
PISMO ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

IS
SN

 1
50

9-
79

94

NR 10/386
listopad 2017



WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL/LEGNICA2

Szkolenia

Stres w miejscu pracy
Dział Szkoleń Regionu, we współpracy z Działem 

Szkoleń Komisji Krajowej, w dniach 14 – 15 wrześ-
nia br., zorganizował szkolenie Stres w miejscu pra-
cy, w którym uczestniczyli przedstawiciele organi-
zacji w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legni-
cy, Regionie Zagłębie Miedziowe, Zakładach Wzbo-
gacania Rud  i Zakładach Górniczych Rudna oddzia-
łów KGHM Polska Miedź S.A. Szkolenie przeprowa-
dziła 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 – współdzia-

łanie z pracodawcą w zakresie eliminacji stresu 
w miejscu pracy.

•  Wsparcie społeczne – nastawienie na rozwią-
zanie problemów wynikających ze stresu.

•  Działania podejmowane przez NSZZ „Solidar-
ność” na rzecz walki ze stresem w miejscu pracy.

•  Podsumowanie szkolenia.

Klub Społecznego 
Inspektora Pracy

20 września 2017 r. odbyło się spotkanie człon-
ków Klubu SIP, podczas którego Ewa Kosiorow-
ska omówiła kroki, które należy wykonać, aby 
uzyskać świadczenie pieniężne z powodu represji 
w latach 1956 – 1990 oraz art. 15a ustawy o orde-
rach i odznaczeniach, w którym określono kto ma 
prawo do otrzymania Krzyża Wolności i Solidarno-
ści i w imieniu Zarządu Regionu poprosiła o wska-
zywanie takich osób, aby można było wystąpić do 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o ich odzna-
czenie. Następnie Wojciech Zawadzki –  Regional-
ny Koordynator ds. BHP – omówił aspekty praw-
ne związane z ryzykiem zawodowym oraz spra-
wy bieżące dotyczące działalności SIP. Poruszono 
temat wyjazdowego posiedzenia Klubu.W spotka-
niu Klubu uczestniczyli przedstawiciele:  Inovy CIT 
Sp. z o. o. w Lubinie, Urzędu Skarbowego w Lubi-
nie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polko-
wicach, 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, Gim-
nazjum nr 4 w Lubinie, MOPS-u w Legnicy, Pogoto-
wia Ratunkowego w Legnicy, Sandenu Manufactu-
ring 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.

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 orga-
nizacji związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników, któ-
ry został utrzymany w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mie-
niem 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 obo-
wiązki członka rady nadzorczej, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec spół-
ki 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 przedsię-
biorstw. Natomiast art.13 tejże ustawy formułował pewne ograniczenia dla członków rad 
nadzorczych, jednak jedynie jednoosobowych spółek skarbu państwa. Zapisy art. 13 usta-
wy 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 funk-
cję. 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 zarządza-
nia mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw zakazu łączenia funkcji człon-
ka zarządu zakładowej organizacji związkowej lub innego organu zakładowej organizacji 
związkowej z funkcją członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników.

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.

Sędzia wezwała po raz 
kolejny do uzupełnienia 
dokumentów. Jeżeli tym 

razem to się nie stanie, Miejski 
Ośrodek Kultury może być 
pociągnięty do odpowiedzial-
ności prawnej. Ludwik Leh-
man, przewodniczący Komisji 
Międzyzakąłdowej  NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświa-
ty w Głogowie, zaproponował, 
że może udostępnić ze swojej 

s t rony  kore s p on d e n c j ę 
z MOK-iem. Sąd wezwie go do 
tego, w przypadku gdyby miej-
ska placówka nie zdążyła zro-
bić tego w ciągu 14 dni. Boże-
na Rudzińska jako przewodni-
cząca Solidarności w MOK-
u jest osobą chronioną. 

– Ta sprawa dotyczy wypo-
wiedzenia mi warunków pra-
cy i płacy bez zgody organi-
zacji związkowej. Toczy się 

już dość długo, ciągle braku-
je dokumentów i pism, o które 
sąd występował już dwukrot-
nie, żeby zostały uzupełnio-
ne. W tej chwili druga strona 
dostała trzecią szansę, ale pod 
rygorem kary, aby te dokumen-
ty uzupełnić. Chodzi o pisma, 
które wpływały do pracodaw-
cy ze strony NSZZ „Solidar-
ność” o tym, że jesteśmy orga-
nizacją międzyzakładową, kie-
dy połączyliśmy się z organiza-
cją oświaty i wychowania oraz 
o tym, jakie osoby z MOK-u są 
osobami chronionymi. Praco-

dawca był o tym informowa-
ny wielokrotnie – komentuje 
Rudzińska.

Barbary Mareńczak-Piecho-
ckiej nie było dziś w sądzie.

Dyrektor MOK-u dostała już 
wyrok nakazowy, ale się od nie-
go odwołała, w związku z tym 
nie jest prawomocny. Mowa tutaj 
o sprawie wniesionej przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy o wypo-
wiedzenie warunków pracy i pła-
cy Bożenie Rudzińskiej. Pierwsza 
rozprawa po wniesieniu sprze-
ciwu odbędzie się 30 listopada 
w wydziale karnym.

 To nie jedyna sprawa zwią-
zana z   Miejskim Ośrod-
kiem Kultury. We wrześniu 
ruszył proces, w którym Boże-
na Rudzińska pozwała MOK 
w osobie dyrektor MOK-
u Barbarę Mareńczak-Piecho-
cką o mobbing. Świadkami 
mają być m.in. prezydent Gło-
gowa Rafael Rokaszewicz oraz 
jego zastępca Bożena Kowal-
czykowska.

Bożena Rudzińska wygrała 
już jedną sprawę z MOK-iem. 
Chodziło u uchylenie nagany. 
 Radio Elka, Iwona Krasicka

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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PEZ – Sztuka negocjacji, 
czyli jak negocjować 
racjonalnie – część 1

W dniach 22 – 23 września br. odbyła się pierw-
sza część szkolenia Sztuka negocjacji, czyli jak nego-
cjować racjonalnie. Było to przedostatnie spot-
kanie w ramach projektu Podstawowe Elementy 
Zarządzania. Podczas szkolenia prezentowany był 
pogląd, że negocjacje to proces oparty na podej-
mowaniu sensownych decyzji – stąd dużo uwagi 
poświęcono stylom poznawczym i systemom war-
tości oraz czynnikom, które wpływają na indywidu-
alny sposób myślenia i działania. Zaprezentowano 
również najczęstsze błędy negocjatorów w racjo-
nalnym myśleniu podczas rokowań i omówiono 
sposoby unikania ich. Ciąg dalszy w październiku. 
W zajęciach wzięli udział przedstawiciele: Szkolne-
go Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, Kolei Dol-
nośląskich S.A. w Legnicy,  Zakładów Wzbogaca-
nia 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 Legnickie-
go w Golance Dolnej, Regionu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność”, Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Legnicy, KGHM ZANAM S.A. w Pol-
kowicach i Sanden Manufacturing Poland Sp. z o. o. 
w Polkowicach. Zajęcia poprowadzili Ewa Kosiorow-
ska 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 szko-
leniu Społeczna Inspekcja Pracy. Szkolenie doty-
czyło 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 warunka-

mi pracy.
5.  Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracow-

nika w zakresie bhp.
6.  Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy praw-

ne, 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.

Rocznica 
protestu 
głodowego 
kolejarzy

W niedzielę w Starej Lokomo-
tywowni oraz na dworcu głów-
nym we Wrocławiu NSZZ “Soli-
darność” upamiętnił roczni-
cę protestu głodowego kolejarzy 
z października 1980 roku.

W okolicznościowych przemó-
wieniach przy składaniu kwiatów 
pod pomnikiem patronki koleja-
rzy św. Katarzyny, uczestnicy uro-
czystości przypominali  okolicz-
ności w jakich doszło do protestu. 
Uczestnik głodówki Zbigniew Iwa-
niuk powiedział, że ówczesna władza 
rozważała wariant siłowego zakoń-
czenia sporu. O znaczeniu straj-
ku dla Związku a także całego kraju 
mówili m.in. przewodniczący Zarzą-
du Regionu Dolny Śląsk Kazimierz 
Kimso, członek prezydium Komisji 
Krajowej Bogdan Kubiak oraz prezes 
PKP Krzysztof Mamiński.

Mszy św w Lokomotywow-
ni przewodniczył ks. biskup Jacek 
Kiciński.

W uroczystościach którym 
patronował prezydent Andrzej 
Duda, jego urząd reprezentował 
profesor Marek Kośny. Przyby-
li także przedstawiciele wojewody 
(Marcin Krzyżanowski)  samorzą-
du (wicemarszałek Jerzy Michalak).

We wrocławskich uroczy-
stościach uczestniczył Bogdan 
Orłowski przewodniczący Zarzą-
du Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. 

MR Dolnośląska Soldiarność Przedstawiciele „Soli-
darności” przekazali 
posłowi dokumenty, 

w których zawarte są postu-
laty. Chodzi m.in. wprowa-
dzenie podwyżki wynagro-
dzeń dla nauczycieli

wszystkich stopni awan-
su zawodowego w wysoko-
ści co najmniej 15 % od 1 stycz-
nia przyszłego roku oraz zmia-
nę systemu wynagradzania 

pracowników administra-
cji i obsługi. Co więcej, związ-
kowcy chcą odstąpienia od 
wprowadzenia zmian w Kar-
cie Nauczyciela, które mają dra-
stycznie pogorszyć status zawo-
dowy. 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 Zubow-
skiego z dnia 19 październi-
ka 2017 r. o wsparcie realiza-
cji postulatów KSOiW NSZZ 
„Solidarność”

R ada Krajowej  Sek-
cji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” apelu-
je  o wsparcie realizacji poniż-
szych postulatów:

1. powiązania systemu 
wynagradzania nauczycie-
li zatrudnionych we wszyst-

kich typach szkół i placówek 
z przeciętnym wynagrodze-
niem w gospodarce narodo-
wej. Uważamy za koniecz-
ne wprowadzenie podwyż-
ki wynagrodzeń dla nauczy-
cieli wszystkich stopni awan-
su zawodowego w wysokości 
co najmniej

15 % od 1 stycznia 2018 r.
2. zmiany systemu wyna-

gradzania 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 wynagrodze-
niu za pracę poprzez dopisa-
nie pkt 5: „dodatku stażowe-
go” do art. 6 ust. 5 jako skład-
nika, którego nie uwzględnia 
się przy obliczaniu wysokości

wynagrodzenia pracow-
nika.

3. podwyżki wynagrodzeń 
pracowników nadzoru peda-
gogicznego zatrudnionych 
w kuratoriach oświaty.

R ada KSOiW NSZZ 
„Solidarność” oświadcza, 
że dotychczasowe działa-
nia mające na celu realiza-
cję w/w postulatów nie przy-
niosły oczekiwanych efektów, 
dlatego apelujemy o wspar-
cie pozytywnych rozwiązań 
dla środowiska oświatowe-
go w Karcie Nauczyciela, któ-
re szczegółowo wykładamy 
w opinii z dnia 30 czerwca br. 
do ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych – w załą-
czeniu.

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 zbio-
rowych wystąpiły w dniu 13 paź-
dziernika 2017 roku z żądaniem:

1.  Podwyżki wynagrodzeń 
zasadniczych o 180 zł dla 
każdego pracownika Spół-
ki z wyrównaniem od dnia 
01.09.2017 r.

2.  Wypłacenia  do dnia 
15.12.2017 r. świadczenia pie-

niężnego w kwocie 1700 zł dla 
każdego pracownika Spółki.

3.  Przestrzegania zasad ter-
minowego wykonywania 
pomiarów ochrony prze-
ciwporażeniowej na obiek-
tach Spółki.

4.  Objęcia z dniem 01.01.2018 
r. wszystkich pracowników 
Spółki Pracowniczym Pro-
gramem 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 zbio-
rowych powołały wspólną repre-
zentację związkową do negocja-
cji z Pracodawcą. 

Solidarność oświatowa 
przekazała swoje postulaty 
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?
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„To co wyszło z komisji sejmowej, 
to już nie jest projekt obywatelski. My 
już nie mamy z tym projektem nic 
wspólnego. Oczekujemy, że w dru-
gim czytaniu posłowie PiS, szczegól-
nie członkowie „Solidarności” zgło-
szą poprawki przywracające wszyst-
kie niedziele” – powiedział podczas 
piątkowej konferencji prasowej szef 
„Solidarności” Piotr Duda. Oce-
nił w ten sposób wczorajszą decy-
zję sejmowej komisji polityki spo-
łecznej i rodziny odnośnie projektu 
obywatelskiego ograniczenia handlu 
w niedzielę, który ma dotyczyć tylko 
dwóch niedziel w miesiącu.

Projekt obywatelski stał się pro-
jektem Prawa i Sprawiedliwo-
ści. My już do tego projektu się nie 
przyznajemy

– powiedział szef Związku pod-
czas specjalnie zwołanej konferen-
cji w piątek 27 października w gdań-
skiej siedzibie Komisji Krajowej po 
czwartkowym głosowaniu w komi-
sji polityki społecznej i rodziny, której 
posłowie postanowili zmienić pro-
jekt obywatelski. Dodał, że dzisiaj jest 
bardzo dobry czas na wprowadzenie 
wszystkich niedziel, bo – jak to ujął – 
dzisiaj mamy czas pracownika i sytu-
acja gospodarcza jest dobra na wpro-
wadzenie tego typu rozwiązań.

Piotr Duda ocenił, że ta decyzja 
jest wielką i głęboką rysą na współ-
pracy związku zawodowego Soli-
darność z Prawem i Sprawiedliwoś-
cią. Wyraził oczekiwanie, że posło-
wie Prawa i Sprawiedliwości i innych 
klubów jak Kukiz’15, którzy są człon-
kami NSZZ Solidarność, podczas 
drugiego czytania zgłoszą poprawki 
dotyczące wszystkich wolnych nie-
dziel w tej ustawie.

- Jeżeli to przepadnie, to mają zgło-
sić 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 jeże-
li ustawa zostanie przyjęta w takim 
kształcie, to „Solidarność” będzie się 
zastanawiać nad dalszymi krokami, 
m.in zgłoszeniem sprawy do Trybu-
nału Konstytucyjnego.

Poniżej publikujemy całość 
oświadczenia Piotra Dudy:

 Każda instytucja, czy partia poli-
tyczna czy związki zawodowe, musi 
mieć w sobie kilka cech. Tak jak „Soli-
darność” jest wyrazista, wiarygod-
na, skuteczna, bo pokazujemy to od 
80 roku, że dla nas postulaty z Sierp-

nia 80 roku nie są wykorzystywa-
ne 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 sobo-
tach. Chcemy konsekwentnie reali-
zować temat wolnych niedziel. Tak 
jak udało nam się zrealizować postu-
lat dotyczący przywrócenia wcześ-
niejszego wieku emerytalnego - nie 
szliśmy na żadne zgniłe kompromi-
sy - i w tym temacie wspólnie z PiSem 
byliśmy konsekwentni, za co dzięku-
ję 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 Sprawied-
liwość, a także inne ugrupowania par-
lamentarne - oprócz oczywiście PO 
- przegłosowały ustawy, że możemy 
mieć dni świąteczne, takie jak 1 listo-
pada, 11 listopada, 1 i 3 maja. To tak-
że zasługa Solidarności, ale także PiS, 
Samoobrony, czy nawet SLD, któ-
re głosowały za. Kolejny rok to rok 
2010, gdzie inicjator projektu obywa-
telskiego, prezydent Łodzi, Pan Jerzy 
Kropiwnicki, przygotował inicjatywę 
związku dotyczącą święta Trzech Kró-
li. I za każdym razem przypominamy 
sobie te same argumenty ze strony 
pseudo-ekonomistów, którzy mówi-
li, że będzie to działało negatywnie 
na gospodarkę, że będzie załamanie 
gospodarcze... Święto zostało uchwa-
lone przez parlament, a żadnego zała-
mania gospodarczego, ani zwolnień 
w sieciach handlowych nie było.

Ale Platforma Obywatelska wte-
dy oszukała społeczeństwo, wstrzy-
mując projekt obywatelski o święcie 
Trzech Króli, dała nam tzw. zamien-
niki 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 skar-
gę wygraliśmy. Dzięki temu dzisiaj 
pracownicy w naszym kraju mają tą 
możliwość do brania dodatkowe-
go dnia wolnego za dzień świąteczny, 
który przypada w sobotę lub niedzie-
lę. I przyszedł rok 2013, gdzie politycy 
PiS, jak byli jeszcze w opozycji, wyszli 
z inicjatywą, aby zmienić w kodek-
sie pracy przepisy dotyczące właś-
nie ograniczenia handlu w niedzielę, 
żeby wszystkie niedziele były wolne. 
I nawet my byśmy tak pięknego uza-
sadnienia nie napisali, jak posłowie 
PiS, a także paru posłów Solidarnej 
Polski, czy nawet Platformy Obywa-
telskiej. W uzasadnieniu posłów czy-
tamy: „Zakaz pracy w niedzielę stwo-
rzy nową jakość życia dla rodzin. Nie 
tylko tych, których członkowie pra-
cują w handlu, ale też rodzin zapędzo-
nych w szaleńczą chęć kupowania (...) 

Możemy dalej cytować grupę 
posłów Prawa i Sprawiedliwości, któ-
rzy 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, przewod-
niczący 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 jas-
no deklarował, że niedziela ma być dla 
rodziny, wolna dla pracownika i zało-
żyliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość 
będzie konsekwentne w swoich dzia-
łaniach. Ostatnie dwa lata rządów 
pokazały, że można liczyć na Prawo 
i Sprawiedliwość, które w tych spra-
wach społecznych jest bardzo wraż-
liwe, bo wiele udało się przez te dwa 
lata osiągnąć. Mam na myśli przywró-
cenie wieku emerytalnego, ale także 
wiele ustaleń związanych z kodeksem 
pracy. Naprawdę bardzo wiele rzeczy 
się udało. Ale sprawa dla nas najważ-

niejsza, priorytetowa, czyli ogranicze-
nie zatrudnienia w niedzielę, nieste-
ty została przez rząd potraktowana 
w sposób koniunkturalny, polityczny 
i niemerytoryczny. Argumenty mery-
toryczne powtarzam od 2013 roku 
i dzisiaj wprowadzanie wszystkich 
niedziel jest bardzo dobrym momen-
tem, bo dzisiaj mamy czas pracowni-
ka. Sytuacja gospodarcza jest na tyle 
dobra, że można wprowadzić taki 
element. Nas już argumenty o zwol-
nieniach czy stratach gospodarczych 
nie przekonują, bo to są lobbyści, któ-
rzy pracują na rzecz centrów handlo-
wych po to, aby handel w niedzielę był 
czynny. 

Po tym, co stało się wczoraj wie-
czorem na komisji sejmowej rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej jest dla 
nas nie do przyjęcia. Wczoraj projekt 
obywatelski stał się projektem Prawa 
i Sprawiedliwości. My do tego projek-
tu się już nie przyznajemy. To wielka 
i głęboka rysa na współpracy związ-
ku zawodowego „Solidarność” z Pra-
wem i Sprawiedliwością. Nie sądzili-
śmy, że PiS tak postąpi w fundalmen-
talnym dla związku projekcie. Nie 
spodziewaliśmy się takiego braku 
konsekwencji. 

Przykro mi, że biorą w tym udział 
także posłowie, członkowie „Soli-
darności” z byłym przewodniczą-
cym związku Januszem Śniadkiem 
na czele i panem ministrem Stani-
sławem Szwedem. Te same osoby 
podpisały się pod projektem z 2013 
roku. I piękne było wtedy uzasadnie-
nie. Co się zmieniło od tamtej pory? 
Dlatego mówiłem już o tej wiary-
godności. PiS do tej pory ją pokazy-
wał, że to co mówił przed wybora-
mi, kontynuuje, w przeciwieństwie 
do Donalda Tuska. W tym wypad-
ku niestety Prawo i Sprawiedliwość 
podeszło do sprawy w sposób poli-
tyczny, 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 przy-
budówką PiS. Nie jest, nie była i nigdy 
nie będzie. Ta konferencja jest tego 
dowodem. Związek jest niezależną, 
samorządną strukturą. Jeżeli rządzą-
cy, obojętnie jacy, czy PiS, czy PSL, 
czy PO, będzie szło w kierunku pro-
-społecznym, to będziemy chwa-
lić. Jeśli nie, będziemy karcić i dzisiaj 
nadszedł czas, aby skarcić rząd Prawa 

i Sprawiedliwości. Przed wyborami 
mówili coś innego, teraz mówią coś 
innego. I nawet te wczorajsze tłuma-
czenia, że to jest tylko pierwszy etap 
wolnych niedziel, że dojdziemy do 
etapu wolnych wszystkich niedziel, 
to tylko mrzonka. Poseł Kukiz’15, 
Jarosław Porwich, członek „Solidar-
ności” 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 prze-
ciwko tej poprawce. Rzadko spotyka-
ny widok w obecnym parlamencie!

Chciałbym w tym miejscu 
oświadczyć: posłowie PiS, a tak-
że innych partii, którzy są członka-
mi „Solidarności”; oczekuję od nich, 
że podczas drugiego czytania, zgło-
szą poprawki dot. wszystkich nie-
dziel 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: dyscy-
plina partyjna czy „Solidarność”. Bo 
związek zawodowy ma w tym tema-
cie jednoznaczną i niezmienną poli-
tykę, 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 zasta-
nawiamy się, czy po wejściu tej złej 
ustawy nie skierujemy odpowied-
nich przepisów - tak jak przy projek-
cie o Święcie Trzech Króli - do Trybu-
nału Konstytucyjnego. Bo i kodeks 

pracy mówi o wszystkich wolnych 
niedzielach. Bo jest umowa między-
narodowa, czyli konkordat, pomię-
dzy Watykanem, a Polską, który jas-
no mówi w artykule 9, że wolne od 
pracy są niedziele i następujące dni 
świąteczne. Więc bierzemy pod uwa-
gę, czy nie skierować skargi w tym 
temacie do Trybunału Konstytucyj-
nego, ale będziemy się nad tym jesz-
cze 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 kompro-
mitacją. Piękny program 500 plus, 
Mieszkanie plus, Naród plus, ale Nie-
dziele minus! I głośno o tym mówi-
my. Prawo i Sprawiedliwość i pani 
minister Rafalska, którą bardzo, bar-
dzo cenię, tak wiele zrobiła przez te 
dwa lata. Przecież pierwszy człon 
ministerstwa został zmieniony na 
„rodziny”. I program 500+ bez dopeł-
nienia wolnych niedziel, nie jest pro-
gramem pełnym. To nie jest tylko 
to, że damy ludziom więcej pienię-
dzy, chodzi o to, by oni mogli spędzać 
więcej czasu ze sobą. Pieniądze to nie 
wszystko. Wolne niedziele miały być 
dopełnieniem tego programu. Sta-
ło się niestety inaczej, jest mi z tego 
powodu bardzo przykro, związek 
zawodowy jest konsekwentny, jeże-
li ustawa przejdzie w takim kształcie, 
będziemy się zastanawiać nad dal-
szymi krokami, jakie związek podej-
mie. Dzisiaj oświadczam, że wczoraj 
od godziny 22-23, projekt nie jest już 
projektem obywatelskim „Solidar-
ności”, tylko projektem PiS. 

- mówił Piotr Duda.
Tygodnik Solidarność, 

fot: Piotr Machnica

Piotr Duda: Mamy piękny program 500+, 
mieszkanie+, maluch+, ale niedziele minus! 
To wielka i głęboka rysa
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22 p a ź d z i e r n i k a 
w  Koście le  pw. 
Świętej Rodziny 

w Parszowicach, należącym do 
parafii pw. Narodzenia NMP 
w Wielowsi, odbyła się uroczy-
stość ku czci bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki. Tym razem prze-
wodniczył jej biskup świdnicki 
Ignacy Dec.Licznie przybyli 
wierni zgromadzili się, już po 
raz 12, by razem ze wspólnotą 
parafialną uczcić 33 rocznicę 
męczeńskiej śmierci błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełusz-
ki. Z roku na rok do Parszowic 
przybywa coraz więcej wier-
nych proszących o łaski za 
wstawiennictwem bł. ks. Jerze-
go Popiełuszkę, który właśnie 
w tym kościele odprawiał jed-

ną ze swoich pierwszych Mszy 
św. tuż po święceniach prezbi-
teratu.Na uroczystość przyby-
li również m.in.: poseł na sejm 
Krzysztof Kubów, przedstawi-
ciele władz samorządowych: 
przewodnicząca Rady Powia-
tu w Lubinie Jadwiga Musiał, 
burmistrz Ścinawy Krystian 
Kosztyła, członkowie i zarząd 

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

rocznego wydarzenia, zebrani 
mieli okazję wysłuchać wystą-
pienia przedstawiciela IPN dr 
Stanisława Bogaczewicza na 
temat „Droga do wolności. Ks. 
Jerzy Popiełuszko”. Głównym 
punktem programu uroczysto-
ści była Msza Św., której prze-
wodniczył biskup świdnicki 
Ignacy Dec. Podczas homilii 
celebrans nawiązał do życiory-

su ks. Jerzego.„Jesteśmy tutaj, 
w Parszowicach, bo on tutaj był 
i przychodzimy tu, aby dzięko-
wać 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, wyko-
nany prawdziwą góralską gwa-
rą, poświęcony ks. Jerzemu. Na 
zakończenie wierni mieli moż-
liwość ucałowania relikwii bł. 
ks. Jerzego. Można było także 
obejrzeć wystawę prac plastycz-
nych poświęconą Błogosławio-
nemu, a także skorzystać w goś-
ciny przygotowanej przez para-
fian.Uroczystość przyciągnęła 
pielgrzymów z różnych okolic. 
Do Parszowic podążali na pie-
szo, biegiem, a nawet na rowe-
rach. Już po raz piąty duchową 
wędrówkę ze stolicy Polskiej 
Miedzi zorganizowało Stowa-
rzyszenie Turystyki Pieszej 
„Wędrowiec” w Lubinie. Ze Ści-
nawy po raz kolejny pobiegli 
członkowie Klubu Sportowego 
START, a po raz pierwszy na 
pieszo do Parszowic pielgrzy-
mowali mieszkańcy Ścinawy.

WKs. Grzegorz Ropiak

Szkolenia

Wybory władz w podstawowych 
jednostkach organizacyjnych 
NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z: Zakładów Górniczych 
Rudna, Zakładów Górniczych Lubin i Zakładów Gór-
niczych Polkowice-Sieroszowice – oddziałów KGHM 
Polska Miedź S.A., Regionu Zagłębie Miedziowe,  
Leadec Sp. z o.o. w Gliwicach Oddział Polkowice, Win-
kelmanna Sp. z o. o. w Legnicy, TUW Cuprum w Lubi-
nie, IMN w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie i PKP 
Cargo S.A. Zakład w Legnicy 26 października br. w sie-
dzibie Regionu w Legnicy uczestniczyli w szkoleniu 
poświęconym Wyborom władz podstawowych jed-
nostek 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 Wybo-

rom władz podstawowych jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypo-
mniano podstawowe zasady wyborcze obowiązu-
jące w Związku i przedstawiono najnowsze uregu-
lowania prawne dotyczące wyborów, uczestniczy-
li członkowie „Solidarności” z Huty Miedzi Legnica O/
KGHM Polska Miedź S.A., Energetyki Sp. z o. o. w Lubi-
nie, Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie, 
Rilety Sp. z o. o. w Legnicy, KGHM ZANAM S.A. w Pol-
kowicach, Faurecii Legnica Sp. z o. o. w Legnicy, Przed-
siębiorstwa 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 przeprowa-
dziła Ewa Kosiorowska.

***

Kolejne szkolenie Wybory władz podstawowych 
jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, któ-
re odbyło się 2 października br.  zgromadziło przed-
stawicieli „Solidarności” z organizacji oświato-
wych:  legnickich, lubińskiej, jaworskiej i złotoryj-
skiej. Zajęcia poświęcone były przypomnieniu zasad 
wyborczych obowiązujących w Związku oraz aktu-
alizacji wiedzy na temat prawa wewnątrzzwiązko-
wego dotyczącego kwestii wyborczych. Warsztaty 
przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

***
6 października br. w siedzibie Regionu w Legni-

cy odbyło się kolejne szkolenie poświęcone Wybo-
rom władz podstawowych jednostek organizacyj-
nych NSZZ „Solidarność”, podczas którego przypo-
mniano podstawowe zasady wyborcze obowiązują-
ce w Związku i przedstawiono najnowsze uregulowa-
nia prawne dotyczące wyborów. W zajęciach uczest-
niczyli członkowie „Solidarności” z Centrali KGHM Pol-
ska Miedź S.A., Sanden Manufacturing Poland Sp. 
z o. o. w Polkowicach, MPK Sp. o. o. w Legnicy, Kuź-
ni Jawor S.A., Urzędu Miejskiego w Głogowie oraz 
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Szkolenie  
Zajęcia przeprowadziła Ewa Kosiorowska.

Ludzie pracy uczcili 
bł. ks. Jerzego

Głogowska 
„Solidarność” 
pamięta 
o księdzu 
Jerzym

19 października w 33 rocz-
nicę męczeńskiej śmierci bło-
gosławionego księdza Jerze-
go Popiełuszki w kościele św. 
Alberta Chmielowskiego w Gło-
gowie została odprawiona Msza 
Święta w intencji kanonizacji 
patrona „Solidarności”.

Mszę odprawił proboszcz 
Radosław Szymański, uczest-
niczyli w niej członkowie NSZZ 
„Solidarność” i Stowarzyszenia 
Patriotyczny Głogów oraz wier-
ni parafii św. Alberta.

Po mszy uczestnicy Euchary-
stii udali się pod Pomnik Podzie-
mia Niepodległościowego gdzie 
złożono kwiaty i zapalono zni-
cze. Głos zabrał Bogdan Orłowski 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność”. pPrzypomniał ideały, za 
które zginął błogosławiony ksiądz 
Jerzy Popiełuszko i podkreślił, że 
do dziś pozostają one drogowska-
zami dla członków „Solidarności”.

Jolanta Peciak
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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 stano-
wisko oraz gwarancje płacowe, ale także o wynika-
jącą z art. 1832 k.p. kolejność składanych pracowni-
kowi propozycji dalszego zatrudnienia. W pierw-
szym rzędzie pracownik ma bowiem zapewniony 
powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem 
macierzyńskim, a dopiero gdy powrót na to stano-
wisko nie jest możliwy, w dalszej kolejności praco-
dawca powinien zaoferować mu stanowisko rów-
norzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom 
zawodowym.

Niemożność zatrudnienia na dotychczasowym 
stanowisku powinna mieć przy tym obiektywny 
charakter. Powinna ona wynikać ze zmiany struktu-
ry organizacyjnej przedsiębiorstwa i likwidacji tego 
stanowiska. Przyjmując, że możliwość zatrudnie-

nia na dotych-
czasowym sta-
nowisku zale-
ży wyłącznie od 
jego istnienia 
(czyli sytuacji, 
gdy stanowisko 
to nie zostało zli-
kwidowane), pra-
codawca nie może 
zaproponować pra-
cownikowi innych 
alternatywnych stanowisk w 
rozumieniu art. 1832 k.p. Dopiero 
zatem, gdy dotychczasowe stanowisko 
uległo likwidacji w okresie nieobecności pracowni-
ka, w grę wejść mogą pozostałe rozwiązania prze-
widziane w powołanym przepisie. Niemożliwość 
dopuszczenia pracownika powracającego z urlopu 
macierzyńskiego na dotychczasowe stanowisko nie 

zachodzi natomiast w razie zatrudnie-
nia na tym stanowisku innej osoby.

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

Prawo ochrony, wynikającej z art. 32 ust. 9 usta-
wy o związkach zawodowych, pracownik nabywa 
już pierwszego dnia pełnienia funkcji związkowej 
w ponadzakładowej organizacji związkowej, z któ-

rą łączy się zwolnienie z obowiązku świadcze-
nia pracy. Odnosi się to również do pierwsze-

go 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 stawie-
nia się pracowników do dyspo-

zycji pracodawcy w celu wyko-
nywania pracy ze skutkiem fak-

tycznego i nielegalnego zerwa-
nia stosunków pracy, choćby pod-

jęta w celu przymuszenia pracodaw-
cy do wykonywania jego obowiązków 

wobec pracowników, może być oceniona 
jako ciężkie naruszenie obowiązków pracow-
niczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.), jeżeli pracow-
nicy nie skorzystali z legalnych sposobów roz-
wiązania z pracodawcą sporów lub konfliktów 
prawa pracy
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Co drugi polski 
emeryt chce zostać 
na rynku pracy!

Od 1 października br. wiek dający prawo do przejścia na eme-
ryturę wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to 
powrót do stanu sprzed reformy z 2012 r., która wprowadziła stop-
niowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na 
płeć. ZUS spodziewa się, że w ostatnim kwartale tego roku na eme-
ryturę może przejść ok. 331 tys. osób.

Z badań sondażowych wynika, że 
54 proc. Polaków po osiągnięciu wie-
ku emerytalnego planuje pozostać 
na rynku pracy. Rezygnację z aktyw-
ności zawodowej rozważa 28 proc. 
ankietowanych. Tak przynajmniej 
wynika z badania przeprowadzone-
go na zlecenie Work Service.

1 października w życie weszły prze-
pisy, które przywracają wiek emery-
talny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż-
czyzn. Jest to powrót do stanu sprzed 
reformy z 2012 r., która wprowadziła 
stopniowe podwyższanie wieku eme-
rytalnego do 67 lat bez względu na 
płeć.  

Z sondażu wynika, że najczęściej 
motywacją do pozostania na rynku 
pracy jest chęć dorobienia do eme-
rytury. Wskazało na ten powód 23 
proc. ankietowanych. 13 proc. bada-
nych chce nadal pracować, aby uzy-
skać w przyszłości wyższe świadcze-
nie emerytalne. 18 proc. responden-
tów planuje pozostać na rynku pracy 
z powodów pozafinansowych.

Dzisiejsze świadczenie, które 
wynosi średnio ok. 1780 zł netto, wie-
lokrotnie 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 

60+. W ich przypadku chęć pozosta-
nia na rynku pracy wyraziło 60 proc. 
ankietowanych; przeciwnego zdania 
było 24 proc.

Wśród Polaków między 18 a 24 
rokiem życia chęć do pracy po wej-
ściu 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 roz-
poczynające swoją przygodę z ryn-
kiem pracy – wyjaśniono w raporcie 
Work Service.

Najrzadziej aktywność zawodową 
deklarują ci, którzy zarabiają poniżej 
2000 zł miesięcznie. W ich przypad-
ku różnica w miesięcznych docho-
dach z pracy i emerytury byłaby nie-
wielka – czytamy w badaniu. Inaczej 
jest w grupach lepiej zarabiających, 
w których skłonność do pozostania 
na rynku pracy jest wyraźnie więk-
sza. W przypadku osób otrzymują-
cych 2000-2999 zł odsetek ten wynosi 
60,3 proc., a wśród ludzi, których pen-
sja przekracza 3000 zł – 60,5 proc.

Badanie zrealizował Kantar Mill-
ward Brown na próbie osób pracują-
cych (636) z ogólnopolskiej reprezen-
tatywnej próby dorosłych Polaków 
(1000) od 12 do 16 września br.

www.solidarnosc.gda.pl, 

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 oka-
zji drugiej rocznicy śmierci probosz-
cza parafii Św. Judy Tadeusza zosta-
ła odprawiona msza św, a na cmenta-
rzu poświęcony został pomnik. Ksiądz 
Jerzy Gniatczyk w 1981 roku będąc 
jeszcze w Polkowicach, stanął w obro-
nie górników podczas pacyfika-
cji kopalni „RUDNA”. Co więcej 
został odznaczony przez Pre-
zydenta RP Krzyżem Wol-
ności i Solidarności za dzia-
łalność na rzecz odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści i suwerenności.    W 2010 
Piotr Duda przewodniczący 
KK NSZZ „Solidaność” odzna-
czył księdza odznaką „Zasłużony 
dla NSZZ Solidarność”. 

W uroczystościach w Jeleniej Górze 
uczestniczył Bogdan Orłowski prze-
wodniczący ZR ZM NSZZ „Solidar-
ność”.   Zarząd Regionu wsparł finanso-
wo wykonanie Pomnika .

Pomnik Dzieci Utraconych. 
Tym, którzy nie mają grobu

Biskup Zbigniew Kierni-
kowski poświęcił na cmenta-
rzu w Jaszkowie Pomnik Dzie-
ci Utraconych. Od dziś rodzi-
ce, którzy do tej pory nie mieli 
nawet grobu, na którym mogli-
by zapalić świeczkę, będą to 
mogli tam zrobić.

 
Symboliczny grób, który znaj-

duje się na cmentarzu w Jasz-
kowie dotychczas nosił nazwę 
Dzieci NN. Od niedzieli 15 paź-
dziernika z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich 
Diecezji Legnickiej jest to Grób 
Dzieci Utraconych. Na grobie 
stanął pomnik, na którym epi-
tafium „Te dzieci żyją w Bogu” 

stanowią słowa papieża Jana 
Pawła II. Uroczystego poświęce-
nia dokonał biskup legnicki Zbi-
gniew Kiernikowski. Nieprzy-
padkowo wybrana została na tę 
uroczystość data 15 październi-
ka, w tym bowiem dniu obcho-
dzony jest Dzień Dziecka Utra-
conego.- Myślę, że to miejsce 
będzie dla wszystkich, którzy 
są dotknięci takim przeżyciem, 
miejscem szczególnego ukoje-
nia, dowartościowania życia nad 
grobem dziecka, które nie ujrza-
ło świata zewnętrznego – powie-
dział Zbigniew Kiernikowski, 
ordynariusz legnickiej diecezji.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele Stowarzysze-

nia Rodzin Katolickich Diecezji 
Legnickiej, byli także legnicza-
nie, którzy przyszli zapalić znicz 
na grobie, który od dziś nie sym-
bolizuje już dzieci NN czyli nie-

znanych, lecz te, którym nie dane 
było się urodzić.

Zarząd Regionu wsparł finan-
sowo wykonanie Pomnika Dzie-
ci Utraconych.

Wyrok SN z dnia 
2 lutego 2017 r., II PK 349/15 
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.
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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, Zakła-
dach Wzbogacania Rud O/ KGHM Polska Miedź 
S.A. w Polkowicach, Volkswagenie Motor Pol-
ska Sp. z o. o. w Polkowicach,  Centrum Opie-
kuńczo-Wychowawczym Powiatu Legnickie-
go w Golance Dolnej, Regionie Zagłębie Mie-
dziowe 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. Pod-
czas zajęć przeprowadzono dwie gry: negocja-
cje dwustronne (w parach) i negocjacje z udzia-
łem wielu związków i pracodawcy. Uczestnicy 
przygotowali się do rozmów w oparciu o dostar-
czone materiały, negocjowali i analizowali 
negocjacje m.in. w oparciu o nagrania zrealizo-
wane 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 Zarządza-
nia. Ostatnie – podsumowujące całość – odbę-
dzie 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 koordynato-
rów 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 Polko-
wicach. Zebrani wymienili się doświadczenia-
mi związanymi z funkcjonowaniem koordyna-
torów w kraju, a zaproszeni goście zapoznali ich 
z następującą tematyką:

•  Zarządzanie ochroną środowiska w zakła-
dzie pracy – zadania dla społecznej inspek-
cji pracy.

•  Aktywność NSZZ „Solidarność” w zakresie 
bhp na szczeblu krajowym i zagranicznym, 
kampanie EKZZ.

•  Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
stresu w miejscu pracy – prezentacja pro-
gramu.

•  Mobbing, powoływanie komisji antymob-
bingowej – dobre praktyki.

Przybyły też setki pocztów sztanda-
rowych 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 konwersa-
toria dla studentów medycyny, organi-
zował rekolekcje i obozy o charakterze 
rekolekcyjnym oraz kierował duszpaster-
stwem pielęgniarek w kaplicy Res Sac-
ra Miser. Był członkiem Krajowej Kon-
sulty Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 
a na terenie archidiecezji warszawskiej-
-diecezjalnym duszpasterzem środowisk 
medycznych. W 1981 r. podjął się tak-
że opieki duszpasterskiej nad chorymi 
w Domu Zasłużonego Pracownika Służ-
by 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 pra-

cy po raz kolejny powiedział „NIE” rzą-
dzącym komunistom. Strajki okupacyj-
ne ogarnęły cały kraj,  strajk wybuchł 
również w Hucie Warszawa. Zebrani tam 
robotnicy poprosili Prymasa S. Wyszyń-
skiego o wydelegowanie księdza, który by 
odprawił na terenie zakładu Mszę Świętą.

Traf chciał (chrześcijanie nie zna-
ją przypadków), że pierwszym kapła-
nem, który dostał propozycję udania się 
do Huty był…Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Przyjął ją chętnie i w ten sposób rozpo-
częła się  przyjaźń Księdza z robotnikami 
i rodzącą się „Solidarnością”.

„Kiedy w 1981 roku strajkowały uczel-
nie wyższe, ks. Jerzy Popiełuszko rozto-
czył opiekę duszpasterską nad studenta-
mi warszawskiej Akademii Medycznej 
i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej 
Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie pro-
test miał dramatyczny przebieg. Kiedy 2 
grudnia 1981 r. władze dokonały pacy-
fikacji WOSP w Warszawie przy użyciu 
helikopterów i sprzętu bojowego (co sta-
nowiło swoiste preludium do wprowa-
dzenia za kilka dni stanu wojennego), 
ksiądz Jerzy był w gmachu uczelni.”

To właśnie Ksiądz Jerzy był inicjato-
rem Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną 
Górę. Pierwsza została przezeń zorgani-
zowana w 1982 roku. Serdeczny, opiekuń-
czy i dobry nie pozostawiał samym sobie 
rodzin internowanych, więzionych, bied-
nych. 

Mentorem, ojcem duchowym okazał 
się dla Księdza Jerzego proboszcz Parafii

 p/w św. Stanisława Kostki,-ksiądz pra-
łat Teofil Bogucki. To właśnie on wyraził 
zgodę na odprawianie Mszy Świętych za 
Ojczyznę. Jednoczyły one różne środowi-
ska, dawały nadzieję i poczucie wspólno-
ty wiernym.

HOMILIE
Był wielkim orędownikiem myśli kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła 
II, rzecznikiem  i obrońcą  godności czło-
wieka.

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, ukry-
wania się…”

A 26 VIII dodawał: „ dwa lata temu 
mówiłem, że Solidarności została zada-
na 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 rea-
lizować…” 

„ZRÓB COŚ, NIECH PRZESTANIE 
SZCZEKAĆ”

ŚMIERĆ
W lipcu 1983 r. generał Wojciech Jaru-

zelski 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 odpowied-
nich kroków.

Jerzy Urban działał na froncie propa-
gandy, opisując garsoniery Jerzego P., 
urząd do spraw wyznań zaczął wzywać 
biskupów, by przestali tolerować zacho-
wania „niektórych księży”.

W okolicach Gdańska obrzucono 
samochód księdza kamieniami, wzmo-
żono akcje pisania do Księdza anonimów 
grożących mu śmiercią.

19 X 1984 r. Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko udał się do Bydgoszczy na zaprosze-
nie 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. 

JAK DO TEGO DOSZŁO?
Operacja MSW, którą objęto Księdza 

Jerzego nosiła kryptonim „Popiel”,  osobi-
ście nadzorował ją gen. Czesław Kiszczak. 
Chodziło o dotarcie do bezpośredniego 
otoczenia Księdza oraz doprowadzenie 

go do załamania nerwowego. Pojawiły się 
też plany zwerbowania ks. Jerzego. Ponie-
waż jednak ten pomysł okazał się niewy-
konalny, liczono, że uda się wysłać Księ-
dza za granicę lub chociaż odsunąć go od 
spraw robotników i działań opozycji. Gdy 
i to się nie powiodło, zdecydowano o roz-
wiązaniu ostatecznym.

Żywa reakcja społeczna na wieść 
o śmierci Księdza  była dla władz zasko-
czeniem. Powszechne żądanie, by spra-
wa została wyjaśniona, nagłaśnianie jej 
przez rozgłośnie zachodnie spowodo-
wało, że generał Czesław Kiszczak osobi-
ście podjął decyzję  o tym, że ciało musi  
być „odnalezione”. Naturalnie całą spra-
wą bardzo interesowali się towarzysze 
radzieccy. I byli wściekli. W Zalesiu odby-
ła się wspólna konferencja kierownictwa 
SB i KGB, na której towarzysze radziec-
cy określili działania SB jako „spartolo-
ną 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 m a się odbyć 
w Warszawie. 

Od grudnia 1984 roku do lutego 1985 
roku trwał proces zabójców. Wydano 
wyroki więzienia, były one kilkakrotnie 
zmniejszane . Obecnie wszyscy oskarże-
ni: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, 
Waldemar Chmielewski oraz Adam Pie-
truszka są na wolności.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, patron 
NSZZ „ Solidarność” został beatyfikowa-
ny w 2010   roku.

Jego proces kanonizacyjny odbywa 
się w jednej z diecezji we …Francji. Tam 
bowiem udokumentowano cud uzdro-
wienia francuskiego kapłana.
„Królowo Polski
Twoja wierna Polska do twych 
stóp się chyli i prosi
Daj pokój naszym dniom,
A sercom Solidarność”

Agnieszka Rurak-Żeleźny

„ Kto naprawdę zabił księdza”, Polska 
Niepodległa, 20.10.2014-26.10.2014, nr 42

Ks. Grzegorz Kalwarczyk, Błogosławio-
ny ks. Jerzy Popiełuszko-zło dobrem zwy-
ciężaj, internet 

NASZ KAPELAN
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. 

ZDJĘCIA Z 1984 ROKU: GRZEGORZ IWANICKI, SEKRETARZ ZARZĄDU REGIONU MAZOWSZE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
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Oddział Lubin Regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” zorganizował zawody 
w paintballa dla członków związ-
ku z zakładów pracy w powiatach 
lubińskim i polkowickim. Impreza 
odbyła się w Starej Prochowni nie-
daleko Głogowa.

W zawodach udział wzięły dru-
żyny z Organizacji Zakładowych 
i Międzyzakładowych w: Energe-
tyka sp. z o.o., KGHM Zanam S.A., 
Sanden Manufacturing Poland sp. 
z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych Cuprum i Volkswa-
gen Motor Polska sp. z o.o.

Pierwsze miejsce zajęła druży-
na z Volkswagena nie tracąc ani 
jednego punktu. Drugie miej-
sce wywalczyli członkowie związ-
ku 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 przy-
bycie i dobrą zabawę – powiedział 
kierownik biura Oddziału Lubin 
Bartosz Budziak.

Zawody Paintballowe 
Solidarności 
Oddziału LubinZ okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej pracow-
nicy legnickiej oświa-
ty zrzeszeni w NSZZ 
„Solidarność” spotkali 
się na wspólnym obie-
dzie w restauracji Par-
nasik. Spotkanie zor-
ganizowały przewod-
niczące legnickich 
organizacji: Stanisła-
wa Aleszczyk-Smul-
ska i Jolanta Sara-
dow–Jankowska.
Przewodniczą-
cy Zarządu Regio-
nu Zagłębie Miedzio-
we NSZZ „Solidarność” 
Bogdan Orłowski zło-
żył życzenia wszyst-
kim obecnym, a tak-
że podziękował im za 
wychowywanie dzieci 
i młodzieży.
Po oficjalnym obie-
dzie przyszedł czas na 
integrację i wspólne 
biesiadowanie.
W spotkaniu uczest-
niczyło ponad 100 
związkowców 
z oświaty.

Święto legnickiej oświaty

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”.

Drużyna KGHM Zanam 
z Pucharem ZR ZM NSZZ „Solidarność”


