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NSZZ
XIX Rajd Górski
Dziewiętnasty już rajd górski odbył się, jak
zwykle we wrześniu, tym razem w góry
Sowie. 11 września dwoma autokarami
wyruszyliśmy już o godzinie 6 rano. Po
drodze we Wrocławiu zatrzymaliśmy się,
aby obejrzeć Panoramę Racławicką.
Niezapomniane przeżycie, obraz panoramiczny z wrażeniem 3D daje złudzenie, że
człowiek osobiście znajduje się na polu
bitwy. Zanim dotarliśmy do pensjonatu
„Magda” w Lasocinie odwiedziliśmy
jeszcze zespół klasztorny w stylu barokowym opactwa cysterskiego w Henrykowie.
Następne dni przebiegały według dawno już
ustalonego schematu: dwoje przewodników,
dwie grupy, trasa łatwiejsza i trasa
trudniejsza, ewentualnie wspólne zwiedzanie. W ten sposób silni i wytrwali mają
większą szansę na wyżycie się na szlakach
górskich, a dla nieco słabszych są również
atrakcyjne oferty. W pierwszy dzień zwiedzaliśmy forty na Srebrnej Górze. Srebrnogórski fort Donjon jest do dziś największym
w Europie. Wytrwalsi poszli jeszcze
szlakiem czerwonym do przełęczy Woliborskiej. Wieczorem wspólnie biesiadowaliśmy przy ognisku. Piekąc kiełbaski
wspominaliśmy pierwszy dzień spędzony w
górach. Góry Sowie to kraina legend i
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tajemnic, związanych z ciekawą historią
tego regionu. Na każdym kroku czuje się tu
oddech historii. Kolejny dzień to zdobywanie Waligóry i spacer do Sokołowska.
Trzeci dzień rozpoczęliśmy zwiedzaniem
Zamku Grodno. Jest to średniowieczna
warownia, której początki sięgają czasów
Piastów Śląskich. Zwiedziliśmy też Sztolnie
Walimskie, tzw. kompleks „Rzeczka”, jeden
z siedmiu kompleksów Riese wybudowanych przez Niemców w czasie II wojny
światowej w Górach Sowich. Po zwiedzaniu
wyruszyliśmy na Wielką Sowę 1015m
n.p.m. Ostatni dzień pobytu poświęciliśmy
na odwiedziny w Zamku Książ, który jest
jednym z największych zamków w Polsce
i Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku.
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Ogromne wrażenie zrobił na nas wspaniały
Ewangelicki Kościół Pokoju w Świdnicy,
który od 2001 roku wpisany jest na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

pracownika, u którego w trakcie pracy
stwierdzono obecność alkoholu we krwi
poniżej 0,2 promila? Jeśli nie czy w takim
przypadku można zastosować wobec zatrudnionego karę dyscyplinarną?
Maciej Ambroziewicz
Ekspert ds. bhp

Zwiedzanie zakończyliśmy w starej kopalni
magnezytu Wiry. Późnym wieczorem
wróciliśmy do Lasocina. Pobyt na terenie
gór Sowich zakończyliśmy wspólną zabawą
przy dźwiękach muzyki mechanicznej i
smacznej kolacji.

Do zobaczenia za rok na jubileuszowym bo
XX już Rajdzie Górskim.

Alkohol w zakładzie pracy
Dlaczego niewielka ilość alkoholu we krwi
pracownika nie pozwala na zwolnienie go
dyscyplinarnie.
Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami
dopuszczalne jest dyscyplinarne zwolnienie

Pracodawca nie może zastosować wobec
pracownika kary porządkowej ani rozwiązać
z nim stosunku pracy bez wypowiedzenia w
razie stwierdzenia u niego stężenia alkoholu
we krwi poniżej 0,2 promila. Takie działania
byłyby dopuszczalne dopiero w przypadku
stwierdzenia stężenia alkoholu we krwi
równego lub większego niż 0,2 promila.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy
zawartość alkoholu w organizmie wynosi
lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2 do 0,5
promila alkoholu, albo
2) obecności w wydychanym powietrzu
od 0,1mg do 0,25 mg alkoholu w 1
dm3.
Stan nietrzeźwości zachodzi natomiast
dopiero wtedy, gdy zawartość alkoholu w
organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5 promila
alkoholu, albo
2) obecności w wydychanym powietrzu
powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.
W związku z powyższym dopuszczalna
zawartość alkoholu we krwi wynosi poniżej
0,2 promila.
Reasumując,
dopiero
w
przypadku
stwierdzenia u pracownika stężenia alkoholu
we krwi równego lub większego niż 0,2
promila pracodawca ma prawo zastosować
wobec niego karę porządkową, o której
mowa w art.108 k.p. (upomnienie, naganę
lub karę pieniężną), a nawet rozwiązać z
nim stosunek pracy bez wypowiedzenia w
trybie art. 52 par.1 pkt 1 k.p. z powodu
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ciężkiego
naruszenia
podstawowych
obowiązków pracowniczych.
Podstawa prawna
Art. 52 par. 1 pkt 1 i art. 108 ustawy z 26 czerwca 1974r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.)
Art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.).

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka
Ludzi Pracy na Jasną Górę

Jak co roku, w trzecią niedzielę września na
Jasnej Górze odbywa się Ogólnopolska
Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. To
już jej 35 edycja. Tegoroczna jubileuszowa
35 pielgrzymka odbyła się w dniach 16-17
września pod hasłem: „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia”.
Pielgrzymka Ludzi Pracy po raz pierwszy
zorganizowana została w 1983 r. przez bł.
ks. Jerzego Popiełuszkę (kapelana i obecnie
patrona NSZZ Solidarność) dla robotników
Huty „Warszawa”. Rok później, uczestnicy
pielgrzymki przybyli z wielu rejonów Polski
i modli się w uroczystej Mszy. św. o dobrą i
godną pracę oraz o właściwe traktowanie
pracowników. Głównym punktem 35 Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była
uroczysta Suma na Szczycie, która rozpo-

częła się w niedzielę, 17 września o godz.
11.00. Przewodniczył jej abp Józef Kupny,
metropolita wrocławski i Krajowy Duszpasterz Ludzi Pracy.
Przed uroczystą mszą głos zabrał przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda odnosząc się
między innymi do solidarnościowego projektu ograniczenia handlu w niedziele.
- Z tego miejsca apeluję do rządzących:
będziemy się modlić, aby jak najszybciej
projekt obywatelski Solidarności znalazł
swoje miejsce na biurku pana prezydenta, bo
to jest dbałość o pracownika, ale także o
wartości, o rodzinę, abyśmy w tym dniu,
jakim jest niedziela, mogli być razem i
cieszyć się wspólnie rodzinnym ciepłem
"Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia" z tym pięknym przesłaniem na ustach przybywamy po raz 35 aby
dziękować w poszukiwaniach sprawiedliwości społecznej, o którą na co dzień jako
NSZZ Solidarność walczymy. Ta pielgrzymka to wypełnienie Testamentu bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, naszego patrona, który
zapoczątkował Pielgrzymkę Ludzi Pracy,
abyśmy tutaj u tronu Jasnogórskiej Pani
dziękowali za pracę. (...) Ojczyzna kosztuje.
Błogosławionych. Ks. Jerzy oddał za
nią życie. My, ludzie Solidarności na co
dzień realizujemy jego testament oraz
testament roku 1980.
HUMOR
Do pokoju hrabiego wchodzi lokaj i mówi:
- Panie hrabio, znowu przyszedł ten żebrak który
twierdzi, że jest pana bliskim krewnym i że może
tego dowieść.
- To chyba jakiś idiota?
- Ja też tak pomyślałem, ale to jeszcze nie dowód!
Redaguje zespół.
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