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PISMO ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

XX lecie

Klubu Społecznego Inspektora Pracy
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”

100 rocznica Niepodległości
w legnickiej Katedrze

Niech blask Wigilijnej Gwiazdy
rozjaśni nasze myśli nadzieją,
a serca napełni Miłością,
która przyszła na świat w ubóstwie
Betlejemskiej Groty.

Szkolenia
PIP szkolił SIP

Z życzeniami Bożych Łask
na Święta i Nowy Rok 2019

Od 19 listopada pracownicy legnickiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpili do ogólnopolskiego
protestu. Założyli czarne stroje, przypięli plakietki. O proteście informowały także specjalne plakaty.

w imieniu
Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność”
Bogdan Orłowski przewodniczący

XX-lecie Klubu SIP

W tym roku minęło 20 lat od założenia Klubu Społecznego Inspektora Pracy Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
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Czarny protest pracowników
legnickiego MOPS – u

listopada członkowie Klubu
i przewodniczący ich organizacji zakładowych oraz Bogdan Orłowski
– przewodniczący ZR i Jan
Buczkowski – kierownik
Oddziału w Legnicy Okręgowej Inspekcji Pracy we
Wrocławiu spotkali się, aby
uczcić rocznicę.
Historię Klubu przedstawiła Ewa Kosiorowska – sekretarz ZR i opiekun Klubu. Bogdan Orłowski podziękował społecznym inspektorom za, niejednokrotnie niewdzięczną i wymagającą żelaznej
konsekwencji, pracę przy
poprawie warunków bhp
w firmach i życzył sukcesów
w dalszych działaniach.
Jan Buczkowski odczytał list Małgorzaty Łagockiej Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu
z życzeniami dalszej owocnej działalności Klubu oraz
złożył życzenia od siebie.
Wojciech Z awadzki,
obecny przewodniczący
Klubu, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się
do jego powstania i prężnej
działalności dzisiaj.
Wielu innych uczestników spotkania dziękowało Janowi Kosowskiemu za
pomysł powołania Klubu
i pomoc w czasach, gdy był
jego przewodniczącym.
Przewodniczący ZR wręczył podziękowania za
pomoc w pracy Klubu Janowi Buczkowskiemu, Janowi
Kosowkiemu i Wojciechowi
Zawadzkiemu.
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– Nasza relacja do Ojczyzny
rodzi się z naszej relacji do Boga.
Naszym współczesnym wyzwaniem jest to, by zbliżać się do krzyża i nie nieść tylko własnych idei.
To również podejmowanie takich
działań, by budować wolny dom –
mówił biskup legnickie Zbigniew
Kiernikowski podczas Mszy św. w
intencji Ojczyzny odprawionej w
legnickiej katedrze.Obchody jubileuszu rozpoczęły się na legnickim
rynku w południe, gdzie tłumy
legniczan odśpiewały cztery zworki hymnu narodowego.
Do zgromadzonych mieszkańców swoje słowo skierował biskup
Kiernikowski wyjaśniając znaczenie słowa niepodległość.Dalsza
część uroczystości miała miejsce
w katedrze, gdzie po odśpiewaniu
Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęła się Msza św., w której uczestniczył także biskup senior Stefan
Cichy, legniccy duszpasterze, sio-

stry zakonne oraz przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych, ruchów i stowarzyszeń religijnych i patriotycznych, liczne
poczty sztandarowe oraz rzesza
wiernych.W homilii bp Kiernikowski podkreślił, że w tym dniu
towarzyszą wszystkim Polakom
dziękczynienie i radość, modlitwa
i zaduma.
We mszy uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”
z przewodniczącym Bogdanem
Orłowskim na czele wraz pocztami sztandarowymi.

Zmarł Krzysztof
Sarapata
Krzysztof Sarapata zmarł 19 listopada. Miał 59 lat. Pracował w Złotoryjskich
Zakładach Obuwia od 1977 do 1998.
W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w tym zakładzie. Od czerwca 1999 roku
pracował w Biurze Oddziału Zarządu Regionu
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” w Złotoryi jako kierownik oddziału. Członek organizacji międzyzakładowej przy Regionie Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
Pogrzeb Śp. Krzysztofa Sarapaty odbył się na cmentarzu komunalnym w Złotoryi 21 listopada. W pogrzebie uczestniczyło wielu
członków Związku oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”.

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy w dniach 19 – 20 listopada br. zorganizował we
Wrocławiu szkolenie dla społecznych inspektorów
pracy z NSZZ„Solidarność”.
Program szkolenia:
 Substancje chemiczne i ich mieszaniny.
 Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
dotyczące stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.
 Podstawowe obowiązki pracodawców
w zakresie bhp przy stosowaniu substancji/mieszanin niebezpiecznych.
 Ocena ryzyka zawodowego.
 Podstawowe prawa i obowiązki pracowników
w zakresie bhp przy stosowaniu substancji/mieszanin niebezpiecznych.
Region Zagłębie Miedziowe na szkoleniu reprezentowali społeczni inspektorzy pracy z: Sitech Sp.
z o. o. w Polkowicach i Inova CIT Sp. z o. o. w Lubinie.

Lider dialogu
autonomicznego – część 1

Członkowie organizacji w: Sitechu Sp. z o. o.
w Polkowicach., Lear Corporation Poland II Sp. z o.
o. Oddział w Legnickim Polu, PKP Cargo Legnica,
KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny
w Rudnej, Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o. o. w Lubinie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie
w dniach 13 – 16 listopada br. wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa wewnątrzzwiązkowego i prawa pracy. Zajęcia przeprowadziły Ewa Kosiorowska
i mecenas Monika Majka z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Będzie trójdzielny
kalendarz na 2019 rok
W Zarządzie Regionu
oraz oddziałach ZR (wg
rozd z i e l nika) już
w połowie
grudnia
będą do
odbioru kalendarze
trójdzielne na rok 2019. Na przyszłorocznym kalendarzu widnieją zdjęcia z działalności związkowej z ostatnich lat.

2019

Zdjęcia na kalendarzu wykonali: Marcin Żegliński,
Piotr Wegner, Wojciech Obremski.
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ie chcemy ciągle zarabiać
tyle, ile wynoszą kwoty
wypłacanych przez nas
zasiłków. Chcemy zrównania
wynagrodzeń w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej z urzędami gmin i miast,
czyli z wynagrodzeniami pracowników samorządowych,
chcemy przejrzystej ścieżki
aw ansu z awo d owe go d l a
poszczególnych grup zawodowych, wzrostu dodatku terenowego dla pracowników socjalnych, który od 14 lat wynosi tyle
samo. To główne postulaty –
wylicza Aneta Mazur, przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” pracowników MOPS w Legnicy.
– Pomoc społeczna jest
zawsze na końcu kolejki jeżeli chodzi o środki na wynagrodzenia. Od lat nasze postulaty
dotyczące podwyżek i poprawy
warunków pracy nie były realizowane.

Pracownicy pomocy społecznej w stosunku do innych grup
zawodowych zarabiają mało. Praca jaką wykonują jest ciężka, trudna i odpowiedzialna. Domagają się
żeby Ministerstwo Rodziny Pracy
i Polityki Społeczne w końcu zwróciło uwagę na problem. Chcą za
swoją ciężką pracę dostawać tyle,
ile pracujący w podobnych zawodach, zatrudnieni w innych instytucjach.
– Na przykład pielęgniarki
które zatrudniamy, mają już na
wstępie o wiele niższe wynagrodzenie od pracujących w szpitalu
pielęgniarek. Nie dotyczą ich też
wynegocjowane podwyżki dla
pracowników służby zdrowia.
Wychowawcy pracujący na przykład w ośrodku pomocy terapeutycznej z dziećmi, nie podlegają karcie nauczyciela. Podobnie ma się sytuacja z pracownikami zatrudnionymi w podlegających nam żłobkach, mają niższe
zarobki niż pracownicy przed-

szkoli miejskich – wyjaśnia Aneta Mazur.
Od poniedziałku 19 do piątku
23 listopada pracownicy biorący
udział w proteście przychodzili do
pracy ubrani na czarno. Do piersi przypięli plakietkę informującą
o udziale w proteście, w jednostkach, w których trwał protest.
Postulaty skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to wdrożenie zmian
legislacyjnych pozwalających na
wzrost wynagrodzeń i poprawę
warunków pracy pracowników
pomocy społecznej, m.in.:

Akademia Dialogu
Społecznego

W dniach 27 – 29 listopada br. w Warszawie odbyła się Akademia Dialogu
Społecznego dla młodych
członków NSZZ „Solidarność”. W programie przewidziano następujące punkty:
- D i a l o g sp o ł e c z ny
w praktyce – rozmowa
z liderem związkowym
- Dialog społeczny –
idea, podstawowe pojęcia,
regulacje prawne, trendy
- Rada Dialogu Społecznego – centralna instytucja
dialogu społecznego w Polsce
- Konsultacje społeczne jako przykład włącza-

nia partnerów społecznych
w proces decyzyjny w Polsce
- D i a l o g sp o ł e c z ny
w praktyce – rozmowa
z liderem związkowym
- Negocjacje – zajęcia
praktyczne

- D i a l o g s p o ł e c z ny
w regionach – wojewódzkie
rady dialogu społecznego
- Pan e l d y s ku s y j ny
z udziałem przedstawicieli trzech stron dialogu społecznego
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionu z Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w KGHM
Polsk a Mi e d ź S . A . O /
ZG „Lubin” i Organizacji
Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie.
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- Zrównanie oraz
podwyższenie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
na stanowiskach w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z pracownikami zatrudnionymi na
stanowiskach w urzędach gmin,
miast (miast na prawach powiatu).
- Jasna ścieżka awansu zawodowego oraz gwarantowany wzrost
wynagrodzeń po podniesieniu
kwalifikacji zawodowych.

- Dodatkowy urlop co roku po
3 latach pracy w zawodach wykonujących pracę w terenie – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej oraz dodatek do
wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 12% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- Gwarancje bezpieczeństwa osobistego
w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi –
tworzenie przez pracodawców,
organy władzy i administracji
rządowej i samorządowej bezpiecznych warunków pracy.
- Wstrzymanie procedowania
projektu opracowywanego przez
Narodową Radę Rozwoju – Rozwój i koordynacja usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych.

Od 22 listopada
2018 roku zmiana
w prawie pracy
22 listopada 2018 roku, niektóre umowy o pracę zawarte
na czas określony automatycznie przekształcą się w umowy
na czas nieokreślony.
Od 22 lutego 2016 roku pracodawców i pracowników obowiązuje tzw. limit 33 miesięcy. Limit 33 miesięcy stanowi, że
okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy o pracę na czas
określony lub kilku takich umów z jednym pracodawcą nie
może przekraczać 33 miesięcy. Z kolei łączna liczba tych umów
nie może być wyższa niż 3 (art. 251 Kodeksu pracy).
W praktyce oznacza to, że 21 listopada 2018 roku miną dokładnie 33 miesiące od czasu wprowadzenia limitu. Według niego, niektóre umowy o pracę na czas określony zawarte przed 22 lutego
2016 roku (włącznie z tym dniem) i trwające nadal, co do zasady
przekształcą się 22 listopada w umowy na czas nieokreślony. Zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, ponieważ wynika
Piotr J. Jóźwiak radca prawny
z przepisów prawa.”
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Krajowy Zjazd Delegatów przyjął Uchwałę Programową
oraz szereg uchwał, stanowisk i apeli
(Uchwałę Programową
wydrukujemy w styczniowym
numerze gazety)

UCHWAŁY
UCHWAŁA Nr 1 XXIX KZD
ws. nadania tytułu Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” działając na
podstawie regulaminu przyjętego
uchwałą nr 18 XXVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla
NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym:
Andrzej Ciok, Zbigniew Bonarski, Jan Fiodorowicz, Kazimierz
Grajcarek, Maciej Jankowski, Zbigniew Kruszyński, Marian Krzaklewski, Jerzy Borowiec, ks. prałat Zbigniew Szygenda, Aleksander Piwoński
UCHWAŁA Nr 2 XXIX KZD ws.
przekazywania składki członkowskiej
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” działając na
podstawie § 18 ust.1 Statutu NSZZ
„Solidarność” i ustawy o związkach zawodowych (art.331, ust.
2) zobowiązuje wszystkie organizacje zakładowe i międzyzakładowe NSZZ „Solidarność” do złożenia u swoich pracodawców
pisemnych wniosków o przekazywanie składki członkowskiej należnej zarządowi regionu i Komisji
Krajowej bezpośrednio na konto
zarządu regionu. Kopia wniosku
z potwierdzeniem przyjęcia przez
pracodawcę, winna być przekazana do zarządu regionu w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji organizacji. Odstępstwo od tej zasady jest
możliwe wyłącznie w drodze porozumienia pomiędzy właściwym
zarządem regionu a zainteresowaną organizacją.
UCHWAŁA Nr 3 XXIX KZD ws.
zmian w Uchwale nr 1 XIX KZD
§ 1 punkt 1) podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
1) kandydatem może być członek Związku spełniający jeden
z następujących warunków:
a) będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów,
legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do
Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres
przynależności nie dotyczy organizacji nowotworzonych z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już
istniejących. Zarząd regionu może

wyrazić zgodę na kandydowanie
do władz podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej
wewnętrznych jednostek organizacyjnych osób niespełniających
warunku sześciomiesięcznego,
nieprzerwanego okresu przynależności do Związku bezpośrednio
poprzedzającego wybór. Decyzja
zarządu regionu jest ostateczna.
w punkcie 2) dodaje się podpunkt d) w brzmieniu: przewodniczącego podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4 XXIX KZD ws.
zmian w Uchwale nr 3 XIX zmienionej Uchwałą nr 7 XXII KZD
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” wprowadza
następującą zmianę w Uchwale
nr 3 XIX zmienionej Uchwałą nr 7
XXII KZD:
Zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”, działając na
podstawie par. 77 Statutu NSZZ
„Solidarność” określa ogólne
zasady afiliacji jednostek organizacyjnych Związku w organizacjach
międzynarodowych”.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5 XXIX KZD ws.
zmian w Uchwale nr 4 XIX KZD
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” wprowadza
następujące zmiany
w Uchwale Nr 4 XIX KZD :§ 5
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
W przypadku, gdy podstawowa jednostka organizacyjna Związku zrzesza pracowników różnych
branż, a jej niższe jednostki organizacyjne, o których mowa w §§
19 ust. 7 i 8 oraz 27 ust. 1 Statutu NSZZ „Solidarność”, zrzeszają pracowników zatrudnionych
u pracodawców tej samej branży, mogą one należeć do różnych,
odpowiednich dla tej branży regionalnych, międzyregionalnych lub
krajowych sekcji branżowych.
§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Krajowy sekretariat branżowy
jest zrzeszeniem krajowych sekcji branżowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku
wymienionych w § 29 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność” i jest rejestrowany przez Komisję Krajową,
która określa zakres jego działania.
§ 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nadzór nad realizacją posta-

APELE
nowień § 6 Krajowy Zjazd Delegatów powierza Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6 XXIX KZD ws.
zmian w Uchwale nr 14 XXVI KZD
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” wprowadza
następujące zmiany w Uchwale Nr 14 XXVI KZD § 4 otrzymuje
brzmienie: Krajowemu Zjazdowi
Delegatów przedkładane są pod
głosowanie tylko projekty uchwał
zmieniających Statut, opracowane
przez Komisję Statutową Zjazdu.
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7 XXIX KZD ws.
zmian w Uchwale nr 1 XIX KZD
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” wprowadza
następujące zmiany w Uchwale Nr
1 XIX KZD :§ 2 ust. 3a otrzymuje
brzmienie:
„W szczególnych przypadkach – za zgodą zarządu regionu
lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej – wybory władz w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku mogą być przeprowadzone
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość. Zasady oraz sposób
przeprowadzania wyborów w tym
trybie określa uchwała Komisji
Krajowej.”
Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 17 XXIX KZD
ws. wolnych od pracy niedziel
i świąt
Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że w niedziele powinna
być prawnie ograniczona praca
niekonieczna. W roku 1980 „Solidarność” walczyła o wolne od pracy soboty, a obecnie musi upominać się o wolne niedziele.
Dla przykładu, w branży spożywczej pracownicy zmuszani są
do pracy we wszystkie dni w roku,
w niedziele i nawet największe
święta. Ma to niezwykle negatywny wpływ na regenerację sił, na
życie rodzinne jak i na zaspokajanie innych podstawowych ludzkich potrzeb.
Krajowy Zjazd Delegatów
zobowiązuje Komisję Krajową do
podjęcia działań w celu prawnych
regulacji eliminujących pracę niekonieczną w niedzielę

STANOWISKA
STANOWISKO Nr 1 XXIX KZD ws. wieku
emerytalnego
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia przywrócenie progów wiekowych uprawniających pracowników do przejścia na emeryturę w wieku 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak dla pełnej realizacji postulatów NSZZ „Solidarność”
brakuje w obowiązującej ustawie zapisu o możliwości skorzystania przez pracownika z prawa
do emerytury bez względu na osiągnięty wiek
życia, uzależnionego od stażu pracy liczonego według okresów składkowych na ubezpieczenie społeczne niezależnie od formy zatrudnienia.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się od Rządu RP wprowadzenia zapisu w ustawie umożliwiającego przejście
na emeryturę po osiągnięciu 35 lat pracy kobietom i 40 lat pracy mężczyznom.

STANOWISKO Nr 2 XXIX KZD ws. zatrudniania cudzoziemców w Polsce
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” dostrzega polepszenie się sytuacji
na rynku pracy w Polsce, jednak widzi występujące na nim niekorzystne dla polskiego pracownika zjawiska. Szczególnie dużo emocji budzi szerokie otwarcie polskiego rynku pracy na cudzoziemców. Obecne procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców prowadzić
mogą do nieprawidłowości w ich zatrudnianiu.
Częste przypadki zatrudniania cudzoziemców
przez agencje pracy tymczasowej stwarzają moż-
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liwości pracodawcom do nadużyć, których skutkiem może być dumping socjalny, a także obniżenie wynagrodzeń pracowniczych.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” domaga się, aby zatrudnianie cudzoziemców odbywało się na takich samych zasadach, jak pozostałych pracowników.

STANOWISKO Nr 3 XXIX KZD ws. utrudniania działalności związkowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się nagminnemu łamaniu praw związkowych poprzez nadużywanie
przepisów Kodeksu pracy dotyczących rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy),
w przypadku działaczy związków zawodowych
objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem.
Niepokój budzi również wykorzystywanie przez wielu pracodawców słabości polskich organów wymiaru sprawiedliwości, które wykazują się brakiem skuteczności w przypadku prowadzenia postępowań związanych
z łamaniem praw związkowych.
Obecne regulacje nie chronią, zagwarantowanych prawem międzynarodowym
i polskim, wolności związkowych. Prowadzone, przez prokuraturę i policję, sprawy są
zbyt często umarzane, a w przypadku spraw
sądowych wszystkie koszty tych procedur
ponosi polski podatnik.
Krajowy Zjazd Delegatów wnosi do Komisji Krajowej o podjęcie działań, które dopro-

wadzą do zmian legislacyjnych i organizacyjnych, zapewniających lepszą ochronę działaczy związkowych. Jednocześnie, w ocenie KZD
konieczne jest wprowadzenie osobistej odpowiedzialności osoby działającej w imieniu pracodawcy, w związku bezpodstawnym zwolnieniem, potwierdzonym wyrokiem sądowym,
zwolnieniem działacza związkowego z pracy.

STANOWISKO Nr 4 XXIX KZD ws. zmian
legislacyjnych dotyczących zajmowania
komorniczego świadczeń z ZFŚS
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę na krzywdzące pracowników przepisy pozwalające na zajęcia komornicze świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Krajowy Zjazd Delegatów uważa, iż konieczne są stosowne zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz
w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, które uniemożliwiałyby komornikom zajęcie ww. świadczeń uzyskanych przez
osoby do tego uprawnione
Środki pieniężne uzyskane przez pracowników z ZFŚS, nie są wynagrodzeniem, a jedynie
formą pomocy finansowej dla najsłabiej sytuowanych pracowników, uzależnioną od sytuacji
życiowej, rodzinnej i materialnej. Świadczenie
to jest słuszne społecznie i jako takie powinno
być wolne od zajęć komorniczych.
Oczekujemy od strony rządowej stosownych zmian legislacyjnych uniemożliwiających

zajęcia komornicze świadczeń z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.

STANOWISKO Nr 5 XXIX KZD ws. ustawy
o Święcie Narodowym z okazji 100 rocznicy –
dzień wolny od handlu
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do Senatu RP
o wprowadzenie zmian do ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, polegających na przyznaniu
dnia wolnego od pracy 12 listopada 2018 roku
również pracownikom handlu.
Przyjęta przez Sejm ustawa ustanawiająca
dzień wolny od pracy 12 listopada 2018 roku
umożliwia Polkom i Polakom pełne świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z niezrozumiałych dla nas względów tej możliwości ma być pozbawiona, licząca
ponad milion osób, grupa pracowników handlu

STANOWISKO Nr 6 XXIX KZD ws. sytuacji
w polskiej służbie zdrowia
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” doceniając pozytywne zmiany dokonujące się w sektorze zdrowia takie jak powstrzymanie procesu komercjalizacji i prywatyzacji szpitali oraz upaństwowienie ratownictwa medycznego, oczekuje realnej poprawy dostępności
świadczeń medycznych dla pacjentów.
Z nadzieją przyjmujemy zapowiedzi premiera Morawieckiego, iż służba zdrowia znalazła się
wśród priorytetów obecnego rządu i wymaga
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konsekwentnego działania zarówno w zakresie
zwiększenia nakładów finansowych, jak i efektywnego wykorzystania obecnych możliwości.
NSZZ „Solidarność” od wielu lat wskazuje
szereg nieprawidłowości w organizacji systemu i marnotrawienia środków publicznych.
Rażące dysproporcje w wynagrodzeniach
pomiędzy grupami zawodowymi budzą uzasadnione protesty. Działania Ministra Zdrowia
i Prezesa NFZ, które doprowadziły do zawarcia porozumień z przedstawicielami środowisk
lekarskich i pielęgniarskich naruszyły Konstytucję oraz Ustawę o związkach zawodowych
gwarantujące równość związków zawodowych. Kolejny raz rządzący zastąpili niezbędne
rozwiązanie systemowe doraźnymi, politycznie
uwarunkowanymi umowami.
NSZZ „Solidarność” wyrażając stanowczy
protest wobec takich działań złożył skargę do
Międzynarodowej Organizacji Pracy.
KZD wzywa zarządzających polską służbą
zdrowia do równego traktowania wszystkich
pracowników zatrudnionych w podmiotach
działalności leczniczej i szanowania zasad rzetelnego dialogu.
Uchwalona przez Parlament i podpisana
w ostatnim czasie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Ustawa o zmianie ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych
innych ustaw to zaledwie początek drogi porządkowania praw pracowniczych,w tym prawa do

godnego wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w szeroko pojętej ochronie zdrowia.
W celu poprawienia bezpieczeństwa
w opiece nad chorymi niezbędne jest radykalne zwiększenie liczby zatrudnionych pracowników. Za absolutnie konieczne uznajemy
zwiększenie nakładów na ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej
każdego szczebla.
Bez społecznego zaufania nie będzie możliwe wprowadzanie skutecznych zmian w celu
usprawnienia systemu.
Za niezbędne uznajemy utrzymanie spójnej,
skutecznej i efektywnie zarządzanej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie wody, żywności, walka z dopalaczami to zadania, które nie tylko gwarantują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, ale przede wszystkim chronią nasz kraj
przed coraz częściej występującymi ryzykami epidemii, skażonej żywności, masowego składowania odpadów oraz zagrożenia bioterroryzmem.
KZD uznaje lecznictwo uzdrowiskowe za
integralną część powszechnej ochrony zdrowia.
W świetle dokonujących się zmian demograficznych należy zwiększyć finansowanie tych świadczeń a tym samym poprawić
dostępność do polskich uzdrowisk. Wydłużenie życia i kryzys rodziny wielopokoleniowej
nakładają na rządzących obowiązek zapewnienia właściwie zorganizowanej pomocy społecznej i opieki długoterminowej.
NSZZ „Solidarność” domaga się stworzenia spójnego systemu pomocy ludziom starszym, samotnym, szczególnie pozostającym bez środków finansowych niezbędnych

do godnego życia. Konieczne jest zapewnienie kadr, nie tylko medycznych, przygotowanych do długoterminowej opieki nad seniorami i osobami nieuleczalnie chorymi. Może się to
dokonać tylko poprzez uatrakcyjnienie finansowe zawodów opiekuna i asystenta społecznego oraz uregulowania statusu ich zatrudniania.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podkreśla, iż system ochrony zdrowia przyjazny pracownikom i pacjentom musi
mieć charakter komplementarny. Mamy pełną
świadomość trudności, jakie należy pokonać
po kilkudziesięciu latach błędów i zaniedbań.
Nasz Związek wyraża gotowość do współpracy w naprawianiu polskiej opieki zdrowotnej, ale
domaga się, aby konieczne zmiany odbywały
się z poszanowaniem zasad dialogu społecznego oraz uwzględnieniem stanowiska pacjentów.

STANOWISKO Nr 7 XXIX KZD ws. poparcia postulatów Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” popiera postulaty i działania podejmowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na rzecz poprawy
sytuacji pracowników oświaty, dobrej jakości
edukacji oraz patriotycznego i wychowawczego wymiaru polskiej szkoły.
Delegaci KZD popierają postulaty:
• Wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla
nauczycieli w wysokości 15% od 1 stycznia
2019 r. oraz poprawy poziomu wynagrodzeń
pracowników administracji i obsługi;

• Zmiany systemu wynagradzania i systemu
finansowania zadań oświatowych,
• Usunięcia niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy i awansu zawodowego
nauczycieli.
• Likwidacji godzin karcianych.
Krajowy Zjazd Delegatów oczekuje podjęcia przez stronę rządową rzeczywistego dialogu, którego efektem będzie m. in. realizacja
w/w postulatów.

STANOWISKO Nr 8 XXIX KZD ws. sytuacji
w szkolnictwie wyższym
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” uważa, że wprowadzona w życie ustawa
o szkolnictwie wyższym nie gwarantuje zgodności badań naukowych i dydaktyki z priorytetami gospodarki polskiej. Brak tej gwarancji
stanowi zagrożenie utratą miejsc pracy dla wielu pracowników naukowych i dydaktycznych.
Istnieje istotne zagrożenie, że ci wysoko
wykształceni specjaliści znajdą zatrudnienie poza
uczelniami, co w konsekwencji grozi zanikiem
wielu dyscyplin naukowych i eliminacją polskich
uczelni z europejskich programów badawczych.
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” stwierdza, że powyższe stoi w zasadniczej sprzeczności z deklaracjami rządu RP dotyczącymi innowacyjnej gospodarki.

STANOWISKO Nr 9 XXIX KZD ws. zaliczenia składek członkowskich do kosztów uzy-

skania przychodu i zapewnienia równego
traktowania partnerów społecznych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec braku równego traktowania partnerów społecznych w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na składki członkowskie do kosztów uzyskania przychodu. Członkowie związku zawodowego nie mają możliwości, jakie posiadają pracodawcy, zaliczenia w koszty uzyskania
przychodu wydatków na składki członkowskie,
jakie ponoszą w związku z przynależnością do
związku zawodowego. Sprzeciwiamy się różnicowaniu sytuacji prawnej, a w konsekwencji
finansowej, uczestników dialogu społecznego.
Związek zawodowy powołany jest do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Poprzez sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz realizację innych ustawowych zadań, w szczególności udział w tworzeniu
wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulamin wynagradzania, regulamin premiowania,
regulamin zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych, układ zbiorowy pracy), związek zawodowy wpływa na poziom wynagrodzeń pracowników, w tym członków związku. Istnieje zatem
relacja pomiędzy działaniem u pracodawcy związku zawodowego a uzyskiwanym przez pracownika przychodem z pracy. Z dobrodziejstwa działania związku zawodowego u pracodawcy korzystają wszyscy pracownicy, zaś koszty jego funkcjonowania ponoszą tylko jego członkowie. Przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Istnieje zatem uzasadniona podstawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot, jakie
są wydatkowane na składki związkowe.
Art. 21 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych przewiduje dla pracowników
szereg zwolnień przedmiotowych od podatku
dochodowego.
Należy jednak podkreślić, iż zwolnienia te
obejmują pracowników bez względu na ich
przynależność związkową lub jej brak. Ustawa nie przewiduje żadnego mechanizmu analogicznego jaki dotyczy pracodawców, który uwzględniałby fakt, iż członkowie związku zawodowego, w celu określonym w art.
22 ust.1 ustawy, ponoszą wydatki na składki
członkowskie, które powinny zostać zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów.
Biorąc powyższe pod uwagę, Krajowy
Zjazd Delegatów zwraca się do Posłów na Sejm
RP-członków NSZZ „Solidarność”, o uwzględnienie powyższych propozycji w pracach nad
zmianą ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie
apelujemy do pozostałych Posłów na Sejm RP, by
poparli stanowisko Krajowego Zjazdu Delegatów.

STANOWISKO Nr 10 XXIX KZD ws. „Programu dla Śląska”
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
zwraca się do Ministra Energii z żądaniem realizacji „Programu dla Śląska” i podjęcia natychmia-
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stowych działań zmierzających do rewitalizacji
wszystkich bloków energetycznych opalanych
węglem kamiennym, w tym Elektrowni Łaziska.

STANOWISKO Nr 11 XXIX KZD ws. pracy
zmianowej
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wnioskuje do Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” o podjęcie działań zmierzających
do wprowadzenia zakazu pracy w niedziele
i święta dla pracowników pracujących w systemie pracy zmianowej.
Ustawodawca, wprowadzając do Kodeksu Pracy zmianę likwidującą pracę w systemie
czterobrygadowym, wprowadził możliwość
pracy na tych stanowiskach, które nie są uzasadnione technologicznie, dla pracowników
zatrudnionych w normalnym systemie 3 zmianowym. Powyższe było naruszeniem regulacji, która jednoznacznie określała rodzaje prac
dopuszczonych w niedziele i święta.
Taki system pracy powoduje poważne
komplikacje nie tylko w życiu rodzinnym, uniemożliwia podwyższania kwalifikacji w systemie zaocznym. Jednocześnie uciążliwość takiej
organizacji pracy wywołuje negatywne skutki zdrowotne u pracowników (zaburzenia snu,
ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych i innych) zwłaszcza w perspektywie długofalowej .
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty
KZD uważa, że postulowane zmiany w przepisach są konieczne i w pełni uzasadnione.

APEL Nr 1 XXIX KZD ws. sporu zbiorowego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej
Krajowy Zjazd Delegatów popiera działania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie prowadzącej
spór zbiorowy, którego przedmiotem są
żądania wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń pracowników oraz zmiany systemu wynagradzania.
Krajowy Zjazd Delegatów apeluje do
Dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej – Pana Waldemara Dąbrowskiego
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Prof. Piotra Glińskiego
o pilne podjęcie działań zmierzających do
zrealizowania żądań pracowników Teatru
i zakończenia sporu zbiorowego.
APEL Nr 2 XXIX KZD ws. odmrożenia
podstawy odpisu na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” zwraca się do Rządu i Parlamentu RP o niezwłoczne wprowadzenie zmian
legislacyjnych, mających na celu całkowite odmrożenie podstawy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2019 roku.
Posłanie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy
My Delegaci, zebrani na XXIX Sesji
Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, przesyłamy ludziom pracy i ludziom dobrej woli całego świata braterskie pozdrowienie, wyrazy solidarności
i zatroskania o kształt codziennego życia
każdego człowieka pracującego.
Pomni na to, jak NSZZ „Solidarność”
wpisał się w dzieło obrony wolności i przyczynił się do podjęcia wysiłków na rzecz
powstania wolnego ruchu związkowego
w uciemiężonych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec daru
wolności, szacunku dla godności człowieka i respektowania należnych mu, niezbędnych dla jego rozwoju, warunków
życia i pracy.
Jako związek zawodowy zakorzeniony w praktycznym doświadczeniu walki
o wolność, czujemy się zobowiązani pełnić rolę gwaranta przede wszystkim takich
stosunków społecznych, w których będzie
zachowany prymat dobra człowieka,
zarówno we współczesnych stosunkach
zatrudnienia jak i w kodyfikacjach związanych z prawem pracy. Tej naszej powinności chcemy – wraz z innymi środowiskami
świata pracy – dawać wyraz wszędzie tam,
gdzie to pierwszeństwo dobra jest zagrożone przez rozmaite nadużycia polityczne
i ekonomiczne.
W tym wspólnym dążeniu nie może
zabraknąć „Solidarności” rozumianej
w myśl zasady: „jedni drugich brzemiona
noście”. Zasada ta, jak żadna inna, umożliwia respektowanie sprawiedliwości społecznej, międzyludzkiego zrozumienia
i wzajemnej miłości, pojętej jako odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Konieczna jest i dziś międzyludzka solidarność, zjednoczenie serc, umysłów i wysiłków, konieczna jest więź między różnymi środowiskami świata pracy zrzeszającymi się w związki zawodowe czy organizującymi się w ruchy społeczne na wszystkich kontynentach tak,
aby oprzeć się nowym zagrożeniom jakie
coraz częściej pojawiają się w rozmaitych
obszarach życia społeczno-gospodarczego we współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości. Koniecznym jest więc zorganizowanie wspólnej pracy wokół idei
powstania ponadnarodowych związków
zawodowych, zaczynając od wypracowania podstaw dla realizacji Układu Ogólnego w sprawie godności pracy.
W tym dziele rola wolnych związków
zawodowych jest nie do zastąpienia. Są
one, i zawsze będą, wykładnikiem wielkiej troski „Solidarnych” o wolność, sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy w poszczególnych dziedzinach ich zawodowej aktywności.
Zwracamy się więc do Was, Drodzy
Przyjaciele z różnych związków zawodowych, ruchów społecznych, aby treść
naszego braterskiego przesłania dotarła do jak największej rzeszy ludzi pracy na
całym świecie.
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„Kto żyć umie-ten nigdy
nie umiera”

Biskup Władysław Bandurski

Msza św. w intencji
kolejarzy i ich rodzin
25 listopada br. w Sanktuarium św. Jacka
w Legnicy została odprawiona msza św.
w intencji pracowników kolei i ich rodzin oraz
w intencji rozwiązania trudnych spraw tego
sektora naszej gospodarki.

L

iturgii przewodniczył
dziekan ks.
Józef Borowski.
Zebrani modlili
się również za śp.
Marka Podskalnego – wieloletniego przewodniczącego KZ w PKP
Cargo S.A. Region
Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” repre-

Wybory w OZ w Lear Corporation Poland II Sp. z o. o. O/Legnickie Pole

Do Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Agnieszkę Stolarską, Marcina Duchnickiego,
Grzegorza Kunę i Błażeja Giezka. Przewodniczącym
ZKR został Marcin Duchnicki. Wybrano też delegata
na Walne Zebranie Delegatów Regionu. Został nim
Henryk Pajerski.
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zentował przewodniczący ZR
Bogdan Orłowski. Nie zabrakło
także przedstawicieli kolejarzy
i ich rodzin.
We mszy uczestniczyły poczty
sztandarowe NSZZ „Solidarność”
oraz Katolickiego Stowarzyszenia
Kolejarzy.
Po mszy przedstawiciele NSZZ
„Solidarność” udali się na cmentarz komunalny, gdzie złożyli
kwiaty na grobie śp. Marka Podskalnego.

„Kto nie rozbije białego koloru na
siedem-nie ujrzy tęczy, kto nie rozdwoi, nie roztroi, nie rozerwie
krwawą pracą na czyny olbrzymie
ten nie pokona złego w dobrem,
nie stanie się zwycięzcą, nie
będzie żył wiecznie w pamięci narodu.” „Nie ujrzy tęczy , kto
nie rozbije białego koloru na siedem-nie zrozumie bohatera, kto
nie pozna z jakich walk pojedynczych, ciągłych, drobnych, bezustannych walk ze sobą i złem,
stwarza się owo wielkie, nieskończenie piękne imię >Zwycięzcy<” –wołał
w 1903 roku podczas jednego z kazań
na Skałce w Krakowie biskup Władysław
Bandurski.
Ksiądz Biskup Władysław Bandurski związał się ze Lwowem i Wilnem. We
Lwowie ukończył szkoły, w 1887 roku
został wyświęcony na kapłana. Tam też od
1906 roku był sufraganem.
Od młodzieńczych lat działał w organizacjach niepodległościowych. W jego
mieszkaniu spiskowcy omawiali plan
wysadzenia w powietrze soboru na placu
Saskim w Warszawie, symbolu rosyjskiej
dominacji. To właśnie ksiądz W. Bandurski w 1901 roku poświęcił krzyż, który stanął na Giewoncie.
„W 1903 roku objął funkcję kanonika
kapituły krakowskiej oraz został papieskim prałatem domowym. Jako kanclerz
cieszył się zaufaniem ks. kardynała Puzyny, mimo różnic w poglądach politycznych. Kiedy Wojciech Korfanty, zwalczany przez księży niemieckich ze Śląska,
szukał pomocy w Krakowie, ks. Bandurski przychylił się do jego prośby i ułatwił
potajemne udzielenie tego sakramentu.”
Przed I wojną zbliżył się do ruchu strzeleckiego i Józefa Piłsudskiego, a w czasie
wojny został opiekunem duchowym żołnierzy Legionów Polskich, szczególnie
związany był z
I Brygadą, „podarował na rzecz legionów swój złoty biskupi łańcuch. Kilkukrotnie z narażeniem życia odwiedzał na
froncie okopy legionistów. Był uhonorowany wieloma wysokimi odznaczeniami
państwowymi. Przez marszałka Piłsudskiego został odznaczony krzyżem Virtuti Militari.”
Wielki polski patriota szybko dał
się poznać jako złotousty kaznodzieja. Pamiętał o rocznicach Powstań narodowych, głosił płomienne homilie dla
Tadeusza Kościuszki, przeora i obrońcy Jasnej Góry Augustyna Kordeckiego, Romualda Traugutta, podtrzymywał
na duchu żołnierzy walczących na froncie. Z miłością mówił o nich: „> I tak stąpasz ofiar polem< -powiada Krasiński,

jakoby w wieszczym przeczuciu i widzeniu żołnierza polskiego, który stąpa ofiar
polem i ofiarę wielkiej służby spełnia bez
spoczynku od dnia 6 sierpnia 1914 roku,
kiedy pierwszy oddział piechoty strzeleckiej przekroczył granicę i wszedł do Królestwa, by pędzić Moskali z rdzennie polskiej ziemi”.
„Bandurski mówił też o oświacie, pracy u podstaw, dobrym życiu społecznym
Polaków.”
I radził :”Budowę nowej Polski zacząć
potrzeba od wychowania młodego pokolenia w zdrowych narodowych zasadach. Narody wolne dbają o młodzież .
O ileż większa powinność spada na Naród
w niewoli”; „Budujcie Polskę w sercach
waszych!...Budujmy serca iście polskie
i duszę prawdziwie i żywotnie polską.”

Z I Brygada Legionów przeszedł cały
szlak bojowy. Niósł posługę kapłańską
rannym, umierającym w czasie krwawych
bitew: pod Krzywopłotami, nad Nidą, czy
na Wołyniu.
„Mamy księdza kapelana , co ma
habit po kolana”-głosiła legionowa
piosenka o księdzu Kosmie. Zakonnicy nawet w warunkach frontowych mieli obowiązek nosić habit
przypisany swojemu zgromadzeniu. Mogli jednak go skracać,
co najwyraźniej uczynił również
Ksiądz Lenczowski.
W pamiętnikach, pod datą 30
grudnia 1915 roku o. Kosma zapisał:
„Zebranie kapelanów I Brygady, był
ks. Żytkiewicz, który stale był przy VI
batalionie Fleszara, ks. Ciepichałł, pijar
z 1 pułku. Omawiano sprawę odznak
kapelańskich, bo dotychczas ich nie było.
Ja chodziłem w habicie, w żołnierskim
płaszczu i czapce wojskowej, ks. Żytkiewicz w sutannie, a ks. Ciepichałł w pijarskiej sukni. […] Z postulatami poszedłem
z ks. Żytkiewiczem do Piłsudskiego, przyjął nas por. Stachiewicz Julian, zastępca
szefa sztabu Sosnkowskiego. Jako oznaki
kapelańskie naznaczył trzy paski srebrne
na rękawach.”
„Ksiądz Kosma jako zakonnik habit
miał przepasany sznurem, na nim- z jednej strony nosił różaniec a z drugiej pistolet w kaburze”.
Podczas kryzysu przysięgowego odmówił przysięgi jak cała I Brygada. Został
wtedy przeniesiony przez dowództwo
do Polskiego Korpusu Posiłkowego, który wkrótce również został internowany.
Zdecydował się o pójściu do niewoli wraz
z żołnierzami.
„Musiał być nieznośnym jeńcem bo
został wydalony z obozu w Huszt za noto-

„…jak tylko gorącą miłość
Boga, miłość Ojczyzny
i cześć dla Najświętszej
Maryi Panny”
Ksiądz Karol Kosma Lenczowski
7 sierpnia 1914 roku, na polecenie biskupa Adama Sapiehy
ksiądz Kosma Lenczowski został
kapelanem oddziałów strzeleckich, przekształconych później
w I Brygadę Legionów Polskich
i wyruszył na front.
Karol Marcel Lenczowski był
zakonnikiem. Należał do zakonu OO Kapucynów. a w 1905 roku
przyjął świecenia kapłańskie.
To właśnie on odprawiał pamiętną
Mszę z okazji Święta Wojska Polskiego
30 sierpnia 1914 roku w Kielcach. Wtedy właśnie z rąk J. Piłsudskiego otrzymał
pierwszą legitymację kapelańską.
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ryczne pomaganie w ucieczkach legunów”
W wojsku polskim dosłużył się stopnia
kapitana.
„Za pracę niepodległościową i społeczną otrzymał Krzyż Niepodległości i Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.”

„ Pilnie na to zważać
potrzeba , żeśmy się podjęli
bronić Kościoła Bożego
i dobra całej najdroższej
Ojczyzny…”
Ksiądz Stanisław Żytkiewicz
„Na szczególne uznanie zasługuje organista, 70-letni p. Żytkiewicz. Po objęciu posady w Boguchwale udzielał ojcom naszym
nauki czytania i pisania, kiedy jeszcze nie było szkoły. W ciągu półwiekowej pracy w swoim
zawodzie, nieskazitelnym trybem
życia zdobył
sobie w całej
okolicy
powszechny szacunek. Jego
synowie
zajmują szczytne stanowiska. Stars z y St a n i sław był kapelanem I Brygady Legionów Polskich. Obecnie (rok
1933) jest dziekanem
wizytatorem w randze
podpułkownika WP. Młodszy Aleksander po ukończeniu wyższych szkół w Warszawie, zajmuje poważne
stanowisko w stolicy naszego państwa. Pan
Żytkiewicz (ojciec) jest synem ziemianina,
któremu rząd rosyjski skonfiskował majątek
za udział w powstaniu”-pisano o rodzinie
przyszłego kapelana Legionów.
Stanisław Żytkiewicz wyświęcony
został w sierpniu 1914 roku w Przemyślu.
Przyjaźnił się z Leopoldem
Lisem-Kulą. Dlatego też uzyskawszy zgodę przełożonych udał się
wraz z nim i jego oddziałem do
Krakowa do tworzących się Legionów.
„Już 5 sierpnia, w krakowskim
kościele pw. św. Piotra i Pawła, młody kapelan Stanisław Żytkiewicz przyjął uroczystą przysięgę legionistów.
Akt przysięgi należy uznać za historyczny moment powstania Wojska Polskiego,
które stało się formalnym zalążkiem odradzającego się państwa.”

Podobnie jak inni kapelani dzielący
losy żołnierzy, ksiądz Żytkiewicz przeszedł szlak bojowy I Brygady. Dosłużył
się stopnia porucznika. Odznaczony był
Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Zasługi i wieloma innymi odznaczeniami.
„Po bitwie opatrywał rannych i grzebał zabitych.” Latem 1915 roku, w czasie jednej z bitew nad rzeką Styr na Wołyniu, tak opisał go dr Felicjan Sławoj Składkowski - lekarz I Brygady Legionów, późniejszy premier RP: „w tej chwili ks. kapelan Żytkiewicz siada na swego konika,
którego podprowadził mu ordynans. Na
nasze pytanie dokąd jedzie, odpowiada, że
jedzie pod druty rosyjskie szukać rannych.
Jest zbyt słaby by iść o własnych siłach,
jedzie więc konno. Na nasze przedstawienie, że to nie ma sensu jechać konno
pod druty, nie odpowiada nic,
cmoka na konia i rusza
z miejsca, machając swoją witką.
Wkrótce wsiąka
w mrok nocy…
Ranni przyniesieni nad
ranem, opowiadają, że
jakiś „pan”
w cywilnym płaszczu przyprowadził
do nich
patrol sanit a r n y. B y ł
to oczywista,
ks. Żytkiewicz,
który w swoim
gumowym płaszczu jeździł o sto kroków od okopów rosyjskich i kierował tam pracą patroli sanitarnych. Koło 4 rano
wrócił zmęczony, ale spokojny jak zwykle…”.
***
Kapelani Wojsk Polskich zasłużyli się
tak Słowem jak i Czynem dla odzyskania
Niepodległości Polski. Służyli na froncie,
w okopach. Pomagali żołnierzom duchowo
i materialnie i edukacyjnie. Opiekowali się
rannym i umierającymi.
Dlatego rację ma Tomasz Łysiak pisząc:
„Winniśmy wdzięczność za tyle pokoleń
wspaniałych księży, prawdziwych uczniów
Chrystusa, pięknych kapłanów Polaków.”
Agnieszka Rurak-Żeleźny

Służba Niepodległej, strona www, Władysław Bandurski
T. Łysiak, Kapłani wiodący ku wolności,
„Sieci”
Prv.pl, strona www, Ppłk S. Żytkiewicz
Boguchwała, oficjalny serwis gminy
internet
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Karczma Piracka
– Solidarność Polkowice
Sieroszowice
Nadszedł czas barbórek! Także w Solidarności
ZG Polkowice Sieroszowice tradycji stało się
zadość. Członkowie Solidarności wspólnie
zasiedli przy stole, aby pobiesiadować,
odpocząć od całorocznego trudu górniczej
pracy i zaduchu kopalnianych korytarzy.
24 listopada w Hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie
zebrała się brać górnicza by we wspaniałej atmosferze uczcić górnicze święto. Tematem przewodnim tegorocznej karczmy były pirackie
przygody. Przy ławach zasiadło ok. 1000 piratów, którzy po odśpiewaniu Górniczego Hymnu mogli wykazać się swoimi umiejętnościami w licznych konkursach. Zabawa trwała dowieczora.

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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