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 Kolejne wybory w Sekcjach  Sprawozdanie z działalności Rady Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Chemicznego w kadencji 2014-2018  Nowe władze Sekretariatu Krajowego 
Stanowisko w/s nierówności w płacach  IndustriALL EUROPA Region Wschodni 

Mirek Miara
na cztery lata

Podczas Kongresu Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Soli-
darności, który odbył się 14 i 15 czerwca w Warszawie w hotelu Fort, człon-
kowie sekretariatu na swojego szefa ponownie wybrali Mirosława Miarę.

1981

Za wyborem Mirosława Miary głoso-
wało 48 delegatów. Jedna osoba
wstrzymała się od głosu. Mirosław

Miara nie miał kontrkandydata.
Nie jestem wizjonerem i nie wiem czy ko-

lejne lata  będą trudniejsza od minionych.
Na pewno nie będzie łatwo. Mamy problem
z pracodawcami, bo nie chcą zawierać
pozazakładowych zbiorowych układów pra-
cy. Potrzebna jest edukacja oraz rozwią-
zania prawne, które z jednej strony praco-
dawców zachęcą do wprowadzenia układów
ponad-zakładowych (np. zachęty podatko-
we), z drugiej zobligują do ich negocjacji.
Nie może być ustawy zmuszającej do za-
wierania układów zakładowych ale do ich
negocjowania już tak – mówił po wyborach
Tygodnikowi Solidarność Mirosław Miara.

W czasie rozmowy z Tygodnikiem Soli-
darność zapowiedział, że w dalszym cią-
gu będzie domagał się zmian w statucie
związku: 

Chciałbym, aby nastąpiło wzmocnienie
struktur branżowych. Branże w porówna-
niu do struktur regionalnych mają zdecy-
dowanie mniej środków, co wynika z po-
działu składki i są gorzej reprezentowane
na zjeździe krajowym, bo nie mają możli-
wości wyboru delegatów. Ponadto nowo
założone organizacje zakładowe muszą
zarejestrować się w regionie a nie muszą
w branży, co powoduje że branże nie mają
wykazu wszystkich organizacji działają-
cych w konkretnym sektorze.

Miara podkreślił, że chociaż przekłada
rządy PIS nad PO i PSL, to jednak widzi,
że w spółkach skarbu państwa trudno jest
rozmawiać z nowymi zarządami. Wynika
to z jednej strony z dużej rotacji kadr, z
drugiej z powodu braku kompetencji  no-
wych prezesów, którzy dopiero uczą się
zasad dialogu społecznego. 

Dialog z nową władzą jest również skom-
plikowany na poziomie ministerstw. Sekre-

tariat od wielu miesięcy oczekuje na ruch
Ministerstwa Rozwoju w kwestii ponad-
zakładowego układu zbiorowego pracy w
branży naftowej. 

Mirosław Miara w Solidarności jest od
1980 roku. Po okrągłym stole organizował
struktury związku w Warszawskiej Polfie i
został pierwszym przewodniczącym zakła-
dowej Solidarności. Na tym stanowisku
pozostaje do dnia dzisiejszego. Jednocze-
śnie pełni funkcje szefa  Krajowej Sekcji
Farmacji a od trzech kadencji jest również
członkiem Komisji Krajowej. Miara określa
siebie jako „zawodowego związkowca”, bo
uważa, że związek wypełnia całe jego życie
i niemal całe życie zawodowe pracuje na
rzecz związku i dobra pracowników. 

„Nie” dla dyskryminacji
starszych pracowników 

W czasie kongresu wybrana została
nowa rada sekretariatu i komisja rewizyj-
ne. Delegaci przyjęli również trzy stano-
wiska. W pierwszym podkreślili potrzebę
zmian w statucie związku, która dopro-
wadzi do zwiększenia roli struktur bran-
żowych. W drugim zwrócili uwagę, na po-
trzebę zobligowania pracodawców do ne-
gocjacji zakładowych i ponad-zakłado-
wych układach zbiorowych pracy. W trze-
cim stanowisku wskazali na problem dys-
proporcji płacowych między nowymi pra-
cownikami a doświadczonymi. Wskaza-
li, ze w wielu zakładach przychodzący do
pracy pracownik dostaje wyższą pensje
niż pracownik, który pracuje na tym sta-
nowisku przez 15 – 20 lat. Dzieje się tak
często i to pomimo tego, że starzy pra-
cownicy często wdrażają nowych w firmo-
we procesy i regulaminy.

Nie mamy nic przeciwko temu, że nowi
pracownicy zarabiali dużo ale niesprawie-
dliwe jest, aby pracownicy z dużym sta-
żem wykonujący tą samą pracę zarabiali
mniej – mówi Mirosław Miara. 

Spokojnie już było
Obecny na Kongresie Andrzej Kropiwnic-

ki, Przewodniczący Zarządu Regionu Ma-
zowsze, wskazał, że nowa kadencja władz
Sekretariatu nie będzie spokojna. „Spokoj-
nie już było” - powiedział i wskazał na kil-
ka spraw, które nie zostały mimo obietnic
rozwiązane przez obecną ekipę rządzącą.
Pierwszą z nich jest brak stażów pracy w
ustawie obniżającej wiek emerytalny, drugą
dalsze zamrożenie płac w budżetówce,
trzecią rosnące niezadowolenie wśród na-
uczycieli.

Nie wiem czy potrafimy rozwiązać te kwe-
stie w drodze dialogu i czy obędzie się bez
protestów – powiedział. 

Artykuł pochodzi  ze strony TYSOL.pl 
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  Połowy
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http://turybak.blogspot.com

Co oni z tymi jachtami? Nasz nowy sport
narodowy? Ledwieśmy się dowiedzieli, że
rejs na bogato został wstrzymany, ale bę-

dzie kontynuowany (może 101-lecie Niepodległo-
ści?), a tu proszę drugi rejs tym razem „Darem Mło-
dzieży”. Co ciekawe oba rejsy sponsoruje PFN...
  Poseł Neumann (PO) odkrył dlaczego prze-
noszone są posiedzenia Sejmu. Otóż za sprawą
Kaczyńskiego, a dokładniej jego politycznymi pla-
nami wygaszenia w Polsce parlamentaryzmu.
Można to skomentować? Można, ale po co?
 W Katowicach wojewoda zmienił nazwę ulicy
z Szewczyka (ale nie Dratewki, ale członka władz
PZPR Wilhelma) na Marii i Lecha Kaczyńskich.
Miejscowa PO z pomocą sądu odbiła nazwę i
może świętować przywrócenie patrona z PZPR.
Można coś dodać?
 Protestująca grupa rodziców niepełnospraw-
nych nie jest usatysfakcjonowana ustawą i chce
więcej. A mówiłem, że się za ich żądaniami nie
nadąży? Najnowszy apel jednej z protestujących
brzmi następująco: Pamiętajcie, że zbliżają się
wybory samorządowe, zróbcie wszystko, żeby
żadna osoba z PiS-u nie weszła do żadnego sa-
morządu! Dziękuję. Czyli jednak opozycja total-
na. Ale nie, stojąca obok apelującej koleżanka
szybko sprostowała: Aaa, i to nie jest protest po-
lityczny!. No, chyba że tak...
 PIS jeździ po kraju w ramach nieogłoszonej
kampanii samorządowej i spotyka się z chętny-
mi. Na spotkaniach obiecuje drogi i mosty i co
tam trzeba dla pana starosty, a chętnym się to
podoba. Ale nie wszystkim. Za premierem na przy-
kład jeździ grupa mało rozgarniętych, bo w każ-
dym miejscu zadaje te same pytania. Na dodatek
jest to grupa niechętnych, bo chętnie wszczyna
awantury. Ech, za PO i PSL to był spokój, nikt
niechętny na spotkanie się nie dostał...
 Trwa nadal protest dziewięciu kobiet w spra-
wie odwołania rządu PIS i oczywiście Kaczyń-
skiego. Kobiety te do protestu używają własnych
dzieci i to niepełnosprawnych. Okupują swoje
sejmowe metry podłogi już z półtora miesiąca. 
  W Dzień Matki nadeszło wsparcie. Czasko-
ski, Szczuka, Stalińska i inni niedługo, bo niedłu-
go, ale stali pod Sejmem, krzyczeli, a jakże, ale
los był im niełaskawy, dokładniej pogoda. Ech, na
pechowca to i cegła na głowę spadnie w drewnia-
nym kościółku... 
 Jak stracimy samorządy, to stracimy Polskę.
A jak wygramy te wybory samorządowe, to nikt
nie będzie mógł zawłaszczać naszych dziedzin
życia krzyczała aktywistka Stalińska i jak rozu-
miem było to najsilniejsze przesłanie wspierają-
ce niepełnosprawnych...
 CBA wyłapała kilka osób z jednej z mafii leko-
wych w Polsce. Za rządów PO i PSL szedł niele-
galny eksport leków do Niemiec, Belgii, Wielkiej
Brytanii. Zarabiało się na dopłatach. Ku mojemu
zdziwieniu przestępcy zarabiali ponad 2 mld zł.
rocznie. Co więcej, wykryto przychodnie, które
nie obsługiwały pacjentów tylko służyły do skła-
dania zapotrzebowań do hurtowni. To ja się py-
tam: jeśli w Polsce mogą być fikcyjne przychod-
nie i nikt na to nie zwraca uwagi, to co jeszcze
fikcyjnego można będzie wykryć?

Na dodatek za rządów PO i PSL inwigilacja
przybrała monstrualne rozmiary. To kogo oni pod-
słuchiwali?
  Pod kamienicą gdzie mieszka poseł Brejza
podpalono toi-toia. Nawet straży pożarnej nie trze-
ba było wzywać, łatwo dało się ugasić. Poseł Brej-
za ogłosił dzień później, że to był zamach na jego
życie, gdyż podpalono dom, w którym mieszka, a
sam Brejza jest niebezpieczny dla PIS. Nie są-
dziłem, że poseł Brejza gnieździ się z całą ro-
dziną w jednym niezbyt dużym toi-toiu. Ale cóż,
takie smutne czasy dla Platformy...
 Podpalenia nielegalnych wysypisk są nagmin-
ne. A to dlatego, że gminy udają że nie wiedzą, że na
ich terenach są nielegalne wysypiska. Jeżdżą cię-
żarówki i zrzucają śmieci, a gmina rżnie głupa i nie
wie. I policja nie wie, i sąsiedzi nie wiedzą. No, po
prostu nikt nic nie wie. I my mamy w to uwierzyć. Na
dodatek, wojewodowie zobowiązali się gminom po-
magać w pokrywaniu kosztów spalonych wysypisk.
Czyli w skrócie ktoś zrobił kasę na skupie śmieci, a
koszty musimy ponieść my wszyscy. To pokazuje
jak sitwy rządzą w kraju na poziomie gminnym i
powiatowym (głównie PO i PSL) i to pokazuje m.in.
dlaczego wybory samorządowe są takie ważne. 

A wysypiska są podpalane w dalszym ciągu,
mafie śmieciowe muszą zdążyć zlikwidować in-
teresy zanim pojawi się policja... 
 Gwiazdy PO są niezmienne. W tym roku po-
słowi Cimoszewiczowi (PO, syn Cimoszewicza
z PZPR i wnuk Cimoszewicza z Armii Czerwonej
i potem z Informacji Wojskowej) przeszkadzały
procesje w Boże Ciało. Ale nie on pierwszy, w
2013 r. posłanka Pomaska (PO) również prote-
stowała przeciwko procesjom. Ona nie mogła
przejechać rowerem po ścieżce rowerowej, a on
samochodem. Widać, że poziom żenady w PO od
lat się nie zmienia...
  No i okazało się, że PIS nie jest mdłą, za-
ściankową partią. Poseł Pięta miał kochankę lek-
kich raczej obyczajów. I o ile obyczajowa afera
nie dziwi w PO, PSL czy Nowoczesnej, to w PIS
dziwi. A dlaczego? A dlatego, że o PIS się inaczej
myśli... I to ostatnie jest pocieszające...
 Czaskoski (PO, kandydat na prezydenta War-
szawy) wziął udział w tzw. paradzie równości z
parze z Rabiejem (chyba Nowoczesna, kandydat
na wiceprezydenta Warszawy). Może spełni się
marzenie jednego i drugiego i ten pierwszy „zale-
galizuje” związek z tym drugim?
  Wsparła ich Gruba Hanka (PO, prezydent
Warszawy) i odpaliła tęczę na placu Zbawicie-
la. Czyli pomnik światła nie przeszkadza i nie
jest faszystowski. O ile oczywiście dotyczy pe-
dałów i lesbijek...
 A propos kampanii która się jeszcze nie rozpo-
częła. Mam takie pytanie do rządzących jak długo
będą utrzymywać PKW w tym składzie? Jej prze-
wodniczący oznajmił Podjęliśmy dzisiaj uchwałę,
że transmisja z lokali wyborczych nie może się
odbyć w świetle opinii GIODO, ale też z uwagi na
treść konstytucji art. 91 ust. 3, który mówi, że pra-
wo organizacji międzynarodowej, której Polska jest
członkiem, ma pierwszeństwo przed przepisami
krajowymi. Skandal i działanie wbrew polskiemu
prawu. Co na to rząd lub parlament? Oczywiście
nic. Jeśli teraz tych leśnych dziadków nie posuną,
to oni zrobią numer i tuż przed wyborami złożą
grupową rezygnację. A to będzie się działo...
 W kiosku zauważyłem pismo „W sieci” i na okład-
ce tytuł jak się załatwia polityka ze zdjęciem byłego
posła PIS Pięty. Nie kupiłem, bo uważam że Pięta

załatwił się sam. No może nie tyle sam, ile z ko-
chanką, ale na własne życzenie. I ile by „W sieci”
nie pisało o podstępie czy czymkolwiek w podobie,
to kupy to się nie trzyma. Ma Pięta co chciała...
 Po tym jak Motławą popłynęło gówno, proku-
ratura rzecz zbadała i nałożono na spółkę od ście-
ków (francuska) karę. Ale, jak napisał Płażyński
(kandydat PIS na prezydenta Gdańska) Kara na-
łożona na SNG za zrzut ścieków do Motławy jest
mniejsza niż jej zysk za odbiór tych ścieków. W
dodatku SNG ogłosiło podwyżki cen tych usług.
Zapłacą wszyscy gdańszczanie a zyski popłyną
do Francji. To jest dobry interes, tylko trzeba być
w układzie z Adamczewskim...
 Ze dwa mendle studentów protestuje na UW
przeciwko ustawie o szkolnictwie wyższym. Po-
zostałe kilkadziesiąt tysięcy ma to w głębokim
poważaniu. Ale może oni nie są lewicowo wylu-
zowani. Nie to, żebym uważał, że ustawa jest do-
bra, nie. Ale protest jest dęty tak jak protest nie-
pełnosprawnych w Sejmie. Tyle, że ten naprawdę
nikogo nie obchodzi, nawet PIS...
 Góra urodziła mysz. Albo odwrotnie. Pan pre-
zydent spotkał się z jakąś radą, zapewne Dery i
Muchy, i objawił rodakom ewentualne pytania re-
ferendalne. Zaraz się pośmiejemy, ale skąd on te
Dery i Muchy bierze?
 Właściwie nie ma się z czego śmiać. Pytania
są w stylu „Dzieci wiedzą lepiej”: Czy jest Pani/
Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej?; b) zmian w obowiązującej
Konstytucji RP? Dlaczego to jest najlepsze? Ano
dlatego, że a) odpowiedź ma brzmieć tak lub nie i
b) bo jak już ktoś zwlecze się z wyra na to referen-
dum, to znaczy że chciałby zmian...
 Reszta pytań jest równie bezsensowna, nawet
jedyne pytanie dla którego Duda ryzykuje karierą
jest osłabione i brzmi Czy jest Pani/Pan za
wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez
Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej
i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczy-
pospolitej Polskiej?... Moja odpowiedź brzmi: nie.
Widać, że prezydentem może zostać ktoś z przy-
padku, a doradcami będą Dera z Muchą wspoma-
gani przez Łapińskiego i Romaszewską. Nie mó-
wiąc już o Solochu...
 Kolejne wysłuchania przed komisją ds. „Amber
Gold” z urzędnikami skarbówki wołają o pomstę do
nieba. I nie dlatego, że takie słabe, tylko dlatego, że
pokazują jaki mieliśmy (mamy) aparat skarbowy.
My wrogów mamy tu, nie w Unii i nie w Sowietach...
 Sąd Najwyższy skasował. Ws. drukarza, któ-
ry odmówił druku plakatów na imprezkę pedałów
i lesbijek. Na wniosek Ziobry kasacja wyroku wy-
szła jak następuje: motywowany swymi przeko-
naniami katolickimi, nie miał uzasadnionego po-
wodu do odmowy dokonania wydruku według do-
starczonego przez fundację projektu bo tenże miał
wyłącznie logo pedałów i lesbijek i nie zachwa-
lał zachowań LGBT, które sprzeczne byłyby z
kanonami wiary katolickiej”. Czyli winny. No i niech
ktoś mi powie, że ci z Sądu Najwyższego nie
powinni iść do pracy przy pilnowaniu parkingów?
 Ostatnią instancją, która może obronić polską
praworządność, jest UE napisali w „Gazecie Wy-
borczej”: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniew-
ski, Bronisław Komorowski, Włodzimierz Cimo-
szewicz, Leszek Miller, Marek Belka, Kazimierz
Marcinkiewicz, Andrzej Olechowski, Dariusz Ro-
sati, Adam Rotfeld, Radosław Sikorski, Władysław
Frasyniuk, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak. Jak nie
TW, to UW...
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Odszedł od nas
Władysław Kszczot
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W dniu 9 czerwca w Sławnie koło
Opoczna, odbyły się uroczysto-
ści pogrzebowe podczas któ-

rych pożegnaliśmy naszego kolegę. W uro-
czystościach pogrzebowych oprócz rodzi-
ny, znajomych, udział wzięło kilkunastu pra-
cowników i byłych pracowników Polfy War-
szawa S.A. wśród nich członkowie NSZZ
Solidarność. Władysław Kszczotrozpoczął
pracę  w Zakładach Farmaceutycznych
Polfa Warszawa we wrześniu 1987 roku i
przepracował w tej fabryce 31 lat.

W 1989 roku gdy można było ponownie
organizować związki zawodowe, natych-
miast przystąpionow Polfie Warszawa do
reaktywowania NSZZ Solidarność. Władek
był w tej pierwszej grupie osób, reaktywu-
jących Solidarność, wszedł w skład Ko-
mitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność

30 maja odszedł od nas do Boga, nasz kolega, przy-
jaciel, lider związkowy Władysław Kszczot.

w Polfie War-
szawa. Przez
wiele kadencji
był we wła-
dzach naszego
związku kilkakrotnie jako członek Prezy-
dium Komisji Zakładowej, pełnił rolę Skarb-
nika Komisji.

Władziu, bo tak często go nazywaliśmy,
wyróżniał się wyjątkową wrażliwością, był
osobą, która zawsze miała czas na poroz-
mawianie, na doradzenie, na okazanie
wsparcia, czy pomocy. Wspólnie z kole-
gami z Komisji Zakładowej realizowałprzez
wiele lat, różne zadania związkowe, słu-
żąc pomocą pracownikom Polfy.

Oprócz działalności społecznej w Solidar-
ności, Władek na co dzień wypełniał zada-
nia pracownika, najpierw pracując przez

W dniach 09 i 10 czerwca Organi-
zacja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” w Spółce Operator Gazo-

ciągów Przesyłowych Gaz-System S.A., re-
prezentowana przez naszych przedstawicie-
li, uczestniczyła w warcie którą patronowa-
ła Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa przy grobie bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki – patrona „Solidarności”.

Dojazd na wartę umożliwił Pracodawca,
za co serdecznie dziękujemy.

Piotr Łusiewicz

wiele lat w Dziale Badania i Organizacji Pra-
cy. Po procesie reorganizacji wypełniał swo-
je obowiązki pracownika w Dziale Sprzeda-
ży i po prywatyzacji Polfy w Dziale Realiza-
cji Sprzedaży. Zawsze solidny, obowiązko-
wy, koleżeński służący pomocą, przy tym
bardzo skromny.

Po prywatyzacji Polfy, Władziowi tak jak
nam praktycznie wszystkim, pracowało się
trudniej, w innej, nowej  korporacyjnej atmos-
ferze. To odbijało się zapewne u  wielu z nas
i również u niego, na jego zdrowiu.Po 31 la-
tach pracy w Polfie, Władziu niedługo za-
pewne wybierałby się na zasłużoną emery-
turę, bo w tym roku skończyłby 65 lat. Nie
doczekał. Odszedł tak niespodziewanie.

Na wieść o jego śmierci wszyscy żeśmy
zareagowali tak samo. Jak to ? Co się sta-
ło? Przecież widzieliśmy go kilka dni temu
? Przecież był ostatnio w pracy? Przecież
kilka dni temu razem rozmawialiśmy?

Wypełnienie pustki, którą po sobie zosta-
wił u wielu z nas będzie trudne. Na zawsze
będzie w naszych sercach i pamięci. Pa-
mięć po naszym koledze zostanie z nami.

Przewodniczący KM NSZZ Solidarność
Polfa Warszawa S.A. Mirosław Miara

Watra
u Patrona

Serdeczne podziękowania dla uczestni-
ków Warty: Organizacji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Ga-
zociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.,
oraz związkowców PGNiG Centrala i Exa-
lo Drilling SA. przekazał przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Przemysłu Che-
micznego - Mirosław Miara.
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Krajowa Sekcja Pracowników
Przemysłu Farmaceutycznego

4

W dniach 17-19 maja w Powroźni-
ku koło Krynicy Zdrój, obradowa-
ło  Sprawozdawczo Wyborcze

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sek-
cji Pracowników Przemysłu Farmaceutycz-
nego NSZZ Solidarność.

Walne Zebranie Delegatów wybrało Radę
Sekcji, Komisję Rewizyjną oraz przewod-
niczącego Krajowej Sekcji Farmacji któ-
rym ponownie został Mirosław Miara.

Do KSPPF należą: Polfa Wraszawa, Po-
lpharma Starogard, GlaxoSmithKline Po-
znań, Teva Kraków, Gedeon Richter Polska,
ICN Rzeszów, Jelfa Jelenia Góra, Fresenius
Kabi, ClinicoMedical, AsterZeneca, Polphar-
ma Oddział w Nowej Dębie (dawniej San-
farm ), Adamed Pabianice, Polfa Lublin,
Herbapol Lublin oraz  Polfa Tarchomin. 

WYBORY

WYBORY

W dniach 21-22 maja w Sękocinie
koło Warszawy odbyło  się WZD
Krajowej Sekcji Górnictwa  Naf-

towego i Gazownictwa NSZZ Solidarność.
Pierwszego dnia obrad delegaci wybrali
przewodniczącego, którym został – Bole-
sław Potyrała oraz członków Rady Sekcji.

Następnego dnia delegaci wybrali człon-
ków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na
Kongres KSPCH. Gośćmi WZD pierwsze-
go dnia byli: Członek Zarządu PGNiG z
wyboru załogi – Magdalena Zegarska oraz
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych –
Radosław Bartosik, Tadeusz Majchrowicz
– Wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidar-
ność (jednocześnie pełniący rolę członka
KKW podczas tych obrad) oraz Mirosław
Miara – Przewodniczący KSPCH NSZZ
Solidarność.

Krajowa Sekcja Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa

Krajowa Sekcja
Przemysłu Chemicznego
W dniach 24-25 maja w Sękocinie koło Warszawy

odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej
Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Wybrano przewodniczącego, którym został – Sławomir
Bezara oraz członków Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej i De-
legatów na Kongres KSPCH.

Gośćmi WZD pierwszego dnia byli: Radosław Mechliński
– członek Krajowej Komisji Wyborczej oraz Mirosław Miara
– Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność.
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Sprawozdanie z działalności
Rady Krajowego
Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego
NSZZ „Solidarność”
Kadencja 2014-2018

Szanowne Delegatki,
Szanowni Delegaci,
Szanowni Goście
Serdecznie  witam  Was wszystkich na
obradach XVI Kongresu Krajowego Se-
kretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ „Solidarność”.

W czerwcu 2014 roku podczas Kon-
gresu delegaci powierzyli mi rolę
pełnienia funkcji Przewodniczą-

cego Rady KSPCH, którą staram się do
dnia dzisiejszego pełnić po tak znakomi-
tym poprzedniku jakim był Julian Andrzej

Konecki. Te mijające cztery lata działalno-
ści mojej i Rady KSPCH, wypełnione były
wieloma działaniami i wydarzeniami. Rada
Sekretariatu w tym czasie obradowała
szesnaście razy.

6 czerwca 2014 r. w Spale zaraz po Kon-
gresie wybrano Prezydium Rady Sekreta-
riatu Przemysłu Chemicznego.  Z powodu
nie spełnienia wymogów związanych z
wyborami na kadencję 2014-2018 tj.  nie-
przeprowadzenie WZD Sekcji, Rada SPCH
zdecydowała o złożeniu do KK wniosku o
wykreślenie Sekcji Krajowej Przemysłu
Szklarskiego.

31 lipca 2014 r. z powodu nie spełnienia
wymogów związanych z wyborami na ka-
dencję 2014-2018 poprzez nieprzeprowa-
dzenie WZD Sekcji Rada SPCH zdecydo-
wała o złożeniu do KK wniosku o wykre-
ślenie Sekcji Krajowej Pracowników Prze-
mysłu Lekkiego.

25 września 2014 r. w Dębicy Rada Se-
kretariatu omówiła sprawy organizacyjne
związane z przeniesieniem siedziby
KSPCH z Opoczna do Warszawy. Uchwała
w tej sprawie została podjęta drogą elek-
troniczną. Omówiono sprawy zatrudnienia
nowego pracownika, rozwiązania umów z
pracownikami z Opoczna.

8-9 grudnia 2014 r. w Spale posiedzenie
Rady SPCH zbiegło się z drugą rocznicą

śmierci kol. Andrzeja Koneckiego. Członko-
wie Rady oraz zaproszeni goście uczestni-
czyli we mszy świętej w Jego intencji, a na-
stępnie złożyli kwiaty na grobie kol. Andrze-
ja. Gośćmi szczególnymi z zagranicy byli:
Sylvain Lefebvre – wiceprzewodniczący In-
dustriALL Europa oraz Juraj Blahak – prze-
wodniczący słowackich związków zawodo-

wych ECHOZ wraz z towarzyszącymi mu
działaczami. Przyjechał również Przewod-
niczący Regionu Piotrkowskiego NSZZ „So-
lidarność” Zbigniew Bogusławski. Obecne
były również matka i żona kol. Andrzeja.

Po części oficjalnej rozpoczęły się ob-
rady Rady SPCH z udziałem zagranicz-
nych gości. Podczas obrad omówiono re-
alizację przenoszenia biura SPCH z
Opoczna do Warszawy. Członkowie Rady
przedyskutowali celowość dalszego wy-
dawania miesięcznika „SPCH Solidar-
ność” w wer-sji drukowanej. Spadek za-
mawianych egzemplarzy i znaczny wzrost
zainteresowania wersją elektroniczną oraz
porównanie kosztów, przeważyły o pod-
jęciu decyzji o zaprzestaniu druku. Od
stycznia 2015 roku miesięcznik  przesy-
łany jest jedynie drogą mailową.

27 marca 2015 r. w Częstochowie Rada
KSPCH zatwierdziła uchwały dot. wyko-
nania budżetu za 2015 r. oraz prelimina-
rza na 2016 r., utworzenia strony interne-
towej, zasad rozdysponowania dotacji
Komisji Krajowej na wsparcie działań sta-
tutowych, zakupu projektora, zmiany Re-
gulaminu Udzielania Świadczeń Socjal-
nych.W związku z przejściem na emery-
turę dotychczasowego Sekretarza Rady
SPCH, ogłoszono konieczność zorgani-
zowania wyborów. Powołano Komisję

Skrutacyjną i przeprowadzono wybory.
Jednogłośnie szesnastoma głosami w gło-
sowaniu tajnym wybrano nowego Sekre-
tarza KSPCH NSZZ „Solidarność”, którym
został Ireneusz Besser.

Kongres rozpoczęto modlitwą, którą popro-
wadził Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pra-
cy ks. Michał Kotowski z kościoła p.w. Sta-
nisława Kostki na Żoliborzu.

Prezydium Kongresu: Mirosław Miara,
Ireneusz Besser, Krzysztof Zieliński i
Jacek Żurawski
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czas Dnia Skupienia, który zorganizowa-
no 19 marca w Częstochowie.

Rada zdecydowała się na wystawienie
drużyny sportowej KSPCH do uczestnic-
twa w  XX Spartakiadzie Przemysłu Spo-

żywczegodo której zorganizowania wyzna-
czono Andrzeja Saramaka.

Ustalono, że Przewodniczący przekaże
do Komisji Statutowej propozycje zmian
statutowych.

Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” podję-
ła uchwały w sprawach: ustanowienia me-
dalu – Zasłużony dla KSPCH NSZZ „Soli-
darność”, przyjęcia regulaminu przyznawa-
nia medalu, kapituły opiniującej medale.

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. odbyła
się konferencja w Magdeburgu dot. ukła-
dów zbiorowych, która była bardzo dobrze
zorganizowanym, merytorycznym spotka-

niem. Organizatorem był KSPCH oraz
QFC z Niemiec.

W dniu 8 maja 2016 r. walkę z chorobą
przegrał nasz kolega, przyjaciel Tomasz
Podlasek – Przewodniczący Krajowej Sek-
cji Przemysłu Chemicznego.

16-17.06.2016 r. w Dorotowie przedsta-
wiono Radzie medal, który będzie przyzna-

wany podczas jubileuszu i innych uroczy-
stych okolicznościach. Dyskutowano o
rozpoczęciu prac zespołów przemysłu
szklarskiego oraz przemysłu chemiczne-
go w Komisji Trójstronnej.

Przyjęto stanowisko w sprawie założeń
do projektów: ustawy Prawo Wodne. We-
dług Rady KSPCH nowe regulacje niosły-
by za sobą negatywne skutki dla przed-
siębiorstw branży chemicznej.

Poinformowano o zmniejszeniu się Rady
KSPCH.  Radę opuścił Janusz Znój, który
w skutek przejęcia Rafinerii Nafty Jedlicze
S.A. przez Rafinerię Trzebinia S.A. utracił
prawo do mandatu delegata na walny zjazd
Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego, co
również wiąże się z utratą mandatu KSPCH.

20 lipca w Dusznikach-Zdrój odbyło się
Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształ-
cenia Zawodowego i Międzykulturowego
„Faveo”. Obrady odbyły się Sanatorium
Uzdrowiskowym „Chemik”. Działalność Fa-
veo głównie opierała się na projektach Unii
Europejskiej o które jest coraz trudniej.
Kończą się również możliwości pomocy fi-
nansowej głównego fundatora czyli QFC, ta
organizacja stworzona przez niemieckie
związki zawodowe IG BCE, również bory-
ka się z trudnościami finansowymi.

22-23.09.2016 r. w Tarnowie, Rada gra-
tulowała Sławomirowi Bezarze wyboru na
Przewodniczącego Krajowej Sekcji Prze-
mysłu Chemicznego. Sławomir jako prze-
wodniczący Sekcji stał się członkiem
Rady KSPCH. Jednogłośnie Sławomir Bez-
ara został wybrany na nowego członka
Prezydium Rady.

Rada KSPCH NSZZ „Solidarność” pod-
jęła uchwały w sprawie przyznania medali
25 członkom ZASŁUŻONYM DLA KRAJO-
WEGO SEKRETARIATU PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

Przedstawiono obecnym przebieg spo-
tkania przedstawicieli KK ( S. Adamczyk;
K. Zimmer Drabczyk) oraz Biura Eksperc-
kiego Dialogu i Polityki Społecznej, na któ-
rym dyskutowano na temat przebiegu zda-
rzeń dotyczących procedowania ustawy o
Prawie Wodnym. Przedstawiciele Sekreta-
riatów podczas spotkania podkreślali

18-19 czerwca 2015 r. w Gniewie
przedstawiono nową stronę internetową
KSPCH – www.spch-solidarnosc.pl. Poja-
wiła się także propozycja współpracy z KK
przy redagowaniu TS, gdzie systematycz-
nie będą pojawiać się artykuły dotyczące
pracy SPCH. Zmiana nastąpiła także w mie-
sięczniku SPCH gdzie pojawiają się wy-
wiady Członków SPCH.

W związku z odejściem na emeryturę Zbi-
gniewa Ceglińskiego poinformowano o wy-
borze nowego Przewodniczącego Sekcji
Krajowej Przemysłu Naftowego – Henryka
Kleczkowskiego, który zgodnie ze statu-
tem automatycznie został nowym Człon-
kiem Rady SPCH.

8-9 października 2015 r. w Kazimierzu
Dolnym uczestnikami posiedzenia Rady
SPCH NSZZ „Solidarność”. Byli goście z
Niemiec: Cristina Niccoletti, Helmut Krodel
z QFC oraz Magda Mazik-Gorzelańczyk z
Fundacji Faveo.Omówiono sytuację związaną
ze współpracą KSPCH z fundacjąFaveo oraz
możliwości dalszej współpracy QFC.

10-11 grudnia 2015 r. w Opocznie omó-
wiono organizację Kongresu Jubileuszowe-
go w 2016 r., którego datę określono na
koniec października, a miejscem Kongre-
su wyznaczono Wrocław. Omówiono
uchwałę KK dot. zmiany nazwy Sekreta-
riatu, który obecnie będzie nosił nazwę:
Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicz-
nego NSZZ „Solidarność”.

31.03-1.04.2016 r. w Poznaniu przedsta-
wiono raport z prac  Komitetu Organizacyj-
nego Kongresu.Wyznaczono dokładną datę
i miejsce tj. 24-26 października w hotelu

Novotel we Wrocławiu. Wybrano wzór me-
dalu, którego zamówieniem zajął się Z.
Cegliński i H. Kleczkowski. Uzgodniono, iż
w skład kapituły wejdą członkowie Prezy-
dium KSPCH NSZZ Solidarność. Podjęto
decyzję o wręczeniu podczas Jubileuszu 25
szt. medali. Regulamin przyznawania me-
dalu opracował Bolesław Potyrała.

Podziękowano Mirosławowi Rogoziń-
skiemu oraz pozostałym obecnym pod-

Odznaczeni Medalem „Zasłużony dla
Krajowego Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego. Medale wręczali Miro-
sław Miara i Tadeusz Majchrowicz, za-
stępca przewodniczącego KK.

Delegaci
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 wielokrotnie, że projekt ustawy za-
wiera przede wszystkim, zbyt wysokie
stawki opłat, co może doprowadzić w nie-
których przypadkach do likwidacji firm.

Omówiono spotkanie z parlamentarzysta-
mi ze Słowacji, które odbyło się początko-
wo w siedzibie KK w Warszawie,  zaś póź-
niej goście wzięli udział w  obradach Pod-
zespołu Parlamentarnego polityki i kultury
prorodzinnej Sejmu RP.

Przestawiono obecnym jak będzie wy-
glądała nowa formuła Tygodnika „Solidar-
ność” przekazując poglądowe wydanie
nowej wersji czasopisma.

24-26 października 2016 r. we Wrocła-
wiu odbył się Jubileuszowy Kongres
KSPCH NSZZ Solidarność. Przed otwar-
ciem Kongresu, delegaci i goście uczest-
niczyli we mszy świętej w kościele pod we-
zwaniem św. Klemensa Dworzaka.

Mszę św. uświetniły poczty sztandaro-
we z KS GNiG, Komisji NSZZ Solidarność
PKN Orlen; Komisji NSZZ Solidarność  Mi-
chelin Polska S.A., Komisji NSZZ Solidar-
ność w Grupa Azoty S.A. Tarnów, Komisji
NSZZ Solidarność Zakładów Porcelany
„Ćmielów”.

Obrady Kongresu rozpoczął i prowadził
Delegat z Krajowej Sekcji Górnictwa Naf-
towego i Gazownictwa - Jacek Żurawski.
Po otwarciu Kongresu, odśpiewaniu hym-
nu Solidarności i minucie ciszy w intencji
zmarłych Delegatów, został wyświetlony
film promujący miejsce obrad - Wrocław.
Przywitano wszystkich delegatów, gości
– byłych działaczy Sekretariatu, gości,
związkowców z Regionu Dolny Śląsk,
przedstawicieli KK i Sekretariatów Bran-
żowych, gości zagranicznych, związkow-
ców z Francji - SylvainLefebvre, Belgii -
Alfons de Potter, Niemiec, Rumunii, Ser-
bii. Powitano przedstawicieli pracodawców
z PIPC, PGNiG, PZPPF, SPP, Polskie
Szkło.

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk -
Kazimierz Kimso, gospodarz terenu na któ-
rym obradowali Delegaci, w krótkim prze-
mówieniu powitał wszystkich zebranych i
życzył owocnych i miłych obrad.

Czasy powstawania Sekretariatu Przemy-
słu Chemicznego NSZZ Solidarność przy-
bliżył zebranym Pierwszy Przewodniczą-
cy (od 1991 roku) – Krzysztof Hnatio.

Następnie Michał Konecki, syn drugie-
go Przewodniczącego Sekretariatu,  Julia-
na Andrzeja Koneckiego, podziękował za
zaproszenie i poinformował jak duży wpływ
na jego wychowanie i ukształtowanie cha-
rakteru i wartości, miała działalność Taty
w NSZZ Solidarność.

Były Sekretarz Generalny ICEM – Rein-
hard Reibsch - Niemcy, opowiedział o jego
współpracy z Sekretariatem Przemysłu

Chemicznego w pierwszych latach dzia-
łalności Sekretariatu.

Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność – Bogdan Kubiak po-
dziękował za zaproszenie i życzył obra-
dującym owocnych dyskusji.

Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu
Spożywczego – Mirosław Nowicki oraz
Przewodniczący Sekretariatu Budownic-
twa i Przemysłu Drzewnego – Zbigniew
Majchrzak, również składali podziękowa-
nia i życzenia, wręczając również okolicz-
nościowe pamiątki. Drugiego dnia Kongre-
su przybył również Przewodniczący Kra-
jowego Sekretariatu Metalowców – Bogdan

Szozda, również wręczył okolicznościową
pamiątkę z okazji jubileuszu KSPCH.

Następnie głos zabrali: Przewodniczący
Słowackich związków zawodowych  ECHO
– Juraj Blahak, Dyrektor Stowarzyszenia
Papierników Polskich – Janusz Turski,
Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego – Tomasz Zieliński, złożyli  okolicz-
nościowe życzenia, wspomnieli również
ciepło o współpracy z KSPCH. Prezes
PIPC wręczył również okolicznościowe
pamiątki.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność – Bogdan Ku-
biak oraz Przewodniczący Rady KSPCH-
Mirosław Miara wręczyli 25 osobom me-
dal: „Zasłużony dla Krajowego Sekretaria-
tu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidar-
ność”.

Na koniec pierwszego dnia, obrady
uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr. 17 we Wrocławiu.

Drugi dzień Jubileuszowego Kongresu
(XXV-lecie) Krajowego Sekretariatu Prze-
mysłu Chemicznego NSZZ Solidarność,
rozpoczął  się od wystąpienia Przewodni-
czącego KK – Piotra Dudy.

Następnie odbyła się konferencja pane-
lowa : „Przemysł Chemiczny – wyzwania i
bariery”. Konferencję prowadził Redaktor
Naczelny Tygodnika Solidarność – Krzysz-
tof Świątek, udział wzięli: Janusz Kowal-
ski – Wiceprezes Zarządu PGNiG, Tomasz
Zieliński - Prezes Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego, Janusz Turski – Dyrektor
Stowarzyszenia Papierników Polskich,
Grzegorz Rychwalski – Wiceprezes Pol-
skiego Związku Pracodawców Przemysłu
Farmaceutycznego, Jan Świątek – Prezes
Związku Pracodawców Polskie Szkło. W
tej konferencji na koniec zabrał również głos
Przewodniczący  KK – Piotra Dudy, wyja-
śniając niektóre omawiane aspekty oraz

podsumowując dyskusję.
Po przerwie odbyła się druga konferen-

cja panelowa: „Układy Branżowe podstawą
dialogu społecznego”. Konferencję prowa-
dził Kierownik Biura Branżowo – Konsul-
tacyjnego KK – Sławomir Adamczyk. W
panelu udział wzięli: ekspert – prof. Juliusz
Gardawski, ekspert – Tomasz Wójcik,
Naczelnik Wydziału Legislacyjno-    

Delegaci

Goście
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spodarczo-polityczną Słowacji. Kolejnego
dnia zwiedzano terminal LNG należący do
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. Samo zorganizowanie zwie-
dzania wymagało dużego zaangażowania

organizacji NSZZ Solidarność działającej
na terenie gazoportu. Terminal LNG jako
strategiczne miejsce na mapie Polski po-
siada wyjątkowo rozbudowany system
bezpieczeństwa.

Po wyjeździe słowackich kolegów odby-
ło się spotkanie z p.o. Redaktora Naczel-
nego Tygodnika Solidarność Ewą Zarzycką
oraz pracownikiem działu marketingu ty-

godnika - Aleksandrą Zawadzką. Panie
omówiły ciężką sytuację w jakiej znajduje
się tygodnik, którego nakład jest dużo niż-
szy niż liczba członków NSZZ „Solidar-
ność”. Tygodnik Solidarność zyskał nową
szatę graficzną i redaktora naczelnego.
Poinformowano o trwających pracach nad
mobilną wersją tygodnika.

Obecni członkowie Rady oraz Komisji
Rewizyjnej KSPCH zobowiązali się, że po-
ruszą problem w swoich regionach, a tak-
że będą promować tygodnik.

Prawnego w MRPiPS – Katarzyna
Balsam, Jan Świątek – Prezes Związku
Pracodawców Polskie Szkło, Mirosław
Miara – Przewodniczący KSPCH NSZZ So-
lidarność.

Po południu delegaci i goście Kongresu
zwiedzili Muzeum Wody – Hydropolis oraz
Afrykarium a podczas kolacji w restauracji
mieszczącej się we Wrocławskim ZOO,
wysłuchali występu opartego na twórczo-
ści Jana Pietrzaka - młodzieży z Liceum
nr. XXVII im. Agnieszki Osieckiej we Wro-
cławiu.

Trzeci dzień Jubileuszowego Kongresu
(XXV-lecie) Krajowego Sekretariatu Prze-
mysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, to
już tylko robocze obrady Delegatów, pod-
czas których przyjęto zmiany w Regula-
minie Sekretariatu, uchwalono obowiązu-
jące składki afiliacyjne, przyjęto również
cztery stanowiska dotyczące: 1.Podzięko-
wania dla wszystkich, którzy tworzyli se-
kretariat i działali w nim przez 25 lat; 2.
Dotyczące wspierania polityki przemysło-
wej; 3. Dotyczące zmiany ustawy emery-
talnej (staż 35 lat kobiety, 40 mężczyźni);
4. Dotycząca pracy w warunkach szcze-
gólnych i o szczególnym charakterze. Po
wyczerpaniu programu obrad, Przewodni-
czący Rady KSPCH NSZZ Solidarność,
dokonał zamknięcia obrad Jubileuszowe-
go Kongresu KSPCH NSZZ Solidarność.

3-5.04.2017 r. w Świnoujściu odbyło się
posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidar-
ność” połączone ze spotkaniem z przed-
stawicielami słowackiego związku zawo-
dowego ECHOZ. Pierwszego dnia po przy-
jeździe uczestników, miały miejsce wspól-
ne obrady. Każdy z gości przedstawił się
oraz poinformował obecnych o swojej pra-
cy zawodowej i związkowej. Strona sło-
wacka reprezentowała głównie przemysł
chemiczny, ale również energetyczny.

Przewodniczący związku zawodowego
ECHOZ Juraj Blahák omówił sytuację go-

Rada KSPCH zatwierdziła uchwały dot.
wykonania budżetu za 2016 r., zatwierdze-
nia preliminarza na 2017 r., przekazania
wyniku finansowego na działania statuto-
we oraz zasad rozdysponowania dotacji
Komisji Krajowej na wsparcie działań sta-
tutowych.

W maju Rada KSPCH podjęła uchwałę
(w glosowaniu elektronicznym) dotyczącą
organizacji akcji protestacyjnej w GAZ-
System. Ostatecznie w związku z doj-
ściem do porozumienia z pracodawcą pi-
kieta przed spółką została odwołana.

7-8.09.2017 r. w Swarzędzu odbyło się
posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidar-
ność” połączone ze zwiedzaniem fabryki
Bridgestone. Pierwszego dnia po przyjeź-
dzie uczestników miały miejsce wspólne
obrady, których gościem był Przewodni-
czący Zarządu Regionu Wielkopolskiego -
Jarosław Lange. Członkowie sekretariatu
mieli okazję dowiedzieć się jak działa Re-
gion Wielkopolski. Region Wielkopolski jest
jednym z prężniej działających, który wo-
bec malejącym uzwiązkowieniem w Pol-
sce może pochwalić się stale utrzymywaną
liczbą członków. W dalszej części spotka-
nia Piotr Łusiewicz w imieniu swojej orga-
nizacji działającej w Gaz Systemie podzię-
kował wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację pikiety, która dzięki sporej de-
klaracji udziału związkowców z całej Pol-
ski nie odbyła się, ponieważ podpisano
porozumienie z pracodawcą.

Poinformowano obecnych o wydaniu wer-
sji elektronicznej Tygodnika Solidarność,
którego koszt dla członków związku któ-
rzy posiadają legitymacje elektroniczne
wyniesie 50 gr.

W dniu 17 października 2017 r. w Mu-
zeum Gazownictwa na terenie PGNIG
odbyła się konferencja dot. ponadzakłado-
wych układów zbiorowych pracy. Gośćmi
konferencji byli przedstawiciele europej-
skich organizacji związkowych, strony rzą-
dowej oraz związków pracodawców. Kon-
ferencję uświetnił swoją obecnością Pre-
mier RP – Mateusz Morawiecki. Konferen-
cja  była zorganizowana w pewnym stop-
niu w wyniku naszych działań, naszego
Sekretariatu. 

Wybory,
kolejka do urny

Rada Krajowego Sekretariatu
Przemysłu Chemicznego
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kowcami ze Słowacji, związek ECHOZ jak
również ze związkowcami z Belgii CSC-
ACV i Francji CFDT, którzy na nasze za-
proszenie gościli 1 lutego 2017 r. w War-
szawie,wizyta kolegów związkowców z
Węgier VDSZ na posiedzeniu Rady w
Oświęcimiu, to zapewne ważne elementy
naszej działalności.

Współpraca z organizacjami pracodaw-
ców, zapewne potrzebna, szczególnie jak
widzimy w tworzeniu nowego prawa usta-
wowego i we wspólnych stanowiskach.
Odbyliśmy kilka spotkań z przedstawicie-
lami związków pracodawców, byli na na-
szym Kongresie, na posiedzeniach Krajo-
wych Sekcji, wspieraliśmy wspólne stano-
wiska.Niestety pozostaje olbrzymi niedo-
syt tej współpracy z powodu braku poro-
zumień dotyczących Ponadzakładowych
Układów Zbiorowych Pracy.

Współpraca Rady Sekretariatu w płasz-
czyźnie kontaktów z organami rządowymi
też niestety wymaga poprawy, szczegól-
nie jeśli chodzi o naszą wspólną działal-
ność w komisjach trójstronnych, strona
rządowa zupełnie nie spełnia tutaj naszych
oczekiwań.

Dwa zasadnicze tematy jakimi Rada Se-
kretariatu się zajmowała przez całą kaden-
cję tj. zmiana Statutu NSZZ Solidarność
oraz wdrażanie PUZP pozostawiają nieste-
ty olbrzymi niedosyt.

Szumnie zapowiadany w połowie kaden-
cji Krajowy Zjazd Statutowy, owszem odbył
się ale żadna z naszych propozycji, które
zgłaszaliśmy i które miały wzmocnić bran-
że nie uzyskała poparcia. Można stwier-
dzić, że niestety Zjazd Statutowy był ta-
kim, tylko i wyłącznie z nazwy.

Drugi temat czyli PUZP, to również te-
mat który nie udało nam się skutecznie

przeforsować tzn. doprowadzić do podpi-
sania w naszej branży porozumień bran-
żowych. Owszem w wyniku naszych dzia-
łań odbyła się specjalna międzynarodowa
konferencja w temacie PUZP, temat kilka-
krotnie omawialiśmy na spotkaniach z Pre-
zydium KK, oraz na spotkaniach w Mini-
sterstwie Pracy. Niestety mimo wielu 

7-8 grudnia 2017 r. w Opocznie tra-
dycyjnie jak co roku w rocznicę śmierci
Przewodniczącego Krajowego Sekretaria-
tu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidar-
ność - Andrzeja Koneckiego odbyła się
msza św. odprawiona w jego intencji. Pod-
czas mszy w związku z piątą rocznicą
śmierci obecne były poczty sztandarowe
z organizacji NSZZ Solidarność z firmy

Opoczno i  Fabryki Porcelany Ćmielów. Po
mszy złożono kwiaty oraz zapalono zni-
cze na grobie.

Podczas obrad poinformowano o zmia-
nach dotyczących rozliczania Sekcji Pra-
cowników Przemysłu Farmaceutycznego
oraz Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
( są to dwie sekcje, które posiadają środki
finansowe). Sekcje będą rozliczane wspól-
nie z Sekretariatem w skonsolidowanym
CIT’ie posiadają też wyodrębnione subkonta
działające przy koncie Sekretariatu.

4-6 kwietnia 2018 r. w Oświęcimiu pierw-
szego dnia po przyjeździe uczestników,
odbyły się  wspólne obrady z przedstawi-
cielami węgierskiego związku zawodowe-
go VDSZ. Każdy z gości przedstawił się
oraz poinformował obecnych o swojej pra-
cy zawodowej i związkowej. Strona węgier-
ska reprezentowała głównie przemysł che-
miczny.

Przewodniczący związku zawodowego
VDSZ Tamás Székely podziękował za za-
proszenie, po czym omówił sytuację go-
spodarczo-polityczną Węgier. Kolejnego
dnia uczestnicy mieli okazję zobaczyć
rozbudowującą się firmę Synthos, która
powstała w połowie XX wieku, czego do-
wodem były widoczne budynki z tego
okresu. Firma w związku z wykorzysty-
waniem więźniów obozu w okresie budo-
wy była ściśle związana z drugim punk-
tem zwiedzania – niemieckim obozem
zagłady Auschwitz-Birkenau. Te licznie
odwiedzane przez turystów z Polski jak i
całego świata miejsce wywarło na wszyst-
kich ogromne wrażenie, wywołując smu-
tek i zmuszając do refleksji. Goście z
Węgier z przejęciem uczestniczyli w zwie-
dzaniu obozu w którym bardzo dużą gru-
pę więźniów stanowili Żydzi i Cyganie
węgierscy.

Kolejnego dnia odbyło się posiedzenie
Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego NSZZ „Solidarność”, na któ-
rym to przyjęto uchwały dotyczące: wyko-
nania budżetu za 2017 r. oraz preliminarza
na 2018 r.

W lutym 2018 r. w Warszawie w Pałacu
Prezydenckim odbyło się wręczenie cer-

tyfikatów Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom, gdzie trzy wyróżnienia zdobyły fir-
my należące do KSPCH: Lotos Południe,
Saint-Gobain Koło, ICN Rzeszów. Prze-
wodniczący uczestniczył w WZD organi-
zacji w Azotach Puławy, GAZ-System oraz
ORLEN .

W marcu odbył się Dzień Skupienia tra-
dycyjnie organizowany przez KSPCH na
Jasnej Górze. Rekolekcje poprowadził
nowy zakonnik – oj. Tomasz Tlałka.

Jak wynika ze sprawozdania, działali-
śmy jako Rada na wielu płaszczyznach.

Współpraca z organizacjami związkowy-
mi z krajów UE, to zdobywanie doświad-
czenia, wiedzy oraz nawiązywanie po-
trzebnych kontaktów.

Szereg odbytych konferencji i spotkań
szczególnie cykliczne spotkania ze związ-

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Sekcji Krajowych
Prezydium Rady
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Rada KSPCH NSZZ „Solidarność”
Prezydium
Mirosław Miara - Przewodniczący
Polfa Warszawa; ul. Karolkowa 22-24, 01-207 Warszawa;
510 992 113; m.miara@polfawarszawa.pl
Ireneusz Besser - Sekretarz - zastępca przewodniczącego
ZPS „Karolina”; ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śląska;
603 238 632; ireekb@wp.pl
Bolesław Potyrała - Skarbnik - zastępca przewodniczącego
OM Exalo Drilling Krosno; ul. Łukasiewicza 93, 38-400 Krosno;
13 443 62 26, 601 852 462; boleslaw.potyrala@exalo.pl
Zastępcy przewodniczącego
Mirosław Biernot - Lotos Terminale; ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice;
501 683 582 mirek.biernot@wp.pl
Marek Ziarkowski - IP-Kwidzyn; ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn;
55 279 80 27, 601 614 644; Marek.Ziarkowski@ipaper.com
Sławomir Bezara - T.C. Dębica; ul. 1 Maja, 39-200 Dębica;
727 021 088; sławomir_bezara@goodyear.com

Członkowie
Zbigniew Adamczak - OZ w Bridgestone Poznań; ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań;
516 104 453; zbigniew.adamczak@solidarnosc.bspz.pl
Łukasz Cieśla - Huta Szkła Stolzle Częstochowa; ul. Warszawska, 42-209 Częstochowa;
695 121 711; Lukasz632@live.com
Karol Front OP w PSG Oddział Zakład Kraków; ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków;
665 611 573; karol.front@tarnow.psg.pl
Hanna Kujawińska - OP w PSG Oddział Zakład Gdańsk;
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk; 609 998 618; hanna.kujawinska@psgaz.pl
Janusz Grudniewski - Gedeon Richter Polska; ul. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Maz.
609 456 481, 501 948 084; janusz.grudniewski@gmail.com
Henryk Kleczkowski - PKN Orlen; ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
605 192 180, 24 256 67 87; henryk.kleczkowski@orlen.pl
Zbigniew Lisewski - IP-Kwidzyn; ul. Lotnicza 2, 82-500 Kwidzyn;
601 888 271; Zbigniew.Lisewski@ipaper.com
Piotr Łożyński - MICHELIN Polska; ul. Leonaharda 9, 10-454 Olsztyn;
515 183 881; piotrlozynski50@wp.pl
Piotr Łusiewicz - OZ w OGP Gaz- System w Poznaniu; ul. Grobla 15, 61-859 Poznań;
61 854 43 10, 694 445 374; piotr.lusiewicz@gaz-system.pl
Zbigniew Dariusz Matuszewski - OP w PSG Oddział Zakład Gdańsk;
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk; 607 451 510; zbigniew.matuszewski@psgaz.pl
Tomasz Minga - Schumacher Packaging; ul. Poledno 2A, 86-122 Poledno;
694 752 475, 52 33 30 932; tommekdj@interia.pl
Krzysztof Moś - OP w OGP Gaz-System Oddział w Świerklanach;
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany; 601 459 360; krzysztof.mos@gaz-system.pl
Honoriusz Siarkowski - PKN Orlen; ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
601 373 395; honoriusz.siarkowski@orlen.pl
Włodzimierz Sopel - Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals; ul. Grunwaldzka,
60-322 Poznań; 61 860 10 75, 502 604 393; wlodzimierz.w.sopel@gsk.com
Tadeusz Szumlański - GRUPA AZOTY; ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;
14 637 24 02, 665 360 228; solzat@grupaazoty.com, kajtek58@op.pl
Michał Świderski - KM ZA PUŁAWY; Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy; 81 565 29 54; michal.swiderski@grupaazoty.com
Roman Wawrzyniak - OP w PSG Oddział Zakład Wrocław;
ul. Gazowa 3, 50-507 Wrocław; 71 364 91 38, 601 050 498; moz-dzg@data.pl
Krzysztof Zieliński - Zakłady Chemiczne POLICE; ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police 91;
91 317 11 65,  605 302 080; solidarnosczch@grupaazoty.com

Komisja Rewizyjna
Daniel Sendor - MOZ przy Ciech Soda Polska; Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław;
794 216 345; sendordaniel@gmail.com
Witold Klatka - OP w OGP Gaz-System Oddział w Tarnowie; Szczutków,
37-600 Lubaczów, Tłocznia Gazu; 885 266 210; witold.klatka@gaz-system.pl
Wojciech Drebert - Polfa Tarchomin; ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa;
512 000 574; wdrebert@polfa-tarchomin.com.pl
Arkadiusz Karaszewski - PERN; ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock;
24 266 32 22, 600 890 794 Arkadiusz_Karaszewski@pern.com.pl
Ryszard Kossak - OPOCZNO I; ul. Przemysłowa 5, 26-300 Opoczno;
662 170 927, 44 755 34 26, 44 754 84 66; ski-pper@wp.pl

spotkań ze stroną rządową i ze stroną
pracodawców i mimo przygotowania projek-
tu PUZP nie udało nam się  w żadnej na-
szej branży doprowadzić do negocjacji. Jest
jednak pozytyw naszego działania, przeko-
naliśmy naszego przewodniczącego Piotra
Dudę do tego, żeby nasz związek jako prio-
rytet w działaniach na następne lata, przyjął
działania dotyczące wdrażania PUZP. Prze-
wodniczący prawie w każdym swoim wy-
stąpieniu publicznym o tym wspomina, to
daje pewną nadzieję.

Najbardziej pozytywne działania Rady
Sekretariatu, to polityka informacyjna, ak-
tualizowana na bieżąco strona interneto-
wa, wydawany miesięcznik jak również
pełna informacja mailowa z wszystkich wy-
darzeń w których bierzemy udział, to dzia-
łania którymi możemy się poszczycić w
mijającej kadencji a wymagają one sporo
trudu, dyscypliny i zaangażowania.

Duże znaczenie mają szkolenia, które
organizujemy i które cieszą się dużym po-
wodzeniem, trzeba się w następnej kaden-
cji zastanowić, czy nie warto zwiększyć
ilości organizowanych szkoleń. Udział na-
szych organizacji w Pielgrzymkach Ludzi
Pracy we wrześniu każdego roku a także
udział w Dniach Skupienia organizowanych
co roku przed Świętami Wielkiejnocy oraz
pełnione warty przy grobie naszego Patro-
na - Księdza Jerzego, to również ważne ele-
menty naszej działalności, chociaż bardziej
w wymiarze duchowym niż pracowniczym.

Zamykamy  dzisiaj kolejny etap na-
szej działalności.

Na zakończenie pragnę serdecznie po-
dziękować tym wszystkim, którzy

wspierali mnie w naszych wspólnych dzia-
łaniach.

Dziękuję członkom Prezydium, wszyst-
kim członkom Rady Sekretariatu oraz Ko-
misji Rewizyjnej za ich pracę.

Dziękuję wszystkim Przewodniczącym
Organizacji Zakładowych i tym, z którymi
dane mi było się spotykać na różnych eta-
pach pracy  podczas tej kadencji.

Kończy się kadencja 2014-2018 a za
chwilę wybierzemy nowe władze Krajowe-
go Sekretariatu Przemysłu Chemicznego
NSZZ Solidarność i rozpoczniemy nową
kadencję 2018-2022. Wszystkim nowo wy-
branym za chwilę, na tym Kongresie,
życzę samych sukcesów w działaniu.
Życzę byśmy wszyscy w NSZZ Solidar-
ność, byli solidarni  a wówczas będziemy
realizować skutecznie nasze zadania dla
dobra naszego związku i dla dobra pracow-
ników, członków NSZZ Solidarność.

Przewodniczący KSPCH
NSZZ Solidarność

Mirosław Miara

KRAJOWY SEKRETARIAT
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

NSZZ "Solidarność"
ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa
tel. 226913575 i 785192803
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Kongres KSPCH NSZZ Solidar-
ność, niniejszym stanowiskiem
zgłasza zdecydowany sprzeciw

wobec kształtowania i utrwalania w
zakładach pracy różnic płacowych, po-
między wynagrodzeniami osób dopie-
ro przyjmowanych do pracy, a wyna-
grodzeniami pracowników będących
już w zatrudnieniu, często legitymują-
cych się długoletnim stażem u danego
pracodawcy.

Utrzymywanie w zakładach pracy nie
uzasadnionych dysproporcji w wynagrodze-
niach za pracę o jednakowej wartości i brak
regulacji zrównujących poziom płac pra-
cowników z długoletnim stażem  do wyso-
kości zarobków osób, które dopiero podję-
ły zatrudnienie, stoi w oczywistej sprzecz-
ności z przepisami prawa pracy, wprowa-
dza do zakładów pracy patologiczne sys-
temy wynagradzania, zaburza pożądaną
równowagę w tym obszarze i posiada sze-
reg negatywnych skutków wykraczających
daleko poza zakłady pracy.

Realizowanie polityki wynagradzania
skoncentrowanej jedynie na dbałości o po-
zyskanie nowego pracownika z jednocze-
snym brakiem starań o pracownika już
zatrudnionego, świadczy o braku przewi-
dywania długoterminowych negatywnych
konsekwencji, a przede wszystkim świad-
czy o traktowaniu pracowników w sposób
instrumentalny i przedmiotowy.

Kodeks pracy wprost nakłada na każ-

Stanowisko Kongresu
KSPCH NSZZ Solidarność
w sprawie kształtowania
wynagrodzeń w zakładach pracy

dego Pracodawcę szereg obowiązków, w
tym obowiązek wpływania na kształtowa-
nie zasad współżycia społecznego. Za-
rządzanie zasobami ludzkimi, ma odby-
wać się w sposób nie tylko przynoszący
korzyści i indywidualny zysk Pracodaw-
cy,  priorytetowym zadaniem Pracodaw-
ców jest również kształtowanie postaw

użytecznych społecznie, utrwalających
wzorce pracownicze, takie jak lojalność,
waga doświadczenia, wytrwałość i posza-
nowanie dla pracy. Utrzymywanie wyna-
grodzenia pracownika doświadczonego, w
danym zakładzie pracy, na niższym po-
ziomie niż płaca nowo zatrudnionej oso-
by, nie tylko umniejsza wagę w/w cech,
ale dramatycznie wpływa na stosunki i
relacje wewnątrzzakładowe: wrogość ze-
społowa, nieefektywna praca, brak zaufa-
nia do pracodawców i szereg innych ne-

gatywnych skutków. Takie praktyki Pra-
codawców, są wysoce szkodliwe społecz-
nie i w żadnym stopniu nie realizują nało-
żonego na Pracodawców zadania.

Frustracja pracownika pokrzywdzonego
nieuczciwym wynagrodzeniem, brak po-
czucia sprawiedliwości, niezrozumienie
sytuacji i utrata poczucia własnej wartości
prowadzą do wykluczenia społecznego.
Efektem jest często rezygnacja z zatrud-
nienia.  Jednocześnie, tym samym wyraź-
nie i powszechnie utrwala się prezentowa-
ny przez Pracodawców w ten sposób po-
gląd, że przywiązanie do pracy, oddanie i
lata praktyki  u danego Pracodawcy nie są
w cenie. Następuje groźna dla społeczeń-
stwa degradacja wartości i likwidacja wzor-
ców, które od pokoleń są propagowane jako
postawy pożądane i przynoszące po-
nadwymiarowy zysk.

Taki model kształtowania wynagrodzeń
nie powinien mieć miejsca i nie ma zgo-
dy Kongresu dla działań Pracodawców o
destrukcyjnych i niekorzystnych dla pra-
cowników skutkach, które dodatkowo w
oczywisty sposób naruszają przepisy
prawa pracy i dyskryminują w zatrudnie-
niu. Ponadto, opisane w niniejszym sta-
nowisku zjawisko stanowi, z uwagi na
wykazane jego konsekwencje,  oczywi-
ste zagrożenie o wymiarze społecznym
i jako takie powinno zostać natychmiast
wyeliminowane.

Koncert Kapeli Czerniakowskiej

Jerzy Wielgus
i Andrzej Kropiwnicki
skladają gratulacje
przewodniczącemu
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IndustriALL
EUROPA
Region Wschodni
W dniach 3 – 5 czerwca w Wieliczce
odbyła się konferencja IndustriAll
Europa. Krajowy Sekretariat Prze-
mysłu Chemicznego NSZZ Solidar-
ność reprezentował Sławomir Beza-
ra z Krajowej Sekcji Przemysłu Che-
micznego.

Obecni byli przewodniczący z Kra-
jowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki - Kazimierz Grajcarek i

Sekretariatu Metalowców - Bogdan Szoz-
da oraz Przewodniczący Regionu Rze-
szowskiego Roman Jakim. Byli również
przedstawiciele Federacji OPZZ oraz Forum.

Pierwszego dnia gospodarz spotkania,
czyli koledzy z NSZZ Solidarność Kopalni
Soli Wieliczka zaproponowali zwiedzanie
Kopalni Soli po czym wszyscy uczestni-
cy spotkania przeszli do sali obrad na po-
ziom 135 m. Obrady otworzyli: szef regio-
nu Wschodnia Europa, Kazimierz Grajca-
rek - jako gospodarz spotkania oraz Pre-
zes Kopalni Soli Wieliczka Zbigniew Za-
rębski. Następnie głos zabrał Luis Colun-
ga, który przedstawił co się dzieje w Bruk-
seli na temat emisji Co2 i ochrony środo-
wiska. Następnie głos zabrała Elsner ze

Szkocji i przedstawiła temat pozyskiwa-
nia energii i rynku energii dla przemysłu
ciężkiego i wydobywczego. Komisja Eu-
ropejska zajęła się problemem zamyka-
nia elektrowni na węgiel, zmiana doty-
czy także pracowników w naszym regio-
nie i problemy te nie mogą być pomija-
ne. Następnie głos zabrał K. Grajcarek i
przedstawiciele z poszczególnych kra-
jów, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii.

Przedstawiono też prezentację na temat
Brexitu - wyjścia Wielkiej B z UE. Zapla-
nowano też następne spotkanie regionu
w Bratysławie (Słowacja) w dniach 11-13
października 2018, gdzie tematem mają
być struktury i tworzenie ZZ w Europie
oraz cyfryzacja i migracja z krajów trze-
cich do Europy, gośćmi spotkania maj
być koledzy z ZZ Ukrainy.

Slawomir Bezara

W związku z cyklicznymi spotka
niami partnerów branży szklar
skiej odbyło się w Krośnie w

hotelu Portius spotkanie przedstawicieli
Związków Zawodowych oraz Związku pra-
codawców Polskie Szkło.

W konferencji wzięli udział przedstawi-
ciele: NSZZ Solidarność Huty Krosno Glass
, Huta szkła Stolzle Częstochowa , Huta
szkła OI Jarosław, OPZZ Huta szkła Kro-
sno Glass, Huta szkła OI Jarosław, Fede-
racja związku polskie szkło Saind Gobain
Dąbrowa Górnicza, ZZ Kontra Pilknington
Sandomierz, Związek Pracodawców Pol-
skie Szkło, Przedstawiciel pracodawców
Huty szkła Stolzle Częstochowa.

Podczas spotkania zostały poruszone
następujące tematy;
* Sytuacja przemysłu szklarskiego,
* Szkolnictwo zawodowe i praktyczna na-
uka zawodu w branży szklarskiej,
* Stanowiska szczególne i o szczególnym
charakterze w przemyśle szklarskim.
* Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

Spotkanie partnerów
branży szklarskiej
Konferencja zorganizowana była przez ZZ OPZZ przy Krosno Glass S.A w dniach
17- 18 maja 2018 roku.

Po omówieniu wszystkich zagadnień za-
jęto się opracowaniem propozycji tematów
na posiedzenie podzespołu ds. Przemy-
słu Szklarskiego.

Po osiągnięciu kompromisu opracowa-
no następujące punkty;

* Przemysł szklarski w Polsce. Wpływ na
gospodarkę i społeczności lokalne.
* Krzemionka krystaliczna – wdrożenie no-
welizacji Dyrektywy CMD.
* Szkolnictwo zawodowe i praktyczna na-
uka zawodu – przykłady wsparcia praco-
dawców według aktualnych przepisów.
* Stanowiska szczególne i o szczególnym
charakterze w przemyśle szklarskim –
kontynuacja (brakująca opinia PIP dot.
warunków w zakładach).
* Aktualny stan prac nad nowelizacją Ko-
deksu Pracy, a ponadzakładowe zbiorowe
układy pracy.

Przedstawiciele wszystkich związków
zawodowych zgodnie uznali, iż przemysł
szklarski został pokrzywdzony Ustawą o

emeryturach pomostowych z 2008 roku,
ponieważ praktycznie do zera zredukowa-
no stanowiska pracy w warunkach szcze-
gólnych i o szczególnym charakterze, a
zostawiając takie same stanowiska w hu-
tach stali. Przykładem dobitnym jest mu-
rarz pieców na gorąco w hutach stali, któ-
rego praca uznana jest jako praca w wa-
runkach szczególnych, a ten sam murarz
w hutach szkła musi pracować do 65 lat.

Kolejnym bardzo istotnym tematem
jako szansą dla przemysłu szklarskie-
go, którą wspólnie widzą wszystkie związ-
ki zawodowe są to ponadzakładowe ukła-
dy branżowe. Temat został zaadresowa-
ny na spotkanie podzespołu ds. przemy-
słu szklarskiego.

Strona internetowa
KSPCH NSZZ „Solidarność”

www.spch-solidarnosc.pl

Znajdziecie tam bieżące informacje
oraz miesięcznik

„Solidarność Polskiej Chemii”.
Szukajcie nas też na „fejsbuku”:
www.facebook.com/spch.nszzsolidarnosc
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Kilka popularnych mitów, zwią-
zanych z poruszaniem się 
na drogach
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Mamy bardzo dużą tendencję do wymyślania miejskich legend i
powielania zasłyszanych przekonań. Uważam, że warto na przyto-
czyć i przybliżyć część z nich, w szczególności tych, o których ostat-
nio słyszałem.

Rozpoczyna się okres wakacyjno-
urlopowy. Samochodów na drogach
przybywa. Przed nami miesiące, w

których liczba pojazdów na drogach jest
zwiększona. Pogoda wręcz wygania z lu-
dzi z domu. W końcu kto w słoneczną
pogodę, jako student czy świeży maturzy-
sta (choć nie tylko), nie marzy o wyciecz-
ce z grupą znajomych nad jezioro, z zim-
nym piwem, odkapslowanym tuż po wej-
ściu do przepełnionego pojazdu.

„Nie można spożywać alkoholu w ja-
dącym pojeździe” albo „Tylko pasaże-
rowie z tyłu mogą pić”

Niejednokrotnie spotkałem się z różnymi
dziwnymi teoriami. Najczęściej powielaną
(i niedorzeczną zarazem) jest twierdzenie,
iż pasażer, znajdujący się obok kierowcy
nie może, w przeciwieństwie do pasażerów
siedzących z tyłu, spożywać alkoholu.
Chciałbym tutaj zacytować treść ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi, która wprowadza i nor-
muje zakaz spożywania alkoholu w pew-
nych miejscach, a precyzyjniej – art. 14.2a.

Zabrania się spożywania napojów alko-
holowych na ulicach, placach i w parkach,
z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich
spożycia na miejscu, w punktach sprze-
daży tych napojów.

Rada gminy, bądź miasta może ten zakaz
w pewnym zakresie rozszerzyć stosowną
uchwałą. Dochodzimy do wniosku, że znaj-
dując się w jadącym samochodzie w zasa-
dzie nie ma podstaw, abyśmy ponieśli jakie-
kolwiek konsekwencje (no chyba, że jeste-
śmy nietrzeźwym kierowcą). Pojazd nie jest
miejscem publicznym, w świetle orzecznic-
twa i definicji legalnej. Co innego, kiedy swo-
im zachowaniem wkraczamy w sferę pu-
bliczną. Co do miejsca, w którym pasażer
siedzi, czy z przodu, czy z tyłu – nie ma
to absolutnie żadnego znaczenia.

„Picie alkoholu w zaparkowanym po-
jeździe skutkuje bardzo poważnymi
konsekwencjami”

Uważać musimy jedynie, kiedy znajdu-
jemy się na miejscu kierowcy. Jeżeli po-
jazd jest zaparkowany i – co istotne – sil-
nik samochodu nie jest uruchomiony, to
nie łamiemy prawa. W orzecznictwie i dok-
trynie przyjmuje się, że uruchomiony sil-
nik pojazdu z reguły świadczy o porusza-
niu się nim, przez co gdy jesteśmy na miej-

scu kierowcy, będąc pod wpływem alko-
holu, możemy ponieść odpowiedzialność.
Przeglądając różne historie ludzi możemy
dowiedzieć się, że w tym przypadku na-
wet ciepła pokrywa komory silnika powo-
duje pewien problem. W przypadku znaj-
dowania się na miejscach pasażerskich,
sytuacja wygląda analogicznie do poprzed-
niego akapitu.

„Obowiązuje zakaz jedzenia i palenia
tytoniu podczas prowadzenia pojazdu”

Wspomniane zagadnienia uregulowane
są w ustawie prawo o ruchu drogowym, w
art. 63 pkt 5

Kierującemu pojazdem silnikowym, któ-
ry przewozi osobę, zabrania się palenia ty-
toniu lub spożywania pokarmów w czasie
jazdy. Nie dotyczy to kierującego samocho-
dem ciężarowym, który przewozi osobę w
kabinie kierowcy, i kierującego samocho-
dem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Oznacza to oczywiście, że prowadząc
samochód osobowy możemy bez obaw
spożywać pokarmy, czy zapalić papiero-
sa. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż sa-
mochód osobowy i samochód ciężarowy
są wyjątkami. Kierujący innymi pojazda-
mi, w tym motorowerami, motocyklami i
innymi, nie mogą oczywiście pozwolić so-
bie na wykonywanie wspomnianych czyn-
ności. Warto jednak pamiętać, że każda
czynność – nawet dozwolona, wykonywa-
na nieostrożnie, może skutkować popeł-
nieniem wykroczenia z art 86 kodeksu
wykroczeń, tj.

Kto, nie zachowując należytej ostrożno-
ści, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Kto dopuszcza się wykroczenia określo-
nego w § 1, znajdując się w stanie po uży-
ciu alkoholu lub podobnie działającego
środka, podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolności albo grzywny.

W razie popełnienia wykroczenia okre-
ślonego w § 1 przez osobę prowadzącą
pojazd można orzec zakaz prowadzenia
pojazdów.

Mimo, że prawo nie zabrania wykony-
wania pewnych czynności „za kółkiem”, to
warto jednak czasami spróbować zacho-
wać szczególną ostrożność w sytuacji,
gdy pojawia się jakiś czynnik rozprasza-
jący nas, jako kierowców.

„Kara za siedzenie w samochodzie z
uruchomionym silnikiem”

Jest to poniekąd prawda. Art. 60. pkt 2
ust. 3 stanowi, że

Zabrania się kierującemu: pozostawiania
pracującego silnika podczas postoju na ob-
szarze zabudowanym; nie dotyczy to po-
jazdu wykonującego czynności na drodze.

Postój, według tej samej ustawy, to

Unieruchomienie pojazdu niewynikające
z warunków lub przepisów ruchu drogowe-
go, trwające dłużej niż 1 minutę.

Warto wspomnieć, że jest tutaj mowa o
obszarze zabudowanym. Jest on oznaczo-
ny dosyć charakterystycznym i każdemu
znanym znakiem drogowym. Warto pa-
miętać, że to znak drogowy oznacza po-
czątek i koniec, a nie to co dopowiada
zdrowy rozsądek. Art. 97 kodeksu wykro-
czeń umożliwia upoważnionym do tego or-
ganom i formacjom nałożenie kary za nie-
przestrzeganie wyżej wymienionego prze-
pisu. Reasumując, pozostawienie pojaz-
du w obszarze zabudowanym, na czas
dłuższy niż minutę oznacza, że popełnia-
my wykroczenie. 

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdu-
jąca się na drodze publicznej, w strefie za-
mieszkania lub strefie ruchu, a także wła-
ściciel lub posiadacz pojazdu, który wy-
kracza przeciwko innym przepisom usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o
ruchu drogowym lub przepisom wydanym
na jej podstawie, podlega karze grzywny
do 3000 złotych albo karze nagany.

Co do każdej z przedstawionych wyżej
sytuacji, to chciałbym zaznaczyć, iż jest
to tylko teoria. W praktyce wiele czynni-
ków jest typowo ocennych, jak wspomnia-
na granica między siedzeniem w prywat-
nym samochodzie, spożywając alkohol, a
wkraczaniem w przestrzeń publiczną. Z
pewnością znajdą się funkcjonariusze, któ-
rzy we wspomnianych sytuacjach mogą
dojrzeć problem.

Mam nadzieję, że chociaż część zagad-
nień udało mi się przybliżyć, a wątpliwości
rozwiać. W najbliższym czasie postaram
się wziąć pod lupę kolejną dawkę popular-
nych i często powielanych „mitów”.

Paweł Mering – bezprawnik.pl
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