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Przyjazny pracodawca.  

Trwa XII edycja! 
Prezydium Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność” ogłosiło  

w kwietniu br. rozpoczęcie XII 

edycji konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”. Wnioski 

nadal można zgłaszać do 30 

września 2019 r. 

Celem konkursu jest promowa-

nie pracodawców, którzy wyróż-

niają się w stosowaniu dobrych 

praktyk w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szcze-

gólności poprzez stabilność za-

trudnienia, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz prawa do zrzeszania się  

w związki zawodowe. Kandyda-

tów zgłaszają podstawowe jed-

nostki organizacyjne „Solidarności”. 

Wyróżnione firmy szanują prawa 

pracowników oraz prowadzą  

u siebie dialog społeczny. Certyfi-

katem można się posługiwać 

przez okres trzech lat, od daty 

przyznania. 

Wnioski i regulaminy są do-

stępne na stronie Komisji Krajo-

wej. 

Źródło. Tysol.pl 

fot. M. Żegliński 
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Fot. Robert Wąsik - Tygodnik Solidarność 

Właściciel Biedronki musi przekazać 

„Solidarności” listy pracowników 

W styczniu br. w sieci sklepów 

Biedronka rozpoczęło się referen-

dum strajkowe, które zgodnie  

z planem miało zakończyć się  

w kwietniu – a jednak trwa nadal.  

Powodem zaistniałej sytuacji 

jest fakt, że Spółka Grupy Jeroni-

mo Martins Polska S.A. 

(właściciel Biedronki) utrudnia 

działalność związkową nie udo-

stępniając od siedmiu miesięcy 

list pracowników – a to jest nie-

zgodne z Konstytucją RP.  

Na mocy decyzji wydanej  

8 sierpnia, przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, 

właściciel sieci sklepów Biedron-

ka jest zobligowany do przekaza-

nia NSZZ „Solidarność” list pracow-

ników, które są niezbędne do 

przeprowadzenia referendum. 

Trzeba zaznaczyć, że UODO 

działał opieszale, bowiem decy-

zja została wydana dopiero po  

7 miesiącach.  

Portugalski koncern Jeronimo 

Martins Polska zatrudnia w na-

szym kraju ok. 65 tys. osób,  

w blisko 3 tys. sklepach. Pracow-

nicy domagają się m.in. poprawy 

warunków pracy, zwiększenia 

zatrudnienia i wprowadzenia re-

gulaminu wynagrodzenia.   

TK 

T. Gutry Tygodnik Solidarność  

Lublin pamięta  

o Powstańcach Warszawskich 

W Lublinie miały miejsce uro-

czystości upamiętniające 75. rocz-

nicę Powstania Warszawskiego. 

Na Placu Litewskim tłumnie ze-

brali się mieszkańcy miasta, aby 

oddać hołd walczącym za naszą 

Ojczyznę. W godzinę „W” w Lubli-

nie zawyły syreny i odśpiewano 

hymn państwowy. 

Po wygłoszeniu okolicznościo-

wych przemówień odczytano Apel 

Pamięci i oddano salwę honoro-

wą. Przy Pomniku Nieznanego 

Żołnierza delegacje złożyły wień-

ce. Uroczystości zwieńczyła Msza 

św. w kościele cywilno-

wojskowym w intencji żyjących  

i zmarłych uczestników Powstania 

Warszawskiego i akcji „Burza”.  

Podczas obchodów lubelską 

Solidarność reprezentował Krzysz-

tof Choina z pocztem sztandarowym. 

DJ 

Fot. LUW 

Fot. LUW 
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Fot. Tysol.pl 

Wyruszyli na Jasną Górę 

W sobotę 3 sierpnia mieszkań-

cy Lublina po raz 41 wyruszyli  

w pieszą pielgrzymkę na Jasną 

Górę. Motywem przewodnim, któ-

ry przyświecał pątnikom były sło-

wa „W mocy Ducha Świętego”. 

Wyjście w drogę poprzedziła 

Msza św. koncelebrowana przez 

abpa Stanisława Budzika. 

Metropolita Lubelski prosił, 

aby pielgrzymi modlili się w inten-

cji zbliżającego się trzeciego Sy-

nodu Archidiecezjalnego. Zapro-

ponował również, aby każdy roz-

ważył w drodze następujące py-

tania: po co żyję?, jaki jest cel 

mojego życia? i do czego jestem 

przeznaczony? Po zakończonej 

liturgii abp życzył pielgrzymom 

wytrwałości, pogody ducha i do-

brej pogody, po czym udzielił im 

błogosławieństwa. 

Trasa lubelskiej pielgrzymki 

liczyła ok. 320 kilometrów. Na 

Jasną Górę pątnicy dotarli 14 

sierpnia i następnego dnia wzięli 

udział w obchodach święta 

Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

ryi Panny. 

Jak podaje Gość Lubelski  

w tegorocznej pielgrzymce z Lu-

blina do tronu Jasnogórskiej Pa-

ni udział wzięło prawie 3 tys. 

osób. 

DJ 

Fot. Gość Niedzielny 

Oddaliśmy hołd zasłużonym 

W ramach obchodów Dnia 

Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 

w Szczecynie (gm. Gościeradów) 

upamiętniono mieszkańców wsi, 

którzy poświęcili swoje życie pod-

czas brutalnej pacyfikacji dokona-

nej przez oddziały Niemców 2 lu-

tego 1944 r.  

Na obchodach lubelską Soli-

darność reprezentował zastępca 

przewodniczącego Krzysztof Cho-

ina wraz z pocztem sztandaro-

wym.  

Wydarzenie odbyło się 12 lipca 

br. i rozpoczęło się od Mszy św.  

w kościele pw. św. Maksymiliana 

Marii Kolbego w Szczecynie. Na-

stępnie odbyła się część arty-
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styczna, którą przygotowała mło-

dzież szkoły podstawowej. Wy-

głoszono również okolicznościo-

we przemówienia, złożono kwiaty  

i zapalono znicze. 

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi 

Polskiej to polskie święto pań-

stwowe obchodzone rokrocznie 

12 lipca. Zostało ono ustanowio-

ne 29 września 2017 roku, w celu 

upamiętnienia wszystkich miesz-

kańców wsi polskiej, którzy  

w okresie II wojny światowej bo-

hatersko włączali się w obronę 

naszej Ojczyzny, poświęcając 

często swoje życie i wolność.  

TK 

Solidarność na warcie 

W lipcu br. na warszawskim 

Żoliborzu, przy grobie bł. ks. Je-

rzego Popiełuszki wartę pełniła 

delegacja Solidarności z Lublina. 

W dniach 9-10 lipca przy mogile 

Patrona Solidarności czuwały: 

pani Dorota Marzec oraz pani 

Krystyna Wawryszuk. 
„Słowa, aby żyły, muszą 

być prawdziwe. Bo słowa 

kłamliwe często już na drugi 

dzień okazują się śmiechem, 

nawet gdyby były powielane  

w milionach egzemplarzy.” 

 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 

 

ZAPRASZAMY NA MSZE ŚW.  

ZA NASZĄ OJCZYZNĘ, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ  

TRADYCYJNIE KAŻDEGO 19. DNIA MIESIĄCA O GODZ. 18.00,  

W KOŚCIELE REKTORALNYM ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

W LUBLINIE 
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„Solidarność” to ciężka praca 

W Związku zawsze jest dużo pracy, bo cele są krótkoterminowe  

i długoterminowe. Jeżeli w jednym zakładzie uda się osiągnąć coś dla 

załogi, wówczas skupiamy się na innym zakładzie, gdzie są inne pro-

blemy i inna specyfika – mówi Wojciech Rudzki, Przewodniczący Or-

ganizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Daewoo Motor Pol-

ska w Lublinie, w rozmowie z Tomaszem Kupczykiem. 

Jak nazywa się firma, w któ-

rej Pan pracuje? 

Firma, w której jestem zatrud-

niony nazywa się Magnetto Whe-

els Lublin i jest zlokalizowana  

w jednym z wydziałów dawnego 

DMP, gdzie produkowano koła. 

Takich hal, rozmieszczonych na 

140 ha, jest kilkanaście. 

Niestety, fabryka Daewoo Mo-

tor Polska w 2001 roku upadła,  

a na jej terenie działają mniejsze 

spółki, zatrudniające około 3 tysię-

cy pracowników. MWL jest jedną  

z nich, pracuje tutaj ok. 270 pra-

cowników. Mam nadzieję, że  

w przyszłości znajdzie się inwe-

stor strategiczny dla całego zakła-

du i zostanie wznowiona produk-

cja samochodów, dająca chlubę 

naszemu miastu. Przemysł moto-

ryzacyjny daje w Polsce około 

10% PKB i ma bardzo prężnie 

rozwinięte struktury Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodo-

wego „Solidarność”. 25 tysięcy 

związkowców zrzeszonych jest  

w Krajowej Sekcji Przemysłu Mo-

toryzacyjnego. W tej sekcji dzia-

łam od 5 lat, a obecnie jestem 

skarbnikiem. 

 

Co jest produkowane w Wa-

szym zakładzie? 

Produkujemy koła. Załoga cięż-

ko pracuje przy taśmie, na której 

co kilka sekund  pojawiają się wy-

roby, które należy dokładnie obej-

rzeć, nadać status i przełożyć na 

następne taśmy. Maszyny produ-

kujące muszą być utrzymywane 

w odpowiednim stanie technicz-

nym, aby spełniały światowe 

standardy jakościowe. 

Praca w fabryce była i jest 

bardzo trudna, męcząca i trwa 

czasami po 12 godzin. Zdarza 

się, że pracownicy poświęcają 

nawet soboty i niedziele. Naszym 

zadaniem jest, aby każdy zatrud-

niony był dobrze opłacany i czuł 

się w tym zakładzie doceniany. 

 

Rozumiem, że na brak za-

mówień nie narzekacie? 

Mamy dużo nowych projektów 

dla bardzo wielu odbiorców  

w kraju i za granicą. Mój zakład 

należy do potężnej korporacji, 

która ma filie na całym świecie. 

Praca u nas jest jeszcze relatyw-

nie tańsza niż w innych zakła-

dach koncernu, więc nowe pro-

jekty są lokowane w naszym za-

kładzie. Regularnie przychodzą 

zlecenia. Mamy bardzo wykształ-

conych specjalistów i zespół pra-

cowników oddanych zakładowi, 

którzy liczą, że systematyczne 

negocjacje „Solidarności” polep-

szą ich sytuację materialną oraz 

przyniosą satysfakcję z wykony-

wanej pracy. 

 

Kiedy wstąpił Pan do 

„Solidarności” i dlaczego? 

Należę do Związku od kilku-

nastu lat. Moi poprzednicy broni-

li interesu wszystkich pracowni-

ków i byli w tym bardzo skutecz-

ni. W tamtych czasach było bar-

dzo duże bezrobocie i niektórzy 

przełożeni krzywdzili innych, 

sam też odczułem takie działa-

nia. Wtedy zrozumiałem, że pra-

cownicy muszą się zjednoczyć, 

aby osiągnąć wspólny cel.  

Wstąpiłem do Związku i dzisiaj 

postąpiłbym podobnie, lecz  

z jeszcze większą gorliwością. 

 

Jakie korzyści mogą płynąć 

z członkostwa w „Solidarności”? 

Korzyści jest mnóstwo, ponie-

waż „Solidarność” wpływa na 

kształtowanie systemu prawne-

go poprzez formułowanie stano-

wisk do różnych ministerstw, 

żądając odpowiedzi i działa tam, 

gdzie naruszane jest prawo 

zbiorowe naszych związkowców 

i wszystkich pracowników. 

 Broni również interesów na-

szych poszczególnych członków 

Związku, reprezentując ich 

przed pracodawcą. Zazwyczaj 

są to sprawy, w których należy 

wysłuchać obu stron sporu, aby 

można było wyciągnąć wnioski  
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i odpowiednio zaradzić.  

W Zarządzie Regionu są rów-

nież prawnicy, którzy w ramach 

swoich obowiązków, pomagają 

naszym kolegom. 

 

Kiedy działalność związkowa 

jest skuteczna? 

Mam bardzo dobrych kolegów 

związkowców w zakładach 

Volkswagena. Pracuje tam kilka-

naście tysięcy osób, którzy są 

dumni z przynależności do 

„Solidarności” i noszą związkowe 

emblematy. Dużo zależy od na-

szej liczebności. Jeżeli jest nas 

wielu, wtedy można mnóstwo 

spraw wygrać i pokazać, jaka jest 

nasza tożsamość.  

Największy zakład, jaki znam, 

ma około 85 proc. załogi w związ-

ku i rzeczywiście osiągają wielkie 

sukcesy. Ale myślę, że jeśli jest 

ponad 40-procentowe uzwiązko-

wienie, wtedy jesteśmy liczącą 

się stroną dla pracodawcy. Gdy 

jednak jest nas mniej, wówczas 

pracodawca stosuje presję wobec 

Związku i ciężko jest skutecznie 

działać.  

 

Jak w tym momencie pre-

zentuje się sytuacja związkowa 

w Pana zakładzie pracy?  

W zakładzie, w którym pracuję, 

jest 57 związkowców na 250 pra-

cowników. To zasługa moich po-

przedników, którym muszę po-

dziękować za ich wysiłki. To dzię-

ki nim pracownicy wstępowali do 

„Solidarności”, licząc na pozytyw-

ne zmiany. 

Związek funkcjonuje bardzo 

dobrze, ponieważ jesteśmy po-

tężną organizacją. Na terenie fa-

bryki samochodów zrzeszamy 5 

zakładów, ale są też mniejsze 

firmy, które nie należą do 

„Solidarności”.  

W obecnej chwili następuje 

wymiana pokoleniowa. Na swoim 

terenie obserwuję wzrost uzwiąz-

kowienia w zakładach 

średnio o 20 %. Zapisują 

się młodzi ludzie i przy-

ciągają kolejnych. Jeżeli 

osiągnie się sukces to 

ludzie widzą potrzebę 

zaangażowania. Chciał-

bym, abyśmy stanowili 

większą siłę w zakła-

dach. Niestety, odchodzą 

na emeryturę ci, którzy  

w latach 80-tych wstępo-

wali do „Solidarności” i całe 

swoje życie z nią związa-

li. Dobrze byłoby, aby 

wstępujący do Związku 

opierali się na aksjologii 

tamtych czasów, ale działali nowo-

cześnie.   

 

Jak można młodzież przy-

ciągnąć do związku? 

„Solidarność” cały czas musi 

wychodzić z nowymi ofertami. 

Przykładem są legitymacja elek-

troniczna i karta Lotosu. Mam 

nadzieję, że też inne stacje paliw 

dołączą do akcji.  

Bardzo dobrze oceniam podpi-

sanie porozumienia z PZU, które 

gwarantuje związkowcom 10% 

zniżki przy ubezpieczeniach. Na 

każdym szczeblu musimy jednak 

rozmawiać, szukać czegoś, co 

przyłączy nam nowych członków 

i da im satysfakcję  z przynależ-

ności do „Solidarności”.  

 

Z efektów negocjacji prowa-

dzonych przez Związek korzy-

stają wszyscy pracownicy.  

Niestety jest to problem, że 

jesteśmy obciążeni składkami,  

a z owoców naszej pracy korzy-

stają wszyscy pracownicy firmy. 

Często bywa tak, że jeżeli naci-

skamy na pracodawcę, to on po-

trafi bardziej wynagrodzić tych, 

co siedzą cicho i nie domagają 

się np. podwyżek.  

 

Czy Pana zdaniem biurokra-

cja też zniechęca do 

„Solidarności”?   

Nie sądzę, że jest to nadmier-

ne utrudnienie. Deklarację wy-

pełnia się w ciągu minuty. Kwe-

stia jest w tym czy chce się być 

związkowcem. Ze względu na 

zmieniające się wymagania  

i przepisy musieliśmy nieco uno-

wocześnić organizację. Obecnie 

legitymacja elektroniczna jest 

potrzebna wszędzie. Wdrażane 

zmiany idą z duchem czasu i nie 

stanowią nadmiernego  proble-

mu.  

 

Jakie jest Pana doświadcze-

nie, jako związkowca? 

W poprzedniej kadencji i teraz 

działam bardzo intensywnie. Je-

stem przewodniczącym Organi-

zacji Międzyzakładowej, człon-

kiem Zarządu Regionu Środko-

wo-Wschodniego, skarbnikiem  

w SKPM oraz delegatem na 

Kongres Sekretariatu Metalow-

ców, który liczy około 50 tys. 

związkowców reprezentujących 

8 branż z ogólnego sektora  me-

talowego. 

Często wyjeżdżam na zebra-

nia i szkolenia w różnych regio-

nach naszego kraju. Jeżeli ktoś 

chce działać w strukturach 

„Solidarności” i się rozwijać musi 
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być przygotowany, że będzie po-

święcał wiele swojego prywatne-

go czasu.  

 Szkolenia są bardzo profesjo-

nalnie prowadzone przez naszych 

kolegów i koleżanki z Gdańska. 

Ja z wykształcenia jestem instruk-

torem nauki zawodu i wiem, jak 

ciężko jest wdrożyć teorię, której 

uczymy się przez kilka godzin. 

Wiem, że musimy się szkolić i do-

skonalić swoje umiejętności, aby 

sprostać obecnym  wymaganiom 

zmieniającego się rynku pracy. Ze 

szkoleń wiem, że w negocjacjach 

szczególnie warto jest dążyć do 

kompromisu i konsensusu. Po 

szkoleniach zauważyłem, ile rze-

czy jest jeszcze przede mną  

i z czego powinienem jeszcze się 

doszkalać. 

 

Co daje Panu przynależność 

do sekcji branżowej? 

Jestem skarbnikiem sekcji mo-

toryzacyjnej, w której jest ok. 25 

tys. osób. Działalność w zarzą-

dzie sekcji pozwala mi na spotka-

nia z przedstawicielami związków 

zawodowych m.in. z Francji, Nie-

miec, Włoch, Słowacji, Czech,  

a nawet z Rosji. Miałem okazję 

być na wyborach przewodniczą-

cego związku na Słowacji oraz 

dorocznym spotkaniu Europej-

skich Rad Zakładowych w Bruk-

seli, gdzie poruszano zagadnienia 

z którymi spotkamy się w przy-

szłości, np. przemysł 4.0 który 

niweluje miejsca pracy wymagają-

ce niższego wykształcenia, a two-

rzy miejsca pracy dla automaty-

ków czy elektroników. 

 

Jakie macie aktualne postu-

laty? A może wszystko jest ok?  

Nigdy w Związku nie można 

powiedzieć, że jest ok, ponieważ 

po rozwiązaniu jednych proble-

mów pojawiają się zawsze kolejne 

i jest to wpisane w specyfikę na-

szej działalności. 

Ostatnio w 2 zakładach udało 

się wywalczyć znaczące podwyż-

ki, ale oczekiwania pracowników 

są o wiele większe. Negocjowane 

są również zmiany w regulami-

nach wynagradzania, premiowa-

nia itp. Staramy się, aby pensje 

pracowników były satysfakcjonu-

jące i dające możliwość funkcjo-

nowania naszych rodzin bez nad-

miernych wyrzeczeń. W tej chwili 

wszystkie zakłady u nas chcą 

przyjmować pracowników, ale 

niestety, nie chcą konkurować 

pod względem finansowym. Za-

zwyczaj na start proponują naj-

niższą krajową plus pewne do-

datki. Taki sposób regulacji upo-

sażenia powoduje, że nowo przy-

jęty pracownik jest zmuszony do 

dodatkowej pracy np. w weeken-

dy. Kolejnym utrudnieniem jest 

fakt, że pracodawcy są z różnych 

krajów, np. z Korei, Francji, 

Włoch i Polski, a Związek musi 

działać w taki sposób, aby praco-

dawca i pracownicy byli usatys-

fakcjonowani.  

 W moim zakładzie pracy 

kwoty podwyżek są zróżnicowa-

ne, ponieważ przychodzą nowi, 

młodzi pracownicy, którzy chcieli-

by zarabiać tyle, co osoby z dłuż-

szym stażem. Dla Związku naj-

ważniejsze jest to, aby pracowni-

cy nawzajem nie mieli do siebie 

żalu i czuli się dowartościowani. 

Zależy nam, aby było tak, jak mó-

wił papież Jan Paweł II „Jeden 

drugiego brzemiona noście…”.  

W tym aspekcie potrzebna jest 

solidarność pokoleniowa. 

 

Co Pan uważa na temat wy-

dłużenia kadencji władz związ-

kowych ? 

Jest to bardzo dobre rozwią-

zanie, ponieważ czas naszej pra-

cy związkowej jest wydajniejszy. 

Gdy kadencja była krótsza, wów-

czas więcej czasu spędzaliśmy 

nad formalnym przygotowaniami 

do wyborów, przez co realnie 

zmniejszał się nasz wkład w co-

dzienną działalność związkową. 

Uważam, że teraz to się polep-

szy. 

 

Jak Pan uważa, czy do 

upadku lubelskich fabryk mo-

gła przyczynić się źle przepro-

wadzona transformacja go-

spodarcza? 

Częściowo tak. Popełnione 

wówczas błędy przyczyniły się 

do takiego stanu rzeczy. Dodat-

kowo nałożyło się wiele czynni-

ków zewnętrznych. Jeśli mówimy 

o upadku Daewoo, to proble-

mem była konkurencja dla in-

nych firm typu Fiat, Toyota, 

Volkswagen. Koreańczycy byli 

zbyt dużym zagrożeniem dla 

tych marek, które nie chciały 

mieć kolejnego rywala w rynku 

motoryzacyjnym. 

 

Czym dla Pana były strajki, 

które miały miejsce na Lu-

belszczyźnie w lipcu 1980 r., 

również w FSC? 

To wielka lekcja zaufania mię-

dzy ludźmi. Większość uczestni-

ków tamtych wydarzeń, z którymi 

rozmawiałem, nie czuje się bo-

haterami. Lubelski Lipiec był 

swoistym kluczem, który dopro-

wadził do Sierpnia’80 i następ-

nych zmian ustrojowych w kraju  

i poza jego granicami. Smutne 

jest, że rola strajków na Lubelsz-

czyźnie jest marginalizowana,  

a przez niektórych całkowicie 

pomijana.  

„Solidarność” to potężne dzie-

dzictwo, które ukazuje nam mę-

stwo wspaniałych ludzi, odważ-

nie protestujących, aby zapewnić 

lepszy byt. Jest wielu ludzi,  

o których się nie mówi, a powin-

no. Ruch oddolny, który świetnie 

się zjednoczył, należy upamięt-

niać, nie wiadomo czy kiedykol-

wiek jeszcze taki będzie. 
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Z wykształcenia jest Pan pe-

dagogiem? 

Tak. Jednak szkołę, a konkret-

nie ZSZ, rozpoczynałem w PKS-

ie, gdzie również pracowałem ja-

ko pracownik młodociany. Na-

stępnie poszedłem do Pedago-

gicznego Studium Technicznego  

i tam zdobyłem tytuł technika-

mechanika, a także instruktora 

nauki zawodu. Później trafiłem do 

Fabryki Samochodów, gdzie za-

proponowano mi studia, abym 

później swoją wiedzę przekazywał 

w szkole przyzakładowej. Zdoby-

łem wyższe wykształceniem, lecz 

zbiegło się to w czasie z upad-

kiem Daewoo i szkoły przyzakła-

dowej. 

 

Czy Pana zdaniem warto jest 

podejmować takie inicjatywy, 

jak ferie z Solidarnością? 

Jest to bardzo dobry pomysł. 

Jestem wdzięczny tym, którzy się 

przyczynili, aby ten projekt się 

odbył. Cieszę się, że mogłem 

opowiedzieć o tym wszystkim, co 

działo się w fabryce, w której były  

wydarzenia lat osiemdziesiątych. 

Uważam, że młodzież musi po-

znać naszą historię, bo jeżeli nie 

dowie się o niej bezpośrednio od 

nas i uczestników tamtych wyda-

rzeń, to ktoś inny przekaże ją,  

w krzywym zwierciadle. Mam na-

dzieję, że w przyszłości, o ile ferie 

z Solidarnością będą kontynuo-

wane, to wesprą mnie moi kole-

dzy, którzy również pracowali  

w FSC i czynnie brali udział  

w wydarzeniach Lubelskiego Lipca.  

 

Co lubi Pan robić w wolnym 

czasie? 

Moje zainteresowania są bar-

dzo rozległe, ale czasu wolnego 

na ich realizację jest zdecydowa-

nie za mało. Przede wszystkim 

jest to turystyka, dzięki czemu 

mogę łączyć obowiązki z pasją. 

Bardzo cenię sobie  bezpośredni 

kontakt z innymi ludźmi, bo to 

pozwala wymieniać doświadcze-

nia i poglądy. 

Kolejną moją pasją jest jazda 

na rowerze. Lubię przejażdżki 

np. po lesie, aby oddychać świe-

żym powietrzem i łączyć przy-

jemne z pożytecznym. Pewnie 

dlatego szczególnie cenię ideę 

rodzinnych rajdów rowerowych, 

dzięki której można z najbliższy-

mi spędzić czas w miłej atmosfe-

rze. Szkoda tylko, że niewielu  

z nas, związkowców, ma takie 

zainteresowania i uczestniczy  

w majowych rodzinnych rajdach 

rowerowych, ale liczę, że w ko-

lejnych edycjach będzie nas co-

raz więcej.  

 

Dziękuję za rozmowę.   

Wielki sukces „Solidarności” 

 

 

 

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wpro-

wadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może 

nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To 

może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie 

zatrudnienie. Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądo-

wych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy. 
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– Dnia 24 lipca br. Prezydent 

RP podpisał  ustawę z dnia  4 lip-

ca 2019 r. o zmianie ustawy – Ko-

deks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa ta zmienia treść art. 4772 

§ 2 k.p.c. który w obecnym 

brzmieniu  pozwala sądowi w wy-

roku uznającym wypowiedzenie 

umowy o pracę za bezskuteczne, 

na wniosek pracownika nałożyć 

na zakład pracy obowiązek dal-

szego zatrudnienia pracownika do 

czasu prawomocnego rozpozna-

nia sprawy – tłumaczy dr Ewa Kę-

dzior, Koordynator ds. ochrony 

praw związkowych Komisji Krajo-

wej. Zwraca również uwagę, że 

możliwość nałożenia  w nieprawo-

mocnym wyroku na zakład pracy 

obowiązku dalszego zatrudnienia 

pracownika do czasu prawomoc-

nego rozpoznania sprawy w prze-

pisach procesowych funkcjonuje 

już od 1985 r., gdy 

został wprowadzony 

ustawą z dnia 18 

kwietnia 1985 r.  

o zmianie ustawy – 

Kodeks postepowania 

cywilnego (Dz.U. 1985, 

nr 20, poz. 86). 

– Wyrok o uznanie 

wypowiedzenia za 

bezskuteczne może 

zostać wydany tylko wtedy gdy 

nie doszło jeszcze do rozwiąza-

nia stosunku pracy, czyli przed 

upływem okresu wypowiedzenia. 

Nie ma możliwości uzyskania 

stosownego zabezpieczenia w 

wyroku o przywrócenie do pra-

cy.  Zwiększająca się długość 

trwania postępowań w sprawach 

związanych z wypowiedzeniem 

stosunku pracy sprawiła, iż prze-

pis ten z biegiem czasu stał się 

przepisem martwym. Obecnie 

czas trwania postępowania sądo-

wego znacznie przekracza nawet 

najdłuższy 3 miesięczny okres 

wypowiedzenia, co sprawia iż 

uzyskanie takiej formy zabezpie-

czenia jest praktycznie niemożli-

we, choć formalnie przewidziane 

przez przepisy prawa – dodaje 

Ewa Kędzior. 

Według niej zmiana zawarta  

w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. 

dostosuje przepisy procesowe 

do praktyki funkcjonowania są-

dów pracy i przywróci wspomnia-

ny przepis do życia. Nowa treść 

przepisu art. 4772 § 2. 

k.p.c.  pozwoli sądowi na nałoże-

nie na pracodawcę obowiązek 

dalszego zatrudnienia pracowni-

ka do czasu prawomocnego za-

kończenia postępowania również 

w wyroku przywracającym pra-

cownika do pracy. Przepis wej-

dzie w życie po  upływie 3 mie-

sięcy od dnia ogłoszenia  

w Dzienniku Ustaw ustawy  

z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw. 

 Co w sytuacji, gdy sąd drugiej 

instancji uzna, że zwolnienie by-

ło prawidłowe? Pracodawca bę-

dzie mógł się domagać odszko-

dowania od skarbu państwa. 

 Nowe przepisy, to ogromny 

sukces związków zawodowych, 

w tym przede wszystkim Solidar-

ności, która od lat zabiegała  

o zmiany. Warto przypomnieć  

w tej kwestii konferencję z udzia-

łem Ministra Sprawiedliwości –

 „Wolność zrzeszania, czy wol-

ność zwalniania”, która odbyła 

się 16 marca 2018 r. 

Źródło: www.solidarnosc.pl 

https://tysol.pl/a16930--video-Wolnosc-zrzeszania-czy-wolnosc-zwalniania-Debata-konstytucyjna
https://tysol.pl/a16930--video-Wolnosc-zrzeszania-czy-wolnosc-zwalniania-Debata-konstytucyjna
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12 sierpnia funkcjonariusze  

z gdańskiej delegatury CBA za-

trzymali dwie osoby, które oskar-

żono o wyłudzenie 10 mln złotych 

z Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Śledczy przeszukali miejsca za-

mieszkania zatrzymanych oraz 

firmy w których pracowali.  

Jeden z podejrzanych to pre-

zes spółki, która podpisała  

z PARP umowę o dofinansowa-

nie zakupu nieruchomości z fun-

duszu unijnego z Programu Ope-

racyjnego Innowacyjna Gospo-

darka w kwocie niemal 39 mln 

złotych. Drugą jest jej prokurent.  

Zatrzymani są podejrzani  

o wyłudzenie 10 mln złotych do-

tacji i doprowadzenie PARP do 

niekorzystnego rozporządzenia 

mieniem oraz usiłowania wyłu-

dzenia kolejnych 28 mln złotych. 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty  

w Prokuraturze Regionalnej  

w Lublinie. 


