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Wśród  17.  laureatów  konkursu  PRACODAWCA  PRZYJAZNY 
PRACOWNIKOM w roku 2019, znalazła się jedna firma z Regionu 
Ziemia  Łódzka.  Jest nią  ŁÓDZKA  KOLEJ  AGLOMERACYJNA 
Sp. z o.o.  Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w dniu 

24 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Więcej na str. 4  

Foto: M. Żegliński/www.solidarnosc.org.pl 

Certyfikaty dla laureatów konkursu 
Pracodawca Przyjazny Pracownikom  
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Z Regionu 

P 
odczas posiedzenia ZR Prze-

wodniczący Zarządu Walde-

mar Krenc powrócił do spra-

wy przewodniczącego Komisji 

Podzakładowej w łódzkim Oddziale 

Polskiej Spółki Gazownictwa, kol. 

Bogdana Lasoty. Mająca się odbyć 

w dniu 7 lutego pikieta przed sie-

dzibą firmy została odwołana przez 

Komisję Zakładową w PGNiG, 

gdyż pracodawca złożył propozycję 

przewodniczącemu B. Lasocie 

przywrócenie do pracy.  

W MPK 

„98 procent pracowników biorących 

udział w referendum poparło postula-

ty związkowców – mówił podczas 

lutowego posiedzenia Zarządu Regio-

nu Andrzej Szymczak, przewodniczą-

cy NSZZ „Solidarność” w łódzkim 

MPK - Wszystkie procedury dotyczą-
ce sporu zbiorowego zostały spełnio-

ne. Podpisano protokół rozbieżności. 

Obecnie czekamy na mediatora” – 

kontynuował przewodniczący.  

Przypomnijmy: spór zbiorowy 

w Miejskim Przedsiębiorstwie Komu-

nikacyjnym w Łodzi trwa od sierpnia 

2019 roku. Związkowcy domagają się 

podwyżki płac. Postulaty związkow-

ców z „Solidarności” popierają człon-

kowie wszystkich związków zawodo-

wych w firmie. Szerzej o sporze 

w MPK pisaliśmy w styczniowym 

RIZ-ie. 

Likwidacja ABB 
P r z e w o d n i c z ą c y  K Z  N S ZZ 

„Solidarność" w ABB Industrial So-

luctions S.A. (dawniej GE Power 

Controls, a jeszcze wcześniej Ema 

Elester) Tomasz Matysiak poinformo-

wał ZR o likwidacji zakładu przy ul. 

Lodowej 88 w Łodzi. Zamknięcie ma 

nastąpić do końca 2021 roku. W fa-

bryce pracuje ok. 500 osób. Do zwol-

nienia są 402 osoby. Większość stano-

wią pracownicy z wieloletnim stażem 

pracy. Obowiązuje ich trzymiesięczny 

okres wypowiedzenia. Pierwsza grupa 

pracowników wypowiedzenia ma 

otrzymać już w marcu. 

Pozostałe ok. 100 osób ma do-

stać propozycje przeniesienia do in-

nej spółki ABB, na podstawie art.23.1 

Kodeksu pracy. 

Przewodniczący podkreślił, że w za-

kładzie często pracują całe rodziny, co 

jest dodatkową tragedią dla tych osób, 

bo nagle cała rodzina traci pracę. 

Przewodniczący Matysiak podkreślił, 

że wprawdzie wszystko jest zgodne 

z prawem, osoby zwalniane mają do-

stać odprawy, ale pracownicy proszą 

ZR o pomoc.  

W związku z zaistniałą sytuacją człon-

kowie Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność" wystosowali Stanowi-

sko, w którym wyrazili zaskocze-

nie informacją o planowanych zwol-

nieniach grupowych w ABB Industrial 

Solutions Łódź SA. i domagają się od 

Zarządu ABB, aby ten porozumiał się 

ze związkami zawodowymi ws. pro-

gramu osłonowego dla zwalnianych 

pracowników, który wprawdzie nie 

zrekompensuje im utraty miejsc pracy, 

ale chociaż w części złagodzi jej skut-

ki (tekst stanowiska poniżej).   

W numerze: 
 

1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 
 

Obchody w Łodzi i Regionie 
 

Str. 4-7 

 
Minister Stanisław Szwed 

w Łodzi  
 

Str. 9 

 
Koronawirus  

 

Prawa i obowiązki pracowników 
 

Str. 10 

Z posiedzenia 
Zarządu Regionu 

17 lutego 2020 

Z ostatniej chwili 

W dniu 19.02.2020.r. Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej wskazało do rozmów 

mediatora. Wstępne rozmowy roz-
poczęły się 24.02 2020.r. 

Strajk ostrzegawczy 

Późnym wieczorem 4 marca za-

kończyły się rozmowy zarządu 
firmy ze związkowcami. Niestety, 

nie doszło do porozumienia 

w sprawie podwyżek płac. 
W związku z tym, zgodnie z zapo-

wiedziami, w czwartek rano 
5 marca w godzinach 3.30–5.30  

tramwaje i autobusy łódzkiego 

MPK, nie wyjechały na ulice mia-
sta. 

Stanowisko ZR 

w sprawie zwolnień grupowych 

pracowników w ABB Industrial 

Soluctions (Łódź) S.A. 
Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” z zaskocze-

niem przyjął informację o zamiarze 

przeprowadzenia zwolnień grupo-

wych w ABB Industrial Soluctions 

(Łódź) S.A. (dawniej GE Power 
Controls). Gdy w 2018 roku firma 

ABB przejmowała GE Power Con-

trols wszyscy, na czele z pracowni-

kami łódzkiego zakładu, z dużą na-

dzieją patrzyli w przyszłość, licząc 

na szybki rozwój firmy, a co za tym 

idzie całego Regionu. Rzeczywistość 

okazała się brutalna, a powyższa 

informacja tym bardziej jest dla nas 

bulwersująca, iż decyzja o likwida-

cji łódzkiego oddziału wpłynie nie 

tylko na samych pracowników spół-

ki, ale również na rynek pracy 

w Regionie. 

Mając na uwadze w szczególności 

dobro pracowników ABB Industrial 

Soluctions (Łódź) S.A. Zarząd Re-

gionu łódzkiej „Solidarności” do-

maga się od Zarządu ABB, aby 

działając zgodnie ze społeczną od-
powiedzialnością biznesu porozu-

miał się ze związkami zawodowymi 

ws. programu osłonowego dla zwal-

nianych pracowników, który 

wprawdzie nie zrekompensuje im 

utraty miejsc pracy, ale chociaż 

w części złagodzi jej skutki.  

W związku z powyższym Zarząd 

Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ 

„Solidarność” w pełni popiera 

działania Organizacji Zakładowej 

N S Z Z  „ S o l i d a r n o ś ć ” 

w ABB Industrial Soluctions (Łódź) 

S.A. mające na celu uzyskanie, jak 

najlepszego zabezpieczenia intere-

sów zwalnianych pracowników oraz 

deklaruje związkowcom w tym za-

kresie wszelką pomoc. 
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Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński gościem łódzkiej 

„Solidarności” 

Gościem członków Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” był wojewoda łódzki Pan Tobiasz 

Bocheński. Podczas spotkania zadano wiele pytań oraz 

poruszono wiele spraw pracowniczych i społecznych, 

którym Pan Wojewoda obiecał się bliżej przyjrzeć. 

Członkowie Zarządu Regionu to przedstawiciele pra-

cowników zatrudnionych w instytucjach oraz przedsię-

biorstwach działających na terenie województwa łódz-

kiego. 

kolk 

78. rocznica powstania 
Armii Krajowej 

Armia Krajowa powstała po przemianowaniu Związku Wal-

ki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza, generała Włady-

sława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku. W szczytowym 

momencie liczyła 380 tys. żołnierzy.  

Konspiracyjne wojsko powstało też w Łodzi i najbliższej 

okolicy. Tworzyli je zawodowi żołnierze Wojska Polskie-

go 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, a w Piotrkowie Try-

bunalskim żołnierze 25 pułku piechoty. W Łódzkiem do 

stycznia 1945 roku zaprzysiężono ponad 10 tys. żołnie-

rzy. Oprócz szeroko zakrojonych działań zbrojnych 

w podłódzkich lasach duży nacisk kładziono na pracę 

wywiadowczą, kolportowano prasą podziemną, rozwijano 

akcje dywersyjno-sabotażowe. Ale zakończenie II wojny 

światowej nie zapewniło spokoju żołnierzom AK. Żołnie-

rze AK podczas II wojny światowej ginęli z rąk okupanta, 

a po zakończeniu okupacji niemieckiej z rąk funkcjona-

riuszy NKWD oraz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-

stwa Publicznego, gdyż nie złożyli broni i powrócili do 

lasu, aby przeciwstawić się komunistycznej władzy. 

Uważa się, że ostatni „niezłomni” trwali w lasach jeszcze 

do 1955 roku. 

W 78 rocznicę tego wydarzenia Instytut Pamięci Narodo-

wej Oddział w Łodzi zorganizował uroczystości przed 

Pomnikiem Armii Łódź znajdującym się placu Hallera 

w Łodzi. Pomnik, który był wspólną inicjatywą środowisk 

kombatanckich AK w Łodzi i władz miasta odsłonięty został 

w marcu ubiegłego roku. Po wysłuchaniu okolicznościo-

wych przemówień zebrani złożyli przed pomnikiem kwiaty.  

To ważne wydarzenie zorganizowane nie mogło umknąć 

uwadze związkowców. Łódzką „Solidarność” podczas 

uroczystości rocznicowych reprezentował zastępca prze-

wodniczącego Zarządu Regionu Ireneusz Wach. 

ankol 

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł 

 

ŚP. 

STANISŁAW MAURER 

 
Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.  

Ekspert prawny podczas I Zjazdu „Solidarności” 

w Gdańsku w roku 1981 r. 

Obrońca w latach 80-tych w ponad 20 procesach 

politycznych działaczy opozycji antykomunistycznej, 

w tym działaczy NSZZ „Solidarność”. 

W 1983 r. został wybrany członkiem 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 

W 1992 r. został wybrany przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej sędzią Trybunału Stanu . 

W 2001 r. został odznaczony Medalem „Za Zasługi 

w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 

13 XII 1981 – 4 VI 1989”  

W roku 2010 na wniosek łódzkiej „Solidarności” 

został odznaczony „Medalem Pamiątkowym 

Ministra Sprawiedliwości”. 

 

Wyrazy współczucia Bliskim Zmarłego 

Składają 

członkowie Zarządu Regionu 

Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzi-

liśmy po raz 10-ty. Został on ustanowiony w 2011 roku 

z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  

Jest to święto honorujące i upamiętniające żołnierzy polskie-

go podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego dzia-

łającego w latach 1944 – 1963 stawiające opór wobec narzu-

cenia nowego ustroju politycznego oraz oderwania kresów 

wschodnich przez ZSRR. W PRL władza robiła wiele, aby 

o żołnierzach podziemia niepodległościowego zapomniano. 

Dlaczego ta data? 1 marca 1951 roku wykonano wyroki 

śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrze-

szenia Wolność i Niezawisłość. 

Żołnierzy Wyklętych próbowano wymazać z pamięci, cho-

wano w bezimiennych dołach, PRL-owskie rządy nazywały 

ich bandytami. Liczbę członków wszystkich organizacji 

i grup konspiracyjnych określa się na 120-180 tysięcy. Żoł-

nierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Szacu-

je się, że w walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. 

konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowa-

nych lub  zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki, pomi-

mo upływu lat wielu zamordowanych nie udało się odnaleźć.  

Ostatni żołnierz wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął 

osiemnaście lat po wojnie. 21 października 1963 roku został 

zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod 

Piaskami (woj. Lubelskie).  

Łódź 

W poniedziałek, 2 marca przed Pomnikiem Ofiar Komu-

nizmu w Łodzi odbyła się uroczystość związana z obcho-

dami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Zorganizowali ją wspólnie: NSZZ „Solidarność” Regionu 

Ziemia Łódzka, Związek Więźniów Politycznych Okresu 

Stalinowskiego, Garnizon Łódź, 9 Łódzka Brygada Obrony 

Terytorialnej oraz XII Liceum Ogólnokształcące im. Stani-

sława Wyspiańskiego w Łodzi. Uroczystość odbyła się we-

dług ceremoniału wojskowego, a rozpoczęła się od złoże-

nia meldunku dowódcy Garnizonu Łódź. Następnie odegrano 

Hymn Państwowy, po czym głos zabrali zaproszeni goście. 

W imieniu organizacji kombatanckich przemawiał przewod-

niczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej w Łodzi Miro-

sław Pejka. Następnie głos zabierali: wojewoda łódzki To-

biasz Bocheński, wicemarszałek województwa łódzkiego 

Piotr Adamczyk, wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek oraz 

przewodniczący łódzkiej „Solidarności” Waldemar Krenc. 

W części artystycznej uczeń XII LO Bartosz Baczyński za-

prezentował zebranym wiersz Stanisława Balińskiego zatytu-

łowany „Polska podziemna”. Na koniec zebrani złożyli przed 

pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalili znicze.  

W obchodach oprócz przedstawicieli władz państwowych 

i samorządowych, instytucji państwowych, służb munduro-

wych, stowarzyszeń i organizacji kombatanckich wzięli 

udział uczniowie łódzkich szkół.  

Uroczystość odbyła się przy udziale pocztów sztandarowych: 

Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”, XII 

LO w Łodzi, Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” w MPK Łódź, Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, 

Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność”, 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, 

Technikum nr 3 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi, XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, 

Szkoły Podstawowej nr 30, VIII LO w Łodzi, Straży Miej-

skiej w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 

 

Obchody upamiętniające Żołnierzy Wyklętych odbywały 

się także w wielu innych miejscach Łodzi, w tym m.in. 

w placówkach oświatowych. 

Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Łódź 

Górna, Widzew odbyły się uroczystości upamiętniające Żoł-

nierzy Wyklętych. I tak 2 marca 2020 roku w Zespole Szkół 

Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi został 

zorganizowany konkurs na temat wiedzy o sanitariuszce Da-

nucie Siedzikównie. Następnego dnia w tej samej szkole zor-

ganizowano prezentację multimedialną związaną z historią 

Żołnierzy Wyklętych oraz turniej sportowy tenisa stołowego 

szkół ponadpodstawowych, w którym wzięli udział, oprócz 
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gospodarzy, przedstawiciele XXXI LO, Zespołu Szkół Bu-

dowlano-Technicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych 

oraz Technikum nr 3. Turniej zakończył się wręczeniem dy-

plomów i pucharów, zarówno dla uczestników zawodów, jak 

i ich opiekunów. Działania takie mają ogromne znaczenie 

w wychowywaniu uczniów w duchu patriotyzmu, wpajaniu 

szacunku dla własnego państwa, jego historii i tradycji. 

 

Liczne uroczystości upamiętniające „Żołnierzy Wyklę-

tych” odbyły się także w Podregionach. Brali w nich 

udział członkowie NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele 

władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, 

reprezentanci służb mundurowych, stowarzyszeń i orga-

nizacji kombatanckich, rodziny Żołnierzy Wyklętych, 

młodzież szkolna. 

Pabianice 

W Pabianicach w ramach obchodów Narodowego Dnia Pa-

mięci Żołnierzy Wyklętych odbył się bieg pn: „Tropem Wil-

czym". Organizatorem biegu był Klub Gazety Polskiej Koło 

w Pabianicach, także ze wsparciem i udziałem NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ” w Pabianicach.  

 

Zduńska Wola 

W Bazylice Mniejszej odprawiona została uroczysta msza 

święta, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli w Mar-

szu Pamięci Żołnierzy Wyklętych przed pomnik Żołnierzy 

Wyklętych, gdzie wygłoszone zostały okolicznościowe prze-

mówienia i złożono wiązanki kwiatów. Dalsze uroczystości, 

które odbyły się w Zduńskiej Woli, to m.in. projekcja filmu 

„Cicha Przystań" w reż. Mariusza Malca wyświetlony w In-

kubatorze Inicjatyw Społecznych oraz otwarcie wystawy 

„Tropem Wilczym: podziemie antykomunistyczne w Zduń-

skiej Woli i regionie" . 

Sieradz 

W Sieradzu obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych rozpoczęły się od nabożeństwa odprawionego 

w Kościele Garnizonowym, a następnie przy pomniku po-

święconym Żołnierzom Wyklętym z regionu sieradzkiego 

złożono wiązanki kwiatów. Kolejnym punktem obchodów 

była prezentacja filmu „Ułaskawienie" w reżyserii Jana 

Jakuba Kolskiego w Sieradzkim Centrum Kultury. 

Radomsko 

W dniu 1 marca odbyły się uroczystości przed Pomnikiem 

Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w których brali udział 

przedstawiciele Rady Podregionu Radomsko NSZZ 

„Solidarność” wraz z pocztem sztandarowym.  Przed Pomni-

kiem Konspiracyjnego Wojska Polskiego (park Solidarności) 

złożono wiązankę kwiatów.  

 

Ozorków 

W Ozorkowie obchody Narodowego Dnia  Pamięci Żołnie-

rzy Niezłomnych rozpoczęły się 1 marca mszą świętą w ko-

ściele św. Józefa, którą celebrował ksiądz dziekan Zbigniew 

Kaczmarkiewicz w obecności pocztu sztandarowego Tereno-

wej Organizacji Emerytów i Rencistów NSZZ 

„Solidarność". 2 marca członkowie NSZZ „Solidarność" zło-

żyli wiązankę kwiatów przy „Krzyżu Katyńskim" na nowym 

cmentarzu, a następnego dnia związkowcy i mieszkańcy mia-

sta uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II 

w Ozorkowie. 

Red. 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że zmarła 

ŚP. BARBARA KIEJNICH 

przewodnicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przemysłu 

Bawełnianego WI-MA, 
członek Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność”  
w kadencji 2002 – 2006. 

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w dniu 19 lutego 2020 r.  

na Cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. 

 
Wyrazy współczucia bliskim Zmarłej składają 
członkowie i pracownicy Zarządu Regionu Ziemi 
Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 



1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych 

Polska Podziemna 

Stanisław Baliński 
 

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 
Walcząca w mroku, samotna i ciemna. 
Moim powietrzem jest wicher bez nieba, 
Moim pokarmem jest krew w garści chleba, 
A moim światłem, co płonie z daleka, 
Jest nasze prawo i prawo człowieka. 
 

Może mnie dławić ten bunt wiecznie żywy, 
Ale bez niego nie będę szczęśliwy. 
Mogę uciekać przed zmagań żałobą, 
Ale już nigdy nie ujdę przed sobą. 
Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej, 
Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej. 
 

Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, 
Jeżeli światło zaciemnia mi krata. 
Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi, 
Jeśli mi serce pchnięto do podziemi. 
O bracia moi, a kto bez wolności, 
Niech w ciemność idzie i walczy w ciemności. 
 

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna, 
Walcząca w mroku, samotna i ciemna. 
Czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy. 
Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy 
I każe sercu taką moc natężyć, 
Że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.  



Marzec 2020 
REGIONALNY INFORMATOR ZWIĄZKOWY 

1 marca 
Narodowym Dniem Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych 
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Z Kraju 

Certyfikaty dla laureatów 
konkursu Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom 
Jak już informowaliśmy, wśród 17-stu laureatów kon-

kursu PRACODAWCA PRZYJAZNY PRACOWNI-

KOM w roku 2019, znalazła się firma z Regionu Zie-

mia Łódzka - ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA 

Sp. z o.o. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Pre-

zydenta RP Andrzeja Dudy, a wręczenie certyfikatów 

odbyło się w dniu 24 lutego br. w Pałacu Prezydenc-

kim. 

Konkurs promuje pracodawców, którzy wyróżniają się 

w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szcze-

gólności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrze-

szania się w związki zawodowe. Konkurs PPP organizowa-

ny jest przez NSZZ „Solidarność”, a kandydatów do nagro-

dy zgłaszają związkowcy z zakładowej „Solidarności”.  

Wyróżnionego w konkursie pracodawcę ŁKA zgłosiła Or-

ganizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Przewo-

zy Regionalne Spółka z o.o. Oddział Łódzki.  

O wypowiedź poprosiłam przewodniczącego tej organizacji 

Włodzimierza Janiaka. 

- Jako osoba z bardzo dużym bagażem doświadczenia 

związkowego, a tym samym wnioskodawca wyróżnienia 

i biorący udział w Gali, przekaż nam swoje spostrzeże-

nia 

- „Z wielką radością - mówi Włodzimierz Janiak. - Komi-

sja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” postanowiła 

Uchwałą Nr 70/09/2019 z dnia 04.09. 2019 r. o zgłoszeniu 

Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Konkursu „Pracodawca 

Przyjazny Pracownikom”, biorąc pod uwagę: zawarcie 

z pracodawcą w dniu 9 listopada 2017 r. ZUZP na wniosek 

i na projekcie KM NSZZ „S", dbałość o interesy przedsię-

biorstwa ŁKA i interesy pracowników, które są zbieżne 

i korzystne dla obu stron, prowadzenie dialogu na partner-

skich warunkach z poszanowaniem interesów stron pomię-

dzy Zarządem a przedstawicielami pracowników, wpisywa-

nie się w wartości propagowane przez NSZZ 

„Solidarność”, z widocznym etosem „Solidarności” – 

„Bóg, Honor, Ojczyzna", natychmiastowe reagowanie Za-

rządu ŁKA na sygnały przekazywane zarówno przez Komi-

sję Międzyzakładową NSZZ „S", Społecznego Inspektora 

Pracy czy też samych pracowników. 

Uważamy, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna może być przy-

kładem dla większości firm w Polsce, w tym szczególnie: 

jak nawiązywać dialog z przedstawicielami pracowników, 

jak dbać o interes zarówno pracodawcy, jak i pracowni-

ków, jak pomagać pracownikom w nieprzewidywalnych 

sytuacjach życiowych, zarówno losowych, zdrowotnych, 

a nawet przejściowych problemach finansowych. 

ŁKA jest firmą dość młodą, w dużej części z młodą i wspa-

niałą kadrą. Przez kolejne lata pracownicy, na wniosek 

NSZZ „Solidarność”, otrzymywali regulacje płacowe, do-

datkowe gratyfikacje świąteczne. Obecnie negocjujemy 

gratyfikację na Święta Wielkanocne, podwyżki dla pracow-

ników z wyróżnieniem najmniej zarabiających. Również na 

wniosek „Solidarności” będzie powołana do życia Pracow-

nicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa. 

Nie jesteśmy pyszni, ale mamy pełne prawo być dumni 

z tego, że na blisko 400 osób w Organizacji, wszyscy człon-

kowie Związku POLREGIO zarówno z Zakładu Łódzkiego 

i ZNT Kruszewiec oraz ŁKA – to osoby oddane rodzinie, 

służbie, pracy i „Solidarności”. 

Zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy partnerem społecznym 

łatwym, ale inna jest rola pracodawcy a inna organizacji 

związkowej, gdyż „Solidarność” jest Związkiem walczącym 

profesjonalnie o interesy pracowników, a szczególnie 

członków Związku. Mamy ułatwione zadanie, bo zawsze 

możemy liczyć na szefa Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej 

NSZZ „Solidarność” Waldemara Krenca, który wywodzi 

się z naszej Organizacji, mamy zawsze do dyspozycji Biuro 

Prawne ZR, mamy też członków Związku i ich liderów - 

całą KM, w której traktujemy się jak rodzina i zawsze mo-

żemy na siebie liczyć.  

W imieniu naszej całej KM NSZZ „Solidarność” podczas 

Gali, wręczyłem Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie 

i Przewodniczącemu „S” Piotrowi Dudzie piękne duże ró-

żańce z hematytu, jako znak wiary i siły. 

Pragnę jeszcze podkreślić, że w imieniu Zarządu firmy ŁKA 

certyfikat PPP odebrał Pan Prezes Janusz Malinowski. 

Poza Prezesem udział w uroczystości wzięła liczna repre-

zentacja z Łodzi: Pan Jan Kotynia, członek Zarządu ŁKA 

Sp. z o.o. koledzy: Waldemar Krenc – szef ZR, Krzysztof 

Jeziorski, Andrzej Kunka, Marek Dębski i moja skromna 

osoba”.  
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Konkurs zorganizowano już po raz dwunasty i zawsze od-

bywa się pod patronatem urzędującego Prezydenta RP. 

Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął śp. 

prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku. „Miałem to szczę-

ście – kontynuuje Przewodniczący W. Janiak - że rok póź-

niej w 2009 roku, jako ówczesny Dyrektor Zakładu Przewo-

zów Regionalnych w Łodzi, miałem zaszczyt odebrania wy-

różnienia PPP, jako pierwsza firma z kolei, z czego na całe 

życie będę dumny, tym bardziej, że wyróżnienie wręczył mi 

właśnie śp. prezydent Lech Kaczyński, na rok przed kata-

strofą”.  

Tegoroczną galę otworzyło przemówienie prezydenta An-

drzeja Dudy, w którym pogratulował i podziękował laure-

atom konkursu oraz podkreślił, że cieszy się, iż może brać 

udział w nagrodzeniu przedsiębiorstw, w których przestrze-

gane są zasady prawa pracy, przepisy BHP, i gdzie związki 

zawodowe mają możliwość swobodnego funkcjonowania, 

tak, aby pracownicy i ich interesy były bronione. W uro-

czystości wzięła również udział minister rodziny, pracy 

i polityki społecznej Marlena Maląg,  

Obecny na uroczystości przewodniczący „Solidarności” 

Piotr Duda, podkreślił z kolei, że Andrzej Duda jest prezy-

dentem przyjaznym pracownikom: „Dzisiaj po tych wielu 

latach w tej sali mogę powiedzieć, że prezydent Andrzej 

Duda pokazał to przez pięć lat swojej prezydentury, nie 

tylko podczas dzisiejszej gali, ale w wielu momentach trud-

nych dla pracowników, związków zawodowych 

i „Solidarności”.  

Piotr Duda zwrócił również uwagę, że nagrodzeni przedsię-

biorcy mogą być wzorem dla firm, w których dialog mię-

dzy pracodawcą a związkiem zawodowym układa się bar-

dzo źle.  

kolk 

Minister 

Stanisław Szwed 

w Łodzi 
W dniu 5 marca 2020 r. (czwartek) do 

Łodzi na zaproszenie Rady Krajowego 

Sekretariatu Emerytów i Rencistów 

NSZZ "Solidarność" przybył sekretarz 

stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. 

Minister S. Szwed zanim pojawił się na 

spotkaniu z Radą KSEiR spotkał się 

z członkami Prezydium Zarządu Re-

gionu Ziemi Łódzkiej. Na spotkaniu 

omówiono wiele bieżących spraw, 

w tym m.in. sytuacje w zakładach, 

w których trwają konflikty i odbywają 

się spory zbiorowe. Rozmawiano m.in. 

o strajku ostrzegawczym, jaki miał 

miejsce w łódzkim MPK, a także 

o zwolnionych działaczach NSZZ 

„Solidarność” z Castoramy. Poruszono 

również temat emerytur stażowych. 

Przewodniczący W. Krenc poprosił 

ministra o wsparcie i jednocześnie za-

prosił go na najbliższe Walne Zebranie 

Delegatów Regionu Ziemia Łódzka.  

Następnie minister uczestniczył 

w konferencji prasowej, na której 

przede wszystkim omówił zagadnienia 

związane z polityką senioralną. Temat 

ten był kontynuowany już podczas 

głównej części wizyty S. Szweda, czyli 

konferencji zorganizowanej przez 

KSEiR. Spotkanie to było bardzo 

owocne i trwało prawie 2 godziny. 

Minister S. Szwed omówił na nim wie-

le spraw dotyczących emerytów, jak 

chociażby temat związany z waloryza-

cją emerytur. Minister pożegnany zo-

stał brawami. 

IW 
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Prawo 

Koronawirus - 

prawa i obowiązki 

pracowników 
Od dnia 8 marca 

2020 r. obowiązuje 

Ustawa o szczegól-

nych rozwiązaniach 

związanych z zapo-

bieganiem, przeciw-

działaniem i zwalcza-

niem COVID-19, 

innych chorób zakaź-

nych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.  
Podstawowym celem wprowadzenia 

ustawy jest wprowadzenie szczegóło-

wych rozwiązań co do zasady i trybu 

zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenia-

nia się choroby zakaźnej u ludzi, wywo-

łanej tym wirusem, w tym zasady i tryb 

podejmowania działań przeciwepide-

micznych i zapobiegawczych w celu 

unieszkodliwienia źródeł zakażenia 

i przecięcia dróg szerzenia się tej choro-

by zakaźnej. Ponadto ustawa określa: 

zadania organów administracji publicz-

nej w zakresie zapobiegania oraz zwal-

czania zakażenia lub choroby zakaźnej; 

uprawnienia i obowiązki świadczenio-

dawców oraz świadczeniobiorców i in-

nych osób przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażenia 

lub choroby zakaźnej; sposób finansowa-

nia świadczeń opieki zdrowotnej i pokry-

wania kosztów leczenia dla osób z po-

dejrzeniem zarażenia lub choroby zakaź-

nej. 

Z punktu widzenia działalności związku 

zawodowego rodzi się oczywiste pytanie 

– jakiego rodzaju zmiany w zakresie 

praw i obowiązków pracowniczych są 

wprowadzone specustawą w tym szcze-

gólnym okresie? Jednozdaniowa odpo-

wiedź jest stosunkowo prosta, niewiel-

kie. 

Po pierwsze, art. 3 ustawy przewiduje 

możliwość pracy zdalnej. W celu prze-

ciwdziałania koronawirusowi pracodaw-

ca może polecić pracownikowi wykony-

wanie, przez czas oznaczony, pracy 

określonej umową o pracę, poza miej-

scem jej stałego wykonywania. Jasnym 

jest, że pracy zdalnej nie mogą wykony-

wać pracownicy wielu specjalności, np. 

pracownicy zatrudnieni na produkcji czy 

też pracownicy firm usługowych. Wpro-

wadzenie pracy zdalnej należy ocenić 

jako zgodne z przepisami Kodeksu pra-

cy. Zgodnie z art. 207 § 1 Kp to na pra-

codawcy spoczywa obowiązek i odpo-

wiedzialność zapewnienia odpowiednich 

warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy. Natomiast 

zgodnie z opisaną w art. 22 § 1 Kp defi-

nicją stosunku pracy, pracownik jest 

podporządkowany pracodawcy, który 

kieruje zakładem pracy. Omawiana usta-

wa wprowadza wyjątek od zasady, że 

praca zdalna czy też telepraca wymaga 

zgodnego oświadczenia zarówno praco-

dawcy, jak i pracownika. W tym wypad-

ku pracodawca może wydać polecenie, 

które trzeba będzie wykonać. Podstawo-

wym obowiązkiem pracownika jest wy-

konywać pracę w sposób zgodny z prze-

pisami i zasadami bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz stosować się do wyda-

wanych w tym zakresie poleceń i wska-

zówek przełożonych, a także współdzia-

łać z pracodawcą i przełożonymi w wy-

pełnianiu obowiązków dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy (art. 217 pkt. 

2 i 7 KP – podstawowe obowiązki pra-

cownika). Pracownik odmawiający pracy 

zdalnej mającej służyć przeciwdziałaniu 

COVID-19 ryzykuje konsekwencjami 

w postaci kary porządkowej, a nawet 

rozwiązaniem umowy o pracę za wypo-

wiedzeniem, a w szczególnych sytu-

acjach bez wypowiedzenia. Ustawodaw-

ca nie określił jednak, na jaki czas ozna-

czony może być wykonywana praca 

zdalna przez pracownika. Z informacji 

podawanych przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego wynika, iż zwykły czas wy-

lęgania się wirusa to okres 5-6 dni, jed-

nak w poszczególnych wypadkach może 

on się wydłużyć do 14 dni. Z tego powo-

du wydaje się, że okres pracy zdalnej nie 

powinien przekraczać 14 dni.  

Po drugie, art. 4 ust. 1 ustawy przewidu-

je dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu 

dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do 

których uczęszcza dziecko, z powodu 

COVID-19, ubezpieczonemu zwolnio-

nemu od wykonywania pracy z powodu 

konieczności osobistego sprawowania 

opieki nad dzieckiem do lat ośmiu przy-

sługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

za okres nie dłuższy niż 14 dni. Takie 

rozwiązanie należy ocenić, jako nie wy-

starczające. Na dzień pisania artykułu 

(12 marca 20120 r.) wiadomym jest, że 

są zamykane wszystkie placówki oświa-

towe na terenie RP. Sensownym zatem 

jest wprowadzenie takich rozwiązań, 

które zapewnią rodzicom możliwość 

opieki nad dziećmi powyżej ósmego 

roku życia. Należy podkreślić, że dodat-

kowy zasiłek opiekuńczy przyznawany 

jest w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie, nie wlicza się do okresu zasił-

ku opiekuńczego w wymiarze do 60 dni 

w roku kalendarzowym, który jest opisa-

ny w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 25 

czerwca 1999 r. o świadczeniach pie-

niężnych z ubezpieczenia społecznego 

w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 645 i 1590).  

Specustawa nie przewiduje innych 

szczegółowych rozwiązań w zakresie 

praw i obowiązków pracowników. Stąd 

też nie znajdują żadnej podstawy praw-

nej informacje, iż pracodawca może 

samodzielnie ocenić stan zdrowia pra-

cownika i skierować go na badania 

w związku ze zwiększonym ryzykiem 

zachorowania na koronowirusa. Jasne 

stanowisko w tej sprawie przedstawiła 

Państwowa Inspekcja Pracy w swoich 

wyjaśnieniach z 26 lutego 2020 r. Praco-

dawca może kierować pracownika wy-

łącznie na badania wstępne, okresowe 

i kontrolne w sytuacjach opisanych 

w art. 229 KP, w trybie i zakresie okre-

ślonym stosownym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej. 

Istotnym zagadaniem jest kwestia, czy 

pracownik może odmówić wyjazdu na 

teren, gdzie występuje wirus SARS-CoV

-2 ze względu na groźbę zarażenia. Art. 

210 KP opisuje sytuacje, w których pra-

cownikowi przysługuje powstrzymywa-

nia się od wykonywania pracy. Zgodnie 

z § 1 w razie, gdy warunki pracy nie 

odpowiadają przepisom bezpieczeństwa 

i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pra-

cownika, albo gdy wykonywana przez 

niego praca grozi takim niebezpieczeń-

stwem innym osobom, pracownik ma 

prawo powstrzymać się od wykonywania 

pracy, zawiadamiając o tym niezwłocz-

nie przełożonego. Jest to podstawa od-

mówienia wyjazdu służbowego w rejony 

zagrożone koranawirusem. Oczywiście 

czy rzeczywiście jest rejon zagrożony 

musi wynikać z przesłanek obiektyw-

nych, np. komunikatu Państwowej In-

spekcji Sanitarnej. 

Na koniec wypada napisać, że żadne 

regulacje prawne nie pomogą, jeśli bra-

kuje odpowiedzialności i zdrowego roz-

sądku. Pracownicy mają prawo wymagać 

od pracodawców nie tylko przestrzega-

nia prawa, ale także postępowania racjo-

nalnego, odpowiedzialnego i wrażliwego 

społecznie w tym trudnym okresie. 

Jarosław Jędrzejczak, kierownik 

Biura Prawno-Negocjacyjnego ZR  
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Anstadta 7 - 
dawna siedziba Gestapo 

i UB w Łodzi  
Aleja Karola Anstadta 7 - ten 

adres wbił się w pamięci łodzian, 

szczególnie weteranów wojen-

nych. Tu więziono, torturowano 

i mordowano w trakcie bezlitos-

nych przesłuchań polskich boha-

terów. 

Gestapo 

Budowę budynku przy al. K. An-

stadta 7 wraz z zapleczem garażo-

wym i magazynowym ukończono 

w sierpniu 1939 r. Szkołę wybudo-

wało Towarzystwo Szkół Żydow-

skich. Od 1 września miała tam za-

cząć funkcjonować nowoczesna 

szkoła dla młodzieży żydowskiej. 

Wybuch II wojny światowej spowodował, że budynek 

w Litzmannstadt (tak Niemcy w 1940 r. nazwali Łódź - na 

cześć gen. Karla Litzmanna) na Anstadta 7 już 9 września 

1939 roku zajął 2. Oddział III Specjalnej Grupy Operacyj-

nej Policji Bezpieczeństwa (Einsatzgruppe III Sicherheit-

spolize), którego zadaniem było wyszukiwanie, areszto-

wanie i likwidacja polskiej inteligencji. Dwa miesiące 

później, 7 listopada budynek zajęła Geheime Staatspolizei 

- Tajna Policja Państwowa – groźnie brzmiące - GESTA-

PO. Na potrzeby Gestapo stworzono zamkniętą strefę ad-

optując sąsiednie budynki. Oprócz biur w głównym bu-

dynku (Anstadta 7) w piwnicach urządzono areszt śledczy, 

od strony ul. Północnej ulokowano garaże i magazyny, 

a w okolicznych budynkach urządzono mieszkania dla 

kadry. Pierwszym szefem łódzkiego Gestapo był Gerhard 

Flesch, a następnie funkcję tę pełnili Robert Schefe i Otto 

Bradfisch, któremu po wojnie sąd w RFN udowodnił 

współuczestnictwo w zamordowaniu co najmniej 15 tys. 

osób i skazano go na 13 lat więzienia. 

Latem 1944 r. w łódzkim Gestapo pracowało 151 funkcjo-

nariuszy, których wspierało ok. 690 agentów zarejestro-

wanych w zw. Wydziale „N” (Nachrichtendienst). To tu 

dokonywano mordu w czasie śledztw na wielu wybitnych 

Polakach. Wśród ofiar łódzkiego Gestapo był prawdopo-

dobnie Jan Lipsz ps. „Anatol”, członek AK, działający 

w ramach „Akcji N”, a także Zygmunt Lorentz, polski 

historyk i działacz kulturalny z ramienia Delegatury 

Rządu RP na Kraj, desygnowany na Kuratora Oświaty 

i Kultury Okręgu Łódzkiego. Placówka funkcjonowała do 

19 stycznia 1945 r – końca niemieckiej okupacji miasta. 

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
Koniec II wojny światowej nie oznaczał jednak, że budy-

nek przy Anstadta 7 miał być wykorzystany w celach 

„pokojowych“. Dzień po wkroczeniu do Łodzi Armii So-

wieckiej, tj. 20 stycznia 1945 r., niedawną siedzibę Gesta-

po zamieniono na siedzibę Woje-

wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego w Łodzi. Piwnice bu-

dynku nadal wykorzystywano jako 

areszt, w którym torturowano i mor-

dowano, tym razem działaczy anty-

komunistycznego podziemia zbroj-

nego, a okolica była zagrodzona 

szlabanami z wartownikami. Urzę-

dem Bezpieczeństwa do 1948 roku 

kierował płk Mieczysław Moczar 

pseudonim „Mietek” (późniejszy 

generał dywizji i m.in. minister 

spraw wewnętrznych), a po nim kie-

rownikiem WUBP w Łodzi był płk 

Czesław Borecki. 

WUBP tropił i likwidował podziem-

ne organizacje antykomunistyczne, 

a w jego siedzibie przesłuchiwano 

i poddawano torturom wielu żołnie-

rzy wyklętych W 1946 r. więziono 

i torturowano m.in. kapitana Stani-

sława Sojczyńskiego „Warszyca”, dowódcę Konspira-

cyjnego Wojska Polskiego, por. Józefa Kaucke 

„Strawińskiego” – dowódcę Oddziału Akcji Specjalnej 

NSZ. To tam zamordowano m.in. Czesława Stachurę – 

funkcjonariusza UB, który współpracował ze Zrzeszeniem 

„Wolność i Niezawisłość”. Wyrok wykonano w podzie-

miach budynku 14.I.1947 r. oraz Stanisława Malickiego 

(zatrzymanego w 1951 r.), również pracownika UB, który 

przekazywał informacje Ruchowi Oporu Armii Krajowej 

mjr. Adama Trybusa. Wyrok ogłoszono 18 IV 1952 r. 

i tego samego dnia, w piwnicach WUBP w Łodzi przy 

al. Anstadta 7 przeprowadzono jego egzekucję. Na An-

stadta przebywał także o. Tomasz Rostworowski – ka-

płan i duszpasterz młodzieży akademickiej w Łodzi. 

Do 1956 r, represjonowano torturami także liczne kobiety, 

uczestniczki opozycji antykomunistycznej, np: Halinę 

Pikulską w 1946 r, „Ewunię”- łączniczkę „Warszyca”, 

mimo że była w zaawansowanej ciąży, Halinę Piotrow-

ską, pracownika UB, która konspirowała na rzecz WiN, 

skazaną na karę śmierci, Alicję Perz w 1949 skazano na 

12 lat więzienia za współorganizowanie młodzieżowej 

organizacji niepodległościowej „Biała Tarcza” oraz setki 

innych. 

O wielu zbrodniach nie wiadomo do dnia dzisiejszego. 

Uważa się, że zarówno budynek, jak i otaczający go teren 

skrywają jeszcze ślady zbrodni obu totalitaryzmów. 

W 1959 r. budynek przy al. Anstadta 7 przekształcono na 

szkołę. Początkowo mieściła się w nim Szkoła Podstawo-

wa nr 98, a obecnie w gmachu jest XII Liceum Ogólno-

kształcące im. Stanisława Wyspiańskiego. W budynku 

mieści się także Sala Pamięci Więźniów Okresu Stalinow-

skiego 1944 - 1956. 

Ankol; konsultacja Grzegorz Wróbel MTN 

Foto: Wiktor Kubisiak  
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