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Pierwsze dni Solidarności 
39. lat temu 31 sieprnia 
narodziła się „Solidarność”. 
Jednym z pierwszych 
zakładów pracy który wtedy 
zastrajkował był legnicki PKS 
(na zdjęciu). W rocznicę 
Sieprnia apelujemy do osób 
mających zdjęcia z Regionu 
Zagłębie Miedziowe z lat 
osiemdziesiątych (z narodzin 
Solidarności jak i stanu 
wojennego) o przekazanie ich 
do Zarządu Regionu Zagłębie 
Miedziwoe NSZZ 
„Solidarność”.

w Regionie
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dek, Marian Startnowski, Józef 
Swacha, Lesław Tomaszewski, 
Mikołaj Zendra. Jego pierwsza 
siedziba mieściła się przy uli-
cy Roosevelta 1 (…). W pro-
ces tworzenia struktur związ-
kowych województwa legni-
ckiego wchodziło więc w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji – istnie-
nia trzech struktur aspirujących 
do roli kierowniczej. Sytuację 
dodatkowo komplikował fakt, 
iż część zakładów pracy Zagłę-
bia Miedziowego zarejestrowa-
ła się bezpośrednio we wroc-
ławskim MKZ.

Łukasz Kamiński (Frag-
menty z książki: Drogi do Wol-
ności Zagłębia Miedziowe-
go), Wydawnictwo EDYTOR, 
Fot.  Henryk Nazarczuk, Arch. 
WO., 26 sierpnia strajk objął 
chocianowską Fabrykę Auto-
matów Tokarskich, jednakże 
po deklaracji spełnienia żądań 
w zakresie poprawy zaopatrze-
nia i warunków pracy został 
on przerwany.  Krótkotrwa-
ły strajk kilkudziesięciu gór-
ników zanotowano w kopal-
ni Polkowice, 100 osób zastraj-
kowało w Walcowni Miedzi 
Cedynia w Orsku. Nazajutrz 
rozpoczął się strajk w Zakła-
dach Górniczych Lubin i Rud-

na (jako pierwszy stanął szyb 
Rudna Zachód). Utworzo-
no Komitet Strajkowy, którym 
kierował początkowo Andrzej 
Poroszewski, a jego zastępcą 
był Ryszard Sawicki. (…). 29 
sierpnia załoga nie zaakcepto-
wała postawy Doroszewskie-
go w negocjacjach z władzami 
i zażądała zmiany stanowisk 
i Sawicki został przewodniczą-
cym Komitetu Strajkowego. 
Strajkowano nie tylko w kopal-
niach miedzi Również 27 sierp-
nia rozpoczął się strajk w Dol-
nośląskim Zakładzie Wyrobów 
Skórzanych w  Chojnowie.

W skład Komitetu Strajko-
wego weszli przedstawiciele 
wszystkich wydziałów zakła-
du, w tym także członkowie 
PZPR. Obok postulatów socjal-
nych wysunięto także żądanie 
utworzenia wolnych związków 
zawodowych . Nieco później 
rozpoczął się strajk w chojnow-
skim Dolnośląskim Zakładzie 
Wyrobów Papierowych Dolpa-
kart. (….). 28 sierpnia okazał się 
dniem przełomowym dla straj-
ku w województwie legnickim. 
Rozszerzył się on na kolej-
ne szyby kopalni miedzi, sta-
nęła też wojewódzka i miejska 
komunikacja autobusowa. Do 

legnickiego PKS kolejno przy-
łączały się placówki w Jaworze, 
Złotoryi, Lubinie i Głogowi. 
Na czele Komitetu Strajkowe-
go stanął Marcin Broński, jego 
zastępcą był Zdzisław Gaul (…)

Protest ogarnął również 
Zakłady Górnicze Sieroszowi-
ce, Legmet, Transbud, Fabry-
ki domów w Lubinie i Ścina-
wie, Kombinat Budownictwa 
Komunalnego (…). W kolej-
nym dniu strajku, 29 sieprnia, 
w Hucie Miedzi Głogów mimo 
iż nie przerwała ona pracy, 144 
delegatów z poszczególnych 
wydziałów zatwierdziło skład 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego (na czele z Czesła-
wem Dobrowolskim). Wysunął 
on 177 postulatów, w tym prze-
prowadzenie demokratycz-
nych wyborów do władz związ-
ku, ujednolicenie tabeli płac, 
wypłacenie 2 tysiące zł.

Rekompensaty miesięcznie 
tytułem wzrostu kosztów utrzy-
mania, zagwarantowania bez-
pieczeństwa członkom Komite-
tu Strajkowego i ich rodzinom. 
Negocjacje w sprawie tych żądań 
toczyły się w Ministerstwie Hut-
nictwa w Warszawie i zakoń-
czyły się sukcesem 30 sierpnia. 
Uczestniczył w nich także MKS 

Huty Legnica (która również nie 
przerwała pracy), któremu prze-
wodził Jan Ziemiański. W tym 
dniu pracę przerwały załogi 
kolejnych 12 przedsiębiorstw 
województwa legnickiego: m.in. 
zakłady Renifer w Chojnowie, 
Fabryka Fortepianów i Pianin, 
PKS w Przemkowie, legnicka 
Hanka (…).

Nocą z 31 sierpnia na 1 wrześ-
nia podpisano porozumienie 
pomiędzy lubińskim Komi-
tetem Strajkowym a delega-
cją władz. Ze strony komite-
tu sygnowali je przewodniczą-
cy Ryszard Sawicki, jego zastęp-
ca  Andrzej Poroszewski, oraz 
członkowie: Grzegorz Bana-
szkiewicz, Władysław Kański, 
Jerzy Puchalski, Jerzy Fabiński, 
Edward Rewers, Józef Skrze-
szewski, Jerzy Stępień, Jerzy 
Szymański, Jerzy Zakrzewski. 
Ponieważ porozumienie miało 
charakter nieostateczny. Komi-
tet Strajkowy nie rozwiązał się. 
Negocjacje z wiceministrem 
Zenonem Słowińskim przepro-
wadzono 5 września.

1 września, gdy potwierdzi-
ły się ponad wszelką wątpliwość 
wieści o podpisaniu porozumie-
nia w Gdańsku, wszystkie straj-
ki na terenie województwa leg-
nickiego zostały przerwane (…). 
3 września w Głogowie, podczas 
zebrania MKS i przedstawicieli 
załóg utworzono Komitet Zało-
życielski Niezależnych Samo-
rządnych  Związków Zawodo-
wych, złożonych z 58 osób. Stał 
się on zalążkiem Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego 
w Głogowie. Tego samego dnia 

w Lubinie powstał Zespół Koor-
dynacyjny NSZZ (na jego cze-
le stanął Janusz Sobola), który 
wkrótce przekształcił się w Mię-
dzyzakładowy Komitet Założy-
cielski.

Był to efekt wyjazdu przewod-
niczącego MKS, Ryszarda Sawi-
ckiego, do Gdańska, gdzie uzyskał 
instrukcje organizowania związ-

ku. MKZ, któremu przewodniczył 
Sawicki, skupiał przedstawicie-
li 17 zakładów, przede wszystkim 
związanych z KGHM. Sytuacja ta 
doprowadziła w niedługim czasie 
do powołania Komisji Koordyna-
cyjnej, kierowanej przez Stanisła-
wa Śniega, która reprezentowała 
kilkadziesiąt drobniejszych zakła-
dów z Lubina i okolic. Z czasem 
podporządkowała się ona MKZ.

Pierwsza siedziba Solidarno-
ści na Roosevelta9 września 1980 
roku odbyło się w Legnicy spot-
kanie przedstawicieli Komitetów 
Strajkowych niektórych zakładów 
pracy regionu, na którym powo-
łano Międzyzakładowy Komi-
tet Założycielski. Jego przewod-
niczącym został wybrany Jerzy 
Węglarz, wiceprzewodniczą-
cym Henryk Nazarczuk, sekreta-
rzem Zdzisław Gaul, skarbnikiem 
Urszula Burzyńska, zaś członka-
mi Zdzisław Antczak, Andrzej 
Bednarz, Andrzej Górniak, Jerzy 
Herezo, Jerzy Nedwidek, Marian 
Startnowski, Józef Swacha, Lesław 
Tomaszewski, Mikołaj Zendra. 
Jego pierwsza siedziba mieściła 
się przy ulicy Roosevelta 1 (…). 
W proces tworzenia struktur 
związkowych województwa leg-
nickiego wchodziło więc w wyjąt-
kowo trudnej sytuacji – istnienia 

trzech struktur aspirujących do 
roli kierowniczej. Sytuację dodat-
kowo komplikował fakt, iż część 
zakładów pracy Zagłębia Mie-
dziowego zarejestrowała się bez-
pośrednio we wrocławskim MKZ. 
Łukasz Kamiński  (Fragmenty z książki: 

Drogi do Wolności Zagłębia 
Miedziowego), Wydawnictwo EDYTOR, 

Fot.  Henryk Nazarczuk, Arch. WO.

Szkolenia

Rola przedstawicieli NSZZ 
Solidarność w procesie legislacji 
i stanowienia prawa pracy

W dniach 17 – 19 czerwca br. w Karpaczu 
odbyło się szkolenie Rola przedstawicieli NSZZ 
Solidarność w procesie legislacji i stanowienia 
prawa pracy, które dotyczyło poniższych zagad-
nień:

• stanowienie prawa pracy w Polsce na pod-
stawie obowiązujących przepisów,

• proces stanowienia prawa pracy w praktyce,
• rola przedstawicieli NSZZ „Solidarność” 

w procesie stanowienia prawa pracy,
• oraz RODO w podstawowej jednostce organi-

zacyjnej Związku.
Szkolenie było częścią projektu realizowane-

go przez Dział Programów Europejskich KK pod 
nazwą: Podnoszenie kompetencji eksperckich 
przedstawicieli NSZZ Solidarność umożliwiają-
cych czynny udział w procesie stanowienia prawa 
na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa 
pracy oraz obejmujące rynek pracy”. W warszta-
tach wzięli udział przedstawiciele  organizacji w: 
KGHM Zanam S.A. w Polkowicach, KGHM Metra-
co S.A. w Legnicy, PKP Cargo Legnica Dolnośląski 
Zakład Spółki we Wrocławiu,  Rejonowym Urzę-
dzie Poczty w Legnicy, Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, KGHM 
Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania 
Rud w Polkowicach i Oddział Huta Miedzi Gło-
gów. Zajęcia przeprowadziła Grażyna Szarlak – 
trenerka dialogu społecznego, wspomagała ją 
Monika Dorawa z Działu Programów Europej-
skich KK.

Klub Społecznego 
Inspektora Pracy

19 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie człon-
ków Klubu SIP, podczas którego Wiesław Michal-
ski –  Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ZG 
Rudna O/KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadził 
prelekcję na temat uprawnień i obowiązków spo-
łecznej inspekcji pracy, metodyki pracy  SIP,  usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadków przy pra-
cy oraz zagadnień dotyczących stosowania moni-
toringu. W spotkaniu Klubu uczestniczyli przed-
stawiciele: Polkowickiej Doliny Recyclingu Sp. z o. 
o., Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, Tauro-
nu, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie,  Volkswagena 
Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach,  Sandenu 
Manufacturing Poland Sp. z o. o. w Polkowicach, 
Huty Miedzi „Legnica”, Zakładów Górniczych 
„Rudna”, Zakładów Górniczych „Lubin”, Zakładu 
Hydrotechnicznego i Zakładów Wzbogacania Rud 
– oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Energe-
tyki Sp. z o. o. w Lubinie i Regionalnego Centrum 
Zdrowia Sp. z o. o. w Lubinie. Następne spotkanie 
odbędzie się 25 września br.

Szkolenia

Szkolenie „Społeczna 
Inspekcja Pracy”

W dniach 4 – 5 lipca br. przeprowadzono 
szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy z udziałem 
społecznych inspektorów pracy z Sitech Sp. z o. 
o. w Polkowicach, Tauron Kraków Oddział Leg-
nica, Lear Corporation Poland II Sp. z o.o. Oddział 
w Legnickim Polu i ZUS Oddział w Legnicy. Zaję-
cia dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP 
oraz roli związku zawodowego w zakresie ochro-
ny pracy. Odbyły się w Legnicy w siedzibie Regio-
nu. Warsztaty przeprowadził specjalista ds. bhp 
Paweł Chabiński.

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 warun-

kami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pra-

cownika w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy 

prawne, powołanie, odwołanie, zasady organi-
zacji i uprawnienia.

7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępo-
waniu powypadkowym.

8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu pra-

wa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia. 

Nazajutrz rozpoczął się 
strajk w Zakładach Gór-
niczych Lubin i Rudna 

(jako pierwszy stanął szyb 
Rudna Zachód). Utworzono 
Komitet Strajkowy, którym kie-
rował początkowo Andrzej 
Poroszewski, a jego zastępcą był 
Ryszard Sawicki. (…). 29 sierp-
nia załoga nie zaakceptowała 
postawy Doroszewskiego 
w negocjacjach z władzami 
i zażądała zmiany stanowisk 
i Sawicki został przewodniczą-
cym Komitetu Strajkowego. 
Strajkowano nie tylko w kopal-
niach miedzi Również 27 sierp-
nia rozpoczął się strajk w Dol-
nośląskim Zakładzie Wyrobów 
Skórzanych w  Chojnowie.

W skład Komitetu Strajko-
wego weszli przedstawicie-
le wszystkich wydziałów zakła-
du, w tym także członkowie 
PZPR. Obok postulatów socjal-
nych wysunięto także żądanie 
utworzenia wolnych związków 
zawodowych . Nieco później 
rozpoczął się strajk w chojnow-
skim Dolnośląskim Zakładzie 
Wyrobów Papierowych Dolpa-
kart. (….). 28 sierpnia okazał się 
dniem przełomowym dla straj-
ku w województwie legnickim. 
Rozszerzył się on na kolejne szy-
by kopalni miedzi, stanęła też 
wojewódzka i miejska komu-
nikacja autobusowa. Do legni-
ckiego PKS kolejno przyłącza-
ły się placówki w Jaworze, Zło-
toryi, Lubinie i Głogowi. Na cze-
le Komitetu Strajkowego stanął 
Marcin Broński, jego zastępcą 
był Zdzisław Gaul (…)

Protest ogarnął również 
Zakłady Górnicze Sieroszowi-
ce, Legmet, Transbud, Fabry-
ki domów w Lubinie i Ścina-
wie, Kombinat Budownictwa 
Komunalnego (…). W kolej-
nym dniu strajku, 29 sieprnia, 
w Hucie Miedzi Głogów mimo 
iż nie przerwała ona pracy, 144 
delegatów z poszczególnych 
wydziałów zatwierdziło skład 
Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego (na czele z Czesła-
wem Dobrowolskim). Wysunął 
on 177 postulatów, w tym prze-
prowadzenie demokratycz-
nych wyborów do władz związ-
ku, ujednolicenie tabeli płac, 
wypłacenie 2 tysiące zł.

Rekompensaty miesięcznie 
tytułem wzrostu kosztów utrzy-
mania, zagwarantowania bez-
pieczeństwa członkom Komi-
tetu Strajkowego i ich rodzi-

nom. Negocjacje w sprawie 
tych żądań toczyły się w Mini-
sterstwie Hutnictwa w War-
szawie i zakończyły się sukce-
sem 30 sierpnia. Uczestniczył 
w nich także MKS Huty Legni-
ca (która również nie przerwała 
pracy), któremu przewodził Jan 
Ziemiański. W tym dniu pra-
cę przerwały załogi kolejnych 
12 przedsiębiorstw wojewódz-
twa legnickiego: m.in. zakłady 
Renifer w Chojnowie, Fabry-
ka Fortepianów i Pianin, PKS 
w Przemkowie, legnicka Han-
ka (…).

Nocą z 31 sierpnia na 1 wrześ-
nia podpisano porozumienie 
pomiędzy lubińskim Komitetem 
Strajkowym a delegacją władz. 
Ze strony komitetu sygnowa-

li je przewodniczący Ryszard 
Sawicki, jego zastępca  Andrzej 
Poroszewski, oraz członkowie: 
Grzegorz Banaszkiewicz, Wła-
dysław Kański, Jerzy Puchalski, 
Jerzy Fabiński, Edward Rewers, 
Józef Skrzeszewski, Jerzy Stę-
pień, Jerzy Szymański, Jerzy 
Zakrzewski. Ponieważ poro-
zumienie miało charakter nie-
ostateczny. Komitet Strajko-
wy nie rozwiązał się. Negocja-
cje z wiceministrem Zenonem 
Słowińskim przeprowadzono 5 
września.

1 września, gdy potwierdziły 
się ponad wszelką wątpliwość 
wieści o podpisaniu porozu-
mienia w Gdańsku, wszystkie 
strajki na terenie województwa 
legnickiego zostały przerwane 
(…). 3 września w Głogowie, 
podczas zebrania MKS i przed-
stawicieli załóg utworzono 
Komitet Założycielski Nieza-
leżnych Samorządnych  Związ-
ków Zawodowych, złożonych 
z 58 osób. Stał się on zalążkiem 
Międzyzakładowego Komitetu 
Założycielskiego w Głogowie. 
Tego samego dnia w Lubinie 
powstał Zespół Koordynacyj-
ny NSZZ (na jego czele stanął 

Janusz Sobola), który wkrót-
ce przekształcił się w Między-
zakładowy Komitet Założy-
cielski.

Był to efekt wyjazdu prze-
wodniczącego MKS, Ryszarda 
Sawickiego, do Gdańska, gdzie 
uzyskał instrukcje organizo-
wania związku. MKZ, któremu 
przewodniczył Sawicki, skupiał 
przedstawicieli 17 zakładów, 
przede wszystkim związanych 
z KGHM. Sytuacja ta dopro-
wadziła w niedługim czasie do 
powołania Komisji Koordyna-
cyjnej, kierowanej przez Stani-
sława Śniega, która reprezen-
towała kilkadziesiąt drobniej-
szych zakładów z Lubina i oko-
lic. Z czasem podporządkowa-
ła się ona MKZ.

Pierwsza siedziba Solidar-
ności na Roosevelta9 wrześ-
nia 1980 roku odbyło się w Leg-
nicy spotkanie przedstawicie-
li Komitetów Strajkowych nie-
których zakładów pracy regio-
nu, na którym powołano Mię-
dzyzakładowy Komitet Założy-
cielski. Jego przewodniczącym 
został wybrany Jerzy Węglarz, 
wiceprzewodniczącym Henryk 
Nazarczuk, sekretarzem Zdzi-
sław Gaul, skarbnikiem Urszu-
la Burzyńska, zaś członka-
mi Zdzisław Antczak, Andrzej 
Bednarz, Andrzej Górniak, 
Jerzy Herezo, Jerzy Nedwi-

Pierwsze dni Solidarności w Regionie 
26 sierpnia strajk objął chocianowską Fabrykę Automatów Tokarskich, jednakże po deklaracji spełnienia żądań 
w zakresie poprawy zaopatrzenia i warunków pracy został on przerwany.  Krótkotrwały strajk kilkudziesięciu 
górników zanotowano w kopalni Polkowice, 100 osób zastrajkowało w Walcowni Miedzi Cedynia w Orsku. 

Lepsza ochrona przed 
bezprawnym 
zwolnieniem. To wielki 
sukces „Solidarności”

Już od listopada br. bezprawnie zwolniony 
pracownik będzie przywracany do pracy decy-
zją sądu pierwszej instancji bez czekania na pra-
womocny wyrok. Oznacza to koniec wielolet-
nich batalii przed sądami i powoduje, że mar-
twy dotąd przepis chroniący zatrudnionych sta-
je się realny.

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilne-
go, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. 
wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instan-
cji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecz-
nie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnio-
nego pracownika bez czekania na prawomoc-
ne orzeczenie. To może aż o połowę skrócić 
czas, w którym pokrzywdzonemu pracowniko-
wi przywrócone zostanie zatrudnienie. Obec-
nie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu 
przewlekłości postępowań sądowych bezpraw-
nie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozo-
stawali bez pracy.

Co w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uzna, 
że zwolnienie było prawidłowe? Pracodawca 
będzie mógł się domagać odszkodowania od 
skarbu państwa.

Nowe przepisy, to ogromny sukces związków 
zawodowych, w tym przede wszystkim Solidar-
ności, która od lat zabiegała o zmiany. 

ml (Tygodnik Solidarność)
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WIZYTA ?
Prymas Polski, kardynał Stefan  

Wyszyński niemal od początku pon-
tyfikatu Jana Pawła II wzywał wier-
nych do modlitwy w intencji przy-
bycia papieża do Polski.  Spowodo-
wało to reakcje władz państwowych. 
„W styczniu 1979 roku  nastąpiła bez-
pośrednia rozmowa między kardy-
nałem. Wyszyńskim, a Edwardem 
Gierkiem, podczas której prymas 
poinformował, że Jan Paweł II jest 
zapraszany przez Episkopat Polski, 
co jest oczywiste, ale czeka na oficjal-
ne zaproszenie władz państwowych.”

Wizycie papieża sprzeciwiały się 
władze ZSRR, jednak I sekretarz KC 
PZPR Edward Gierek miał odmien-
ne zdanie. W końcu Leonid Breżniew 
miał powiedzieć: „ Róbcie jak uważa-
cie, bylebyście wy i wasza partia póź-
niej tego nie żałowali.”.

Rozpoczęły się negocjacje miedzy 
Episkopatem a władzami państwo-
wymi PRL.

Natychmiast też pojawiły się roz-
bieżności. Dotyczyły one terminu 
oraz trasy planowanej pielgrzymki.

Władze zdecydowanie nie zgodzi-
ły się na wizytę Jana Pawła II w Pieka-
rach Śląskich, a także na Wybrzeżu. 

Episkopat  musiał również  zrezyg-
nować z majowego terminu.  

Jan Paweł II liczył , że będzie mógł 
przybyć do Polski w maju 1979 roku. 

Data ta nie była przypadkowa. Od 
wielu lat archidiecezja krakowska 
przygotowywała się do obchodów 
900-lecia śmierci św. Stanisława ze 
Szczepanowa -patrona Polski.

Władze komunistyczne nie życzy-
ły sobie przypominania historii 

biskupa , który sprzeciwił się władzy 
królewskiej (czyli świeckiej) i został za 
ten sprzeciw zamordowany.

Niewątpliwie komuniści usiłowa-
li uniknąć nieodparcie nasuwających 
się skojarzeń.

Ostatecznie zgodzono się, że 
Ojciec Święty odbędzie pielgrzym-
kę w dniach 2-10 czerwca 1979  roku 
i odwiedzi: Warszawę (2-3 VI), Gnie-
zno (3-4 VI), Częstochowę (4-6 VI), 
Kraków (6 VI), Kalwarię Zebrzy-
dowską (7 VI),Wadowice (7 VI), 
Oświęcim (7 VI), Nowy Targ (8 
VI), ponownie Kraków (8-9-10 VI). 
Wizyta odbyła się pod hasłem: „ Gau-
de Mater Polonia” 

Pieśń „Gaude Mater Polonia” 
-Raduj się Matko Polsko-została 
napisana przez Wincentego z Kielczy 
w połowie XIII w z okazji uroczysto-
ści kanonizacyjnych św. Stanisława. 
Hasło pielgrzymki miało więc nieja-
ko podwójne znaczenie, mimo nie-
chęci władz przypominało

św Stanisława i jednocześnie  
zachęcała współczesną Polskę  do 
radości z okazji przybycia jej wybit-
nego syna – Jana Pawła II.

PRZYGOTOWANIA 
Władze państwowe  przystąpiły 

do wszechstronnych przygotowań.
Choć oficjalnie miały one na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa 
Dostojnemu Pielgrzymowi  i wier-
nym, to jednak główny nacisk poło-
żono  na minimalizowanie strat 
wizerunkowych.

„Władze obawiały się prze-
de wszystkim, że podróż apostol-
ska przyczyni się do „wzmożenia 

ofensywy ideologiczno-politycz-
nej” Kościoła w Polsce, wzmocnie-
nia jego pozycji („uzyskania kon-
cesji w kwestii statusu publiczno-
-prawnego”) i uzyskania dostępu 
do mediów, „a nawet wypracowa-
nia możliwości kształtowania sytu-
acji religijnej [sic] na terenach ZSRR, 
CSRS [Czechosłowacji] i WRL 
[Węgier]” (por.„Wytyczne dyrek-
tora Departamentu IV MSW dla 
Wydziałów IV KWMO w związku 
z wizytą papieża Jana Pawła II w Pol-
sce z dn. 19 kwietnia 1979 r.”).”

W prace oczywiście włączyły się 
odpowiednie departamenty SB oraz 
WSW.

„W rozkazie nr 037 z 8 maja 1979 
r. gen. bryg. Czesław Kiszczak jako 
szef WSW,  napisał,  że „przyjazd 
głowy kościoła katolickiego do Pol-
ski może być wykorzystany przez 
elementy reakcyjne jako dogodny 
moment do wzniecania wśród spo-
łeczeństwa antysocjalistycznych 
nastrojów, inspirowania wrogich 
wystąpień i kolportowania haseł 
obliczonych na umacnianie klery-
kalnego wstecznictwa”.

Obawiano się wzmożonej działal-
ności opozycji.

Zmobilizowano 55 tysięcy funk-
cjonariuszy MO oraz 60 tysięcy 
ORMO-wców. „W samym Krako-
wie do „zabezpieczenia” pielgrzym-
ki zaangażowano 480 tajnych współ-
pracowników,. Do zadań Służby 
Bezpieczeństwa należało m.in. prze-
nikanie jej agentów do kierownictwa 
kościelnych służb porządkowych, by 
ograniczyć liczbę uczestników spot-
kań z papieżem.” 

Komuniści podejmowali tak-
że różne działania mające na celu 
spowodowanie,  żeby na spotka-
nie z papieżem przychodziło jak 
najmniej wiernych. Wprowadzo-
no więc karty wstępu, których ilość 
była reglamentowana, „ ponadto 
przechwytywano i niszczono kar-
ty wstępu na msze święte w War-
szawie i Krakowie”, zatrzymywa-
no młodzież w szkołach ( prof. Jan 
Żaryn w jednym z wywiadów wspo-
minał swoją, własną historię, gdy 
przyznał się wobec dyrekcji szko-
ły, że nie będzie w szkole, bo w tym 
czasie, jako członek służby kościel-
nej będzie brał udział w pielgrzym-
ce papieskiej, jego koledzy zaś po 
prostu zwiali ze szkoły), zwracano 
uwagę, że telewizja będzie wizytę 
transmitowała, więc nie ma potrze-
by wyruszać na szlak pielgrzymko-
wy. Cała ta wielka akcja operacyjna 
zyskała kryptonim : „ Lato 79”

NIECH ZSTĄPI……
Wydaje się jednak, że zabiegi władz 

w znacznej mierze spełzły na niczym 

w zderzeniu    z  wielkością Jana 
Pawła II 

Nie sposób w jednym tekście 
przedstawić głębię homilii, któ-
re Ojciec wygłosił podczas tej piel-
grzymki. 

Wielokrotnie nawiązywał do 
postaci świętego Stanisława. Z wielką 
atencją wyrażał się o prymasie Stefanie 
Wyszyńskim.

A motywami wokół, których osnuł 
swoje przesłanie były:  Zesłanie Ducha 
Świętego i dzieje narodu polskiego 
nierozerwalnie związane z Chrystu-
sem. 

MOCNE POWITANIE
Już pierwszego dnia  w Warsza-

wie, w przededniu Święta Zesłania 
Ducha Świętego powiedział: „Otóż 
nie sposób zrozumieć dziejów 
narodu polskiego — tej wielkiej 
tysiącletniej wspólnoty, która tak 
głęboko stanowi o mnie, o każdym 
z nas — bez Chrystusa. Jeślibyśmy 
odrzucili ten klucz dla zrozumie-
nia naszego narodu, narazilibyśmy 
się na zasadnicze nieporozumienie. 

Nie rozumielibyśmy samych siebie. 
Nie sposób zrozumieć tego narodu, 
który miał przeszłość tak wspania-
łą, ale zarazem tak straszliwie trud-
ną — bez Chrystusa.”

To właśnie podczas tej homi-
lii na placu Zwycięstwa wygłosił 
znamienne słowa: „Wołam, ja, syn 
polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan 
Paweł II, papież. Wołam z całej głę-
bi tego Tysiąclecia, wołam w przed-
dzień Święta Zesłania, wołam wraz 
z wami wszystkimi: Niech zstą-
pi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi!”

Te i tak mocne słowa zostały  
jeszcze wzmocnione poprzez kolej-
ne homilie.

CHRZEST SŁOWIAN
W Gnieźnie Ojciec Święty nie 

tylko powtórzył, że  początki dzie-
jów Polski związane są    z Kościo-
łem i chrześcijaństwem, przypo-
mniał też, o chrystianizacji innych 
narodów słowiańskich: Czechów, 
Słowaków, Słoweńców, Obodrzy-

ców, Chorwatów, Serbów, przypo-
mniał także chrzest Litwy (a prze-
cież papież wspominał o krajach 
i narodach znajdujących się pod 
rządami ateistycznych reżimów 
komunistycznych). 

„Papież Jan Paweł II — Słowia-
nin, syn narodu polskiego, czu-
je, jak głęboko wrastają w gle-
bę historii korzenie, z których on 
sam razem z wami wyrasta. Ile wie-
ków liczy ta mowa Ducha Święte-
go, którą on dzisiaj sam przemawia 
i z watykańskiego wzgórza świętego 
Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze Wzgó-
rza Lecha, i w Krakowie z wyżyn 
Wawelu.”-rozważał Ojciec Św.

TU ZAWSZE…
Na Jasnej Górze Jan Paweł II 

odniósł się do wyjątkowej roli, 
jaką pełni w życiu każdego Polaka 

i w życiu całego narodu, Najświętsza 
Maria Panna z Jasnej Góry.

„Trzeba przykładać ucho do tego 
świętego miejsca, aby czuć, jak bije 
serce narodu w Sercu Matki.

3 maja 1966 roku, tutaj, na tym 
miejscu zostaje wypowiedziany 
ustami Prymasa Polski jasnogórski 
Akt Oddania w macierzyńską nie-
wolę Bogarodzicy za wolność Koś-
cioła w Polsce i świecie współczes-
nym. Jest to Akt Oddania w macie-
rzyńską niewolę.

Mówi on o niewoli. Znaczenie sło-
wa „niewola” tak dotkliwe dla nas, 
Polaków, kryje w sobie podobny 
paradoks, jak słowa Ewangelii o włas-
nym życiu, które trzeba stracić, ażeby 
je zyskać (por. Mt 10, 39).

Wolność jest wielkim darem 
Bożym. Trzeba go dobrze używać.

Miłość stanowi spełnienie wolno-
ści, a równocześnie do jej istoty nale-
ży przynależeć — czyli nie być wol-

nym, albo raczej być wolnym w spo-
sób dojrzały! Jednakże tego „nie-
-bycia-wolnym” w miłości nigdy nie 
odczuwa się jako niewoli, nie odczu-
wa jako niewoli matka, że jest uwią-
zana przy chorym dziecku, lecz jako 
afirmację swojej wolności, jako jej 
spełnienie. Wtedy jest najbardziej 
wolna! Oddanie w niewolę wskazu-
je więc na „szczególną zależność”, na 
świętą zależność i na „bezwzględną 
ufność”. Bez tej zależności świętej, bez 
tej ufności heroicznej, życie ludzkie 
jest nijakie! Tak więc słowo „niewola”, 
które nas zawsze boli, w tym jednym 
miejscu nas nie boli. W tym jednym 
odniesieniu napełnia nas ufnością, 
radością posiadania wolności! Tutaj 
zawsze byliśmy wolni!”

ŚLĄSK i PRACA
Rozmawiając z pielgrzymami 

ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go odwołał się do etosu pracy wska-
zując: „ Praca ma dopomagać czło-
wiekowi do tego, aby stawał się lep-
szym, duchowo dojrzalszym, bardziej 
odpowiedzialnym, aby mógł spełnić 
swoje ludzkie powołanie na tej ziemi 
zarówno sam, jako niepowtarzalna 
osoba, jak też we wspólnocie z dru-
gimi, a nade wszystko   w tej podsta-
wowej ludzkiej wspólnocie, jaką jest 
rodzina. Łącząc się z sobą, mężczyzna 
i kobieta, w tej właśnie wspólnocie, 
której charakter określił sam Stwór-
ca od początku, dają życie nowym 
ludziom. Praca ma umożliwić to, aby 
ta właśnie ludzka wspólnota znalazła 

środki potrzebne do powstawania, do 
istnienia i do utrzymania.”

MODLITWA O DARY DUCHA 
ŚWIĘTEGO

Młodzież polska zawsze leżała 
na sercu arcybiskupa Karola Woj-
tyły, nie inaczej było, gdy został 
on papieżem, podczas spotkania 
z młodzieżą papież powiedział: 
„Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec 
włożył mi w rękę książkę i poka-
zał w niej modlitwę o dary Ducha 
Świętego – tak dzisiaj ja, którego 
również nazywacie “ojcem”, prag-
nę modlić się z warszawską i pol-
ską młodzieżą akademicką: o dar 
mądrości – o dar rozumu – o dar 
umiejętności, czyli wiedzy – o dar 
rady – o dar męstwa – o dar poboż-
ności, czyli poczucia sakralnej war-
tości życia, godności ludzkiej, świę-
tości ludzkiej duszy i ciała – wresz-
cie o dar bojaźni Bożej,   o którym 
mówi Psalmista, że jest on począt-
kiem mądrości (por. Ps 110).

Przyjmijcie ode mnie tę modli-
twę, której nauczył mnie mój ojciec 
– i pozostańcie jej wierni. Będziecie 
wówczas trwać w wieczerniku Koś-
cioła, związani z najgłębszym nur-
tem jego dziejów, i będziecie wówczas 
trwać w wieczerniku dziejów narodu.”

WYBORY CZŁOWIEKA
Jan Paweł II nie mógł nie odnieść 

się do wyborów moralnych w kon-
tekście dziejów i tradycji narodo-
wych.

„Równocześnie cały ten histo-
ryczny proces świadomości i wybo-
rów człowieka – jakże bardzo związa-
ny jest z żywą tradycją jego własnego 
narodu, w której poprzez całe poko-
lenia odzywają się żywym echem sło-
wa Chrystusa, świadectwo Ewange-
lii, kultura chrześcijańska, obyczaj 
zrodzony z wiary, nadziei i miłości. 

Człowiek wybiera świa-
domie, z wewnętrz-
ną wolnością – tu 
tradycja nie sta-
nowi ogranicze-
nia: jest skarb-
cem, jest ducho-
w y m  z a s o -
bem, jest wielkim 
wspólnym dobrem, 
które potwierdza się 
każdym wyborem, każ-
dym szlachetnym czynem, każ-
dym autentycznie po chrześcijań-
sku przeżytym życiem. Czy można 
odepchnąć to wszystko? Czy moż-
na powiedzieć “nie”? Czy można 
odrzucić Chrystusa i wszystko to, 
co On wniósł w dzieje człowieka? 
Oczywiście, że można. Człowiek jest 
wolny. Człowiek może powiedzieć 
Bogu: nie. Człowiek może powie-
dzieć Chrystusowi: nie. Ale – pytanie 
zasadnicze: czy wolno? I w imię czego 
“wolno”? Jaki argument rozumu, jaką 
wartość woli i serca można przedło-
żyć sobie samemu i bliźnim, i roda-
kom, i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć “nie” temu, czym 
wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?! 
Temu, co stworzyło podstawę naszej 
tożsamości i zawsze ją stanowiło.”

MOCNE POŻEGNANIE
10 czerwca na krakowskich Bło-

niach Jan Paweł II pożegnał się z Pol-
ską:

„I dlatego pozwólcie – że zanim 
odejdę – popatrzę jeszcze stąd na 
Kraków, na ten Kraków, w którym 

każdy kamień i każda 
cegła jest mi droga 

– i popatrzę stąd 
na Polskę…

I dlatego – 
zanim stąd 
odejdę, pro-
szę was, aby-

ście  całe  to 
duchowe dzie-

dzictwo, które-
mu na imię “Polska”, 

raz jeszcze przyjęli z wia-
rą, nadzieją i miłością – taką, jaką 
zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 
świętym, – abyście nigdy nie zwąt-
pili i nie znużyli się, i nie zniechęci-
li, – abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet 

wbrew każdej swojej słabości,
abyście szukali zawsze duchowej 

mocy u Tego, u którego tyle pokoleń 
ojców naszych i matek ją znajdowało,

– abyście od Niego nigdy nie 
odstąpili,

– abyście nigdy nie utracili tej wol-
ności ducha, do której On “wyzwala” 
człowieka,

– abyście nigdy nie wzgardzili tą 
Miłością, która jest “największa”, któ-

ra się wyraziła przez Krzyż, a bez któ-
rej życie ludzkie nie ma ani korzenia, 
ani sensu.

Proszę was o to przez pamięć 
i przez potężne wstawiennictwo 
Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszyst-
kich Jej sanktuariów na ziemi pol-
skiej, przez pamięć św. Wojciecha, 
który zginął dla Chrystusa nad Bał-
tykiem, przez pamięć św. Stanisława, 
który legł pod mieczem królewskim 
na Skałce.”

 Agnieszka Rurak-Żeleźny, Fot: Źródło: OIPN 
P.S. Serdecznie namawiamy, by 

sięgnąć do wygłoszonych 40 lat temu 
homilii Jana Pawła II.

Są  piękne, głębokie, pełne miłości 
do Polski i niezwykle aktualne. 
Zachęcamy też do zajrzenia na 

portal IPN (źródło powyższego tekstu) 
poświęcony

I pielgrzymce Jana Pawła II do Pol-
ski.

Można na nim znaleźć mnóstwo 
dokumentów służb PRL, artykułów 

z prasy polonijnej oraz opracowań 
niezwykle kompetentnych historyków.  

GAUDE MATER POLONIA 
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Grupa kilkunastu 
osób uczestniczyła 
w nagrywaniu 
wideoklipu do utworu 
napisanego specjalnie 
z okazji zbliżającej się 
37. rocznicy Zbrodni 
Lubińskiej. Premiera 
teledysku autorstwa 
kapeli Postanowiłem 
Zmądrzeć, nastąpi 31 
sierpnia, podczas 
uroczystego koncertu 
wolnościowego w hali 
Regionalnego 
Centrum Sportowego 
w Lubinie.

Autorem słów do piosenki: 
„Miał kolegów… opowieść 
robotnika” jest Maciej Ste-

faniak, na co dzień nauczyciel wie-

dzy o społeczeństwie w Zespole 
Szkół MCKK i Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych.

– Jako nauczyciel spostrze-
głem, że fakt o Zbrodni Lubiń-
skiej oddalają się od młodzieży. 
Dlatego szukaliśmy z Mariuszem 
Tryniszewskim w głowie takie-
go pomysłu, który pozwoliłby 
współczesnymi nośnikami przy-
swajalnymi dla młodych osób 
przedstawić jeszcze raz tę historię 
i w ten sposób padł pomysł, żeby 
napisać piosenkę i nagrać do niej 
klip. Stało się to dzięki wsparciu 
i uprzejmości Urzędu Miejskie-
go w Lubinie –opowiada Maciej 
Stefaniak.

 Producenci klipu zaprosi-
li wczoraj mieszkańców miasta 
do udziału w nagrywaniu tele-
dysku. Kilkanaście osób, któ-
re pojawiło się przy pomniku 
Pamięci Ofiar zabrało ze sobą 
biało-czerwone flagi. Wśród 
nich była pani Teresa, która 
doskonale pamięta wydarzenia 
z sierpnia 1982r.

– Dużo pamiętam, dużo widzia-
łam i dużo przeżyłam. Widziałam 
jak ich sukami wieźli, rzucali ich 
do samochodów jak bydło, nogi 
tylko wystawały. Bałam się o syna, 
bo był przed wojskiem. To były 
potworne dni, to jest nie do opisa-
nia. A do przyjścia dzisiaj tutaj na 
Wzgórze pod pomnik przywiódł 
mnie wasz komunikat w Radiu 
Elka, bo słyszałam, że muzycy 
poszukują statystów do nakręce-
nia teledysku o Zbrodni Lubiń-

skiej – mówi nam mieszkanka 
Lubina.

To nie jedyny patriotyczny 
akcent w ramach rocznicy Zbrod-
ni. Warto wspomnieć o komiksie, 

który stworzyli uczniowie lubiń-
skich szkół. Nad jego powstaniem 
czuwali m.in. Tomasz Bób z II LO, 
Agnieszka Dziamba, nauczycielka 
języka polskiego, Kamila Tworek 
ze Wzgórza Zamkowego.

– Pomysł zrobienia komik-
su spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem i za chwilę staraniem 
Urzędu Miejskiego publikacja 
ukaże się na rynku. Komiks skła-
da się z kilkunastu części osob-
no tworzonych przez każde-
go rysownika. Młodzież bardzo 
przejęła się rolą i mocno zaanga-
żowała się w ten projekt – dodaje 
Maciej Stefaniak.

Tegoroczne obchody Zbrod-
ni Lubińskiej odbędą się w sobo-
tę, 31 sierpnia. O 13. w koście-
le Matki Bożej Częstochowskiej 
odprawiona zostanie Msza świę-
ta, następnie zaplanowano uro-
czystość przy pomniku. Wieczo-
rem w hali RCS odbędzie się kon-
cert wolności. Na scenie wystą-
pią m.in. Jessica Merstein, Posta-
nowiłem Zmądrzeć, Agnieszka 
Damrych. Gwiazdą będzie grupa 
Perfect. Wstęp wolny.

Organizatorami rocznicy 
Zbrodni Lubińskiej jak co roku 
jest Zarząd Regionu „Zagłębie 
Miedziowe” NSZZ Solidarność 
przy współpracy Urzędu Miej-
skiego i Starostwa Powiatowe-
go w Lubinie. Przypominamy, 
że w tym czasie przypada też 39. 
rocznica powstania Solidarno-
ści.

TJ (miedziowe.pl)

W dniach 2-5 sierpnia 2019r. członkowie Organizacji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG Polkowice – Siero-
szowice uczestniczyli w Grand Prix Formuły 1 na węgierskim 
torze Hungaroring pod Budapesztem. Pięćdziesięciu człon-
ków związku mogło na żywo obserwować wyścig i jedynego 
polskiego kierowcę w historii F1 – Roberta Kubicę. „Wisienką 
na torcie” było spotkanie z samym mistrzem. Kierowca zespo-
łu Williams Racing otrzymał od uczestników wyjazdu prezent 
w postaci laski górniczej.

„Warto było jechać kilka 
godzin, aby zobaczyć wyścig. 

Telewizja nie oddaje wszyst-
kich emocji. Atmosfera na 

torze i wśród kibiców z całe-
go świata była znakomita. Na 
mnie największe wrażenie 
zrobił sam start bolidów F1 
i spotkanie z Robertem Kubi-
cą, który chętnie z nami roz-
mawiał i pozował do zdjęć” – 
mówi Dawid Mordarski 
(organizator)

Pracownicy, którzy uczest-
niczyli w takim wydarzeniu 
po raz pierwszy mieli moż-
liwość przeżyć niesamowitą 
przygodę.

„Po raz pierwszy mia-
łem możliwość uczestni-
ctwa w  takim wiel-
kim wydarzeniu. 
Wspaniali ludzie, 
super atmosfe-
ra, bolidy oraz 
i n n e  s p o r -
towe samo-

chody w jednym miejscu. To 
było niesamowite! To miłe, 
że Robert Kubica znalazł czas 
przed wyścigiem aby się spot-
kać z górnikami Polskiej Mie-
dzi” – dodaje Adrian Wilczyk

„Za zorganizowanie spot-
kania z Robertem chciał-
bym serdecznie podziękować 
w imieniu swoim jak i uczest-
ników Prezesowi KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Panu Marcino-
wi Chludzińskiemu” – podsu-
mowuje Dawid Mordarski.

IX zawody wędkarskie o puchar Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe NSZZ „Soldiarność”

29  czerwca na stawie w Oborze na 
ośrodku Szkutnik odbyły się V Zawo-
dy Wędkarskie o Puchar Zarządu 
Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ 
„Solidarność”. 

Pierwsze miejsce zdobyła druży-
na reprezentująca Organizację Zakła-
dową NSZZ „Solidarność” w  Woje-
wódzkim Przedsiębiorstwie Energety-
ki Cieplnej w Legnicy, drugie – repre-
zentująca Organizację Zakładową 
NSZZ „Solidarność PeBeKa. Na trze-
cim uplasowała się drużyna z Organi-
zacji Zakładowej NSZZ Solidarność” 
w PKP Cargo.

W zawodach wzięło udział 20 
drużyn z organizacji zrzeszonych 
w Regionie.  (ZG Polkowice – Siero-
szowice, ZG Rudna, PeBeKa Lubin, 

PKP Cargo, ZG Lubin, Energetyka 
Lubin, Volkswagen Polkowice, San-
den Polkowice, KP PSP Lubin, Huta-
Miedzi Głogów, Faurecja Legnica, 
MPK Legnica, Winkelman Legnica, 

KGHM Zanam Pol-
kowice, WPEC 

Legnica, Pol-
- M i e d ź -
- T r a n s 
Lubin.

N a g r o -
dy w imie-

niu Zarządu 
Regionu Zagłę-

bie Miedziowe 
NSZZ „Solidarność” 

wręczał przewodniczący Bogdan 
Orłowski.

Płaca minimalna 
w 2020 roku: 
Propozycja rządu 
2450 zł
Rząd Mateusza Morawieckiego nadal proponuje, by 
minimalne wynagrodzenie od 2020 r. ustalić na 
poziomie 2450 złotych brutto, a minimalną stawkę 
godzinową na 16 złotych. Takie stanowisko zostało 
w czerwcu przedstawione Radzie Dialogu 
Społecznego. Rozporządzenie trafiło w tym tygodniu 
do konsultacji. Związki zawodowe, w tym NSZZ 
„Solidarność” chcą wzrostu minimalnej pensji do 
2520 zł brutto (1822,8 zł na rękę). Byłoby to 48,2 proc. 
prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy 
przeciętnej. Pracodawcy sugerowali 2387 zł.

Jeżeli nie dojdzie do ustalenia 
wspólnej propozycji przez partnerów 
społecznych, Rada Ministrów wyda-
je w terminie do 15 września rozpo-
rządzenie określające wysokości mini-
malnego wynagrodzenia i minimal-
nej stawki godzinowej. 13 czerwca br. 
rząd zaproponował Radzie Dialogu 
Społecznego podwyższenie od dnia  
1 stycznia 2020 r. minimalnego wyna-
grodzenia za pracę z 2 250 zł (obowią-
zującego w 2019 r.) do 2 450 zł, tj. o 8,9 
proc. oraz minimalnej stawki godzi-
nowej dla określonych umów cywil-
noprawnych z 14,70 zł (obowiązującej 
w 2019 r.) do 16 zł.

Powyższa kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę uwzględ-
nia warunki określone w art. 5 usta-
wy, tj. zwiększenie kwoty minimalne-
go wynagrodzenia za pracę ustalone-
go na 2019 r. o prognozowany na 2020 
r. wskaźnik cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych ogółem, powiększony 
dodatkowo o 2/3 wskaźnika progno-
zowanego realnego przyrostu produk-
tu krajowego brutto w 2020 r.,

W przyjętych przez Radę Ministrów 
„Założeniach projektu budżetu pań-
stwa na rok 2020” przewidziano pro-
gnozy: średnioroczny wskaźnik wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych 
102,5%, i realny przyrost PKB 3,7%.

W terminie ustawowym nie doszło 
do uzgodnienia wysokości minimalne-
go wynagrodzenia za pracę oraz mini-
malnej stawki godzinowej dla określo-
nych umów cywilnoprawnych w 2020 
r. na forum Rady Dialogu Społecznego. 
Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 
5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowią-
zana ustalić ww. wysokości, w drodze 
rozporządzenia, w terminie do dnia 15 
września br.  Określona w projekcie roz-
porządzenia wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (2 450 zł) oraz 

wysokość minimalnej stawki godzino-
wej (16 zł) w 2020 r. są analogiczne do 
wysokości zaproponowanych Radzie 
Dialogu Społecznego do negocjacji.

Od 1 stycznia 2019 roku „mini-
malna” wynosi 2250 zł, a minimal-
na stawka godzinowa – 14,70 zł.  RDS 
ma 30 dni, by uzgodnić wysokość pen-
sji minimalnej na rok 2020 i minimal-
nej stawki godzinowej na 2020. Zapro-
ponowana przez resort rodziny i pra-
cy kwota 2450 zł jest wyższa niż mini-
mum ustawowe (wynosi ono 2345,60 
zł) i zapewnia wzrost tego wynagro-
dzenia o 200 zł w porównaniu do obo-
wiązującej w tym roku stawki (2250 
zł). To oznacza jej wzrost o 8,9 procent.

Co ważne, w relacji do prognozowa-
nego w 2020 roku przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce narodowej 
minimalne wynagrodzenie za pracę 
kształtowałoby się wówczas na poziomie 
46,9 procent. W porównaniu do roku 
2015 płaca minimalna wzrosła o 500 zł.

Płaca minimalna to prawnie usta-
lony najniższy dopuszczalny poziom 
wynagrodzenia, określający stawkę za 
pracę godzinową oraz stawkę za pracę 
w określonym wymiarze czasu – naj-
częściej pensja miesięczna). W Pol-
sce minimalne wynagrodzenie ustala-
ne jest corocznie na podstawie ustawy 
z 10 października 2002 o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że 
będąc zatrudnionym legalnie na umo-
wę o pracę nie można zarobić poniżej 
określonego przez państwo poziomu.

A umowa zlecenie? Płaca minimal-
na nie obowiązuje, ale tzw. minimalna 
stawka godzinowa, co oznacza, że pra-
codawca nie może zapłacić za godzi-
nę pracy mniej niż wynosi kwota okre-
ślona przez państwo. Obecnie jest to 
14,70 zł, a w 2020 roku, według propo-
zycji rządu, ma wynosić 16 zł.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG 

F1 Węgry 2019 – relacja z wyjazdu 

Kręcili wideoklip 
do opowieści  
o Zbrodni 
Lubińskiej 

Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną wysłane 
mailem do wszystkich organizacji związkowych.
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