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Szkolenia
Stres w miejscu pracy
Dział Szkoleń Regionu, we współpracy z Działem
Szkoleń Komisji Krajowej, w dniach 14 – 15 września br., zorganizował szkolenie Stres w miejscu pracy, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Regionie Zagłębie Miedziowe, Zakładach Wzbogacania Rud i Zakładach Górniczych Rudna oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń KK.
Program szkolenia:
• Zdefiniowanie zjawiska stresu w miejscu pracy
(pojęcie, model i rodzaje stresu).
• Czynniki wywołujące stres w pracy.
• Strategia radzenia sobie ze stresem.
• Skutki stresu dla pracownika i pracodawcy:
koszty pracownika, zakładu pracy, społeczne.
• Audyt stresu w środowisku pracy – współdziałanie z pracodawcą w zakresie eliminacji stresu
w miejscu pracy.
• Wsparcie społeczne – nastawienie na rozwiązanie problemów wynikających ze stresu.
• Działania podejmowane przez NSZZ „Solidarność”na rzecz walki ze stresem w miejscu pracy.
• Podsumowanie szkolenia.

Klub Społecznego
Inspektora Pracy
20 września 2017 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, podczas którego Ewa Kosiorowska omówiła kroki, które należy wykonać, aby
uzyskać świadczenie pieniężne z powodu represji
w latach 1956 – 1990 oraz art. 15a ustawy o orderach i odznaczeniach, w którym określono kto ma
prawo do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarności i w imieniu Zarządu Regionu poprosiła o wskazywanie takich osób, aby można było wystąpić do
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich odznaczenie. Następnie Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty prawne związane z ryzykiem zawodowym oraz sprawy bieżące dotyczące działalności SIP. Poruszono
temat wyjazdowego posiedzenia Klubu.W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: Inovy CIT
Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.
o. w Lubinie, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Lubinie, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Gimnazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Pogotowia Ratunkowego 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
w dniach 22 – 23 listopada.
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Bożena Rudzińska kontra MOK.

Bez wyroku

To, co jest potrzebne, to tego nie ma –
komentowała na sali sędzia, a brakuje
istotnych dla sprawy dokumentów, przede
wszystkim korespondencji ze związkiem
zawodowym. W Sądzie Rejonowym
w Głogowie odbyła się rozprawa dotycząca
wypowiedzenia warunków pracy i płacy
Bożenie Rudzińskiej zatrudnionej
w Miejskim Ośrodku Kultury. Gdyby
dokumentacja była, prawdopodobnie
zapadłby wyrok. Jednak pism nie ma
i sprawa odwleka się w czasie.

S

ędzia wezwała po raz
kolejny do uzupełnienia
dokumentów. Jeżeli tym
razem to się nie stanie, Miejski
Ośrodek Kultury może być
pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Ludwik Lehman, przewodniczący Komisji
Międzyzakąłdowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Głogowie, zaproponował,
że może udostępnić ze swojej

s t r o ny k o r e s p o n d e n c j ę
z MOK-iem. Sąd wezwie go do
tego, w przypadku gdyby miejska placówka nie zdążyła zrobić tego w ciągu 14 dni. Bożena Rudzińska jako przewodnicząca Solidarności w MOKu jest osobą chronioną.
– Ta sprawa dotyczy wypowiedzenia mi warunków pracy i płacy bez zgody organizacji związkowej. Toczy się

już dość długo, ciągle brakuje dokumentów i pism, o które
sąd występował już dwukrotnie, żeby zostały uzupełnione. W tej chwili druga strona
dostała trzecią szansę, ale pod
rygorem kary, aby te dokumenty uzupełnić. Chodzi o pisma,
które wpływały do pracodawcy ze strony NSZZ „Solidarność” o tym, że jesteśmy organizacją międzyzakładową, kiedy połączyliśmy się z organizacją oświaty i wychowania oraz
o tym, jakie osoby z MOK-u są
osobami chronionymi. Praco-

Ksiądz Kisiński odszedł
do Domu Ojca

Ksiądz Tadeusz Kisiński od blisko 50
lat związany był z Legnicą.
Od 1972 do 1997 roku był proboszczem
w parafii Świętego Jacka. Bardzo blisko
związany z legnicką Solidarnością,
a najbardziej z Solidarnością kolejarzy.

Ksiądz Tadeusz Kisiński wyświęcony został w 1955 roku we Wrocławiu.
Do Legnicy trafił w 1968 roku. Zaczynał jako wikariusz w parafii św. Trójcy.
Cztery lata później został proboszczem nowopowstałej parafii św. Jacka.
Funkcję tę pełnił przez dziewiętnaście lat. W tym czasie piastował różne
funkcje. M.in. dziekana Legnicy i kapelana Armii Krajowej.
88-letni ksiądz Tadeusz Kisiński mieszkał na plebanii przy kościele św.
Jacka. Wciąż był aktywny. Spowiadał, odwiedzał z posługą sakramentalną
chorych a także sprawował opiekę duszpasterską nad wczasowiczami
w czasie wyjazdów nad morze, organizowanych dla osób starszych przez
legnicką Caritas.
Tadeusz Kisiński zapisał się w historii jako … specjalista od
zakładania nagłośnienia w kościołach. W wielu świątyniach na terenie
diecezji legnickiej, było ono jego dziełem. W niektórych funkcjonuje
z powodzeniem do dziś.
Był, także znany wśród wiernych jako wielki miłośnik dzieł Adama
Mickiewicza, któych dużą część znał na pamięć.
Cztery lata temu duchowny został odznaczony medalem Pro Memoria
za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
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dawca był o tym informowany wielokrotnie – komentuje
Rudzińska.
Barbary Mareńczak-Piechockiej nie było dziś w sądzie.
Dyrektor MOK-u dostała już
wyrok nakazowy, ale się od niego odwołała, w związku z tym
nie jest prawomocny. Mowa tutaj
o sprawie wniesionej przez Państwową Inspekcję Pracy o wypowiedzenie warunków pracy i płacy Bożenie Rudzińskiej. Pierwsza
rozprawa po wniesieniu sprzeciwu odbędzie się 30 listopada
w wydziale karnym.

To nie jedyna sprawa związana z Miejskim Ośro dkiem Kultury. We wrześniu
ruszył proces, w którym Bożena Rudzińska pozwała MOK
w osobie dyrektor MOKu Barbarę Mareńczak-Piechocką o mobbing. Świadkami
mają być m.in. prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz oraz
jego zastępca Bożena Kowalczykowska.
Bożena Rudzińska wygrała
już jedną sprawę z MOK-iem.
Chodziło u uchylenie nagany.
Radio Elka, Iwona Krasicka

Nie chcemy zakazu łączenia funkcji związkowej z funkcją
członka rady nadzorczej z wyboru załogi
Stanowisko KK nr 16/17 ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach
zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się zniesienia zakazu łączenia funkcji
członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, który został utrzymany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.
Związek niejednokrotnie wskazywał, iż przepis ten stanowi przykład ograniczenia
praw z powodu pełnienia funkcji związkowych w zakładzie. Niewłaściwym jest zarzut
używany w uzasadnieniu, że łączenie tych funkcji może rodzić konflikt interesów. Związki
zawodowe są aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem życia przedsiębiorstwa.
Z mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, związki zawodowe
odpowiadają za sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o czasie pracy oraz
bhp.
Pracownik, będący członkiem rady nadzorczej, bez względu na to czy jest członkiem
zarządu zakładowej organizacji, czy takiej funkcji nie pełni, podlega odpowiedzialności
jako członek rady nadzorczej, oraz jako pracownik. Pracownik, przyjmujący na siebie obowiązki członka rady nadzorczej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spółki za szkody wyrządzone swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
umowami spółki.
Prawo wyboru przedstawiciela do rady nadzorczej zostało nadane pracownikom na
mocy art. 11 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Natomiast art.13 tejże ustawy formułował pewne ograniczenia dla członków rad
nadzorczych, jednak jedynie jednoosobowych spółek skarbu państwa. Zapisy art. 13 ustawy o komercjalizacji zostały przeniesione do ustawy o zasadach zarządzania mieniem w
sposób nieprawidłowy, ponieważ zakaz łączenia funkcji został rozszerzony na wszystkie
spółki, nie tylko jednoosobowe spółki skarbu państwa.
Jednocześnie należy podkreślić, iż przedstawiciel pracowników w radzie nadzorczej
jest wybierany bezpośrednio przez pracowników. Wynik tych wyborów powinien być
uszanowany przez przedstawicieli skarbu państwa. Pracownicy sami oceniają wiedzę
merytoryczną kandydatów i oceniają, kto z nich będzie najlepiej sprawował swoją funkcję. Działacze związkowi podnoszą swoje kwalifikacje poprzez m.in udział w szkoleniach,
podczas negocjacji z zarządem oraz analizę dokumentów ekonomicznych, co wpływa
pozytywnie na jakość sprawowanej funkcji członka rady nadzorczej.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw zakazu łączenia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji
związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników.

Rocznica
protestu
głodowego
kolejarzy

Solidarność oświatowa
przekazała swoje postulaty

W niedzielę w Starej Lokomotywowni oraz na dworcu głównym we Wrocławiu NSZZ “Solidarność” upamiętnił rocznicę protestu głodowego kolejarzy
z października 1980 roku.

Głogowscy
związkowcy
z Solidarności
oburzoni są
niskimi
podwyżkami
planowanymi
przez rząd. Zmiany
oznaczają, jak
tłumaczą
przedstawiciele
„Solidarności”
znaczne obniżenie
zarobków
w stosunku do
płacy minimalnej
czy przeciętnej.
Ponadto mają się
pogorszyć zapisy
Karty Nauczyciela.
Delegacja
Solidarności
odwiedziła posła
PiS Wojciecha
Zubowskiego.
Czego się
domagają?

W okolicznościowych przemówieniach przy składaniu kwiatów
pod pomnikiem patronki kolejarzy św. Katarzyny, uczestnicy uroczystości przypominali okoliczności w jakich doszło do protestu.
Uczestnik głodówki Zbigniew Iwaniuk powiedział, że ówczesna władza
rozważała wariant siłowego zakończenia sporu. O znaczeniu strajku dla Związku a także całego kraju
mówili m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk Kazimierz
Kimso, członek prezydium Komisji
Krajowej Bogdan Kubiak oraz prezes
PKP Krzysztof Mamiński.
Mszy św w Lokomotywowni przewodniczył ks. biskup Jacek
Kiciński.
W uroczystościach którym
patronował prezydent Andrzej
Duda, jego urząd reprezentował
profesor Marek Kośny. Przybyli także przedstawiciele wojewody
(Marcin Krzyżanowski) samorządu (wicemarszałek Jerzy Michalak).
We wrocławskich uroczystościach uczestniczył Bogdan
Orłowski przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”.
MR Dolnośląska Soldiarność
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rzedstawiciele „Solidarności” przekazali
posłowi dokumenty,
w których zawarte są postulaty. Chodzi m.in. wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli
wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 % od 1 stycznia przyszłego roku oraz zmianę systemu wynagradzania

pracowników administracji i obsługi. Co więcej, związkowcy chcą odstąpienia od
wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela, które mają drastycznie pogorszyć status zawodowy. Jeśli nie pomogą szybkie
rozmowy z Rządem, Związek
zapowiada zdecydowaną akcję
protestacyjną od stycznia.
Apel Rady Krajowej Sekcji
Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” do Posła na
Sejm RP Wojciecha Zubowskiego z dnia 19 października 2017 r. o wsparcie realizacji postulatów KSOiW NSZZ
„Solidarność”
R ada Kraj owej S ekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność” apeluje o wsparcie realizacji poniższych postulatów:
1. powiązania systemu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszyst-

kich typach szkół i placówek
z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Uważamy za konieczne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości
co najmniej
15 % od 1 stycznia 2018 r.
2. zmiany systemu wynagradzania pracowników
administracji i obsługi przez
zmianę:
• niekorzystnych dla nich
zapisów w rozporządzeniu ws.
wynagradzania pracowników
samorządowych,
• zmianę w ustawie z dnia
10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poprzez dopisanie pkt 5: „dodatku stażowego” do art. 6 ust. 5 jako składnika, którego nie uwzględnia
się przy obliczaniu wysokości

wynagrodzenia pracownika.
3. podwyżki wynagrodzeń
pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych
w kuratoriach oświaty.
R ad a KS O iW NS ZZ
„Solidarność” oświadcza,
że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów,
dlatego apelujemy o wsparcie pozytywnych rozwiązań
dla środowiska oświatowego w Karcie Nauczyciela, które szczegółowo wykładamy
w opinii z dnia 30 czerwca br.
do ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych – w załączeniu.
W imieniu Rady KSOiW
NSZZ „Solidarność”:
Ryszard Proksa przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 19 października 2017 r.

W WPEC Legnica wszczęto spór zbiorowy
Zakładowe Organizacje
Związkowe działając w trybie
ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych wystąpiły w dniu 13 października 2017 roku z żądaniem:
1. Podwyżki wynagrodzeń
zasadniczych o 180 zł dla
każdego pracownika Spółki z wyrównaniem od dnia
01.09.2017 r.
2. Wy p ł a c e n i a d o d n i a
15.12.2017 r. świadczenia pie-

niężnegowkwocie1700złdla
każdego pracownika Spółki.
3. Przestrzegania zasad terminowego wykonywania
pomiarów ochrony przeciwporażeniowej na obiektach Spółki.
4. Objęcia z dniem 01.01.2018
r. wszystkich pracowników
Spółki Pracowniczym Programem Emerytalnym.
Poinformowały również
Zarząd Spółki, że w razie nie
uwzględnienia wysuniętych

żądań będą prowadzone akcje
protestacyjne z zachowaniem
przepisów art. 7 ust. 2 ustawy.
NSZZ „Solidarność” WPEC
w Legnicy S.A., ZZPPM WPEC
w Legnicy S.A., ZZIT przy
WPEC w Legnicy S.A. i ZZP
„Kadra” przy WPEC w Legnicy
S.A. działając w trybie art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych powołały wspólną reprezentację związkową do negocjacji z Pracodawcą.
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Szkolenia
PEZ – Sztuka negocjacji,
czyli jak negocjować
racjonalnie – część 1
W dniach 22 – 23 września br. odbyła się pierwsza część szkolenia Sztuka negocjacji, czyli jak negocjować racjonalnie. Było to przedostatnie spotkanie w ramach projektu Podstawowe Elementy
Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był
pogląd, że negocjacje to proces oparty na podejmowaniu sensownych decyzji – stąd dużo uwagi
poświęcono stylom poznawczym i systemom wartości oraz czynnikom, które wpływają na indywidualny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano
również najczęstsze błędy negocjatorów w racjonalnym myśleniu podczas rokowań i omówiono
sposoby unikania ich. Ciąg dalszy w październiku.
W zajęciach wzięli udział przedstawiciele: Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, Kolei Dolnośląskich S.A. w Legnicy, Zakładów Wzbogacania Rud O/ KGHM Polska Miedź S.A. w Polkowicach,
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”, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach i Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o.
w Polkowicach. Zajęcia poprowadzili Ewa Kosiorowska i Tomasz Wiecheć.

Społeczna Inspekcja Pracy
W dniach 19 – 20 października br. sipowcy
i związkowcy z Fabryki Urządzeń Mechanicznych
CHOFUM S.A. w Chocianowie uczestniczyli w szkoleniu Społeczna Inspekcja Pracy. Szkolenie dotyczyło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli
związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.
Odbyło się w Gościńcu nad Potokiem w Karpaczu.
Zajęcia przeprowadził Paweł Chabiński z Regionu
Dolny Śląsk.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu. Informacje ogólne
nt. ochrony pracy w Polsce.
2. Państwowy nadzór nad warunkami pracy.
3. Społeczny nadzór nad warunkami pracy.
4. Zakładowa struktura kontroli nad warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji
i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu
powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa
pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.
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Piotr Duda: Mamy piękny program 500+,
mieszkanie+, maluch+, ale niedziele minus!

To wielka i głęboka rysa
„To co wyszło z komisji sejmowej,
to już nie jest projekt obywatelski. My
już nie mamy z tym projektem nic
wspólnego. Oczekujemy, że w drugim czytaniu posłowie PiS, szczególnie członkowie „Solidarności” zgłoszą poprawki przywracające wszystkie niedziele” – powiedział podczas
piątkowej konferencji prasowej szef
„Solidarności” Piotr Duda. Ocenił w ten sposób wczorajszą decyzję sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odnośnie projektu
obywatelskiego ograniczenia handlu
w niedzielę, który ma dotyczyć tylko
dwóch niedziel w miesiącu.
Projekt obywatelski stał się projektem Prawa i Sprawiedliwości. My już do tego projektu się nie
przyznajemy
– powiedział szef Związku podczas specjalnie zwołanej konferencji w piątek 27 października w gdańskiej siedzibie Komisji Krajowej po
czwartkowym głosowaniu w komisji polityki społecznej i rodziny, której
posłowie postanowili zmienić projekt obywatelski. Dodał, że dzisiaj jest
bardzo dobry czas na wprowadzenie
wszystkich niedziel, bo – jak to ujął –
dzisiaj mamy czas pracownika i sytuacja gospodarcza jest dobra na wprowadzenie tego typu rozwiązań.
Piotr Duda ocenił, że ta decyzja
jest wielką i głęboką rysą na współpracy związku zawodowego Solidarność z Prawem i Sprawiedliwością. Wyraził oczekiwanie, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości i innych
klubów jak Kukiz’15, którzy są członkami NSZZ Solidarność, podczas
drugiego czytania zgłoszą poprawki
dotyczące wszystkich wolnych niedziel w tej ustawie.
- Jeżeli to przepadnie, to mają zgłosić poprawki, że w ciągu dwóch lat
dojdziemy do wszystkich wolnych
niedziel. Muszą w tej chwili wybierać,
czy dyscyplina partyjna, czy związek
zawodowy.
Szef związku zapowiedział, że jeżeli ustawa zostanie przyjęta w takim
kształcie, to „Solidarność” będzie się
zastanawiać nad dalszymi krokami,
m.in zgłoszeniem sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Poniżej publikujemy całość
oświadczenia Piotra Dudy:
Każda instytucja, czy partia polityczna czy związki zawodowe, musi
mieć w sobie kilka cech. Tak jak „Solidarność” jest wyrazista, wiarygodna, skuteczna, bo pokazujemy to od
80 roku, że dla nas postulaty z Sierp-
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nia 80 roku nie są wykorzystywane w sposób koniunkturalny, każdy
postulat jest bardzo ważny.
Skupiamy się w tym momencie na
postulacie 21, który mówi o wolnych
sobotach i niedzielach. Dzisiaj już
nawet nie marzymy o wolnych sobotach. Chcemy konsekwentnie realizować temat wolnych niedziel. Tak
jak udało nam się zrealizować postulat dotyczący przywrócenia wcześniejszego wieku emerytalnego - nie
szliśmy na żadne zgniłe kompromisy - i w tym temacie wspólnie z PiSem
byliśmy konsekwentni, za co dziękuję i prezydentowi Andrzejowi Dudzie
i Prawu i Sprawiedliwości.
Ta nasza konsekwencja i upór
doprowadziła do tego, że w 2007 roku
z naszej inicjatywy Prawo i Sprawiedliwość, a także inne ugrupowania parlamentarne - oprócz oczywiście PO
- przegłosowały ustawy, że możemy
mieć dni świąteczne, takie jak 1 listopada, 11 listopada, 1 i 3 maja. To także zasługa Solidarności, ale także PiS,
Samoobrony, czy nawet SLD, które głosowały za. Kolejny rok to rok
2010, gdzie inicjator projektu obywatelskiego, prezydent Łodzi, Pan Jerzy
Kropiwnicki, przygotował inicjatywę
związku dotyczącą święta Trzech Króli. I za każdym razem przypominamy
sobie te same argumenty ze strony
pseudo-ekonomistów, którzy mówili, że będzie to działało negatywnie
na gospodarkę, że będzie załamanie
gospodarcze... Święto zostało uchwalone przez parlament, a żadnego załamania gospodarczego, ani zwolnień
w sieciach handlowych nie było.
Ale Platforma Obywatelska wtedy oszukała społeczeństwo, wstrzymując projekt obywatelski o święcie
Trzech Króli, dała nam tzw. zamienniki za dni wolne od pracy. Np. teraz
w sobotę przypada 11 listopada, więc
trzeba dać pracownikowi za ten dzień
zamiennik. I trzeba przypomnieć
w tym miejscu, że to związek zawo-

dowy „Solidarność” złożył skargę do
Trybunału Konstytucyjnego i tę skargę wygraliśmy. Dzięki temu dzisiaj
pracownicy w naszym kraju mają tą
możliwość do brania dodatkowego dnia wolnego za dzień świąteczny,
który przypada w sobotę lub niedzielę. I przyszedł rok 2013, gdzie politycy
PiS, jak byli jeszcze w opozycji, wyszli
z inicjatywą, aby zmienić w kodeksie pracy przepisy dotyczące właśnie ograniczenia handlu w niedzielę,
żeby wszystkie niedziele były wolne.
I nawet my byśmy tak pięknego uzasadnienia nie napisali, jak posłowie
PiS, a także paru posłów Solidarnej
Polski, czy nawet Platformy Obywatelskiej. W uzasadnieniu posłów czytamy: „Zakaz pracy w niedzielę stworzy nową jakość życia dla rodzin. Nie
tylko tych, których członkowie pracują w handlu, ale też rodzin zapędzonych w szaleńczą chęć kupowania (...)
Możemy dalej cytować grupę
posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w 2013 roku, będąc w opozycji
przygotowali piękny projekt ustawy,
która miała iść w kierunku wszystkich
niedziel wolnych. Podpisała się pod
tym m.in pani minister Rafalska, pan
minister Stanisław Szwed, przewodniczący Janusz Śniadek i tak możemy
wyliczać osiemdziesięciu paru posłów.
Można sobie zadać pytanie, co od tego
czasu się stało? Przecież jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi PiS jasno deklarował, że niedziela ma być dla
rodziny, wolna dla pracownika i założyliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość
będzie konsekwentne w swoich działaniach. Ostatnie dwa lata rządów
pokazały, że można liczyć na Prawo
i Sprawiedliwość, które w tych sprawach społecznych jest bardzo wrażliwe, bo wiele udało się przez te dwa
lata osiągnąć. Mam na myśli przywrócenie wieku emerytalnego, ale także
wiele ustaleń związanych z kodeksem
pracy. Naprawdę bardzo wiele rzeczy
się udało. Ale sprawa dla nas najważ-

niejsza, priorytetowa, czyli ograniczenie zatrudnienia w niedzielę, niestety została przez rząd potraktowana
w sposób koniunkturalny, polityczny
i niemerytoryczny. Argumenty merytoryczne powtarzam od 2013 roku
i dzisiaj wprowadzanie wszystkich
niedziel jest bardzo dobrym momentem, bo dzisiaj mamy czas pracownika. Sytuacja gospodarcza jest na tyle
dobra, że można wprowadzić taki
element. Nas już argumenty o zwolnieniach czy stratach gospodarczych
nie przekonują, bo to są lobbyści, którzy pracują na rzecz centrów handlowych po to, aby handel w niedzielę był
czynny.
Po tym, co stało się wczoraj wieczorem na komisji sejmowej rodziny, pracy i polityki społecznej jest dla
nas nie do przyjęcia. Wczoraj projekt
obywatelski stał się projektem Prawa
i Sprawiedliwości. My do tego projektu się już nie przyznajemy. To wielka
i głęboka rysa na współpracy związku zawodowego „Solidarność” z Prawem i Sprawiedliwością. Nie sądziliśmy, że PiS tak postąpi w fundalmentalnym dla związku projekcie. Nie
spodziewaliśmy się takiego braku
konsekwencji.
Przykro mi, że biorą w tym udział
także posłowie, członkowie „Solidarności” z byłym przewodniczącym związku Januszem Śniadkiem
na czele i panem ministrem Stanisławem Szwedem. Te same osoby
podpisały się pod projektem z 2013
roku. I piękne było wtedy uzasadnienie. Co się zmieniło od tamtej pory?
Dlatego mówiłem już o tej wiarygodności. PiS do tej pory ją pokazywał, że to co mówił przed wyborami, kontynuuje, w przeciwieństwie
do Donalda Tuska. W tym wypadku niestety Prawo i Sprawiedliwość
podeszło do sprawy w sposób polityczny, koniunkturalny. Chociaż jak
rozmawiam z wieloma posłami PiS,
to wszyscy rzekomo są sa wolnymi
wszystkimi niedzielami. Więc gdzie
jest problem? Kto to blokuje?
To jest trudny moment dla nas, dla
„Solidarności”. W mediach można
usłyszeć, że „Solidarność” jest przybudówką PiS. Nie jest, nie była i nigdy
nie będzie. Ta konferencja jest tego
dowodem. Związek jest niezależną,
samorządną strukturą. Jeżeli rządzący, obojętnie jacy, czy PiS, czy PSL,
czy PO, będzie szło w kierunku pro-społecznym, to będziemy chwalić. Jeśli nie, będziemy karcić i dzisiaj
nadszedł czas, aby skarcić rząd Prawa
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i Sprawiedliwości. Przed wyborami
mówili coś innego, teraz mówią coś
innego. I nawet te wczorajsze tłumaczenia, że to jest tylko pierwszy etap
wolnych niedziel, że dojdziemy do
etapu wolnych wszystkich niedziel,
to tylko mrzonka. Poseł Kukiz’15,
Jarosław Porwich, członek „Solidarności” zgłosił poprawkę, by wpisać
do tej ustawy, że w ciągu dwóch lat
dojdziemy do wszystkich niedziel
wolnych. Oczywiście stworzyła się
wtedy egzotyczna koalicja - PiS, PO
i Nowoczesna głosowały razem przeciwko tej poprawce. Rzadko spotykany widok w obecnym parlamencie!
Chciałbym w tym miejscu
oświadczyć: posłowie PiS, a także innych partii, którzy są członkami „Solidarności”; oczekuję od nich,
że podczas drugiego czytania, zgłoszą poprawki dot. wszystkich niedziel wolnych w tej ustawie. Jeśli to
przepadnie, mają zgłosić poprawki,
że w ciągu dwóch lat dojdziemy do
wszystkich niedziel wolnych. Muszą
w tym momencie wybierać: dyscyplina partyjna czy „Solidarność”. Bo
związek zawodowy ma w tym temacie jednoznaczną i niezmienną politykę, zgodną z postulatami Sierpnia
80 roku.
Jeśli ta ustawa przejdzie w takim
kształcie, jeszcze raz oświadczam: to
już nie jest projekt obywatelski. Ten
projekt jest po prostu zepsuty, jest zły.
Na przykład duże galerie handlowe
będą czynne chociażby na dworcach
kolejowych. Naprawdę, to już nie jest
nasza ustawa, tym niech się martwi
Prawo i Sprawiedliwość. A my zastanawiamy się, czy po wejściu tej złej
ustawy nie skierujemy odpowiednich przepisów - tak jak przy projekcie o Święcie Trzech Króli - do Trybunału Konstytucyjnego. Bo i kodeks

pracy mówi o wszystkich wolnych
niedzielach. Bo jest umowa międzynarodowa, czyli konkordat, pomiędzy Watykanem, a Polską, który jasno mówi w artykule 9, że wolne od
pracy są niedziele i następujące dni
świąteczne. Więc bierzemy pod uwagę, czy nie skierować skargi w tym
temacie do Trybunału Konstytucyjnego, ale będziemy się nad tym jeszcze zastanawiać.
Podsumowując - cała sytuacja jest
dla nas przykra, ale „Solidarność” jest
konsekwentna i w tym temacie nie
pójdzie na żadne kompromisy. Tutaj
kompromis jest po prostu kompromitacją. Piękny program 500 plus,
Mieszkanie plus, Naród plus, ale Niedziele minus! I głośno o tym mówimy. Prawo i Sprawiedliwość i pani
minister Rafalska, którą bardzo, bardzo cenię, tak wiele zrobiła przez te
dwa lata. Przecież pierwszy człon
ministerstwa został zmieniony na
„rodziny”. I program 500+ bez dopełnienia wolnych niedziel, nie jest programem pełnym. To nie jest tylko
to, że damy ludziom więcej pieniędzy, chodzi o to, by oni mogli spędzać
więcej czasu ze sobą. Pieniądze to nie
wszystko. Wolne niedziele miały być
dopełnieniem tego programu. Stało się niestety inaczej, jest mi z tego
powodu bardzo przykro, związek
zawodowy jest konsekwentny, jeżeli ustawa przejdzie w takim kształcie,
będziemy się zastanawiać nad dalszymi krokami, jakie związek podejmie. Dzisiaj oświadczam, że wczoraj
od godziny 22-23, projekt nie jest już
projektem obywatelskim „Solidarności”, tylko projektem PiS.
- mówił Piotr Duda.
Tygodnik Solidarność,
fot: Piotr Machnica

Szkolenia
Wybory władz w podstawowych
jednostkach organizacyjnych
NSZZ „Solidarność”

Członkowie„Solidarności”z: Zakładów Górniczych
Rudna, Zakładów Górniczych Lubin i Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice – oddziałów KGHM
Polska Miedź S.A., Regionu Zagłębie Miedziowe,
Leadec Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział Polkowice, Winkelmanna Sp. z o. o. w Legnicy, TUW Cuprum w Lubinie, IMN w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie i PKP
Cargo S.A. Zakład w Legnicy 26 października br. w siedzibie Regionu w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu
poświęconym Wyborom władz podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ„Solidarność”, podczas
którego przypomniano zasady wyborcze dotychczas
obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze
uregulowania prawne dotyczące wyborów. Zajęcia
przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

***

W pierwszym szkoleniu poświęconym Wyborom władz podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ„Solidarność”, podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczyli członkowie„Solidarności”z Huty Miedzi Legnica O/
KGHM Polska Miedź S.A., Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie, Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie,
Rilety Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM ZANAM S.A. w Polkowicach, Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie
i Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Służby
Zdrowia w Lubinie. Szkolenie odbyło się 28 września
br. w siedzibie Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

***

Ludzie pracy uczcili
bł. ks. Jerzego
22

października
w Ko ś ci el e pw.
Świętej Rodziny
w Parszowicach, należącym do
parafii pw. Narodzenia NMP
w Wielowsi, odbyła się uroczystość ku czci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Tym razem przewodniczył jej biskup świdnicki
Ignacy Dec.Licznie przybyli
wierni zgromadzili się, już po
raz 12, by razem ze wspólnotą
parafialną uczcić 33 rocznicę
męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Z roku na rok do Parszowic
przybywa coraz więcej wiernych proszących o łaski za
wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który właśnie
w tym kościele odprawiał jed-

***

ną ze swoich pierwszych Mszy
św. tuż po święceniach prezbiteratu.Na uroczystość przybyli również m.in.: poseł na sejm
Krzysztof Kubów, przedstawiciele władz samorządowych:
przewodnicząca Rady Powiatu w Lubinie Jadwiga Musiał,
burmistrz Ścinawy Krystian
Kosztyła, członkowie i zarząd

19 października w 33 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w kościele św.
Alberta Chmielowskiego w Głogowie została odprawiona Msza
Święta w intencji kanonizacji
patrona„Solidarności”.
Mszę odprawił proboszcz
Radosław Szymański, uczestniczyli w niej członkowie NSZZ
„Solidarność” i Stowarzyszenia
Patriotyczny Głogów oraz wierni parafii św. Alberta.
Po mszy uczestnicy Eucharystii udali się pod Pomnik Podziemia Niepodległościowego gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze. Głos zabrał Bogdan Orłowski
przewodniczący Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”. pPrzypomniał ideały, za
które zginął błogosławiony ksiądz
Jerzy Popiełuszko i podkreślił, że
do dziś pozostają one drogowskazami dla członków„Solidarności”.
Jolanta Peciak

Kolejne szkolenie Wybory władz podstawowych
jednostek organizacyjnych NSZZ„Solidarność”, które odbyło się 2 października br. zgromadziło przedstawicieli „Solidarności” z organizacji oświatowych: legnickich, lubińskiej, jaworskiej i złotoryjskiej. Zajęcia poświęcone były przypomnieniu zasad
wyborczych obowiązujących w Związku oraz aktualizacji wiedzy na temat prawa wewnątrzzwiązkowego dotyczącego kwestii wyborczych. Warsztaty
przeprowadziła Ewa Kosiorowska.
6 października br. w siedzibie Regionu w Legnicy odbyło się kolejne szkolenie poświęcone Wyborom władz podstawowych jednostek organizacyjnych NSZZ„Solidarność”, podczas którego przypomniano podstawowe zasady wyborcze obowiązujące w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowania prawne dotyczące wyborów. W zajęciach uczestniczyli członkowie„Solidarności”z Centrali KGHM Polska Miedź S.A., Sanden Manufacturing Poland Sp.
z o. o. w Polkowicach, MPK Sp. o. o. w Legnicy, Kuźni Jawor S.A., Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Szkolenie
Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Głogowska
„Solidarność”
pamięta
o księdzu
Jerzym

NSZZ Solidarność Zagłębie
Miedziowe, miejscowi radni
oraz członkowie lokalnych stowarzyszeń. Jak zawsze licznie
przybyły, do swojego patrona,
poczty sztandarowe reprezentujące świat ludzi pracy całego
Zagłębia Miedziowego oraz
Sybiracy.Przed Eucharystią,
jako wprowadzenie do tego-

rocznego wydarzenia, zebrani
mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawiciela IPN dr
Stanisława Bogaczewicza na
temat „Droga do wolności. Ks.
Jerzy Popiełuszko”. Głównym
punktem programu uroczystości była Msza Św., której przewodniczył biskup świdnicki
Ignacy Dec. Podczas homilii
celebrans nawiązał do życiory-
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su ks. Jerzego.„Jesteśmy tutaj,
w Parszowicach, bo on tutaj był
i przychodzimy tu, aby dziękować Bogu za jego świadectwo
wiary, za jego wiarę i z tejże
wiary wypływającą miłość do
bliźniego. Od niego chcemy
uczyć się miłości do Kościoła
i naszej ojczyzny” – mówił bp
Dec.W tym roku uroczystość
uświetniła góralska kapela

„Janicki”, która przygotowała
bardzo piękny koncert, wykonany prawdziwą góralską gwarą, poświęcony ks. Jerzemu. Na
zakończenie wierni mieli możliwość ucałowania relikwii bł.
ks. Jerzego. Można było także
obejrzeć wystawę prac plastycznych poświęconą Błogosławionemu, a także skorzystać w gościny przygotowanej przez parafian.Uroczystość przyciągnęła
pielgrzymów z różnych okolic.
Do Parszowic podążali na pieszo, biegiem, a nawet na rowerach. Już po raz piąty duchową
wędrówkę ze stolicy Polskiej
Miedzi zorganizowało Stowarzyszenie Turystyki Pieszej
„Wędrowiec” w Lubinie. Ze Ścinawy po raz kolejny pobiegli
członkowie Klubu Sportowego
START, a po raz pierwszy na
pieszo do Parszowic pielgrzymowali mieszkańcy Ścinawy.
WKs. Grzegorz Ropiak
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Pomnik na grobie
ks. Jerzego Gniatczyka
Pęknięty głaz, a w środku metalowy krzyż. Tak wygląda pomnik ks. Jerzego
Gniatczyka – kapelana Solidarności w Jeleniej Górze.
W niedzielę (15 października) z okazji drugiej rocznicy śmierci proboszcza parafii Św. Judy Tadeusza została odprawiona msza św, a na cmentarzu poświęcony został pomnik. Ksiądz
Jerzy Gniatczyk w 1981 roku będąc
jeszcze w Polkowicach, stanął w obronie górników podczas pacyfikacji kopalni „RUDNA”. Co więcej
został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność na rzecz odzyskania
przez Polskę niepodległości i suwerenności. W 2010
Piotr Duda przewodniczący
KK NSZZ „Solidaność” odznaczył księdza odznaką „Zasłużony
dla NSZZ Solidarność”.

W uroczystościach w Jeleniej Górze
uczestniczył Bogdan Orłowski przewodniczący ZR ZM NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu wsparł finansowo wykonanie Pomnika .

Do pracownika, którego stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, wymienionego w art. 5 ust. 5 ustawy
o zwolnieniach grupowych, czyli między innymi pracownika, o którym mowa w art. 39 k.p. (art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy),
któremu zmieniono warunki pracy i płacy na podstawie art. 10 ust. 1 powołanej ustawy, ma zastosowanie również
art. 5 ust. 6, co oznacza, że jeżeli owa zmiana warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to
takiemu pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy do
końca okresu, w którym pracownik ten korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem
stosunku pracy. Do pracownika, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych nie ma natomiast
zastosowania art. 10 ust. 4 tej ustawy.

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia
2017 r., I PK 142/16

Od 1 października br. wiek dający prawo do przejścia na emeryturę wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to
powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na
płeć. ZUS spodziewa się, że w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę może przejść ok. 331 tys. osób.
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zachodzi natomiast w razie zatrudnienia na tym stanowisku innej osoby.

Co drugi polski
emeryt chce zostać
na rynku pracy!

Z badań sondażowych wynika, że
54 proc. Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje pozostać
na rynku pracy. Rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28 proc.
ankietowanych. Tak przynajmniej
wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service.
1 października w życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to powrót do stanu sprzed
reformy z 2012 r., która wprowadziła
stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na
płeć.
Z sondażu wynika, że najczęściej
motywacją do pozostania na rynku
pracy jest chęć dorobienia do emerytury. Wskazało na ten powód 23
proc. ankietowanych. 13 proc. badanych chce nadal pracować, aby uzyskać w przyszłości wyższe świadczenie emerytalne. 18 proc. respondentów planuje pozostać na rynku pracy
z powodów pozafinansowych.
Dzisiejsze świadczenie, które
wynosi średnio ok. 1780 zł netto, wielokrotnie nie zaspokaja potrzeb osób
starszych. Tym bardziej, że mediana
jest o blisko 200 zł niższa.
Pytanie o plany zawodowe po
osiągnięciu wieku emerytalnego
zadano także tylko osobom w wieku

Wyrok SN z dnia

60+. W ich przypadku chęć pozostania na rynku pracy wyraziło 60 proc.
ankietowanych; przeciwnego zdania
było 24 proc.
Wśród Polaków między 18 a 24
rokiem życia chęć do pracy po wejściu w wiek emerytalny jest jedna
z najmniejszych i wynosi 50 proc.
– Jest to spowodowane m.in.
oddaloną perspektywą emerytury,
która może nie być poważnie brana
pod uwagę przez osoby dopiero rozpoczynające swoją przygodę z rynkiem pracy – wyjaśniono w raporcie
Work Service.
Najrzadziej aktywność zawodową
deklarują ci, którzy zarabiają poniżej
2000 zł miesięcznie. W ich przypadku różnica w miesięcznych dochodach z pracy i emerytury byłaby niewielka – czytamy w badaniu. Inaczej
jest w grupach lepiej zarabiających,
w których skłonność do pozostania
na rynku pracy jest wyraźnie większa. W przypadku osób otrzymujących 2000-2999 zł odsetek ten wynosi
60,3 proc., a wśród ludzi, których pensja przekracza 3000 zł – 60,5 proc.
Badanie zrealizował Kantar Millward Brown na próbie osób pracujących (636) z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków
(1000) od 12 do 16 września br.
www.solidarnosc.gda.pl,

Wyrok SN z dnia 26 stycznia
2017 r., II PK 333/15

Decyzja pracodawcy o rodzaju stanowiska
powierzonego pracownikowi powracającemu z
urlopu macierzyńskiego nie jest dowolna i chodzi
nie tylko o kryteria, jakie musi spełniać owo stanowisko oraz gwarancje płacowe, ale także o wynikającą z art. 1832 k.p. kolejność składanych pracownikowi propozycji dalszego zatrudnienia. W pierwszym rzędzie pracownik ma bowiem zapewniony
powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem
macierzyńskim, a dopiero gdy powrót na to stanowisko nie jest możliwy, w dalszej kolejności pracodawca powinien zaoferować mu stanowisko równorzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom
zawodowym.
Niemożność zatrudnienia na dotychczasowym
stanowisku powinna mieć przy tym obiektywny
charakter. Powinna ona wynikać ze zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i likwidacji tego
stanowiska. Przyjmując, że możliwość zatrudnie-

nia na dotychczasowym stanowisku zależy wyłącznie od
jego istnienia
(czyli sytuacji,
gdy stanowisko
to nie zostało zlikwidowane), pracodawca nie może
zaproponować pracownikowi innych
alternatywnych stanowisk w
rozumieniu art. 1832 k.p. Dopiero
zatem, gdy dotychczasowe stanowisko
uległo likwidacji w okresie nieobecności pracownika, w grę wejść mogą pozostałe rozwiązania przewidziane w powołanym przepisie. Niemożliwość
dopuszczenia pracownika powracającego z urlopu
macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko nie

Prawo ochrony, wynikającej z art. 32 ust. 9 ustawy o związkach zawodowych, pracownik nabywa
już pierwszego dnia pełnienia funkcji związkowej
w ponadzakładowej organizacji związkowej, z którą łączy się zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Odnosi się to również do pierwszego dnia pracy, po restytucji stosunku pracy,
na skutek wyroku przywracającego do pracy.

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia
2017 r., I PK 133/16
Samowolna odmowa stawienia się pracowników do dyspozycji pracodawcy w celu wykonywania pracy ze skutkiem faktycznego i nielegalnego zerwania stosunków pracy, choćby podjęta w celu przymuszenia pracodawcy do wykonywania jego obowiązków
wobec pracowników, może być oceniona
jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.), jeżeli pracownicy nie skorzystali z legalnych sposobów rozwiązania z pracodawcą sporów lub konfliktów
prawa pracy

Pomnik Dzieci Utraconych.
Tym, którzy nie mają grobu
Biskup Zbigniew Kiernikowski poświęcił na cmentarzu w Jaszkowie Pomnik Dzieci Utraconych. Od dziś rodzice, którzy do tej pory nie mieli
nawet grobu, na którym mogliby zapalić świeczkę, będą to
mogli tam zrobić.
Symboliczny grób, który znajduje się na cmentarzu w Jaszkowie dotychczas nosił nazwę
Dzieci NN. Od niedzieli 15 października z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Legnickiej jest to Grób
Dzieci Utraconych. Na grobie
stanął pomnik, na którym epitafium „Te dzieci żyją w Bogu”

stanowią słowa papieża Jana
Pawła II. Uroczystego poświęcenia dokonał biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Nieprzypadkowo wybrana została na tę
uroczystość data 15 października, w tym bowiem dniu obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego.- Myślę, że to miejsce
będzie dla wszystkich, którzy
są dotknięci takim przeżyciem,
miejscem szczególnego ukojenia, dowartościowania życia nad
grobem dziecka, które nie ujrzało świata zewnętrznego – powiedział Zbigniew Kiernikowski,
ordynariusz legnickiej diecezji.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele Stowarzysze-
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nia Rodzin Katolickich Diecezji
Legnickiej, byli także legniczanie, którzy przyszli zapalić znicz
na grobie, który od dziś nie symbolizuje już dzieci NN czyli nie-

znanych, lecz te, którym nie dane
było się urodzić.
Zarząd Regionu wsparł finansowo wykonanie Pomnika Dzieci Utraconych.

19 X 1984r. został zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Młody kapłan, który święcenia prezbiteriatu odebrał- z rąk
Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego,- zaledwie 12 lat wcześniej, żegnany był przez prawie milion
wiernych. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił kardynał Józef Glemp, Prymas
Polski. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów.

NASZ KAPELAN

P

rzybyły też setki pocztów sztandarowych spod znaku „Solidarności”
z całego kraju.
Wielu ryzykowało wolność, szykany by
pożegnać tego Księdza. Kochano go.
1972-1979
Po święceniach kapłańskich w 1972 r.
Ksiądz Jerzy został skierowany do pracy
parafialnej w Ząbkach i Aninie
„W1979 r. władza archidiecezjalna
skierowała go do pracy duszpasterskiej
przy kościele akademickim św. Anny
w Warszawie. Prowadził tam konwersatoria dla studentów medycyny, organizował rekolekcje i obozy o charakterze
rekolekcyjnym oraz kierował duszpasterstwem pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser. Był członkiem Krajowej Konsulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
a na terenie archidiecezji warszawskiej-diecezjalnym duszpasterzem środowisk
medycznych. W 1981 r. podjął się także opieki duszpasterskiej nad chorymi
w Domu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, urządzając tam
własnym sumptem kaplicę i stając się na
mocy nominacji kurialnej kapelanem”.

W czasie I pielgrzymki Ojca Świętego
Jana Pawła II do Polski to właśnie Ksiądz
Jerzy zorganizował Służbę Medyczną
Pielgrzymki.
1980-1984
W sierpniu 1980 r. polski świat pracy po raz kolejny powiedział „NIE” rządzącym komunistom. Strajki okupacyjne ogarnęły cały kraj, strajk wybuchł
również w Hucie Warszawa. Zebrani tam
robotnicy poprosili Prymasa S. Wyszyńskiego o wydelegowanie księdza, który by
odprawił na terenie zakładu Mszę Świętą.
Traf chciał (chrześcijanie nie znają przypadków), że pierwszym kapłanem, który dostał propozycję udania się
do Huty był…Ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Przyjął ją chętnie i w ten sposób rozpoczęła się przyjaźń Księdza z robotnikami
i rodzącą się „Solidarnością”.
„Kiedy w 1981 roku strajkowały uczelnie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad studentami warszawskiej Akademii Medycznej
i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej
Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2
grudnia 1981 r. władze dokonały pacyfikacji WOSP w Warszawie przy użyciu
helikopterów i sprzętu bojowego (co stanowiło swoiste preludium do wprowadzenia za kilka dni stanu wojennego),
ksiądz Jerzy był w gmachu uczelni.”
To właśnie Ksiądz Jerzy był inicjatorem Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną
Górę. Pierwsza została przezeń zorganizowana w 1982 roku. Serdeczny, opiekuńczy i dobry nie pozostawiał samym sobie
rodzin internowanych, więzionych, biednych.
Mentorem, ojcem duchowym okazał
się dla Księdza Jerzego proboszcz Parafii
p/w św. Stanisława Kostki,-ksiądz prałat Teofil Bogucki. To właśnie on wyraził
zgodę na odprawianie Mszy Świętych za
Ojczyznę. Jednoczyły one różne środowiska, dawały nadzieję i poczucie wspólnoty wiernym.

HOMILIE
Był wielkim orędownikiem myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła
II, rzecznikiem i obrońcą godności człowieka.

25 III 1984 r. Ksiądz Jerzy powiedział
: „Od czasu rozwiązania „Solidarności”
jako związku zawodowego stała się ona
ideą w Narodzie. A walka z ideą Narodu
to walka z wiatrakami. (…) Bo zapłacono
za nią wielką cenę. Cenę łez, krwi, ukrywania się…”
A 26 VIII dodawał: „ dwa lata temu
mówiłem, że Solidarności została zadana rana, która ciągle krwawi, ale nie jest
to rana śmiertelna , bo nie można zabić
nadziei… Nadzieje z Sierpnia’80 roku
żyją. A my mamy moralny obowiązek
pielęgnować je w sobie…
Mamy obowiązek domagać się , by
nadzieje Narodu zaczęły się wreszcie realizować…”
„ZRÓB COŚ, NIECH PRZESTANIE
SZCZEKAĆ”

ŚMIERĆ
W lipcu 1983 r. generał Wojciech Jaruzelski stracił nerwy. Właśnie otrzymał
informacje o kolejnej Mszy za Ojczyznę
i kazaniu księdza Jerzego Popiełuszki…
Zwrócił się więc do szefa MSW gen.
Czesława Kiszczaka : „zrób coś, żeby
przestał szczekać”. I generał Czesław
Kiszczak zarządził podjęcie odpowiednich kroków.
Jerzy Urban działał na froncie propagandy, opisując garsoniery Jerzego P.,
urząd do spraw wyznań zaczął wzywać
biskupów, by przestali tolerować zachowania „niektórych księży”.
W okolicach Gdańska obrzucono
samochód księdza kamieniami, wzmożono akcje pisania do Księdza anonimów
grożących mu śmiercią.
19 X 1984 r. Ksiądz Jerzy Popiełuszko udał się do Bydgoszczy na zaproszenie proboszcza parafii Świętych Braci
Męczenników. W drodze powrotnej jego
samochód został zatrzymany przez patrol
„drogówki”. Ksiądz został porwany. Jego
ciało zostało odnalezione 26 X w Wiśle,
koło tamy we Włocławku.

go do załamania nerwowego. Pojawiły się
też plany zwerbowania ks. Jerzego. Ponieważ jednak ten pomysł okazał się niewykonalny, liczono, że uda się wysłać Księdza za granicę lub chociaż odsunąć go od
spraw robotników i działań opozycji. Gdy
i to się nie powiodło, zdecydowano o rozwiązaniu ostatecznym.
Żywa reakcja społeczna na wieść
o śmierci Księdza była dla władz zaskoczeniem. Powszechne żądanie, by sprawa została wyjaśniona, nagłaśnianie jej
przez rozgłośnie zachodnie spowodowało, że generał Czesław Kiszczak osobiście podjął decyzję o tym, że ciało musi
być „odnalezione”. Naturalnie całą sprawą bardzo interesowali się towarzysze
radzieccy. I byli wściekli. W Zalesiu odbyła się wspólna konferencja kierownictwa
SB i KGB, na której towarzysze radzieccy określili działania SB jako „spartoloną robotę”. Zalecano, by pogrzeb odbył
się w rodzinnej parafii. W „małej wiosce”
nie narodziłby się kult męczennika. Tutaj
jednak zadziałała mama Księdza Jerzego,
decydując o tym, że pogrzeb ma się odbyć
w Warszawie.
Od grudnia 1984 roku do lutego 1985
roku trwał proces zabójców. Wydano
wyroki więzienia, były one kilkakrotnie
zmniejszane . Obecnie wszyscy oskarżeni: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala,
Waldemar Chmielewski oraz Adam Pietruszka są na wolności.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron
NSZZ „ Solidarność” został beatyfikowany w 2010 roku.
Jego proces kanonizacyjny odbywa
się w jednej z diecezji we …Francji. Tam
bowiem udokumentowano cud uzdrowienia francuskiego kapłana.
„Królowo Polski
Twoja wierna Polska do twych
stóp się chyli i prosi
Daj pokój naszym dniom,
A sercom Solidarność”
Agnieszka Rurak-Żeleźny

JAK DO TEGO DOSZŁO?
Operacja MSW, którą objęto Księdza
Jerzego nosiła kryptonim „Popiel”, osobiście nadzorował ją gen. Czesław Kiszczak.
Chodziło o dotarcie do bezpośredniego
otoczenia Księdza oraz doprowadzenie

„ Kto naprawdę zabił księdza”, Polska
Niepodległa, 20.10.2014-26.10.2014, nr 42
Ks. Grzegorz Kalwarczyk, Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko-zło dobrem zwyciężaj, internet

Szkolenia
PEZ – Sztuka negocjacji,
czyli jak negocjować
racjonalnie – cz. 2

Członkowie Solidarności z organizacji w:
Winkelmannie Sp. z o. o. w Legnicy, Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, Zakładach Wzbogacania Rud O/ KGHM Polska Miedź
S.A. w Polkowicach, Volkswagenie Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach, Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej, Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”, KGHM ZANAM S.A.
w Polkowicach i Sanden Manufacturing Poland
Sp. z o. o. w Polkowicach, 20 – 21 października
br. wzięli udział w szkoleniu Sztuka negocjacji,
czyli jak negocjować racjonalnie – część 2. Podczas zajęć przeprowadzono dwie gry: negocjacje dwustronne (w parach) i negocjacje z udziałem wielu związków i pracodawcy. Uczestnicy
przygotowali się do rozmów w oparciu o dostarczone materiały, negocjowali i analizowali
negocjacje m.in. w oparciu o nagrania zrealizowane podczas gry. Zajęcia przeprowadzili Ewa
Kosiorowska i Tomasz Wiecheć z KGHM Polska
Miedź S.A. O/ ZG„Lubin”. Było to przedostatnie
spotkanie grupy w realizowanym od września
2016 r. cyklu Podstawowe Elementy Zarządzania. Ostatnie – podsumowujące całość – odbędzie się w dniach 24 – 25 listopada br.

Spotkanie koordynatorów
ds. sip/bhp NSZZ
„Solidarność”

W dniach 24– 25 października 2017 r.
w Poznaniu odbyło się spotkanie koordynatorów ds. sip/bhp NSZZ„Solidarność”. Nasz Region
reprezentowali Wiesław Michalski z ZG Rudna
O/KGHM Polska Miedź S.A. i Wojciech Zawadzki
z Volkswagena Motor Polska Sp. z o. o. w Polkowicach. Zebrani wymienili się doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem koordynatorów w kraju, a zaproszeni goście zapoznali ich
z następującą tematyką:
• Zarządzanie ochroną środowiska w zakładzie pracy – zadania dla społecznej inspekcji pracy.
• Aktywność NSZZ „Solidarność” w zakresie
bhp na szczeblu krajowym i zagranicznym,
kampanie EKZZ.
• Przeciwdziałanie negatywnym skutkom
stresu w miejscu pracy – prezentacja programu.
• Mobbing, powoływanie komisji antymobbingowej – dobre praktyki.

ZDJĘCIA Z 1984 ROKU: GRZEGORZ IWANICKI, SEKRETARZ ZARZĄDU REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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Drużyna KGHM Zanam
z Pucharem ZR ZM NSZZ „Solidarność”
Drużyna
Solidarności
z KGHM Zanam
zdobyła Puchar
Zarządu Regionu
Zagłębie
Miedziowe NSZZ
„Solidarność”.
W finale KGHM
Zanam pokonał
drużynę Huty
Miedzi Legnica
8:1. Trzecie
miejsce wywalczyła drużyna LPWiK, któa
pokanała w meczu o trzecie miejsce drużynę
MPK 6:0.
Piate miejsce zajął zespoł z Sandenu.
Nagrody wręczał Bogdan Orłowski
przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”.

Święto legnickiej oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy legnickiej oświaty zrzeszeni w NSZZ
„Solidarność” spotkali
się na wspólnym obiedzie w restauracji Parnasik. Spotkanie zorganizowały przewodniczące legnickich
organizacji: Stanisława Aleszczyk-Smulska i Jolanta Saradow–Jankowska.
Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ„Solidarność”
Bogdan Orłowski złożył życzenia wszystkim obecnym, a także podziękował im za
wychowywanie dzieci
i młodzieży.
Po oficjalnym obiedzie przyszedł czas na
integrację i wspólne
biesiadowanie.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 100
związkowców
z oświaty.

Zawody Paintballowe
Solidarności
Oddziału Lubin
Oddział Lubin Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” zorganizował zawody
w paintballa dla członków związku z zakładów pracy w powiatach
lubińskim i polkowickim. Impreza
odbyła się w Starej Prochowni niedaleko Głogowa.
W zawodach udział wzięły drużyny z Organizacji Zakładowych
i Międzyzakładowych w: Energetyka sp. z o.o., KGHM Zanam S.A.,
Sanden Manufacturing Poland sp.
z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych Cuprum i Volkswagen Motor Polska sp. z o.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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Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Volkswagena nie tracąc ani
jednego punktu. Drugie miejsce wywalczyli członkowie związku z KGHM Zanam. Na trzecim
stopniu podium stanęła drużyna
z Energetyki.
– Zawody odbyły się w dwa
dni po przejściu orkanu Ksawery.
Mimo to kilkadziesiąt członków
NSZZ „Solidarność” nie zawiodło
biorąc udział w imprezie. Dziękuję
wszystkim zawodnikom za przybycie i dobrą zabawę – powiedział
kierownik biura Oddziału Lubin
Bartosz Budziak.

