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Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” odbędzie się 29 czerwca w Centrum Spotkań Jana Pawła II w Legnicy.  
Zebranie wyborcze poprzedzi Msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy o godzinie 10:00.  

Walne Zebranie Delegatów 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność” 29 czerwca
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Szkolenia
ka Pomocy Społecznej w Legnicy,   PeBeKa S.A. 
w Lubinie,   Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, MOPS-
u w Legnicy, Sandenu Manufacturing Poland Sp. 
z o. o. w Polkowicach, Huty Miedzi „Legnica”, Zakła-
dów Górniczych „Rudna”, Zakładów Górniczych 
„Lubin”,   Zakładu Hydrotechnicznego   i Zakładów 
Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź 
SA. Następne spotkanie odbędzie się 20 czerwca br. 

W dniach   19– 20 kwietnia br.   
druga grupa społecznych inspektorów pracy 

z   Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
w Lubinie   uczestniczyła w szkoleniu   Społeczna 
Inspekcja Pracy.   Zajęcia dotyczyły podstaw praw-
nych działalności SIP oraz roli związku zawodowe-
go w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w siedzibie 
Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Paweł 
Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

W dniach   17 – 18 maja br. 
społeczni inspektorzy pracy z:   III Liceum Ogólno-

kształcącego im. Jana Pawła II w Lubinie, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Legnicy, 
Leadec Sp. z o. o. w Gliwicach Oddział Polkowice, Cen-
tralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji O/KGHM 
Polska Miedź S.A., Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń 
PeBeKa S. A. w Lubinie   i   Regionalnego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie   uczestniczyli w szko-
leniu   Społeczna Inspekcja Pracy.   Zajęcia dotyczyły 
podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związ-
ku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się   
w siedzibie Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowa-
dzili specjaliści ds. bhp Agnieszka Paszyn i Paweł Cha-
biński z Regionu Dolny Śląsk.

W dniach  5 – 6 czerwca br.  
odbyło się szkolenie  Społeczna Inspekcja Pracy  

z udziałem  społecznych  inspektorów pracy z  Ener-
getyki  Sp. z o. o. w Lubinie.  Zajęcia dotyczyły pod-
staw prawnych działalności SIP oraz roli związku 
zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się  
w siedzibie Regionu w Legnicy. Warsztaty przepro-
wadzili specjaliści ds. bhp Agnieszka Paszyn i Paweł 
Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

Szkolenia

Szkolenie Społeczna 
Inspekcja Pracy

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.

 W dniach   21 –   23 marca br.  
Sipowcy i związkowcy z      Huty Miedzi Głogów 

O/KGHM Polska Miedź S.A.   uczestniczyli w szkole-
niu   Społeczna Inspekcja Pracy.   Szkolenie dotyczy-
ło podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związ-
ku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyło się 
w Gościńcu nad Potokiem w Karpaczu. Zajęcia prze-
prowadził Paweł Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

W dniach   9 – 10 kwietnia br.   
Pierwsza grupa społecznych inspektorów pra-

cy z   Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 
w Lubinie   uczestniczyła w szkoleniu   Społeczna 
Inspekcja Pracy.   Zajęcia dotyczyły podstaw praw-
nych działalności SIP oraz roli związku zawodowe-
go w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w siedzibie 
Regionu w Legnicy. Zajęcia przeprowadził Paweł 
Chabiński z Regionu Dolny Śląsk.

18 kwietnia 2018 r.   
Odbyło się spotkanie członków Klubu SIP, pod-

czas którego Jan Buczkowski, kierownik Oddzia-
łu w Legnicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
Wrocławiu   omówił zmiany w prawie pracy i prze-
pisach dotyczących bhp.   Natomiast Wojciech 
Zawadzki –      Regionalny Koordynator ds. BHP – 
przedstawił regulamin konkursu   o tytuł „Najak-
tywniejszego zakładowego społecznego inspek-
tora pracy”. Konkurs organizowany jest przez Pań-
stwową Inspekcję Pracy w Okręgowych Inspek-
toratach Pracy. Celem konkursu jest promowanie 
najaktywniejszych społecznych inspektorów pra-
cy w sferze ochrony pracy i praworządności w sto-
sunkach pracy. Oczekiwanym rezultatem konkur-
su jest systematyczna poprawa stanu bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach. W spotkaniu Klubu uczest-
niczyli przedstawiciele:   MPK Sp. z o. o. w Legnicy, 
Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,    Volkswagena Motor 
Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,   Miejskiego Ośrod-

Dyrektor zobowiązany wypłacić 
pracownicy odszkodowanie

Prawie trzynaście tysięcy złotych 
odszkodowania oraz koszty związa-
ne z procesem sądowym zobowiąza-
na jest pokryć dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Barbara Mareń-
czak – Piechocka, która  według wyro-
ku sądu niesłusznie wypowiedzia-
ła warunki pracy i płacy jednej z pra-
cownic, Bożenie Rudzińskiej. 

Przypomnijmy, że w związku z likwi-
dacją działu programowego, które-
go Bożena Rudzińska była kierowni-
kiem we wrześniu 2016 roku otrzyma-
ła wypowiedzenie zmieniające warun-
ki pracy i płacy. Została zdegradowa-
na do stanowiska instruktora. Według 
powódki dokonano tego niezgodnie 
z prawem, ponieważ w  związku z peł-

nieniem funkcji związkowej (prze-
wodnicząca koła NSZZ Solidarność 
w MOK-u) miała być szczególnie chro-
nionym pracownikiem. Sąd podzielił to 
zdanie. Ochrona miała zostać udzielona 
zgodnie z prawem, a zwolnienie Bożeny 
Rudzińskiej z kierowniczego stanowi-
ska odbyło się w sposób celowy i wbrew 
przepisom prawa pracy.

Bożena Rudzińska oprócz odszko-
dowania pieniężnego domagała się 
przywrócenia poprzedniego stanowi-
ska wraz z wynagrodzeniem. Sąd nie 
mógł tego uczynić, co uzasadnił bra-
kiem takiego stanowiska w placówce. 
Zlikwidowała je dyrektor ośrodka.

– Jestem zadowolona z wyroku. Nie 
spodziewam się, żeby skończyło się na 

etapie pierwszej instancji, na co jestem 
przygotowana. Sąd wyraźnie stwierdził, 
że ta restrukturyzacja, którą przeprowa-
dzono w MOKU miała na celu przede 
wszystkim zlikwidowanie stanowi-
ska kierownika i po prostu pozbycia się 
mnie może i nawet z zespołu pracow-
niczego. Nie ukrywam, że ten czas od 
momentu wypowiedzenia jest bardzo 
trudnym czasem dla mnie. Restruktu-
ryzacja nie przyniosła żadnych dobrych 
zmian – komentuje Bożena Rudzińska.

Jak udało nam się dowiedzieć, dyrek-
tor MOK-u, Barbara Mareńczak – Pie-
chocka z wyrokiem sądu się nie zgadza 
i zamierza się odwoływać.

Radio Elka, Kasia Wojtowicz

Uczestników konferencji przywitał m.in. Paweł 
Hreniak – wojewoda dolnośląski i zastępca Głów-
nego Inspektora Pracy Andrzej Kwaliński.

Prezentację prawie stuletniej historii Państwowej 
Inspekcji Pracy przedstawiła nadinspektor Barbara Sera-
finowska. Referat nt. historii Polski wygłosił również prof. 
Włodzimierz Suleja – profesor nauk humanistycznych 
w zakresie historii.

Podczas uroczystości Region Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” w Volks-

wagen Motor Polska w Polkowicach otrzymali podzię-
kowania dla wyróżniających się w działalności na rzecz 
ochrony pracy.  

Na konferencji Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność reprezentował Bogdan Orłowski, 
a organizację NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Motor 
Polska w Polkowicach –   Włodzimierz Broda, Wojciech   
Zawadzki. W konferencji uczestniczył również Zdzisłąw 
Rudnicki zakłądowy Społeczny Inspektor Pracy z Inova 
CIT Sp.z oo w Lubinie.   

Konferencja „Od wieków 
na rzecz ochrony pracy 
w 100-lecie niepodległości 
Państwa Polskiego”
„Od wieku na rzecz ochrony pracy w 100-lecie niepodległości Państwa 
Polskiego” to temat konferencji, która odbyła się 30 maja we wrocławskim 
Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. J. Rosnera. 
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Szkolenia

Szkolenie podstawowe 
na temat rozwoju 
NSZZ „Solidarność”

26 kwietnia br.   w Polkowicach miało miejsce   
Szkolenie na temat rozwoju NSZZ „Solidarność”. 
Podczas zajęć rozmawiano o kondycji NSZZ „Soli-
darność”,   omówiono niektóre problemy związane 
z działaniami Związku w firmie i prawnych możli-
wościach związku zawodowego oraz zapropono-
wano strategię pozyskiwania nowych członków.    
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele   Orga-
nizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Energety-
ce   Sp. z o. o. w Polkowicach.   Zajęcia przeprowadzi-
ła Ewa Kosiorowska.

Lider dialogu 
autonomicznego – część 1

Członkowie organizacji z:   Rilety Sp. z o. o. w Leg-
nicy, Komendy   Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Poczty Polskiej w Legnicy, Kuźni Jawor        S.A., 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legni-
cy   i   Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie   w dniach   8 – 
11 maja br. wzięli udział w szkoleniu   Lider dialo-
gu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły 
organizacji pracy działacza związkowego oraz pra-
wa wewnątrzzwiązkowego i prawa   pracy. Zajęcia 
przeprowadziły Ewa Kosiorowska i   mecenas Moni-
ka Majka z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego 
Monika Majka.

Komisja Krajowa w sprawie zwolnienia Sławy Kolano
Stanowisko KK NSZZ „Solidarność” nr 3/18

ws.  łamania praw pracowniczych i związkowych w podmiotach zarządzanych
przez spółki Centrum Dializa i AMG w Sosnowcu

Zwolnienie przewodniczącej Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Szpitalu Powiatowym w Złotoryi – Sławy 
Kolano, będącej pod szczególną ochroną – stanowi kolejne 
pogwałcenie elementarnych praw pracowniczych i związko-
wych w placówkach medycznych zarządzanych przez spółki 
Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne w Sosnowcu. Spółki 
te oprócz licznych placówek medycznych zarządzają m.in. szpi-
talami powiatowymi  w Białogardzie, Pszczynie, Łasku, Opato-
wie, Rawie Mazowieckiej, Złotoryi i Rykach.

W tych placówkach oprócz niskich standardów obsługi 
medycznej od lat obserwowane są eskalujące działania wymie-
rzone w legalnie działające organizacje związkowe. Potwierdza-
ją to wyroki sądów, wyniki licznych kontroli Państwowej Inspek-
cji Pracy, NFZ-tu oraz toczące się postępowania prokuratorskie.

Wobec skali łamania prawa przez Centrum Dializa, AMG 
i inne powiązane z nimi firmy Komisja Krajowa NSZZ „Solidar-
ność” zobowiązuje wszystkie struktury Związku do podjęcia 
wszelkich możliwych działań dla wyegzekwowania przestrze-

gania praw pracowniczych i związkowych w tych placówkach 
oraz udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia dla szykano-
wanych liderów związkowych. Jednocześnie Komisja Krajowa 
wystąpi z wnioskami do NFZ, PIP i starostów dzierżawiących 
należące do powiatów szpitale o kompleksowe kontrole w celu 
wyegzekwowania obowiązującego w Polsce prawa.

Zabrze, 17 kwietnia 2018 r.  Komisja Krajowa  NSZZ „Solidarność”

Zmiany w Kodeksie Pracy
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz.    917 ) po art. 221  dodano art. 222  i art. 223

„W ustawie z dnia 10-05-2018 roku o ochronie danych 
osobowych Dz. U. z dnia 24 maja 2018, poz 1000 ustawo-
dawca zmienił przepisy Kodeksu Pracy poprzez doda-
nie  art. 222  i art. 223    tym samym zezwolił pracodawcy 
na wprowadzenie monitoringu i kontrole poczty elektro-
nicznej.  

  Pracodawca może wprowadzić monitoring jeże-
li jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pra-
cowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub 
zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnie-
nie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodaw-
ca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem 
zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci 
środków technicznych umożliwiających rejestrację obra-
zu (monitoring).  

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, 
szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostęp-
nianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że sto-
sowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest nie-

zbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 
, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w 
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby nara-
zić pracodawcę na szkodę. Zastosować monitoring w 
tych pomieszczeniach może nastąpić jeżeli nie zostanie 
naruszona godności oraz inne dobra osobiste pracowni-
ka nie naruszone zostaną zasady wolności i niezależności 
związkowej. Ustawodawca zachowanie tych zasad widzi 
poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających roz-
poznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.  

Pracodawca ma prawo zachować nagrania jedynie 
przez 3 miesiące. Teren monitorowany musi być zazna-
czony w sposób widoczny i czytelny. Pracownicy muszą 
być o tym poinformowani.  

Służbowa poczta elektroniczna może być kontrolowa-
na jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pra-
cy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz 
właściwego użytkowania udostępnionych przez praco-
dawcę pracownikowi narzędzi pracy.”  

Piotr J. Jóźwiak
radca prawny

Konfederacja Lewiatan zaskarży-
ła pięć punktów ustawy. „Spo-
łeczni inspektorzy pracy mają 

wiele przywilejów, a w zamian niewiele 
się od nich wymaga” – pisali wówczas 
członkowie Lewiatana.

Zbyt wielu SIP-owców?
Wnioskując o zbadanie zgodności 

ustawy z konstytucją, działacze Lewiatana 
stwierdzili, że uprawnienia społecznych 
inspektorów pracy są zbyt szerokie, a zasa-
dy tworzenia struktury społecznej inspek-
cji pracy w przedsiębiorstwach należało-
by doprecyzować. Pracodawcy twierdzi-
li też, że SIP-owcy są zbyt mocno chronie-
ni przed zwolnieniem. Nie podoba im się 
także obciążanie pracodawców koszta-
mi ich funkcjonowania. Twierdzili też, że 
uprawnienia inspektorów pokrywają się 
np. z uprawnieniami PIP-u i wobec tego 
jest to nadmierne ograniczenie swobody 
działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan twierdziła, że 
ponieważ związki zawodowe działają-
ce w firmie mają prawo powołać społecz-
nego inspektora pracy na szczeblu zakła-
du pracy, ale także wydziału czy innych 
komórek organizacyjnych, a brakuje usta-
wowej definicji tych pojęć, związki zawo-
dowe powołują czasem zbyt dużą liczbę 
inspektorów. Jak mówił Bartłomiej Racz-
kowski, partner w kancelarii Raczkow-
ski Paruch, która reprezentowała Konfe-
derację Lewiatan przed Trybunałem, zda-
rza się, że w firmach jest kilkuset czy nawet 
tysiąc SIP-ów i oni wszyscy są chronieni 
przed zwolnieniem. Ponadto mają dostęp 
do wszystkich pomieszczeń firmy i pra-

wo wydawania wiążących dla pracodaw-
cy poleceń, np. zamknięcia linii produk-
cyjnej. Zdaniem Raczkowskiego inspek-
torzy nie mają odpowiednich kwalifikacji 
do pełnienia funkcji, a powołuje się cza-
sem osoby na to stanowisko tylko dlatego, 
że jest ona zagrożona zwolnieniem.

Działalność społecznych inspektorów 
pracy reguluje ustawa z 1983 roku.

Inspektorzy zostają
Trybunał Konstytucyjny nie przychy-

lił się jednak do wniosku Lewiatana. 26 
kwietnia 2018 roku Trybunał uznał pra-
wie wszystkie zarzuty przedsiębiorców za 
bezpodstawne. – Nie jest prawdą, że każdy 
społeczny inspektor może wydawać wią-
żące dla pracodawcy polecenia – mówił 

w uzasadnieniu do wyroku Piotr Pszczół-
kowski, sędzia TK. – Może to robić jeden 
zakładowy społeczny inspektor pracy. A 
pracodawca może wnieść sprzeciw od 
takiego zalecenia do Państwowej Inspek-
cji Pracy, co zdaniem TK wstrzymuje obo-
wiązek wykonania takiego zalecenia spo-
łecznego inspektora przez pracodawcę.

Sędziowie TK uznali też, że nie należy 
ograniczać uprawnień SIP-ów. „Trybunał 
uznał (…), że objęcie kontrolą realizowa-
ną przez inspektorów społecznej inspek-
cji pracy także innych zagadnień prawa 
pracy niż te dotyczące bhp jest racjonal-
nym rozwiązaniem ustawowym z punk-
tu widzenia celów, dla których społecz-
na inspekcja pracy została powołana. Ma 
ona bowiem służyć związkom zawodo-

wym jako narzędzie realizacji ich funkcji 
ochrony uprawnień i interesów pracow-
ników w odniesieniu do wszystkich prze-
pisów i zasad prawa pracy” – napisano w 
uzasadnieniu wyroku. Uznano też, że nie 
jest sprzeczne z konstytucją obciążenie 
pracodawców kosztami funkcjonowa-
nia tej służby. Trybunał orzekł, że nie ma 
problemów z interpretowaniem przepi-
sów o społecznej inspekcji pracy i zawar-
tych w niej określeń dotyczących zakładu 
pracy, wydziałów i komórek organizacyj-
nych jako trzech szczebli organizacji pra-
cy, na których są powoływani inspektorzy.

Jedyne, do czego sędziowie TK wygło-
sili zastrzeżenia, to zbyt szeroki ich zda-
niem dostęp SIP-ów do chronionych 
danych osobowych pracowników.

„Rozpoznając wniosek Prezyden-
ta Konfederacji Lewiatan, Trybunał nie 
oceniał trafności jego stanowiska o tym, 
że społeczna inspekcja pracy w praktyce 
działa nieefektywnie i nie realizuje zadań 
powierzonych im przez ustawodawcę. 
Trybunał nie jest bowiem sądem faktów, 
lecz jest sądem prawa. Ocenił wyłącznie 
to, czy zakwestionowane przepisy usta-
wy o SIP są poprawne z punktu widzenia 
zasad prawidłowej legislacji oraz czy nie 
prowadzą do nieproporcjonalnej inge-
rencji w wolność działalności gospodar-
czej pracodawców. Natomiast ocena tego, 
czy w praktyce społeczna inspekcja pracy 
zapewnia skuteczną kontrolę przestrzega-
nia prawa pracy, należy do ustawodawcy, 
który – jeśliby stanowisko wnioskodawcy 
podzielił – może podjąć stosowną inter-
wencję legislacyjną” – napisano w uzasad-
nieniu wyroku.  BM KK NSZZ „Solidarność”  

Trybunał Konstytucyjny po stronie 
Społecznych Inspektorów Pracy 
Działalność społecznych inspektorów pracy jest zgodna z konstytucją – orzekł pod koniec kwietnia Trybunał 
Konstytucyjny. Nie podzielił więc wątpliwości Konfederacji Pracodawców Lewiatan, która pod koniec 2014 roku 
zaskarżyła do Trybunału niektóre punkty ustawy o społecznej inspekcji pracy. 
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Ponad dwustu związkowców z rodzinami z całego Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przybyło w niedzielę do 
Krzeszowa w ramach IV Pielgrzymki „Solidarności”.  

W krzeszowskim sanktu-
arium modlili się 
przedstawiciele organi-

zacji NSZZ „Solidarność” z:  ZG 
„Lubin”, KGHM   Zanam,   HM 
Legnica, Energetyki, ZG Rudna, 
MPK, PKP Cargo, Oświaty Leg-
nica, LPWiK, Oświaty Złotoryi, 
Oświaty Lubina, Chrobrego Gło-

gów, Inprodus, Spółdzielni Miesz-
kaniowej Lokatorsko Własnoś-
ciowej z Jawora, Kuźni Jawor.

Uroczystość uświetniły pocz-
ty sztandarowe NSZZ „Solidar-
ność”: Regionu Zagłębie Miedzio-
we   oraz ZG Rudna, ZG Lubin, 
Huty Miedzi Legnica – oddzia-
łów KGHM Polska Miedź S.A., 

Zanam-u, Energetyki, PKP Car-
go, oddziałów Regionu   w Jaworze.

Mszę Świętą celebrował  
ksiądz Marian Kopko.

Uroczystości odbyły się w 21. 
rocznicę wizyty Ojca Świętego 
w Legnicy oraz koronacji obra-
zu Krzeszowskiej Ikony Matki 
Bożej Łaskawej. 

IV Pielgrzymka 
Solidarności 
do Krzeszowa

FO
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WYBORY W ZWIĄZKU
Wybory władz Regionalnej Sekcji 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
„Solidarność”

27   kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie 
Delegatów Regionalnej Sekcji   Emerytów i 
Rencistów NSZZ „Solidarność” Region 
Zagłębie Miedziowe. Na przewodniczą-
cego Rady Sekcji  wybrano Ireneusza 
Michalaka (na zdjęciu),  

Do Rady Sekcji weszli również:  Jerzy 
Karpiński, Eugeniusz Jabłoński, Zbigniew 
Kuźniar, Zenon Skowroński.  

Wybrano Komisję Rewizyjną RSH-PM w 
składzie: Franciszek Dul, Stanisław Pępkowski, Władysław 
Siwak. Komisja Rewizyjna na przewodniczącego wybrała Władysława 
Siwaka.

Regionalną Komisję Rewizyjną reprezentowali: Piotr Wegner i Bar-
tosz Dudziak.

Wybory władz OZ NSZZ 
„Solidarność” w Miedziowym 
Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie

12 kwietnia 2018 roku odbyły się wybo-
ry władz Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Miedziowym Centrum 
Zdrowia S.A. w Lubinie. Przewodniczą-
ca Komisji Zakładowej została Anna Kor-
ga (na zdjęciu).

W skład Komisji Zakładowej weszli 
również Marek Chuchla, Mirosława Mar-
czuk, Jan Olszewski, Katarzyna Rosiecka 
i Karolina Szymanowska.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano: Bernadettę Huzarską, 
Barbarę Sarnecką i Ewę Ziętek.  Przewodniczącą ZKR została Barbara 
Sarnecka.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Wybory uzupełniające w OZ NSZZ 
„Solidarność” w GPK Suez Sp. z o. 
o. w Głogowie

W związku z rezygnacją z funkcji dotych-
czasowego przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gło-
gowskim Przedsiębiorstwie Komunal-
nym GPK-Suez   Sp. z o. o w Głogowie 
11 maja 2018 roku odbyły się wybory 
uzupełniające.

Nowym przewodniczącym Komisji 
Zakładowej został    Wiesław Adamowicz  
(na zdjęciu).

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Mirosław Kaszowski.

Wybory władz Regionalnej Sekcji 
Hutniczo-Przetwórczej Miedzi 
NSZZ „Solidarność”

20 kwietnia br. odbyło się Walne Zebra-
nie Delegatów Regionalnej Sekcji   Hutni-
czo – Przetwórczej Miedzi NSZZ „Soli-
darność”. Na przewodniczącego Rady 
Sekcji  wybrano Andrzeja Kucharskie-
go (na zdjęciu),  

Do Rady Sekcji weszli również:  Sta-
nisław Drabik, Dariusz Komar, Mieczy-
sław Krzywy i Piotr Rytwiński. Po WZD 
Rada Sekcji ukonstytuowała się wybierając 
Mieczysława Krzywego na zastępcę przewodniczącego.

Wybrano Komisję Rewizyjną RSH-PM w składzie: Lucjan Doma-
gała, Robert Hryńczuk oraz Robert Świerszcz. Komisja Rewizyjna na 
przewodniczącego wybrała Roberta Hryńczuka.

Regionalną Komisję Rewizyjną reprezentował Mirosław Kaszowski.

Wybory władz Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w PSS Społem w Lubinie

18 kwietnia 2018 roku odbyły się wybo-
ry władz Organizacji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w PSS Społem w Lubi-
nie. Przewodniczącą Komisji Zakłado-
wej została Renata Mazur (za zdjęciu).  

W skład Komisji Zakładowej weszli: 
Stefania Frost, Beata Jakóbik i Barba-
ra Szałas.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej 
wybrano: Urszulę Bursę-Oleksy, Elżbietę Chil-
kiewicz i Małgorzatę Marzec. Przewodniczącą ZKR została Elżbieta Chil-
kiewicz.

Regionalną Komisję Wyborczą reprezentował Bartosz Budziak.

Wybory władz w OZ NSZZ 
„Solidarność” w ZGKiM 
w  Rudnej

28 maja 2018 roku odbyły się wybory 
władz Organizacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Rudnej. Prze-
wodniczącym Komisji Zakładowej został   
Antoni Merena (na zdjęciu).

W skład Komisji Zakładowej weszli: 
Mirosław Śpiak oraz Andrzej Żelazek.

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej 
wybrano: Stefana Rydzanicza, Krzysztofa Padu-
cha oraz Piotra Halarewicza.  Przewodniczącym ZKR został Stefan 
Rydzanicz.

Wybory nadzorował Bartosz Budziak.

Nowe władze KSGRM NSZZ 
„Solidarność”

W dniu 23.04.2018 r. odbyło się Wal-
ne Zebranie Delegatów Krajowej Sek-
cji Górnictwa  Rud Miedzi NSZZ „Soli-
darność. W wyborach wyłoniono prze-
wodniczącego Rady Sekcji, Radę Sek-
cji,  Komisję Rewizyjną Sekcji i delega-
tów na Kongres Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Dodat-
kowo, zgodnie z zaleceniem Komisji Kra-
jowej NSZZ  „Solidarność” o ujednoliceniu 
nazewnictwa struktur branżowych, delegaci podjęli
decyzję o zmianie nazwy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi na 
Krajową Sekcję  Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczącym Rady KSGRM został wybrany Józef Czyczer-
ski. W skład Rady KSGRM weszli również Bogusław  Szarek (O/
ZG Polk.-Sier.) – I   wiceprzewodniczący, Ireneusz  Pasis (PeBeKa) 
– II wiceprzewodniczący, Szymon  Paryż (O/ZG Polk.-Sier.),   Jerzy 
Ewkowski (O/ZG Rudna), Bogdan Nuciński (O/ZG Lubin), Jacek  
Dziuba (O/ZG Lubin), Franciszek Poszelużny (O/ZWR), Paweł Gie-
roń (Zanam), Jarosław Ratka (Energetyka), Wiesław  Baran (Mer-
cus), Przemysław  Darowski (PMT), Iwona    Majsner (WPEC), Joan-
na  Pomykała (Metraco), Dagmara  Jędrzejczyk (Inova), Grzegorz 
Górecki (O/ZH).

Skład Komisji Rewizyjnej KSGRM: Marcin  Kaczanowski – prze-
wodniczący, Robert  Roskosz, Rafał  Klaudel, Dawid Mordarski.

Delegaci na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki: Józef    
Czyczerski, Bogusław Szarek, Ireneusz    Pasis, Szymon Paryż, Jerzy 
Ewkowski, Robert Roskosz, Jacek Dziuba, Franciszek Poszelużny.  

Kieleczawa zastępcą 
przewodniczącego Rady Krajowej 
Sekcji Energetyki

W Nałęczowie (15-16 maja) odbyło się 
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sek-
cji Energetyki NSZZ „Solidarność”, któ-
re dokonało wyborów władz krajowych 
sekcji na kadencję 2018-2022.

– Przewodniczącym Rady Krajo-
wej Sekcji Energetyki został  Marek Boi-
ński (ENEA)

– Zastępcą przewodniczącego Rady Kra-
jowej Sekcji Energetyki został  Bogdan Kielecza-
wa (TAURON)

– Sekretarzem Rady Krajowej Sekcji Energetyki został  Robert Jusis 
(ENEA)

– Skarbnikiem Rady Krajowej Sekcji Energetyki został  Mirosław 
Brzuśnian (TAURON)
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Klub „Hutnicza   Krew” reak-
tywował się niespełna dwa 
lata temu, kiedy to honorowi 

dawcy skrzyknęli się, żeby oddać 
krew dla młodego mężczyzny, który 
uległ wypadkowi na terenie zakładu. 
Edward Starosta poszedł wówczas za 
ciosem i postanowił inicjatywę kon-
tynuować. Zaczęło się od kilkunastu 
osób, dziś klub liczy już ponad 50 
aktywnych członków, a przychodzą 
kolejni.

Okazją do tego są m.in. organ-
izowane w hucie cykliczne zbiór-
ki krwi. W środę chętnych do odd-

ania krwi było aż 52. Niestety, ze 
względów zdrowotnych, dziesięć 
osób musiało odejść z kwitkiem. W 
sumie podczas zbiórki   udało   się 
zebrać 18,9 litra życiodajnego pły-
nu. O ośmiu kolejnych potencjal-
nych dawców szpiku wzbogaciła się 
baza DKMS.

– Przychodzą nie tylko hutnicy, 
kilku z nich przyprowadziło swoich 
kolegów. To znaczy, że nasza akcja 
cieszy się szerszym zainteresowan-
iem – mówi Edward Starosta, szef 
klubu „Hutnicza Krew”. 

 LS

Zarząd Regionu Zagłębie 
Miedziowe NSZZ „Solidar-
ność” organizuje VIII Zawo-
dy Wędkarskie o Puchar 
Zarządu Regionu Zagłę-
bie Miedziowe NSZZ „Soli-
darność”.   Zawody zostaną 
rozegrane 28 lipca 2018 r. na 
stawach Dzikowiec w miej-
scowości Dębno (tam gdzie 
w zeszłym roku).

Wpisowe,   które wynosi 50 
zł od drużyny (drużyna to 3 
osoby), należy wpłacić w kasie 
Zarządu Regionu lub przele-
wem na Region Zagłębie Mie-

dziowe NSZZ „Solidarność” nr 
konta 13 1090 2066 0000 0005 
4200 0448 z dopiskiem „zawo-
dy wędkarskie” do dnia 23 lipca 
2018 roku . Dojazd na miejsce 
zawodów we własnym zakresie.

Zgłoszenia drużyn będą 
przyjmowane do 23 lipca 2018.

Ze względów organizacyj-
nych w zawodach może uczest-
niczyć najwyżej 20 drużyn. 
W  przypadku   większej liczby 
zgłoszeń o udziale w Zawodach 
zdecyduje kolejność dokonania 
opłaty wpisowej.  W załączeniu 
plakat i regulamin zawodów 
oraz mapki dojazdowe. 

VIII Zawody Wędkarskie o Puchar Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”

w legnickiej hucie miedzi 
Prawie 19 litrów krwi udało się zebrać w ramach środowej „II hutniczej zbiórki krwi”. Osiem 
osób zarejestrowało się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Współorganizatorem 
akcji była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KGHM Polska Miedź o/Huta Miedzi Legnica.

Krwawe żniwa 
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SZKOŁA
I g n a c y  D a s z y ń -

s k i  u r o d z i ł  s i ę 
w  Zbarażu w zaborze 
austriackim, w roku 
1866. Uczęszczał 
do gimnazjum 
w Stanisławowie 
. Nie długo jed-
nak, ponieważ 
któregoś dnia 
na dużej prze-
r w i e  w y g ł o -
s i ł  p ł om i e n -
ne patriotyczne 
przemówienie, 
za które nie tylko 
został relegowany, 
ale otrzymał tzw. 
„wilczy bilet”, któ-
ry uniemożliwiał mu 
naukę także w innych 
szkołach. Miał wtedy 
15 lat.. Dopiero po latach 
już jako eksternista mógł 
zdać maturę i wstąpić na Uni-
wersytet Jagielloński. Ostatecz-
ne i stamtąd został usunięty za 
udział w demonstracji przeciwko 
rektorowi.

Daszyński studiował również 
w Zurychu i Lwowie. Interesowa-
ły go nauki filozoficzne oraz prawo.

DZIAŁALNOŚĆ PRZED 
I WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Poglądy swoje kształtował  pod 
wpływem brata Feliksa, ale i obser-
wując warunki pracy drohobyckich 
robotników zatrudnionych w roz-
wijającym się przemyśle naftowym. 
Jednocześnie stał na gruncie wal-
ki o odrodzenie państwowe Polski  
Zgodził się w swych pismach  z… 
rosyjskim  urzędnikiem , który miał 
powiedzieć, że „działacze Polskiej 
Partii Socjalistycznej są jak żoł-
nierze fanatycznie oddani sprawie 
wyzwolenia Polski i ludu polskie-
go z niewoli”. Armia tych żołnierzy 
„dążyła do niego z całą świadomoś-
cią, że bez zjednoczenia i wyzwo-
lenia Polski nie ma co marzyć 
o nowoczesnym życiu, o rozwo-
ju, o sile klasy robotniczej polskiej, 
rozbitej w zaborach na trzy odłamy, 
z konieczności słabe  i niezdolne do 

wypełnienia historycznej misji pro-
letariatu”. 

Od lat 90-tych XIX w I. Daszyń-
ski brał udział w organizowaniu 
ruchu robotniczego Galicji. Był 
współtwórcą Polskiej Partii Socjal 
- Demokratycznej Galicji i Śląska 
Cieszyńskiego.

Był również redaktorem socjali-
stycznych pism: „Siła”, „Robotnik” 

i „Naprzód” wydawanych 
we Lwowie i Krakowie.

O c z y w i ś c i e  n i e 
pozosta ł  obojęt-
ny na wydarzenia 
związane z rewo-
lucją 1905 roku 
w Rosji   i prze-
de wszystkim 
w  Królestwie 
Polskim. Poma-
gał uchodźcom 
p o l i t y c z ny m 
przybyłym do 
Galicji.

U t r z y m y -
wał także kon-

takty z PPS zabo-
r u  rosy jsk iego. 

Z Józefem Piłsud-
skim był na ty,  bardzo 

się wzajemnie szano-
wali. W 1906 roku w PPS 

nastąpił rozłam. Daszyń-
ski poparł wtedy PPS-Frak-

cję Rewolucyjną J. Piłsudskiego 
(opowiadającą się za walką o nie-
podległość Polski), przeciw PPS-
-Lewicy wiążącej się coraz bardziej 
z ruchem komunistycznym.

Korzystając z możliwości stwa-
rzanych przez galicyjską auto-
nomię,   zaangażował się w życie 
polityczne, będąc posłem do par-
lamentu austriackiego. Działa-
jąc wśród socjalistów w pewnym 
okresie współtworzył Koło Polskie. 
„W wiedeńskim parlamencie zasły-

Ignacy Daszyński 
I SOCJALISTA I PATRIOTA 

nął jako świetny mówca, poddają-
cy bezwzględnej krytyce panującą 
w Galicji sytuację społeczną, gospo-
darczą i polityczną.” 

I WOJNA ŚWIATOWA 
I PIERWSZE LATA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Już w 1912 roku wziął udział jako 
przedstawiciel PPS-D w spotkaniu 
polskich działaczy  i współtworzył 
Polską Komisję Skonfederowanych 
Stronnictw Niepodległościowych.

W 1914 –jako zwolennik tworzo-
nych Legionów Polskich- uczestni-
czył w organizowaniu I Kompanii 
Kadrowej.

Był również członkiem Naczel-
nego Komitetu Narodowego orga-
nizującego polską siłę zbrojną, 
a w 1918 r. wszedł w skład prezy-
dium Polskiej Komisji Likwidacyj-
nej mającej na celu przejęcie Gali-
cji z rąk niemieckich i austriackich..

Ignacy Daszyński przestał anga-
żować się w jej działalność, ponie-
waż zdecydował się na powołanie 
rządu polskiego. W nocy z 6 na 7 
listopada 1918 r. powstał Tymcza-
sowy Rząd Polski. Miał on ambicje 
ogólnokrajowe.

Jednak na wieść o powrocie 
Józefa Piłsudskiego do Warszawy 
z internowania w niemieckiej twier-
dzy Magdeburg, 11 XI 1918 r oddał 
się do jego dyspozycji.

Józef Piłsudski jako Naczel-
nik Państwa powierzył właśnie I. 
Daszyńskiemu jako pierwszemu po 
123latach zaborów polskiemu pre-
mierowi tworzenie nowego, koali-
cyjnego rządu.

Mimo, że misja tworzenia rzą-
du nie powiodła się, to jednak Igna-
cy Daszyński pozostawał niezwy-
kle istotną  postacią polskiego życia 
politycznego. Po zjednoczeniu 
ruchu socjalistycznego wszedł do 
władz PPS.

Jakkolwiek socjalista, Ignacy 
Daszyński pozostawał przeciwni-
kiem bolszewizmu. Opinię o nim 
wyraził w  słowach: „Dyktatura pro-
letariatu jest w Rosji bolszewickiej 
od początku rządem gwałtu i prze-
mocy mniejszości nad większoś-
cią. Mniejszość rządząca nie wynosi 
nawet pół procenta ludności i utrzy-
muje się przy władzy przez tak 
okrutną i krwawą przemoc, że żad-
ne inne cywilizowane społeczeń-
stwo podobnie dzikiej tyranii nie 
zniosłoby.”

Podczas wojny polsko-sowieckiej 
1920 roku I. Daszyński wszedł do 
Rządu Obrony Narodowej jako jej 
wicepremier. „Aktywnie wspierał 
tworzenie Robotniczego Komitetu 
Obrony Warszawy.”

Przez cały okres istnienia II RP 
pozostawał czynnym politykiem, 
posłem na Sejm, Marszałkiem Sej-
mu.  Agnieszka Rurak-Żeleźny 
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WYBORY DO RADY NADZORCZEJ 
KGHM Polska Miedź S.A. 19-20 czerwca 2018 r.

KANDYDACI NSZZ

Józef Czyczerski
60 lat, wykształcenie średnie techniczne, 39 lat 
pracy w O/ZG ,,Rudna” na stanowisku 
elektromonter pod ziemią. Przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG 
„Rudna” oraz Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ ,,Solidarność”. W 
1999 r. pracownicy wybierają go do Rady 
Nadzorczej KGHM. Doceniając jego 
zaangażowanie na rzecz pracowników uzyskuje 
mandat zaufania od załogi na kolejne kadencje. 
Uczciwość i bezkompromisowa walka o dobro 
pracowników i KGHM wzbudzają szacunek nawet 
u przeciwników, którzy w kadencji 2005-2008 
powierzyli mu funkcje sekretarza Rady Nadzorczej 
i przewodniczącego Komisji do zbadania 
nieprawidłowości powstałych przy wynagradzaniu 
z tytułu wynalazczości, racjonalizacji i wdrożeń. 
Mimo wyboru przez pracowników na kolejną 
kadencję ministrowie Skarbu Państwa, łamiąc 
ustawę, trzykrotnie nie powołują go do składu 
Rady, co w konsekwencji pozwoliło na sprzedaż
Polkomtela i Dialogu oraz wyprowadzenie 10 mld 
zł ze Spółki na inwestycje w Kanadzie. Jego 
dotychczasowa działalność w powiązaniu ze 
zdobytą wiedzą gwarantuje pracownikom 
bezpieczeństwo zatrudnienia i należytą kontrolę 
nad Spółką. Dla niego dbałość o interesy 
pracowników jest tożsama z interesem firmy, co 
zauważają nawet jego przeciwnicy. 

Ireneusz Pasis 
48 lat, wykształcenie średnie techniczne, 30 lat 
pracy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń 
PeBeKa S.A. w Lubinie, z czego 21 lat pracy pod 
ziemią. Zatrudniony jako górnik operator maszyn 
przodkowych. W 2012 roku zostaje wybrany na 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” PeBeKa w Lubinie. Od 2014 roku 
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji 
Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. 
Członek Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność”. Dzięki pozyskanemu 
zaufaniu i udzielonemu poparciu załogi w
poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady 
Pracowników w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń 
PeBeKa S.A. w Lubinie, a w obecnej jej Sekretarz. 
Inicjator rozszerzenia Krajowej Sekcji Górnictwa 
Rud Miedzi o kolejne organizacje związkowe 
NSZZ „Solidarność” ze spółek grupy kapitałowej 
KGHM. Duże zaangażowanie na rzecz 
pracowników grupy KGHM zjednało mu 
przychylność wielu przedstawicieli organizacji 
NSZZ „Solidarność” z grupy kapitałowej, którzy 
jednogłośnie wytypowali go na swojego kandydata 
w pracowniczych wyborach do Rady Nadzorczej 
KGHM Polska Miedź S.A. Obrona miejsc pracy w
KGHM i grupie kapitałowej oraz zapewnienie 
godziwego wynagrodzenia pracownikom Polskiej 
Miedzi to dwie kluczowe sprawy, o które chce 
zabiegać w Radzie Nadzorczej. 

Bogusław Szarek
57 lat, wykształcenie średnie techniczne, 36 lat 
pracy w KGHM – zatrudniony na stanowisku 
ślusarz-mechanik. W 1992 r. zostaje wybrany na 
Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
,,Solidarność” O/ZG ,,Sieroszowice”. Po 
połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią 
Polkowice od 1996 r. Przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” O/ZG 
,,Polkowice-Sieroszowice”. Wiceprzewodniczący 
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi 
NSZZ ,,Solidarność”. Dzięki zaufaniu 
związkowych delegatów wybrany na członka i 
skarbnika Rady Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ ,,Solidarność” w Katowicach. 
Długoletnie zatrudnienie w KGHM i zajmowanie 
się sprawami pracowniczymi są gwarantem dużej 
wiedzy o Polskiej Miedzi, a jego funkcja skarbnika 
Rady SGiE NSZZ „S” gwarancją uczciwości. 
Długoletnia działalność na rzecz ludzi pracy w 
związku zawodowym została nie raz pozytywnie 
oceniona poprzez wybór na kolejne kadencje na 
funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej i
członka Rady Nadzorczej. W 2012 r. pracownicy 
wybrali go na swojego przedstawiciela w Radzie 
Nadzorczej, gdzie zabiega o interesy załogi.
Powierzono mu funkcję sekretarza Rady 
Nadzorczej. Pozyskane doświadczenie i wyczucie 
spraw pracowniczych wykorzysta dla dobra załogi i
grupy kapitałowej KGHM.

WYBIERAJĄC NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ MAMY 
PEWNOŚĆ, ŻE BĘDĄ REPREZENTOWALI NASZE PRACOWNICZE INTERESY

– TAKICH KANDYDATÓW PROPONUJE NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”


