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Szkolenia

Czy pociągi pojadą 
w czasie Euro?

Kolejarska „Solidarność” przygotowuje się do akcji 
protestacyjnej w związku z prowadzoną prywatyzacją 
w spółkach TK Telekom i PKP Cargo. Nie wykluczo-
ne, że podczas EURO 2012 staną pociągi.

O swoich planach przedstawiciele Sekcji Krajowej 
Kolejarzy poinformowali podczas specjalnie zwołanej 
konferencji prasowej. Na razie związkowcy zapowia-
dają oflagowanie budynków i pikietę przed Minister-
stwem Transportu. Jednak brak gwarancji pracowni-
czych dla zatrudnionych w dwóch prywatyzowanych 
spółkach – TK Telekom i PKP Cargo może doprowa-
dzić nawet do strajku.

- Nie zgadzamy się na prowadzenie procesów pry-
watyzacyjnych bez wcześniejszego podpisania pakie-
tów gwarancji zatrudnienia i warunków pracy dla pra-
cowników. Prowadzone obecnie rozmowy w sprawie 
prywatyzacji obu spółek są niezgodne z wcześniejszy-
mi ustaleniami ze stroną społeczną – mówi Henryk 
Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ „Solidarność”.

Porozumienie zawarte między związkami zawodo-
wymi, Ministerstwem Infrastruktury oraz PKP S.A. 
gwarantuje stronie społecznej, że przed zmianami wła-
snościowymi w spółkach grupy PKP podjęte zostaną 
negocjacje pakietów gwarancji pracowniczych. Nieste-
ty PKP prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwesto-
rami chociaż nie podpisano dotychczas żadnego poro-
zumienia w sprawie gwarancji dla pracowników. 
Związkowcy obawiają się, że bez tego nowy właściciel 
może zaraz po prywatyzacji rozpocząć zwolnienia 
pracowników.  Dział Informacji

Sztab protestacyjny

Kto jest ich pracodawcą? To rozstrzygnie sąd

Marszałek Sejmu 12 
marca przekazała 
dziennikarzom, że 

zakończyła się weryfikacja 574 
220 podpisów, z czego 550 887 
podpisów zostało złożonych 
prawidłowo. Jeszcze tego 
samego dnia zapowiedziała 
przekazanie przewodniczące-
mu „S” Piotrowi Dudzie pisma 
informującego o zebraniu pod 
wnioskiem wymaganej usta-
wowo liczby podpisów. 
Kopacz podkreśliła, że to więk-
szość na sali sejmowej - czyli 
większość poselska - musi zde-
cydować o tym, czy ten wnio-
sek trafi do prac komisji.

„Solidarność” złożyła 15 lu-
tego zebrane przez siebie 1,38 
mln podpisów pod wnioskiem 
o referendum, w którym chce 
aby Polacy opowiedzieli się za 
lub przeciw podwyższeniu 
wieku emerytalnego do 67 lat.

Według konstytucji Sejm ma 
prawo zarządzić referendum 
ogólnokrajowe bezwzględną 
większością głosów w obecno-
ści co najmniej połowy ustawo-
wej liczby posłów. Wynik jest 
wiążący, jeśli w referendum 
wzięła udział więcej niż poło-
wa uprawnionych do głosowa-
nia. 

 Dział Informacji KK

27 lutego br. odbyło się Szkolenie Podstawowe na temat rozwo-
ju NSZZ „Solidarność” dla członków organizacji w Volkswagen Mo-
tor polska Sp. z o. o. w Polkowicach, podczas którego poruszono 
sprawy dotyczące kondycji NSZZ „Solidarność” oraz omówiono 
niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnego. . 
Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska.


W dniach 28 lutego - 1 marca br. członkowie Związku z Sitech Sp. 

z o. o. w Polkowicach, Volkswagen Motor Polska Sp. z o. o. w Po-
lkowicach i Straży Miejskiej w Legnicy wzięli udział w szkoleniu Lider 
dialogu autonomicznego część 2 (dawniej SOD-2). Uczestnicy po-
głębili swoją wiedzę na temat: rozwiązywania konfliktów, komuniko-
wania się, sposobu prowadzenia negocjacji, przekazywania infor-
macji członkom Związku oraz SIP i komisji bhp. Zajęcia przeprowa-
dzili Ewa Kosiorowska i Wojciech Zawadzki.


Społeczni inspektorzy pracy z: Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie, I Li-

ceum Ogólnokształcącego w Legnicy, Miejskiego Przedszkola nr 4 
w Legnicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy, Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Legnicy i Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie wzięli 
udział w szkoleniu Społeczna Inspekcja Pracy w placówkach oświa-
towych. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w dniach 5 - 7 marca 
br., a dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związ-
ku zawodowego w ochronie pracy. Warsztaty poprowadził Woj-
ciech Zawadzki, Regionalny Koordynator ds. bhp.

Obradujący w Warszawie sztab protestacyjny NSZZ 
„Solidarność” przyjął harmonogram możliwych działań 
na wypadek odrzucenia wniosku o przeprowadzenie refe-
rendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.

Przedstawiciele regionów i branż wchodzących w skład 
sztabu spotkali się w Centrum Partnerstwa Społecznego 
„Dialog” przy ul. Limanowskiego 23, gdzie 22 marca odbę-
dzie się plenarne posiedzenie TK d-s SG z udziałem pre-
miera Donalda Tuska. Zdaniem związkowców będzie to 
kluczowa data dla dalszych działań Związk. Sztab przyjął 
kilka konkretnych decyzji w sytuacji, gdyby negocjacje z 
premierem zakończyły się fiaskiem.

Dział Informacji KK

Przed Sądem Rejonowym ruszył pro-
ces w sprawie ustalenia pracodawcy dla 
pięciorga mieszkańców podlubińskich 
Księginic. Pat trwa od stycznia tego ro-
ku. Cztery kobiety i mężczyzna z dnia 
na dzień zostali bez pracy i nikt nie przy-
znaje się do tego, kto tak naprawdę ich 
zwolnił. Bez wypowiedzenia umowy 
i świadectwa pracy, nie mogą podjąć in-
nego zatrudnienia.

Cała sprawa jest niezwykle skompliko-
wana o czym świadczy, że stroną w po-
stępowaniu sądowym są aż trzy firmy. 
Najpierw kobiety przez długie lata praco-
wały w Gminnym Zakładzie Usług Ko-
munalnych i Mieszkaniowych. Zajmowa-
ły się ochroną budynków i utrzymaniem 
czystości. Od czerwca do końca ubiegłego 
roku były zatrudnione na umowie o dzie-
ło przez legnicką spółdzielnię usługową 
„Piast”. Od początku tego roku miały być 
przejęte przez lubiński „Empol” działają-
cy w strukturach związku zawodowego 
NSZZ Policjantów. - Nam chodzi o to, że-
by ktoś wreszcie nam tę pracę dał, żeby-
śmy mogli pracować, żebyśmy byli ubez-

pieczeni na takich warunkach, jak normal-
ny pracownik. Uważam, że moim głów-
nym pracodawcą jest Gminny Zakład 
Usług Komunalnych, bo to z tym zakła-
dem mam podpisaną umowę o pracę. 
GZUK nie rozwiązywał ze mną żadnej 
umowy, nie było też żadnego aneksu do 
tej umowy o zmainę jakiś warunków pra-
cy czy płacy. Podpisywałam umowę 
z gminnym zakładem, dlatego uważam, 
że jestem pracownikiem tej firmy - mówi 
jedna z kobiet, Alina Kurowska.

Mieszkanki Księginic domagają się 
przed sądem ustalenia swojego praco-

dawcy lub wydania świadectw pracy. - 
Mam nadzieję, że w tej sprawie zapad-
nie sprawiedliwy wyrok. I że wreszcie 
okaże się, kto w końcu jest naszym pra-
codawcą. To pozwoli na to, że podej-
miemy pracę w innym zakładzie, bo 
przecież pracodawca jak nie chce z nami 
współpracować to powinien wręczyć 
nam wypowiedzenia umów a dzisiaj nie 
wiemy, od kogo tego żądać. Ktoś musi 
się przyznać do tego, że jest naszym pra-
codawcą, a nie porzuca nas jak zbędne 
śmieci pod bramą. Niech przyjdzie, po-
rozmawia z nami i niech da nam wypo-
wiedzenia. Każdy wtedy w miarę swo-
ich możliwości znajdzie sobie nowe za-
trudnienie - uważa kolejna z pokrzyw-
dzonych kobiety, Maria Rzepska.

Wobec tych pięciorga osób, żadna 
z firm nie chce uznać stosunku pracy. 
Dziś sąd przesłuchał wszystkich po-
szkodowanych. Rozstrzygnięcia dzisiaj 
nie było, bo do sądu musi trafić doku-
mentacja z inspekcji pracy. Kolejna roz-
prawa odbędzie się pod koniec kwiet-
nia.  (tom - Radio Elka)

Podpisy policzone, 
głosowanie jeszcze w marcu
Zakończyła się weryfikacja podpisów pod wnioskiem NSZZ „Solidarność” 
o referendum ws. planowanych przez rząd zmian emerytalnych. Marszałek Sejmu 
Ewa Kopacz – jak podaje PAP – zapowiada jego głosowanie na ostatnim 
marcowym posiedzeniu Sejmu, czyli w dniach 28-30 marca.

Na radosne święta Wielkiej Nocy składam 
najserdeczniejsze życzenia od Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Niech te święta wyzwolą w nas nowe siły do 
życia nauką Jezusa, niech będą źródłem radości, pokoju 
i nadziei; a kiedyś niech zaowocują naszym 
zmartwychwstaniem 

Ks. Marian Kopko Regionalny Duszpasterz NSZZ 
„Solidarność” Regionu Zagłębie Miedziowe

W imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ Solidarność wszystkim członkom i sympatykom 
Związku składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych 
i pogodnych  Świąt Wielkanocnych, ciepła rodzinnego, 
radości i wzajemnej miłości.

Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” 
krytykuje 
rządowy projekt

Projekt radykalny, przedwczesny i obliczony przede 
wszystkim na pokrycie rosnącego deficytu finansów 
publicznych – tak w dużym skrócie można podsumo-
wać opinię NSZZ „Solidarność” do rządowych planów 
podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat. 

Dzisiaj kończą się konsultacje społeczne rządowej 
projektu ustawy podwyższającej wiek emerytalny. – 
Niestety tak jak przypuszczaliśmy ustawa jest przed-
miotem targów politycznych między koalicjantami 
a nie debaty społecznej. Czekamy na to co przedsta-
wi premier na forum Komisji Trójstronnej, ale przy-
gotowujemy również własne scenariusze – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. 

W przesłanej do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej opinii prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” wskazuje, iż w Polsce nie zostały speł-
nione warunki pozwalające na  podwyższenie usta-
wowego wieku emerytalnego. Dlatego Związek 
wzywa rząd do rozpoczęcia prac nad założeniami 
do Narodowej Strategii Demograficznej, zmian 
w systemie opłacania składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, uszczelnienia systemu ubezpieczeń rolni-
czych, ograniczenia patologii w „samozatrudnieniu” 
i stosowaniu „umów śmieciowych”, stabilizacji za-
trudnienia ludzi młodych, zwiększenia efektywności 
systemu opieki zdrowotnej i profilaktyki. 

Zdaniem ekspertów „Solidarności” podwyższanie 
wieku emerytalnego zmierza przede wszystkim do 
ograniczenia wydatków systemu emerytalnego, po-
nieważ oznacza skrócenie przeciętnego okresu pobie-
rania emerytury. W Polsce do poprawy sytuacji finan-
sowej systemu emerytalnego należy dążyć przede 
wszystkim poprzez zwiększenie jego przychodów, 
tzn. ograniczenie patologicznego samozatrudnienia, 
umów cywilnoprawnych czy zatrudnienia na czarno. 
Konieczna jest likwidacja wszelkich preferencji w opła-
caniu składek. Nie bez wpływu na brak równowagi fi-
nansowej systemu ubezpieczeń społecznych jest niski 
poziom płac i duże bezrobocie w Polsce. 

- Dyskusja o tak drastycznym podwyższeniu wie-
ku emerytalnego jest możliwa w państwach o stabil-
nej sytuacji na rynku pracy z efektywnym i dostęp-
nym systemem usług publicznych, takich jak ochro-
na zdrowia, żłobki, przedszkola czy też instytucjo-
nalna opieka nad osobami starszymi. Nam do tego 
jeszcze daleko – mówi Henryk Nakonieczny, czło-
nek prezydium Komisji Krajowej odpowiedzialny za 
dialog społeczny. 

NSZZ „Solidarność” przypomina, że w Polsce zo-
stała przeprowadzona radykalna reforma systemu 
emerytalnego, na którą nie zdecydowała się więk-
szość krajów europejskich. To one właśnie obecnie 
decydują się na podwyższanie wieku emerytalnego. 
Wprowadzona w 1999 r. reforma emerytalna opiera 
się na formule zdefiniowanej składki, w którą wpisa-
ne są ekonomiczne zachęty do przedłużenia momen-
tu przejścia na emeryturę. 

– Osiągnięcie obecnie obowiązującego wieku eme-
rytalnego nie oznacza automatycznie zaprzestania 
pracy zarobkowej. Niestety ten element reformy 
z 1998 roku jeszcze nie zdążył zafunkcjonować, 
a rząd już, bez jakiejkolwiek oceny, podejmuje tak 
nietrafne działania. Trzeba stworzyć warunki do 
kontynuowania zatrudnienia,  na przykład przy czę-
ściowo wypłacanym świadczeniu emerytalnym lub 
przedemerytalnym – tłumaczy Nakonieczny. „Doty-
czy to szczególnie kobiet, które zarówno przed osią-
gnięciem wieku emerytalnego jak i po przekroczeniu 
granicy 60 lat łączą pracę zarobkową z opieką nad in-
nymi członkami rodziny. Dla nich propozycja wy-
dłużenia wieku przejścia na emeryturę o 7 lat jest nie 
do zaakceptowania” – czytamy w opinii NSZZ „Soli-
darność”.  Dział Informacji KK 

Związkowcy z regionu 
odwiedzili legnickie biu-
ra poselskie Platformy 

Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości. Niestety 
żadnego z posłów nie zastali, 
ale na ręce pracowników biur 
złożyli pisemne propozycje 
o wsparcie w sprawie referen-
dum emerytalnego. - Pytamy 
posłów o ich zdanie na temat 
podwyższenia wieku emerytal-
nego – mówi Bogdan Orłowski, 
przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Regionu Zagłębia Miedzio-
wego. - Ciekawi jesteśmy jak 
zachowają się podczas głosowa-
nia wniosku w sprawie referen-
dum.

Orłowski dodaje, że sprawoz-
danie z każdej wizyty znajdzie się 
w specjalnej zakładce na stronie 
www.referendumemerytalne.pl. - 
Będziemy uważnie patrzeć po-
słom na ręce – zapowiada.

Odwiedziny posłów w biurach 
poselskich odbyły się w ramach 
Europejskich Dni Protestu, dlate-
go związkowcy mieli zamiar po-
rozmawiać także o ustawie doty-
czącej podniesienia płacy mini-
malnej oraz o tzw. umowach 
śmieciowych.

W liście do każdego posła zna-
lazły się słowa: „Apelujemy 
o przeprowadzenie ogólnokrajo-
wej dyskusji na temat zmian 
w systemie emerytalnym. Najlep-
szym sposobem przekonania oby-

wateli jest poważny dialog, a naj-
lepszym sposobem sprawdzenia 
ich akceptacji jest referendum. 
Dlatego apeluję do Pana o poważ-
ne potraktowanie naszego wnio-
sku i pilne jego procedowanie na 
forum Sejmu”.

Krzysztof Ślufcik zapewnił, że 
Prawo i Sprawiedliwość popiera 
działania Solidarności, także An-
drzej Dola z biura Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej przypomniał, że 
SLD o prawo do wcześniejszej 
emerytury walczyło już trzy lata 
temu.

Podczas trwającej 2 miesiące 
zbiórki, Solidarność zebrała blisko 
1,4 mln podpisów pod wnioskiem 
o referendum. W czwartek, 16 lu-
tego listy złożono w Sejmie, ale to 
posłowie zdecydują czy referen-
dum się odbędzie.

Głogowskich posłów odwie-
dził Mirosław Kaszowski, szef 
biura terenowego NSZZ Solidar-
ność. - Akcję ulotkową prowadzi-
my w całym kraju. Chcemy od-
wiedzić wszystkie, bez wyjątku, 
biura poselskie. Zależy nam na 
tym, by społeczeństwo wiedziało 
jakich ma posłów i jak oni głosują 
- mówił Mirosław Kaszowski 
w siedzibie posłanki 

Parlamentarzystka przyjęła 
ulotki. Jak stwierdziła, jest bardzo 
zadowolona z tego, że tak duży 
jest odzew społeczeństwa na pro-

ponowane zmiany. Temat jest jed-
nak niezwykle trudny. Na pyta-
nie, czy możliwe jest referendum 
w sprawie wydłużenia wieku 
emerytalnego posłanka odpowie-
działa, że to zależy od pytań, na ja-
kie mieliby odpowiedzieć Polacy.

- Gdyby mnie ktoś zapytał, czy 
chciałabym mieszkać w bloku, 
czy też w domu z basenem, to 
oczywiście odpowiedziałabym, 
że w domu z basenem. Znalezie-
nie takiego pytania, które można 
by było zadać w ewentualnym re-
ferendum, może okazać się nie-
zwykle trudne - powiedziała nam 
Ewa Drozd.

Również zdaniem szefa biura 
terenowego Solidarności, temat 
jest niezwykle trudny. O wieku 
emerytalnym nie powinni decy-
dować tylko członkowie rządu 
i parlamentarzyści. Wszyscy zain-
teresowani powinni mieć możli-
wość zadecydowania o tym, jak 
długo chcą pracować. - Moim zda-
niem o przejściu na emeryturę po-
winien decydować nie tylko wiek, 
ale przede wszystkim staż pracy - 
twierdzi Kaszowski.

Po wizycie u posłanki Platfor-
my Obywatelskiej szef głogow-
skiej Solidarności odwiedził 
z ulotkami także posła PiS - Woj-
ciecha Zubowskiego.

(mai Radio Elka) 

Związkowcy z wizytą 
w legnickich biurach poselskich
Związkowcy namawiali posłów do poparcia wniosku w sprawie referendum emerytalnego. 
W Legnicy pojawili się w biurach PO, SLD i PiS. Posłów nie zastali, ale pisemne apele 
z prośbą o wsparcie przekazali pracownikom biur.
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Przed Sądem Rejono-

w y m  w  L e g n i c y 
ruszył proces o przy-

wrócenie do pracy Wiesława 
B., pracownika firmy Tau-
ron.  Zosta ł  zwolniony 
w związku ze słynnym pobi-
ciem jednego z dyrektorów 
spółki.

Przed rozprawą, Bogdan 
Orłowski, przewodniczący 
Zarządu Regionu Zagłębia 
Miedziowego NSZZ Solidar-
ność, zaznaczył, że związ-
kowcy będą walczyć o od-
szkodowanie za czas, w któ-
rym ich kolega nie pracował. 
- Staniemy za nim murem – 
zaznacza Orłowski.

W trakcie rozprawy ze-
znawało czterech świadków, 
w tym dyrektor, który stał 
się ofiarą pobicia. - Wiesław 
B. pracował w dziale trans-
portu, ale jego bezpośred-
nim zwierzchnikiem był kie-
rownik działu transportu, 
a nie ja – mówi dyrektor le-
gnickiego oddziału Tauron. 
- Wcześniej nie miałem po-
ważniejszych konfliktów 
z Wiesławem B., który wła-
ściwie wykonywał swoje 
obowiązki.

Dyrektor dodaje, że zda-
rzały się jednak sytuacje, kie-
dy pojawiały się pewne nie-
dociągnięcia w dokumenta-
cji, ale tolerował je. - Raz zo-
s t a ł e m  w p r o w a d z o n y 
w błąd w związku z zatrzy-
maniem naszego samocho-
du przez inspekcję drogową. 
O fakcie dowiedziałem się 
dopiero po wszczęciu postę-
powania przez urząd celny. 
Firma musiała zapłacić karę, 
a ja zaproponowałem nało-
żenie kar porządkowych na 
pracowników, przez których 
doszło do takiej sytuacji. Jed-
ną z odpowiedzialnych osób 
był właśnie Wiesław B, któ-
ry natychmiast się odwołał 
od nałożenia kary i sprzeciw 
został przez pracodawcę 
uwzględniony.

Najważniejszą kwestią do 
rozstrzygnięcia przez sąd 

jest sprawa sms-ów, wysła-
nych przez Wiesława B. do 
dwóch dyrektorów legnic-
kiego oddziału spółki Tau-
ron. Dyrektor potraktował je 
jako groźby, natomiast zwol-
niony Wiesław B. uważa, że 
były ostrzeżeniem.

Pobity dyrektor zeznał, że 
pierwszego sms-a otrzymał 
24 marca 2011 r.

Jego treść: „Uważaj na sie-
bie, grozi ci duże niebezpie-
czeństwo, nie zostawiaj auta 
na odludziu” przestraszyła 
mężczyznę. - Kolejną wiado-
mość dostałem kilka dni 
później – kontynuuje. - Tym 
razem nadawca pisał o fał-
szywej policji, która ma mnie 
zatrzymać i zaznaczał, że-
bym miał przy sobie środki 
ochrony. 

4 kwietnia dyrektor otrzy-
mał dwie wiadomości tek-
stowe, ale o tej samej

treści: „Zagrożenie się 
zbliża”. - Potraktowałem je 
jako groźby, złośliwe nęka-
nie, a nawet presję abym 
zwolnił się z pracy – zazna-
cza dyrektor spółki.

Po trzeciej wiadomości 
tekstowej, szef legnickiego 
oddziału Tauron spotkał się 
z komendantem polic j i 
w Głogowie. Oficjalnie zgło-
sił zagrożenie życia i prosił 
o wszczęcie postępowania. - 
Policja „załatwiła” sprawę 
w jeden dzień - wspomina 
dyrektor spółki. - Postępo-
wanie zakończyło się umo-
rzeniem przez prokuratora 
rejonowego.

Liczyliśmy na to, że poli-
cja ustali chociaż miejsce sta-
cji bazowej z której zostały 
wysłane sms-y. Jednak się 
przeliczyliśmy.

Dyrektor spółki przyzna-
je, że dopiero w szpitalu, tuż 
po pobiciu dowiedział się, że 
autorem sms-ów jest Wie-
sław B.  -  Wielokrotnie 
nadawca wiadomości spoty-
kał się ze mną w pracy, ale 
nigdy nie ostrzegł mnie 
w cztery oczy o realnym za-

grożeniu - komentuje dyrek-
tor spółki Tauron. - Nawet 
po pobiciu, kiedy po ponad 
dwumiesięcznej nieobecno-
ści wróciłem do pracy, Wie-
sław B. nie podszedł do mnie 
i nawet nie zapytał o zdro-
wie, więc nie wierzę w jego 
szczere intencje dotyczące 
mojego bezpieczeństwa.

Radca prawny, Monika 
Majka zapytała dyrektora 
spółki, czy prawdą jest, że 
w roku 2009 otrzymał karę 
za niewłaściwą współpracę 
z pracownikami.

Mężczyzna zeznał, że była 
to kara za niewłaściwy nad-
zór nad funkcjonowaniem 
pionu transportu, a postępo-
wanie umorzono.

Przed sądem zeznawał 
także funkcjonariusz policji 
z Głogowa, ale przyznał, że 
sprawą zajął się dopiero po 
pobiciu dyrektora spółki.

Przed sądem zeznawał 
Michał P., który rownież wy-
syłał SMSy do dyrektora. Ze-
znał, że miały one charakter 
ostrzeżenia dyrektorów 
o grożącym im niebezpie-
czeństwie. Po nim zeznawał 
Adam P. zleceniodawca po-
bicia, który powiedział, że 
Wiesłąw B. nie miał nic 
wspólnego z przygotowa-
niem do pobicia dyrektora, 
a o wysyłanych smsach nic 
nie wiedział.

Przypomnijmy, sprawa 
dotyczy Wiesława B., człon-
ka „Solidarności” i byłego 
pracownika legnickiego od-
działu Tauron, który został 
zwolniony z pracy w związ-
ku z pobiciem jednego z dy-
rektorów. 24 lutego br. 
związkowcy pod budyn-
kiem EnergiiPro grupy Tau-
ron zorganizowali pikietę 
w obronie pracownika. Prze-
konywali, że mężczyzna nie-
słusznie jest posądzony 
o udział w pobiciu dyrekto-
ra. Zaznaczali także, że jeśli 
pikieta nie przyniesie ocze-
kiwanych skutków, to zor-
ganizują manifestację.

Pikietowało ponad 200 związ-
kowców przeciwko zwolnie-
niu pracownika bez potwier-

dzonych dowodów winy czy popeł-
nienia przestępstwa. Pikieta zakoń-
czyła się odczytaniem petycji, w któ-
rej protestujący domagali się przy-
wrócenia do pracy zwolnionego 
członka związku. W petycji napisa-
no również, że coraz częściej w Pol-
sce zarządzanie firmą opiera się na 
szykanowaniu pracowników, na 
nienawiści i agresji. Coraz częściej 
dzieje się tak, że pracownicy trakto-
wani są jak niewolnicy, są zastrasza-
ni i nie mogą swobodnie wyrażać 
swoich poglądów, bez narażania się 
na sankcje i szykany. Po kryjomu, 
zza węgła nagrywa się i fotografuje 
tych co biorą udział w manifesta-
cjach i protestach, aby potem ich 
dyskryminować, by pozbawiać ich 
możliwości awansu i podwyżek. 
Wreszcie coraz częściej wyrzuca się 
ludzi z pracy na podstawie błahych 

powodów. Wezwano Dyrektora 
Oddziału do refleksji i zastanowie-
nia się nad tym, czy takie zachowa-
nia i sytuacje nie występują również 
w legnickim oddziale Spółki TAU-
RON Dystrybucja S.A.?

Próba wręczenia petycji Dyrekto-
rowi Oddziału zakończyła się nie-
powodzeniem. Dyrektor wysłał 
swoich pracowników, którzy pety-
cję odebrali.

W pikiecie uczestniczyli: Prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Energe-
tyki NSZZ „Solidarność” Roman 
Rutkowski, Przewodniczący Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe 
Bogdan Orłowski, Przewodniczący 
Organizacji Międzyzakładowej Tau-
ron S.A. Wrocław Kazimierz Jano-
wicz.

Obecni byli również członkowie 
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność”, a także przedstawi-
ciel Działu Rozwoju Komisji Krajo-
wej NSZZ „Solidarność”. 

Członek Solidarności 

walczy 
o powrót 
do pracy

Związkowcy stanęli w obronie 
pracownika grupy Tauron

24 lutego przed 
siedzibą 
dyrekcji 
legnickiego 
Oddziału 
TAURON 
Dystrybucja S.A. 
odbyła się 
pikieta 
w obronie 
zwolnionego 
członka NSZZ 
„Solidarność”, 
pracownika 
legnickiego 
Oddziału Spółki 
z ponad 34 
letnim stażem 
pracy. 
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POCZĄTEK      

Kim są Żołnierze Wyklęci? W I 1944 
r. Armia Czerwona przekracza przed-
wojenną  granicę Polski. Rozpoczyna 
się bezwzględne wcielanie Kresów do 
sowieckiego państwa. Po krótkim okre-
sie współpracy z AK czy innymi orga-
nizacjami niepodległościowymi, 
NKWD, kontrwywiad wojskowy 
Śmiersza i armia sowiecka rozbraja, 
wciela przymusowo do armii Berlinga, 
aresztuje i wywozi, morduje polskich 
żołnierzy podziemia niepodległościo-
wego. Ci próbują wycofywać się na za-
chód, rozwiązują swoje ugrupowania 
lub zostają zmuszeni   do powtórnej 
konspiracji i podjęcia samoobrony prze-
ciw całej potędze ZSRR. Tak powstają 
oddziały i struktury Żołnierzy Wyklę-
tych (tą nazwą określa się członków an-
tykomunistycznego polskiego podzie-
mia niepodległościowego). Na Kresach 
polscy partyzanci walczyli do 1953 r.

POWSTANIE 
ANTYKOMUNISTYCZNE  

 Na tereny, które z łaski Stalina miały 
pozostać Polską (na zachód od linii Bu-
gu i Sanu), Armia Czerwona zaczyna 
wkraczać w lipcu 1944 r. Także ta część 
kraju znajduje się pod (faktyczną) so-
wiecką okupacją. Do końca roku obec-
ność milionów żołnierzy radzieckich, 
ich działania antypolskie, wspierane 
przez tworzony przez Sowietów „pol-
ski” komunistyczny aparat represji pa-
raliżuje podziemie. Ogromną rolę od-
grywa znacznie skuteczniejsza od hitle-
rowskiej siatka agenturalna i terror wo-
bec społeczeństwa. Jednak, gdy w 1945 
r. główne masy sowieckiego wojska od-
chodzą na zachód, wybucha nieformal-
ne i oddolne Powstanie Antykomuni-
styczne (mimo aresztowania 16 przy-
wódców podziemia). Żołnierze Wyklę-
ci przechodzą do ofensywy. Na znacz-
nym obszarze Polski panuje dwuwła-

dza: komunistów (większe miasta) i le-
śnych (prowincja), którzy osiągają mak-
simum liczebności. Osłabiona władza 
„ludowa” dopuszcza istnienie legalnej, 
choć koncesjonowanej opozycji - PSL 
S.Mikołajczyka. Ogłasza się częściową 
amnestię. Część Żołnierzy Wyklętych 
kończy swoją„nielegalną” walkę, licząc 
na odzyskanie niepodległości dzięki 
działalności PSL oraz na konflikt mię-
dzy ZSRR, a krajami zachodnimi. Nie-
mniej w 1945 r. formują się struktury 
podziemia: poakowskie Wolność i Nie-
zawisłość, struktury narodowe (NOW, 

NSZ, NZW), szereg organizacji regio-
nalnych i lokalnych np. KWP w Łódz-
kiem, zgrupowanie Ognia na Podhalu. 

SFAŁSZOWANE WYBORY 
I FAŁSZYWA AMNESTIA 

Już w końcu 1945 r. komuniści nasila-
ją represje wobec ujawniających się żoł-
nierzy i w ogóle wobec patriotów. 
W 1946 r. komuniści mimo wielokrot-
nych zapowiedzi nie zniszczyli podzie-
mia, ale je znacząco osłabili, umiejętnie 
korzystając z coraz bardziej rozbudo-
wanych sił represji stale wspieranych 
przez ZSRR. W styczniu 1947 r. w sfał-
szowanych wyborach” zwycięża” ko-
munistyczny Blok Demokratyczny. 
Uznanie ich przez kraje zachodnie koń-

czy nadzieje na zmianę sytuacji w kraju. 
Wiosną 1947 r. w kolejnej amnestii 
ujawnia się kilkadziesiąt tysięcy patrio-
tów-zasięg i możliwości podziemia 
gwałtownie spada. Następuje komuni-
styczna „normalizacja”, choć wkrótce 
znów zaczynają się aresztowania Żoł-
nierzy Wyklętych.                                     

NIEUGIĘCI                    

Od 1947 r. nie istnieje nadzieja na 
zwycięstwo. Ale wielu dalej walczy za 
Boga, Honor i Ojczyznę. Jeszcze po 1956 

r. w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
działa 6 pojedyńczych partyzantów. 
Ostatni żołnierz, sierżant Józef Franczak 
„Lalek” ginie w walce w 1963 r.! Osob-
ną kwestią jest konspiracja młodzieżo-
wa, która skupia ponad 10 tysięcy Po-
lek i Polaków głównie po 1947 r.!                            

BILANS                     

W konspiracji brało udział ponad 100 
tysięcy ludzi. Tysiące zginęło, więk-
szość była represjonowana. Opóźnili 
i osłabili sowietyzację Polski. Dzięki 
oporowi społeczeństwa, którego byli 
najsilniejszym elementem, w Polsce 
przetrwało rolnictwo indywidualne, 
silny Kościół, większy zakres swobód. 
Została zachowana baza społeczna, na 
której rozwinęła się późniejsza opozy-

cja. Zostawili po sobie pamięć bezkom-
promisowej walki w imię wolności. 
Wymienię choć niektórych: Danuta Sie-
dzikówna, Jan Rzepecki, Łukasz Cie-
pliński Franciszek Niepokólczycki, 
Wincenty Kwieciński, Marian Berna-
ciak, Adam Boryczka, Henryk Flame, 
Franciszek Jaskólski, Józef Kuraś, Stani-
sław Sojczyński, Jan Taborowski, Zyg-
munt Szendzielarz, Władysław Łuka-
siuk, Andrzej Rzewuski, Witold Pilecki, 
Emil Fieldorf, Anatol Radziwonik, 
Edward Taraszkiewicz, Bolesław Kon-
trym, Kazimierz Kamieński, Hieronim 

Dekutowski, Zdzisław Broński, w Le-
gnicy Władysław Dybowski.                                             

PAMIĘĆ                             

 W latach 1945-46 w Bieszczadach 
skutecznie walczył batalion majora An-
toniego Żubryda. Komuniści dwukrot-
nie aresztowali jego syna. Za drugim ra-
zem pięcioletni Januszek otrzymał za-
rzut „współpracy z bandą Żubryda” 
i siedział w więzieniu ponad pół roku. 
Tymczasem komunistyczny agent Je-
rzy Vaulin zamordował skrytobójczo 
jego ojca i matkę (która była w ósmym 
miesiącu ciąży).W nagrodę otrzymał 40 
tysięcy złotych. Dziecko po śmierci ro-
dziców zostało umieszczone w siero-
cińcu, mimo, że żyła opiekująca się do-

tąd nim babcia. Głodny i zawszony 
chłopak został wykradziony przez ciot-
kę. Jako osoba dorosła usłyszał od mor-
dercy ojca i matki: „Czy w związku ze 
śmiercią rodziców otrzymał pan od 
państwa odszkodowanie? Bo jeśli tak, 
to powinien pan mi być wdzięczny i mi 
podziękować”. Sprawa karna o po-
dwójne morderstwo została umorzona 
z powodu przedawnienia. To przykład 
niesprawiedliwości, która panuje do 
dziś. Komuniści nie tylko zniszczyli 
podziemie niepodległościowe, również 
zohydzili jego pamięć, tworząc kłamli-

wy obraz bandytów, w który wielu 
wciąż wierzy lub chce wierzyć. Praw-
dziwi zbrodniarze spod znaku sierpa 
i młota wciąż mają swoje pomniki, uli-
ce, place, patronują szkołom. Także 
w Legnicy. Walka o prawdę zaczęła się 
w latach 90-tych(wtedy powstała na-
zwa Żołnierze Wyklęci) i trwa dalej. 
M.in. inicjatywy ś.p. Janusza Kurtyki, 
prezesa IPN, ś.p. prezydent Lech Ka-
czyński wniósł projekt ustawy o Naro-
dowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wy-
klętych”, uchwalonej w 2011 r. przez 
parlament. To nowe święto państwowe 
obchodziliśmy po raz drugi.       

„jesteśmy mimo wszystko stróżami 
naszych braci” (Zbigniew Herbert) 
i nikt nas w tym nie zastąpi 
Agnieszka Rurak-Żeleźny i Robert Żeleźny 

 1 marca o godzinie 17 Legnicki Klub Gazety 
Polskiej zorganizował uroczystość ku czci żołnie-
rzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego 
1944-63. Spotkanie miało miejsce przy obelisku 
Ofiar Bolszewizmu 1939-1956 (obok stacji benzy-
nowej STATOIL na rogu ulic Muzealnej i Gwar-
nej).

W hołdzie bohaterom złożono kwiaty i zapalo-
no znicze. Przyszło blisko 100 osób: członków Klu-
bu, harcerzy, kresowian, kombatantów, kibiców 
Miedzi Legnica. Uroczystość prowadził radny Ja-
cek Baczyński przewodniczący Klubu Gazety Pol-
skiej.

Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
narodowego, przypomniano tragiczne  losy Żoł-
nierzy Wyklętych. Panowie J.Kowalczyk i p. Z.Byt-
nar poprowadzili apel pamięci – oddano cześć 21 
wybitnym postaciom powojennego podziemia. 

Przy dźwiękach patriotycznej muzyki harcerze 
ułożyli biało-czerwony krzyż ze zniczy. Oficjalną 
część spotkania zakończyły okrzyki „Chwała Bo-
haterom”. 

Parafrazując hasło kibiców Śląska Wrocław – 
którzy mogą być dla nas wzorem patriotyzmu 
„Wyklęto Armio Podziemna Legnica o Was pa-
mięta.” Spotkajmy się ponownie za rok 1 marca 
pod obeliskiem Ofiar Bolszewizmu 1939-1956. 
Oby liczniej.  Robert Żeleźny

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Legnicy 

Żołnierze 
Wyklęci 

Kuźniar: Nie dla 
podniesienia wieku 
emerytalnego

Zbigniew Kuźniar, przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Renci-
stów NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego zapowiada, że możliwe są 
protesty, jeśli rząd przyjmie ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego.

Dotychczas Solidarności udało się zebrać 1,5 mln podpisów przeciwko 
podniesieniu wieku emerytalnego. - Akcja potrwa jeszcze miesiąc, więc jest 
szansa, że głosów będzie z dnia na dzień coraz więcej – mówi Zbigniew Kuź-
niar, przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Soli-
darność Zagłębia Miedziowego. - Chcemy przeprowadzenia referendum w 
tej ważnej sprawie, ale znając podejście rządu, podejmie decyzję nie zważa-
jąc na głos społeczeństwa.

Kuźniar ma nadzieję, że zebranie jak największej liczby podpisów, pomo-
że wywrzeć presję na parlamentarzystach. - Jestem przeciwny ustawie w ta-
kim kształcie – dodaje przewodniczący. - Nie wyobrażam sobie nauczyciela 
w wieku 67 lat, są jednak zawody w których osoby w tym wieku mogą się 
świetnie sprawdzić.

Przewodniczący sekcji, jako przykład wyjścia z sytuacji, podaje rozwiąza-
nie zastosowane przez Amerykanów. - W Stanach Zjednoczonych są zawo-
dy zarezerwowane wyłącznie dla osób do 67 roku życia, np. stróż – wyjaśnia 
Zbigniew Kuźniar.

Jeśli rząd przyjmie ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego, można 
się spodziewać licznych protestów ze strony Solidarności.

W niedzielę, 4 marca przed 
marketami w największych mia-
stach Polski związkowcy z „Soli-
darności” rozdawali ulotki pro-
mujące ideę ustanowienia nie-
dzieli dniem wolnym od pracy.

4 marca 2012 ogłoszony został 
:Europejski Dzień Na Rzecz Nie-
dzieli Wolnej Od Pracy.  W ten 
dzień związkowcy z Solidarno-
ści rozdawali ulotki w Legnicy 
pod Centrami handlowym: Car-
refour, Real oraz Galerią Pia-
stów.

- W każdą niedzielę w handlu 
pracuje według naszych szacun-
ków ok. 250 tys. osób. W więk-
szości są to kobiety,którym od-
biera się prawo do spędzenia te-
go dnia razem z rodzinami –mó-
wi Alfred Bujara,przewodniczą-
cy Krajowego Sekretariatu Ban-
ków,Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność.

„Solidarność”od lat prowadzi 
kampanie promujące ustano-
wienie niedzieli dniem wolnym 
od pracy. KSBHiU jest człon-
kiem-współzałożycielem Euro-
pejskiego Przymierza na Rzecz 
Wolnej Niedzieli, stowarzysze-
nia zrzeszającego związki zawo-
dowe oraz organizacje pozarzą-
dowe z całego kontynentu.

- 4 marca podobne akcje jak 
w Polsce zostały przeprowadzo-
ne w większości europejskich 

krajów. W części z nich,np. 
w Niemczech, Austrii czy Fran-
cji, niedziela od dawna jest 
dniem wolnym od pracy w han-
dlu i wbrew temu, co próbuje się 
nam wmówić, nie doprowadzi-
ło to do masowych bankructw 
sieci handlowych. Ludzie po 
prostu przyzwyczaili się, że 
w niedziele sklepy są zamknięte 
i robią zakupy w inne dni – pod-
kreśla Alfred Bujara.

Celem akcji ulotkowej jest wy-
wołanie społecznej debaty na te-
mat wolnych niedziel. – Przy-
czyniliśmy się, z czego jesteśmy 
dumni, do uchwalenia noweli-
zacji Kodeksu pracy, dzięki któ-
rej święta państwowe i kościelne 
są dniami wolnymi od pracy dla 
najemnych pracowników han-
dlu.

4 marca namawialiśmy  klien-
tów, aby nie robili zakupów 
w niedzielę.

Chcemy również dotrzeć do 
polityków i przekonać ich do 
wprowadzenia ustawowego za-
kazu pracy w sektorze handlu 
w tym dniu – mówi przewodni-
czący Zarządu Regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność”.

Podobne akcje w regionie 
przeprowadzone w Głogowie, 
Lubinie i Jaworze.

Bogdan Orłowski, przewodniczący za-
rządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” edukował pracowników sta-
cji BP i jej klientów na temat łamania praw 
pracowniczych.

Czwartkowa akcja związkowców odby-
ła się jednocześnie przed wybranymi sta-
cjami BP we Wrocławiu, Zielonej Górze, 
Legnicy, Krakowie, Katowicach i Warsza-
wie. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” 
rozdawali ulotki informujące o sytuacji pra-
cowników firmy Norbert Dentressangle 
Polska przewożącej produkty brytyjskiego 
koncernu paliwowego.

- Akcja jest wynikiem desperacji kierow-
ców zatrudnionych w Norbert Dentressan-
gle w Płotach koło Zielonej Góry, którzy od 
lipca zeszłego roku bezskutecznie walczą 
o podwyżki i poprawę warunków pracy. 
Ponieważ pracodawca ignoruje postulaty 
związkowców, nie pozostało nam nic inne-
go jak zwrócić się do jego najważniejszych 
klientów – mówią związkowcy.

W swoim kodeksie postępowania BP zo-
bowiązuje się wpływać na firmy, z którymi 
współpracuje, aby szanowały prawa i god-
ność pracowników. Zdaniem NSZZ „Soli-
darność” brytyjski koncern paliwowy po-
winien zainteresować się tym jak traktowa-
ni są pracujący dla niego polscy kierowcy.

Głównym przedmiotem sporu są wy-
nagrodzenia i warunki pracy. Kierowcy 
często przez kilka tygodni pozostają poza 
granicami Polski otrzymując za to dietę, 
która nie wystarcza na pokrycie niezbęd-
nych wydatków podczas delegacji. Próby 
zachęcenia Zarządu ND do konstruktyw-
nej rozmowy podejmowane od ponad 6 
miesięcy nie przyniosły skutku. W stycz-
niu ponad 300 kierowców wzięło udział 
w kilkunastodniowym legalnym strajku. 
W odwecie ND zaczął zwalniać uczestni-
ków strajku.

Kierowcy z Płot mają poparcie nie tylko 
„Solidarności”, ale również swoich kole-
gów zrzeszonych w Europejskiej Federacji 
Pracowników Transportu (ETF) reprezen-
tującej ponad 2,5 miliona kierowców z 41 
krajów europejskich. Przewodniczący ETF 
zadeklarował gotowość podjęcia działań 
wspierających polskich kierowców ND.

Norbert Dentressangle to francuska fir-
ma logistyczna zajmująca się transportem 
i jego organizacją. Posiada 162 lokalizacje 
w 11 krajach. Zatrudnia ponad 26 tys. pra-
cowników.   j/DI KK NSZZ „S”

Marcowa walory-
zac ja  obe jmie 
ponad 9,5 mln 

Polaków pobierających 
emerytury i renty z ZUS-u. 
Są wśród nich nauczyciele, 
górnicy, pielęgniarki. Także 
rolnicy co miesiąc dostaną 
więcej pieniędzy z KRUS-u. 
Waloryzacja, czyli podwyż-
ka dotyczy także emeryto-
wanych policjantów, funk-
cjonariuszy Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, 
CBA, strażaków, żołnierzy 
i pracowników więzień.

Jest jedno małe zastrze-
żenie, prawo do wyższej 
waloryzacji mają osoby, 
które przejdą na emerytu-
rę lub rentę do końca lute-
go 2012 r. Wysokość pod-
wyżki uzależniona jest od 
wzrostu cen w gospodar-
stwach emeryckich i co 
najmniej 20 proc. wzrostu 
p ł a c  w  przeds i ęb io r -
stwach. - Emeryci i renci-
ści mają otrzymać dodat-
kowe 71 zł – mówi Zbi-
gniew Kuźniar. - Okazuje 
się jednak, że ta kwota nie 
będzie jednakowa dla 
wszystkich.

Jeśli renciści dostają co 
miesiąc 728 zł, to mogą li-
czyć na dodatek w kwocie 
71 zł, ale jeśli ta kwota jest 
niższa niż 728 zł, to dostaną 
tylko 43 zł dodatku.

Kuźniar dodaje, że to 
jawne łamanie praw kon-

stytucyjnych. - Nie można 
kosztem emerytów i renci-
stów łatać dziury budżeto-
wej – twierdzi. - Dodatko-
we 71 zł na wyrównanie 
bieżących miesięcznych 
wydatków emerytów i ren-
cistów na pewno nie jest 

wystarczające. W efekcie 
będziemy musieli do życia 
codziennego sporo dopła-
cić i to więcej niż w ubie-
głym roku.

Zgodnie z zapowiedzią 
rządową miało być dla nas 
korzystniej, a wyszło jak 
zwykle. Nie zapominajmy, 
że wszystko poszło w górę, 
czynsz, woda, paliwo, żyw-
ność, już nie wspomnę o le-
kach.

Przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Emerytów 
i Rencistów NSZZ Solidar-
ność Zagłębia Miedziowe-
go podsumowuje, że rządo-
wą ustawą powinien zająć 
się Trybunał Konstytucyj-
ny. - Nie liczymy na to, że 
w Sejmie znajdzie się

3/5 posłów, aby posta-
wić przed Trybunałem 
Stanu premiera i niektó-
rych ministrów – kończy 
Kuźniar. - Jednak złama-
nie prawa jest faktem i tak 
tego nie zostawimy. Jeśli 
rząd nie rozumie swoich 
obywateli, działa na ich 
szkodę, to musimy wresz-
cie powiedzieć temu rzą-
dowi stop.

Wolna niedziela dla 
wszystkich

Szef Solidarności rozdawał ulotki pod BP

Rząd oszukał emerytów 
w sprawie waloryzacji
Rząd złamał konstytucję, oszukując emerytów i rencistów w sprawie 
waloryzacji – twierdzi Zbigniew Kuźniar, przewodniczący Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego.
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liczba zebra-
nych podpi-
sów w przeli-
czeniu na jed-
nego członka  

kategoria powyżej 500 członków
KGHM ZG Rudna 1770 1. PeBeKa w Lubinie 2,83 1.
PeBeKa w Lubinie 1677 2. Volkswagen Motor Polska 1,14 2.
KGHM ZG Polkowice Sieroszowice 1296 3. KGHM ZG Rudna 0,96 3.
Volkswagen Motor Polska 1100 4. KGHM ZG Polkowice Sieroszowice 0,74 4.
KGHM ZG Lubin 752 5. KGHM ZG Lubin 0,53 5.
Sitech Polkowice 190 6. Sitech Polkowice 0,30 6.
KGHM HM Głogów 51 7. KGHM HM Głogów 0,10 7.

kategoria od 151 do 500 członków
EnergiaPro Legnica 1048 1. Sanden Polkowice 3,95 1.
Oświata w Głogowie 640 2. EnergiaPro Legnica 2,28 2.
Sanden Polkowice 636 3. Oświata w Głogowie 1,75 3.
Oświata Lubin 432 4. Oświata Legnica 1,70 4.
Oświata Legnica 403 5. PKP Cargo Oddział legnica 1,37 5.
PKP Cargo Oddział legnica 402 6. Oświata Lubin 1,36 6.
KGHM Zakłady Wzbogacania Rud Polkowice 277 7. KGHM Zakłady Wzbogacania Rud Polkowice 0,70 7.
Pol-Miedź Trans w Lubinie 215 8. Pol-Miedź Trans w Lubinie 0,59 8.
Zanam Legmet Polkowice 189 9. Zanam Legmet Polkowice 0,58 9.
KGHM Huta Miedzi Legnica 13 10. KGHM Huta Miedzi Legnica 0,06 10.

kategoria do 150 członków
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Legnica 879 1. Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju 11,38 1.
Kuźnia Jawor 833 2. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie 9,00 2.
WPEC Legnica 420 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Głogów 8,50 3.
ZUS Legnica 388 4. Administracja Zasobu Własności Rolnej SP w Legnicy 7,91 4.
Oświata Jawor 361 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Legnica 7,78 5.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 231 6. Nadleśnictwo Jawor 7,50 6.
KGHM Zakład Hydrotechniczny Rudna 204 7. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie 7,23 7.
INOVA w Lubinie 202 8. Mercus w Lubinie 6,23 8.
Faurecia Legnica 197 9. Kuźnia Jawor 6,04 9.
Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju 182 10. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Chojnów 6,00 10.
ZOZ w Lubinie 173 11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 5,92 11.
FUM Chofum 166 12. Miejskie Przed. Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie 5,90 12.
Powiatowy Urząd Pracy  w Lubinie 162 13. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lubinie 5,89 13.
MOPS Legnica 156 14. Faurecia Legnica 5,79 14.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Legnica 155 15. ZUS Legnica 5,32 15.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 136 16. PWSZ legnica 4,76 16.
Miejskie Przed. Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie 124 17. Nadleśnictwo Legnica 4,53 17.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Chojnów 120 18. Oświata jawor 3,65 18.
Energetyka Lubin 115 19. Atlas Copco Polkowice 3,58 19.
Urząd Skarbowy w Lubinie 104 20. Straż Miejska w Legnicy 3,53 20.
Komenda Miejska PSP Legnica 103 21. Komenda Miejska PSP Legnica 3,43 21.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Głogów 102 22. WPEC Legnica 3,41 22.
PWSZ legnica 100 23. Teatr Legnica 3,29 23.
KGHM Huta Cedynia Orsk 94 24. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Legnica 3,16 24.
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie 94 25. Niepubliczny ZOZ Jawor 2,85 25.
Atlas Copco Polkowice 93 26. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi 2,67 26.
ZUW Urbex 90 27. KGHM Zakład Hydrotechniczny Rudna 2,62 27.
Real w Lubinie 90 28. Nadleśnictwo Chocianow 2,60 28.
Administracja Zasobu Własności Rolnej SP w Legnicy 87 29. MOPS Legnica 2,56 29.
Mercus w Lubinie 81 30. PKO BP Legnica 2,50 30.
TCM Polkowice 75 31. TCM Polkowice 2,34 31.
Nadleśnictwo Jawor 75 32. SI Inprodus w Jaworze 2,28 32.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 70 33. INOVA w Lubinie 2,20 33.
Nadleśnictwo Legnica 68 34. Vitbis Złotoryja 2,13 34.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy 65 35. FUM Chofum 2,10 35.
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 64 36. Urząd Skarbowy w Lubinie 2,00 36.
Oświata Chojnów 60 37. ZGKIM Rudna 1,97 37.
Harter Legnica 60 38. Nadleśnictwo Przemków 1,85 38.
Straż Miejska w Legnicy 60 39. ZOZ w Lubinie 1,84 39.
ZGKIM Rudna 59 40. KGHM Huta Cedynia Orsk 1,84 40.
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 53 41. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 1,83 41.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie w Lubinie 53 42. Real w Lubinie 1,80 42.
ZOZ w Złotoryi 50 43. Pol-Dróg Dolny Śląsk Spółka Akcyjna Oddział w Legnicy 1,77 43.
Nadleśnictwo Przemków 50 44. Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wikowie 1,76 44.
PKS w Lubinie 49 45. Urząd Miejski w Głogowie 1,74 45.
Nadleśnictwo Lubin 48 46. Nadleśnictwo Lubin 1,60 46.
Instytut Metali Nieżelaznych Legnica 46 47. Legnickie Centrum Kultury 1,57 47.
Teatr Legnica 46 48. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Legnicy 1,53 48.
SI Inprodus w Jaworze 41 49. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy 1,48 49.
KP PSP i Spółdzielnia Mieszkaniowa LW w Jaworze 40 50. Nadleśnictwo Złotoryja 1,44 50.
Urząd Miejski w Głogowie 40 51. ZOZ w Złotoryi 1,39 51.
Pol-Dróg Dolny Śląsk Spółka Akcyjna Oddział w Legnicy 39 52. Chrobry Głogów 1,37 52.
Nadleśnictwo Chocianow 39 53. Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1,31 53.
Legnicka Biblioteka Publiczna 37 54. Harter Legnica 1,30 54.
Niepubliczny ZOZ Jawor 37 55. PKS “TRANS – POL” w Legnicy 1,30 55.
Chrobry Głogów 37 56. Oświata Chojnów 1,15 56.
Vitbis Złotoryja 34 57. Instytut Metali Nieżelaznych Legnica 0,92 57.
VOSS Nowa Wieś Legnicka 32 58. Legnicka Biblioteka Publiczna 0,90 58.
Automatyka Miedź w Głogowie 30 59. ZUW Urbex 0,89 59.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji 30 60. Energetyka Lubin 0,88 60.
PKS “TRANS – POL” w Legnicy 30 61. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji 0,79 61.
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wikowie 30 62. Koleje Dolnośląskie Legnica 0,72 62.
Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe w Legnicy 26 63. PKS w Lubinie 0,60 63.
PKO BP Legnica 25 64. KP PSP i Spółdzielnia Mieszkaniowa LW w Jaworze 0,59 64.
Nadleśnictwo Złotoryja 23 65. Automatyka Miedź w Głogowie 0,59 65.
Real w Legnicy 22 66. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 0,56 66.
Legnickie Centrum Kultury 22 67. Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne w Złotoryi 0,53 67.
Cynk-Mal Legnica 20 68. VOSS Nowa Wieś Legnicka 0,35 68.
KGHM Biuro Zarządu 20 69. KGHM Biuro Zarządu 0,34 69.
Koleje Dolnośląskie Legnica 18 70. Cynk-Mal Legnica 0,29 70.
Rejonowe Przedsiebiorstwo Komunalne w Złotoryi 16 71. Real w Legnicy 0,25 71.

Nazwa Organizacji 
liczba ze-
branych 

podpisów M
iej

sc
e

Nazwa Organizacji 

M
iej

sc
e

Przypominam, że 3 stycznia 
br. Prezydium podjęło decy-
zję o wyróżnieniu  organiza-

cji, które zbiorą najwięcej podpi-
sów.

Słówko się rzekło i tym sposo-
bem nagrody otrzymują:

  o wartości 500 zł organizacja 
licząca do 150 członków, któ-
ra zebrała najwięcej podpi-
sów, ale nie mniej niż 300 - 
Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w MPK 
SA w Legnicy - 879

  o wartości 1000 zł organiza-
cja licząca od 151 do 500 
członków, która zebrała naj-
więcej podpisów, ale nie 
mniej niż 900 - Organizacja 
Podzakładowa NSZZ „Soli-
darność” w Tauron SA Wro-
cław Oddział Legnica - 1048

  o wartości 1500 zł organiza-
cja licząca 501 i więcej człon-
ków, która zebrała najwięcej 
podpisów, ale nie mniej niż 
1500 - Organizacja Zakłado-
wa NSZZ „Solidarność” w 
Zakładach Górniczych „Rud-
na” - 1770

Prezydium postanowiło ufundo-
wać również nagrody dla organi-
zacji, które zebrały najwięcej pod-

pisów w przeliczeniu na 1 członka 
Związku. 

Nagrody otrzymują 
  o wartości 500 zł w grupie do 

150 członków - Organizacja 
Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Zakładzie Popraw-
czym w Jerzmanicach Zdro-
ju - 11,38

  o wartości 1000 zł w grupie 
od 151 do 500 członków - Or-
ganizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w Sanden Ma-
nufacturing Poland Sp. z o. 
o. Polkowice - 3,95

  o wartości 1500 zł w grupie 
501 i więcej członków - Or-
ganizacja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w PeBeKa SA 
w Lubinie - 2,83.

Ponadto Prezydium postanowi-
ło ufundować nagrodę o wartości 
500 zł dla najmłodszej organizacji, 
która zebrała najwięcej podpisów. 
Jest to Organizacja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” w Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Lubinie, 
która zebrała 162 podpisy, co daje 9 
podpisów na 1 członka tej Organi-
zacji.

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my. Prosimy o nawiązanie kontak-
tu z Zarządem Regionu w celu od-
bioru nagród. 

Prezydium Zarządu Regionu serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowali się w zbieranie 
podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie 
referendum ws. wydłużenia wieku 
emerytalnego. Poniżej zamieszczam zestawienie 
z wykazem organizacji i liczbą zebranych 
podpisów wg stanu na 20 lutego br.


