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Praca zdalna
w Regionie

Uwaga! Od 26 marca wszystkie biura Regionu
będą nieczynne do odwołania. Prosimy o kontakt
drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Pracujemy zdalnie.

Szkolenia
PEZ – Zarządzanie społecznością

Prezydent: Solidarność jest potrzebna
i ostatnie lata bardzo dobrze to pokazują
W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z członkami
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z okazji Jubileuszu 40-lecia powstania Związku. Swoje
przemówienie na rozpoczęcie uroczystości zabrał prezydent RP Andrzej Duda.

Uczestnicy cyklu„Podstawowe Elementy Zarządzania”,
w dniach 24 – 25 stycznia 2020 r., wzięli udział w szkoleniu
Zarządzanie społecznością. Podczas warsztatów rozmawiano o zarządzaniu społecznością w nawiązaniu do znaczenia
tego elementu zarządzania w strategii zarządzania organizacją i, opartego na Katolickiej Nauce Społecznej, podejścia do pracowników i członków Związku. W projekcie biorą udział przedstawiciele NSZZ„Solidarność”z: Huty Miedzi
„Głogów”Oddziału KGHM Polska Miedź S. A., WPEC-u S.A.
w Legnicy, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie. Zajęcia prowadziły
Ewa Gorzkowska z Regionu Dolny Śląsk i Ewa Kosiorowska.

Księgowość podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku

W dniach 28 – 29 stycznia 2020 r. członkowie Solidarności z organizacji w: Straży Miejskiej w Legnicy, Nadleśnictwie Legnica, Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie,
Poczcie Polskiej S.A., FUM Chofum S.A. w Chocianowie, Faurecii Legnica Sp. z o. o., KGHM Polska Miedź S.A. Oddziały:
Zakłady Górnicze Rudna i Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach, KGHM Polska Miedź S.A. Centrala, Inova CIT Sp.
z o. o. w Lubinie i MPK Sp. z o. o. w Legnicy uczestniczyli
w szkoleniu Księgowość podstawowej jednostki organizacyjnej Związku. Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak: sporządzanie planu budżetu oraz sprawozdania
finansowego składającego się z: rachunku wyników, bilansu i informacji dodatkowej, a także prowadzenie dokumentacji księgowej. Swoją wiedzą z uczestnikami podzieliły się
Lidia Marszałek – księgowa Regionu i Ewa Kosiorowska.

Klub SIP

19 lutego 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP – zaprosił na nie Jana Buczkowskiego – nadinspektora Państwowej Inspekcji Pracy, kierownika oddziału PIP w Legnicy oraz Jarosława Strączka starszego inspektora PIP – specjalistę. Inspektorzy omówili podstawy prawne zatrudniania obcokrajowców i podstawowe obowiązki pracodawców w dziedzinie BHP wynikające z przepisów Kodeksu pracy, w tym dotyczące podwykonawców.
W spotkaniu Klubu uczestniczyli przedstawiciele: MOPSu w Legnicy, Inovy CIT Sp. z o. o. w Lubinie, MPK Sp. z o. o.
w Legnicy, Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp.
z o. o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Huty Miedzi„Legnica”, Zakładów Górniczych
„Rudna”, Zakładów Górniczych„Lubin”i Zakładów Wzbogacania Rud – oddziałów KGHM Polska Miedź SA. Następne
spotkanie odbędzie się 22 kwietnia.
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Z

aproponowałem, aby
pier wsze spotkanie
Komisji Krajowej w 2020
roku odbyło się tutaj na tej sali ze
względu na wyjątkowość
momentu, tym momentem jest
rocznica rozpoczęcia się roku
rocznicowego 40-lecia istnienia
NSZZ „Solidarność”. Nie waham
się powiedzieć, najważniejszej
organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach
Rzeczypospolitej. Organizacji
o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, niezwykle istotne
społeczne potrzeby – zaczął swoje przemówienie prezydent Polski Andrzej Duda.
Polski prezydent podkreślił, że
Solidarność narodziła się w kraju, który nie był w pełni wolny
i niepodległy. – I właśnie tej wolności ludzie pragnęli, dlatego tak
masowo zrzeszyli się w Solidarności – zaznaczył.
Andrzej Duda dodał także, że
nie ma żadnych wątpliwości, że
„Solidarność jako związek zawodowy ze swoją historią i swoimi ideałami jest i będzie zawsze
potrzebna”.
Polski prezydent podkreślił także wyjątkowy i historyczny charakter miejsca dzisiejszego posiedzenia Komisji Krajowej. – To jest specyficzne miejsce,
gdzie wiele spotkań historycz-

nych się odbyło, różnie je dzisiaj oceniamy i różnie je ocenia
historia i różne znaczenie miały dla naszego państwa – wyznał
Andrzej Duda.
– Choćby w tym ostatnim
czasie, ostatniego stulecia został
podpisany tutaj Układ Warszawski, tutaj obradował Okrągły Stół,
obradował tu także w 2016 roku
szczyt NATO, który przesądził
o obecności wojsk sojuszniczych,
w tym amerykańskich na naszej
wschodniej flance, był kolejnym krokiem przesuwania nas
politycznie na zachód – dodał.
Prezydent przypomniał także o tragicznie zmarłym prezy-

dencie Lechu Kaczyńskim i jego
roli w Solidarności. Podkreślił,
że Lech Kaczyński był „sercem,
swoją pracą i służbą ogromnie
związany z tym ruchem”. – Mam
nadzieję, że pan prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach,
że jego wychowanek zaprosił
Komisję Krajową, aby tym spotkaniem oddać honor Solidarności i jej ludziom, którym zawdzięczamy wolność – powiedział polski prezydent.
Determinacja ludzi Solidarności bez broni w ręku, walka tylko słowem i tylko tym, co udało się napisać, formułowanymi
postulatami i nieugiętym dąże-

niem do ich realizacji — to właśnie Europa i świat zawdzięcza
Solidarności. Za to chcę jako prezydent RP wyrazić temu ruchowi wdzięczność – podkreślił
Andrzej Duda.
Zdaniem głowy polskiego
państwa Solidarność była i jest
niezwykle potrzebna także po
1989 roku, choć jak przyznał,
w ciągu ostatnich 30 lat toczyły się w tej sprawie dyskusje. –
Tak, jest potrzebna i ostatnie lata
bardzo dobrze to pokazują, kiedy Solidarność walczyła o podstawowe sprawy, w taki sposób,
w jaki zawsze to robi, czyli środkami prawnymi, czyli działając

w sposób pokojowy, ale twardo
protestując i przeciwstawiając się
działaniom, które były szkodliwe
dla pracowników i powodowały,
że spadała jakość życia – zaznaczył polski prezydent.
– Myślę tu chociażby o tym,
jak twardo Solidarność walczyła o wiek emerytalny, jaka to była
twarda walka nawet, wtedy kiedy była atakowana w mediach
i przez polityków. Trzeba sobie
jasno powiedzieć – Solidarność
zwyciężyła po raz kolejny, czyli S spełnia tę funkcję, która jest
jej przynależna – jest od tego,
żeby każdej władzy pilnować,
by przestrzegała umów społecznych i umów, które są elementami państwa nowoczesnego, ale
i przede wszystkim społecznej
gospodarki rynkowej, społecznej, czyli takiej, w której jest wolność gospodarcza, ale szanuje się
pracownika – przyznał.
Polski prezydent na koniec
swojego przemówienia przekazał w ręce przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra
Dudy pamiątkową flagę, która jak zaznaczył, „zawsze z Solidarnością była i jest silnie w sensie wpisana i która nad znakiem
Solidarności powiewa”.
Źródło: prezydent.pl
kpa

Szkolenia

Oddziału ZR w Złotoryi

PEZ – Zarządzanie strategiczne

Mariola Prokopowicz została zatrudniona na stanowisku
kierownika Oddziału Zarządu
Regionu Zagłębie Miedziowe
NSZZ „Solidarność” w Złotoryi
oraz organizatora związkowego
Regionu.
Mariola Prokopowicz w latach
1990 – 1992 była członkiem Prezydium Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
Była także działaczem związkowym w Zakładach Obuwia w Złotoryi, a w poprzedniej kadencji
członkiem Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Złotoryi.

W dniach 21 – 22 lutego br. uczestnicy cyklu szkoleń
„Podstawowe Elementy Zarządzania” wzięli udział w warsztatach Zarządzanie strategiczne, podczas których uczyli się korzystać z narzędzi służących do analizy strategicznej
organizacji. W projekcie uczestniczą przedstawiciele NSZZ
„Solidarność”z: WPEC-u S.A. w Legnicy, Huty Miedzi„Głogów”Oddziału KGHM Polska Miedź S. A., Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie i Energetyki Sp. z o. o.
w Lubinie. Zajęcia przeprowadził Tomasz Wiecheć.

Lider dialogu autonomicznego – część 1

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział
Zakłady Górnicze „Polkowice –
Sieroszowice” laureatem nagrody
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
Szacunek, wiarygodność, dialog – KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” został laureatem nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznawanej przez NSZZ „Solidarność”.
Gala XII edycji konkursu odbyła
się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

CIT-8 za 2019 –
wydłużony termin
Zgodnie z projektem ustawy antykryzysowej przesunięty zostanie termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez organizacje
pozarządowe: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od
podatku, a także przez podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. Termin ulega przesunięciu z 31 marca na 31 lipca.

Wojewoda Obremski
z wizytą w Solidarności
W piątek 24 stycznia Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski
spotkał się w siedzibie Zarządu Regionu Zagłębie Miedizowe NSZZ
„Solidarność” z przewodniczącym Bogdanem Orłowskim.
W trkacie spotkania rozmawiano o sytuacji na rynku pracy
w naszym regionie.
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Prokopowicz kierownikiem

– Zawsze podkreślam, że za sukcesem KGHM stoją przede wszystkim fantastyczni ludzie. Ich wiedza, zaangażowanie i profesjonalizm
budują naszą markę – rozpoznawalną i cenioną na całym świecie. Cieszę
się, że związki zawodowe zauważają
nasze działania i premiują je takimi
wyróżnieniami. Bardzo za to dziękuję i zapewniam, że nasza partnerska relacja ma solidne fundamenty i będzie się dalej rozwijać – mówi
Marcin Chludziński, Prezes Zarządu
KGHM Polska Miedź S.A.
Oddział KGHM Polkowice –
Sieroszowice to nowoczesny i bardzo dobrze zorganizowany zakład

górniczy. Wydobycie trwa tam od
1968 roku. Drogą do dalszego rozwoju oddziału jest zagospodarowanie bogatego złoża w przyległym obszarze Głogów Głęboki – Przemysłowy i wykorzystanie zasobów soli kamiennej. Biorąc pod uwagę wielkość zasobów
rudy miedzi tam występujących,
jego udostępnienie stanowi obecnie największy głębinowy projekt
górniczy w Europie.
KGHM Polska Miedź S.A. zatrudnia ponad 18 tys. osób, a cała Grupa

Kapitałowa ponad 34 tys. Firma jest
jednym z największych pracodawców w Polsce. Dla Zarządu KGHM
priorytetem jest bezpieczeństwo
i zdrowie pracowników. Zatrudnieni w firmie mogą m.in. przystąpić do
opłacanej przez KGHM abonamentowej opieki medycznej. Spółka prowadzi też liczne programy prozdrowotne i prospołeczne. Od 2019 roku
pracownicy KGHM mogą bezpłatnie korzystać z dwóch platform językowych i uczyć się lub doskonalić
znajomość języków obcych.

Z badań przeprowadzonych
przez Wyższą Szkołę Bankową nad
monokulturą przemysłową wynika,
że dla 81 proc. mieszkańców Zagłębia Miedziowego KGHM to najważniejszy pracodawca w regionie, a 84
proc. uznało firmę za atrakcyjnego
pracodawcę. Pracownicy KGHM
Polska Miedź S.A. w niemal 85 proc.
deklarują zadowolenie z obecnej
pracy.
Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest
promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu
dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności poprzez stabilność
zatrudnienia, przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
prawa do zrzeszania się w związki
zawodowe. Kandydatów zgłaszają
podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy
szanują prawa pracowników oraz
prowadzą u siebie dialog społeczny.
Certyfikatem można się posługiwać
przez okres trzech lat.
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Członkowie organizacji w: LPWiK S. A. w Legnicy, KGHM
Polska Miedź S.A. O/Zakład Hydrotechniczny w Rudnej i O/
Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach, PKP Cargo Legnica DZS we Wrocławiu, SOSz-W w Szklarach Górnych, Rella Investments Sp. z o. o. Sklep w Legnicy w dniach 25 – 28
lutego 2020 r. wzięli udział w szkoleniu Lider dialogu autonomicznego – część 1. Warsztaty dotyczyły organizacji pracy działacza związkowego oraz prawa wewnątrzzwiązkowego, prawa powszechnego i zakładowych źródeł prawa pracy.
Zajęcia przeprowadziły Ewa Kosiorowska i mecenas Monika
Majka z Kancelarii Prawnej Radcy Prawnego Monika Majka.

Szkolenie „Społeczna Inspekcja Pracy”

W dniach 2 – 3 marca 2020 r. przeprowadzono szkolenie
Społeczna Inspekcja Pracy z udziałem społecznych inspektorów pracy z Faurecii Legnica S.A., Kuźni Jawor S.A., Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach, Spółdzielni Mieszkaniowej Polne w Lubinie, Energetyki Sp. z o. o. w Lubinie oraz Zakładu Hydrotechnicznego w Rudnej i Zakładów Wzbogacania Rud w Polkowicach
oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Zajęcia dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli związku zawodowego w zakresie ochrony pracy. Odbyły się w Legnicy w siedzibie Regionu. 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 warunkami pracy.
5. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
w zakresie bhp.
6. Społeczna Inspekcja Pracy – podstawy prawne, powołanie, odwołanie, zasady organizacji i uprawnienia.
7. Wypadki w pracy – udział SIP w postępowaniu powypadkowym.
8. Choroby zawodowe.
9. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy.
10. Podsumowanie i ocena szkolenia.
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Patroni roku 2020
W 2019 r.
parlamentarzyści –
w myśl art. 33a
Regulaminu Sejmu –
ustanowili w drodze
okolicznościowych
uchwał patronaty na
rok 2020.
Uhonorowani zostali:
św. Jan Paweł II,
hetman Stanisław
Żółkiewski, Roman
Ingarden i Leopold
Tyrmand. 2020 rok
będzie także rokiem
Bitwy Warszawskiej
1920 roku i Zaślubin
Polski z morzem
w Pucku w jej 100.
rocznicę.

ustanowieni przez Sejm
tości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie
i wielkie dziedzictwo, które pozostawił
św. Jan Paweł II będzie dla naszego narodu wciąż inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej” – napisano
w dokumencie. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego rodaka
zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu. „Życiową
misją papieża była walka o godność i szacunek każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoich encyklikach. Nazywany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże duszpasterskie do każdego zakątka świata. W swoich homiliach otwarcie krytykował kapitalistyczny wyzysk człowieka przez człowieka, apelował o pokój i braterstwo” –
głosi tekst uchwały.

Hetman Stanisław
Żółkiewski
Sejm ustanowił 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, wybitnego wodza w dziejach oręża polskiego,
pełniącego szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody
kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego
koronnego. „Stanisław Żółkiewski brał
udział we wszystkich wojnach toczonych
przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał,
dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom” – czytamy.

Święty Jan Paweł II
W uchwale ustanawiającej
rok 2020 Rokiem Św. Jana Pawła
II zwrócono uwagę, że zajmuje on szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego
praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego
najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W tekście przypomniano, że w czasie pierwszej
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem ˝Solidarności˝, wyzwoleniem narodu spod panowania
komunizmu i odbudową jedności Europy. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność
i oddaje hołd Wielkiemu Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który
sięgając do źródeł chrześcijaństwa
uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie war-
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Leopold Tyrmand
Przez aklamację posłowie podjęli w czwartek uchwałę w sprawie ustanowienia 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda – znakomitego, dla wielu kultowego, pisarza, którego utwory powstałe
w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.
„W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybit-
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nego pisarza, dziennikarza i publicysty.
W tym samym roku minie 35. rocznica
Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty,
postanawia oddać Mu hołd” – brzmią
słowa uchwały. W dokumencie posłowie podkreślili również, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60. zdecydował się
na emigrację. Również tam – za oceanem
– pozostał aktywny. Celnie i błyskotliwie
analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie
„Cywilizacja komunizmu” uznał go za
najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość.

Roman Ingarden
Patronem 2020 został również Roman
Ingarden – jeden z najwybitniejszych
polskich filozofów, który pozostawił
po sobie imponujący dorobek: książki, artykuły, przekłady, archiwum rękopisów. Obejmowały one szeroki zakres
tematyczny. Od filozofii literatury, przez
estetykę, teorię poznania, po ontologię.
W 2020 r. przypada 50. rocznica śmierci
Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji
niemieckiej napisał swoje sztandarowe
dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950
r. za krytyczny stosunek do marksizmu
został pozbawiany prawa do wykładania
na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu”
Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się
Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w dokumencie.

Bitwa Warszawska
1920 roku
Izba podjęła uchwałę ustanawiającą
2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej. „Bohaterskie Wojsko Polskie na
czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,

wspieranym m.in. przez szefa sztabu
generalnego – generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też
plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu. Przypomniano
także słowa Prezydenta RP, prof. Lecha
Kaczyńskiego, który w przeddzień Święta Wojska Polskiego w 2009 r. mówił:
„W tych sierpniowych dniach decydował się nie tylko los naszego kraju, ale
i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Jej bohaterami, prawdziwymi twórcami zwycięstwa, byli żołnierze Wojska Polskiego, którzy ruszyli
w bój o wszystko. Wreszcie solidarność
i ofiarność całego społeczeństwa, które
w tym dramatycznym momencie porzuciło spory i podziały. Wielka, wspaniała lekcja 15 sierpnia 1920 roku powinna
być dla nas zawsze aktualna i pouczająca”.

100. rocznica Zaślubin
Polski z morzem w Pucku
Izba podjęła uchwałę ustanawiającą rok
2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem
w Pucku”. Ma to związek z przypadającą dokładnie 10 lutego przyszłego roku
setną rocznicą historycznych zaślubin
Polski z morzem dokonanych w Pucku
przez gen. Józefa Hallera. „Ten jubileusz
jest doskonałą okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk”
– czytamy w uchwale. Dokument zwraca uwagę, że władze II Rzeczypospolitej
nadały temu wydarzeniu szczególną rangę. Samemu gen. Hallerowi towarzyszyła 20-osobowa delegacja Sejmu, przedstawiciele Rządu – w tym minister spraw
wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, wicepremier Wincenty Witos, wojewoda pomorski Maciej Rataj, kontradm.
Kazimierz Porębski, dyplomaci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Pomorza, w tym Kaszubi. – Teraz wolne przed
nami światy i wolne kraje. Żeglarz Polski
będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod
znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu
otworem – powiedział podczas tamtej
uroczystości gen. Haller.
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Lex coronawirus:
uprawnienia
pracowników
i pracodawców
w specustawie

Szczegółowe rozwiązania specustawy ws. koronawirusa, uprawnienia pracownika i pracodawcy.
Dnia 8 marca 2020 r weszła w życie ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem istniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań,
umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących
zagrożenie dla zdrowia publicznego. Link do ustawy

Ustawa przewiduje m.in.:
– wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania (praca zdalna);
– prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu
konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres
nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia
epidemicznego. Oznacza to m.in.:
– tymczasowe przywrócenie granic i kontrole graniczne
od 15 marca br. na 10 dni z możliwością przedłużenia;
– zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców;
– osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową;
– wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie
lotnicze też nie będą latać poza granice Polski;
– sklepy, banki i bankomaty pozostaną otwarte, ograniczona została działalność galerii handlowych (czynne będą
w nich tylko sklepy spożywcze, pralnie, apteki i drogerie),
zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, jedzenie będzie
dostępne tylko w opcji dostawy do domu.
Wobec szczególnych okoliczności musimy sprostać
nowym wyzwaniom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało podręcznik dla pracowników
i pracodawców.
Tysol
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Rząd wprowadza Tarczę
Antykryzysową – pakiet
działań wart ok. 211 mld zł.
Przejęcie przez państwo finansowania 40 proc. wynagrodzenia w firmach z problemami,
jednorazową wypłatę ok. 2 tys. zł dla samozatrudnionych i osób na umowie zleceniu, 7,5 mld zł dla
służby zdrowia – zakłada m.in. wprowadzana przez rząd Tarcza Antykryzysowa o wartości ok. 211
mld zł – podała KPRM.

W

dokumencie udostępnionym w środę przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów (KPRM) podkreślono,
że pakiet został przygotowany
w rekordowym tempie – w ciągu
dwóch tygodni od momentu
wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-2. Celem pakietu jest „niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne
skutki pandemii i wywołanej
przez nią recesji dla polskich pracowników i przedsiębiorstw” –
podała kancelaria. Pakiet skierowany do pracowników obejmuje
także osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Główne założenia pakietu to
m.in. przejęcie przez państwo
finansowania 40 proc. wynagrodzenia w firmach z problemami;
pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie
będzie prowadził zwolnień pracowników. Założono, że państwo
pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na
postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca
minimalna.
Samozatrudnieni, osoby na
umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów
otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł. Pakiet przewiduje
też, że pracownicy mogą skorzystać
z wakacji kredytowych w bankach;
Polacy skorzystają z przesunięcia
terminu deklaracji PIT do końca
czerwca.
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKIK) będzie
chronił przed nieuzasadnionym
wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek
gotówkowych. Małe i średnie firmy
będą mogły uzyskać przedłużenie
kredytów obrotowych oraz uzyskać
nowe finansowanie zabezpieczone
w 80 proc. gwarancjami de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

Program pomocowy zakłada, że firmy mogą uzyskać kapitał
w Polskim Funduszu Rozwoju oraz
ubezpieczenia obrotu w KUKE,
a firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP w odroczonymi o trzy miesiące ratami. Mikrofirmy zatrudniające do dziewięciu
osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu
Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
Ponadto, przedsiębiorcy będą
mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne
w ZUS bez żadnych opłat. Będą też
mogli otrzymać zwrot CIT poprzez
korektę podatku z 2019 o wysokość
strat w 2020 r.
Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld
zł dodatkowych środków na walkę
z epidemią SARS-CoV-2, rozwój
infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza,
informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej
(DDOM) dla osób starszych.
W informacji KPRM czytamy
też, że firmy nie będą narażone na
skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30
mld zł celem pobudzenia gospodarki poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę,
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biotechnologię. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych; pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz
i pozwoleń na prace.
Zaznaczono, że szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld
zł, czyli blisko 10 proc. PKB. W jego
skład wchodzą: gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld
(2,9 proc. PKB), na który składają
się wydatki budżetu państwa, ZUS
i funduszy celowych; płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł (3,3 proc. PKB) składający się wakacji kredytowych
i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowego w postaci
kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE,
ARP); pakiet płynnościowy NBP
o wartości 70 mld zł, który zapewni
niezbędną płynność i warunki kredytowe.
„Celem polityki gospodarczej
Rządu jest ochrona miejsc pracy
i bezpieczeństwo finansowe oraz
zdrowotne obywateli. Istotnym
celem działań jest wsparcie sektora przedsiębiorstw i dbałość o bezpieczeństwo systemu finansowego”
– zaznaczono w informacji. Dodano, że koszty związane z obecną

sytuacją gospodarczą powinny być
rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system
finansowy i sektor publiczny
w sposób solidarny i adekwatny do
możliwości z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.
Podkreślono, że piet antykryzysowy zakłada znaczącą skalę
wydatków fiskalnych, ale działania
te nie powinny prowadzić do osłabienia dyscypliny finansów publicznych oraz powinny zapewniać
krótko i długoterminową stabilność finansów.
Zapowiedziano, że większość
regulacji prawnych związanych
z Rządowym Pakietem Antykryzysowym wdrożonych zostanie
w drodze specustawy gospodarczej przeciwdziałania skutkom
gospodarczym pandemii SARS-CoV-2, opracowywanej przez
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi ministerstwami
i agendami rządowymi. Zapowiedziano również, że pakiet działań
antykryzysowych będzie rozszerzany o kolejne instrumenty polityki gospodarczej, a praca nad pakietem, jego ewaluacja i modyfikacja
w związku z najwyższym poziomem ryzyka, zmienności i niepewności w otoczeniu, będzie proceźródło: PAP
sem ciągłym.

Rządowy projekt „Tarcza antykryzysowa”.

Opinia prezydium KK NSZZ „S”
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ„Solidarność” w ramach opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty:
– Należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych, w szczególności dla tych,
którzy utracili lub utracą pracę w wyniku oddziaływania COVID-19 i płacili składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na
umowach cywilnoprawnych będzie wyższe niż zasiłek dla osób bezrobotnych, które były
pracownikami na umowach o pracę.
– Należy przyznać zasiłek opiekuńczy również rodzicom, których dzieci są w wieku do
15 roku życia.
– Kwota dofinansowania w okresie przestoju ekonomicznego oraz kwota dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy przez okres 3 miesięcy, biorąc pod uwagę obecny stan funduszu, będzie mogło otrzymać maksymalnie łącznie
ok. 141 400 pracowników. Konieczne jest dofinansowanie funduszu dla zapewnienia możliwości ochrony miejsc pracy w szerszym zakresie.
– Przyjęcie w ustawie dwudniowego terminu na zawarcie układu lub porozumienia w
sprawie zasady ustalania warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz decydujące stanowisko pracodawcy w przypadku nie zawarcia stosownych porozumień w tym terminie musi wysnuć wniosek o pozornej roli związku zawodowego w kształtowaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Zaproponowany dwudniowy termin jest skandalicznie krótki, nieadekwatny do wagi postanowień, które mają zostać uregulowane. NSZZ„Solidarność oczekuje, że termin ten nie będzie
krótszy niż siedem dni oraz zapewniona konieczność zawarcia uzgodnień.
– Zdecydowanie negatywnie oceniono propozycję dotycząca skrócenia dobowego
odpoczynku z 11 do ośmiu godzin. Nieprzerwany dobowy czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu jakim jest bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia pracowników w miejscu pracy, który nie może być podporządkowany względom czysto ekonomicznym. Regeneracji nie zapewni również zaproponowany w ust. 3 mechanizm rekompensowania, krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zdecydowany sprzeciw Związku wywołuje również sposobu wprowadzenia skrócenia dobowego nieprzerwanego odpoczynku, pozostawiając pracodawcy całkowitą dowolności w zakresie wprowadzenia proponowanego rozwiązania.
– Podobnie rozwiązania dopuszczające na zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej
korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu nie określają maksymalnego okresu na jaki porozumienie może zostać zawarte. Nie można wykluczyć, iż niepożądane działania mogą mieć miejsce w przypadku niektórych przedsiębiorców, którzy nie zostaną dotknięci przez epidemię lub zostaną przez epidemię dotknięci ale
nie w taki sposób, który uzasadniałby, wykorzystywanie tych szczegółowych rozwiązań
Chodzi o sytuacje stosowania tych narzędzi, kosztem pogorszenia warunków zatrudnienia pracowników, mimo braku faktycznych przesłanek do ich stosowania. Ustawodawca
powinien przewidzieć taką możliwość i zaproponować rozwiązania prawne, które zwiększą ochronę prawną pracowników.
– Wątpliwości budzi proponowana regulacja świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów o dzieło. Regulacja stwarza duże ryzyko
nadużywania prawa do świadczenia postojowego. Umowy o dzieło nie są obecnie nigdzie
rejestrowane. Przyjęta konstrukcja świadczenia postojowego może spowodować że nagle
w obrocie pojawi się nieograniczona liczba takich umów zawartych fikcyjnie przed dniem
1 lutego 2020 r.
– NSZZ„solidarność” pozytywnie ocenia fakt że, ustawodawca zwrócił uwagę na osoby niepełnosprawne, którym kończą się orzeczenia o niepełnosprawności w czasie, gdy
zespoły orzecznicze w związku z epidemią nie działaj, lub działają w ograniczonym zakresie. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że w zaproponowanych przez ustawodawcę okresie 60 dni, a w innych sytuacjach 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii, zespoły orzecznicze
mogą nie zdążyć z przeprowadzeniem postępowania u osób, których liczba zwiększy się
znacznie w ciągu miesięcy ograniczonego działania zespołów orzeczniczych.
– W projekcie brakuje propozycji ułatwiających korzystanie w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego oraz stanu epidemii z zasiłku chorobowego, np. w związku z kwarantanną po powrocie z zagranicy.
– Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników należy rozszerzyć także na duże
przedsiębiorstwa. Spadek poziomu produkcji dotknie także te firmy, dlatego trudno znaleźć uzasadnienie dla ich pominięcia.
– Należy zapewnić wsparcie pracownikom domowym.
– NSZZ„Solidarność wnosi o wprowadzenie pełnego zwolnienia z podatku PIT zapomóg udzielanych pracownikom z funduszu socjalnego i funduszy związków zawodowych
lub zwiększenia kwot wolnych od podatku z tego tytułu.
Powyższe postulaty i uwagi do projektu ustawy zostały przekazane dzisiaj przez przewodniczącego Związku Piotra Dudę podczas videokonferencji z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg oraz prezesa ZUS Gertrudę Uścińską.
„Solidarność” stanowczo oczekuje, że zostaną one uwzględnione w ostatecznym projekcie.
Marek Lewandowski

Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ„Solidarność”

Akt oskarżenia przeciwko
Leonardowi P.
Sprawa pzeciwko Leonardowi P. miała rozpocząć się
12 marca w Legnicy. Jednak ze
względu na chorobę sędziego
sprawę odroczono na inny termin.
Prokurator Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we
Wrocławiu, w dniu 9 grudnia
2019 r., skierował do sądu Rejonowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Leonardowi P.
Prokurator zarzucił Leonardowi P. że w okresie od stycznia do kwietnia 1983 roku,
w Legnicy, jako funkcjonariusz
Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Legnicy,
a zarazem funkcjonariusz pań-

stwa komunistycznego, w celu
uzyskania od pozbawionego wolności Stanisława Zabielskiego określonych wyjaśnień
i informacji, znęcał się nad nim
poprzez poddawanie go wielokrotnym przesłuchaniom,
w czasie których między innymi
uderzał go pięściami w okolice
żołądka i nerek, każąc uprzednio przyjąć pozycję klęczącą na
podstawionym krześle. Bicie
trwało aż do upadku pokrzywdzonego na podłogę. Zadawał
także Stanisławowi Zabielskiemu uderzenia pałką milicyjną
po piętach, kiedy ten klęczał na
powyższym krześle.
Zachowanie oskarżonego
stanowiło jednocześnie zbrod-

nię przeciwko ludzkości w postaci naruszenia praw człowieka: prawa do
zdrowia, bezpieczeństwa osobistego, godności człowieka i humanitarnego traktowania oraz było formą represji z powodu aktywnej działalności pokrzywdzonego w nielegalnym, pozostającym w opozycji do ówczesnej władzy, Niezależnym Samorządnym Związku
Zawodowym „Solidarność”.
Czyny zarzucone oskarżonemu w akcie oskarżenia zostały zakwalifikowane z art. 184§1

k.k.
( Ust aw y
z 19 kwietnia 1969 roku) z art.
247§1 k.k. w zw. z art. 2 ust.
1 i art. 3 Ustawy z 18 grudnia
1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity
Dz. U. 2018.2032 z późniejszymi zmianami)

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Komunikat z posiedzenia
Rady Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w dniach 12 –
13 lutego 2020 roku

W dniach 12 i 13 lutego 2020
roku w Płocku obradowała
Rada Krajowej
Sekcji Oświaty
i Wychowania
NSZZ „Solidarność”.
Rada po raz
kolejny wyraziła
żądanie realizacji
punktu VI. Porozumienia podpisanego między Rządem
RP a NSZZ „Solidarność”
w dniu 7 kwietnia 2019 r. Punkt ten
dotyczy opracowania i uzgodnienia
ze związkami zawodowymi nowego
systemu wynagradzania nauczycieli
od 2020 roku.

Przewodniczący Ryszard Proksa
podkreślił, że niewypełnienie przez
stronę rządową podjętego zobowiązania, spowodowało spłaszczenie
stawek minimalnego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego.
Zdecydowana większość
członków Rady
opowiedziała się
za koniecznością gruntownej
nowelizacji ustawy
Karta nauczyciela w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przedstawiciele regionalnych sekcji oświaty
i wychowania z całego kraju wskazywali na liczne nieprawidłowości
pracy rzeczników i komisji dyscyplinarnych, a także na niepokojące zjawisko wywierania presji na ich

pracę przez Rzecznika Praw Dziecka i niektórych kuratorów oświaty. W związku z tym, że przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych
w tym zakresie wymaga szerokiej
związkowej debaty, a prace w Zespole do spraw statusu zawodowego
pracowników oświaty przy MEN są
w toku, Rada zdecydowanie opowiedziała się za usunięciem w całości ust.
2a Art. 75 KN.
Członkowie Rady sygnalizowali
problemy i nieprawidłowości dotyczące m.in. powoływania komisji
antymobbingowych w placówkach
oświatowych, tworzenia tzw. „IPETów”, funkcjonowania edukacji włączającej, wydatkowania środków
na doskonalenie zawodowe, a także
wprowadzania centrów usług wspólnych przez samorządy. Ponownie
wskazali na konieczność ustalenia
właściwego miejsca i roli rodziców
w systemie oświaty.

Rada KSOiW podtrzymała przyjęte przed wieloma laty i ciągle aktualne
postulaty przywrócenia Art. 88 KN dającego możliwość odchodzenia na emeryturę po 30 latach pracy oraz objęcia przepisami KN wszystkich nauczycieli.
W drugim dniu gościem obrad
był Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski, który odpowiadał na liczne pytania członków
Rady. Na stronie internetowej KSOiW zostanie zamieszczona relacja
z przebiegu tej debaty.
Kolega Leszek Brzeski przedstawił projekt organizacji 800-kilometrowej Narodowej Sztafety Wolności
i Solidarności im. Jana Pawła II z Giewontu do Gdańska z okazji 40 rocznicy powstania naszego Związku.
Rada przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2019 rok i uchwaliła plan finansowy na 2020 rok.
Monika Ćwiklińska Rzecznik prasowy
KSOiW NSZZ „Solidarność

Podaruj swój
1 procent
podatku. Bądź
solidarny
Przewodniczący NSZZ „Soldiarność”
w ZG Rudna apaluje o pomoc dla Piotra
Czyczerskiego chorego na stwardnienie
rozsiane.

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,

WWW.SOLIDARNOSC.ORG.PL
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