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Szkolenia
PEZ – Zarządzanie zespołem i grupą
W dniach 20 – 21 lutego br. miało miejsce kolejne szko-
lenie, w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządza-
nia. Było to Zarządzanie zespołem i grupą. Główne cele 
warsztatów to poznanie etapów i elementów pracy gru-
powej oraz narzędzi pomocnych w pracy zespołowej. 
W sesji wzięli udział członkowie Związku z: Zakładów 
Wzbogacania Rud w Polkowicach, Huty Miedzi Legni-
ca, Huty Miedzi Głogów – oddziałów KGHM Polska 
Miedź S.A. , WPEC-u w Legnicy SA, Teatru im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy, Urzędu Miejskiego w Gło-
gowie, Kuźni Jawor S.A. i Winkelmanna Sp. z o. o w Le-
gnicy. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska. Na zdję-
ciach m.in. wieże z papieru zbudowane przez uczestni-
ków podczas ćwiczenia będącego symulacją pracy ze-
społowej.

Szkolenie na temat rozwoju Związku dla KZ w ZWR
27 lutego br., w siedzibie Regionu w Legnicy, miało 
miejsce Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ 
„Solidarność”, podczas którego poruszono sprawy do-
tyczące kondycji NSZZ „Solidarność” oraz omówiono 
niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego i po-
wszechnego. Uczestnikami szkolenia byli członkowie 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud 
w Polkowicach. Zajęcia prowadziła Ewa Kosiorowska, 
a porad prawnych udzielał mecenas Piotr Jóźwiak.

Szkolenie na temat rozwoju Związku w ZG Lubin
Kolejne Szkolenie podstawowe na temat rozwoju NSZZ 
„Solidarność”odbyło się 28 lutego br., w siedzibie Re-
gionu w Lubinie. Podczas szkolenia poruszono sprawy 
dotyczące kondycji NSZZ „Solidarność” oraz omówio-
no niektóre przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego 
i powszechnego. Uczestnikami szkolenia byli członko-
wie Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” 
w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze 
Lubin. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska, a po-
rad prawnych udzielał mecenas Piotr Jóźwiak.

W legnickim Tauronie Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Komisja Podzakładowa NSZZ „Soli-

darność” TAURON Kraków Oddział 
w Legnicy przekształciła Komisję Po-
dzakładową NSZZ „Solidarność” 
TAURON Kraków Oddział w Legnicy, 
w Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
NSZZ „Solidarność” TAURON Kra-
ków Oddział w Legnicy.

Solidarność popiera postulaty Krajo-
wej Sekcji Energetyki zawierające żąda-
nia:

-  Realizacji postulatów zgłoszonych 
przez Komisję Krajową NSZZ „Soli-
darność”,

-  Wstrzymania procesów restruktury-
zacji prowadzonych bez akceptacji 
strony społecznej w spółkach,

-  Zapewnienia miejsc pracy w Spół-
kach,

-  Powołania Związku Pracodawców 
Energetyki,

- Przystąpienie Pracodawców do 
PUZP.

Bogdan Kieleczawa przewodniczący

Arcybiskup Józef Kupny 
Krajowym Duszpasterzem 
Ludzi Pracy

Podczas marcowego 368 posie-
dzenia Konferencji Episkopatu Polski 
arcybiskup wrocławski Józef Kupny 
został mianowany delegatem KEP ds. 
ludzi pracy. Pełniący dotąd tę funkcję 
ks. abp. Kazimierz Ryczan przeszedł na 
emeryturę. Warto zaznaczyć, że pierwszym 
krajowym duszpasterzem ludzi pracy był 
długoletni metropolita wrocławski – ks. kar-
dynał Henryk Gulbinowicz.

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy 

w Waszych sercach,
rodzinach i domach 

zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja 

odradzającego się życia.

W imieniu Zarządu Regionu
 Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

Bogdan Orłowski - przewodniczący

Związkowcy przyszli do 
posłów. Nikogo nie zastali
Działacze Solidarności wybrali się do legnickiego biura poselskiego Roberta 
Kropiwnickiego i Grzegorza Schetyny, by wręczyć im swoją petycję.

Sztuka ta im się nie udała, 
bo biuro parlamentarzy-
stów było zamknięte na 

cztery spusty.
No  cóż ,  powącha l i śmy 

drzwi więc czujemy się bar-
dzo rozczarowani. Szkoda, 
że biuro naszych posłów nie 
jest otwarte w godzinach ofi-
cjalnego urzędowania. Nie 
mieliśmy innego wyjścia, jak 
przykleić nasze postulaty na 
opatrzone w kłódki drzwi – 
mówi  Bogdan  Or łowsk i , 
przewodniczący legnickiej 
„Solidarności”.

- Mamy nadzieję, że posłowie 
wezmą sobie do serca głos ludzi 
pracy – dodaje Orłowski.

Co związkowcy napisali do 
Kropiwnickiego i Schetyny? Po-
stulatów jest aż czternaście. Do-
tyczą one m.in. obniżenia wieku 
emerytalnego, likwidacji podat-
ku od miedzi i srebra, podniesie-
nia minimalnego wynagrodze-
nia, odblokowania wzrostu wy-
nagrodzeń dla pracowników 
państwowej i samorządowej sfe-
ry budżetowej oraz wyelimino-
wania stosowania przez praco-
dawców „umów śmieciowych”.
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11 marca minister edukacji 
narodowej Joanna Klu-
zik-Rostkowska spo-

tkała się z przedstawicielami sekcji, 
jednak rozmowy nie zakończyły 
się satysfakcjonującymi dla związ-
kowców konkluzjami. – Minister-
stwo edukacji nie przewidziało 
żadnych zmian w wynagrodze-
niach ani w roku 2015, ani w 2016. 
Podczas spotkania 11 marca, mini-
ster edukacji jednoznacznie powie-
działa nam, że o pieniądzach nie 
będzie dyskutować. Dlatego posta-
nowiliśmy zwołać nadzwyczajne 
posiedzenie rady sekcji w celu 
ustalenia harmonogramu akcji 
protestacyjnych. Formuła negocja-
cji wyczerpała się. Zdecydowali-
śmy, że 28 kwietnia zorganizuje-
my w Warszawie ogólnopolską 
manifestację – zapowiedział 
Ryszard Proksa, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania „S”. – Wcześniej – do 15 
kwietnia – wszystkie organizacje 
wejdą w spory zbiorowe z praco-
dawcami i przeprowadzą lokalne 
akcje informacyjne i protestacyjne. 
Część sporów zbiorowych zakoń-
czy się strajkami.

Ryszard Proksa zaznaczył, że 
nie zmieniają się postulaty „S”: 
podwyżka płac o co najmniej 9 
proc. i zatrzymanie likwidacji pla-
cówek oświatowych.  - Podniesie-
nie wynagrodzeń o 9 proc. wy-
równałoby jedynie utratę wartości 
płac realnych będących skutkiem 
inflacji z ostatnich lat. Przeciętne 
wynagrodzenie nauczycieli jest na 

poziomie średniej płacy w Polsce 
z 2006 roku. Kiedy koalicja PO-
-PSL przejęła władzę, przeznacza-
no 3 proc. PKB na edukację. 
W ostatnim budżecie – jedynie 2,5 
proc.

Do 15 kwietnia wszystkie orga-
nizacje „S” w placówkach oświa-
towych wejdą w spory zbiorowe 
z dyrekcjami. – Wchodzimy 
w spór zbiorowy, wysuwamy żą-
dania, a potem – zgodnie z usta-
wą – mamy 14 dni na mediacje. Je-
śli w tym okresie nie dojdzie do 
porozumienia z pracodawcami, 
prawo umożliwia nam organizo-
wanie akcji protestacyjnych – tłu-
maczył Lesław Ordon, członek 
Prezydium Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania. – Czyli 
od maja będziemy mogli przepro-
wadzać strajki, np. ostrzegawcze: 
1-, 2- lub 4-godzinne, a potem być 
może strajk generalny. Strajki mo-
żemy organizować także w trak-
cie egzaminów maturalnych. I te-
go nie wykluczamy. W spory 
zbiorowe wejdą pracownicy kil-
kuset szkół, bo niezadowolenie 
środowiska jest ogromne.

Związkowcy sygnalizują, że 
akcje protestacyjne mogłaby po-
wstrzymać zapowiedź waloryza-
cji płac pracowników oświaty 
i postawienie tamy dla likwidacji 
placówek. – Pani minister dziwi 
się, że tyle dużych szkół jest zamy-
kanych. Pisze listy do rodziców, 

do samorządów, a dysponuje in-
strumentami prawnymi, by takie 
decyzje powstrzymać. Najwyraź-
niej uważa, że najważniejsze to 
przeżyć do wyborów, a potem zli-
kwiduje Kartę Nauczyciela i skoń-
czą się jej problemy – mówił Ry-
szard Proksa.

Manifestacja 28 kwietnia odbę-
dzie się pod Urzędem Rady Mini-
strów. Później demonstranci 
przejdą pod sejm. W manifestacji 
uczestniczyć ma co najmniej 10 ty-
sięcy nauczycieli. Być może dołą-
czą do nich także pracownicy in-
nych sektorów budżetowych.

Krzysztof Świątek 
„Tygodnik Solidarność”

red.aja KK NSZZ „S”

Oświadczenie w sprawie wizerunku nauczycieli
Prezydium Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” wydało oświadcze-
nie w którym stanowczo sprzeci-
wia się kreowaniu w mediach fał-
szywego wizerunku polskich na-
uczycieli i pracowników oświaty.

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidar-
ność” wnosi stanowczy protest wobec 
kreowania w środkach masowego prze-
kazu fałszywego obrazu polskich na-
uczycieli przez pokazywanie tylko poje-
dynczych, patologicznych zachowań.

Takie postawy mają charakter in-
cydentalny. Powinny podlegać 
kontroli i ocenie właściwych orga-
nów, z uwzględnieniem pogłębio-
nej analizy przyczyn, które prowa-
dzą do takich sytuacji. Nie mogą 
jednak być wykorzystywane do 
podważania autorytetu nauczycieli 
i wychowawców, którzy w ogrom-
nej większości swoje zadania wy-
konują odpowiedzialnie i z dużym 
poświęceniem. Niestety, o takich 
postawach nauczycieli i wycho-
wawców media nie informują. Po-

dobnie jak o rzeczywistym czasie 
pracy, wynagrodzeniach i znaczą-
cym wzroście obowiązków. Takie 
działania z naszej perspektywy ma-
ją na celu tworzenie wrogiej atmos-
fery w przypadku zamiaru prze-
prowadzenia akcji protestacyjnej 
przez nasze środowisko.

Warunki pracy nauczycieli są 
tożsame z warunkami uczenia się 
dla uczniów. Dlatego Krajowa Sek-
cja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”, reprezentując inte-
resy nauczycieli i pracowników 

oświaty, protestuje przeciwko po-
garszaniu ich warunków pracy 
i płacy – czyni to także w trosce 
o uczniów.

Szkoły, przedszkola, placówki 
oświatowe do skutecznej i efek-
tywnej realizacji funkcji edukacyj-
nych, wychowawczych i opiekuń-
czych potrzebują atmosfery spoko-
ju i zaufania. Za jej tworzenie odpo-
wiadają również środki masowego 
p r z e k a z u . y s z a r d  P r o k s a , 
przewodniczący KSOiW NSZZ „S”

red.aja KK  NSZZ „S”

Strajki nauczycieli 
w trakcie matur?
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” podczas nadzwyczajnego posiedzenia 
18 marca w Warszawie zdecydowała o zorganizowaniu ogólnopolskiej manifestacji 
28 kwietnia przed Kancelarią Premiera. Niewykluczone są także strajki nauczycieli w maju.

Strajk nauczycieli w 1993 roku podczas matur

Szkolenia
Lider dialogu autonomicznego – część 1
Członkowie organizacji zakładowych NSZZ „Solidar-
ność” w: Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym 
w Złotoryi, Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, PBK 
PeBeKa S.A. w Lubinie, KGHM Metraco S.A. w Legni-
cy, VWMP Sp. z o. o. w Polkowicach oraz Organizacji 
Międzyzakładowej w Regionie, w dniach 3 - 6 marca br. 
wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego 
– część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działa-
cza związkowego oraz prawa pracy i prawa wewnątrz-
związkowego. Zajęcia przeprowadzili Ewa Kosiorow-
ska, mecenas Monika Majka i mecenas Piotr Jóźwiak 
z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Księgowość podstawowych jednostek
organizacyjnych Związku
W dniach 11 – 12 marca br. w Legnicy odbyło się szko-
lenie Księgowość podstawowej jednostki organizacyj-
nej Związku, podczas którego członkowie Solidarności 
z organizacji w: KGHM Zanam Sp. z o. o. w Polkowi-
cach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Legnicy, Legnickiej Biblioteki Publicznej w Legnicy, 
Voith Industrial Services Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział 
w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o.  w Polkowicach, Faurecii 
Legnica S.A., VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. w Le-
gnicy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Legnicy,  Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie 
i Poczty Polskiej w Legnicy poznali takie zagadnienia 
jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania fi-
nansowego składającego się z: rachunku wyników, bi-
lansu, informacji dodatkowej i CIT 8, a także prowadze-
nie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestni-
kami podzieliły się Lidia Marszałek - księgowa Regionu 
i Ewa Kosiorowska.

Porozumienie 
kończące spór 
zbiorowy w MOPS

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
w MOPS informuje, że w dniu 25.02.2015 r. 
zawarła z  pracodawcą porozumienie koń-
czące wszczęty w marcu 2013 roku spór zbio-
rowy.

Działania „Solidarności” przyniosły efekty. 
Na mocy porozumienia od dnia 1 lipca 2015 
roku pracownicy MOPS otrzymają podwyżkę 
wynagrodzeń średnio o 150 zł brutto. Strona 
związkowa zawierając porozumienie wzięła 
pod uwagę, że pracodawca w trakcie trwania 
sporu zbiorowego częściowo spełnił już po-
stulaty, w roku 2013 i 2014 miały miejsce pod-
wyżki wynagrodzeń.

Dziękujemy wszystkim Członkom Związ-
ku oraz Pracownikom MOPS, którzy przez 
cały czas trwania sporu wspierali działania 
„Solidarności” w tej istotnej sprawie.
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W środę 11 marca zmarł 
Janusz Łaznowski. Przez 
długie lata był artystą Opery 
Wrocławskiej.W 1980 r. brał 
udział w organizacji koncertu 
artystów Opery 
Wrocławskiej dla 
strajkujących robotników 
w Zajezdni przy ulicy 
Grabiszyńskiej we 
Wrocławiu. Pracował 
w Regionie Dolny Śląsk 
w dziale interwencji. 
W latach 1998-2010 
przewodniczący Regionu 
Dolny Śląsk NSZZ 
„Solidarność”.
Był członkiem Komisji 
Krajowej i jako reprezentant 
Związku brał udział 
w pracach Komisji 
Trójstronnej w zespole 
prawa pracy i układów 
zbiorowych.
Odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, laureat 
nagrody im. Haliny 
Krahelskiej przyznawanej 
przez Państwową Inspekcję 
Pracy za zasługi dla ochrony 
pracy.
Pogrzeb ś.p. Janusza 
Łaznowskiego odbędzie się 
na Cmentarzu świętego 
Ducha we Wrocławiu przy 
ulicy Bardzkiej, w piątek 13 
marca o godzinie 14.

=============

Rodzinie i Bliskim  
wyrazy najgłębszego 
współczucia 
z powodu śmierci 
naszego Kolegi, 
przyjaciela  Regionu  
w imieniu Zarządu 
Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” 

Przewodniczący 
Bogdan Orłowski

OSTATNIA DROGA ŚP. JANUSZA ŁAZNOWSKIEGO

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu odbył się w piątek 
pogrzeb byłego przewodniczącego Dolnośląskiej Solidarności śp. Janusza Ła-
znowskiego. Mszę żałobną odprawił abp Marian Gołębiewski w obecności kape-
lana Solidarności ks. Stanisława Pawlaczka i ks. Kazimierza Sroki.

Ks. Stanisław Pawlaczek przypomniał drogę życiową śp. Janusza Łaznowskie-
go. Kolejni mówcy – Tadeusz Majchrowicz – z-ca przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność”, Janusz Śniadek – były przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, obec-
nie poseł PiS, Jarosław Obremski – senator RP, Kazimierz Kimso – przewodniczą-
cy NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Kornel Morawiecki – przewodniczą-
cy Solidarności Walczącej, mówili o wielkich zasługach Janusza Łaznowskiego na 
polu budowy społeczeństwa dialogu, ale i jako człowieka zasad, prawego i cieszą-
cego się wielkim autorytetem w wielu środowiskach.

W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział kilkadziesiąt pocztów sztanda-
rowych z całej Polski wraz z delegacjami Solidarności. Obecni byli parlamenta-
rzyści, eurodeputowani, przedstawiciele władz samorządowych na czele z prezy-
dentem miasta Rafałem Dutkiewiczem i bardzo liczne organizacje zakładowe 
z całego Regionu.

Region Zagłębie Miedziowe reprezentowali Bogdan Orłowski, Ewa Kosiorow-
ska, Wojciech Obremski wraz z pocztem sztandarowym Regionu.

 JW/wo

Negocjac je  między 
związkami a praco-
dawcą nie przynosiły 

efektu, dlatego w spółce kilka-
krotnie pojawiał się mediator, 
który próbował zawiązać mię-
dzy stronami porozumienie. Ze 
strony pracodawcy doszło do 
propozycji gwarancji 5% pod-
wyżki na ten moment i dodatko-
we 5% po wygranych przetar-
gach na przewozy gminne 
i miejskie w powiecie lubińskim. 
Podwyżka na poziomie 20%, 
czego domaga się strona związ-
kowa, zdaniem pracodawcy, nie 
byłaby możliwa do udźwignię-
cia dla spółki. Podwyżka płac 
w takiej wysokości oznacza 
wzrost wydatków o 2,5 mln zł 
rocznie.

Pierwotnie w sporze zbioro-
wym, do którego przystąpiły 
pozostałe związki było 12 postu-
latów. Mediator wyjaśnił stronie 
związkowej, że jedynie dwa po-
stulaty podlegają pod spór zbio-
rowy, dlatego Przewodniczący 
związków wycofali się z 10 po-
stulatów. Pozostałe dwa dotyczą 
podwyżek oraz wypłaty zale-
głych świadczeń z ZFŚS za lata 
2013–2014. Wśród pozostałych, 
wycofanych postulatów znala-
zło się kilka budzących zdumie-
nie. Np. jedno z żądań dotyczy 
„Wyeliminowania bardzo złych 
stosunków między pracownika-
mi i Prezesem poprzez zaniecha-

nie działań Prezesa noszących 
znamiona mobbingu” – pro-
blem nie był wcześniej sygnali-
zowany. Na spotkaniu z Radą 
Nadzorczą spółki Przewodni-
czący NSZZ Pracowników PKS 
Lubin nie był w stanie wyjaśnić 
co miał na myśli.

Pracownicza ruletka – 
wszystko albo nic

NSZZ „Solidarność” na 
pierwszym miejscu stawia miej-
sca pracy. Prowadzenie akcji 
strajkowej w momencie poprze-
dzającym dwa ważne przetargi 
jest skrajnie nieodpowiedzialne 

Rośnie liczba umów „śmieciowych”. – To jest patologia!
Firmy zamiast podpisywać umo-

wy o pracę, zawierają z pracowni-
kami kontrakty cywilnoprawne, 
alarmuje „Dziennik Gazeta Praw-
na” powołując się na dane Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Nie boją się pro-
cesów ani wysokich kar. – Z danych 
PIP wynika, że 40 proc. umów zle-
ceń i 60 proc. umów o dzieło powin-
no być umowami o pracę – mówi 
Piotr Duda, przewodniczący KK – 
To jest patologia i to wykorzystują 
pracodawcy!

W zeszłym roku inspekcja skon-
trolowała 52 tys. umów cywilno-
prawnych. 15 proc. z nich powinno 
być umowami o pracę. W stosunku 
do 2013 roku o 11 proc. wzrosła 
ilość wykrytych przez inspektorów 
przypadków łamania zakazu za-

wierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach właściwych dla sto-
sunku pracy. Problem dotyczy m.in. 
agencji ochrony osób i mienia oraz 
placówek handlowych, także tych 
wielkopowierzchniowych. W tych 
sektorach gospodarki notuje się sys-
tematyczny wzrost liczby skarg do-
tyczących podstawy zatrudnienia.

- Należałoby zwiększyć upraw-
nienia Państwowej Inspekcji Pracy, 
która nie ma obecnie prawa do wią-
żącego ustalenia czy umowa cywil-
na zastępuje etat – komentuje Mar-
cin Zieleniecki, ekspert KK. Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Pracy przed-
stawiła jakiś czas temu propozycję, 
by osoby świadczące pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych ob-
jąć niektórymi przepisami kodeksu 

Odszedł Janusz Łaznowski Strajk w PKS Lubin to ostateczność
W spółce oprócz NSZZ „Solidarność” działają dwa związki: NSZZ Pracowników PKS Lubin (zrzeszony w OPZZ) oraz NSZZ Kierowców Autobusowych. Wspomniane związki 
zawodowe domagają się podwyżek płac o 20% dla wszystkich pracowników, na które pracodawca nie wyraża zgody, proponując w zamian 10% wzrostu wynagrodzeń. Przed 
organizowaniem akcji strajkowej miało miejsce pogotowie strajkowe, mediacje i referendum z pytaniem do pracowników, czy chcą 20% podwyżek. W głosowaniu za 
strajkiem opowiedziało się ok. 67% głosujących, przeciwnych było ok. 30%. Frekwencja wyniosła 90%.



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL 5

– wymóg dobrej reputacji jest 
ujęty w przepisach prawa. 
Pierwszy przetarg dotyczy ko-
munikacji gminnej, a drugi ko-
munikacji miejskiej – kończy się 
10–letni kontrakt. Niewywiąza-
nie się z bieżących przewozów 
nie tylko oznacza utratę zaufa-
nia na rynku, ale również 
ogromne koszty. Dzień strajku 
i wstrzymania przewozów 
oznacza karę umowną w wys. 
ok 0,5 mln zł. Strajk z pewnością 
nie zakończyłby się po jednym 
dniu. Co jeśli przeciągająca się 
akcja nie doprowadzi do przy-
stania przez pracodawcę na 20% 

podwyżki dla pracowników? 
Wariantów jest kilka, od wstrzy-
mania jakichkolwiek podwyżek, 
przez redukcję zatrudnienia po 
zamknięcie zakładu. I wbrew 
opinii pozostałych związków 
„Solidarność” nikogo nie stra-
szy, lecz opisuje realia branży 
transportowej z ogromną kon-
kurencją i konsekwencji nieprze-
myślanych decyzji – strajk to 
ostateczność.

Nie można zapomnieć, że 
średnia wieku w spółce PKS 
Lubin wynosi ponad 50 lat. 
W przypadku zwolnień, kto 
przyjmie 260 pracowników 

w tym wieku do pracy? Nawet 
gdyby się udało, warunki pra-
cy i płacy mogą znacznie od-
biegać od obecnych. Należy 
również wziąć pod uwagę wa-
riant, w którym PKS Lubin 
z powodu perturbacji w firmie 
nie wygra np. przetargu na ko-
munikację miejską. Przewod-
niczący NSZZ Pracowników 
PKS Lubin dla usprawiedli-
wienia swoich działań dopu-
ścił się nawet manipulacji 
w mediach lokalnych i związ-
kowych mówiąc, że pracodaw-
ca proponuje jedynie podwyż-
ki w wysokości 5%, choć pro-

pozycja Zarządu wynosiła 
w tamtym momencie 10%.

Szkalowanie i agresja

Komisja Zakładowa NSZZ 
„Solidarność” w PKS Lubin 
podjęła decyzję o nieuczestni-
czeniu w sporze zbiorowym 
a w konsekwencji akcji strajko-
wej. Wbrew medialnym speku-
lacjom nie była to samodzielna 
decyzja Przewodniczącej Wie-
sławy Schultz, lecz wspólne sta-
nowisko całej Komisji Zakłado-
wej. Medialne spekulacje 
o NSZZ „Solidarność” jako stra-
ży przybocznej Prezesa, hańbie, 
robieniu wody z mózgu, zastra-
szaniu załogi przez związek to 
nic innego jak znieważanie i pró-
by manipulowania lokalną opi-
nią publiczną przez Przewodni-
czących strajkujących związ-
ków, którzy nie potrafią posza-
nować decyzji „Solidarności”, 
koleżanek i kolegów z pra-
cy. Dowodem na to są 
obraźliwe pisma. Do-
szło nawet do tego, że 
pyta się „Solidarność”, 
gdzie była, gdy „lu-
dzie mdleli i odcho-
dzili z tego świata” – 
mowa o koledze, który 
zmarł. Pisząc o skanda-
licznym zachowaniu 
przedstawicieli tych związ-
ków jest to bardzo dyploma-
tyczne stwierdzenie.

Jednym z zarzutów wobec 
„Solidarności” jest zatrudnienie 
po przejściu na emeryturę Prze-
wodniczącej Komisji Zakłado-
wej Wiesławy Schultz i jej zarob-
ki. Przewodnicząca pracuje na 
1/3 etatu i zarabia ok. 750 zł net-
to miesięcznie – jej zarobki to 
żadna tajemnica, fiszki z dowol-
nego miesiąca/roku są do wglą-
du. Skoro został wywołany te-
mat podwyżek, trzeba zapytać 
o sprawy personalne. Prosimy 
więc o ujawnienie przez Prze-
wodniczących pozostałych 
związków zarobków z czerwca 
i grudnia 2013 i 2014 r. To roz-
wieje wątpliwości w drugą stro-
nę o ewentualnych podwyż-
kach, które miały miejsce 
w ostatnich latach.

Złoty środek
Komisja Zakładowa NSZZ 

„Solidarność” jako jedyna na rok 
2015 podpisała preliminarz na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych co pozwoli na wypła-
tę środków z funduszu w tym 
roku w kwocie 456 tys. zł. Pozo-
stałe związki odmówiły podpi-
sania dokumentu. Na ten mo-
ment środki z funduszu są wy-
płacane na bieżąco. Prezes za-
proponował obniżenie odpisu 
na fundusz o 50% za 2015 r. 
w celu wypłaty zaległych świad-
czeń, ale „Solidarność” nie wyra-
ziła zgody. Co ciekawe obecnie 
strajkujący związek NSZZ Pra-
cowników PKS Lubin w 2009 r. 
był za zmniejszeniem odpisu 
o połowę – skąd ta zmiana po-
glądów? Dodatkowo „Solidar-
ność” jest za podwyżkami w wy-
sokości 5% teraz i kolejne 5% po 
wygranych przetargach. Kolejny 

przetarg na komunikację miej-
ską odbędzie się jeszcze 

w tym roku. Wtedy po 
przeanalizowaniu sytuacji 
w spółce będzie okazja 
do dalszych negocjacji. 
Nie sztuką jest podjęcie 
ryzyka mogącego skutko-
wać doprowadzeniem 

spółki na skraj bankructwa, 
lecz tak negocjować, żeby 

pracownicy dostali podwyżki 
a firma mogła sprawnie funkcjo-
nować.  BB, fot: Lubin.pl

Rośnie liczba umów „śmieciowych”. – To jest patologia!
wierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach właściwych dla sto-
sunku pracy. Problem dotyczy m.in. 
agencji ochrony osób i mienia oraz 
placówek handlowych, także tych 
wielkopowierzchniowych. W tych 
sektorach gospodarki notuje się sys-
tematyczny wzrost liczby skarg do-
tyczących podstawy zatrudnienia.

- Należałoby zwiększyć upraw-
nienia Państwowej Inspekcji Pracy, 
która nie ma obecnie prawa do wią-
żącego ustalenia czy umowa cywil-
na zastępuje etat – komentuje Mar-
cin Zieleniecki, ekspert KK. Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Pracy przed-
stawiła jakiś czas temu propozycję, 
by osoby świadczące pracę na pod-
stawie umów cywilnoprawnych ob-
jąć niektórymi przepisami kodeksu 

pracy, w tym dotyczącymi wypo-
czynku i norm czasu. Według 
Głównego Inspektora Pracy ten po-
mysł jest wart rozważenia. PIP od 
dawna stara się by domniemanie 
istnienia stosunku pracy (każdy, kto 
pracuje w miejscu i czasie wyzna-
czonym przez pracodawcę, wyko-
nuje jego polecenia, bez względu na 
nazwę posiadanej umowy zatrud-
niony jako pracownik) trafiło do 
Kodeksu pracy, ponieważ dzisiaj 
sądy, gdy inspektorzy wnoszą po-
wództwa o ustalenie stosunku pra-
cy, stoją na gruncie zasady swobody 
umów i równości stron. 

Problem dotyczy m.in. w agen-
cjach ochrony osób i mienia oraz 
w placówkach handlowych, także 
tych wielkopowierzchniowych. 

W tych sektorach gospodarki notu-
je się bowiem systematyczny 
wzrost liczby skarg dotyczących 
podstawy zatrudnienia.

Pracodawcy, którzy nadużywają 
umów cywilnoprawnych, ryzykują 
wysokie grzywny.

„Solidarność” od lat prowadzi 
kampanię przeciwko tzw. umo-
wom śmieciowym, z których naj-
większa „Syf =Syzyf. Nie chcę za-
czynać od nowa” przeprowadzona 
została jesienią 2012 r. Efektem dzia-
łań Związku jest wprowadzenie 
obowiązku odprowadzania składek 
od umów – zleceń. Od stycznia 2016 
r. osobom zatrudnionym na umo-
wy zlecenia będą potrącane składki 
na ZUS, naliczane tylko do poziomu 
minimalnego wynagrodzenia.

Związek domaga się oskładkowa-
nia od pełnych dochodów umów – 
zleceń oraz umów o dzieło. – Taki 
projekt ustawy złożyłem na ręce ów-
czesnego premiera w maju 2012 r. 
wraz z projektem o agencjach pracy 
tymczasowej i nadal będziemy się te-
go domagać – przypomina lider „So-
lidarności” i podkreśla, że Związek 
nie chce likwidacji umowy zlecenia 
i umowy o dzieło. – Te formy zatrud-
nienia też są potrzebne. Powinny być 
podpisywane tam, gdzie ta forma 
jest dopuszczalna. Jednak z danych 
PIP wynika, że 40 proc. umów zleceń 
i 60 proc. umów o dzieło powinno 
być umowami o pracę. To jest pato-
logia i to wykorzystują pracodawcy 
– tłumaczy przewodniczący KK.

hd KK NSZZ „S”

Strajk w PKS Lubin to ostateczność
W spółce oprócz NSZZ „Solidarność” działają dwa związki: NSZZ Pracowników PKS Lubin (zrzeszony w OPZZ) oraz NSZZ Kierowców Autobusowych. Wspomniane związki 
zawodowe domagają się podwyżek płac o 20% dla wszystkich pracowników, na które pracodawca nie wyraża zgody, proponując w zamian 10% wzrostu wynagrodzeń. Przed 
organizowaniem akcji strajkowej miało miejsce pogotowie strajkowe, mediacje i referendum z pytaniem do pracowników, czy chcą 20% podwyżek. W głosowaniu za 
strajkiem opowiedziało się ok. 67% głosujących, przeciwnych było ok. 30%. Frekwencja wyniosła 90%.
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W piśmie Sekcji opisano zagroże-
nia jakie niesie ze sobą funkcjo-
nowanie podatku od miedzi 

i srebra, ogromne zadłużenie Spółki i porów-
nanie wysokości podatku w Polsce na tle in-
nych państw z całego świata, w których wydo-
bywane są te surowce. Wnioski są jednoznacz-
ne. Podatek doprowadził do nierentowności 
Zakładów Górniczych „Lubin”, Spółka jest za-
dłużona na kilka miliardów złotych – tylko 
dzięki temu może się rozwijać zamiast wyga-
szać działalność – a zadłużenie najpóźniej za 
dwa lata wzrośnie do liczby dwucyfrowej. Że-
by dorównać do światowej stawki i uśrednio-
nej wysokości opodatkowania tych surow-
ców, trzeba zmniejszyć podatek aż o 67%! Tak 
wygląda fiskalna polityka Platformy Obywa-
telskiej względem „kury znoszącej złote jaja” 
i „perły w koronie Polski” o czym w czasie 
kampanii wyborczych wspominali faryzeusze 
z PO.

Trudną sytuację KGHM i niszczący spółkę 
podatek stał się również tematem do dyskusji 
w Sejmie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, 
w tym poseł Wojciech Zubowski z naszego re-
gionu, wystąpili o powołanie nadzwyczajnej 
komisji do spraw podatku od kopalin. Prawie 
rok czasu minął zanim wniosek rozpatrzyła 
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 
Sejmu RP, lecz mimo to w oka mgnieniu ją od-
rzucili. Za negatywną opinią o utworzeniu ko-
misji zagłosowało 9 posłów, a przeciw było 6. 

Nieistotne okazały się protesty lokalnych sa-
morządowców, nierentowność kopalni „Lu-
bin” czy najwyższe opodatkowanie na świe-
cie. Poseł Niesiołowski – ten co bezrobotnym 
proponował jeść szczaw i dziko rosnące mira-
belki – stwierdził, że podatek nie ma negatyw-
nego wpływu na KGHM i wszystko jest w naj-
lepszym porządku. Nie dziwi również wypo-
wiedź wicepremiera Janusza Piechocińskiego 
na pytanie dziennikarza jak rząd może pomóc 
KGHM. Ten nawet nie zająknął się w temacie 
podatku, skupiając się jedynie na sprawach 
trzeciorzędnych dotyczących… ekspansji za-
granicznej Spółki. Jak na ironię sytuacja miała 
miejsce na spotkaniu z Prezesem KGHM Her-
bertem Wirthem, który chwilę wcześniej opo-
wiadał o szkodliwości podatku i konsekwen-
cjach jego funkcjonowania.

Poniżej można zapoznać się z fragmentem 
artykułu Cezarego Pytlosa z Dziennika Gaze-
ty Prawnej, zawierającym wypowiedzi Prze-
wodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa 
Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” Józefa Czy-
czerskiego:

NSZZ „Solidarność” w KGHM chce ob-
niżenia podatku od kopalin. Szef Solidar-
ności alarmuje, że firmie grozi bankructwo. 
„Sytuacja w firmie jest mocno napięta, bo 
podatek obniża nasze przychody. Wręcz 
kipi. Na razie apelujemy do premier, ale 
z uwagi na brak reakcji możliwy jest nie-
kontrolowany wybuch” – mówi Józef Czy-

czerski, szef Solidarności i członek rady 
nadzorczej KGHM. Mówi o liście skierowa-
nym do premier pod koniec stycznia. „Da-
jemy premier ustawowy czas na odpo-
wiedź, a potem podejmiemy decyzje co da-
lej robić. Wiecznie czekać nie będziemy” – 
mówi Czyczerski.

Twierdzi, że z podatkiem w takiej wysoko-
ści firma zmierza w szybkim tempie w prze-
paść. „Wprowadzony podatek drastycznie 
wpływa na gwałtowny spadek rentowności 
bieżącej działalności spółki, a także opłacal-
ność inwestycji tego typu w Polsce” – alarmu-
je Czyczerski. W tym roku, jak twierdzi, zadłu-
żenie KGHM wzrośnie z 5 do blisko 8 mld zł. 
Jest tak, bo KGHM musi zaciągać zobowiąza-
nia na niezbędne z punktu widzenia działal-
ności firmy inwestycje odtworzeniowe. Sęk 
w tym, że obecne nakłady tylko zwiększają ob-
ciążenia podatkowe firmy. Logika jest prosta: 
im więcej KGHM wydobywa, tym więcej mu-
si zapłacić do budżetu.

Czyczerski dodaje, że problem podatku jest 
pilny zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynkach 
surowcowych. Notowania miedzi są grubo 
poniżej 6 tys. dol. za tonę, podczas gdy jeszcze 
rok temu były blisko 1000 dolarów wyższe. 
„Dekoniunktura raczej utrzyma się w najbliż-
szych latach, a zatem mamy tu podobną sytu-
ację z jaką mamy do czynienia w kopalniach 
węgla kamiennego. Bezczynność rządu jest ta-
ka sama” – mówi Czyczerski.

Pracownicy PMT 
przechodzą do innych 
Spółek z grupy 
kapitałowej KGHM

W Pol-Miedź Trans Pracodawca zaakceptował de-
cyzję o podziale firmy i wydzieleniu poszczególnych 
oddziałów Spółki wraz z pracownikami do innych 
podmiotów. Nie doszło jeszcze do porozumienia na 
jakich warunkach pracownicy przejdą do spółek 
z grupy kapitałowej KGHM – rozmowy nadal trwają. 
Zgodnie z decyzją właściciela, Mercus przejmie Wy-
dział Przewozów Osobowych, do Zanamu – Spółki 
z o.o. docelowo przekształcanej w Spółkę Akcyjną – 
przejdzie Wydział Transportu Towarowego i Spedy-
cji, a Oddział Obrotu Produktami Naftowymi wej-
dzie w struktury Energetyki. Dodatkowo zostanie 
utworzona spółka PMT Linie Kolejowe 2, jako spółka 
córka KGHM, która przejmie Wydział Zarządzania 
Infrastrukturą (załadunek koncentratu lub infra-
strukturę kolejową i dyżurnych ruchu). Wraz z pra-
cownikami wydziałów i oddziałów do innych spółek 
przejdzie też część pracowników administracji. Obec-
nie prowadzone są rozmowy z Pracodawcą dotyczą-
ce warunków na jakich pracownicy przejdą do in-
nych Spółek. Solidarność negocjuje wydłużenie gwa-
rancji zatrudnienia pracowników do dłuższego okre-
su niż jeden rok.

Pracownicy pozostający w firmie Pol-Miedź Trans 
mają możliwość skorzystania z Programu Dobrowol-
nych Odejść z gwarancją otrzymania odprawy rów-
nej dwunastu pensji. Poza administracją w firmie po-
został Oddział Transportu Kolejowego – łącznie kil-
kaset osób. Cała restrukturyzacja Spółki ma związek 
z zakupem przez PKP Cargo 49% udziałów w Pol-
-Miedź Trans. Zgodnie z ustaleniami PKP Cargo jako 
wkład własny dostarczy… przestarzałe lokomotywy, 
które obecnie stoją na bocznicach kolejowych i po 
przejęciu będą się nadawać wyłącznie do remontu. 
Już pomijając brak rzekomych korzyści płynących ze 
współpracy, wskazać należy na pojawiające się w me-
diach wypowiedzi Prezesa PKP Cargo. W jego ocenie 
to dopiero początek i w imieniu Spółki będzie chciał 
za jakiś czas wykupić więcej niż wspomniane 49% ak-
cji. Jaka jest więc prawda, bo pracownicy są mamieni, 
że 51% udziałów pozostanie w rękach KGHM. Czy 
cały spektakl pracodawcy – pośrednio Ministerstwa 
Skarbu Państwa – z wydzielaniem oddziałów Spółki, 
ma jedynie na celu umożliwienie przejęcie bardzo do-
chodowej części kolejowej przez PKP Cargo?

Walki z podatkiem 
od miedzi i srebra ciąg dalszy
Kancelaria Sejmu otrzymała pismo Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ 
„Solidarność” w sprawie podatku od niektórych kopalin i listownie potwierdziła 
otrzymanie korespondencji. Dodatkowo Kancelaria poinformowała o przekazaniu 
wiadomości do Komisji Finansów Publicznych. Pismo SKGRM zawierało 
najważniejsze informacje z dziesięciostronicowej analizy, wpływu podatku na 
Spółkę, członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi KGHM – m.in. Józefa 
Czyczerskiego i Bogusława Szarka z NSZZ „Solidarność”.
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Ksiądz Piotr w roku 1989 odprawiał  
msze na terenie  Kopalni Rudna 
podczas strajków. Partnerami pro-

jektu są  Region Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” i NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników Oświaty i Wychowania w Gło-
gowie. Gośćmi gimnazjalistów byli: ksiądz 
Piotr Żuberek, Bogdan Orłowski Przewod-
niczący Zarządu Regionu Zagłębie Mie-
dziowe NSZZ „Solidarność”, Bożena 
Kowalczykowska Zastępca Prezydenta 
Miasta Głogowa, Andrzej Koliński Prze-
wodniczący Rady Miasta Głogowa, Jadwi-
ga Nowak Zastępca Przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświa-
ty i Wychowania w Głogowie, Jan Rzepa 
współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw  
Człowieka, Zdzisław Wandycz działacz 
opozycji z lat 80-tych.

Uroczystość rozpoczął montaż słowno-
-muzyczny „Ich marzeniem była wolna 
Polska” w wykonaniu gimnazjalistów. Na-
stępnie odbyła się projekcja filmu „Duszpa-
sterz ludzi pracy”, po obejrzeniu filmu głos 
zabrali bohaterowie filmu ksiądz Żuberek 
i pan Wandycz, którzy przybliżyli młodzie-
ży realia stanu wojennego i lat 80-tych. Na 
zakończenie głos zabrał Przewodniczący 
Bogdan Orłowski, który podkreślał jak dziś 
jest ważna wzajemna solidarność.

Mamy Sekcję 
Młodych. Broda 
przewodniczącym

Według najnowszych planów, Kongres zało-
życielski Sekcji Młodych odbędzie się najpóź-
niej w sierpniu br. Wczoraj w Kielcach zakoń-
czyło się spotkanie młodych liderów związko-
wych, reprezentujących zakłady pracy z róż-
nych regionów i branż. Blisko 40 reprezentan-
tów  struktur związkowych wybrało Tymczaso-
wą Radę Sekcji Młodych, koordynatorów regio-
nalnych oraz ustaliło najpilniejsze zadania.

Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” na 
posiedzeniu KK w dniu 18 listopada 2014 r. 
w Gdańsku zainicjował odbudowanie struktury 
młodych w Związku. Młodzi ludzie otrzymali zie-
lone światło do działania. Ze zgłoszonych przez 
regiony i sekretariaty  branżowe osób utworzyła 
się grupa robocza, która po raz pierwszy spotkała 
się w lutym w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

Prace kontynuowano na spotkaniu w Kiel-
cach, na którym wybrano Tymczasową Radę 
Sekcji Młodych. Przewodniczącym Rady Sekcji 
został wybrany Włodzimierz Broda (Volkswagen 
Polkowice – Region Zagłębie Miedziowe, 600-
970-488). Do prezydium wybrani zostali Marcin 
Gallo (Poczta Polska – Region Wielkopolska), 
Marek Dębski (Cukrownia Krasnystaw – Region 
Mazowsze), Ksenia Ulanowicz-Sienkiel (Euro-
bank Zabrze – Region Śląsko-Dąbrowski) i Rafał 
Jakubowicz (Pogotowie Ratunkowe – Region 
Podkarpacie). Poza tym wybrano 13 koordynato-
rów regionalnych, których zadaniem będzie bu-
dowa struktur młodych w poszczególnych Zarzą-
dach Regionów.

Młodzi liderzy ustalili także zadania na najbliż-
sze miesiące, do których należą stworzenie regu-
laminu Sekcji Młodych, zorganizowanie struktur 
w regionach, doprowadzenie do Kongresu zało-
życielskiego do sierpnia b.r. Poza tym skupiono 
się na sposobach rozpowszechniania informacji 
o działaniach młodych poprzez utworzenie funpa-
ga na facebook i strony internetowej sekcji.

Natomiast priorytetami Sekcji Młodych będą 
działania nad unowocześnieniem wizerunku 
Związku, włączanie się w rozwój NSZZ „Solidar-
ność”,  udział w akcjach związkowych, manifesta-
cjach, happeningach, ale i obchodach m.in. z oka-
zji uczczenia 35-lecia powstania „Solidarności” 
oraz wartę nad grobem patrona Związku ks. Je-
rzego Popiełuszki.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się także 
nad sposobami docierania do ludzi młodych na 
poziomie lokalnym. Wykreowano szereg pomy-
słów takich jak spotkania ze studentami na uczel-
niach, zachęcanie najbliższego otoczenia do „So-
lidarności”, integrowanie ludzi młodych do nowej 
Sekcji będącej platformą, z którą młodzi ludzie 
mogą się identyfikować i realizować swoje pomy-
sły.

W spotkaniu uczestniczyli także Tadeusz Maj-
chrowicz, zastępca przewodniczącego KK, Kac-
per Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Związ-
ku oraz Karolina Kubacka. Komisja Krajowa wes-
prze Sekcję Młodych w budowaniu struktury oraz 
zaangażuje się w rozwój kompetencji młodych li-
derów poprzez konferencje, warsztaty i szkolenia.

Rodzice nie będą sami decydować. 
Sejm odrzucił projekt obywatelski

Kolejny projekt obywatelski 
został dzisiaj odrzucony w Sej-
mie. Posłowie odrzucili projekt 
nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty dotyczący zniesienia 
obowiązku szkolnego dla sze-
ściolatków. Oznacza to, że rodzi-
ce nie będą mogli sami zadecy-
dować, w  jakim wieku posłać 
swoje dziecko do szkoły.

Projekt przygotowany przez 
Stowarzyszenie Rzecznik Praw 
Rodziców zakładał powrót do za-
sady, że to rodzice decydują 
o wieku rozpoczynania przez 
dziecko nauki oraz likwidację 
obowiązku przedszkolnego dla 
pięciolatków. Podpisało sie pod 

nim ok. 300 tys. obywateli. O od-
rzucenie dokumentu wnioskowa-
ła PO. „Za” głosowało 233 po-
słów, 192 było przeciw, 6 wstrzy-
mało się od głosu.

To kolejna propozycja obywatel-
ska odrzucona przez Sejm. W 2011 
r. Stowarzyszenie  Rzecznik Praw 
Rodziców zebrało 350 tys. podpi-
sów pod obywatelskim projektem 
nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty, który także zakładał m.in. 
odstąpienie od wprowadzenia 
obowiązku szkolnego dla sześcio-
latków. Projekt ten Sejm odrzucił 
we wrześniu ubiegłego roku.

W przypadku projektów oby-
watelskich posłowie zazwyczaj 
biją jednak rekordy powolnego 

tempa prac. Większość z nich 
szybko trafia do pierwszego czy-
tania, bo tak nakazuje ustawa 
o wykonywaniu inicjatywy usta-
wodawczej przez obywateli. Po-
tem prace zazwyczaj stają w miej-
scu. Toteż coraz mniej komitetów 
porywa się na zbieranie podpi-
sów i zgłaszanie projektów oby-
watelskich do Sejmu. W 2012 ro-
ku zarejestrowało się tylko sie-
dem  komitetów, w  2010 roku 11, 
a rok później – 12. Z wyliczeń 
łódzkiego Instytutu Spraw Oby-
watelskich wynika, że do końca 
2011 roku na 105 komitetów zgło-
szonych do marszałka Sejmu 
przypadło jedynie osiem uchwa-
lonych obywatelskich projektów. 

- To kolejny przykład arogancji 
władzy, która wie lepiej, nie słucha 
swoich obywateli – mówi Piotr Du-
da, szef NSZZ „Solidarność” i do-
daje – Zbliżają się wybory i trzeba 
polityków rozliczać z tych decyzji.

„Solidarność” rozlicza posłów 
z ich aktywności w Sejmie i Sena-
cie.  Na stronie www.spraw-
dzampolityka.pl można prześle-
dzić aktywność posłów i senato-
rów w poszczególnych głosowa-
niach. Dzięki temu wyborcy będą 
mogli świadomie podejmować 
decyzje dotyczące kandydatów ze 
swoich okręgów wyborczych. 
Wkrótce również wyniki tego gło-
sowania pojawią się na stronie.

hd  KK NSZZ „S”

Kamienie Pamięci 
w głogowskiej jedynce.
19 marca 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Głogowie odbyła się prezentacja projektu IPN Kamienie 
Pamięci, VI edycja „ Z modlitwą Ojczyźnie” Bohaterem projektu jest ksiądz Piotr Żuberek, 
duszpasterz ludzi pracy w Głogowie w latach 1987-1989. 
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W samolocie TU-154, który 10 kwietnia 2010 roku krótko przed godziną 9 runął na ziemię 1,5 kilometra od lotniska 
w Smoleńsku, przebywała para prezydencka. Oprócz niej na pokładzie znajdowały się inne najważniejsze osoby w państwie.

W samolocie było 96 osób - 89 członków delegacji do Katynia i 7 osób załogi.

Lista osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu, przekazana przez MSWIA:

1. Kaczyński Lech, Prezydent RP
2. Kaczyńska Maria, Małżonka Prezydenta RP
3.  Kaczorowski Ryszard, były Prezydent RP na 

uchodźstwie
4.  Agacka-Indecka Joanna, Przewodniczący Naczelnej 

Rady Adwokackiej
5.  Bąkowska Ewa, wnuczka Gen. bryg. Mieczysława 

Smorawińskiego
6. Błasik Andrzej, Dowódca Sił Powietrznych RP
7. Bochenek Krystyna, wicemarszałek Senatu RP
8.  Borowska Anna Maria, przedstawiciel Rodzin 

Katyńskich i innych organizacji
9.  Borowski Bartosz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 

i innych organizacji
10. Buk Tadeusz, Dowódca Wojsk Lądowych RP
11.  Chodakowski Miron, Prawosławny Ordynariusz 

Wojska Polskiego
12.  Cywiński Czesław, Przewodniczący Światowego 

Związku Żołnierzy AK
13. Deptuła Leszek, przedstawiciel Parlamentu RP (PSL)
14.  Dębski Zbigniew, członek Kapituły Orderu Wojennego 

Virtutti Militari
15. Dolniak Grzegorz, przedstawiciel Parlamentu RP (PO)
16.  Doraczyńska Katarzyna, biuro prasowe Kancelarii 

Prezydenta
17.  Duchnowski Edward, Sekretarz Generalny Związku 

Sybiraków
18. Fedorowicz Aleksander, tłumacz prezydenta RP
19. Fetlińska Janina, senator RP
20. Florczak Jarosław, funkcjonariusz BOR
21. Francuz Artur, funkcjonariusz BOR
22.  Gągor Franciszek, Szef Sztabu Generalnego Wojska 

Polskiego
23. Gęsicka Grażyna, przedstawiciel Parlamentu RP (PIS)
24. Gilarski Kazimierz, Dowódca Garnizonu Warszawa
25.  Gosiewski Przemysław, przedstawiciel Parlamentu RP 

(poseł PiS)
26. Gostomski Bronisław, ks. prałat
27.  Handzlik Mariusz, Podsekretarz Stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP
28. Indrzejczyk Roman, Kapelan Prezydenta RP
29. Janeczek Paweł, funkcjonariusz BOR
30.  Jankowski Dariusz, Biuro Obsługi Kancelarii 

Prezydenta RP
31.  Jaruga-Nowacka Izabela, przedstawiciel Parlamentu 

RP (SLD)
32. Joniec Józef, Prezes Stowarzyszenia Parafiada
33.  Karpiniuk Sebastian, przedstawiciel 

Parlamentu RP (PO)
34. Karweta Andrzej, Dowódca Marynarki Wojennej RP
35.  Kazana Mariusz, Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego 

MSZ
36. Kochanowski Janusz, Rzecznik Praw Obywatelskich
37.  Komornicki Stanisław, Przedstawiciel Kapituły Orderu 

Virtutti Militari
38.  Komorowski Stanisław Jerzy, Podsekretarz 

Stanu w MON
39. Krajewski Paweł, funkcjonariusz BOR
40.  Kremer Andrzej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych
41.  Król Zdzisław, Kapelan Warszawskiej Rodziny 

Katyńskiej 1987-2007
42.  Krupski Janusz, Kierownik Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych
43. Kurtyka Janusz, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
44. Kwaśnik Andrzej, Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich
45.  Kwiatkowski Bronisław, Dowódca Operacyjny Sił 

Zbrojnych RP

46. Lubiński Wojciech, lekarz prezydenta RP
47.  Lutoborski Tadeusz, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 

i innych organizacji
48.  Mamińska Barbara, Dyrektor w Kancelarii 

Prezydenta RP
49.  Mamontowicz-Łojek Zenona, przedstawiciel Rodzin 

Katyńskich i innych organizacji
50. Melak Stefan, Prezes Komitetu Katyńskiego
51. Merta Tomasz, Podsekretarz Stanu w MKiDN
52. Michałowski Dariusz, funkcjonariusz BOR
53. Mikke Stanisław, Wiceprzewodniczący ROPWiM
54.  Natalli-Świat Aleksandra, przedstawiciel Parlamentu RP (PiS)
55. Natusiewicz-Mirer Janina, działaczka społeczna
56. Nosek Piotr, funkcjonariusz BOR
57. Nurowski Piotr, szef PKOL
58.  Orawiec-Löffler Bronisława, przedstawiciel Rodzin 

Katyńskich
59. Osiński Jan, Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
60. Pilch Adam, Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe
61. Piskorska Katarzyna, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 
62.  Płażyński Maciej, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”
63. Płoski Tadeusz, Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego
64. Pogródka-Węcławek Agnieszka, funkcjonariusz BOR
65.  Potasiński Włodzimierz, Dowódca Wojsk 

Specjalnych RP
66. Przewoźnik Andrzej, Sekretarz ROPWiM
67. Putra Krzysztof, wicemarszałek Sejmu RP
68. Rumianek Ryszard, Rektor UKSW
69. Rybicki Arkadiusz, przedstawiciel Parlamentu RP
70.  Seweryn Wojciech, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 

i innych organizacji
71.  Skąpski Andrzej Sariusz, Prezes Federacji Rodzin 

Katyńskich
72.  Skrzypek Sławomir, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego
73. Solski Leszek, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
74. Stasiak Władysław, szef Kancelarii Prezydenta RP
75. Surówka Jacek, funkcjonariusz BOR
76.  Szczygło Aleksander, szef Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego
77. Szmajdziński Jerzy, wicemarszałek Sejmu RP
78.  Szymanek-Deresz Jolanta, przedstawiciel 

Parlamentu RP
79.  Tomaszewska Izabela, Dyrektor Zespołu 

Protokolarnego Prezydenta RP
80. Uleryk Marek, funkcjonariusz BOR
81.  Walentynowicz Anna, legendarna działaczka

Solidarności
82.  Walewska-Przyjałkowska Teresa, wiceprezes Fundacji 

Golgota Wschodu
83. Wassermann Zbigniew, przedstawiciel Parlamentu RP
84. Woda Wiesław, przedstawiciel Parlamentu RP
85. Wojtas Edward, przedstawiciel Parlamentu RP
86.  Wypych Paweł, Sekretarz Stanu w Kancelarii 

Prezydenta RP
87. Zając Stanisław, senator RP
88. Zakrzeński Janusz, wybitny polski aktor
89.  Zych Gabriela, przedstawiciel Rodzin Katyńskich 

i innych organizacji
LISTA CZŁONKÓW ZAŁOGI
90. Protasiuk Arkadiusz, Kapitan
91. Grzywna Robert, członek załogi
92. Michalak Andrzej, członek załogi
93. Ziętek Artur, członek załogi
94. Maciejczyk Barbara, stewardessa
95. Januszko Natalia, stewardessa
96. Moniuszko Justyna, stewardessa 

10 kwietnia 2015 
- 5. rocznia katastrofy smoleńskiej


