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Elektroniczna
legitymacja
członkowska

Szkolenia
PEZ – Prawo pracy

W dniach 28 – 29 kwietnia br. w Legnicy,
w ramach projektu Podstawowe Elementy Zarządzania, odbyło się szkolenie poświęcone Prawu pracy. Dotyczyło m.in. podziału prawa, wykładni prawa
pracy w Konstytucji RP, zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, urlopami pracowniczymi i wynagrodzeniami za pracę oraz ustawy o tzw. zwolnieniach
grupowych. Uczestnicy, korzystając z aktów prawnych, rozwiązywali zadania – przypadki, z którymi
zetknęli się pośrednio lub bezpośrednio w praktyce
związkowej, a proponowane przez nich rozwiązania analizował, prowadzący szkolenie, Piotr Wegner.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego
Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej, Kolei Dolnośląskich Sp. z o. o. w Legnicy, Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Legnicy i Sanden Manufacturing
Poland Sp. z o. o. w Polkowicach.

Elektroniczna legitymacja
członkowska
w Regionie Zagłębie Miedziowe

Region Zagłębie Miedziowe NSZZ ,,Solidarność: realizując Uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów wprowadza
Elektroniczną Legitymację Członkowską (ELC).

N

owa legitymacja pozwoli na powstanie
bazy danych członków związku, co
w przyszłości umożliwi szybkie dotarcie z informacją do wszystkich członków ,,Solidarności”.
Planowane jest aby elektroniczna legitymacja
zastąpiła kartę rabatową ,,GROSIK” co umożliwi naszym członkom związku na korzystanie z licznych rabatów w wybranych placówkach usługowych i handlowych. Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe informuje posiadaczy
Elektroniczne Legitymacji Członkowskiej iż
będą mogli korzystać bezpłatnie z porad prawnych z zakresu prawa pracy, bez konieczności
potwierdzania przynależności do związku.

PEZ – Podstawy komunikacji społecznej
(część 1)
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Zwracamy się do wszystkich członków
związku o wypełnianie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które następnie należy przekazać do siedziby Zarządu Regionu w celu
wprowadzenia danych które umożliwią
wydrukowanie legitymacji.
Do uzyskania legitymacji niezbędne
jest podanie we wniosku Imienia, Nazwi-

ska, nr PESEL, daty wstąpienia do związku oraz złożenie własnoręcznego podpisu. Pozostałe pola we wniosku są nieobowiązkowe.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ ,,Solidarność” w Legnicy ul.
Skarbka 9 tel. 76 721 08 78.

XV Forum Prawników Związkowych
23-25 maja prawnicy,
reprezentujący regiony NSZZ
„Solidarność”, wzięli udział
w XV Forum Prawników
Związkowych organizowanym przez Biuro Eksperckie,
Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”.
W pierwszym dniu w programie znalazły się 2 bloki tematyczne: zabezpieczenie w prawie pracy oraz art.
35 ustawy o związkach zawodowych a działania organów
państwa. Podstawą do dyskusji były badania przeprowadzone przez Ewę Kędzior
– pełniącą funkcję koordynatora do spraw ochrony
praw związkowych, dotyczące zabezpieczenia w postaci
nakazu zatrudnienia w postępowaniu o przywrócenie do
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Podstawy komunikacji społecznej to kolejne szkolenie w ramach cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ze względu na obszerność tematu zostało
podzielone na dwie części. Podczas pierwszej, która odbyła się w dniach 19 – 20 maja br., omówiono
m.in. takie zagadnienia jak komunikacja społeczna
(jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się też elementy kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. W trakcie warsztatów,
oprócz przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia
z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów
przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji zakładowych NSZZ„Solidarność” z: Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach Oddziału KGHM Polska Miedź
S.A., Winkelmanna Sp. z o. o. w Legnicy, Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Centrum
Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej, Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”, KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy i Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ„Solidarność”.

pracy oraz wykład dr Artura Rycaka, który przedstawił
uwagi de lege ferenda, wskazując na możliwe rozwiązania prawne skutkujące zwiększeniem roli zabezpiecznia w postępowaniu o przywrócenie do pracy. Jarosław Błaszczak – Sędzia Sądu
Apelacyjnego we Wrocławiu wskazał na istotne problemy procesowe związane
z powództwem o istnienie
stosunku pracy. Dr Sebastian

Kowalski , Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu zwrócił uwagę na trudności związane ze stosowaniem przepisów art. 35 ustawy o związkach zawodowych i poddał pod dyskusję propozycje
ewentualnych zmian. Tomasz
Gryczan, prawnik Krajowej
Sekcji Oświaty i Wychowania
skoncentrował uwagę uczestników Forum na problemach
zabezpieczenia w sporach
grupowych.
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Następny dzień poświęcony został omówieniu przez dr
Magdalenę Rycak oraz dr Waldemara Uziaka tematyki ochrony życia rodzinnego, zagadnieniom czasu pracy w kontekście
pracy związkowej .
Henr yk Nakonieczny
przedstawił informacje na
temat prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. „Postulaty oraz wnioski z dyskusji będą wykorzystane w pracach Związku oraz podczas
dyskusji z partnerami społecznymi w ramach Zespołów Rady Dialogu Społecznego” – stwierdziła Katarzyna Zimmer-Drabczyk.
Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”
reprezentował Piotr Jóźwiak,
radca prawny.
kz, KK NSZZ „Solidarność”,

Janusz
Klepuszewski
nowym członkiem
Zarządu Regionu
W związku z rezygnacją Jacka
Krawczuna z członka Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” z listy rezerwowej wchodzi w skład ZR Janusz Klepuszewski
z Organizacji Zakładowej NSZZ„Solidarność” w Volkswagen Motor Polska sp. z o.o. W NSZZ„Solidarność od
2000 roku. Jest delegatem na Walne
Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”,
a także delegatem Sekcji Krajowej
Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność”.

Wybrano władze Solidarności w OSiR-ze w Legnicy

Zbigniew Kużniar
zastępcą
przewodniczącego
Na wniosek Przewodniczącego
Dariusza Kucharskiego, Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ„Solidarność”, w jednomyślnym głosowaniu, wybrała 31
maja 2017 r. Zbigniewa Kuźniara na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ„Solidarność”.
Zbigniew Kuźniar, dotychczas będący sekretarzem Rady, będzie
nadal sprawował tę funkcję, łącząc ją z funkcją zastępcy przewodniczącego.

13 maja 2017 r. przeprowadzono wybory władz
w Organizacji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Legnicy.
W skład Komisji Wydziałowej weszli: Sławomir Szopiński – przewodniczący, Andrzej Kozakiewicz i Jarosław Kumala – członkowie Komisji.
Organizacja Wydziałowa jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” nr 2 w Legnicy i dlatego przewodniczący KW automatycznie został członkiem Komisji
Międzyzakładowej POiW NSZZ „S” nr 2.

Klub SIP z PARTNER IGSO S.J.

Godny Wybór. Przywrócenie
wieku emerytalnego

– Rzeczywiste znaczenie ma nie tyle ustawowy wiek emerytalny, co efektywny wiek przejścia na emeryturę,
który jest kwestią indywidualną, dlatego ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową –
powiedział prezydent Andrzej Duda.

P

rezydent razem z Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską i Przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność”
Piotrem Dudą rozpoczął kampanię
społeczno-informacyjną „Godny
Wybór”. Przywrócenie wieku emerytalnego”. Jej celem jest uświadomienie
obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem,
oraz podkreślenie braku zagrożeń
w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
Prezydent zwrócił uwagę, że wszyscy ekonomiści i specjaliści od spraw
społecznych są zgodni, że wzrost
zamożności społeczeństwa przekłada
się na wydłużenie życia obywateli, „co
w efekcie oznacza przynajmniej potencjalnie możliwość dłuższej aktywności
zawodowej”.
– Ale nie tyle istotny jest ustawowy wiek przejścia na emeryturę, co
naprawdę rzeczywiste znacznie ma
efektywny wiek przejścia na emeryturę i z tym wiekiem jest związana jedna
bardzo ważna kwestia – otóż w dużej
mierze ma on charakter przede wszystkim zindywidualizowany, tzn. jest
związany z konkretną jednostką ludz-

Szkolenia

ką, z konkretnym człowiekiem, z jego
własnymi uwarunkowaniami, przekonaniami i potrzebami życiowymi, rodzinnymi, z jego możliwościami zdrowotnymi, a także na samym
końcu z jego osobistą wolą – podkreślił prezydent.
– Dlatego ta idea, że powinien
zostać wprowadzony przede wszystkim wybór, że ludzie
powinni mieć wybór co do
momentu zakończenia aktywności zawodowej i co do przejścia na emeryturę; że ustawowy
wiek emerytalny powinien być
momentem, w którym obywatel uzyskuje prawo do przejścia
na emeryturę, prawo do zakończenia aktywności zawodowej –
powiedział Andrzej Duda.
Prezydent podkreślił, że każde rozwiązanie prawne, które ma
dobrze funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym, musi mieć
akceptację społeczną, inaczej państwo
źle funkcjonuje, aktywność społeczna spada, a obywatele próbują omijać
przepisy.

24 maja 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego przedstawiciele firmy PARTNER IGSO S.J. zaprezentowali rękawice marki TEGERA®
i TEMPO®. Ponadto firma oferuje obuwie, ochrony słuchu, wzroku, głowy, dróg oddechowych oraz wiele artykułów z bhp. Następnie Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne i zdrowotne dotyczące spożywania alkoholu i narkotyków oraz
sprawy bieżące związane z działalnością SIP. W spotkaniu
Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń
PeBeKa SA w Lubinie, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp.
z o. o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Lubinie, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy,
Sandenu Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach,
Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych „Rudna”,
Zakładów Górniczych„Lubin”, Zakładu Hydrotechnicznego
i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska
Miedź SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 września.

PIP szkolił SIP

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 29
– 30 maja br. zorganizował we
Wrocławiu szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
z NSZZ„Solidarność”.
Program szkolenia:
Wybrane zagadnienia z prawa pracy:
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy ze
szczególnym uwzględnieniem nadużywania umów prawa cywilnego
Czas pracy
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania
Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy
(działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy
warunków pracy, uprawnienia oraz zasady postępowania społecznych inspektorów pracy, status prawny SIP).
Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze
związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy.
Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Pogotowia Ratunkowego w Legnicy i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary”
w Legnicy.

KK NSZZ „Solidarność”

Zabieg kardiochirurgiczny wstrzymał wykonanie kary
Sprawa Jana M. skazanego prawomocnym wyrokiem do odbycia kary 3,5 roku pozbawienia
wolności znów napisała nowy
scenariusz. Wrocławski Sąd
Okręgowy przychylił się do wniosku byłego milicjanta o wstrzymanie wykonania zasądzonej kary ze
względu na konieczną i pilną – w
ocenie pełnomocnika Jana M. –
operację kardiochirurgiczną. Sąd

zezwolił na odroczenie kary więzienia pod warunkiem dostarczenia przez skazanego dodatkowej
opinii biegłych lekarzy sądowych.
Skazany prawomocnym wyrokiem za kierowanie akcją ZOMO
podczas Zbrodni Lubińskiej w
sierpniu 1982r., Jan M. miał stawić się 25 maja br. w zakładzie
karnym w Łodzi wyposażonym
w szpitalny oddział. Tam, były

milicjant miał odbyć karę 3,5
roku bezwzględnego więzienia.
W wyznaczonym dniu jednak się
nie stawił, a później w sądzie jego
pełnomocnik złożył wniosek o
wstrzymanie wykonania tej kary.
Na dzisiejszym posiedzeniu sąd
przychylił się do tego wniosku.
– Po zapoznaniu się z dodatkową dokumentacją lekarską, sąd
wstrzymał wykonanie kary pozba-

wienia wolności wobec skazanego
do czasu sporządzenia uzupełniającej opinii przez biegłych lekarzy.
Sąd dopuścił opinię biegłych lekarzy Zakładu Medycyny Sądowej,
tych, ktorzy poprzednio sporządzali opinię, na okoliczność tego,
że aktualnie skazany ma skierowanie do szpitala na przeprowadzenie zabiegu kardiochirurgicznego. I ta okoliczność spowodowała
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wstrzymanie wykonania kary. Po
otrzymaniu tej uzupełniającej opinii sąd oczywiście podejmie dalsze
czynności w tej sprawie – powiedział Radiu Elka sędzia Marek
Poteralski, rzecznik prasowy Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.
Biegli lekarze mają teraz 30
dni na sporządzenie uzupełniającej opinii na temat stanu zdrowia
skazanego Jana M.

Można powiedzieć, że od dzisiaj przez najbliższy miesiąc w tej
sprawie nie zapadnie żadna wiążąca decyzja, poza tym, że biegli
otrzymają dodatkową dokumentację i będą musieli się wypowiedzieć na temat tego, czy w aktualnym stanie zdrowia skazany Jan
M. może odbywać karę pozbawienia wolności – dodaje na koniec
rzecznik wrocławskiego sądu.
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III Pielgrzymka Solidarności
do Krzeszowa

Ponad 200 związkowców z rodzinami z całego Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przybyło w niedzielę do Krzeszowa w ramach
III Pielgrzymki „Solidarności”. W pielgrzymce wzięli również udział członkowie z Regionu Jeleniogórskiego i Dolny Śląsk (około 50 osób).

W

krzeszowskim sanktuarium modlili się przedstawiciele organizacji NSZZ
„Solidarność” z: ZG „Lubin”,
KGHM Zanam, Energetyka, ZG
Rudna, MPK, PKP Cargo, Oświata Legnica, LPWiK, z oddziału
jaworskiego i głogowskiego.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”: Regionu Zagłębie Miedziowe i Jeleniogórskiego oraz ZG Rudna, ZG Lubin, Huty Miedzi Legnica – oddziałów KGHM Polska
Miedź S.A., Zanam-u, Energetyki, oddziałów Regionu w Głogowie i Jaworze, a także Kopalni Thorez w Wałbrzychu, Leśników Dolnego Śląska.
Mszę Świętą celebrował ksiądz
biskup senior Stefan Cichy.
Uroczystości odbyły się w 20.
rocznicę wizyty Ojca Świętego
w Legnicy oraz koronacji obrazu
Krzeszowskiej Ikony Matki Bożej
Łaskawej.
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Razem

20 lat temu.

Czy także dzisiaj?
„Być razem. Rozmowy z Janem Pawłem II” to tytuł wystawy, której
wernisaż odbył się 2 czerwca, w dwudziestą rocznicę pobytu Ojca
Świętego w Legnicy.

N

a unikatowej i wyjątkowej
wystawie znalazły się prace
kilkudziesięciu czołowych
polskich medalierów i fotograficzne relacje z pobytu papieża wykonane przez Marię Przystasz, Piotra Krzyżanowskiego, Wojciecha
Obremskiego (Solidarność Zagłębia Miedziowego) oraz Konstantego Kawardzisa.
-To ewenement, że taka duża
grupa znanych artystów zdecydowała się wziąć udział w projekcie opartym na inspiracji papieżem. Zostali zaproszeni żeby two-

rzyć przyjmując w punkcie wyjścia pozycję rozmówcy z Janem
Pawłem II. Ich prace to wejście
w dialog o tym, co było dla niego bardzo ważne, o wspólnocie, byciu razem – wyjaśnia
Bernard Marek Adamowicz,
organizator wystawy.
Artyści odpowiadali swoim oryginalnym sposobem,
czyli medalami, które tworzyli.
To bardzo osobiste i chwytające
za serce wypowiedzi.
- Fakt, że dwadzieścia lat temu
byliśmy razem, dokumentują pokazane na wystawie zdjęcia czwórki fotografów, którzy
stworzyli relację „malując” obrazem i rejestrując to, co wówczas
się działo – mówi Bernard Marek
Adamowicz.
– Część fotograficzna wystawy
to nie tylko kronika tego co papież
robił podczas pobytu w Legnicy. Wybieraliśmy je pod kątem
dostrzeżenia bycia razem spowodowanego obecnością papieską.
To On zebrał nas wszystkich, ale to
myśmy tworzyli jedność. Problem

bycia razem jest dla nas bardzo
ważny, dzisiaj szczególnie, Warto więc wracając do tego, co było
dwadzieścia lat temu i stwierdzając, że bycie razem jest możliwe,
zapytać siebie, o co chodzi w byciu
razem - dodaje Adamowicz.
Świętowanie rocznicy nie ma
jednak sensu, jeśli nie wiemy dlaczego jest ważna. Jeśli nie zadamy sobie pytania, czy nauki św.
Jana Pawła II przetrwały w naszej
pamięci, czy tylko czcimy ważną
osobę dla samej jego pamięci.

Być może dzieła sztuki i fotograficzna relacja pomoże w przypomnieniu sobie nauk papieża i ponownym zrozumieniu ich
i wcieleniu w życie. By słowa „być
razem” nabrały na nowo sensu.
Wystawę, którą honorowym
patronatem objął biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, oglądać można na dworcu PKP. Także
to miejsce ma znamienne znaczenie, wszak nauki św. Jana Pawła II
wysłuchać nam było dane na lotnisku.

Jan Paweł II we wspomnieniach legniczan
Z okazji przypadającej 2
czerwca 2017 roku 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Legnicy Urząd Miasta stworzył specjalną stronę internetową jp2.legnica.eu, a jednocześnie upamiętnił to wydarzenie wystawą plenerową przy na ul. Złotoryjskiej.
Wśród publikowanych zdjęć jest
wiele wykonanych przez Wojciecha Obremskiego z Solidarności Zagłębia Miedziowego. Na
zdjęciach można odnaleźć siebie
lub swoich najbliższych podczas
pobytu na legnickim lotnisku.
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Finał VIII edycji projektu IPN
Kamienie Pamięci

26 maja w Rzeszowie odbył się finał projektu IPN Kamienie Pamięci. Tegoroczna VIII edycja projektu nosiła tytuł „Życie za Życie”, jej celem było
odnalezieni i przedstawienie w społeczności lokalnej bohaterów – Polaków ratujących Żydów w czasie Holocaustu podczas II wojny światowej.

U

czestnicy finału mieli okazję zwiedzić Muzeum Polaków Ratujących Żydów
podczas II wojny światowej
w Markowej i odwiedzić grób
rodziny Ulmów zamordowanych
przez Niemców w 1944 r.za ukrywanie Żydów.
Zadaniem uczestników finału było przedstawienie swojego bohatera i omówienie działań
wykonanych w ramach projektu. Uczestnicy tej edycji docierali
do świadków historii, ludzi którzy
pamiętają okrutny czas zagłady
Żydów, prezentowali oryginalne
zdjęcia i dokumenty z tego okresu.
Prace podczas projektu „Życie
za Życie” uświadomiły wielu
uczestnikom, że bohater czasów II
wojny światowej to nie tylko osoba
walcząca z bronią w ręku przeciwko okupantowi. To również często zwykli ludzie, którzy ryzykując

życie swoje i rodziny ratowali ludność żydowską w czasie zagłady.
Galę finałową otworzył wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma, który podziękował uczestnikom za zaangażowanie i wykonaną pracę oraz podkreślił profesjonalizm przedstawianych projek-

tów. Wszystkie zespoły projektowe otrzymały pamiątkową statuetkę Kamień Pamięci.
Wśród 55 zespołów z całej Polski zaproszonych na finał projektu znalazł się zespół Gimnazjum
nr 1 w Głogowie, który przedstawił projekt „Maria Fedecka kobie-

ta Wielkiej Odwagi” Pani Maria
podczas wojny pomogła ponad
100 Żydom uciekinierom z wileńskiego getta, ukrywała ich w swoim domu i załatwiała dokumenty. W latach 70-tych współpracowała z Komitetem Obrony Robotników.
Partnerem projektu był Region
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, któremu uczestnicy
projektu serdecznie dziękują za
wsparcie.

Wzmocnienie ochrony pracowników tymczasowych
6 maja 2017 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017
r. zmieniającą ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Zmiany głównie wwszły w życie 1
czerwca tego roku.
Zmiany mają na celu wzmocnienie ochrony pracowników
tymczasowych oraz wyeliminowanie patologicznych praktyk.
Do najistotniejszych zmian należą ograniczenia w zakresie stosowania umów cywilnoprawnych,
wyłączenie możliwości kierowania tego samego pracownika do
tego samego pracodawcy użytkownika poprzez różne agencje
pracy tymczasowej (art. 20) czy
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też ochrona pracownic tymczasowych w ciąży.
D o p r e c y z ow a n o p r z e p i sy dotyczące prac, których nie
można powierzać pracownikom
tymczasowym. Chodzi o wykonywanie tego samego rodzaju
pracy, którą wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony bezpośrednio przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowe ograniczenie, które zostało do przepisu
wprowadzone polega na tym, że
taka praca nie będzie mogła być
wykonywana w jakiejkolwiek

jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w
gminie, w której znajduje się lub
znajdowała jednostka organiza-

cyjna, w której zatrudniony był
zwolniony pracownik.
Wśród zmian, które zostaną
wprowadzone, znalazło się także
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rozwiązanie mające na celu ograniczenie praktyki kierowania tego
samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika, ale za pośrednictwem różnych agencji zatrudnienia. Sam okres świadczenia pracy tymczasowej nie ulegnie zmianie (18 miesięcy lub 36 miesięcy
w razie zastępstwa w okresie 36
kolejnych miesięcy).
P ro j e kt w prow a d z a t a k że szereg rozwiązań dotyczących umów cywilnoprawnych.
Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
wynika, że umowy cywilnoprawne są nadużywane. Również do

osób zatrudnianych na podstawie
umów cywilnoprawnych będą stosowane ograniczenia czasowe.
Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza ochronę względem pracownic tymczasowych w ciąży. Ustawa przewiduje, że ich umowy będą
przedłużane do dnia porodu, jeżeli
pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania
do wykonywania pracy tymczasowej i uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe.
ar KK NSZZ „Solidarność”

Hutnicy z Legnicy oddali krew
dla przychodni MCZ
A

Prawie 22 litry krwi zebrano podczas „I hutniczej zbiórki krwi”.
25 osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku kostnego. Akcję zorganizował klub
honorowych dawców krwi działający przy hucie.

kcja zbiórki krwi i rejestracji potencjalnych
dawców szpiku kostnego, odbyła się w czwartek
na parkingu przed Domem
Hutnika.Hutnicy w ten sposób postanowili wesprzeć

swoją przychodnię przy Miedziowym Centrum Zdrowia.
Chęć oddania życiodajnego
płynu wyraziły 53 osoby. Niestety, nie wszyscy mogli się
swoją krwią ze względów
zdrowotnych podzielić.

Ostatecznie krew oddało 48
dawców.

Łącznie zebrano jej ponad
21,5 litra. Podczas akcji 25 osób
się zarejestrowało się w bazie
danych potencjalnych dawców
szpiku kostnego.

To z pewnością nie ostatnia
akcja reaktywowanego kilka miesięcy temu klubu dawców krwi
działającego przy hucie. Jego
członkowie są chętni do pomocy.
W listopadzie ubiegłego roku
oddali krew dla 23-letniego męż-

czyzny, który uległ na terenie
huty wypadkowi.
Jednym ze sponsorów akcji
była Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” Huty Miedzi Legnicy.


Solidarność Walcząca rozpoczyna świętować swoje 35. lecie
Od 10 czerwca rozpoczęły się obchody 35. lecia Solidarności Walczącej.
W sobotę 10 czerwca o godz.10.00
– 10.15 nastąpiło otwarcie
wystawy „Kornel Morawiecki
w obiektywie Janusza Wolniaka” (Centrum Historii Zajezdnia
– Wrocław, ul. Grabiszyńska 184)
10.00 – 12.00 oraz finał ogólnopolskiego konkursu„Solidarność Walcząca
1982-1990” (CH Zajezdnia – Wrocław, ul. Grabiszyńska 184).
SOBOTA – 17.06.2017
09.00 – 10.00 Msza Święta w Bazylice pw. św.
Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu,
10.30 – 11.30 koncert fortepianowy oraz
występ Chóru Narodowego Forum Muzyki (Narodowe Forum Muzyki – Sala Główna).Wstęp wolny.

11.30 – 15.00 wręczenie Krzyży
Solidarności Walczącej oraz prezentacja monety okolicznościowej NBP (NFM)
15.00 – 16.00 poczęstunek w foyer NFM
10.00 – 16.00 prezentacje
książek, koszulek, gier o tematyce historycznej, pokazy druku
– CH Zajezdnia
Impreza towarzysząca
17.00 – 22.00 WrocLove Fest – koncerty: HEY,
SMOLIK/KEV FOX/SKUBAS, MIUOSH x FDG.ORKIESTRA, DARIA ZAWIAŁOW (CH Zajezdnia – impreza biletowana)
NIEDZIELA – 18.06.2017
Wrocławski Piknik Historyczny (CH
Zajezdnia)

10.00 – 18.00 bezpłatny wstęp na wystawę „Wrocław 1945-2016” w Centrum Historii
„Zajezdnia”
• prezentacje książek ,koszulek, gier o tematyce historycznej
• gry i zabawy dla dzieci (malowanie twarzy ,
pamiątkowe zdjęcia
• Laser Tag
• Rodzinna Gra Terenowa – teren Zajezdni
• historia z szuflady – zbieramy skarby przechowane w szufladach
• prezentacje grup rekonstrukcyjnych
11.00 – 13.00 spotkania z żywą historią
13.00 – 14.30 panel dyskusyjny – prowadzi
Igor Janke
15.00 – 16.00 wernisaż wystaw„Poczta Solidarności Walczącej” i„35-lecie Solidarności Walczącej”
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14.00 – 16.00 parada motocyklowa – ulice
Wrocławia
16.00 – 17.00 finał parady motocyklistów

17.00 – 19.00 jak tańczył Wrocław od lat pięćdziesiątych do dziewięćdziesiątych.
19.00 – zakończenie
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Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
wymi napojami. Nie zawiedli rodzice i dziadkowie, którzy jak zwykle,
gdy zachodzi potrzeba, chętnie służą
pomocą – za co serdecznie Im dziękujemy. Każdy mógł znaleźć dla siebie
coś interesującego. Atrakcje zorganizowane dla dzieci i rodziców umożliwiły zdrowe spędzenie wolnego czasu całej rodzinie.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność”w Hucie Miedzi„Głogów”
O/KGHM Polska Miedź S.A. dziękuje za
wspólną zabawę i zaprasza za rok.
W Rodzinnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym O.K. PARK w Głogowie odbył się festyn rodzinny „Dzień
Dziecka 2017” zorganizowany przez
NSZZ „Solidarność” w Hucie Miedzi
„Głogów”. Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, można było startować w konkurencjach
sportowych zespołowych i indywidualnych. Każdy uczestnik konkursów i zabaw był nagradzany drobnymi upominkami. Wszyscy mogli
raczyć się ciepłymi posiłkami, owocami, wspaniałym ciastem i zdro-

III Karczma Piwna NSZZ
„Solidarność” w HM „Głogów”
Na Karczmie Piwnej NSZZ „Solidarność” HM
„Głogów” bawili się członkowie Związku i zaproszeni goście. Tematem przewodnim karczmy było
hasło „Dobre, bo polskie”. Zgodnie z tradycją hutnicy oraz stare żerdzie hutnicze kosztowali takie karczemne przysmaki jak chleb ze smalcem, wędliny,

żurek i oczywiście golonkę. W ozdobnych hutniczych
kuflach nie mogło zabraknąć też świeżego i zimnego
piwa. Podczas imprezy pełno było humorystycznych
akcentów, konkursów nawiązujących do codziennej
pracy w hucie, a także biesiadnych śpiewów. Zacnie
bawiono się do późnego wieczora.

Związkowcy z KGHM Zanam
najlepiej łowili
Na stawach „Dzikowiec”
w Dębnie odbyły się VII
Zawody Wędkarskie
o Puchar Zarządu
Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ
„Solidarność”. Pierwsze
miejsce zdobyła drużyna
reprezentująca
Organizację
Międzyzakładową NSZZ
„Solidarność” KGHM
Zanam Sp. z o.o.
w Polkowicach, drugie –
reprezentująca
Organizację Zakładową
NSZZ „Solidarność”
w WPEC w Legnicy S.A.
Na trzecim uplasowała
się drużyna z Organizacji
Zakładowej NSZZ
Solidarność” w Straży
Miejskiej w Legnicy.

N

agroda za największą złowioną rybę przypadła
Karol ow i Ły s e mu
z KGHM Zanam Sp. z o.o. w Polkowicach. Nagrody i puchary,
w imieniu Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”, wręczył zastępca przewodniczącego Piotr Wegner.
W zawodach wzięło udział 17
drużyn z organizacji zrzeszonych
w Regionie z następujących firm:

MPK Sp. z o. o. w Legnicy, Winkelmann Sp. z o. o. w Legnicy, WPEC
w Legnicy S.A., PBK „PeBeKa”
S.A. w Lubinie, Härter Technika Wytłaczania Sp. z o. o. Sp. K.
w Legnicy, PKP CARGO S.A.
Oddział Legnica, KGHM Zanam
Sp. z o.o. w Polkowicach, Faurecia
Legnica S.A. w Legnicy, MPWiK
Sp. z o. o. w Lubinie, ZG „Rudna”
i ZG „Lubin” O/KGHM Polska
Miedź S.A., Energetyka Sp. z o.

Wydaje: Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”, 59-220 Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 9, tel. (076) 72-10-878, 72-10-888, 72-10-898,
e-mail: legnica@solidarnosc.org.pl, Redaguje zespół. Zdjęcia: Wojciech Obremski,
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o. w Lubinie, Volkswagen Motor
Polska Sp. z o. o. w Polkowicach,
Straży Miejskiej w Legnicy, MPO
Sp. z o.o. w Lubinie.
Po zawodach wszyscy zawodnicy zostali zaproszeni na skromny posiłek i kufelek piwa.
Trzeci raz z rzędu wzorowo
zawody zorganizowała Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność”
z PBK „PeBeKa” S.A. w Lubinie.
Serdeczne podziękowania należą się Izie
i Grzegorzowi
Hanuli dzięki którym
uczestnic y m i el i
zapewnione smaczne j e d zenie i zimne piwko. Z-ca
przewodniczącego
Zarządu Regionu zaprosił wszystkich uczestników na
zawody w przyszłym roku.

