
 
 
 
 
 

Nr 6 (428) 
Czerwiec 2022 r. 

REGIONALNY  
INFORMATOR 
ZWIĄZKOWY 

Więcej na str. 2-3 



Z Regionu 

Z posiedzenia ZR 

23 maja 2022 r. 
Posiedzenie zdominowały dwa tematy: spory 

zbiorowe i projekty uchwał na Krajowy 

Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

Strajk nie jest celem, jest narzędziem 

W Regionie związkowcy z „Solidarności” 

prowadzą spory w kilku zakładach pracy. 

Głównym powodem, choć nie jedynym, to 

spory na tle płacowym – pracownicy żądają 

podwyżek wynagrodzenia.  I tak od początku 

roku trwał spór związkowców „Solidarności” 

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(negocjacje z Urzędem Miasta z udziałem 

przewodniczącego ZR zakończone podpisa-

niem porozumienia – podwyżka 320 zł brutto 

miesięcznie dla pracownika).  Obecnie trwa 

spór związkowców z Zarządu Lokali Miej-

skich w Łodzi i Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego. W sporze od grudnia 

ubiegłego roku są także związkowcy z zakła-

du Hutchinson II.  

Jak już informowaliśmy w POLREGIO S.A. 

podpisano porozumienie dotyczące podwy-

żek wynagrodzeń, zgodnie z którym wszyscy 

pracownicy wynagradzani wg Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego 

w Spółce, otrzymają podwyżkę w wysokości 

400 zł wliczoną do wynagrodzenia zasadni-

czego z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. 

oraz 300 zł od 1 stycznia 2023 r. 
„Porozumienie przewiduje jednak, że w sytu-

acji, gdy Urzędy Marszałkowskie do 10 

czerwca br. nie zawrą ze Spółką aneksów do 

obowiązujących umów, strona społeczna 

będzie mogła uznać postanowienia porozu-

mienia za nieważne i zorganizować strajk w 

tych województwach, w których nie będą 

wdrożone podwyżki” – poinformował Marek 

Dębski, członek ZR. W swojej wypowiedzi 

podkreślił duże zaangażowanie w rozwiąza-

niu problemu premiera RP Mateusza Mora-

wieckiego.  

Trwają też medjacje związkowców z nowym 

Zarządem Spółki w PKP CARGO. 

Od dłuższego czas piszemy o problemach 

nauczycieli niezgadzających się z decyzjami 

Ministra Edukacji i Nauki Przemysława 

Czarnka. Członkowie Krajowej Sekcji 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

żądają w trybie natychmiastowym odwołania 

Przemysława Czarnka z funkcji Ministra 

Edukacji i Nauki - o czym mówił podczas 

posiedzenia Zarządu Regionu Roman La-

skowski, przewodniczący Międzyregionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania Ziemi Łódz-

kiej. 

Kolejnym tematem obrad było przedstawie-

nie projektów uchwał na Krajowy Zjazd 

Delegatów NSZZ „Solidarność”. Wśród 

zgłoszonych pod obrady KZD projektów 

uchwał są też 2 uchwały Zarządu Regionu 

łódzkiej „Solidarności”.  

W sprawach różnych przewodniczący W. 

Krenc przekazał podziękowania od Julii 

Tymoszenko, b. premier Ukrainy - za pomoc, 

jaka okazywana jest przez Polaków uchodż-

com z Ukrainy. Była premier wraz z liderem 

centrali ukraińskich związków zawodowych 

KVPU Michaiłem Wołyńcem i ukraińskimi 

parlamentarzystami przebywała w ośrodku w 

Spale podczas „Pikniku dla dzieci” zorgani-

zowanego przez łódzką „Solidarność” w dniu 

17 maja br. Więcej na temat pikniku na dal-

szych stronach RIZ-u. 

Piotr Ścieśko, prezes Łódzkiego Stowarzy-

szenia Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i 

Rekreacji powstałego przy ZR łódzkiej 

„Solidarności” zaprosił na piknik charyta-

tywny dla dzieci „Solidarni z Ukrainą” w 

sobotę 11 czerwca br. na stadionie KS 

„Społem”. Pieniądze uzyskane za zakup 

wejściówek przekazane zostaną do ośrodka 

w Spale dla przebywających tam ukraińskich 

rodzin. 

Członek Prezydium ZR ZŁ NSZZ 

„Solidarność” Przemysław Gręda zaprosił na 

nową formułę spotkań dla członków NSZZ 

„Solidarność” FORUM ZWIĄZKOWE. W 

każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzi-

bie Regionu przy ul. Kamińskiego 18 w sali 

szkoleniowej nr 107 (piętro I) w godzinach 

od 15.00 do 17.00 odbywać się będą spotka-

nia, które mają na celu zacieśnienie współ-

pracy między organizacjami, wymianę do-

świadczeń oraz dyskusje problemowe na 

tematy codziennej działalności Związku. 

Spotkania, na chwilę obecną, odbywać się 

będą w formule otwartej (bez zapisów, zgło-

szeń). 

Kolk 

Tu, pod Giewontem, 

bije serce 

„Solidarności” 
 
Czekaliśmy długo na ten jubileuszowy zjazd, 

bo pandemia krzyżowała nasze plany. Ale 

nie możemy być dziś bardzo uśmiechnięci, 

bo 24. lutego świat się zatrzymał - mówił 

przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr 

Duda, przemawiając podczas XXX Krajowe-

go Zjazdu Delegatów w Zakopanem. 

XXX jub i leuszowy KZD NSZZ 

„Solidarność” odbył się w dniach 26 – 27 

maja br. Na zjazd do Zakopanego przybyło 

300 delegatów z całej Polski oraz wielu zna-

mienitych gości, a wśród nich najważniejsze 

osoby w państwie - prezydent RP Andrzej 

Duda, premier Mateusz Morawiecki, marsza-

łek sejmu Elżbieta Witek, wicemarszałek 

senatu Marek Pęk, a także: prezes Instytutu 

Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Głów-

ny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-

Hrycko, władze Zakopanego i województwa 

małopolskiego oraz lider centrali ukraińskich 

związków zawodowych KVPU Michaił Wo-

łyniec. 

Region Ziemia Łódzka na KZD reprezen-

towali delegaci: Grzegorz Andrzejczak, 

Anna Kaurzel, Krzysztof Kilański, Walde-

mar Krenc, Roman Laskowski, Janusz 

Skibiński, Michał Staniszewski, Piotr 

Ścieśko i Dominik Szczukocki. 

Obrady poprzedziła Msza święta w intencji 

Ojczyzny, odprawiona 25 maja w Sanktu-

arium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej 

na Krzeptówkach, której przewodniczył me-

tropolita krakowski abp. Marek Jędraszew-

ski. Przed mszą św. do Sanktuarium wpro-

wadzono kilkadziesiąt sztandarów NSZZ 

„Solidarność”; obecny był też sztandar Re-

gionu Ziemia Łódzka. 

Obrady odbywały się w Centralnym Ośrodku 

Sportu. Przewodniczący Piotr Duda w swoim 

powitalnym przemówieniu przypomniał 

obrady I Krajowego Zjazdu Delegatów, któ-

ry odbył się we wrześniu 1981 roku. Zazna-

czył, że obecnie to właśnie NSZZ 

„Solidarność” jest największą i najsilniejszą 

organizacją związkową w naszym kra-

ju. „Solidarność” liczy 700 tys. członków. 

 

W numerze: 
 

Łódzka „Solidarność” 

ukraińskim dzieciom 

w  Spale 

- „Piknik Rodzinny” 
 

str. 4 i 6-7 

 

Forum związkowe 
 

str . 5 

 

Praca zdalna, 

a rynek pracy 
 

str. 8 

 

Marian Lipski - 

Kapelan kutnowskiej 

„Solidarności” 
 

str. 10-11 
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Z Kraju 

Żadna partia, żaden ruch społeczny nie może poszczycić się taką 

siłą. Ale naszą siłą jest nasza wiara i nasze działania merytoryczne 

- mówił Piotr Duda. Dodał, że tu, pod Giewontem, bije serce 

„Solidarności”. 

Po przywitaniu delegatów i gości KZD przez przewodniczącego 

KK i modlitwie pod przewodnictwem abp. M. Jędraszewskiego 

odbyły się wystąpienia zaproszonych gości. 

„Zawsze wzwyż” 

- „Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten jubileuszowy Krajowy 

Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Za to, że mogę być tu dzi-

siaj z wami i patrzeć na podsumowanie trzydziestu zjazdów 

„Solidarności” poprzez perspektywę tych wszystkich lat naszych 

dziejów, z tym co teraz dzieje się u nas - rozpoczął prezydent A. 

Duda. - Patrzę od początku spotkania i widzę, że wszystko jest na 

swoim miejscu. Jest rozpoznawalny napis „Solidarność” w naszych 

narodowych barwach, jest hymn narodowy rozpoczynający każde 

ważne spotkanie, jest biało-czerwona flaga, jest krzyż, symbol na-

szych wartości, nas wszystkich, jest Giewont i krzyż na Giewoncie. 

Symbol wierności niezłomnej. Ale jest tu jeszcze jeden symbol: ta 

ścianka wspinaczkowa. Semper et altum. „Zawsze wzwyż”. 

„Solidarność” nigdy nie szła po płaskim. Zawsze patrzyła w górę 

i pięła się w górę. W pewnym sensie symbolem tego jest Giewont. 

Trzeba ponieść ten trud, nieustannego wspinania się, stawiania 

sobie nowych wymagań, nieustannego pamiętania o tych wymaga-

niach, które już zostały postawione, żeby się im nie sprzeniewie-

rzyć” - mówił Andrzej Duda. 

Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślił w wystąpieniu, że 

dla Niego ideały „Solidarności” nie tylko były, ale są i będą drogo-

wskazem. Mówił, że państwo, aby działać w zgodzie z tymi ideała-

mi musi chronić słabszych, zapomnianych, wykluczonych. Musi 

być wyrozumiałe dla nich, a jednocześnie silne dla silnych. „Długo 

czekaliśmy na to, aż państwo będzie mogło takim być” - mówił szef 

rządu. 

W wystąpieniach poruszano tematy bieżące, m.in. wojna w Ukra-

inie oraz problemy związane z unijną polityką klimatyczną. 

Po zakończeniu uroczystej części Zjazdu odbyła się część robocza. 

Sprawozdania z prac Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewi-

zyjnej, wybory uzupełniające władz Związku oraz podjęcie uchwał 

dotyczących zmian w tym m.in. dotyczące zasad funkcjonowania 

komisji rewizyjnych, Krajowego Funduszu Strajkowego i regional-

nych funduszy strajkowych, propozycji zmiany w ustawie o związ-

kach zawodowych. Przyznano tytuły Zasłużony dla NSZZ 

„Solidarność” oraz tytułu Honorowy Członek Związku, w tym 

m.in. dla Andrzeja Słowika, Jerzego Kropiwnickiego oraz po-

śmiertnie dla Grzegorza Palki, o które wnioskował Zarząd Regionu 

łódzkiej „Solidarności”. 

Zło dzieje się też na Białorusi. Przez aklamację przyjęto apel XXX 

Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w sprawie 

uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokra-

tycznych Związków Zawodowych (BKDP), którego wnioskodawcą 

był przewodniczący „S” Piotr Duda. „19 kwietnia 2022 roku doszło 

do zatrzymania na Białorusi naszych przyjaciół, ponad dwudziestu 

liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych 

Związków Zawodowych (…). Podstawą zatrzymania są rzekome 

przygotowania działań, które poważnie naruszają porządek pu-

bliczny (…). Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” wyra-

ża solidarność z naszymi przyjaciółmi z BKDP i żąda natychmiasto-

wego uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu De-

mokratycznych Związków Zawodowych. Związek domaga się rów-

nież wycofania bezpodstawnych zarzutów postawionych zatrzyma-

nym i jednoznacznie potępia zamach dyktatorskiego reżimu na 

fundamentalne prawa dotyczące działalności związków zawodo-

wych” – napisano w apelu. 

Pełny tekst podjętych uchwał na XXX Krajowy Zjeździe Delega-

tów NSZZ „Solidarność” na stronie www.solidarnosc.org.pl 
Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą 

w NSZZ „Solidarność”. Tworzą go delegaci wybrani przez walne 

zebrania delegatów regionów. Liczba miejsc mandatowych przypa-

dających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby 

członków związku zrzeszonych w danym regionie. Ponadto w skład 

KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych 

sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego 

Sekretariatu Emerytów i Rencistów. 

Ankol 

http://www.solidarnsc.org.pl


Łódzka „Solidarność” 

ukraińskim dzieciom 

- „Piknik Rodzinny” w Spale 
„Solidarność” Regionu Ziemi Łódzkiej 17 maja br. zorga-

nizowała „Piknik Rodzinny" dla dzieci przebywających 

w ośrodku „Savoy” w Spale (właścicielem ośrodka jest  

NSZZ „Solidarność”), które wraz ze swoimi bliskimi ucie-

kły przed wojną w Ukrainie. W Spale znalazło swój nowy 

dom ok. 200 osób, głównie matki z dziećmi. 

Miło było patrzeć na uśmiechnięte twarze. Była wielka ra-

dość, miłe słowa, zabawy, dmuchańce, zjeżdżalnie, malowa-

nie twarzy, grill, coś słodkiego – tort udekorowany barwami 

ukraińskiej flagi. Z głośników rozbrzmiewały znane, melodyj-
ne ukraińskie piosenki. 

Wizyta byłej premier Ukrainy w Spale 
Tego dnia do Spały, na spotkanie z uchodźcami przybył 

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” z członkami prezydium KK oraz  Julia Ty-

moszenko, była premier Ukrainy, przedstawiciele ukraiń-

skiego Parlamentu wraz z szefem Konfederacji Wolnych 

Związków Zawodowych Ukrainy Michaiłem Wołyńcem.  

Gości powitały mieszkające w „Savoyu” dzieci. Jedna 

z dziewczynek odegrała na skrzypcach hymn Ukrainy, a na-

stępnie dzieci odśpiewały popularną pieśń – „Czerwona kali-

na”.  

Była premier rozmawiała z dziećmi, pytając je o to, jak spę-

dzają czas, jak im się żyje, czy im się podoba w Polsce, jak 

wygląda teraz ich nauka? Julia Tymoszenko była bardzo 

wzruszona, dziękowała Polakom za pomoc. „Wy stoicie na 

straży pokoju na całym świecie, nie tylko na Ukrainie i za to 

Wam dziękuję” – mówiła. 

Następnie odbyło się spotkanie robocze ukraińskich parlamen-

tarzystów i ukraińskich związkowców z polskimi związkow-

cami. Rozmawiano o rozwoju działalności związkowej 
w Ukrainie i przyszłości ukraińskich pracowników na rynku 

pracy w Polsce.  

Po spotkaniu wszyscy udali się na miejsce pikniku. 
 

Polska otworzyła swe serca dla Ukraińców  
 

Ośrodki „Solidarności” – udzieliły już bezpośredniej pomocy 

ponad 500 uchodźcom wojennym z Ukrainy. Problemy były 

na początku, ale dzięki zaangażowaniu organizacji zakłado-
wych w całym kraju, które organizują zbiórki pieniężne, 

zbiórki rzeczowe oraz prowadzą kampanie na rzecz pomocy 

uchodźcom - udało się je rozwiązać. 
 

Karol Wagner, dyrektor operacyjny Spółki DOMS należą-

cej do NSZZ „Solidarność”, zarządzającej siedmioma 

ośrodkami wypoczynkowymi, w tym ośrodkami w Spale, 

też był obecny na „Pikniku Rodzinnym”.  

K.W. Jeśli chodzi o ośrodki w Spale to pomoc Regionu Zie-

mia Łódzka jest najznamienitsza, bo jest to: pomoc rzeczowa, 

finansowa, organizacyjna, wyjazdy dla dzieci do Orientarium, 

dzisiejszy piknik, ale też jest wsparcie samorządów, pomoc 

psychologiczna – mówi dyrektor Wagner. - Obecnie w Spale 

przebywa ponad 190 uchodźców z czego 80% jest od początku 
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Z Regionu 

Kolejarze otrzymali 

wynagrodzenia na czas 
Zgodnie z podpisanym w dniu 13 maja br. porozumieniem związ-

ków zawodowych z Zarządem POLREGIO wszyscy pracownicy 

wynagradzani wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obo-

wiązującego w Spółce, mają otrzymać podwyżkę w wysokości 

400 zł wliczoną do wynagrodzenia zasadniczego z wyrównaniem 

od 1 stycznia 2022 r. oraz 300 zł od 1 stycznia 2023 r.  

Porozumienie przewiduje jednak, że w sytuacji, gdy Urzędy Mar-

szałkowskie do 10 czerwca br., nie zawrą ze Spółką aneksów do 

obowiązujących umów, strona społeczna będzie mogła uznać 

postanowienia porozumienia za nieważne i zorganizować strajk 

w tych województwach, w których nie będą wdrożone podwyżki. 

1 czerwca br. odbyło się spotkanie pomiędzy stroną związko-

wą POLREGIO S.A., a Marszałkiem Województwa Łódzkie-

go w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.  

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu uczestniczyli: 

Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz 

Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury, ze strony 

związkowej uczestniczyli: Waldemar Krenc, przewodniczący 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, Marek 

Dębski, przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Koordyna-

cyjnej NSZZ „Solidarność” w POLREGIO S.A. oraz Włodzi-

mierz Janiak, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ „Solidarność”. Związkowcy: M. Dębski i W. Janiak repre-

zentowali Komitety Strajkowe na szczeblu: Zakładowym i Krajo-

wym. 

Podczas spotkania zostały wyjaśnione wszelkie niejasności 

oraz uzyskano od Marszałka zapewnienie o wypłacie na dzień 

10.06.2022 r. wynegocjowanej podwyżki wynagrodzeń zgod-

nie z zawartym porozumieniem w dniu 13.05.2022 r.  

Osobistym gwarantem uzyskanego zapewnienia wypłaty wy-

negocjowanego wynagrodzenia jest Waldemar Krenc, prze-

wodniczący ZR Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. 

Wobec powyższego, zgodnie z ustaleniami komitetów strajko-

wych, zarówno szczebla krajowego, jak i zakładowego, akcja 

strajkowa zostaje zawieszona. 

  

Włodzimierz Janiak przewodniczący Komisji Międzyzakłado-

wej NSZZ „Solidarność” składa podziękowania marszałkowi 

G. Schreiberowi, W. Krencowi i M. Dębskiemu za zaangażowa-

nie i wsparcie, wszystkim aktywnym liderom związkowym 

z Zakładowego i Krajowego Komitetu Strajkowego, za ogromną 

wielomiesięczną pracę oraz wszystkim pracownikom za dziesiąt-

ki, jak nie setki telefonów, e-maili, sms-ów, co było niezwykle 

motywujące. „Mamy ten bardzo trudny i niezwykle napięty okres 

za sobą. (…) Pokazaliśmy, że jesteśmy jedną wspaniałą RODZI-

NĄ KOLEJARSKĄ. W jedności siła.” 
Ankol 

konfliktu (wg stanu na dzień 17.05.- dop. Red.). Przebywają tu 

głównie kobiety z dziećmi. Kilkanaście kobiet znalazło pracę 

w najbliższej okolicy, dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, 

mają też zabezpieczone potrzeby medyczne przez Gminny 

Ośrodek Zdrowia. Dzięki zaangażowaniu gmin ościennych 
udało się wyrobić im Pesele. 

Anna Kolińska Czy dzieci odczuwają traumę wojenną? 

K.W. Najmłodsze dzieci nie wiedzą o konflikcie. Matki świa-

domie utrzymują ich w przeświadczeniu, że to są wakacje. Te 

w średnim wieku najszybciej doszły do siebie, widzieliśmy jak 

odżywają. Starsze dzieci w naszej ocenie, są ciągle wyciszone, 

widać u nich traumę. Dzieci mają w Spale dużo atrakcji: mają 

możliwość korzystania z zajęć sportowych w Centralnym 

Ośrodku Sportu, jest świetlica dla dzieci, mają do dyspozycji 

zabawki, instrumenty muzyczne, odbywają się też zdalne lek-

cje języka polskiego. 
A.K. Jak oceniają pomoc Polaków? 

K.W. Czuć ogromną wdzięczność i szacunek przebywających 

u nas uchodźców: pomagają w obsłudze naszych obiektów 

w kuchni, w ogrodzie. Nie oczekują za to pieniędzy, robią to 

z dobrego serca. Oni żyją równolegle: tu mają ciepło, jest 

plac zabaw, trzy posiłki dziennie, są bezpieczni, ale ciągle 

mają przy sobie najpopularniejszego komunikatora i spraw-

dzają, czy wszystko w porządku, czy świeci się zielona ikonka?  

A.K. Jak widzą swoją przyszłość?  
K.W. Jednoznacznie deklarują natychmiastowy powrót, choć 

niektórzy nie mają już do czego wrócić, bo nie ma ich bloku 

w którym mieszkali lub w ich mieszkaniu mieszkają już Rosja-

nie. 

A.K. Wróćmy do naszych związkowych spraw. Co z bonami 

dla członków „Solidarności”? 

K.W. Wprawdzie ważność bonów na 40 lat „Solidarności” 

już upłynęła, mimo jej trzykrotnego wydłużania, ale członko-

wie „Solidarności” są zawsze najważniejszymi Gośćmi na-

szych obiektów i ciągle mogą korzystać ze zniżki 10% na 

wszystkie usługi spółki. Obiekty żyją normalnym życiem i ofe-
rują atrakcyjne pobyty. Zapraszamy!  - podsumowuje dyrektor 

Karol Wagner. 
Anna Kolińska  

KOMUNIKAT 

FORUM ZWIĄZKOWE  
 

Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” organizuje 

nową formułę spotkań dla członków NSZZ „Solidarność”. 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Regionu 

ul. Kamińskiego 18 w sali szkoleniowej nr 107 (piętro I) 

w godzinach od 15.00 do 17.00 odbywać się będą spotkania 

z członkami NSZZ „Solidarność”.  

Celem spotkań będzie zacieśnienie współpracy między organi-

zacjami, wymiana doświadczeń oraz dyskusje problemowe na 

tematy codziennej działalności Związku. Inicjatywa ta pozwoli 

wykorzystać największą siłę naszego Związku, jakim jest struk-

tura i wieloletnie doświadczenie. Formuła spotkań oraz szcze-

gółowy program będzie ustalona przez uczestników na pierw-

szym spotkaniu. Przykładowe tematy: - negocjacje płacowe, - 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - praca zdalna, - 

rozwój związku.  

Z ramienia Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” opie-

kunem spotkań jest członek Prezydium kol. Przemysław Gręda.  

Spotkania na chwilę obecną odbywać się będą w formule 

otwartej (bez zapisów, zgłoszeń). Serdecznie zapraszamy do 

aktywnego udziału w spotkaniach.  
 

Dzięki nam, nie będziesz sam! 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagrodzenia


Solidarność Regionu Ziemi Łódzkiej 17 maja br. zorganizowała 

„Piknik Rodzinny" dla dzieci przebywających w ośrodku 

„Savoy” w Spale, należącym do „Solidarności”, które wraz ze 

swoimi bliskimi uciekły przed wojną na Ukrainie. Tutaj znalazło 

swój nowy dom ok. 200 osób, głównie matki z dziećmi. 
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Prawo 

Prof. Mirosław Włodarczyk 
 

Praca zdalna 

– wpływ zjawiska na wybrane 

aspekty rynku pracy 
 

W okresie pandemii COVID-19 zjawisko pracy zdalnej objawiło 

się na rynku pracy, jako nowa jakość - choć taka forma pracy 

znana była od dawna. Wcześniej kwalifikowano ją częściej jako 

pracę w domu albo jako formę telepracy. Należy jednak mieć na 

uwadze, że w kategoriach prawnych nie są to pojęcia równo-

znaczne. Gdy idzie o aspekt statystyczny należy mieć na uwa-

dze, że w okresie przed pandemią praca w domu w krajach Unii 

Europejskiej dotyczyła około 3-5% zatrudnionych, zaś w okresie 

pandemii ich liczba wzrosła do 12-19% - z punktu widzenia 

rynku pracy jest to wzrost poważny z uwagi na konsekwencje 

dla gospodarki, ale także – a może to ważniejsze – dla zatrudnio-

nych. Przy tym wskazane szacunki nie wyczerpują potencjału 

pracy zdalnej (domowej). Kierując się aspektem teoretycznej 

wykonalności pracy zdalnej wskazuje się, że aż 18% światowego 

zatrudnienia i 27% zatrudnienia w gospodarce zaawansowanej 

mogłoby być wykonywane zdalnie (według oceny Międzynaro-

dowej Organizacji Pracy). Według analizy zadań zawodowych 

nawet 37% zatrudnienia w UE można było technicznie zaliczyć 

jako kwalifikujące się do wykonania zdalnego. Spełnienie się 

tych przewidywań jawi się jako poważne wyzwanie dla rynku 

pracy, a w tym także jako wyzwanie dla partnerów społecznych 

– zwłaszcza zaś dla związków zawodowych. 

Statystyki dotyczące polskiego rynku pracy wskazują, że przed 

pandemią około 1,5% zatrudnionych wykonywało pracę zdalnie; 

w okresie pandemii około 6,6%. Wskazuje się ponadto, że odse-

tek stanowisk pracy nadających się do obsługi w ramach pracy 

zdalnej w Polsce wynosi podobnie jak w UE 37%. 

Wskazane powyżej dane należy oceniać przede wszystkim w ich 

oddziaływaniu na sytuację na rynku pracy, a w tym na status 

osób zatrudnionych. Konsekwencje te są bardzo różne i poważ-

ne. Oto kilka z nich. 

1. Grupując zawody według ich możliwości pracy w domu, ba-

dania wykazują większą odporność na spowolnienie gospodarcze 

wśród tych działów gospodarki, w których można pracować 

zdalnie. Zawody, w których można pracować zdalnie, zwykle 

cieszą się lepszymi płacami i warunkami zatrudnienia. Możli-

wość pracy z domu w czasie kryzysu zapewniła dodatkowy po-

ziom obrony przed negatywnymi skutkami na rynku pracy.  

2. Nowa cyfrowa przepaść. Praca w domu oferowała schronienie 

przed zawirowaniami na rynku pracy spowodowanymi pande-

mią. Było to schronienie przede wszystkim dla pracowników już 

uprzywilejowanych, na ogół dobrze wykwalifikowanych, dobrze 

opłacanych i mających większe szanse na bezpieczne zatrudnie-

nie. W konsekwencji dodany został kolejny wymiar do debaty na 

temat rosnących nierówności. Jest to wymiar, który może mieć 

stały oddźwięk społeczny, a także polityczny i wyborczy.  

3. To, czy masowa praca zdalna utrzyma się po zakończeniu 

COVID-19, pozostaje kwestią otwartą. Zmiany w organizacji 

pracy wywołane szerokim zastosowaniem narzędzi cyfrowych 

nie przesądzają jednoznacznie o przejściu do pracy zdalnej. 

Wzrost liczby praktyk zdalnej kontroli i nadzoru oraz innych 

form kontroli biurokratycznej, a także coraz bardziej zacierające 

się granice między życiem zawodowym i prywatnym to proble-

my, które stały się bardziej naglące i istotne w wyniku kryzysu 

i szerokiego rozpowszechnienia pracy zdalnej.  

4. Praca zdalna kreuje rozwój umiejętności dla niej przydatnych 

(zwłaszcza podnoszenie poziomu wykształcenia). Jest to tym 

bardziej istotne, że pracownicy bardziej narażeni na ryzyko utra-

ty pracy przed pandemią zostali nie tylko najbardziej dotknięci 

kryzysem COVID-19, ale są także tymi, którzy będą musieli 

zmierzyć się z większymi wyzwaniami w zakresie dostosowania 

się do cyfrowej i ekologicznej transformacji.  

5. Dla większości pracowników praca zdalna może nie być jesz-

cze praktyczną opcją; ich praca wiąże się z koniecznością wyko-

nywania zadań fizycznych w określonych miejscach, takich jak 

szpitale, fabryki, sklepy i magazyny. Tym niemniej trzy- lub 

czterokrotny wzrost liczby godzin pracy w domu miałby niepro-

porcjonalnie duży wpływ na gospodarki dużych ośrodków me-

tropolitalnych, ograniczając popyt na nieruchomości komercyjne 

i mieszkalne oraz zmniejszając wydatki i popyt na usługi pomoc-

nicze w dzielnicach biznesowych (transport, gastronomia). Ko-

rzyścią wyrównawczą będzie skrócenie czasu dojazdu do pracy - 

z potencjalnymi korzyściami dla środowiska - oraz przeniesienie 

popytu i wydatków do gospodarek lokalnych, na przedmieścia 

i do miast położonych bliżej miejsca zamieszkania pracowni-

ków. 

6. Rozprzestrzenienie się pracy zdalnej będzie również nie-

uchronnie pociągać za sobą rozwój wirtualnej pracy transgra-

nicznej. Rodzi to liczne komplikacje, w szczególności dotyczące 

aspektów podatkowych (gdzie płacone powinny być podatki) czy 

korzystania z ochrony sądowej (sądy którego kraju są właściwe 

dla rozpatrywania spraw pracowniczych), ale też związkowej.  

7. Przed pandemią cztery państwa członkowskie UE - Belgia, 

Francja, Włochy i Hiszpania - wprowadziły przepisy dotyczące 

prawa pracownika do „odłączenia się” (przerwania kontaktu 

z pracodawcą po zakończeniu dnia pracy) w związku z coraz 

bardziej zacierającymi się granicami między pracą a życiem 

pozazawodowym, wynikającymi z wszechobecności łączności 

elektronicznej. Z powyższym powiązane jest prawo chroniące 

pracowników przed inwazyjnym nadzorem lub monitorowaniem. 

8. Przeprowadzone badania pokazują, że praca zdalna (w domu) 

nie wpływa bezpośrednio na poziom indywidualnej produktyw-

ności (czy wydajności) – uzależniona jest ona natomiast od ro-

dzaju zadań zlecanych pracownikowi, składu gospodarstwa do-

mowego i podziału pracy domowej, rodzaju mieszkania i wypo-

sażenia gospodarstwa domowego. 

9. Sprawa wynagrodzeń. Pracownicy decydujący się na pracę 

z domu na stałe w regionach o niższych kosztach podlegaliby 

cięciom w wynagrodzeniu odzwierciedlającym zakładane niższe 

koszty utrzymania. Inną kwestią jest to, że rzeczywiste koszty 

utrzymania mogą nie ulec zmniejszeniu, jeśli praca w domu bę-

dzie nadal okazjonalna. 

Wskazane powyżej, wybrane jedynie, konsekwencje szerzenia 

się praktyki stosowania pracy zdalnej rodzi potrzebę wsparcia 

osób zatrudnianych ze strony instytucji publicznych oraz partne-

rów społecznych, Istotne przy tym jest, że te nowe zjawiska będą 

też wymagać nowych instrumentów lub reorientacji istniejących 

instrumentów rynku pracy i polityki zatrudnienia. 
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Z Kraju 

Wyższa dieta w delegacji 

krajowej dzięki „S” 
Za sprawą wniosku NSZZ „Solidarność”, do 38 złotych wzro-

śnie dieta za dobę w krajowej podróży służbowej. Jak wynika 

z opublikowanego w środę projektu rozporządzenia Minister-

stwa Rodziny i Polityki Społecznej, stawka, która dotąd wynosi-

ła 30 zł zostanie podniesiona o 26% do 38 złotych. 

- NSZZ „Solidarność” wniosła temat podniesienia  wysokości 

stawki  diety podróżnej oraz tzw. kilometrówki na posiedzenie 

zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń w grudniu 2021 r., Stawki te 

nie były zmieniane odpowiednio od 2013 r i 2007 r. W wyniku 

dyskusji strona społeczna Zespołu dostrzegła  konieczność 

zmian. Na ostatnim posiedzeniu Zespołu temat był kontynuowa-

ny. Ministerstwo zapowiedziało rozpoczęcie prac nad zmianami 

wysokości diet. – mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, szefowa 

biura ekspercko-prawnego Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność”. 

Zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw pracy okre-

śla, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania 

należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 

z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granica-

mi kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać 

wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, 

a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej 

będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych pań-

stwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów 

i innych wydatków. Obecnie dieta przysługująca pracownikowi 

z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi 30 zł i obowiązuje 

od 1 marca 2013 r. W projekcie podwyższono tę stawkę o 8 zł, 

czyli do 38 zł. 

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że przy obliczeniu wy-

sokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towa-

rów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, 

a także prognozowaną inflację na 2022 r. Z projektu wynika, że 

przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na ob-

szarze kraju (38 zł), 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów 

dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł 

(obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc. diety – 

57 zł (obecnie 45 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów nocle-

gu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, 

jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrot-

ność stawki diety, czyli do 760 zł (obecnie 600 zł). Pracodawcy 

spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie wa-

runki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze 

postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradza-

nia lub umowy o pracę. 
(PAP/Karolina Kropiwiec) 

Mniejszy podatek 

dla członków związku 
Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych 

odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski 

Ład” początkowo zakładał możliwość odliczenia maksymal-

nie 300 zł, ale po przyjęciu przez Sejm poprawki zgłoszonej 

przez NSZZ „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł.  

Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydat-

ków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby do-

kument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już 

obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobra-

nych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika 

upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związ-

ków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu resortu finansów. 

Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszonych 

w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co sta-

nowi ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych na podsta-

wie umów o pracę. 

Na podst. www.solidarnosc.org.pl 

Kwoty jednorazowych 

odszkodowań 
O 100 złotych wzrosło w tym roku 

odszkodowanie za każdy procent 

stałego lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu za wypa-

dek przy pracy. Od 1 kwietnia br. 

wynosi ono 1133 zł. w roku 2021 

była to kwota 1033 zł, a w roku 

2020 – 984 zł. 

W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. kwoty jedno-

razowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby 

zawodowej wynoszą: 

- 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu; 

- 1133 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 

punktów procentowych; 

- 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy 

oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego; 

- 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy 

oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia 

się stanu zdrowia rencisty; 

- 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony 

jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; 

- 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest 

członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż 

małżonek lub dziecko; 

- 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 

równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpie-

czonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego od-

szkodowania przysługującego na każde z tych dzieci; 

- 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych 

jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczone-

go lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodo-

wania przysługującego na drugie i każde następne dziecko; 

- 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego od-

szkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny 

zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje 

ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżon-

kowi lub dzieciom; 

- 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są 

tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego 

ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia 

tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następ-

nego uprawnionego. 

www.zus.pl 
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Historia 

Marian LIPSKI 

Kapelan kutnowskiej 

„Solidarności” 
 

Sięgając do informacji o historii kutnowskiej 

„Solidarności” nie sposób pominąć postać du-

chownego KSIĘDZA MARIANA LIPSKIEGO. 
 

Tyle w nas Polskości ile Polskiej Solidarności 
 

Marian LIPSKI urodził się 11 

maja 1934 roku w Karmkowie 

Lipskim w gminie Nur powiat 

Ostrów Mazowiecki, w rodzi-

nie o poglądach patriotyczno – 

niepodległościowych. W czasie 

okupacji niemieckiej działał 

w konspiracji AK, a w czasach 

powojennych w NSZ. 

Po maturze rozpoczął studia na 

Politechnice Gdańskiej na wy-

dziale budowy okrętów 

(uczelni nie ukończył), a na-

stępnie podjął pracę w stoczni 

remontowej. Nie trwało to 

długo. Wkrótce rozpoczął na-

ukę w Seminarium Duchownym w Warszawie. Marian Lipski 

święcenia kapłańskie przyjął 2 sierpnia 1959 roku z rąk prymasa 

Polski – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Posługa kapłańska księdza Lipskiego rozpoczęła się w miejsco-

wości Jasieniec k. Grójca, skąd został przeniesiony do Grodzi-

ska Mazowieckiego. Następnie posługę kapłańską pełnił w kilku 

parafiach w Warszawie, pracował też w Świdrze, jako kapelan 

sióstr. Ksiądz prowadził działalność patriotyczną, uznano go za 

„ wroga ludu”. Często był wzywany na przesłuchania przez 

funkcjonariuszy MO. Za księdzem Lipskim wstawił się ks. pry-

mas S. Wyszyński. W odpowiedzi „nieznani sprawcy” dotkliwie 

pobili księdza. W 1972 roku decyzją Kurii ksiądz Lipski skiero-

wany został do parafii Białynin w dekanacie skierniewickim. 

Z jego inicjatywy na miejscowym cmentarzu wybudowano Po-

mnik Katyński i Pomnik Łagrów Syberyjskich.  

I tak doszliśmy do roku 1980 i powstania NSZZ 

„Solidarność”. Ksiądz Marian Lipski był wielkim zwolenni-

kiem „Solidarności”. Pełnił wówczas posługę w parafii w Ko-

chanowie. Był inicjatorem wieszania krzyży w szkołach 

i w obiektach państwowych w ówczesnym województwie skier-

niewickim. Przez cały okres swojego probostwa w Kochanowie 

organizował dla dzieci i młodzieży darmowe wyjazdy na obozy 

oazowe, wycieczki krajoznawcze.  

Solidarność wcześniej czy później zwycięży! 

Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku ksiądz 

znalazł się na liście osób internowanych. 16 grudnia funkcjona-

riusze SB w ramach akcji o kryptonimie „KLON” w pomiesz-

czeniach posterunku MO w Głuchowie przeprowadzili z nim 

rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówił podpisania 

oświadczenia o przestrzeganiu obowiązującego porządku praw-

nego. Do internowania nie doszło. 

Na kościele wywiesił dwie flagi biało – czerwone z kirem na 

znak żałoby po „Solidarności” i pomordowanych w kopalni 

„Wujek”. W czasie stanu wojennego w głoszonych kazaniach 

ksiądz Lipski krytycznie wypowiadał się o peerelowskich środ-

kach masowego przekazu stwierdzając, że: „radio i telewizja 

kłamią, Solidarność wcześniej czy później zwycięży”. Głosił, że 

wprowadzenie stanu wojennego było sprzeczne z Kartą Praw 

Człowieka ONZ. Bronił osoby prześladowane, pomagał interno-

wanym poprzez zbiórkę żywności. 

16 października 1982 roku ówczesny prymas Polski Józef 

Glemp mianował ks. Mariana Lipskiego kanonikiem w uznaniu 

za: „wybudowanie świątyni i pracę duszpasterską”. 

Sanktuarium w Głogowcu 

4 listopada 1982 roku ksiądz kanonik został proboszczem 

w parafii w Głogowcu k. Kutna, gdzie nie tylko przeprowadził 

w Sanktuarium gruntowny remont, ale też stał się kapelanem 

podziemnej „Solidarności”. To z jego inicjatywy odbywały się 

zebrania, patriotyczne msze święte i manifestacje, organizował 

spotkania byłych internowanych działaczy „Solidarności”. 

W każdą drugą niedzielę miesiąca odprawiał mszę za Ojczyznę, 
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w których brali udział znani polscy aktorzy m.in.: Jan Kulczycki, 

Mieczysław Voit, Barbara Horowianka. Do Głogowca modlić się 

w intencji Ojczyzny przyjeżdżali ludzie z całej Polski.  

W kościele były też organizowane odczyty, wykłady. W jednym 

z pomieszczeń plebanii byli działacze NSZZ „Solidarność” dru-

kowali biuletyn „Obserwator Kutnowski”. Był on rozprowadza-

ny wśród załóg kutnowskich zakładów i po mszach za Ojczyznę.  

W roku 1983 mszę świętą na zaproszenie ks. Lipskiego, w Sank-

tuarium odprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko, a 1 listopada 1983 

roku z inicjatywy księdza odsłonięto na miejscowym cmentarzu 

Pomnik Katyński. Tutaj też powstała pierwsza Droga Krzyżowa, 

ukazująca cierpienia narodu polskiego. Tekst historyczny dla 

stacji napisał sam ks. Lipski. 

Na uroczystościach patriotycznych w Głogowcu obecni byli 

prezydenci: Ryszard Kaczorowski i Lech Wałęsa.  

W związku z solidarnościową działalnością ks. M. Lipskiego 

Służba Bezpieczeństwa prowadziła sprawę operacyjnego spraw-

dzenia o kryptonimie „SANKTARIUM”. 

Do Głogowca, na zaproszenie księdza Mariana przyjeżdżali 

działacze opozycji m.in. Zbigniew Romaszewski, Andrzej 

Gwiazda, Anna Walentynowicz. Wygłaszali prelekcje, spotykali 

się w sali katechetycznej z działaczami b. „Solidarności”.  

W latach 1985 - 86 w Głogowcu działacze podziemnej 

„Solidarności" organizowali protesty głodowe, w których uczest-

niczył ksiądz Lipski a także m.in. A. Walentynowicz. 

W październiku 1986 r. działacze skupieni wokół ks. Lipskiego 

utworzyli Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, a następnie w grudniu tego 

roku powstała młodzieżowa organizacja pn. Federacja Młodzie-

ży Walczącej. RKW wydawało własną gazetę pt. „Gazeta Pod-

ziemna”, a FMW biuletyn pt. „Orlęta”.  

Ks. M. Lipski wspierał też różne inicjatywy społeczne: angażo-

wał się w pomoc Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, udostępnił 

mieszkanie na plebanii na użytek Klubu Anonimowych Alkoho-

lików i ich rodzin. W budynkach gospodarczych parafii po re-

moncie i adaptacji założył noclegownię dla bezdomnych. Były 

tam wydawane posiłki dla biednych rodzin byłych pracowników 

PGR–u w Głogowcu.  

8 lutego 1987 r. podczas mszy za Ojczyznę, Tadeusz Wawrzyń-

czak – przywódca RKW „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej od-

czytał oświadczenie, w którym poinformował, iż „Solidarność” 

w dowód uznania dla jego zasług dla ruchu solidarnościowego 

w Polsce nadała ks. Marianowi Lipskiemu godność kapelana 

NSZZ „Solidarność”. 

W Głogowcu do dnia dzisiejszego gromadzą się wierni, aby 

w różnych intencjach modlić się do Boga przed cudownym obli-

czem Maryi.  

W 1988 roku ks. Lipski objął probostwo w Osuchowie, gdzie 

dalej prowadził działania patriotyczno-narodowe: odprawianie 

nabożeństw za Ojczyznę, odsłonięcie tablicy upamiętniającej 

pomordowanych Polaków na dawnych kresach II RP w latach 

1939 – 47, wykonanie Drogi Krzyżowej Narodu Polskiego, or-

ganizował wystawy. W 1995 r. z inicjatywy księdza powołane 

zostało Katolickie Stowarzyszenie Wychowania w Trzeźwości. 

W 2004 roku ks. Kanonik Marian Lipski obchodził 45- lecie 

święceń kapłańskich. Rok później 26 września 2005 roku 

ks. Marian Lipski zginął tragicznie w wypadku samochodowym. 

Pochowany został na cmentarzu w Osuchowie.  

Dla nas, członków NSZZ „Solidarność" Podregionu Kutno 

ks. kanonik Marian Lipski to postać niezwykle ważna i zasługu-

jąca na szacunek – mówi przewodniczący Rady Podregionu 

Kutno NSZZ ,, Solidarność" Wiesław Taraska. -  W 1982 r. po 

objęciu stanowiska proboszcza i kustosza w Sanktuarium Naj-

świętszej Maryi Panny w Głogowcu, natychmiast nawiązał 

współpracę z kutnowską ,,Solidarnością". Aktywnie uczestniczył 

w działalności podziemnych struktur związku i udzielał pomocy 

internowanym. Redagował i kolportował gazetkę antypaństwo-

wą. W styczniu 1983 r. zapoczątkował msze święte w intencji 

Ojczyzny, w których brali udział działacze „Solidarności” z kilku 

regionów. Po mszy na plebani odbywały się spotkania związkow-

ców, na których omawiano bieżące wydarzenia. Ksiądz Lipski 

był przekonany, że „Solidarność" to zmartwychwstanie, bo jest 

jedyną organizacją polską po 1945 r. Ksiądz kanonik był dla nas 

przykładem wielkiego patrioty. Z jego inicjatywy powstały po-

mniki  „Pomordowanych o f icerów w Katyniu" 

i ,,Pomordowanych na Wschodzie". Aktywnie uczestniczył 

w wybudowaniu w ogrodzie parafialnym stacji Drogi Krzyżowej 

Narodu Polskiego i ołtarza polowego. 
Kolk na podst. 

https://muzeumkutno.com/dzieje-kutna 

Krzyże Wolności i Solidarności 
10 czerwca br. w Instytucie Europejskim przy ulicy Piotr-

kowskiej 262, historycznej siedzibie Zarządu Regionalnego 

łódzkiej „Solidarności” odbyło się wręczenie Krzyży Wolno-

ści i Solidarności działaczom 

opozycji antykomunistycznej. 

Gala zorganizowana została 

przez łódzki Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej. Odzna-

czenia wręczali wiceprezes 

Instytutu Pamięci Narodowej 

dr Mateusz Szpytma oraz dy-

rektor IPN w Łodzi dr hab. 

Dariusz Rogut. Łódzką 

„Solidarność” reprezentowali 

przewodniczący Zarządu Re-

gionu Waldemar Krenc oraz 

zastępca przewodniczącego 

ZR Ireneusz Wach. Wśród uhonorowanych znalazł się Piotr 

Jerzy Zarębski, którego inicjatorem nadania odznaczenia był 

Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”.  

I.W. 
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Region Ziemia Łódzka 

NSZZ „Solidarność” 
90-229 Łódź ul. A. Kamińskiego 18 
Centrala: 42 677 26 00 fax: 42 677 26 16 

www.solidarnosc.lodz.pl 
 

PREZYDIUM ZR: 

- Waldemar Krenc  
przew.lodz@solidarnosc.org.pl 

- Piotr Ścieśko 

wiceprzewodniczacy1@solidarnosc.lodz.pl 

- Krzysztof Kilański 

sekretariat@solidarnosc.lodz.pl 

- Ireneusz Wach 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

- Przemysław Gręda 

czlonprez1@solidarnosc.lodz.pl 

- Michał Karolczyk 

czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl 

 

Regionalna Komisja Rewizyjna 

- Teresa Kempska:          42 677 26 17 
rewizyjna@solidarnosc.lodz.pl 
 

BIURO ZR: 

Sekretariat:            42 677 26 11  

sekretariat@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Kadr:            42 677 26 14 

sekretariatprzew@solidarnosc.lodz.pl 
Dział Księgowości:           42 677 26 20 

ksiegowy.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Kontaktów: tel/fax    42 67 72 627; 42 677 26 28 

kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Administracji:           42 677 26 15 

administracja.lodz@solidarnosc.org.pl 

Dział Szkoleń:           692-524-588 
dzialszkolen@solidarnosc.lodz.pl 

Dział Rozwoju Związku:           42 677 26 29 

Biuro Prawno-Negocjacyjne:           42 677 26 31 

biuroprawne@solidarnosc.lodz.pl 

bkn1.lodz@solidarnosc.org.pl 

Związkowa Agencja Pośrednictwa Pracy:   42 677 26 11 

czlonprez2@solidarnosc.lodz.pl 

Biuro Wyścigu Kolarskiego:          42 677 26 06 
wyscig@solidarnosc.lodz.pl  

PAOKZ sekretariat:           42 678 06 77 

sekretariat@paokz.edu.pl 
 

BRANŻE: 

Międzyreg. Sekcja Oświaty i Wychow.     42 677 26 26 

lodz@oswiata-solidarnosc.pl 
Reg. Sekcja Ochrony Zdrowia:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Pomocy Społecznej:          42 677 26 30 

Reg. Sekcja Kobiet:           42 677 26 30 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów:        604 796  872  
rseir.lodz@wp.pl 

Reg. Sekcja Kolejarzy:           42 205 63 14  

Reg. Sekcja Metalowców:                          42 677 72 45 

Kraj. Sekretariat Emerytów i Rencistów:   42 678 74 36 

kseir@solidarnosc.org.pl 
Reg. Sekcja Pracowników Leśnictwa:     722-250-536 
 
 

PODREGIONY: 
 

Kutno:             24 253 3823 

Ozorków:           519 406 434  

Pabianice:            42 215 2313 

Radomsko:            512 378 083 

Sieradz:            43 827 1151 

Wieluń:            505 072 708 

Zduńska Wola:           43 823 6456 

Zgierz:             607 358 026 

Biuletyn wewnętrzny 

Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” 
 

www.solidarnosc.lodz.pl 

Adres: 

90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 18 

tel. 42 67 72 611 

wiceprzewodniczacy3@solidarnosc.lodz.pl 

Zespół: 

Redakcja: Anna Kolińska 

Skład: Ireneusz Wach 

Foto: Bartosz Wasilewski 
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Już 29 czerwca kolarze wystartują 

w 33. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 

„Solidarności” i Olimpijczyków. 
 

Patronat Honorowy objął 

Prezydent RP 
Andrzej Duda. 

 

Kolarze będą mieli do pokonania ponad 770 kilome-

trów. Wyścig będzie liczyć 5 etapów: 

29. 06.  I etap:  Żory – Katowice 

29.06.  II etap: Tarnowskie Góry - Sosnowiec 

30.06.  III etap:  Jaworzno – Nowy Sącz 

  1.07.  IV  etap:  Mielec – Tarnobrzeg 

  2.07.  V etap:  Kielce – Łódź 

Meta w Łodzi usytuowana będzie na ul. Piotrkowskiej 

przy pasażu Schillera. Kolarze spodziewani są około go-

dziny 14:45.  

Zapraszamy do śledzenia przebiegu wyścigu na żywo 

i oglądania relacji na antenach Telewizji Polskiej! 
 

W ramach imprezy w miastach 

startowych i etapowych będą 

rozgrywane Mini Wyścigi Soli-

darności– cykl zawodów kolar-

skich dla dzieci. 

Uwaga w Łodzi Mini Wyścig 

Solidarności odbędzie się 

w niedzielę 26 czerwca w par-

ku im. ks. J. Po-

n i a t o w s k i e g o 

przy kortach.  

Zapisy od 11:30. 

Start o godzinie 

13:10.  

 

http://www.solidarnosc.lodz.pl/
mailto:kontakty.lodz@solidarnosc.org.pl
mailto:rseir.lodz@wp.pl
mailto:kseir@solidarnosc.org.pl

