w sprawie odwoła-
nia minister Hall. Związkowcy zebrali 150 
tys. podpisów pod petycją o odwołanie mi-
nistra edukacji narodowej Katarzyny Hall.

Dział Informacji KK 

Szkolenia

Stanowisko
Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ “Solidarność”

 6 czerwca 2011 r.
ws. gróźb Aleksandra Grada - Ministra Skarbu Państwa

Prezydium Zarządu Regio-
nu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ “Solidarność” z niepo-
kojem przyjęło publiczne de-
klaracje Aleksandra Grada - 
Ministra Skarbu Państwa za-
powiadającego sankcje wo-
bec członków Rady Nadzor-
czej KGHM Polska Miedź 
S.A. wybranych przez pra-
cowników. Powodem re-
strykcji ma być ich udział w 
wysłuchaniu publicznym 
zorganizowanym przez  
związki zawodowe działają-

ce w KGHM przed biurem 
Zarządu, 5 maja w Lubinie.

Prezydium uważa wypo-
wiedzi ministra  za objaw 
arogancji i buty. Można bo-
wiem przypuszczać, że dla 
ministra Grada i jego kole-
gów z Rządu, związki zawo-
dowe są „solą w oku” i naj-
lepszym rozwiązaniem była-
by ich delegalizacja. 

Póki co, związki zawodo-
we działają w Polsce legalnie 
i ich członkowie nie mogą 
ponosić negatywnych konse-

kwencji za działalność związ-
kową, która nie narusza obo-
wiązującego prawa. 

Jeżeli minister Grad jest zda-
nia, że wybrani przez załogę 
członkowie Rady Nadzorczej 
popełnili czyn zabroniony - 
powinien złożyć stosowne do-
niesienie w tej sprawie. 

Publiczne wypowiedzi mi-
nistra sugerujące sposób gło-
sowania przedstawicielom 
Skarbu Państwa na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariu-
szy KGHM Polska Miedź SA, 

w okolicznościach, gdy nie 
doszło do naruszenia przepi-
sów prawa (skazanie które-
gokolwiek członka związku 
wybranego przez załogę) jest 
dyskryminacją tych osób.

W tych okolicznościach, 
zdaniem Prezydium Zarzą-
du Regionu, minister po-
dejmuje działania prowa-
dzące do złamania Ustawy 
o komercjalizacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstw pań-
stwowych z dnia 30 sierp-
nia 1996 r.

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzie-
ży kolejny już raz przygotowało spe-
cjalną ofertę wakacyjną skierowaną do 
członków NSZZ “Solidarność”oraz na-
uczycieli jako środowisk zaangażowa-
nych w rozwój oraz edukację dzieci 
i młodzieży. Proponujemy, by dzieciom 
osób związanych ze środowiskiem Soli-
darności umożliwić dobrą i potrzebną 
edukację za optymalnie najniższą cenę. 
Dlatego też koszt obozu językowego 
zostaje pomniejszony o 10-procetowy 
rabat dla dzieci członków Solidarności.

Jednocześnie informujemy, że na ko-
lonie i obozy można uzyskać dofinan-
sowanie z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych.

Do udziału zapraszamy dzieci i mło-
dzież w wieku od 8 do 19 lat Kolonie 
i obozy języków 
obcych organizuje 
powołana i prowa-
dzona przez KSM 
O g ó l n o p o l s k a 
Szkoła Języków 
Obcych eMKa. 
Celem tej placów-
ki jest nie tylko 
edukac ja ,  a l e 
również dobre 
w y c h o w a n i e 
dzieci i młodzie-
ży w połącze-
niu z nauką ję-
zyków obcych. 
Od strony me-
r y t o r y c z n e j 
Szkołą eMKa 
kieruje wykła-
dowca akade-
micki, dr Ma-
rek Kuczyń-
s k i ,  a u t o r 
programów 
nauczan ia 
wpisanych 
n a  l i s t ę 
MEN oraz 

podręczników do nauki języka angiel-
skiego, w tym bestselleru pt. “Angielski 
dla twoich potrzeb”.

Opracowana przez niego metodolo-
gia nauczania języków obcych ma cha-
rakter innowacyjny i wynika z jego wie-
loletnich badań naukowych w dziedzi-
nie językoznawstwa stosowanego, me-
todyki i psycholingwistyki.

Bliższe informacje i zgłoszenia w biu-
rze KSM: tel. 68  453 92 73;

tel./fax: 68 453 92 74, od pn. do pt. 
w godz. od 9.00-16.00, e-mail:

ksmzg@zg.ksm.org.pl, 
www.emka.ksm.pl

Z poważaniem
Łukasz Brodzik 

 Sekretarz Prezydium Krajowej Rady KSM
obcych organizuje 
powołana i prowa-
dzona przez KSM 
O g ó l n o p o l s k a 
Szkoła Języków 
Obcych eMKa. 
Celem tej placów-
ki jest nie tylko 
edukac ja ,  a l e 
również dobre 
w y c h o w a n i e 
dzieci i młodzie-
ży w połącze-
niu z nauką ję-
zyków obcych. 
Od strony me-
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Jeżeli pracodawca nie jest w 
stanie zapłacić solidnie pra-
cującemu pracownikowi za 

cały miesiąc wynagrodzenia w 
wysokości płacy minimalnej, 
albo trochę większego, to nie 
powinien w ogóle się za dzia-
łalność gospodarczą zabierać- 
mówi Piotr Duda.

Szef „Solidarności” podczas  
konferencji prasowej w siedzi-
bie związku poinformował  o 
utworzeniu Komitetu Obywa-
telskiego Inicjatywy Ustawo-
dawczej ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej tym razem wystąpił 
w roli pełnomocnika Komite-
tu. Wyjaśnił, jakie są powody 
dla których „Solidarność” zde-
cydowała się zaangażować w 
przygotowanie projektu usta-
wy o wynagrodzeniu minimal-
nym. Za wydarzenie, które 

„przelało czarę goryczy” uznał 
sytuację z zeszłego roku, kiedy 
na forum Komisji Trójstronnej 
doszło do porozumienia i 
wszyscy partnerzy społeczni 
ustalili zgodnie wysokość mi-
nimalnego wynagrodzenia na 
2011 rok. Stronę rządową re-
prezentował wicepremier 
Pawlak. Niestety, Rada Mini-
strów nie wyraziła zgody i mi-
mo podpisu wicepremiera 
rząd ustalił inną, niższa kwotę 
minimalnego wynagrodzenia.

Celem przygotowanej przez 
związek ustawy jest stopniowe 
podwyższanie minimalnego 
wynagrodzenia - do wysoko-
ści 50% przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodo-
wej w tempie zgodnym z tem-
pem wzrostu gospodarczego. 
Jak mówi Henryk Nakoniecz-
ny, członek prezydium KK, za-
stępca pełnomocnika Komite-
tu Obywatelskiego Inicjatywy 
Ustawodawczej, proponowa-

na ustawa nie zagraża budże-
towi państwa, a nawet sprawi, 
że faktyczne wpływy do bu-
dżetu będą wyższe. Nie wpły-
nie również na sytuację na ryn-
ku pracy. 

- Koszty wynikające z pod-
wyższenia wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za 
pracę z tytułu ustawowego re-
lac jonowania niektórych 
świadczeń do wysokości mini-
malnego wynagrodzenia, we-
dług danych z z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, wy-
niosą ok. 2,32 mln zł za każde 
10 zł podwyższające wysokość 
minimalnego wynagrodzenia 
– wyjaśniał Nakonieczny- 
Tymczasem podniesienie pła-
cy minimalnej tylko o 10 zł za-
pewni budżetowi państwa, 
dzięki odprowadzanym do ka-
sy państwa podatkom i skład-
kom, 14,39 mln zł dodatko-
wych wpływów. Pamiętajmy 
jednak, że wpływy budżetowe 

będą wyższe, ponieważ obli-
czenia te oparto tylko na licz-
bie osób zatrudnionych w pod-
miotach gospodarczych za-
trudniających powyżej 9 osób.

Postanowieniem nr 11 z dnia 
20 kwietnia 2011 r. Marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej przyjął zawiadomienie o 
utworzeniu Komitetu Obywa-
telskiego Inicjatywy Ustawo-
dawczej ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę. Oznacza 
to, że „Solidarność” ma 3 mie-
siące na zebranie 100 000 pod-
pisów pod projektem uchwa-
ły. – Mam nadzieję, że pod tym 
projektem podpiszą się nie tyl-
ko członkowie związku, ale 
wszyscy Polacy. Nie chcemy, 
żeby w Polsce rosło pokolenie 
młodych ludzi, którzy pracują 
za grosze, za które nie da się 
wyżyć- podkreślał Duda.

Dział Informacji KK

Kamiński kandydatem na szefa IPN
 Łukasz Kamiński, 38-letni doktor historii został kandydatem Rady Instytutu Pamięci 
Narodowej na prezesa. Naukowiec jest autorem m.in książki “Drogi do Wolności 
Zagłębia Miedziowego”.


W siedzibie Regionu w Legnicy w dniach 

12 - 13 maja br. odbyło się szkolenie “Aktu-
alizacja kompetencji”, w ramach projektu 
“Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwięk-
szający potencjał adaptacyjny przedsię-
biorstw” realizowanego ze środków unij-
nych przez Komisję Krajową NSZZ “Soli-
darność”. W projekcie uczestniczą członko-
wie organizacji z: FUM Chofum SA w Cho-
cianowie, Energetyki Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, MOPS-u w Legnicy, Legnickiej Biblio-
teki Publicznej, Faurecii Legnica Sp. z o. o., 
Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Po-
lkowicach, ZUW-Urbex Sp. z o. o. w Lubi-
nie, Nadleśnictwa w Legnicy i Zakładów 
Wzbogacania Rud O/KGHM Polska Miedź 
SA w Polkowicach. Zajęcia przeprowadziła 
Paulina Krakowiak z Gdańska.


W dniach 19 - 20 maja br., uczestnicy cyklu 

szkoleń “Podstawowe Elementy Zarządzania”  
grupy drugiej,  wzięli udział w warsztatach Za-
rządzanie strategiczne, podczas których uczyli 
się korzystać z narzędzi służących do analizy 
strategicznej organizacji. W projekcie uczestni-
czą przedstawiciele NSZZ “Solidarność” z: 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach, Haerter Technika Wytłaczania Sp. z o. 
o. w Legnicy, DFM Zanam-Legmet Sp. z o. o. 
w Polkowicach i Nadleśnictwa Lubin. Zajęcia 
przeprowadził Bogusław Sowiński.


Członkowie NSZZ “Solidarność” w: Orga-

nizacji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Chojnowie,  Pol-
Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie, Sanden Ma-
nufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Polko-
wicach wzięli udział w symulacji Gra w przed-
siębiorstwo, czyli elementy rachunkowości za-
rządczej, kolejnej  sesji w ramach cyklu “Pod-
stawowe Elementy Zarządzania”, która miała 
miejsce w Legnicy, w dniach 2 - 3 czerwca br. 
Celem warsztatów było przybliżenie uczestni-
kom rachunkowości zarządczej. Poznawali ją 
zarządzając spółką z o. o. i wypełniając po każ-
dej części gry: arkusz przepływów, rachunek 
zysków i strat, arkusz kapitału obrotowego 
i bilans. Symulacja zakończyła się wyceną 
spółek na podstawie wartości księgowej i me-
todą dochodową z kapitalizacją. Zajęcia prze-
prowadziła Urszula Wegner. Na pierwszym 
zdjęciu zwycięska drużyna w składzie od pra-
wej: Mirek Molenda, Robert Piskorz, Wojtek 
Zawadzki i Daniel Najdek.

Szkolenia

Trwa akcja zbierania podpisów
Przypominamy o zbieraniu podpisów w sprawie podniesienia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. Podpisy należy przynosić do Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziowe.

We wtorek rada IPN rekomendowała jego kandy-
daturę na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej. 38-letni Łukasz Kamiński jest historykiem 
specjalizującym się w najnowszej historii Polski. Od 
2009 roku pełni funkcję dyrektora Biura Edukacji Pu-
blicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Jest absolwentem i pracownikiem Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, został na-
stępnie pracownikiem naukowym tej uczelni. Sto-
pień doktora nauk humanistycznych w zakresie histo-
rii uzyskał 26 maja 1999 na podstawie pracy zatytułowanej For-

my pozainstytucjonalnego żywiołowego oporu spo-
łecznego w Polsce 1944–1948. Od 2006 był wicedyrek-
torem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej, 15 kwietnia 2009 został dyrektorem tej 
jednostki.

Pracował też jako redaktor “Studiów i materiałów 
z dziejów opozycji i oporu społecznego” i członek ko-
legium redakcyjnego “Biuletynu Instytutu Pamięci 
Narodowej”. W pracy naukowej zajmuje się dziejami 
społecznymi Polski Ludowej i krajów Europy Środ-

kowej. Dwa lata temu został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Jest upał – pracodawco, pamiętaj o pracowni-
kach! Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie 
czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wy-
soka temperatura.

- Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy to jeden z podstawowych 
obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, 
gdy temperatura idzie mocno w górę - mówi Iwona 
Pawlaczyk, ekspert NSZZ “Solidarność”.

Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym 
stopniu zależą od procesów technologicznych, które 
zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. - W in-
nej sytuacji jest hutnik, narażony na wysokie tempera-
tury czy pracownik budowy a w innej pracownik za-
trudniony w biurze - dodaje Pawlaczyk.

Zgodnie z kodeksem pracy oraz rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powie-
trza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca po-

winien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrud-
nionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom 
pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysłu-
gują przy temperaturze 25 stopni C. Również w wa-
runkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomiesz-
czeniach, miejscach wykonywania pracy, w których 
panuje wysoka temperatura), charakteryzującego 
się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 
stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napo-
je.

Warto pamiętać, że napoje powinny być odpo-
wiednio zimne lub gorące w zależności od warunków 
wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne 
i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w wa-
runkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla 
pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości 
zaspokajającej ich potrzeby.

- Przy pracach fizycznych, gdy nie ma stałego do-
stępu do bieżącej wody, niezależnie od wody zdatnej 

do picia lub innych napojów, pracodawca zobowią-
zany jest do zapewniania pracownikowi co najmniej 
90 litrów wody dziennie, aby mógł się umyć. Ma 
również obowiązek dbania o utrzymanie sprawności 
urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych na 
terenie zakładu. Musi też zainstalować rolety lub ża-
luzje, które pozwolą zasłonić okna – przypomina 
Iwona Pawlaczyk.

O odpowiednich warunkach pracy powinni pamię-
tać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pra-
cach szczególnie niebezpiecznych wymagających 
wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety 
w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać 
o zakazie pracy pracowników młodocianych w po-
mieszczeniach, w których temperatura powietrza 
przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powie-
trza 65 proc.

Dział Informacji KK

„S” przypomina o obowiązkach pracodawców w czasie upałów
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Wręczenie petycji marszałkowi 
województwa oraz wojewodzie to 
główne punkty akcji 
protestacyjnej przeprowadzonej 
przez 3 regiony z południowo-
zachodniej Polski. W samo 
południe, w środę 25 maja ponad 
dwa tysiące związkowców udało 
się pod siedzibę Urzędu 
Marszałkowskiego we Wrocławiu, 
tam przekazali samorządowcom 
petycję, w której członkowie „S” 
apelowali m.in. o podjęcie 
rzetelnego dialogu. Poruszyli też 
kwestię trudnej sytuacji 
pracowników kolei, służby 
zdrowia i kultury.

Następnie związkowcy udali się do poło-
żonego w pobliżu Urzędu Wojewódzkie-
go. Zanim doszło do przekazanie petycji 

wicewojewodzie Ilonie Antoniszyn – Klik, odbył 
się wiec związkowy przerywany przygotowany-
mi wcześniej scenkami, mającymi ilustrować dzi-
siejszą trudną sytuację w kraju. Była Nędza, Ko-
stucha oraz poseł na Sejm, premier z nosem Pino-
kia. W wystąpieniach liderzy regionów zwracali 
się bezpośrednio do premiera apelując o podjęcie 
rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu z part-
nerami społecznymi. Mówił o tym m.in. Bogdan 
Orłowski, przewodniczący „S” Zagłębie Miedzio-
we. Franciszek Kopeć, lider jeleniogórskiej „S” 
apelował o liczny udział w ogólnopolskiej manife-
stacji w Warszawie 30 czerwca. – Czy sądzicie, że 
rządzący wykorzystają do tego terminu czas i po-
dejmą dialog?- pytał zebranych Kazimierz Kimso, 
szef dolnośląskiej „S”. – Nie! – odpowiedziało mu 
dwa tysiące zebranych pod urzędem. – Też tak 
uważam i dlatego musimy udać się do stolicy.

Po wręczeniu petycji, w której zawarto postula-
ty całego Związku (zwiększenie środków na wal-
kę z bezrobociem, podniesienie progów upraw-
niających do korzystania z pomocy społecznej, 
podniesienie płacy minimalnej, czasowe obniże-
nie akcyzy na paliwa. Związkowcy we Wrocławiu 
domagali się także zmian w polityce rządu wobec 
służby zdrowia. Postulat kolejarzy dotyczył prze-
jęcia przez Skarb Państwa udziałów spółki Prze-
wozy Regionalne. Przy dźwiękach orkiestry ma-
nifestacja dobiegła końca. 

Czy rząd dobrze 
wykorzysta czas?
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Manifestacja 
ogólnopolska 
- Warszawa 
30 czerwca 

 
Zgłoszenia osób 
chcących jechać 
na manifestację 
do Warszawy  

przyjmowane są 
do 23 czerwca 
do godziny 16. 

Po zamknięciu listy 
osób powiadomimy 
zainteresowanych 

o godzinach 
i miejscach wyjazdu 

autokarów 
do Warszawy.

Czy rząd dobrze 
wykorzysta czas?
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W u r o c z y s t o ś c i a c h 
w Krzeszowie wzięli 
udział przedsatawice-

le organizacji zakładowej NSZZ 
„So l idarność”  z  Energe tyk i 
Lub in ,  WPEC Legn i ca  o raz 
przedstawicele Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność” z przewodniczącycm 
Bogdanem Orłowskim na czele. 
Byli obecni również wiceprezes 
Spółki Ryszard Jaśkowski oraz 
radni sejmiku samorządowego 
Dorota Czudowska i Krzysztof 
Skóra.

Podczas mszy świętej ksiądz Mig-
dał mówił do zebranych związkow-
ców: – Nie lękajcie się musicie być 
mocni wiarą, tak jak Solidarność 
„walczyła” w latach osiemdziesia-
tych tak i teraz musi stać na straży 
wiary, musi stać na straży ludzi pra-
cy, któym obecnie żyje się coraz go-
rzej.

Na zakończenie do zebranych 
przemówił Bogdan Orłowski:

- Serdecznie dziękuję wszystkim 
za udział w tej pięknej uroczystości, 
ale najbardziej dziękuję wam dro-
dzy przyjaciele z Solidarnosći Ener-

getyki skupionych przy tym pięk-
nym sztandarze. Dziękuję naszym 
przyjacielom księżom za poswiece-
nie sztandaru. Sztandary są pięk-
nym wyrazem zewnetrznej miłości 
i odwagi poprzez wypisywanie 
słów Bóg Honor i Ojczyzna. Wy na 
swoim sztandarze umieściliście po-
stać błogosławionego księdza Jerze-
go Popiełuszki, który poprzez swo-
je życie „Zło dobrem zwyciężał”.  
I my musimy teraz udowodnić, że 
tak jak ksiadz Jerzy możemy praco-
wać dla dobra naszego, dobra 
Związku i Polski.  

ENERGETYKA 
MA SZTANDAR

W Bazylice Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowej poświęcono sztandar 
organziacji zakładowej NSZZ „Solidarność” Energetyka Lubin. Poświęcenia 
dokonał ksiądz prałat Wiesław Migdał oraz Ksiądz Prałat Marian Kopko. 
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EKZZ  
pod nowym 
kierownictwem

Bernadette Ségol nowym sekretarzem ge-
neralnym EKZZ. Jej zastępcą został Józef 
Niemiec, dotychczasowy sekretarz konfe-
deralny i delegat na Krajowy Zjazd NSZZ 
„S”. Do komitetu sterującego wszedł rów-
nież przewodniczący KK NSZZ “S” Piotr 
Duda. 

W Atenach zakończył się 12 kongres Eu-
ropejskiej Konfederacji Związków Zawo-
dowych. Zgodnie z przewidywaniami na 
czele EKZZ stanęła kobieta – Francuzka 
Bernadette Ségol, dotychczas szefowa UNI 
Europa, organizacji zrzeszającej związki za-
wodowe z sektora usług.

Zadowolenie z wyników wyborów mogą 
czuć delegaci „Solidarności”. Nasz związek 
popierał kandydaturę nowej sekretarz ge-
neralnej. Ponadto na jej zastępcę wybrany 
został Józef Niemiec, a przewodniczący Ko-
misji Krajowej Piotr Duda wszedł do Komi-
tetu Sterującego EKZZ. – To duża satysfak-
cja, ale także odpowiedzialność. Mam na-
dzieję, że dzięki takiej mocnej obecności 
w EKZZ głos polskich pracowników w Unii 
Europejskiej będzie lepiej słyszany – mówi 
Piotr Duda. – Już podczas tego kongresu 
wyraźnie przedstawiliśmy nasze stanowi-
sko w sprawie pakietu klimatycznego. Wal-
ka ze zmianami klimatu nie może odbywać 
się tylko w Unii Europejskiej, kosztem pol-
skich pracowników i konsumentów – do-
daje przewodniczący „S”.

Najważniejszym dokumentem przyję-
tym podczas kongresu jest Manifest Ateń-
ski, którzy wyznacza kierunki działań 
EKZZ na najbliższe cztery lata. Europejscy 
związkowcy są zaniepokojeni polityką go-
spodarczą Unii opartą na presji na obniża-
nie standardów pracy i płac oraz ogranicza-
niu dostępu do usług publicznych i bezpie-
czeństwa socjalnego.

EKZZ będzie promował wyższość pod-
stawowych praw socjalnych nad prawami 
wolnego rynku. „Europejska polityka go-
spodarcza ma służyć ludziom, nie rynkom” 
– czytamy w manifeście. Związkowcy do-
magać się będą zdecydowanych działań na 
rzecz zmniejszenia bezrobocia wśród mło-
dych ludzi, gwarantowanego dostępu do 
edukacji i szkoleń oraz inwestycji w eduka-
cję począwszy od nauczania początkowego 
do szkół wyższych.

Wśród postulatów EKZZ jest również 
walka o skuteczne i surowe regulacji dla 
rynków finansowych i agencji ratingowych, 
w tym o podatek od transakcji finanso-
wych. Za niedopuszczalne związkowcy 
uznają wypłacanie wygórowanych premii 
i odpraw dla kadry zarządzającej. Europej-
skie związki zawodowe będą także doma-
gać się ustanowienia specjalnego wydziału 
prawa pracy w Europejskim Trybunale 
Sprawiedliwości.

W kongresie EKZZ wzięło udział kilku-
set delegatów z 83 organizacji związko-
wych z 36 krajów. Organizacja reprezentuje 
w sumie 60 mln pracowników.

Dział Informacji KK

Do Warszawy pojecha-
ły delegacje: ZG Rud-
na, ZG Polkowice - 

Sieroszowice, ZG Lubin, PKP, 
MPK Legnica, WPEC, Huta 
Miedzi Legnica, Huta Miedzi 
Cedynia, Huta Miedzi Gło-
gów, Oświaty, Służby Zdro-
wia, FUM Chofum, Zanam 
Legmet, a także delegacja 
mieszkańców z Parszowic – 

miejscowości, w której w 1972 
roku ksiądz Jerzy Popiełuszko 
odprawił swą mszę prymicyj-
ną. Na placu Piłsudskiego nie 
zabrakło także pocztów sztan-
darowych. Z Zagłębia Mie-
dziowego było ich blisko 20. 
W uroczystościach beatyfika-
cyjnych kapelana “Solidarno-
ści” wzięli udział legniccy 
biskupi: Stefan Cichy i Marek 

Mendyk,  a także księża: 
Marian Kopko i Wiesław Mig-
dał. - Ks. Jerzy był uosobie-
niem tego, czym był Sierpień,  
czym była i jest „Solidarność”. 
Beatyfikacja kapelana „Soli-
darności” w przededniu 30. 
rocznicy Sierpnia’80 jest wiel-
kim darem, dla Polski, dla 

Kościoła i dla „Solidarno-
ści”. Przede wszystkim dlate-

go, że daje szansę przypo-
mnienia zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, czym była i jest 
„Solidarność” - mówi Janusz 
Śniadek.

W Regionie Zagłębie Mie-
dziowe dwa kościoły otrzyma-
ły relikwie błogosławionego 
księdza Jerzego: parafia w Par-
szowicach oraz parafia Świętej 
Rodziny w Legnicy.

Rocznica 
beatyfikacji księdza 
Jerzego Popiełuszki
Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca ub. roku. Uroczystej Mszy św. 
na Placu Piłsudskiego w Warszawie przewodniczył kard. Angelo Amato, prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. We mszy beatyfikacyjnej  uczestniczyło ponad 
200 tysięcy osób, a wśród była reprezentacja ponad 300 związkowców z Zagłębia 
Miedizowego.



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA8


