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PISMO ZARZ¥DU REGIONU ZAG£ÊBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŒÆ”
Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci naszego Kolegi

ŚP.
JACKA
FRANCZUKA
4 kwietnia br. zmarł śp. Jacek Franczuk
(43 lata), odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w działalności
na rzecz przemian demokratycznych
w Polsce. 27 stycznia
1982 r. aresztowany z art. 48 pkt 2 Dekretu
o stanie wojennym za malowanie farbą na murze
Huty Miedzi „Głogów II” w Żukowicach napisów
takich jak: „PZPR mordercy”, „Solidarność=znak
Polski walczącej” i osadzony w areszcie śledczym
we Wrocławiu, a od 26 lutego 1982 w Zakładzie
Karnym we Wrocławiu. 6 kwietnia 1982 r. skazany
wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego na
dwa lata więzienia. 25 lutego 1983 r. zwolniony
na podstawie postanowienia o przedterminowym
zwolnieniu, wydanym przez Sąd Śląskiego Okręgu
Wojskowego we Wrocławiu.
Od 21 marca bieżącego roku Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Hucie Miedzi Głogów (wcześniej od 2002 r.
z-ca przewodniczącego KM).
Od 2002 roku delegat na Walne Zebranie
Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe.
Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”.
Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego
współczucia z powodu śmierci naszego Kolegi,
w imieniu Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”, składa przewodniczący
Bogdan Orłowski.

Szkolenia

Komisja Krajowa NSZZ
„Solidarność” w ramach
projektu „Konstruktywny
dialog III – wzmocnienie
potencjału instytucjonalnego NSZZ „Solidarność”
przygotowała warsztaty
tematyczne - po jednym
z obszaru RYNEK PRACY, POLITYKA RODZINNA, OŚWIATA. W dniach
31 marca - 1 kwietnia br.
członkowie organizacji z:
Przedsiębiorstwa Budowy
Kopalń PeBeKa SA w Lubinie, i oświaty w Chojnowie uczestniczyli w Warszawie w warsztatach poświęconych „Polityce rodzinnej”.


Członkowie zakładowych komisji rewizyjnych
z organizacji w: oświacie
jaworskiej, złotoryjskiej
i chojnowskiej oraz w Rilecie Sp. z o. o. w Legnicy
i Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wzięli
udział w szkoleniu Zasady
działania komisji rewizyjnej, które miało miejsce
w Legnicy, w dniach 3 - 4
kwietnia br. Celem szkolenia było poznanie zasad
działania komisji rewizyjnych, pogłębienie znajomości prawa wewnątrzzwiązkowego oraz opanowanie podstaw zarządzania finansami podstawowych jednostek organizacyjnych. Warsztaty przeprowadziły Ewa Kosiorowska i Lidia Marszałek.
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KGHM

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

Solidarność powalczy o nadzór

Miedziowa Solidarność ma już swoich kandydatów do rady nadzorczej KGHM dziewiątej kadencji. O trzy mandaty dla
reprezentantów załogi w nadzorze spółki ubiegać się będą Józef Czyczerski, szef Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ
Solidarność, Bogusław Szarek przewodniczący Solidarności w kopalni Polkowice-Sieroszowice oraz Bogdan Nuciński szef
Solidarności w Zakładach Górniczych „Lubin”.

Bogdan Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

4. rocznica katastrofy
smoleńskiej

10 lat temu
pożegnaliśmy
barda Solidarności

W 4. rocznicę katastrofy smoleńskiej Polacy czczą pamięć
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony i 94 pozostałych
ofiar. Podczas uroczystości w Warszawie, Krakowie i wielu
innych miastach Polski nie zabrakło przedstawicieli NSZZ
„Solidarność”.

Pod Smoleńskiem na miejscu
katastrofy samolotu zostały odmówione modlitwy - katolicka
i prawosławna, a następnie złożone wieńce i kwiaty oraz zapalone
znicze. Później zebrani udali się
do Katynia. Tam odwiedzili najpierw rosyjską część cmentarza,
po czym wzieli udział we mszy na
Polskim Cmentarzu Wojennym.
W Legnicy odbył się marsz
pamięci, w któr ym wzięło
udział kilkaset osób.

Do katastrofy polskiego samolotu wojskowego w Smoleńsku doszło 10 kwietnia
2010 roku o godz. 8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego.
Zginęło w niej 96 osób: prezyd e nt R P L e ch Ka c z y ńsk i
z małżonką, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy
w s z y s t k i c h ro d z aj ów S i ł

Zbrojnych RP, pracownicy
Kancelarii Prezydenta, duchowni, przedstawiciele ministerstw, instytucji państwowych, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby
towarzyszące, stanowiące delegację polską na uroczystości
związane z obchodami 70.
rocznicy zbrodni katyńskiej,
a także załoga samolotu.
Była to największa pod
względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. Nikt nie przeżył. Para prezydencka została pochowana 18 kwietnia na Wawelu, w podziemiach bazyliki
Mariackiej w Krakowie,
w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.
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10 lat temu zmarł Jacek Kaczmarski. Bard Solidarności był autorem setek poetyckich tekstów, o wymowie egzystencjalnej, ogólnoludzkiej. W swoich
utworach odwoływał się tekstów kultury, do literatury i sztuk plastycznych.
Zadebiutował na Warszawskim Jarmarku Piosenki
(1976). Na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie zdobył w 1977 r. nagrodę za inspirowany balladą
rosyjskiego barda Włodzimierza Wysockiego utwór
„Obława”. Trzy lata później napisał „Mury”. Pieśń inspirowana piosenką katalońskiego barda Lluisa Llacha, okazała się najsłynniejszym utworem Kaczmarskiego.
Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r.
zastało Kaczmarskiego we Francji, gdzie koncertował
wraz z Gintrowskim i Łapińskim. Od tego czasu artysta przebywał na emigracji, pracował m.in. w Radiu
Wolna Europa, koncertował w Europie, Ameryce
i Australii, na rzecz podziemnej Solidarności. W 2001
r. otrzymał Złotą płytę za sukces koncertowego albumu „Live”. Kaczmarski pisał też powieści. Wśród bardziej znanych są: „Plaża dla psów”, „O aniołach innym razem” i „Napój Ananków”. Wydał także osiem
tomików poezji m.in. „Wiersze i Piosenki”, „Rozbite
oddziały” i „Tunel”.
W 1995 r. zamieszkał z rodziną w Australii, skąd
przyjeżdżał do Polski na koncerty. W 2000 r. został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później świętował 25-lecie działalności
twórczej.
W 2002 r. wykryto u artysty raka krtani. W 2004 r.
Kaczmarski otrzymał nagrodę Fryderyka za całokształt twórczości, ale nie był już w stanie odebrać jej
osobiście. Zmarł w Wielką Sobotę, 10 kwietnia 2004 r.
Jego prochy znajdują się na warszawskich Powązkach
Wojskowych.

Ó

sma kadencja rady
nadzorczej KGHM
zapisała się w historii spółki w nietypowy sposób. Przez dłuższy czas
w nadzorze zasiadał tylko
jeden przedstawiciel załogi
– Bogusław Szarek z miedziowej Solidarności.
Mimo, że trzykrotnie załoga decydowała się na
wybór Józefa Czyczerskiego oraz wiceprzewodniczącego ZZPPM Leszka Hajdackiego to głosami ministerstwa skarbu walne
zgromadzenie nie powoływało ich do rady. Według
związkowców niepowoływanie ich do nadzoru jest
równoznaczne z łamaniem
zapisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji
przedsiębiorstw państwowych, w której jest zapisane, że wybór załogi jest
wiążący dla akcjonariuszy.

Przez okres ósmej kadencji
działacze walczyli o swoje
prawa w sądach, jednak
dotychczas bez skutku.

Mimo wszystko Józef Czyczerski, podobnie jak
Leszek Hajdacki, postanowił spróbować jeszcze raz.

- Nie możemy się poddawać. Jeśli sługusy obecnej
władzy twierdzą, że nie powinniśmy zasiadać w ra-

dzie, tylko dlatego, że reprezentowaliśmy w niej interesy pracowników, to jest
to dla nas najlepsza rekomendacja. Przecież pracownicy właśnie po to nas
wybrali – mówi Józef Czyczerski, przewodniczący
SKGRM NSZZ „Solidarność”. – To nie jest tak, jak
w wyborach do Parlamentu. Ludzie wybierają posłów i senatorów, a oni po
otrzymaniu mandatu przestają reprezentować elektorat, który ich wybrał – dodaje Czyczerski.
Wybory do rady dziewiątej kadencji zaplanowano na 14 i 15 maja. Oprócz
Józefa Czyczerskiego, Solidarność postawiła również
na Bogdana Nucińskiego
oraz jedynego przedstawiciela załogi w nadzorze
ósmej kadencji, Bogusława
Szarka.

- Mam nadzieję, że w radzie nadzorczej dziewiątej
kadencji strona pracownicza będzie w pełni reprezentowana. Na pewno
przez okres tej kadencji będziemy patrzeć na ręce pracodawcy jak i rządu pod
względem przede wszystkim inwestycji, jakie zostały wdrożone w latach 2011
– 2012 i którymi powinniśmy się zająć, a zatem projektem Sierra Gorda, Afton
Ajax oraz modernizacją
Huty Miedzi „Głogów” –
mówi Bogusław Szarek,
wiceprzewodniczący
SKGRM NSZZ „Solidarność” .
W radzie nadzorczej
KGHM jest od siedmiu do
dziesięciu mandatów. Trzy
należą do załogi, reszta do
skarbu państwa oraz pozostałych dużych udziałowDRM http://regionfan.pl
ców.
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Podsumowanie tygodnia patriotycznego w V LO
W V LO zakończono obchody tygodnia patriotycznego. Nagrodzono zwycięzców w konkursach: esej, zapasy historyczne
i konkurs piosenki stanu wojennego. Wzruszający koncert laureatów zakończył tydzień patriotyczny.
i pomagano. Członkowie samorządu szkolnego – Gabriela Stelmach i Zuzanna
Materny pociągnęły za sobą
innych. – Jak młodzież widzi, że dzieje się coś ciekawego to chętnie się w to angażuje – mówi Zuza. - Staramy
się zachęcić do poważnych
tematów poprzez atrakcyjną
formę, jak np. esej – dodaje.
Skąd tyle zapału w młodych ludziach? – Jesteśmy
aktywne społecznie, w wielu
dziedzinach życia – przyznaje Gabriela, radna Młodzieżowego Sejmiku Wojewódz-

T

o niesamowite spotkać
ludzi, którzy tworzyli
współczesną historię–
mówiła Dorota Purgal, wiceprezydent. – Tydzień patriotyczny to również fragment
historii szkoły, który na długo pozostanie wam w pamięci – dodała. W spotkaniu
z młodzieżą uczestniczyli:
Kornel Morawiecki, Władysław Frasyniuk, Rudolf
Vevoda, Wojciech Obremski,
Bogdan Orłowski oraz Grzegorz Waligóra.
Inicjatorami tego wydarzenia byli uczniowie V LO,
zmotywowani przez wspaniałą – jak mówią – nauczycielkę historii, dr Joannę
Świącik. To również olbrzymie przedsięwzięcie organizacyjne, które koordynował Grzegorz Majewski,

kierownik administracyjny
szkoły.
- Na początku trzeba było
znaleźć środki. Okazało się,
że jedyną instytucją, która
chce wesprzeć historię jest
Fundacja Banku Zachodniego WBK. Współpraca z nimi
jest wspaniała, niczego nie
chcieli w zamian, sami musieliśmy się upominać o baner – mówi Grzegorz Majewski. – Należą się również
ukłony i podziękowania dla
Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność” i ufundowanie nagród.
Szczególnie chcę podziękować naszym pracownikom
administracyjnym, którzy
włożyli ogrom pracy w codzienne ustawianie i rozkładanie sceny, ponieważ popołudniami sala gimnastyczna

jest wynajmowana, zobowiązują nas umowy – dodaje.
- W klasach maturalnych,
które uczę, zapytałam, jaki
okres w historii jest dla niech
najtrudniejszy – mówi Joanna Świącik. - Okazało się, że
są to najnowsze dzieje Polski
– stąd pomysł na tydzień patriotyczny. Po rozmowie
z samorządem szkolnym zaczęły się samoistnie tworzyć
listy chętnych do działań organizacyjnych. Zazwyczaj
jest tak, że rozmach młodzieży przerasta oczekiwania dorosłych – przyznaje. Choć nie
zawsze w odniesieniu do samych pozytywów – dodaje
z uśmiechem.
Młodzież zaangażowała
się w projekt, który sama
stworzyła. Niczego im nie
narzucano, tylko wspierano

twa Dolnośląskiego. Pomagał im Mateusz Bartosik,
człowiek – orkiestra. – Chyba trzeba będzie go usadzić
na kolejny rok, bo jest już
w trzeciej klasie i niedługo
nas opuści – żartuje Grzegorz Majewski.
Podczas koncertu laureatów niejednemu z nas zakręciła się łza w oku, słysząc
utwory okresu stanu wojennego w wykonaniu młodzieży. Piękne głosy, autorskie
aranżacje i wzruszające teksty piosenek były najlepszym podsumowaniem tygodnia patriotycznego w V
Liceum Ogólnokształcącym,
który z pewnością na długo
pozostanie w naszych sercach.

Uczniowie
nagrodzeni
w poszczególnych
kategoriach:

play

W kategorii liceum
I miejsce - Martyna Kurowska, Justyna
Jasińska, Mateusz Złocik,
Zespół Szkół Integracyjnych
II miejsce - Sylwia Wójcik, Dawid Rokitnicki, Klaudia Kasperska, V
LO
III miejsce - Konrad Kopyściański, Kamil
Świątkowski, Dawid Strzelczyk

ZAPASY HISTORYCZNE
W kategorii gimnazjum
I miejsce - Paulina Miszczak, Oliwia
Matoszuk, Agata Pudełko,
gimnazjum im św. Franciszka
II miejsce - Karolina Kornatowska, Maria Król, Adam Kijkowski,
gimnazjum im św. Franciszka
III miejsce - Karolina Lenc, Karolina Dobrowolska, Filip Knefel, Gimnazjum nr 9

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY
ESEJ: STAN WOJENNY NA DOLNYM ŚLĄSKU - HISTORIA Z MOJEGO PODWÓRKA
I miejsce - Mateusz Cieślik, II LO
I I miejsce - Izabela Wierucka, V LO
III miej- sce - Mariusz Nowak, V LO
wyróżnie- nia:
Martyna Ku- czyńska, Katarzyna Tyrała, Karolina Dra- czyńska, V LO
KONKURS PIOSEN- KI OKRESU
STANU WOJENNEGO:
W kategorii zespoły:
I miejsce – Magdalena Radwańska i Sylwia Brodzik, VLO
II miejsce – Roksana Korban, Daria Pulikowska i Wiktor Buchelt,
Katolickie Liceum Ogólnokształcącego
III miejsce – Nikola Warda i Katarzyna
Sokołowska, Zespół Szkół
Muzycznych
W kategorii soliści:
I miejsce – Joanna Szudrowicz, II LO
II miejsce – Justyna Niklewicz, Gimnazjum Zespołu Szkół Integracyjnych
III miejsce – Danuta Leonhard, II LO
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Koniec wyborów w podstawowych
jednostkach organizacyjnych Związku

Większość Polaków
źle ocenia sytuację
na rynku pracy

31 marca minął
termin wyborów
w podstawowych
jednostkach
organizacyjnych
naszego Związku.
Przed nami wybory
na wyższych
związkowych
szczeblach.
W majowym
numerze
przedstawimy
wykaz nowych
przewodniczących.

Zdecydowana większość Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Przeciwnego zdania są jedynie nieliczni.

Sejm odrzucił zakaz
handlu w niedzielę

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu dwa projekty ustaw dotyczące zakazu handlu
w niedzielę - obywatelski i poselski.

O

ba zakładają zmianę
przepisów Kodeksu
pracy, który przewiduje obecnie, że praca w placówkach handlowych jest zakazana
jedynie w święta.
Przedstawiając projekt poselski
Robert Telus podkreślił, że niedziela powinna być przeznaczona na
odpoczynek i życie rodzinne.

W handlu zatrudnione są głównie
kobiety, które pełnią ważne funkcje
w życiu rodzinnym. W podobnym
tonie wypowiadał się pełnomocnik
Komitetu „Wolna Niedziela”
Krzysztof Steckiewicz. Prezentując
projekt obywatelski zwrócił uwagę,
że ustawowe gwarancje otrzymywania za pracę w niedzielę innego
dnia wolnego, nie zapewniają pracownikom zatrudnionym w handlu

możliwości integracji z rodziną. Poza tym nie można uzasadniać działalności placówek handlowych
w niedzielę potrzebą zaspokajania
codziennych potrzeb ludności.
Obaj wnioskodawcy argumentowali też, że wprowadzenie zakazu pracy w handlu w niedzielę pozwoli zmienić sposób spędzania wolnego czasu.
Zamiast zakupów będą wycieczki czy
udział w imprezach kulturalnych.

Przeciw odrzuceniu projektu
opowiedziało się 159 posłów - 128
z PiS, 13 z SP, 10 z PSL (w tym minister rolnictwa Marek Sawicki i b. minister Stanisław Kalemba), po jednym z PO i SLD oraz 6 niezależnych.
Od głosu wstrzymało się 8 osób.
Odrzucenie projektu poselskiego
poparło 250 posłów, przeciw było
168, od głosu wstrzymało się 7.

84 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy, w tym 33 proc. uważa, że jest ona bardzo zła. Przeciwnego zdania są nieliczni - jedynie 4 proc. badanych. Co dziesiąty określa sytuację na rynku pracy w
Polsce jako ani dobrą, ani złą. Nieco ponad jedna
czwarta ankietowanych (27 proc.) przewiduje, że sytuacja jeszcze się pogorszy, a ponad połowa badanych
(54 proc.) jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni.
38 proc. respondentów obawia się zwolnienia, w
tym 12 proc. bardzo poważnie liczy się z taką możliwością. Ponad połowa (59 proc.) ocenia swoją sytuację zawodową jako mniej lub bardziej stabilną.
Stosunkowo największą pewność zatrudnienia deklarują mieszkańcy województwa wielkopolskiego
(zagrożenie bezrobociem odczuwa 29 proc. pracujących z tego terenu), śląskiego i kujawsko-pomorskiego
( po 30 proc.) - informuje CBOS.
Wśród najmniej pewnych swojego zatrudnienia są
mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego jest to aż 58 proc. zatrudnionych, którzy w mniejszym
lub większym stopniu liczą się z możliwością utraty
pracy. Na drugim miejscu znajdują się mieszkańcy
Opolszczyzny (49 proc.), w dalszej kolejności pracownicy z województw: mazowieckiego (40 proc.), podlaskiego (40 proc.), lubelskiego (39 proc.) oraz lubuskiego i podkarpackiego (po 38 proc).
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w
dniach 6-12 marca 2014 roku na liczącej 1098 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańhd KK NSZZ „S”
ców Polski.

Walne Zebranie Delegatów
Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”
odbędzie się 27 czerwca
br. w Centrum Spotkań
Jana Pawła II w Legnicy.
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Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy skargę „S” w maju
6 i 7 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą „Solidarności” w sprawie ustawy
o emeryturach z FUS. Ustawa
wyrównała i podwyższyła wiek
emerytalny kobiet i mężczyzn
do 67. roku życia.
Ustawa o emeryturach z FUS
przewiduje m.in., że od 2013 r.
wiek emerytalny wzrasta o trzy
miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat
w 2020 r., a kobiety - w 2040 r.
Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu
emerytalnego poprzez podniesienie wieku uprawniającego do

6

przejścia na emeryturę. „Solidarność” domagała się poddania
planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił ten wniosek i w maju 2012
zadecydował o podwyższeniu
wieku emerytalnego. Związkowcy mieszkający w miasteczku namiotowym pod Sejmem apelowali do posłów o zawieszenie
prac na projektem ustawy.
W sierpniu Komisja Krajowa
zdecydowała o skierowaniu
skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia
wieku emerytalnego. Zdaniem
Zwiazku zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie wa-

runków nabycia prawa do tzw.
emerytur częściowych w zależności od płci jest niezgodne
z Konstytucją RP. „Solidarność” skarży się również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce
w 2013 r. konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102
w sprawie minimalnych
norm zabezpieczenia
społecznego. Konwencja zaleca, aby wiek uprawniający do
emerytury nie przekraczał 65
lat. Dopuszcza się ustalenie
wyższego wieku, ale powinno to
być uzależnione od zdolności
do pracy osób starszych w da-

nym kraju. Zwiazek zwraca
uwagę, że ten warunek w Polsce
nie został spełniony.
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We wrześniu 2012 „Solidarność” rozpoczęła kampania
informacyjną pod hasłem
– „Nie chcemy pracować aż do śmierci”,
przypominającą
o skutkach wydłużenia wieku emerytalnego. Spoty informacyjne byly wyświetlane w kinach oraz w internecie.
Zgodnie z danymi GUS
i Eurostat tylko niewielka część
społeczeństwa zachowuje po 65
roku życia zdolność do pracy
zawodowej. Choć wydłuża się
średnia długość życia, skraca się
tzw. długość życia w zdrowiu.

Oznacza to, że w polskich realiach wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego
życia na emeryturze, ale jest
wiekiem chorowania i umierania.
Trybunał ma się zająć tą sprawą w pełnym składzie. Dwudniowej rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej
Rzepliński, sprawozdawcą ma
być sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Trybunał
zajmie się połączonymi wnioskami złożonymi w tej sprawie
w sierpniu 2012 r. przez „Solidarność”, OPZZ oraz posłów
PiS.
hd

Tuż za podium

Województwo dolnośląskie było czwartym z kolei pod względem osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Wyprzedza
nas tylko Mazowsze, Wielkopolska i Górny Śląsk. Tak było w 2012 i tak zapewne pozostanie w 2013 r. po prześledzeniu
danych GUS-u za 3 pierwsze kwartały ubiegłego roku.

P

rzeciętnie na 1000
zatrudnionych osób
wypadkom ulega na
Dolnym Śląsku 11,01 osoby.
To dużo, bo średnia krajowa
wynosi 7,38 osoby. Według
zebranych danych przez
GUS poszkodowanych ogółem zostało 10.232 osoby
i porównując to z rokiem
2011 możemy zaobserwować
niewielki spadek, kiedy to
poszkodowanych było
10.555 osób.
W 2013 r. do Okręgowego
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 272
zdarzenia wypadkowe.
W roku poprzednim zdarzeń
takich zgłoszono o 17 mniej.
W 92 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia
z uwagi na ich charakter
(m.in. przypadki medyczne,
wypadki komunikacyjne), 3
zgłoszenia przekazano do
innego inspektoratu ze
względu na właściwość
miejscową, natomiast 5 zgłoszeń dotyczyło zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
W porównaniu do 2011 roku zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych. Z 39
w 2011 roku, w 2013 mamy
ich już tylko 32. Niestety
wzrosła liczba ciężkich wypadków przy pracy: z 59
w 2011 roku do 66 w roku
2013. Trzeba jednocześnie
zaznaczyć, że w 18 przypadkach nie udało się zakończyć
badań zdarzenia przed zamknięciem roku statystycznego i dlatego też nie zostały
one ujęte w statystykach.
Co ciekawe najwięcej wypadków odnotowano w bu-

downictwie (24,17%), a w roku 2012 najwięcej ich było
w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem
przemysłowym (30,43%).
W bieżącym roku sprawozdawczym do wypadków
przy pracy najczęściej dochodziło w miejscach produkcji
(23,33%). Na terenie prowadzonych prac budowlanych
zaistniało 22,50% wszystkich
badanych w 2013 roku wypadków. W roku 2012
w miejscu prowadzenia produkcji doszło do 27,83% wypadków, zaś teren budowy
był przestrzenią, w której
wydarzyło się 22,61% zdarzeń o charakterze wypadku
przy pracy.
Wśród osób poszkodowanych zdecydowana większość to było pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.
Tylko 13% było zatrudnione
na tzw. umowy śmieciowe.
W zbadanych przez inspektorów pracy OIP Wrocław w roku sprawozdawczym wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało
65 osób o stażu pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1
rok (39,39% wszystkich
poszkodowanych), z których 12 to poszkodowani
o stażu pracy krótszym niż
tydzień. Niepokojąco dużą
grupę poszkodowanych
w wypadkach stanowią
pracownicy, którzy w danym zakładzie pracują najwyżej tydzień. Wśród 12
poszkodowanych o takim
stażu pracy, 2 poniosło
śmierć, a 8 doznało ciężkich
obrażeń ciała.

Struktura zbadanych wypadków przy pracy wg branż

ŚWIATOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW
PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH

28 kwietnia
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24 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00
Ośrodek Szkolenia PiP we Wrocławiu
ul. M. Kopernika 5
Często umowy zawierane
są dopiero po zaistniałym wypadku, kiedy to poszkodowany bądź jego rodzina zagrożeni są pozbawieniem świadczeń z tytułu wypadku przy
pracy, a zatrudniający może
odpowiadać za nielegalne zatrudnianie. Po fakcie strony
zazwyczaj zgodnie potwierdzają taki termin zatrudnienia.
Ten dość częsty proceder występuje zwykle w małych
przedsiębiorstwach.
30-39 lat – to grupa pracowników, która najczęściej
ulegała wypadkowi przy
pracy. W tym przedziale
wiekowym doszło do jednej
trzeciej wszystkich wypadków. Najmniejsza liczba wypadków przy pracy charakteryzuje niezmiennie grupę
najmłodszych oraz najstarszych pracowników, co jest
związane ze stosunkowo niewielką liczbą pracujących
w tych grupach.
Liczba wypadków przy
pracy wśród pracujących kobiet jest ponad dwunastokrotnie niższa niż w populacji pracujących mężczyzn.

Rokrocznie największą
grupą osób poszkodowanych w wypadkach przy
pracy są robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W roku
2013 stanowili oni 44%
wszystkich poszkodowanych w ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy. Znaczącą grupą osób ulegającą
wypadkom przy pracy, podlegającym zgłoszeniu do PIP,
są operatorzy maszyn. W roku sprawozdawczym grupa
ta liczyła 27% wszystkich,
którzy ponieśli uraz, bądź
śmierć w wyniku wypadku
przy pracy. Najmniej liczną
grupą poszkodowanych
w sposób ciężki bądź śmiertelny są corocznie pracownicy biurowi, różnego rodzaju
specjaliści oraz przedstawiciele władz, urzędnicy i kierownicy wyższego szczebla
(od 2% do 3%). Wypadki,
w których doznają oni urazu
bądź które są przyczyną ich
śmierci to przeważnie wypadki komunikacyjne.
Najczęściej rejestrowane
przyczyny wypadków pozo-
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stają od lat niezmienne – za
główne przyczyny wypadku
uznać należy nieprawidłowe
zachowanie się pracownika.
Najrzadszymi natomiast są
te przyczyny, które wynikają
z techniki czyli np. stan techniczny wykorzystywanych
maszyn i narzędzi
Czynnik ludzki jako przyczynę wypadku odnotowano
w 51% ogółu zbadanych wypadków, pod pojęciem tym
rozumie się:
8 nieprawidłowe zachowanie pracownika wywołane zaskoczeniem,
lekceważeniem zagrożenia, niedostateczna
koncentracja uwagi na
wykonywanej czynności
– 104 przypadki,
8 niewłaściwe używanie
sprzętu ochronnego lub
nieużywanie go w ogóle – 14 przypadków,
8 niewłaściwe posługiwanie się sprzętem oraz
urządzeniami technicznymi czy mechanicznymi – 30 przypadków,
8 stan psychofizyczny
pracownika niezapew-

niający bezpiecznego
wykonywania pracy,
(spożywanie alkoholu,
środków odurzających
oraz psychotropowych)
– 17 przypadków.
Kolejną grupą przyczyn
wypadków przy pracy były
przyczyny organizacyjne –
odnotowano je w 39% ogółu
wypadków. Chodzi tu
zwłaszcza o niewłaściwą
ogólną organizację pracy –
brak nadzoru ze strony przełożonego, tolerowanie odstępstw od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, brak lub nieodpowiednie przeszkolenie w zakresie bhp.
Trzecią i ostatnią wyróżnioną przez inspektorów PIP
grupą przyczyn wypadków
przy pracy były przyczyny
techniczne. Odnotowano je
w 10% ogółu zbadanych wypadków. Należy tu wymienić wady konstrukcyjne lub
niewłaściwe rozwiązania
techniczne i ergonomiczne
czynnika materialnego.
Opracował
Paweł Chabiński
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Kanonizacja
Jana Pawła II
i Jana XXIII
Uroczystość religijna, która odbędzie się 27 kwietnia 2014
w Watykanie, podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II
oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

8

8

5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem
bł. Jana Pawła II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico
Lombardi, jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia
medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na
nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację
Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała
nagłego uzdrowienia. Papież Franciszek poinformował, że razem
z Janem Pawłem II, kanonizowany zostanie również bł. Jan XXIII.
Data kanonizacji obu papieży zostanie ujawniona na konsystorzu.

8

Papież Franciszek, podczas konsystorza w dniu 30 września 2013,
wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia
Bożego[8]) kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII.
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Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy
lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci
i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież
zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za
wstawiennictwem błogosławionego.

8

Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na kanonizację nie będą
potrzebne żadne wejściówki i będą mogli wziąć udział wszystkie
osoby, które znajdą miejsce na placu św. Piotra, placu Piusa XII
oraz Via della Conciliazione.
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Burmistrz Rzymu ogłosił że na uroczystość kanonizacji dwóch
papieży ma przyjechać 100 światowych przywódców.

8

Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku
i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu
kanonizacji Piusa X w 1954.
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31 marca 2014 rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi
poinformował, że na tą uroczystość został zaproszony emerytowany
papież Benedykt XV
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