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PISMO ZARZĄDU REGIONU ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Emerytura za staż.
Dajmy Polakom
wybór!

Szkolenia
Szkolenie dla społecznych
inspektorów pracy

Duda złożył u Marszałek Sejmu
projekt ustawy #emeryturazastaż!

Zmarł Tadeusz Lewandowski

Tadeusz Lewandowski, działacz opozycji demokratycznej, samorządowiec, związkowiec
i były parlamentarzysta (poseł na Sejm RP I kadencji oraz senator RP IV i VI kadencji).
W 1980 roku we wrześniu tworzył struktury NSZZ „Solidarność” w jeleniogórskiej Fampie a także uczestniczył w pracach tworzenia władz regionalnych związku. W 1982 r. w sierpniu został internowany. Po internowaniu działał w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność” wraz z kolegami zakładając Duszpasterstwo Ludzi Pracy, w którym został skarbnikiem.
W 1989 r. tworzył Wojewódzki Komitet Obywatelski a także Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. W Wojewódzkim Komitecie Obywatelskim pełnił funkcję sekretarza. W tym samym roku został wybrany na funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ
„Solidarność”. W 1991 r. wybrany do Sejmu RP z listy NSZZ „Solidarność”. W 1994 r. został wybrany radnym oraz v-ce Prezydentem Miasta Jeleniej
Góry. W 1997 r. wybrany do Senatu RP z listy AWS. W 2005 r. został wybrany do Senatu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Od 2010 do 2018 radny
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W piątek 18 czerwca Piotr Duda złożył u Marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczący
emerytur stażowych. Na miejscu byli nasi dziennikarze.

W dniach 8 – 9 lipca 2021 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie przeprowadzono szkolenie Społeczna Inspekcja Pracy dla pierwszej grupy społecznych inspektorów pracy z PeBeKa. Zajęcia przeprowadził specjalista ds. bhp inż. Paweł Chabiński. Dotyczyły podstaw prawnych działalności SIP oraz roli
związku zawodowego w zakresie ochrony pracy.

Podstawy komunikacji społecznej
– część 2

Druga część szkolenia Podstawy komunikacji społecznej odbyła się w dniach 18 – 19 czerwca br. Dotyczyła elementów kształtowania wizerunku i budowy siły związku zawodowego. Podczas warsztatów, oprócz przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ„Solidarność”.
W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele organizacji 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. Szkolenie przeprowadziła Maryla Kościńska
z Działu Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ„Solidarność”.

Klub SIP
Po ponad rocznej przerwie 23 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie członków Klubu SIP. Wojciech Zawadzki – Regionalny Koordynator ds. BHP – omówił procedurę kompletowania wniosków o jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Ponadto uczestnicy wymienili się uwagami na temat wyborów sip podczas pandemii oraz doświadczeniami z pracy sip w ostatnim roku. W spotkaniu Klubu wzięli udział przedstawiciele: Sitechu Sp. z o. o. w Polkowicach, Energetyki Sp. z o.
o. w Lubinie, Volkswagena Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Taurona w Legnicy, Huty Miedzi „Legnica”
i Zakładów Wzbogacania Rud oddziałów KGHM Polska Miedź SA oraz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.
Następne spotkanie odbędzie się 20 października.
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łożyliśmy dziś na ręce pani
Marszałek Sejmu wniosek,
wraz z podpisami, pod inicjatywą obywatelską #emeryturazastaż.
Teraz mamy dwa tygodnie na to, aby
pani Marszałek ten wniosek przyjęła, zarejestrowała i jeżeli wszystko
będzie dobrze, to od początku lipca
będziemy prowadzić kampanie
i zbierać podpisy, by zebrać ich ostateczną ilość. Jeśli wszystko pójdzie
dobrze, z końcem września wniosek
powinniśmy mieć gotowy, wraz
z podpisami, aby przekazać go do

Sejmu – powiedział na wstępie briefingu prasowego, zorganizowanego
na terenie Sejmu, Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność”.
Następnie głos zabrał Piotr Duda,
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, a zarazem
pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. –
Formalności stała się zadość, dokumenty zostały złożone – rozpoczął
Piotr Duda. – Jako pełnomocnik
Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej złożyłem wymaganą ilość podpisów, a nawet
było ich dwa
razy więcej.
Wymagane
jest bowiem
tysiąc pod-

pisów, a złożyłem ich dwa tysiące.
Oczywiście one będą też zaliczane do
tej głównej wymaganej puli podpisów. Ale tak naprawdę my już mamy
zebranych około 10 tys. podpisów.
Nie zabierałem ich dzisiaj tylko ze
względu na ograniczenia związane
z Covidem. Zainteresowanie inicjatywą jest bardzo duże – podkreślał
przewodniczący Komisji Krajowej.
– Nie zatrzymujemy się, korzystamy z demokracji bezpośredniej
i z możliwości, które daje nam prawo. Nie oglądamy się na polityków.
Oglądaliśmy się na nich przez ostatnich 6 lat i sprawy wciąż stoją w miejscu. Dlatego bierzemy je w swoje ręce
i mam nadzieje, że do końca czerwca w sposób formalny zostaną sprawdzone podpisy w Sejmie, a eksperci i prawnicy sprawdzą formalności
wiązane z założeniem Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Następnie na
zebranie podpisów będziemy mieli
trzy miesiące. Na pewno nas nie satys-

fakcjonuje 100 tys. podpisów, bo jest
tak duże zainteresowanie tą inicjatywą obywatelską, że chcemy ich zebrać
jak najwięcej. A państwo dobrze wiecie, że my podpisy potrafimy zbierać, tak było chociażby z inicjatywą
dotyczącą wolnych niedziel, czy referendum emerytalnym, gdzie ilość
zebranych podpisów szła w miliony.
Chcemy przez to pokazać politykom,
w szczególności Zjednoczonej Prawicy, że w nowym ładzie powinien znaleźć się projekt dotyczący emerytur
stażowych – mówił Piotr Duda.
Projekt obywatelski dotyczący emerytur stażowych zakłada,
że jedynym progiem, by przejść na
emeryturę, jest uzbieranie minimalnego kapitału, a minimalny kapitał będzie oscylował na poziomie
minimalnej emerytury w danym
roku. – Żyjemy w systemie kapitałowym, czyli kto ile sobie uzbiera przez
wszystkie lata pracy, to taką będzie
miał emeryturę. Ale musi sobie
uzbierać przynajmniej na tę minimalną emeryturę. Eksperci dużo
dyskutują na ten temat, że taka emerytura będzie głodowa. Chciałbym,
żeby ci eksperci mówili wcześniej,
że trzeba płacić składki na fundusz
ubezpieczeń społecznych od początku swojej pracy zawodowej, a nie
podchodzić do tego, jak to mówią
młodzi, w sposób lajtowy. Po to ustawodawca zdecydował, że aby otrzymać minimalną emeryturę, mężczyźni muszą mieć przepracowane
25 lat, a kobiety 20 lat. A my mówimy
tu o okresie składkowym i nieskładkowym 40 i 35 lat. Także nie bójcie
się państwo, ci pracownicy, którzy
będą chcieli przechodzić na emeryturę, na pewno będą mieli ten kapitał uzbierany. Ale to jest ich wybór.
Dajmy Polakom wybór – zakończył
Piotr Duda.
KK NSZZ "Solidarność",

Najlepsi uczniowie
po raz kolejny nagrodzeni

Wręczono nagrody w piątej edycji konkursu im. Franciszka Ratajczaka, którego celem jest promocja
młodych talentów i wsparcie edukacji zawodowej.
Uroczyste wręczenie nagród
odbyło się w Zakładzie Legnica i polkowickiej siedzibie Spółki. Wyróżnieni uczniowie to absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS im. I.
Sendler w Przemkowie oraz Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego

Emerytury stażowe: „Solidarność” zbiera podpisy pod projektem ustawy

We wszystkich firmach na terenie
Regionu Zagłębie Miedziowe, w których
działa związek zawodowy „Solidarność”
od tygodnia zbierane są podpisy pod
projektem ustawy o emeryturach stażowych. Poprzeć projekt można też w siedzibie Zarządu Regionu Zagłebie Miedziowe NSZZ „Solidarność” przy ulicy Skarbka 9 (wejście od ulicy Szkolnej). Propozycja związkowców zakłada, że prawo do
emerytury stażowej przysługiwać będzie
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kobietom, które przepracowały 35 lat
i mężczyznom po 40 latach pracy.
„Solidarność” w czerwcu złożyła na
ręce marszałek Sejmu wniosek o rejestrację komitetu inicjatywy ustawodawczej, który zbiera podpisy pod projektem
dotyczącym emerytur stażowych. Teraz
związek ruszył z kampanią informującą, w ramach której będzie przekonywać
Polaków do swojego pomysłu i zbierać
podpisy pod projektem.

– Podpisy pod naszym projektem
ustawy o emeryturach stażowych zbierane są we wszystkich zakładach pracy,
w których są struktury naszego związku, ale można też przyjść do siedziby
Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i tu złożyć podpis – mówi Jacek Dziuba, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność”.
Projekt ustawy „Solidarności”
zakłada możliwość przejścia na

emeryturę bez względu na wiek,
po przepracowaniu przez mężczyzn 40 lat i 35 lat przez kobiety.
Taka emerytura miałaby przysługiwać osobom urodzonym po 31
grudnia 1948 roku i nie mogłaby
być niższa od emerytury minimalnej (ta obecnie wynosi 1250,88 zł
brutto).
Związkowcy podkreślają, że emerytura stażowa ma być przywilejem,
a nie obowiązkiem.

– Żadne prawo emerytalne nie
jest obowiązkiem. Pracodawca nie
może pracownika bez jego zgody
wysłać na emeryturę. Każdy ma
prawo wyboru, czy chce dalej pracować, czy zakończyć swoją aktywność zawodową i dzięki wypracowanemu przez lata kapitałowi
przejść na emeryturę. Tak jak już
wspominałem, emerytura to przywilej i każdy będzie mógł sobie
przeanalizować, czy w dalszym

w Legnicy. Uczniowie otrzymali listy
intencyjne umożliwiające zatrudnienie w Spółce KGHM ZANAM
S.A. W tym roku nagrodzeni zostali Arkadiusz Kaczuga oraz Adrian
Safin (na zdjęciach), którzy odebrali wyróżnienia z rąk Krzysztofa Maksymczyka, Głównego Inżyniera ds.
Produkcji Konstrukcji i Urządzeń
oraz Radosława Targowicza, Dyrektora Działu Produkcji SMG i Kotew.
Podczas wręczania wyróżnień obecni byli także przedstawiciele związku
NSZZ „Solidarność” – Marek Nadolny i Marcin Bartosiewicz.
Spółka KGHM ZANAM od wielu
lat inicjuje działania wpierające szkolnictwo zawodowe. Jako firma odpowiedzialna społecznie realizuje programy skierowane do uczniów szkół
branżowych. Organizowane konkursy oraz patronaty nad klasami

o specjalnościach związanych
z wydobyciem i przetwórstwem miedzi to promowanie rozwoju opartego na wiedzy oraz budowanie przyszłych kadr Zagłębia Miedziowego.
Franciszek Ratajczak – założyciel, wieloletni działacz
i organizator struktur „ Solidarności” w Zakładach
Mechanicznych
Legmet, które
w 2003 roku połączono z ZANAM-em.

ciągu zdrowie mu pomaga pracować jeszcze te kilka lat, aby osiągnąć wiek emerytalny, a jeżeli nie
będzie się czuć na siłach, to będzie
miał możliwość przejścia na emeryturę po 40 latach pracy mężczyźni i 35 latach kobiety – dodaje Jacek
Dziuba.
Związkowcy chcą zebrać pod projektem ustawy o emeryturach stażowych więcej niż wymagane 100 tys.
podpisów.
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Szkolenia
Szkolenie „Lider dialogu
autonomicznego – część 1”

Członkowie organizacji z: Rella Investments Sp. z o. o. z
siedzibą w Legnicy, Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA, KGHM Polska Miedź S.A. Centrala
S.A. w Lubinie. Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Metali
Nieżelaznych w Gliwicach Oddział Legnica i Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie w dniach 14 – 17 czerwca
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.

Podstawy komunikacji społecznej
– część 1

W dniach 21 – 22 maja br. uczestnicy cyklu szkoleń„Podstawowe Elementy Zarządzania”, po długiej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, wzięli udział w warsztatach Podstawy komunikacji społecznej – część 1, podczas których omówiono m.in. takie zagadnienia jak komunikacja społeczna (jej przebieg, elementy i poziomy) i interpersonalna oraz stres w życiu działacza związkowego. Pojawiły się też elementy kształtowania wizerunku i budowy
siły związku zawodowego. W trakcie warsztatów, oprócz
przekazania skondensowanej wiedzy teoretycznej, przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Szkolenie odbyło się dzięki sfinansowaniu części kosztów przez Komisję Krajową NSZZ„Solidarność”. 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 przeprowadziła Maryla Kościńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.
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W Głogowie wręczono
Krzyże Wolności i Solidarności
Mirosław Pomirski był pracownikiem Zakładów Naprawczych Maszyn
KGHM w Polkowicach. 14 grudnia
1981 r. wraz z innymi pracownikami zorganizował w miejscu pracy wiec
pracowniczy. Następnie wszedł w skład
Komitetu Strajkowego i kierował akcją
protestacyjną. 16 grudnia 1981 r. został
aresztowany, a następnie wyrokiem
Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia
20 stycznia 1982 r. skazany na 3 lata
pozbawienia wolności.

Wandycz z medalem Stulecia
Odzyskanej Niepodległości

Zbigniew Szczepański był aktywnym
członkiem podziemnego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Górniczych
w Polkowicach. W latach 1984–1989
zajmował się drukiem oraz kolportażem nielegalnej prasy m. in. „Z Dnia na
Dzień”, „Zagłębie Miedziowe”. W związku z prowadzona działalnością 30 stycznia 1986 r. został skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na 1 rok pozbawienia
wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz na
karę grzywny. W 1987 r. Zbigniew Szczepański został ukarany grzywną przez
Kolegium ds. Wykroczeń w Głogowie za
posiadanie nielegalnych wydawnictw.

MAREK EKSPEDYT SMYK

P

rezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek wręczył
w Głogowie zasłużonym opozycjonistom z czasów PRL Krzyże Wolności i Solidarności. To dzięki takim
ludziom, jak ci wyróżnieni działacze
opozycji z Zagłębia Miedziowego możemy teraz żyć w wolnym kraju. Krzyż
Wolności i Solidarności przyznany
przez Prezydenta RP jest znakiem
wdzięczności państwa polskiego za
zmagania z systemem komunistycznym
przed 1989 rokiem.

Krzyże otrzymali
opozycjoniści z Zagłębia
Miedziowego:

SYLWESTER CHRUSZCZ
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Sylwester Chruszcz od początku 1988
r. kolportował prasę podziemną sygnowaną przez NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego przede wszystkim na
terenie szkół średnich na terenie Głogowa. Od końca 1988 r. wraz z Solidarnością Zagłębia Miedzowego współtworzył
Wolny Ruch Ekologiczny. W okresie od
lutego do czerwca 1989 r. był redaktorem, edytorem i kolporterem podziemnego pisma „Ekstrema”, wydawanej
przez Niezależną Młodzież Głogowa.
Od marca 1989 r. Sylwester Chruszcz
uczestniczył w pracach młodzieżowej
organizacji Ruchu Młodzieży Niezależnej, organizował również happeningi Pomarańczowej Alternatywy, m. in.
„Pierwszy Dzień Wiosny”, „Dzień Kosmonauty” i „Pogrzeb Komuny”.

JAN GAŁUS

RYSZARD WITOLD ZYGMUNT

HELENA KOSSOWSKA

Helena Kossowska w 1981 r. była wiceprzewodniczącą Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach
Energetycznych w Legnicy. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowała się kolportażem nielegalnych druków i ulotek oraz uczestniczyła w spotkaniach członków podziemnej „Solidarności”. W związku z prowadzoną działalnością 30 sierpnia 1982 r. została aresztowana. Przebywała w aresztach śledczych
w Legnicy i we Wrocławiu. 15 października 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności i osadzona w Zakładzie
Karnym w Krzywańcu. 28 marca 1983 r.
decyzją Rady Państwa Helena Kossowska
została ułaskawiona.

STANISŁAW PIERZCHAŁA

MIROSŁAW ROMUALD POMIRSKI
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Ryszard Zygmunt. 13 XII 1981 zatrzymany; 15 XII 1981 – III 1982 współorganizator, członek MKS w Legnicy (m.in.
z Eugeniuszem Krzysztofem Bryckim,
Maciejem Szczęsnym Juniszewskim,
Kazimierzem Kwaśniewskim). I – III
1982 redaktor podziemnych pism „Na
Bieżąco” i „Serwis Informacyjny Stanu
Wojennego”, organizator sieci kolportażu i kolporter w Legnicy podziemnych
pism, m.in. „Serwis Informacyjny Stanu Wojennego”, „Na Bieżąco”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Z Dnia
na Dzień” oraz ulotek. 22 III 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku
Odosobnienia w Głogowie i Grodkowie, 20 IX zwolniony. 1981 – 1989 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, nachodzony
przez SB w miejscu pracy.

Marek Smyk w okresie od stycznia do
października 1958 r. należał do działającej w Słupsku młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Białe Orły”.
W związku z prowadzoną działalnością został aresztowany i skazany przez
Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 10
miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2
lata. W roku 1980 był współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ
„Solidarność” w Zakładzie Transportu KGHM w Lubinie. Od czerwca 1981
r. był członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez SB
na 48 godzin. W okresie stanu wojennego zajmował się kolportażem podziemnych czasopism oraz organizowaniem pomocy dla osób represjonowanych. W związku z udziałem w nielegalnej manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r został zatrzymany, a następnie internowany. Od 2 września i do 25
listopada 1982 r. przebywał w Ośrodku
Odosobnienia w Nysie.

ZBIGNIEW STEFAN WOJTKÓW

Zbigniew Wojtków w latach 1984–1989
był współpracownikiem czasopisma „Solidarność Głogowska”. Był on też kolporterem wydawnictw niezależnych, takich jak
„Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, czy „Zagłębie Miedziowe”. Ponadto
uczestniczył w zbiórkach na pomoc represjonowanym działaczom opozycyjnym.

Pośmiertnie:

Andrzej Kosmalski w okresie od 29
do 31 sierpnia 1980 r. należał do Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego w Hucie Miedzi Głogów, a od września 1980 r. do NSZZ „Solidarność”. Był
członkiem Komitetu Założycielskiego
w Hucie Miedzi Głogów; od 17 grudnia
1980 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu
Robotniczego NSZZ „Solidarność”. 16
czerwca 1981 r. został wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „Solidarność” w Legnicy oraz
delegatem na I Walny Zjazd Delegatów
Regionu Dolny Śląsk oraz członkiem
Zarządu Regionu. Za swoją działalność
13 grudnia 1981 r. został internowany
i osadzony w Ośrodku Odosobnienia
w Głogowie, a następnie w Grodkowie,
gdzie przebywał do 16 listopada 1982 r.
W latach 1983–1987 był współzałożycielem i przewodniczącym podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” MKK
„Solidarność” w Głogowie oraz autorem i redaktorem czasopisma „Solidarność Głogowska”. W latach 1983–1989
był współpracownikiem i autorem podziemnego pisma „Zagłębie Miedziowe”. Od 3 grudnia 1987 do 1989 r. był
przedstawicielem Regionalnego Komitetu Wykonawczego „S” Dolny Śląsk na
woj. legnickie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany grzywnami
przez kolegia ds. wykroczeń w Głogowie i Lubinie. Od października 1988 był
przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w Hucie Miedzi Głogów. W dniu 28 października
1988 r. zorganizował strajk w miejscu
pracy ws. podwyżek płac. Był współzałożycielem, a następnie przewodniczącym powstałej w dniu 25 stycznia 1989 r.
MKO „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w Legnicy (pod zwierzchnictwem
RKW „S” Dolny Śląsk).

W Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu
odbyły się uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
oraz medali nadanych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
Medal Stulecia Odzyskanej
Niepodległości otrzymał działacz opozycji antykomunistycznej Zdzisław Wandycz z Głogowa.
Zdzisław Wandycz, ur. 1 V
1949 w Chocianowcu k. Lubina. Ukończył Zasadniczą
Szkołę Górniczą w Lubinie
(1967), LO dla Pracujących w Głogowie (2008).
1967-1972 ślusarz w Samodzielnym
Oddziale Wykonawstwa
Inwestycyjnego w Lubinie,
1972-1999 młodszy górnik,
maszynista maszyn wyciągowych w Przedsiębiorstwie
Budowy Kopalń tamże.
W VIII 1980 uczestnik strajku
w PBK Lubin; od IX 1980 w „S”;
członek Komisji Oddziałowej
w PBK Lubin.
15-17 XII 1981 członek KS
w Zakładach Górniczych Rudna
w Polkowicach KGHM w Lubinie; 1982-1986 współzałożyciel i członek TKZ w PBK Lubin;
organizator pomocy finansowej dla ofiar zbrodni lubińskiej i ich rodzin; od 1982 kolporter wydawnictw podziemnych w Lubinie, m.in.: „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia
na Dzień”, „Tygodnika Mazowsze”; 1983-1986 współzałożyciel, autor, redaktor pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. 6 VII 1982

zatrzymany w związku z podejrzeniem o podłożenie ładunku
wybuchowego pod kasynem MO
w Głogowie. 15 VIII 1985 aresztowany za kolportaż, zwolniony
z pracy, przetrzymywany w AŚ
w Lubinie, Legnicy i Wrocławiu,
5 XII 1985 skazany wyrokiem
Sądu Rejonowego w Lubinie na
1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, 6 XII 1985 zwolniony. 1986-1989 współorganizator Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów, 1986-1987 brat
przełożony Kapituły, odpowiedzialny za kontakty z podziemnymi strukturami „S” Zagłębia
Miedziowego, współorganizator

m.in. pielgrzymek (np. do sanktuarium maryjnego w Grodowcu), Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Mszy za Ojczyznę,
wykładów, pikiet ekologicznych w Głogowie. Od 1986
członek Międzyzakładowego Komitetu Wykonawczego „S” Zagłębie Miedziowe. W 1986 inicjator Ruchu
WiP w Głogowie, w 1987 Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
W V 1987 aresztowany na 1 mies.
Od 25 I 1989 członek Prezydium MKO „S” Zagłębia Miedziowego w Legnicy, 19891990 przewodniczący MKK
„S” w Głogowie; współzałożyciel KO „S” w Głogowie. 19891999 członek KZ „S” w PBK
Lubin, w 1989-1990 delegat na
WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR; w 1991 delegat na WZD
Zagłębia Miedziowego. 19911995 w PC. Od 1999 na emeryturze. 2001-2007 w PiS.
Od 28 XI 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Głogowie w ramach SOS krypt. Brygada.
Łukasz Sołtysik
(Encyklopedia Solidarności)

Fot: Dominik Wojtkiewicz
i Wojciech Obremski

ZBIGNIEW SZCZEPAŃSKI

ANDRZEJ KOSMALSKI
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Jest nowy biskup legnicki!

Diecezja legnicka ma nowego biskupa. To 63 -letni biskup Andrzej Siemieniewski. Od 2006 roku biskup pomocniczy
wrocławski. Zastąpi na tym stanowisku biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

B

iskup Andrzej Siemieniewski jest profesorem
nauk teologicznych, doktorem habilitowanym teologii
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktorem teologii Uniwersytetu Św.
Tomasza z Akwinu w Rzymie.
Now y biskup legnicki
Andrzej Siemieniewski urodził się 8 sierpnia 1957 roku we
Wrocławiu, na kapłana został
wyświęcony 1 czerwca 1985
roku we Wrocławiu, biskupem
został 5 stycznia 2006 roku, konsekrowany 11 lutego 2006 roku.
Przypomijmy, dotychczasowy biskup legnicki Zbigniew

Kiernikowski złożył rezygnację z posługi biskupa legnickiego 31 maja. Poinformował o tym
w liście do duchowieństwa skierowanym przy okazji zmian personalnych w diecezji.
Biskup Zbigniew Kiernikowski 2 lipca skończy 75 lat. Zgodnie z kanonem 401 par. 1 Kodeksu prawa kanonicznego „Biskup
diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia,
jest proszony o złożenie na ręce
Papieża rezygnacji z zajmowanego urzędu”.
Biskup Zbigniew Kiernikowski był biskupem legnickim od
16 kwietnia 2014 roku.

Pracownicy MOPS-u chcą
podwyżek. „Solidarność”
grozi protestami
Pracownic y Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej chcą tysiączłotowej
podwyżki. Komisja Międzyzakład owa NSZZ
„Solidarność” w MOPS
wystąpiła do prezydenta o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2022 rok środków na wzrost płacy zasadniczej dla
wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej w Legnicy. Związkowcy grożą, że
jeśli ich postulat nie zostanie spełniony, może dojść
do protestu.
-Wnioskujemy o wzrost
płacy zasadniczej o 1000 zł.
Z powodu braku podwyżek w 2020 i 2021 roku sytuacja płacowa pracowników
MOPS i DPS osiągnęła stan
krytyczny. 40 procent pracowników otrzymało w styczniu
podwyżkę z uwagi na wzrost
minimalnego wynagrodzenia.
W przyszłym roku taką regulację może otrzymać większość pracowników. Średnia
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płaca zasadnicza
w większości placówek plasuje
się poniżej 3000 zł. Sytuacja ta
jest upokarzająca dla pracowników. Poziom wynagrodzeń
jest nieadekwatny do zakresu wykonywanych zadań,
obowiązków i stopnia odpowiedzialności oraz poziomu
wykształcenia i wiedzy specjalistycznej – argumentują
władze NSZZ „Solidarność”
w MOPS w Legnicy.

Związkowcy przypominają, że w czasie pandemii pracownicy
MOPS i DPS z narażeniem
życia i zdrowia „przez cały
okres pandemii pracowali bezpośrednio z podopiecznymi”. Przypominają także, iż „ ostatnie pismo z dnia
06.11.2019r. skierowane do
Prezydenta Legnicy w sprawie podwyżek oraz wyrażona przez nas chęć spotkania

w celu omówienia warunków pracy i płacy pozostała bez odpowiedzi. Oczekujemy udzielenia odpowiedzi w ciągu 14 dniu.
W wypadku niespełnienia postulatów
związki zawodowe
podejmą odpowiednie działania wynik aj ą c e z u s t aw y
o związkach zawodowych”.
Przypomnijmy.
W maju Komisja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy
wystąpiła do dyrektora Domu
Pomocy Społecznej o informację, jakie granty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego można było
pozyskać w okresie pandemii COVID-19 i jakie zostały pozyskane. Padło też pytanie, dlaczego pracodawca nie
wystąpił o pozyskanie grantów w ramach ogłoszonego
1 lutego projektu „Wsparcie
Dolnośląskich DPS”. Granty mogły być przeznaczone
na dopłaty do wynagrodzeń
personelu DPS w okresie od 1
stycznia do 31 marca.
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Ingres biskupa legnickiego
we wrześniu
Uroczyście obejmie władzę nad diecezją. Na
20 września zaplanowano ingres nowego biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego do
katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Podczas wrześniowej uroczystości nowemu
biskupowi legnickiemu zostanie przekazany
pastorał jako symbol władzy pasterskiej. Przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich złożą wyrazy szacunku nowemu biskupowi.
Przypomnijmy, 29 czerwca w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego miało miejsce kanoniczne objęcie diecezji przez nowego
biskupa. Dzień wcześniej Ojciec święty Franciszek mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej
4. biskupem legnickim. Wcześniej biskupami
diecezji legnickiej byli: bp. Tadeusz Rybak 1992
-2005, bp. Stefan Cichy 2005-2014 oraz bp. Zbigniew Kiernikowski (2014 - 2021)
Ingres to uroczyste objęcie władzy przez
biskupa ordynariusza nad diecezją. W Kościele katolickim nowemu biskupowi hołd składają biskupi pomocniczy, księża, zakonnicy i wierni świeccy. Kościół katolicki zaleca, aby odbywała się wtedy uroczysta procesja do kościoła katedralnego z udziałem duchownych i wiernych.

Kolejni działacze
opozycyjni na kartach
Encyklopedii
Solidarności
W reprezentacyjnej sali konferencyjnej Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach odbyła
się wyjątkowa uroczystość. Kilkudziesięciu działaczy antykomunistycznej opozycji odebrało
z rąk przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej kolejne tomy „Encyklopedii Solidarności”.
Te opasłe dzieła przedstawiają sylwetki i życiorysy działaczy dawnej opozycji.
Kulminacją spotkania było wręczenie Encyklopedii wszystkim
zaproszonym byłym opozycjonistom.

Oświatowa
Solidarność wycofała
się z rozmów z MEN
Rada Krajowej Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
krytycznie oceniła stan negocjacji
dotyczących statusu zawodowego
pracowników oświaty.
„Niedopuszczalnym jest brak realizacji przez Rząd RP pkt. VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego opracowania do 2020 roku nowego systemu wynagradzania nauczycieli
w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Minęły już ponad
dwa lata od czasu, gdy rząd zobowiązał
się do spełnienia tego postulatu Solidarności” – czytamy w stanowisku KSOiW.
Rada KSOiW uważa, że brak realizacji Porozumienia oraz złożone stronie
społecznej przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki propozycje znacznie pogarszające warunki pracy i płacy nauczycieli
powodują, iż niecelowe jest prowadze-

nie negocjacji w sprawie awansu zawodowego, oceny pracy czy odbiurokratyzowania funkcjonowania szkoły.
„W związku z ogłoszoną przez rząd
propozycją płacy minimalnej na 2022
rok w kwocie 3000 zł oczekujemy, aby
Minister Edukacji i Nauki jednoznacznie zaproponował wysokość wynagrodzenia nauczyciela z wyższym
wykształceniem i przygotowaniem
pedagogicznym rozpoczynającym pracę w zawodzie” – czytamy dalej.
Dlatego też Rada KSOiW podjęła decyzję o wycofaniu swoich przedstawicieli z udziału w spotkaniach
grup tematycznych Zespołu ds. statusu
zawodowego pracowników oświaty do
momentu przedstawienia przez Rząd
RP propozycji zmiany systemu wynagradzania satysfakcjonującego obie
strony. 
RKSOiW NSZZ Solidarność

TJ zmiedzi.pl

N

a rynek wydawniczy trafiły właśnie 3. i 4. tom „Encyklopedii Solidarności”.
Dzieła zawierają nie tylko najważniejsze informacje z historii
powstania Solidarności, tworzenia
struktur i walki z reżimem komunistycznym. Publikacje bogato
wypełniają biogramy działaczy
dawnej „S”.
– Jako Instytut Pamięci Narodowej jesteśmy szczególnie dumni z tych publikacji. Są to już cztery
tomy zawierające łącznie już kilka tysięcy biogramów i haseł rzeczowych. Encyklopedia powstaje dużym wysiłkiem pracowników naukowych IPN z całej Polski. Obecnie pracujemy już nad
piątym tomem i co ciekawe, ukaże się także Encyklopedia w wer-

sji internetowej. Oprócz waloru
dokumentacyjnego, poznawczego
czy naukowego, Encyklopedia jest
dla nas czymś więcej. Traktujemy
ją w wymiarze symbolicznym, w
naszym gronie mówimy o niej jak
o pomniku historycznym – mówił
podczas spotkania dr Kamil Dworaczek z IPN.
Wśród działaczy opozycyjnej
Solidarności był m.in. Jan Tabor,
szef Stowarzyszenia Opozycji
Antykomunistycznej Zagłębia
Miedziowego.
– Solidarność była w czasach
PRL-u wartością dodaną, która
zbudowała polskie społeczeństwo,
która wyrosła w poczuciu patriotyzmu i pragnienia wolności oraz
przywiązania do wartości chrześcijańskich. Powstał wielki ruch

społeczny, na czele którego stanęli
właśnie bohaterowie „Encyklopedii Solidarności”. To wy, przez całą
dekadę lat 80. działając w swoich
środowiskach i będąc liderami,
swoją postawą i zaangażowaniem
dawaliście przykład skutecznego
działania walki z komunizmem –
mówił przewodniczący Jan Tabor.
Wiceburmistrz Polkowic, Wojciech Marciniak, przypomniał, że
gmina od dłuższego czasu wspiera
wszelkie działania nawiązujące do

polskiej historii i tradycji, dotyczące szczególnie najnowszym dziejom.
– To choćby obchody rocznicowe pacyfikacji w kopalni ZG Rudna, bieg księdza Gniatczyka czy
obchody podpisania Porozumień
Sierpniowych. Życzę wszystkim
dużo zdrowia, dobrego samopoczuciu i ciekawej lektury – powiedział wiceburmistrz Polkowic.
Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedzio-

we NSZZ Solidarność, Bogdan
Orłowski, podziękował wszystkim za obecność.
– Wiek robi swoje, ale nasze
serca wciąż są młode, bo ciągle
widzimy potrzebę budowania
naszej pięknej ojczyzny. Nasza
ukochana Rzeczypospolita nie
miałaby w sobie tyle wspaniałych wartości i walorów, gdyby nie państwo, którzy dzisiaj
tutaj jesteście z nami. Ci, którzy
budowali Solidarność. Jestem
bardzo szczęśliwy, że pracownicy naukowi IPN podjęli się trudu spisania encyklopedii Solidarności w najdrobniejszych
szczegółach. To ogromna praca, za którą wszystkim należą się
wielkie podziękowania – mówił
przewodniczący.

W trzecim tomie Encyklopedii Solidarności znalzły się biogramy osób z naszego regionu: Zofia
Bobińska – Jaszcza, Tadeusz Cieślak, Jan Gaca, Mirosław Gojdź,
Władysław Jóźków, Mieczysław
Koza, Piotr Kuźmiak, Janusz Sobola, Marian Stępień, Ryszard Zygmunt.
Opisane są również hasła: Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin,
Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy
parafii Świetej Trójcy w Legnicy,
Miedzyzakładowa Komisja Koordynacyjna w Głogowie, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ
Solidarność Zagłębie Miedziowe
w Legnicy, Ośrodek Odosobnienia w Głogowie, Parafia Świętego
Jana Chrzciciela w Legnicy, Serwis
Informacyjny MKZ NSZZ Solidarność w Legnicy, Solidarność Zagłębia Miedziowego, Solidarność Głogowska, Pismo Uskok, Wolny Głos.
W czwartym tomie Encyklopedii Solidarności znalzły się biogramy osób z naszego regionu: Czarnecki Jerzy, Jurkiewicz Jerzy, Karaś
Henryk, Lembas Stanisław, Marcinowska z d. Muciłowicz Krystyna,
Machoń Zbigniew, Nawrot Stefan,
Obertaniec Stanisław, Orzech Stanisław, Pokrywka Tadeusz, Rybak
Leszek, Sławiński Józef, Smyk
Marek Ekspedyt, Szkudlarek Seweryn, Tabor Jerzy, Węglarz Jerzy, ks.
Żuberek Piotr.
Opisane są również hasła: „Afirmacja”, Porozumienie Lubińskie,
„Zagłębie Miedziowe”, Zbrodnia
Lubińska.

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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Śniadek: Projekt uszczelniający zakaz handlu
w niedziele jest już w Sejmie
Projekt uszczelniający zakaz handlu w niedziele przewiduje, że w niehandlową niedzielę otwarte mogą być te placówki, w których działalność
pocztowa będzie przeważająca i wyniesie powyżej 50 proc. przychodów – powiedział PAP poseł PiS Janusz Śniadek. Projekt trafił do Sejmu.

P

rojekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta,
którego celem byłoby uszczelnienie
zakazu, jest już w Sejmie i czeka na nadanie numeru i podpis pani marszałek” –
powiedział poseł. Dodał, że może to
nastąpić w każdej chwili.
Ocenił, że w tej chwili plagą i patologią
jest powoływanie się przez niektóre podmioty na działalność pocztową, aby ominąć zakaz handlu w niedzielę. „W większości jest to fikcyjne” – zaznaczył.
Wyjaśnił, że złożony przez niego projekt
zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placów-

ka pocztowa, pod warunkiem że ten rodzaj
działalności będzie dla niego przeważający.
„Zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia ewidencji, pokazującej, jakie są
przychody z tej przeważającej działalności,
a jakie z pozostałej” – zaznaczył Śniadek.
Dodał, że Inspekcja Pracy będzie badała
ten rejestr. „Sprawdzi, czy placówka spełnia warunek, że przychody z przeważającej działalności rzeczywiście przekraczają 50 proc. pozostałych przychodów” –
wskazał poseł PiS.
9 lipca br. Poczta Polska poinformowała
o podpisaniu umowy w właścicielem sieci sklepów Biedronka. Umowa wprowa-

Waloryzacja dla emerytów
164 mld zł więcej mają przyszli emeryci na swoich kontach
po czerwcowej waloryzacji. Jest to efekt corocznej, czerwcowej waloryzacji, która w tym roku wyniosła 5,41 proc.
Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków
zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych,
w tym także kapitału początkowego. Zgromadzony kapitał
rośnie wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) i od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB z ostatnich 5 lat.
– W tym roku dzięki waloryzacji stan kont przyszłych emerytów zwiększył się
o ponad 160 mld zł. – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS
na Dolnym Śląsku. – Żaden bank nie ma w swojej ofercie tak atrakcyjnego oprocentowania lokat – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.
Jak dodaje rzeczniczka, w czerwcu stany kont ubezpieczonych, zawierające składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosły o 5,41 proc., a stany subkont wzrosły o 5,23
proc. Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o 163 860 100 735 zł.
Coroczna waloryzacja jest bardzo ważna gdyż zapisane na kontach i subkontach
środki są podstawą do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.
– Możemy to prześledzić na przykładzie osoby, która na koniec stycznia tego roku
zgromadziła na swoim koncie 450 tys. zł. W tym przypadku, po waloryzacji kapitał
wzrósł o 24,3 tys. zł. – wyjaśnia Kowalska-Matis. – Jeśli ktoś zgromadził 850 tys.
zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan jego konta
zwiększył się o prawie 46 tys. zł – dodaje.
Kolejnym krokiem, po wykonaniu waloryzacji rocznych, jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2020 r.
W tym roku, tak jak w ubiegłym, zgodnie z ustawą nie będzie akcji wysyłki do ubezpieczonych wersji papierowej informacji. Będzie ona udostępniona w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jak w ubiegłym roku, ZUS
wygeneruje również“Informację o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez
płatnika składek”. Złożenie tego raportu pozwala płatnikowi na skrócenie przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Informację tę Zakład przygotuje tylko dla
osób, za które płatnik składek złożył raport informacyjny w 2020 roku. Rzeczniczka
wyjaśnia, że w tym roku wskaźnik waloryzacji jest niższy niż w dwóch poprzednich
latach z uwagi na epidemię Covid-19. Zależy on, bowiem od tempa wzrostu przypisu
składek na ubezpieczenie emerytalne rok do roku, przy czym nie może być niższy od
inflacji ani ujemny. Przypis składek emerytalnych w 2020 r. był wyższy niż rok wcześniej, ale z powodu szczególnej sytuacji gospodarczej w wyniku pandemii i obostrzeń
sanitarnych – nie o tyle, co w poprzednich latach. Wskaźniki waloryzacji składek
w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie. W 2020 r. było to 8,94
proc., a rok wcześniej 9,20 proc.
Nieco inaczej wylicza się waloryzację subkonta, która jest waloryzowana zgodnie
z przeciętnym wzrostem nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. W tej sytuacji epidemia
nie wpłynęła znacząco na przyrost stanu subkont Polaków. Dla przypomnienia rok
temu wskaźnik wyniósł 5,73 proc., a dwa lata temu 5,01 proc.
KK NSZZ „Solidarność”
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dza możliwość odbioru przesyłek bezpośrednio w jej sklepach, w związku z tym
w niehandlową niedzielę 18 lipca otwartych będzie kilkadziesiąt sklepów tej sieci.
Rzecznik rządu, pytany w poniedziałek, czy tego typu umowa umożliwi tej
sieci handlowej otwarcie swych sklepów

w niedziele, omijając w ten sposób wprowadzony trzy lata temu zakaz handlu w te
dni, odpowiedział, że nie zna szczegółów
umowy. Jak dodał, „polski rząd stoi na tym
samym stanowisku cały czas – będziemy
prowadzić takie działania legislacyjne, aby
ewentualne sposoby omijania tych przepisów likwidować”.
Ustawa wprowadzająca stopniowo
zakaz handlu w niedziele weszła w życie
w 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu
nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel
w roku. Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń.
Zakaz nie obejmuje m.in. działalności

pocztowej, nie obowiązuje w cukierniach,
lodziarniach, na stacjach paliw płynnych,
w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani
w kawiarniach.
Za złamanie zakazu handlu w niedziele
grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy
uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.
Na 27 lipca został wyznaczony termin
ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie przepisów wprowadzających co do zasady zakaz handlu
w niedziele. Wniosek w tej sprawie w TK
złożyła jeszcze w 2018 r. Konfederacja
Lewiatan. 
KK NSZZ„Soldiarność”

Jakie podwyżki w służbie zdrowia?
Najpóźniej do 10 sierpnia na konta pracowników zatrudnionych w placówkach medycznych
wpłyną wyższe wynagrodzenia. To efekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
w ochronie zdrowia, która weszła w życie 1 lipca. Zgodnie z jej zapisami podwyższone zostały
współczynniki pracy przypisane poszczególnym
grupom zawodowym.
Minimalne gwarantowane wynagrodzenia dla
poszczególnych grup pracowników są obliczane jako iloczyn współczynnika pracy i przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
z poprzedniego roku. W 2020 roku było to 5167,47
zł brutto. To oznacza, że np. farmaceuta, diagnosta
laboratoryjny czy fizjoterapeuta posiadający wyższe wykształcenie i specjalizację nie może mieć podstawy wynagrodzenia niższej niż 5478 zł brutto. Dla
osób z wyższym wykształceniem, ale bez specjalizacji, przewidziano podstawę wynagrodzenia na
poziomie 4186 zł brutto. Z kolei dla osób ze średnim
wykształceniem, jest to 3772 zł brutto. Dla porównania – jak informuje Joanna Lukosek – w zeszłym
roku było to analogicznie: 5164 zł brutto, 3590 zł
brutto i 3147 zł brutto, przy czym w tej ostatniej grupie obok osób ze średnim wykształceniem znajdowali się także pracownicy po studiach licencjackich.
W ocenie Krzysztofa Powałowskiego, przewodniczącego „Solidarności” w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach, podwyżki to krok
w dobrym kierunku, ale oczekiwania części środowiska, były nieco wyższe. – Fizjoterapeutów jest
za mało, nie możemy się skupić na pracy z jednym
pacjentem, tylko biegamy od chorego do chorego.
Podnoszenie wynagrodzeń w służbie zdrowia to
trochę jak wyścig z czasem i próba zachęcania pracowników medycznych, do tego żeby nie uciekali
do innych pracodawców lub na emerytury – mówi
szef „S” w GCR.

wia NSZZ „Solidarność” w Katowicach zwraca
uwagę, że w efekcie pielęgniarki wykonujące taką
samą pracę, otrzymują znacznie zróżnicowane
wynagrodzenia. Ich zasadnicze wynagrodzenia
– podobnie jak m.in. fizjoterapeutów – wahają się
od 3772 zł do 5478 zł. Jak wynika z danych przekazanych przez resort zdrowia, w placówkach objętych zapisami ustawy „podwyżkowej” istnieje blisko 200 tys. etatów pielęgniarskich, z czego blisko
160 tys. dotyczy osób ze średnim wykształceniem,
czyli znajdujących się w grupie, w której podstawowe zarobki wynoszą 3772 zł brutto. – Stąd bierze się niezadowolenie pielęgniarek, które wykonują takie same czynności, co ich koleżanki po
studiach, ale kształciły się w poprzednim systemie
edukacji i skończyły licea pielęgniarskie, a nie studia licencjackie czy wyższe. Praktycznie rzecz biorąc wartość ich pracy jest taka sama – mówi Lukosek. Wiceprzewodnicząca RSOZ NSZZ „S” przypomina, że dysproporcje powstały już na etapie
tworzenia ustawy „podwyżkowej”, czyli w 2017
roku i cały czas bardzo trudno je zniwelować. – Na
tę kwestię „Solidarność” zwraca uwagę od początku – dodaje.

Ratownicy podzieleni
– Problem polega na tym, że idziemy we współczynniki, a nie w zakresy obowiązków – mówi
Łukasz Fica, szef „Solidarności” w Wojewódzkim
Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach i członek prezydium Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „S”.

Spore dysproporcje
W zależności od wykształcenia ustalone zostały także wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek
i położnych. Joanna Lukosek, wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdro-
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– W karetce osoba ze średnim wykształceniem
posiada takie same zadania i kompetencje co osoba z tytułem magistra. Takie dzielenie ludzi mija
się z celem – podkreśla Fica. – Część ratowników
medycznych to osoby ze średnim wykształceniem,
które ukończyły szkoły policealne, pozostali posiadają studia licencjackie. W polskim systemie edukacji nie ma możliwości skończenia studiów magisterskich na kierunku ratownictwo medyczne. Pielęgniarka z magistrem i specjalizacją ma ponad 5478 zł
brutto, ratownik ze średnim wykształceniem 3772
zł brutto. To musi doprowadzić do buntów w ratownictwie – dodaje.
Zapisy ustawy dotyczą pracowników medycznych, czyli takich, którzy mają bezpośredni kontakt
z pacjentami. W tej grupie znajdują się także salowe
i sanitariusze, których wynagrodzenie zasadnicze
nie może być niższe, niż 3048 zł brutto. Jak wynika
z szacunków resortu zdrowia, osoby te zyskały średnio ok. 700 zł brutto. – Ci pracownicy od lat zarabiali najmniej, wreszcie ten problem został dostrzeżony
– podkreśla Joanna Lukosek.

Co z pracownikami niemedycznymi?
Związkowcy zwracają uwagę, że wciąż nie doprecyzowano kwestii pracowników niemedycznych.
Chodzi o dwie grupy pracowników: administrację
i obsługę oraz personel pomocniczy m.in konserwatorów, portierów, czy kucharki. – Naszym zadaniem jest bronienie tych ludzi, wśród nich mamy
wielu członków – podkreśla Krzysztof Powałowski.
Zgodnie z zapisami ustawy „podwyżkowej”
w porozumieniu płacowym podpisanym ze stroną społeczną, bądź w zarządzeniu wydanym przez
dyrektora placówki powinny się znaleźć także zasady podwyższenia wynagrodzeń tych osób. Niestety,
nie uwzględniono współczynników pracy, według
których wynagrodzenia pracowników niemedycznych miałyby zostać obliczone. – Wykształcenie
tych pracowników, ich przygotowanie do zawodu,
np. osób zajmujących się kadrami i płacami, także powinno znaleźć odzwierciedlenie w wysokości
wynagrodzeń i podwyżek – zaznacza Joanna Lukosek.
www.solidarnosckatowice.pl

