
61,74
proc.

taka była frekwencja  
w tegorocznych wyborach 

do Sejmu i Senatu 

Foto: commons.wikimedia.org/PD

6 Wkrótce Stolica Apostolska 
wyznaczy datę beatyfikacji 
Prymasa Tysiąclecia.

Foto: flickr.com/Janusz Jakubowski

Od października wzrosły 
wynagrodzenia pracowników 
w PKM Świerklaniec.4 5

Foto: flickr.com/Robert Scoble

Podwyżki płac i poprawa 
warunków pracy  to pierwsze 
sukcesy „S” w JSW IT Systems.
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Dominik Kolorz 
przewodniczący  
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

W 
wyborach do Sejmu padł 
wynik, jaki przewidy-
wałem w wewnętrznym 
typowaniu w gronie znajo-
mych. Pomyliłem się o 0,6 

proc. Jeśli ktoś liczył na zdecydowanie większą 
wygraną, to się przeliczył. Te przewidywania, 
które mówiły o 50-proc. poparciu dla PiS-u, 
były zdecydowanie na wyrost. Na taki, a nie 
inny rezultat złożyły się różne rzeczy. Ja chciał-
bym wskazać dwie z nich. Po pierwsze, wśród 
propozycji PiS wyraźnie zabrakło tych doty-
czących drobnej przedsiębiorczości. Po drugie, 
zabrakło też kwestii związanych z tym, że tro-
chę lepiej należy płacić za pracę i okazało się, 
że samym tylko „socjalem” nie da się uzyskać 
tyle, ile PiS się spodziewał. Jeśli zaś chodzi o 
zwycięstwo opozycji w wyborach do Senatu, 
to owszem, izba wyższa w takim składzie może 
np. pewne kwestie w procesie legislacyjnym 
opóźniać, ale w praktyce nie będzie to mieć 
większego znaczenia. Na co innego chcę nato-
miast zwrócić uwagę. Otóż uważam, że w tym 
układzie to będzie sprawdzian dla jednej i dru-
giej strony, bo Senat ma szansę, aby faktycznie 
stać się izbą refleksji, miejscem merytorycznej 
debaty, a nie tylko politycznej nawalanki.

Jeśli zaś chodzi o mniejsze ugrupowania, 
które dostały się do Sejmu, to ich wynik też 
nie był zaskoczeniem, no może leciutko mógł 

dziwić wynik Konfederacji. Partie Janusza Kor-
wina-Mikke mimo sondaży dających miejsca 
w Sejmie zwykle lądowały pod progiem. Tym 

razem partia tego polityka przeszła nad pro-
giem. Skrajnie prawicowe, a zarazem skrajnie 
liberalne ugrupowanie, jakim jest Konfedera-
cja, z pewnością będzie wnosić sporo kolorytu 

do prac Sejmu i z pewnością więcej niż Petru i 
jego Nowoczesna. Inna sprawa, że ten koloryt 
raz może być zabawny, a innym razem żałosny. 

Czas na nasz region. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na naprawdę znako-
mity wynik premiera Mateusza Morawiec-
kiego. Cieszę się, że my, jako ślasko-dąbrow-
ska „Solidarność”, też dołożyliśmy swoją 
niewielką cegiełkę do budowy tego sukcesu. 
Liczymy, że pan premier będzie pamiętał, że 
jest posłem wybranym na Śląsku i że w pew-
nym sensie jego odpowiedzialnośc za Śląsk 
jest jeszcze większa, niż była dotychczas. 
Mam tu na myśli wyzwania gospodarcze, 
jakie stają przed Polską w związku z plano-
waną transformacją unijnej gospodarki.

A na koniec o ważnym symptomie zmian, 
który ujawnił się podczas tych wyborów, 
czyli o klęskach tzw. starych wyjadaczy. To 
naprawdę bardzo cieszy, że ci, którzy zasia-
dali w Sejmie od 25 lat albo i więcej, wreszcie 
dostali od społeczeństwa czerwoną kartkę. 
Oby za cztery lata stało się to zjawiskiem 
powszechnym. Oby za cztery lata w Sej-
mie w końcu zasiadały przede wszystkim 
osoby o znaczących kompetencjach, wiedzy 
i umiejętnościach, a nie głównie te, których 
kompetencje ograniczają się do tego, że są 
wierne prezesom partii.

not. NY

Komentarz:

Wyniki wyborów bez niespodzianek. 
Cieszy rezultat premiera

Należy zwrócić uwagę 
na naprawdę znakomity 

wynik premiera Mateusza 
Morawieckiego. Cieszę się,  

że my, jako ślasko-
dąbrowska „Solidarność”,  

też dołożyliśmy swoją 
niewielką cegiełkę  

do budowy tego sukcesu.

178 kandydatów, którzy nie zasiadali 
w sejmowych ławach w poprzedniej 
kadencji, uzyskało mandaty w wyborach 
13 października. Wśród nich są zarówno 
sejmowi debiutanci, jak np. lider partii 
Razem Adrian Zandberg, czy były komen-
tator sportowy Tomasz Zimoch, jak i znani 
politycy, którzy powrócili na Wiejską po 
kilkuletniej przerwie. Sejmowym nowicju-
szem jest również np. premier Mateusz 
Morawiecki, który nigdy wcześniej nie 
ubiegał się o mandat poselski.

133 tys. głosów zdobył szef rządu w 
okręgu katowickim. Na Mateusza Mora-
wieckiego zagłosowało trzy czwarte 
wszystkich wyborców, którzy poparli 
Prawo i Sprawiedliwość w tym okręgu. 
To zdecydowanie najlepszy wynik w woje-
wództwie śląskim i jeden z najlepszych w 
skali kraju. Drugi na liście PiS w Katowicach 
wiceminister sprawiedliwości Michał Wój-
cik zgromadził zaledwie 8 tys. głosów, czyli 
ponad 16 razy mniej od premiera. 

4205 głosów – tyle wystarczyło kan-
dydatowi z SLD w okręgu jeleniogórskim 
Robertowi Obazowi, aby zdobyć mandat 
poselski. Obaz to w tych wyborach rekor-
dzista w kategorii najniższego poparcia, 
które wystarczyło, by dostać się do Sejmu. 
Kandydat lewicy uzyskał w swoim okręgu 
0,97 proc. głosów. Dla porównania na Mate-
usza Morawieckiego w okręgu katowickim 
zagłosowało ponad 28 proc. osób, które 
wzięły udział w wyborach. Podczas głoso-
wań w Sejmie zarówno poseł Morawiecki, jak 
i poseł Obaz będą dysponować 1 głosem. 

24 tys. zł odprawy otrzymają posłowie, 
którym nie udało się uzyskać reelekcji. 
Wśród znanych polityków, żegnających 
się z sejmowymi ławami są m.in. pro-
kurator Stanisław Piotrowicz, szef Rady 
Mediów Narodowych Krzysztof Czabań-
ski, posłanka Anna Sobecka, były piłkarz 
Roman Kosecki, czy syn byłego premiera 
(tego, który rzekł w 1997 roku powodzianom, 
że „trzeba się było ubezpieczyć”) Tomasz 

Cimoszewicz. W naszym regionie miejsce 
w Sejmie stracili m.in. poseł Paweł Kobyliń-
ski, który w poprzedniej kadencji zasłynął 
głównie z tego, że kilka tygodni po wybo-
rach przeszedł z Kukiz’15 do Nowoczesnej, 
oraz poseł PiS z okręgu gliwickiego Piotr 
Pyzik, który w Sejmie zasiadał od 2011 roku. 

1182 mieszkańców Tczewa oddało 
swoje głosy na Sławomira Neumana, 
bohatera afery taśmowej ujawnionej 
tuż przed wyborami. Jednym z wątków 
uwiecznionych na nagraniu jest właśnie – 
delikatnie mówiąc – bardzo niepochlebna 
opinia Neumanna o mieszkańcach tego 
miasta. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie 
czy owych 1182 Tczewian po chrześcijańsku 
wybaczyło posłowi Neumannowi, czy po 
prostu zgadzają się z jego opinią. 

0,03 proc., czyli 5448 głosów w sumie 
zebrał Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzio-
nych Emerytów i Rencistów. Z takim wyni-
kiem to każdy mógłby się czuć zawiedziony. 

A taki mieli fajny program wyborczy – np. 
pensje dla dziadków i babć opiekujących 
się wnukami oraz 500 m kw. ogródka dział-
kowego na głowę. Są tacy co uważają, że 
chytre posunięcie rządzących z 13. i 14. eme-
ryturą od razu przyspawało ów komitet do 
bloków startowych i nie puściło. W naszej 
ocenie przyczyna aż tak sromotnej porażki 
jest inna, taka bardziej matematyczna. Zare-
jestrowali swoje listy tylko w 3 okręgach.

0,01 proc., czyli 3 razy mniej głosów niż 
zawiedzeni na manowce emeryci, zebrał 
Komitet Wyborczy Prawica. To prawdziwi 
rekordziści tych wyborów in minus. Udało im 
się zrejestrować listę tylko w jednym okręgu, 
w Krakowie i komitet zakończył działalność 
jeszcze przed wyborami. Ale klamka zapa-
dła. Wyborcy głosowali. W sumie 1765 osób. 
Jedni powiedzą, że zmarnowali swój głos, ale 
my proponujemy popatrzeć na to jako na 
wyraz przywiązania do olimpijskiego credo, 
że nie liczy się wynik, ale udział. 

Gospodzki&Podróżny

Pół żartem, pół serio...

Powyborcza wyliczanka  
Gospodzkiego i Podróżnego
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Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu

SENAT

SEJM

Wyniki w województwie śląskim

Okręg 27 – 9 mandatów
5 mandatów PiS
3 mandaty KO
1 mandat SLD

Okręg 30 – 9 mandatów
5 mandatów PiS
3 mandaty KO
1 mandat SLD

Okręg 29 – 9 mandatów
4 mandaty PiS
4 mandaty KO
1 mandat SLD

Okręg 28 – 7 mandatów
4 mandaty PiS
2 mandaty KO
1 mandat SLD

Okręg 31 – 12 mandatów
5 mandatów PiS
3 mandatów KO

1 mandat SLD
1 mandat KWiN

SENAT
6 mandatów KO
5 mandatów PiS
2 mandaty SLD

Nr okręgu – kto zwyciężył
68 – PiS

 69 – SLD
70 – KO
 71 – KO
72 – PiS
73 – PiS
74 – PiS

 75 – SLD
76 – KO
77 – KO
78 – KO
79 – PiS
80 – KO

Okręg 32 – 9 mandatów
4 mandaty PiS
3 mandaty KO

2 mandaty SLD

SEJM  27 mandatów PiS   20 mandatów KO   7 mandatów SLD   1 mandat KWiN

infografika: oprac. własne na podstawie danych PKW
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10 października na konta pra-
cowników przedsiębiorstwa 
komunikacyjnego w Świer-

klańcu wpłynęły wyższe wynagrodze-
nia. Podwyżki są efektem negocjacji 
związków zawodowych z pracodawcą.

Jak informuje Zbigniew Szot, prze-
wodniczący zakładowej „Solidarno-
ści” stawki godzinowe kierowców 
wzrosły o 1 zł, natomiast mechanicy 
zarabiają teraz o 1,3 zł na godzinę wię-
cej. W efekcie wynagrodzenia zasad-
nicze mechaników są wyższe o ok.  
218 zł miesięcznie, a kierowców  
o ok. 168 zł brutto.

Pensje pracowników administra-
cyjnych także wzrosły o 168 zł brutto na 
miesiąc. Strona związkowa uzgodniła 
również z pracodawcą, że dodatek za 
pracę w nadgodzinach w dni robo-
cze będzie wynosił 100 proc. stawki 
pracownika, czyli będzie wyższy, niż 
wynikałoby to z przepisów prawa 
pracy. – Za pracę w nadgodzinach 
w dni świąteczne i w dni robocze pra-
cownicy dostawają teraz dodatek 
w jednakowej wysokości – zaznacza 
Zbigniew Szot.

Nowe rozwiązania i podwyżki weszły 
w życie we wrześniu. Jak informuje 

Zbigniew Szot, dla części kierowców 
jest to drugi wzrost płac w tym roku. 
Dzięki staraniom związków w czerwcu 
stawki najmniej zarabiających kierow-
ców, czyli tych, którzy w spółce pracują 
mniej niż 10 lat, zostały podniesione o 
0,6 zł na godzinę.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miej-
skiej Międzygminna Spółka z o.o. w 
Świerklańcu zatrudnia ponad 250 osób. 
Firma obsługuje połączenia autobu-
sowe z pobliskimi miejscowościami, 
m.in. z Bytomiem, Radzionkowem, Pie-
karami Śląskimi i Krupskim Młynem. 

AK

Lepsze 
zarobki w PKM 

Świerklaniec

Pracownicy Sapa Polska 
liczą na „Solidarność”

Pracownicy sosnowieckiej spółki Sapa Polska zrzeszyli się w NSZZ „Solidarność”.  
Na początku października zasięgiem swojego działania objęła ich międzyzakładowa organizacja 

związkowa działająca w firmie Plastic Components and Modules Poland. Na starcie mogą więc  
liczyć na fachową wiedzę i wsparcie liderów tej organizacji.

D o tej pory w Sapa Pol-
ska nie było żadnego 
związku zawodowego. O 
pomoc w jego założeniu 
pracownicy firmy zwró-

cili się właśnie do związkowców z Pla-
stic Components and Modules Poland.  
– Doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie 
jak przyłączymy ich do siebie i będziemy 
reprezentować przed pracodawcą. My już 
mamy za sobą pewne doświadczenia, a 
oni wszystkiego musieliby się uczyć 
od początku. Tak właśnie działa „Soli-

darność”, więksi pomagają mniejszym  
– mówi Agnieszka Marcińska, przewod-
nicząca związku w Plastic Components 
and Modules Poland.

Pracownicy Sapa Polska z „Solidarno-
ścią” wiążą ogromne nadzieje. Z pomocą 
związku chcieliby doprowadzić do pod-
wyżek płac i poprawy warunków pracy. 
Ważną kwestią jest dla nich także rozsze-
rzenie świadczeń socjalnych. – Z informacji, 
które nam przekazali, wynika, że dostają 
tylko 200 zł na podręczniki dla dzieci i 
paczkę na Boże Narodzenie. Brakuje cho-

ciażby premii świątecznych czy wczasów 
pod gruszą – mówi Agnieszka Marcińska. 
Jak informuje, pierwsze spotkania z praco-
dawcą związkowcy mają już za sobą i liczą 
na to, że współpraca dobrze się ułoży.

Sapa Polska rozpoczęła działalność w 
2016 roku. Spółka należy do włoskiego 
koncernu Sapa, zajmującego się produk-
cją elementów z tworzyw sztucznych do 
samochodów. W Sosnowcu zatrudnia ok. 
150 pracowników. 

Z kolei międzyzakładowa organiza-
cja związkowa, którą kieruje Agnieszka 

Marcińska, do tej pory obejmowała 
dwie spółki produkujące plastikowe 
komponenty do samochodów: Pla-
stic Components and Modules Poland 
oraz Plastic Components Fuel Systems 
Poland. Obydwie firmy zlokalizowane 
są w Sosnowcu. Łącznie zatrudniają ok. 
740 pracowników. – Teraz mamy w MOZ 
trzy spółki, w których pracuje blisko 900 
osób, to z pewnością duże wyzwanie, ale 
na pewno sobie poradzimy – mówi prze-
wodnicząca.

Agnieszka Konieczny

Foto: pixabay.com
/C
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Średnio o 11 proc. wzrastają od 
tego miesiąca wynagrodzenia 
pracowników produkcyjnych 

zatrudnionych w spółce Adient Seating 
Poland w Siemianowicach Śląskich. 
9 października strona związkowa 
zawarła z pracodawcą porozumienie 
w tej sprawie.

Jak informuje Grzegorz Śpiewak, prze-
wodniczący zakładowej „Solidarności”, 
stawki godzinowe zostaną podwyższone 
o kwoty od 2,2 zł do 2,5 zł brutto. Część 
podwyżki zostanie uzależniona od oceny 
uzyskanej przez pracownika. To oznacza, 
że miesięczne zarobki będą wyższe od 
ok. 370 zł do ok. 420 zł brutto.

Równocześnie o 2 zł brutto wzrosły 
najniższe stawki dla pracowników zatrud-
nionych za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej i tych, którzy dopiero zaczęli 
pracę w Adient Seating Poland. Analo-
gicznie będą one wynosić 15,5 zł i 16 zł 
brutto za godzinę. Jak informuje Grze-
gorz Śpiewak, każdy nowy pracownik naj-
pierw jest zatrudniany przez agencję, a po 
upływie od 3 do 6 miesięcy przechodzi 
do firmy. – Jesteśmy zadowoleni z zapi-
sów porozumienia, chociaż wiadomo, 
że każdy chciałby wynegocjować jesz-
cze więcej. Mam nadzieję, że dzięki tym 
podwyżkom wynagrodzenia staną się 
bardziej konkurencyjne, co pozwoli na 

przyciągnięcie nowych pracowników  
– dodaje przewodniczący „S” w spółce.

Porozumienie weszło w życie w tym 
miesiącu, a wyższe wypłaty wpłyną na 
konta pracowników produkcyjnych na 
początku listopada. Rozpoczęcie rozmów 
o podwyżkach dla osób zatrudnionych 
w administracji strona związkowa zapla-
nowała na koniec grudnia.

W Adient Seating Poland w Siemia-
nowicach Śląskich zatrudnionych jest 
blisko 2350 osób, z czego ok. 450 pra-
cuje za pośrednictwem agencji. Zakład 
produkuje stelaże do siedzeń samo-
chodowych.

 Aga

Podwyżki 
płac w Adient 

Seating Poland

16 października 
 minął pierwszy rok 

działalności „Solidarności”  
w spółce JSW IT Systems w 

Jastrzębiu-Zdroju.  
W ciągu tych dwunastu 

miesięcy związkowcy 
wynegocjowali podwyżki 

płac oraz dwie nagrody 
pieniężne. W efekcie ich 

starań poprawiają się też 
warunki bhp. Nie oznacza 

to jednak, że wszystkie 
oczekiwania pracowników 

firmy zostały spełnione.

D o tej  por y st ronie 
zw ią zkowej udało 
się podpisać z praco-
dawcą trzy porozu-
mienia. Dotyczyły 

one kwestii płacowych, a ostatnie 
zostało zawarte 24 września. Zgodnie 
z jego zapisami we wrześniu więk-
szość pracowników została objęta 
regulacjami finansowymi. Łącznie 
pracodawca przeznaczył na nie pulę 
środków wynoszącą 4,4 proc. wyna-
grodzeń zasadniczych.

Z kolei w czerwcu załoga spółki 
po raz pierwszy otrzymała nagrodę 
z okazji Dnia Informatyka. Jej wyso-
kość została uzależniona od stażu 
pracy i wynosiła od 800 zł do 1800 zł 
brutto. Natomiast w listopadzie ubie-
głego roku wypłacona została premia 
z okazji 20-lecia firmy, która wyno-
siła od 500 zł do 1500 zł brutto. Rów-

nocześnie o kilka procent wzrosły 
wynagrodzenia tych pracowników, 
którzy wcześniej przez 2,5 roku nie 
mieli żadnych regulacji finansowych. 

Przewodniczący zakładowej Soli-
darności Tomasz Kozłowski przypo-
mina, że wcześniej w spółce przez 
wiele lat nie było zbiorowych pod-
wyżek płac, więc do zrobienia jest 
jeszcze sporo. – Podpisane porozu-
mienia, to takie minimum, które 
poprawi relacje załogi z pracodawcą 
i przyczyni się do zmniejszenia odejść 
pracowników – mówi. W jego ocenie 
decyzja o założeniu „Solidarności” 
była bardzo dobrym i potrzebnym 
pomysłem, na którym zyskała załoga i 
zyskał też pracodawca. – Jako organi-
zacja społeczna możemy wskazywać 
pracodawcy, co należałoby poprawić 
w działaniu firmy, tak by mogła ona 
funkcjonować jeszcze lepiej, a załoga 

miała większe poczucie bezpieczeń-
stwa i satysfakcję z pracy – dodaje.

W JSW IT Systems zatrudnionych 
jest ponad 240 pracowników. Spółka 
zajmuje się kompleksową obsługą 
informatyczną Grupy Kapitałowej 
JSW i do tej pory nie działała w niej 
żadna zakładowa organizacja związ-
kowa. Obecnie do „S” należy ponad 60 
osób i cały czas dołączają kolejne. Prze-
wodniczący „S” podkreśla, że młodych 
pracowników nie jest łatwo zatrzymać 
w firmie. Bardzo często zamiast zacząć 
się upominać o korzystniejsze warunki 
pracy, wolą ją po prostu zmienić na 
lepszą. Dlatego związkowców cieszy 
każda nowa osoba, która zapisze się do 
„S”. – To dowód na to, że pracownicy 
widzą efekty naszej pracy i impuls do 
dalszego działania – podkreśla Tomasz 
Kozłowski.

Agnieszka Konieczny

„Solidarność” w JSW IT 
Systems ma już rok

Foto: flickr.com
/Robert Scoble
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Beatyfikacja Prymasa 
Tysiąclecia coraz bliżej

C hciałbym podkreślić 
bardzo mocno jego 
miłość do wszystkich, 
aż do miłości nieprzy-
jaciół. To był prymas, 

to był biskup, to był ksiądz, czło-
wiek, który rzeczywiście na serio 
brał Ewangelię w tym względzie, 
a my współcześni możemy bardzo 
dużo się od niego nauczyć, zwłaszcza 
gdy przychodzi pokusa etykietowa-
nia, dzielenia czy nazywania kogoś 
w duchu dobry – zły – powiedział 
metropolita warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz po zatwierdzeniu 
przez papieża Franciszka cudu za 
wstawiennictwem kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Podkreślił, że 
Prymas Tysiąclecia był postrzegany 
jako mąż stanu, który przeprowadził 
polski Kościół przez trudny czas 
komunizmu. – Czynił to w sposób 
odważny, nawet gdy konsekwencją 
jego decyzji było uwięzienie. Ale 
czynił to w sposób roztropny: wszę-
dzie tam, gdzie widział sens roz-
mowy i dialogu dla dobra Kościoła 
w Polsce, dla dobra Polaków, wów-
czas wybierał drogę dialogu – ocenił 
kardynał Nycz.

O tym, jakim Stefan Wyszyński 
był człowiekiem i kapłanem, najle-
piej świadczą słowa wypowiedziane 
przez Jana Pawła II podczas inaugu-

racji pontyfikatu, 22 października 
1978 roku. – Nie byłoby na stolicy 
tego Papieża – Polaka (...) gdyby nie 
było Twojej wiary nie cofającej się 
przed więzieniem i cierpieniem, Two-
jej heroicznej nadziei, Twojego zawie-
rzenia bez reszty Matce Kościoła  
– powiedział wówczas Jan Paweł II.

Proces beatyfikacyjny kardy-
nała Wyszyńskiego rozpoczął się w 
1989 roku, czyli 8 lat po jego śmierci.  
W grudniu 2017 roku Kongregacja 
Spraw Kanonizacyjnych wydała 
dekret o heroiczności cnót Prymasa 
Tysiąclecia. Natomiast na początku 
października Stolica Apostolska 
potwierdziła uznanie cudu za jego 
wstawiennictwem. Niewytłuma-
czalne z punktu widzenia medycyny 
uzdrowienie dotyczy młodej kobiety 
ze Szczecina, która w 1988 roku 
zachorowała na nowotwór tarczycy. 
Lekarze nie dawali 19-latce szans na 
przeżycie. Po tej – jak się wówczas 
wydawało – ostatecznej diagnozie, 
o uzdrowienie kobiety za wstawien-
nictwem kardynała Wyszyńskiego 
zaczęła się modlić grup sióstr zakon-
nych. Ku zaskoczeniu, w marcu 1989 
roku lekarze z gliwickiego Insty-
tutu Onkologii stwierdzili przełom 
w walce z chorobą i uznali stan  
kobiety za dobry.

Agnieszka Konieczny  
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Kardynał Stefan 
Wyszyński zostanie 

wyniesiony na 
ołtarze. Ojciec Święty 

zatwierdził cud za 
wstawiennictwem 

Prymasa Tysiąclecia  
– poinformowało biuro 

prasowe Konferencji 
Episkopatu Polski. 

Data i miejsce mszy 
świętej beatyfikacyjnej 

zostaną podane przez 
Stolicę Apostolską 

w najbliższych 
tygodniach.

Prowadził 
Polaków do Boga

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 
1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. W 1924 
roku przyjął święcenia kapłańskie,  

a pięć lat później obronił rozprawę doktor-
ską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
W 1930 roku został profesorem w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. Po 
kampanii wrześniowej musiał się ukrywać, 
ale podczas Powstania Warszawskiego pełnił 
posługę duszpasterza. Po zakończeniu wojny 
wrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się 
w ponowne otwarcie seminarium.

W 1946 roku Stefan Wyszyński został ordy-
nariuszem diecezji lubelskiej. Do godności 
prymasa Polski został podniesiony zaledwie 
dwa lata później. W styczniu 1953 roku otrzymał 
kapelusz kardynalski, ale z powodu nasilają-
cych się represji wobec Kościoła katolickiego, 
nie mógł pojechać na konsystorz do Watykanu.

We wrześniu 1953 roku został aresztowany. 
W ośrodkach odosobnienia komunistyczna 
władza przetrzymywała go do jesieni 1956 
roku. To właśnie w tym czasie powstał tekst 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 
które nawiązywały do ślubów lwowskich zło-
żonych przez króla Jana Kazimierza podczas 
potopu szwedzkiego. Ślubowanie zostało 
odczytane 26 sierpnia 1956 roku w Często-
chowie przez bp. Michała Klepacza, w obec-
ności przeszło miliona pielgrzymów.

Po wyjściu na wolność kardynał Wyszyń-
ski zainicjował trwającą dziewięć lat Wielką 
Nowennę, która miała przygotować Polaków 
na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Był 
także jednym z pomysłodawców słynnego 
orędzia biskupów polskich i niemieckich, 
które spotkało się z krytyką władzy.

Zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. Trumna z jego 
ciałem spoczęła w podziemiach katedry św. 
Jana w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką 
manifestacją narodową.  źródło: KUL
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 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie za pracę 
(od 1 stycznia 2019 roku)

 14,70 zł
Minimalna stawka godzinowa 
za pracę (od 1 stycznia 2019 roku)

 5.140,74 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku (w II kwartale 2019 roku)

 1.100 zł
Najniższa emerytura i emerytura 
matczyna (od 1 marca 2019 roku)

PORADY PRAWNE

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JERZEGO SONKA
wieloletniego przewodniczącego Solidarności

w Hucie Baildon

Pogrążonej w bólu

Rodzinie i Bliskim
wyrazy  współczucia i wsparcia

w imieniu
Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący

Bronisław Skoczek

Z godnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy 
(dalej: „k.p.”) pracodawca może 
powierzyć pracownikowi pracę inną 
niż określoną w umowie o pracę, 
jeżeli łącznie spełnione następujące 

warunki:
1. jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy;
2. okres, na który pracownik jest delegowany, 

nie przekracza 3 miesięcy w roku kalenda-
rzowym;

3. nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia;
4. praca, do której pracownik jest delegowany, 

odpowiada jego kwalifikacjom.
Inną pracą w rozumieniu art. 42 § 4 k.p. jest 

praca odmiennego rodzaju niż określona w umo-
wie o pracę, a nie praca rodzajowo ta sama, lecz 
świadczona na innym stanowisku. Przyjmuje się, 
iż dopuszczalne jest zastosowanie tego przepisu 
do przejściowej zmiany miejsca wykonywania 
pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
16 lutego 1995 r. I PRN 122/94) – należy jednak 
pamiętać, że zależy to od okoliczności konkret-
nej sprawy, w szczególności:
• odległości pomiędzy aktualnym miejscem 

pracy, a planowanym miejscem oddelego-
wania;

• sposobem określenia miejsca pracy w umo-
wie o prace zawartej z pracownikiem, który 
miałby zostać oddelegowany;

• charakteru zakładu pracy;
• sposobu organizacji pracy pracownika.

Powierzenie pracownikowi innej pracy ma 
formę polecenia pracodawcy, który nie ma obo-
wiązku dokumentowania polecenia w formie 
pisemnej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 13 
marca 1979 r., I PRN 18/79, niepubl.), ani też nie 
musi konsultować swojego zamiaru z zakładową 
organizacją związkową reprezentującą prawa i 
interesy pracownika. Niemniej jednak, z przy-
czyn dowodowych oraz organizacyjnych, zale-
cane jest zachowanie formy pisemnej.

Ograniczenie okresu dopuszczalności powie-
rzenia innej pracy do 3 miesięcy w roku kalen-

darzowym powoduje, że jeżeli po upływie tego 
okresu pracownik nadal wykonuje inne obowiązki 
i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w 
sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia 
zmieniającego warunki pracy na podstawie art. 60 
k.c. w zw. z art. 300 k.p. (zob. wyrok Sądu Najwyż-
szego z 14 stycznia 2010 r., I PK 155/09, niepubl.). 
Okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może 
być dzielony na części. Może on też przypadać w 
ostatnim kwartale jednego roku i w pierwszym 
kwartale następnego roku.

Dokonując powierzenia innej pracy, praco-
dawca musi wziąć pod uwagę kwalifikacje pra-
cownika, co oznacza konieczność uwzględnie-
nia zarówno jego przygotowania zawodowego, 
czyli wykształcenia, doświadczenia zawodowego 
i umiejętności, jak i oceny właściwości psycho-
fizycznych, predyspozycji psychicznych oraz 
zdolności do wykonywania określonych czyn-
ności z punktu widzenia zdrowia fizycznego 
(zob. wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 
2000 r., I PKN 61/00, PP Nr 5 2001, poz. 33).

Co w przypadku, gdy pracownik nie 
wyraża zgody na tymczasowe oddelegowa-
nie do wykonywania innej pracy?

W sytuacji, gdy pracownik odmawia wykona-
nia obowiązków powierzonych mu w trybie art. 
42 §4 k.p., zachowanie to może zostać uznane za 
odmowę wykonania polecenia służbowego i jako 
takie stanowić podstawę dla rozwiązania stosunku 
pracy, w tym nawet w trybie art. 52 §1 pkt 1) k.p., 
tj. tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Należy jed-
nak pamiętać, że uzasadnieniem dla rozwiązania 
umowy o pracę bez zachowania okresu wypo-
wiedzenia może być wyłącznie ciężkie narusze-
nie podstawowych obowiązków pracowniczych,  
a tym samym kwestia oceny zachowania pracow-
nika wymaga każdorazowej analizy okoliczności 
danej sprawy dokonywanej przez sąd.

Należy również wspomnieć, iż w przypadku 
oddelegowania do innego miejsca pracy pracow-
nika opiekującego się dzieckiem poniżej 4. roku 
życia, konieczna jest jego zgoda.

TYMCZASOWE 
ODDELEGOWANIE 
PRACOWNIKÓW

Łukasz Kubski CDO24
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

Msza św. w intencji 
śp. Władysława 
Molęckiego
5 listopada o godz. 15.30 w kościele pw. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach-Letnisku 
odprawiona zostanie msza święta w intencji śp. 
Władysława Molęckiego, w 12. rocznicę śmierci. 
Władysław Molęcki był wiceprzewodniczącym 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, wieloletnim 
przewodniczącym związku w Hucie Katowice oraz 
członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 

Do udziału w nabożeństwie zapraszamy przed-
stawicieli organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
wraz z pocztami sztandarowymi.
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