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Przebudowa coraz bli¿ej

Wiemy ju¿, jak bêdzie wygl¹daæ przebudowana siedziba Œl¹sko-
D¹browskiej „Solidarnoœci”. Budynek uroœnie o dodatkowe piêtro.
Powstan¹ tam nowoczesne biura i sale konferencyjne.

By³ cz³owiekiem

krystalicznie

uczciwym
Pod koniec grudnia w wieku 78
lat odszed³ od nas dr. Ryszard
Koœciesza-Kusz³eyko, zas³u¿o-
ny dzia³acz „Solidarnoœci”,
cz³owiek prawy i krystalicznie
uczciwy..

Czytaj na stronie 4

Mundury

w Muzeum „Wujka”
Otwarte przed miesi¹cem Muzeum
Izba Pamiêci Kopalni "Wujek" po-
woli wzbogaca siê o nowe ekspo-
naty. W ostatnich dniach trafi³y tam
m. in. przedwojenny galowy mun-
dur górnika oraz mundur powstañ-
ca œl¹skiego.

Czytaj na stronie 5

Zabytkowa

maszyna zosta³a
Po trzech latach starañ zwi¹z-
kowców z „Solidarnoœci” uni-
katowa i niezwykle cenna ma-
szyna parowa wyprodukowana
w 1905 r. w Saarbrücken zo-
stanie na terenie by³ej huty Baildon. To jedyny zabytek ura-
towany z maj¹tku zak³adu.

Czytaj na stronie 5
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Wieœci z Biur Terenowych ZR

Napisano

Liczba tygodnia...

Od 1 stycznia 2009 r. minimalne
wynagrodzenie za pracê wzros³o z
1126 do 1276 z³. Wiêcej zarobi¹ m.in.
najgorzej wynagradzani oraz osoby
pracuj¹ce noc¹.

Wynagrodzenie minimalne w 2009
roku jest o 13,3 proc. wy¿sze od obo-
wi¹zuj¹cego rok wczeœniej. Nowa wy-
sokoœæ minimalnej pensji stanowi 40
proc. prognozowanego na 2009 rok
przeciêtnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej.

Dziêki podwy¿ce w przysz³ym roku
wiêcej zarobi¹ wiêc pracownicy op³a-
cani wed³ug najni¿szych stawek. Oso-
ba zatrudniona na pe³en etat nie mo¿e
bowiem zarobiæ mniej ni¿ 1276 z³.
Wiêcej zarobi¹ tak¿e pracownicy, któ-
rzy dopiero rozpoczynaj¹ aktywnoœæ
zawodow¹. Ich wynagrodzenie w
pierwszym roku pracy nie mo¿e byæ
ni¿sze ni¿ 80 proc. wysokoœci mini-
malnego wynagrodzenia za pracê (czy-
li 1020,80 z³ od stycznia 2009 r.).

Pracodawcy powinni sprawdziæ, w
jaki sposób okreœlili wynagrodzenie
pracowników op³acanych wed³ug naj-
ni¿szych sk³adek. Ci, którzy w zawie-
ranej umowie o pracê wpisali obowi¹-
zuj¹c¹ w 2008 roku kwotê minimal-
nego wynagrodzenia, czyli 1126 z³,
bêd¹ musieli wrêczyæ pracownikom
odpowiednie aneksy do umów o pra-
cê zawieraj¹ce aktualn¹ kwotê mini-
malnego wynagrodzenia za pracê. Na-
tomiast pracodawcy, którzy w umowie
z pracownikiem okreœlili, ¿e ich wy-
nagrodzenie stanowi równowartoœæ
najni¿szego wynagrodzenia za pracê,
nie musz¹ zmieniaæ umów.

Od stycznia wzrosn¹ te¿ œwiadcze-
nia, których wysokoœæ uzale¿niona jest
od p³acy minimalnej. Pracodawcy
musz¹ wyp³aciæ wy¿szy dodatek przy-
s³uguj¹cy pracownikom wykonuj¹-
cym pracê w porze nocnej. Aby w³a-
œciwie obliczyæ wysokoœæ tego dodat-
ku, kwotê minimalnego wynagrodze-
nia za pracê (obowi¹zuj¹c¹ w danym
roku) nale¿y podzieliæ przez wymiar
czasu pracy w danym miesi¹cu. Na-
stêpnie oblicza siê 20 proc. otrzyma-
nej stawki godzinowej, po czym wy-
nik ten mno¿y siê przez liczbê godzin

przepracowanych w porze nocnej w
danym miesi¹cu.

Na przyk³ad osoba, która w stycz-
niu 2009 r. przepracuje w porze noc-
nej 70 godzin, powinna otrzymaæ
106,33 z³. W miesi¹cu tym do prze-
pracowania przypada 168 godzin.
Wysokoœæ obowi¹zuj¹cego minimal-
nego wynagrodzenia (1276 z³) nale¿y
podzieliæ przez otrzyman¹ w ten spo-
sób liczbê (czyli przez 168). Aby obli-
czyæ stawkê godzinow¹ dodatku, na-
le¿y uzyskany w ten sposób iloraz
(7,59) pomno¿yæ przez 20 proc. (czyli
przez 0,2). Oka¿e siê, ¿e stawka go-
dzinowa dodatku w styczniu 2008 r.
wyniesie 1,52 z³. Stawkê tê mno¿ymy
nastêpnie przez liczbê godzin przepra-
cowanych w danym miesi¹cu w po-
rze nocnej (czyli przez 70). Za prze-
pracowanie w styczniu 70 godzin w
porze nocnej pracownik powinien
otrzymaæ wiêc wspomniane 106,33 z³.

Wzrost p³acy minimalnej wp³ynie
te¿ na wynagrodzenie pracownika za
tzw. przestój w pracy, czyli za czas nie-
wykonywania pracy, je¿eli podw³ad-
ny by³ gotów do jej wykonywania, ale
z winy pracodawcy nie móg³ jej œwiad-
czyæ. Pracownikowi za przestój przy-
s³uguje wynagrodzenie wynikaj¹ce z
jego osobistego zaszeregowania. P³a-
ca ta nie mo¿e byæ jednak ni¿sza od
wynagrodzenia minimalnego.

Od stycznia wzroœnie tak¿e wyso-
koœæ odszkodowañ, jakie pracodawca
musi wyp³acaæ pracownikom lub kan-
dydatom do pracy, wobec których na-
ruszy³ zasadê równego traktowania w
zatrudnieniu. S¹dy nie mog¹ bowiem
orzekaæ w tego typu sprawach odszko-
dowañ ni¿szych od p³acy minimalnej.
Z kolei na wy¿sze odprawy bêd¹ mo-
g³y liczyæ osoby, z którymi rozwi¹za-
no stosunek pracy w ramach grupo-
wego zwolnienia. Ich wysokoœæ nie
mo¿e przekraczaæ kwoty 15-krotnego
minimalnego wynagrodzenia za pra-
cê obowi¹zuj¹cego w dniu rozwi¹za-
nia stosunku pracy. W 2009 roku mak-
symalna wysokoœæ takiej odprawy wy-
niesie 19,14 tys. z³, czyli o 2,25 tys. z³
wiêcej ni¿ w 2008 roku.

20...
... tygodni wynosi od 1 stycznia 2009 r. wymiar urlopu macierzyñskiego.

Dotychczas wynosi³ 18 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka).
W 2010 r. pojawi siê dodatkowo urlop fakultatywny, który bêdzie stop-

niowo wyd³u¿any i w 2014 r. bêdzie mo¿na wykorzystaæ dodatkowo szeœæ
tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.

W przypadku urodzenia dwójki dzieci obligatoryjny urlop wynosiæ bê-
dzie 31 tygodni. Jeœli na œwiat przyjd¹ piêcioraczki, to mama bêdzie mia³a
do dyspozycji 37 tygodni. Fakultatywny urlop wynosi³by osiem tygodni.

Ustawa wprowadza tzw. urlopy tacierzyñskie, czyli fakultatywn¹ czêœæ
urlopu przys³uguj¹c¹ tylko ojcom - jeœli mê¿czyzna go nie wykorzysta, prze-
pada. Urlop ten bêdzie wprowadzony od 2010 r. Na pocz¹tku bêdzie to
tylko tydzieñ, ale w 2011 r. - ju¿ dwa. Ojciec bêdzie móg³ wzi¹æ urlop w
dowolnym okresie w ci¹gu roku.

BT Sosnowiec
5 stycznia w biurze poselskim po-

s³anki PiS Ewy Malik w Sosnowcu
odby³o siê spotkanie op³atkowe.
Wœród zaproszonych goœci byli
przedstawiciele sosnowieckiego BT.

BT Gliwice
23 stycznia na terenie kopalni

"Soœnica" przeprowadzona zostanie
akcja honorowego krwiodawstwa.
Jej organizatorem jest gliwicki Klub
Honorowych Dawców Krwi.

BT Zawiercie
Przy tradycyjnym wigilijnym sto-

le spotkali siê w przedœwi¹teczny
poniedzia³ek zwi¹zkowcy z organi-
zacji zak³adowych "Solidarnoœci"
ziemi zawierciañskiej. Wspólny,
zwi¹zkowy op³atek z zup¹ grzy-
bow¹ i karpiem na talerzu, choink¹
oraz kolêdami w tle organizowany
jest w Zawierciu systematycznie od
kilku lat.

- Niech magiczna noc wigilijne-
go wieczoru przyniesie wam spo-
kój i radoœæ. Niech ka¿da chwila
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yje w³a-

Wzrosn¹ odszkodowania

i dodatek za pracê w nocy
(Gazeta Prawna, £ukasz Guza, 6 stycznia 2009 r.)

snym piêknem, a Nowy Rok obda-
ruje was pomyœlnoœci¹ i szczêœciem
- ¿yczy³a wszystkim zebranym
Ma³gorzata Benc, szefowa zawier-
ciañskiego Biura Terenowego Œl¹-
sko-D¹browskiej "Solidarnoœci".

£ami¹c siê op³atkiem, ¿yczono
sobie zarówno pomyœlnoœci osobi-
stej, jak i skutecznoœci oraz wytrwa-
³oœci w pracy zwi¹zkowej. Niew¹t-
pliwie bêd¹ one konieczne, aby sku-
tecznie broniæ praw pracowniczych,
zw³aszcza, ¿e sytuacja na zawier-
ciañskim rynku pracy jest fatalna.
Stopa bezrobocia nale¿y do najwy¿-
szych w województwie, a niedaw-
ne og³oszenie upad³oœci najwiêkszej
w kraju przêdzalni bawe³ny jeszcze
ten stan rzeczy pogorszy. Nic zatem
dziwnego, ¿e podczas zwi¹zkowych
¿yczeñ czêsto powtarza³o siê stwier-
dzenie, aby nadchodz¹cy rok nie by³
gorszy od mijaj¹cego.

Przy zwi¹zkowym wigilijnym
stole nie zabrak³o tych, którzy two-

rzyli nasz zwi¹zek w 1980 i s¹ jego
¿yw¹ histori¹ - przewodnicz¹cych
komisji zak³adowych z lat 1980-81
oraz zwi¹zkowców internowanych

Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarnoœæ” rozpoczyna drug¹
edycjê Akcji Certyfikacyjnej
Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom.

Jest to kontynuacja ubieg³orocz-
nej akcji, organizowanej przez
Komisjê Krajow¹ NSZZ "Solidar-
noœæ" maj¹cej na celu promowanie
dobrych praktyk w zak³adach pra-
cy. Patronat nad konkursem obj¹³
prezydent Lech Kaczyñski.

Do konkursu mog¹ byæ zg³oszo-
ne wszystkie przedsiêbiorstwa,
które swoimi dzia³aniami wpisuj¹
siê w wartoœci propagowane przez
NSZZ "Solidarnoœæ": preferowanie
formy sta³ego zatrudnienia, prze-
strzeganie prawa i standardów pra-
cy oraz zapewnianie pracownikom

Pracodawca

Przyjazny Pracownikom

i przeœladowanych w stanie wojen-
nym.

- B¹dŸmy solidarni, to nasza naj-
wiêksza si³a - podkreœla³ Jerzy
Grzebieluch, jeden z internowa-
nych zwi¹zkowców, wspominaj¹cy
tragiczn¹, mroŸn¹ zimê 1981.

***
Wy¿sze wyp³aty otrzymywaæ

bêd¹ w 2009 r. pracownicy Szpita-
la Chorób P³uc w Siewierzu. Zawar-
te tu¿ przed œwiêtami porozumienie
p³acowe przewiduje, ¿e wzrosn¹ ju¿
grudniowe wyp³aty analityków me-
dycznych, techników medycznych,
pracowników administracji oraz sa-
lowych i palaczy. Podwy¿ki wy-
nios¹ od 150 do 500 z³ brutto mie-
siêcznie i zostan¹ wliczone do p³a-
cy zasadniczej.

- Wzros³y p³ace wszystkich tych
pracowników, których nie objê³y
wczeœniejsze podwy¿ki - mówi Ma³-
gorzata Grabowska, przewodni-
cz¹ca "Solidarnoœci" Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu -
Tym samym ca³a za³oga szpitala bê-
dzie otrzymywaæ wy¿sze wynagro-
dzenia ni¿ na pocz¹tku 2008 roku.

Dodatkow¹ podwy¿kê od 1 stycz-
nia otrzymaj¹ natomiast pielêgniar-
ki w siewierskim szpitalu. Ich mie-
siêczne wynagrodzenia zasadnicze
wzrosn¹ od 100 do 250 z³ brutto.
Wa¿ne, ¿e równie¿ ta podwy¿ka zo-
sta³a wliczona do podstawy. To
oznacza, ¿e pracownicy dodatkowe
pieni¹dze maj¹ zagwarantowane na
sta³e.

Ustalono, ¿e kolejne spotkanie
zwi¹zkowców z dyrekcj¹ szpitala,
dotycz¹ce wzrostu wynagrodzeñ,
odbêdzie siê po zakoñczeniu pierw-
szego kwarta³u 2009 r., bêd¹cego
okresem rozliczeniowym z NFZ.
Od wysokoœci kontraktu i stopnia
jego realizacji w decyduj¹cym stop-
niu zale¿y bowiem kondycja finan-
sowa nie tylko siewierskiego szpi-
tala.                                          (zaw)

mo¿liwoœci zrzeszania siê w zwi¹z-
ki zawodowe.

Zg³oszenia do akcji certyfikacyj-
nej mo¿e dokonaæ organizacja za-
k³adowa NSZZ "Solidarnoœæ"
dzia³aj¹ca w zak³adzie pracy.
Swoj¹ kandydaturê, przy poparciu
organizacji zwi¹zkowej, mo¿e te¿
zg³osiæ zarz¹d przedsiêbiorstwa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Akcja Cer-
tyfikacyjna jest organizowana
przez zwi¹zek zawodowy, a Cer-
tyfikat jest wyrazem jego uznania
dla swoich pracodawców docenia-
j¹cych znaczenie dialogu.

Wszystkie zg³oszenia rozpatry-
wane bêd¹ przez Komisjê Certyfi-
kacyjn¹, pod przewodnictwem Ja-
nusza Œniadka - Przewodnicz¹ce-
go KK NSZZ "Solidarnoœæ" w
sk³ad, której wejd¹ m.in. :przedsta-

wiciel Prezydenta RP, cz³onek
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie
RP oraz cz³onek Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarnoœæ".

Ankiety zg³oszeniowe (za³¹cz-
nik nr 1 do regulaminu) nale¿y
przysy³aæ do 31 stycznia 2009
roku. Zg³oszenia rozpatrywane
bêd¹ wed³ug kryteriów okreœlo-
nych w za³¹czniku nr 2 do regula-
minu. Wszystkie dokumenty s¹ do
pobrania ze strony www.solidar-
nosc.org.pl.

W zesz³ym roku wœród wyró¿-
nionych pracodawców znalaz³y siê
równie¿ firmy z naszego regionu.
Tytu³y Pracodawcy Przyjaznego
Pracownikom przyznano wówczas
Po³udniowemu Koncernowi Wê-
glowemu oraz Bombardier Trans-
portation.

Dwa pokolenia „S” przy wigilijnym stole: internowany
w stanie wojennym Jerzy Grzebieluch sk³ada œwi¹teczne

¿yczenia Ma³gorzacie Benc
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Piotr Duda,
przewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej „S”:

- To by³ trudny rok, ale tego siê
spodziewaliœmy ju¿ po wyborach
parlamentarnych. Rz¹dowe zmia-
ny w s³u¿bie zdrowia i systemie
emerytalnym sprowokowa³y inten-
sywn¹ odpowiedŸ "Solidarnoœci".
Zjednoczyliœmy siê w walce prze-
ciwko wprowadzonej przez rz¹d
ustawie, pozbawiaj¹cej tysi¹ce pra-
cowników zatrudnionych, w szcze-
gólnych warunkach i w szczegól-
nym charakterze, prawa do wcze-
œniejszych emerytur. Wprawdzie
górników ona nie dotyczy, ale jak
zawsze mogliœmy liczyæ na nie-
zwyk³¹ solidarnoœæ górniczej "S".
Oni doskonale wiedz¹, ¿e to, co
obowi¹zuje dziœ, nie jest dane na
zawsze. "Solidarnoœæ" jest dla rz¹-
dz¹cych ostatni¹ przeszkod¹ dla
wyznawanego przez nich liberal-
nego systemu wartoœci i sposobu
myœlenia. W 2009 roku wa¿ne jest,

byœmy nie dali siê kryzysowi go-
spodarczemu. Je¿eli bêdziemy w
"Solidarnoœci" mówiæ jednym g³o-
sem, to s¹dzê, ¿e uda nam siê sku-
tecznie obroniæ przed nim naszych
cz³onków i ich rodziny. W tej spra-
wie wszyscy musimy mówiæ jed-
nym g³osem.

Ryszard Drabek,
wiceprzewodnicz¹cy
Œl¹sko-D¹browskiej „S”:

- W 2008 roku w³adza pokaza³a,
¿e nie zale¿y jej na rozwi¹zywa-
niu problemów spo³ecznych.  Zda-
waliœmy sobie sprawê, ¿e rz¹dz¹-
ca koalicja PO-PSL bêdzie trud-
nym przeciwnikiem. Jej koncepcja
funkcjonowania kraju ró¿ni siê od
tej, do której d¹¿y³a "S". Ten rok
przebiega³ pod znakiem ci¹g³ej
walki. Rz¹d wci¹¿ udowadnia³
nam, ¿e dla niego dialog spo³ecz-
ny jest obcym pojêciem. Niestety,

wielu pracowników, którym rz¹-
dz¹cy odebrali w tym roku prawo

do emerytur pomostowych, ocze-
kuje, ¿e sami zwi¹zkowi dzia³acze
rozwi¹¿¹ za nich problem. Je¿eli za
dzia³aczami nie stoi tzw."wojsko",

to zostaj¹ oni w pró¿ni.
Ludzie musz¹ siê obudziæ i
wesprzeæ zwi¹zkowców w
walce o prawa pracowni-
cze.

Andrzej Karol,
przewodnicz¹cy „S”
w „Baildonie”:

- Ograniczenia produk-
cji, wy³¹czenia hutniczych
pieców, zwolnienia grupo-
we, wypowiedzenie po-
nadzak³adowego uk³adu
zbiorowego pracy  -  to
wszystko w minionym
roku mia³o miejsce w hut-
nictwie. Zarówno dla na-
szej bran¿y, jak i dla "So-
lidarnoœci" by³ to bardzo

trudny rok. Ale Regionowi Œl¹sko
- D¹browskiemu NSZZ "S" nale¿¹

siê ogromne pochwa³y za zorga-
nizowanie na najwy¿szym pozio-

mie pikiety w Warszawie w obro-
nie emerytur pomostowych. W³a-

œciwie wszystkie proble-
my, z którymi przysz³o
nam siê w ubieg³ym roku
mierzyæ, nie maj¹ zakoñ-
czenia. Bêdziemy musieli
siê z nimi borykaæ równie¿
w roku bie¿¹cym. Polscy
pracownicy, wbrew zapo-
wiedziom rz¹du, ju¿ odczu-
waj¹ skutki œwiatowego
kryzysu. Obawiam siê, ¿e
to dopiero jest pocz¹tek, ¿e
"Solidarnoœæ" jeszcze nie
raz zderzy siê z problema-
mi zwolnieñ grupowych.

Izabela Rygielska,
NSZZ „S”
Uniwersytetu
Œl¹skiego:

- To nie by³ ³atwy rok dla "Soli-
darnoœci". Z przyczyn naturalnych

ubywa cz³onków, a dla m³odych
ludzi przynale¿noœæ zwi¹zkowa
nie jest najwa¿niejsza. "S" musi
w najbli¿szym czasie rozpocz¹æ

wœród nich edukacjê, musi
zacz¹æ wyjaœniaæ im, po co
w zak³adzie istniej¹ zwi¹z-
ki zawodowe. Dla nich po-
winniœmy zakopaæ stereo-
typ zwi¹zku zwi¹zanego z
polityk¹, a odgrzebaæ ide-
a³y, o których mówi³ Oj-
ciec Œwiêty Jan Pawe³ II.
Bêdzie kiepsko, je¿eli "So-
lidarnoœæ" wci¹¿ kojarzo-
na bêdzie z jakaœ parti¹ po-
lityczn¹.

Ryszard Mastalerz,
przewodnicz¹cy „S”
w Tramwajach
Œl¹skich:

- Dla tramwajarzy nie
by³ to najgorszy rok. Za³o-

ga otrzyma³a podwy¿ki wynagro-
dzeñ. Akcje TŒ trafi³y w rêce sa-

To by³ trudny rok
2008 rok podsumowuj¹ zwi¹zkowcy ze Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”,
którzy jednoczeœnie wskazuj¹, jakie powinny byæ zamierzenia i cele Zwi¹zku
w kolejnych 365 dniach.

morz¹dów. Ruszy³y kapitalne re-
monty taboru i infrastruktury. Dla
"Solidarnoœci" najwiêk-
szym problemem nadal po-

zostaje odebranie
emerytur pomosto-
wych pracownikom
wielu bran¿. My so-
lidaryzowaliœmy
siê z nimi i wci¹¿
bêdziemy, bo obo-
wi¹zkiem zwi¹z-
kowców jest obro-
na praw pracowni-
czych.

Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca
„S” w spó³kach
grupy Fiata:

-"Solidarnoœæ" w
Fiacie mo¿e po-
chwaliæ siê ubieg³orocz-
nym sukcesem negocjacyj-

nym, w wyniku którego za³oga
otrzyma³a podwy¿ki wynagro-

dzeñ. W tym roku równie¿ zamie-
rzamy kontynuowaæ rozmowy
p³acowe z pracodawc¹, bez wzglê-
du na sytuacjê zwi¹zan¹ z recesj¹.

Natomiast w skali ogólno-
polskiej "S" wci¹¿ uczest-
niczy³a w walce o prawa
pracowników, o czym naj-
lepiej œwiadcz¹ zorganizo-
wane w stolicy demonstra-
cje. W bie¿¹cym roku nie
przewidujê, by nasz zwi¹-
zek móg³ w koñcu w spo-
koju prowadziæ normaln¹
dzia³alnoœæ. Nie wierzê, ¿e
rz¹d zmieni swoj¹ polity-
kê i wys³ucha g³osu strony
spo³ecznej.

Waldemar Paw³owski,
przewodnicz¹cy
Regionalnej Sekcji
Pomocy Spo³ecznej
NSZZ „S”:

- To by³ rok walki "Solidarno-
œci" o byt pracowników. Sierpnio-

wa ogólnopolska manifestacja w
obronie pomostówek pokaza³a, na
co staæ nasz Zwi¹zek. W momen-
tach szczególnie wa¿nych jeste-

œmy jednoœci¹, mamy si³ê
i potrafimy walczyæ. Dla-
tego uwa¿am, ¿e ubieg³y
rok, mimo ¿e nie by³ ³atwy,
obudzi³ wiarê w zwi¹zek.
To bardzo pozytywne. Pra-
cownicy musz¹ zrozumieæ,
¿e zwi¹zki zawodowe s¹
im bardzo potrzebne. Pro-
blemów wszêdzie wci¹¿
mnóstwo - w bran¿y domi-
nowa³y i dominowaæ bêd¹
wci¹¿ nierozwi¹zane pro-
blemy braku standardów w
DPS-ch, personelu me-
dycznego, braku w³aœci-
wego wskaŸnika zatrud-
nienia.

Zebra³a

Beata Gajdziszewska

Region Œl¹sko-D¹browski
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Pod koniec grudnia w wieku
78 lat odszed³ od nas dr. Ry-
szard Koœciesza-Kusz³eyko,
zas³u¿ony dzia³acz „Solidar-
noœci”, cz³owiek prawy i kry-
stalicznie uczciwy.

W latach 1958-1984 by³ pracow-
nikiem Instytutu Spawalnictwa w
Gliwicach. By³ jednym z za³o¿y-
cieli  NSZZ "S". W 1981 r. by³
cz³onkiem Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiego oraz  pe³no-
mocnikiem ZR ds. reformy gospo-
darczej. Z Jego inicjatywy powsta³
Oœrodek Wymiany "Solidarnoœci".
Pe³ni³ równie¿ funkcjê przewodni-
cz¹cego Górnoœl¹skiej Komisji Po-
rozumiewawczej Nauki NSZZ "S",
nale¿a³ tak¿e do analogicznej
struktury ogólnopolskiej.

13 grudnia 1981 r. zosta³ inter-
nowany i osadzony  kolejno w Za-
brzu-Zaborzu, w Komendzie Wo-
jewódzkiej MO w Katowicach, w
Strzelcach Opolskich, Uhercach, w
Za³ê¿u k. Rzeszowa i w Nowym

£upkowie. Wolnoœæ odzyska³ w
grudniu 1982 r.

By³ wspó³pracownikiem RKW
Regionu Œl¹sko-D¹browskiego

Marek Kempski, w latach
1995-98 przewodnicz¹cy
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ „S”:

- Ryœ by³ znan¹ i niezwykle
barwn¹ postaci¹. Bli¿ej poznali-
œmy siê pod koniec lat 80., jako
cz³onkowie Zarz¹du Regionu. In-
teresowa³y go przede wszystkim
konkrety zwi¹zane z gospodark¹.
Znany by³ z tego, ¿e do kobiet
zwraca³ siê "babo", kolegów na-
zywa³ "drogimi wujami". U¿ywa³
tych zwrotów podczas oficjal-
nych posiedzeñ. Zawsze bardzo
jasno i wyraŸnie formu³owa³ swo-
je myœli, czêsto nie zgadza³ siê z
ró¿nymi zwi¹zkowymi decyzja-
mi. Pamiêtam, ¿e na II KZD w
Gdañsku, jako jedyny z kilkuset-
osobowej grupy delegatów, za-
protestowa³ przeciwko udzieleniu
absolutorium Komisji Krajowej
za dzia³alnoœæ w podziemiu,
mimo, ¿e ówczesny kapelan "S"
ks. pra³at Jankowski zapewni³
zebranych, ¿e widzia³ materia³y
œwiadcz¹ce o prawid³owej dzia-
³alnoœci finansowej. To by³ ca³y
Kusz³eyko. U niego ekonomia
przewa¿a³a nad polityk¹. By³
cz³onkiem zespo³u doradczego
premiera Buzka. Charakteryzo-
wa³o Go otwarcie na ludzi, potra-
fi³ rozmawiaæ nie zwa¿aj¹c na po-
lityczne przekonania swojego
rozmówcy. My nie zawsze to ro-
zumieliœmy. W trakcie uroczysto-
œci pogrzebowych Jerzy Buzek
podkreœli³, ¿e dr Kusz³eyko do
koñca ¿ycia zachowa³ wielk¹ es-
tymê dla "S".

Eugeniusz Karasiñski,
w latach 80. cz³onek
Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego NSZZ „S”:

- To by³ niezwykle sympatycz-
ny cz³owiek, bardzo ciep³y w bez-
poœrednich kontaktach. Pozna³em
go w 80 roku. By³ bardzo charak-
terystyczny ze wzglêdu na swój
niezwykle donoœny, wrêcz tubal-
ny g³os. To by³ cz³owiek, który
po wy³¹czeniu mikrofonu móg³
spokojnie mówiæ w hali i wszy-
scy go s³yszeli. Specjalizowa³ siê
w problematyce gospodarczej.
Stara³ siê przeforsowaæ prywaty-
zacjê pracownicz¹. Wykonywa³
ekspertyzy ekonomiczne dla
przedsiêbiorstw, które poddawa-
³y siê transformacjom. Ostatecz-
nie prywatyzacja pracownicza
ponios³a klêskê, bo ludzie po pro-
stu do niej nie doroœli.

Andrzej Kossuth,
sekretarz Regionalnej
Sekcji Nauki NSZZ „S”:

- W "S" w³aœciwie nie mia³em
kontaktów z dr. Kusz³eyko, ale
pozna³em go przed wieloma laty
na niwie bryd¿owej. W Polsce
przed 1956 r. gra w bryd¿a by³a
zakazana. Po 1956 r., gdy nast¹-
pi³a odwil¿ prezesem œl¹skiego
oddzia³u Zwi¹zku Bryd¿a Spor-
towego zosta³ pan Kusz³eyko. Od
niego w³aœnie otrzymaliœmy klu-
bowe legitymacje. By³ niez³ym
bryd¿yst¹, jednak nie móg³ odno-
siæ miêdzynarodowych sukce-
sów, bo wyjazdy na zagraniczne
zawody nie by³y wtedy mo¿liwe.

Zebra³a Beata Gajdziszewska

Sekretariat Górnictwa i Energety-
ki NSZZ "Solidarnoœæ" chce od
przedstawicieli miêdzynarodo-
wych central zwi¹zkowych wyja-
œnieñ, dlaczego te popar³y Pakiet
Klimatyczno-Energetyczny, w
kszta³cie przedstawionym przez
Komisjê Europejsk¹.

Polscy zwi¹zkowcy chc¹ zaprosiæ sze-
fów Europejskiej Konfederacji Zwi¹z-
ków Zawodowych i Miêdzynarodowej
Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych
na posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ
"S".

Pakiet klimatyczny przyjêty zosta³ na
unijnym szczycie w grudniu ub. roku.
Europejskie centrale zwi¹zkowe popar-
³y go pod pewnymi warunkami. - Z na-
szej wiedzy wynika, ¿e warunki posta-
wione przez EKZZ i MKZZ nie zosta³y
spe³nione. Bezsporne jest, ¿e pakiet bê-

dzie skutkowa³ likwidacj¹ wielu przed-
siêbiorstw i miejsc pracy, a w zwi¹zku z
tym poparcie udzielone przez obie cen-
trale dla tego absolutnie politycznego do-
kumentu oznacza równoczeœnie zosta-
wienie pracowników na pastwie losu -
wyjaœnia przewodnicz¹cy SGiE Kazi-
mierz Grajcarek.

Jak mówi szef SGiE, zdumia³y go ar-
gumenty zagranicznych kolegów, ¿e
przed laty, na skutek wprowadzania
mechanizacji do zak³adów pracy, ludzie
równie¿ tracili miejsca pracy. - To chore,
by zwi¹zki zawodowe pomaga³y Fran-
cji realizowaæ jej polityczne zamierze-
nia, nie bacz¹c na ich skutki spo³eczne w
wielu krajach. I dlatego powinniœmy siê
na forum Komisji Krajowej zastanowiæ,
czy chcemy byæ cz³onkami tych organi-
zacji, które prowadz¹ kompromituj¹ce,
niekorzystne dla pracowników dzia³ania
i na jakich zasadach chcemy z nimi
wspó³pracowaæ - uwa¿a Grajcarek.

Jego zdaniem,  równie nieodpowie-
dzialne dzia³ania cechuj¹ prezydenta RP
i premiera, którzy pakiet zaakceptowali.
Szef SGiE wysuwa nawet przypuszcze-
nie, ¿e skoro treœæ podpisanego w Bruk-
seli porozumienia dot¹d nie ujrza³a œwia-
t³a dziennego, to wynegocjowane przez
polsk¹ delegacjê, podobno korzystne dla
polskiej gospodarki poprawki do pakie-
tu, mog³y nigdzie nie zostaæ zapisane.
Tu¿ po zakoñczeniu unijnego szczytu
zwi¹zkowcy SGiE zwrócili siê o udo-
stêpnienie treœci zawartego porozumie-
nia. Do tej pory nie otrzymali odpowie-
dzi.

Zwi¹zkowcy z SFiE podsumowuj¹
swe roczne dzia³ania w sprawie wpro-
wadzenia poprawek do zapisów unijne-
go pakietu, niekorzystnego dla gospo-
darek krajów produkuj¹cych energiê
g³ównie w oparciu o wêgiel. Wkrótce
Sekretariat przedstawi Komisji Krajowej
specjalny raport w tej sprawie.

Beata Gajdziszewska

By³ cz³owiekiem

krystalicznie uczciwym - Firma, która ³amie prawa pra-
cownicze i zwi¹zkowe nie po-
stêpuje fair play - mówi¹
zwi¹zkowcy z „Solidarnoœci”
z Przedsiêbiorstwa Wodoci¹-
gów i Kanalizacji w Rybniku i
domagaj¹ siê odebrania spó³-
ce „Platynowego Laura”.

Nagrodê przyznawan¹
przez Instytut Badañ nad
Demokracj¹ i Przedsiêbior-
stwem firma otrzyma³a pod
koniec ubieg³ego roku, co
wywo³a³o oburzenie zwi¹z-
kowców. Przewodnicz¹cy
Miêdzyzak³adowej Komisji
Koordynacyjnej Pracowni-
ków Samorz¹dowych i
S³u¿b Publicznych NSZZ
"S" w Rybniku Leszek Moñ
podkreœla, ¿e przyznanie
kolejnego wyró¿nienia fir-
mie ³ami¹cej prawa pracow-
nicze to skandal. - Zarz¹d
utrudnia dzia³alnoœæ zwi¹z-
kow¹. Pracownicy czuj¹ siê
zastraszeni. Odchodz¹ z pra-
cy ze wzglêdu na brak pod-
wy¿ek i perspektyw - mówi
przewodnicz¹cy i podkreœla,

¿e w firmie toczy³y siê równie¿ kon-
flikty personalne. Najbardziej bul-
wersuj¹c¹ spraw¹ by³o dyscyplinar-
nie wyrzucenie z pracy przewodni-
cz¹cego zak³adowej "S" Marka
Frelicha. (O tym problemie pisali-
œmy na ³amach TŒD w marcu 2008
r.). W chwili zwolnienia przewod-
nicz¹cy przebywa³ w szpitalu i cier-

pia³ na przewlek³¹ depresjê, do któ-
rej doprowadzi³y szykany ze stro-
ny pracodawcy.

- Wówczas wygraliœmy sprawê w
s¹dzie i Marek zosta³ przywrócony
do pracy, ale pracodawca w dalszym
ci¹gu stara siê go izolowaæ i pod-
wa¿a jego autorytet w oczach pra-
cowników. Zarz¹d ³amie te¿ ustale-
nia zawarte z prezydentem miasta
na temat mo¿liwoœci reprezentowa-
nia zwi¹zku w wyborach do rady
nadzorczej - dodaje Leszek Moñ.

Zwi¹zkowcy zaprotestowali
przeciwko przyznaniu spó³ce nagro-
dy nie tylko ze wzglêdu na relacje
pracownicze. Ich zdaniem, zarz¹d
nie dba o potrzeby spo³eczne, a taka
troska jest jednym z warunków jej
otrzymania zapisanych w regulami-
nie. - Ten regulamin jest bardzo
³adny. Wrêcz wzorcowy, ale w dzia-
³aniu wodoci¹gów trudno dopatrzyæ
siê choæby odrobiny tego, co tam
jest zapisane - dodaje Leszek Moñ.
Jego zdaniem, zarz¹d nie poszuku-
je alternatywnych Ÿróde³ wody, a
rosn¹ce koszty jej pozyskiwania
przerzuca na mieszkañców. - Pod
wzglêdem dro¿yzny jesteœmy ju¿
chyba w czo³ówce - mówi przewod-
nicz¹cy MKK.

Protest ma równie¿ uœwiadomiæ
organizatorom konkursu, ¿e przy-
znanie nagrody firmie budz¹cej
w¹tpliwoœci, obni¿a rangê tego wy-
ró¿nienia. - Zgodnie z formu³¹ fair
play, zwyciêzcê powinny obowi¹-
zywaæ zasady uczciwoœci - dodaje
Leszek Moñ.

Przewodnicz¹cy przyznaje jed-
nak, ¿e sytuacja, w której zwi¹z-
kowcy oburzyli siê przeciwko przy-
znaniu firmie wyró¿nienia, zdarzy-
³a siê najprawdopodobniej po raz
pierwszy. - Gdy zak³ady stosuj¹ce
fair play, w których mamy komisje
zak³adowe, zdobywaj¹ presti¿owe
nagrody zawsze jesteœmy zadowo-
leni - dodaje Leszek Moñ.

Agnieszka Konieczny

To nie by³o fair play

NSZZ "S", przewodni-
czy³ grupie przygoto-
wuj¹cej materia³y dla
TKK. Organizowa³ Ra-
dio "Solidarnoœæ".

W 1988 r. zorganizo-
wa³ i uczestniczy³ w
Zgromadzeniu Dzia³a-
czy NSZZ "S" Regio-
nu Œl¹sko-D¹brow-
skiego "S" w £¹czy, a
w 1989 r. uczestniczy³
w nim po raz kolejny.

W latach 1988-1989
pe³ni³ funkcjê niejaw-
nego sekretarza RKW.
W okresie od 1990-
1998 zasiada³ w Zarz¹-
dzie Regionu, w któ-
rym by³ jedynym
przedstawicielem œro-
dowiska nauki. Wspó³-
tworzy³ program go-

spodarczy "S"" i do 1997 r. by³ de-
legatem na regionalne WZD i Kra-
jowy Zjazd Delegatów.

Beata Gajdziszewska

Ryszarda Koœcieszê-Kusz³eyko

wspominaj¹:

Kontrowersje wokó³ Pakietu

- Powinniœmy siê zastanowiæ,
czy chcemy byæ cz³onkami

miêdzynarodowych organizacji,
które prowadz¹ dzia³ania

niekorzystne dla pracowników
 - mówi Kazimierz Grajcarek

Marek Frelich, przewodnicz¹cy
„Solidarnoœci” w Przedsiêbiorstwie

Wodoci¹gów i Kanalizacji w Rybniku



W REGIONIE 5Nr 1 (688) • 7 stycznia 2009 r.

Otwarte przed miesi¹cem
Muzeum Izba Pamiêci Kopal-
ni „Wujek” powoli wzbogaca
siê o nowe eksponaty.

W ostatnich dniach trafi³y tam m.
in. przedwojenny galowy mundur
górnika oraz mundur powstañca
œl¹skiego. - Oba stroje wczeœniej
by³y wystawiane w kopalnianej
Izbie Pamiêci. W muzeum bêd¹
prezentowane w czêœci poœwiêco-
nej historii naszej kopalni - mówi
Krzysztof Pluszczyk, przewodni-
cz¹cy Spo³ecznego Komitetu Pa-
miêci Górników Poleg³ych 16
grudnia 1981 r. w Kopalni "Wu-
jek".

Muzeum wkrótce wzbogaci siê
o kolejny mundur, tym razem gór-
nika-¿o³nierza. Jak mówi Plusz-
czyk, to nie przypadek. - Chcemy
przypominaæ o tym, ¿e górnicy
walczyli o wolnoœæ nie tylko za
czasów komunistycznych.

W muzeum stopniowo pojawiaj¹
siê te¿ nowe eksponaty. Lada dzieñ
trafi¹ tam manekiny inscenizuj¹ce
starcie zomowca z górnikiem. Po-
jawi¹ siê te¿ tablice i gabloty po-
œwiêcone stanowi wojennemu.

Od otwarcia muzeum odwiedzi-
³o je ju¿ ok. 30 wycieczek. - Regu-
larnie pojawiaj¹ siê te¿ indywidu-
alni zwiedzaj¹cy. Ostatnio goœcili-
œmy np. turystów z Francji - mówi
Pluszczyk. Jak jednak zaznacza,
rosn¹ce zainteresowanie ekspo-
zycj¹ wi¹¿e siê z pewnymi k³opo-
tami. - Tam potrzebne s¹ osoby, dla

2008 rok by³ prze³omowy w
historii Œl¹skiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie.
Po d³ugich staraniach obiekt
zosta³ wydzielony ze struktur
Wojewódzkiego Parku Kultu-
ry i Wypoczynku.

- O wydzielenie œl¹skiego ZOO
ze struktur Parku zabiega³ g³ównie
zwi¹zek zawodowy i organizacje
pozarz¹dowe - przypomina An-
drzej Batog, przewodnicz¹cy "So-
lidarnoœci" w WPKiW.

Od 1 sierpnia 2008 r. œl¹skie ZOO
jest ju¿ jednostk¹ samorz¹dow¹ i jak
podkreœla przewodnicz¹cy ma za-
pewniony byt na najbli¿sze lata. -
Najwa¿niejsze, ¿e po okresie nie-
pewnoœci pracownicy maj¹ zapew-
nion¹ sta³¹ pracê, wynagrodzenie i
perspektywy rozwoju.

- Wydzielenie ogrodu oznacza
stabilnoœæ finansow¹ i realn¹ szan-
sê na rozwój - dodaje przewodni-
cz¹cy.

Na potrzeby ZOO w 2009 r. za-
rz¹d województwa œl¹skiego za-
bezpieczy³ ponad 12 mln z³, z cze-
go ponad 9 mln 200 tys. na bie¿¹c¹
dzia³alnoœæ.

Andrzej Batog podkreœla, ¿e na
ten rok zaplanowane zosta³y licz-

ne remonty, co ma poprawiæ wize-
runek ogrodu w oczach zwiedza-
j¹cych. Bêd¹ to m.in. prace dekar-
skie, malowanie pawilonów dla
zwierz¹t oraz naprawa i konserwa-
cja ogrodzeñ i letnich wybiegów.

Naprawione zostan¹ alejki space-
rowe, zaplanowano równie¿ kon-
serwacjê obiektów w kotlinie di-
nozaurów. Poprawie ulegn¹ warun-
ki pracy, wyremontowane zostan¹

,Znany jest ju¿ projekt prze-
budowanej siedziby Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci".

Cz³onkowie Zarz¹du Regionu
poznali go podczas ostatniego po-
siedzenia ZR. Projekt prezentowa³

architekt Jacek Foryœ. G³ówne za-
³o¿enie przebudowy to nadbudowa
wiêkszoœci budynku o dodatkowe
piêtro. Powstanie tam m. in. du¿a
sala konferencyjna z mo¿liwoœci¹
t³umaczeñ symultanicznych, nowe
biura, bar z zapleczem sanitarnym
oraz pokoje hotelowe. Zamonto-
wana bêdzie specjalna winda dla
niepe³nosprawnych. - Z ty³u bu-
dynku stanie druga klatka schodo-
wa. Bêdzie efektowna, przeszklo-
na, nie bêdzie wiêc zamykaæ dzie-
dziñca na œwiat³o - przekonywa³
projektant.

Budynek zyska now¹ klinkie-
row¹ elewacjê, któr¹ co kilka lat
bêdzie mo¿na gruntownie wymyæ.
Wymienione bêd¹ te¿ p³ytki chod-
nikowe.

- Ta propozycja uwzglêdnia na-
sze uwagi zg³oszone podczas wie-

lu spotkañ - mówi³ szef Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" Piotr
Duda. Podkreœla³, ¿e dziêki tej in-
westycji zwi¹zek bêdzie móg³ czer-
paæ dodatkowe dochody, np. po-
przez wynajem sal konferencyj-
nych czy dodatkowych biur.

Najbli¿sze miesi¹ce poœwiêcone
zostan¹ na zdobycie wszystkich
niezbêdnych pozwoleñ i uzgod-
nieñ. Jeœli nic nie stanie na prze-
szkodzie, to wiosn¹ rozpoczn¹ siê
prace budowlane. Rozbudowa po-
winna siê zakoñczyæ w 2010 roku.

Wojciech Gumu³ka

Tak prezentowaæ siê bêdzie przebudowana siedziba
Œl¹sko-D¹browskiej „Solidarnoœci”

Przebudowa

coraz bli¿ej

Stabilizacja po okresie niepewnoœci
zaplecza socjalne i szatnie. - Naj-
bardziej cieszy fakt, ¿e ju¿ ponad
50 proc. pracowników ZOO to
cz³onkowie "S". W 2006 r. by³o to
zaledwie 5 proc. - dodaje przewod-
nicz¹cy "S" w Parku.

23 grudnia pracownicy ZOO po
raz pierwszy spotkali siê na wspól-
nej Wigilii. - Po raz pierwszy od
wielu lat te ¿yczenia mog¹ siê spe³-
niæ - mówi Andrzej Batog.        Red.

Pracownicy ZOO po raz pierwszy mogli sobie
z³o¿yæ ¿yczenia na spotkaniu op³atkowym

Mundury

w Muzeum „Wujka”

Jednym z eksponatów muzeum s¹
drzwi do mieszkania przewodnicz¹cego

„Solidarnoœci” w kopalni „Wujek"
Jana Ludwiczaka, wywa¿one przez
zomowców noc¹ 13 grudnia 1981 r.

których opieka nad
eksponatami bêdzie
normaln¹ prac¹. Forma
charytatywnej opieki
nad tym miejscem po-
woli siê wyczerpuje.
Liczymy wiêc, ¿e mia-
sto Katowice spe³ni
sw¹ obietnicê pomocy
dla muzeum i znajd¹
siê œrodki na zatrudnie-
nie obs³ugi - mówi
Krzysztof Pluszczyk.

Powstanie Muzeum
Izby Pamiêci Kopalni
"Wujek" sfinansowa³a
m. in. Œl¹sko-D¹brow-
ska "Solidarnoœæ".
Muzeum znajduje siê
tu¿ obok Pomnika-
Krzy¿a przy Kopalni
"Wujek". Otwarte jest
w dni robocze w godz.
9-15. Wiêcej informa-
cji mo¿na znaleŸæ na
www.muzeum-wu-
jek.nazwa.pl.

Wojciech Gumu³ka

Po trzech latach starañ zwi¹z-
kowców z „Solidarnoœci” unika-
towa i niezwykle cenna maszy-
na parowa wyprodukowana w
1905 r. w Saarbrücken zostanie
na terenie by³ej huty Baildon. To
jedyny zabytek uratowany z ma-
j¹tku zak³adu.

Maszyna by³a sprawna i obs³ugiwa-
³a zespó³ napêdowy do walców do
momentu og³oszenia upad³oœci huty,
czyli do 2001 r. Jednak, mimo sporej
wartoœci, nie zosta³a wpisana do reje-

stru zabytków, co umo¿liwia³oby jej
ochronê. Pojawia³y siê za to ró¿ne po-
mys³y dotycz¹ce jej wyeksponowania.
Niestety, ¿aden z nich nie zosta³ zre-
alizowany, a przez ten czas maszyna
ulega³a tylko dewastacji. Dla pracow-
ników huty, bêd¹cych ju¿ na emerytu-
rach, by³ to obrazek przykry i trudny

do zaakceptowania. Przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w Baildonie Andrzej
Karol przyznaje, ¿e to w³aœnie oni zdo-
pingowali "S" do walki o zabytek. -
Ca³e pokolenia baildonowców obs³u-
giwa³o tê maszynê i o ni¹ dba³o - pod-
kreœla Andrzej Karol.

Gdy firma BGH Polska wykupi³a
wiêkszoœæ terenów by³ej huty, znajdo-
wa³a siê na nich jeszcze maszyna po-
chodz¹ca z lat trzydziestych XX wie-
ku. Dla inwestora zabytkowe maszy-
ny okaza³y siê k³opotliwym i kosztow-
nym nabytkiem. - Spó³ka BGH znala-

z³a rozwi¹zanie i pod-
pisa³a umowê z firm¹
zewnêtrzn¹, która za-
kupuj¹c maszyny zo-
bowi¹za³a siê, ¿e nie
wywiezie ich na z³om,
tylko wyeksponuje -
opowiada Andrzej
Karol. Gdy pierwsza
maszyna zosta³a zde-
montowana i wywie-
ziona, a zamiast wy-
eksponowania œlad po
niej zagin¹³, zwi¹z-
kowcy rozpoczêli in-
terwencjê. - Firma ze-
wnêtrzna w dalszym
ci¹gu mia³a prawo do
wywózki, ale uda³o
siê doprowadziæ do

zerwania niekorzystnej umowy - mówi
Andrzej Karol.

Przewodnicz¹cy podkreœla, ¿e wy-
eksponowaniem maszyny zaintereso-
wane jest Muzeum Œl¹skie. Na razie
do zabezpieczenia jej przez warunka-
mi zimowymi zobowi¹za³a siê firma
BGH.               Agnieszka Konieczny

Zabytkowa

maszyna zosta³a

Podobna maszyna parowa z 1915 roku
jest jednym z najcenniejszych eksponatów

Skansenu Górniczego w Zabrzu
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S¹d Najwy¿szy 18 maja 2007
r. rozpoznawa³ skargê kasa-
cyjn¹ Józefa M., który wyst¹-
pi³ przeciwko Urzêdowi Miasta
Z.W. o przywrócenie do pra-
cy. S¹d uchyli³ zaskar¿ony
wyrok - oddalaj¹cy jego ape-
lacjê i powództwo.

Powód pracowa³ w Urzêdzie Sta-
nu Cywilnego w Z.W. na stanowi-
sku kierownika od marca 1993 r. W
marcu 2006 r. prezydent miasta
przeprowadzi³ rearganizacjê urzêdu
zmniejszaj¹c¹ zatrudnienie i miêdzy
innymi zlikwidowa³ stanowisko
kierownika USC. Zmiany te wpro-
wadzi³ do regulaminu organizacyj-
nego urzêdu miasta. W zwi¹zku z
tym zwróci³ siê do dzia³aj¹cej w
urzêdzie organizacji zwi¹zkowej o
opiniê w sprawie wypowiedzenia
powodowi umowy o pracê. Natych-
miast otrzyma³ opiniê negatywn¹ i
w tym samym dniu wypowiedzia³
powodowi umowê, podaj¹c jako
przyczynê likwidacjê stanowiska
pracy. S¹d Rejonowy - S¹d Pracy
w Z.W. po ustaleniu tych faktów
stwierdzi³, ¿e powództwo Józefa
M., w œwietle przepisu art. 45 § 1
k.p., jest bezzasadne, gdy¿ wypo-
wiedzenie dokonane by³o bez uchy-
bieñ formalnych i z podaniem rze-
czywistej przyczyny. Prezydent
móg³ zlikwidowaæ stanowisko kie-
rownika USC, jako ¿e zgodnie z
ustaw¹ (Prawo o aktach stanu cy-
wilnego z 29.09.1986 r.) funkcjê
kierownika USC pe³ni wójt, bur-
mistrz lub prezydent. Wed³ug oce-
ny tego s¹du, pozwany nie uchybi³
te¿ przepisom art. 38 k.p., bo po
zmianie przepisów kodeksu pracy i
innych ustaw - ustaw¹ z 26.07.2002
r. DzU nr 135, poz. 1146, obowi¹-
zuj¹cych od 1 lipca 2003 r. - kon-
sultacja ze zwi¹zkami zawodowy-
mi jest wystarczaj¹ca, je¿eli o za-
miarze wypowiedzenia powiado-
miona zosta³a organizacja zak³ado-
wa. I oddali³ powództwo. W apela-
cji od tego wyroku powód powo³a³
siê na szczególn¹ ochronê swojego
stosunku pracy z tego tytu³u, ¿e pe³-
ni³ funkcjê cz³onka Zarz¹du Regio-
nu (...) NSZZ "Solidarnoœæ", który
nie zosta³ powiadomiony o zamia-
rze wypowiedzenia mu umowy o
pracê. S¹d Okrêgowy w S., wyro-
kiem z 13.07.2006 r., oddali³ apela-
cjê powoda z uzasadnieniem, ¿e w
obecnym stanie prawnym art. 32
ust. 1 ustawy z 23.05.1991 r. o
zwi¹zkach zawodowych, na który

m.in. powo³a³ siê powód w apelacji
- reguluje ochronê dzia³aczy zak³a-
dowych organizacji zwi¹zkowych.
Natomiast ochrona dzia³aczy orga-
nów zwi¹zkowych ponadzak³ado-
wych uregulowana zosta³a w art. 32
ust. 9 tej ustawy, i przys³uguje tym
dzia³aczom tylko podczas urlopu
bezp³atnego udzielonego w celu
pe³nienia ich funkcji lub przy ko-
rzystaniu ze zwolnienia z obowi¹z-
ku œwiadczenia pracy. A wiêc nie
dotyczy powoda, który do pe³nie-
nia funkcji w Zarz¹dzie Regionu ko-
rzysta³ tylko ze sporadycznych
zwolnieñ od pracy.

By³a to b³êdna wyk³adnia
art. 32 ust. 9 ustawy o zwi¹zkach

zawodowych. I ten b³¹d interpreta-
cyjny S¹du Okrêgowego zadecydo-
wa³ o uwzglêdnieniu przez S¹d Naj-
wy¿szy skargi kasacyjnej, a nie za-
rzuty wskazane przez skar¿¹cego,
co podkreœli³ S¹d Najwy¿szy. Otó¿
nowelizacja ustawy o zwi¹zkach za-
wodowych, obowi¹zuj¹ca od 1 lip-
ca 2003 r. spowodowa³a, ¿e ochro-
na pracowników pe³ni¹cych funk-
cje w organizacjach zwi¹zkowych
poza zak³adem znalaz³a siê w art.
32 ust. 9. Przepis ten otrzyma³ na-
stêpuj¹ce brzmienie: "Ochrona
przewidziana w ust. 1 przys³uguje
pracownikowi pe³ni¹cemu z wybo-
ru funkcjê zwi¹zkow¹ poza zak³a-
dow¹ organizacj¹ zwi¹zkow¹, ko-
rzystaj¹cemu u pracodawcy z urlo-
pu bezp³atnego lub ze zwolnienia z
obowi¹zku œwiadczenia pracy.
Ochrona przys³uguje w okresie tego
urlopu lub zwolnienia oraz przez
rok po up³ywie tego okresu. Zgo-
dê, o której mowa w ust. 1, wyra¿a
w³aœciwy statutowo organ organi-
zacji zwi¹zkowej, w której pracow-
nik pe³ni lub pe³ni³ tê funkcjê". S¹d
Okrêgowy przyj¹³, ¿e powy¿sza
zmiana zawêzi³a ochronê jedynie do
tych dzia³aczy, którzy korzystaj¹ z
urlopu bezp³atnego lub korzystaj¹
z chocia¿by czêœciowego zwolnie-
nia od pracy, a nie dotyczy dzia³a-
czy zwalnianych od pracy doraŸnie
do wykonania czynnoœci zwi¹zko-
wych. Ponadto nie wzi¹³ pod uwa-
gê, ¿e uprawnienia dzia³aczy zwi¹z-
kowych, dotycz¹ce zwolnienia od
pracy, uregulowane s¹ w odrêbnych
przepisach. W art. 31 ustawy o
zwi¹zkach zawodowych, dotycz¹-
cych dzia³aczy organizacji zak³ado-
wej, a w art. 25 - pracowników po-
wo³anych do pe³nienia funkcji z
wyboru poza zak³adem pracy, je¿e-

li z wyboru wynika obowi¹zek wy-
konywania tej funkcji w charakte-
rze pracownika. Wynikaj¹ce z tych
przepisów uprawnienia obu grup
dzia³aczy zwi¹zkowych nie s¹ iden-
tyczne. Obu grupom przys³uguje
zwolnienie od pracy do wykonania
czynnoœci zwi¹zkowych doraŸnych,
ale jeœli chodzi o zwolnie-
nie od obowi¹zku œwiadcze-
nia pracy, to przys³uguje
ono wy³¹cznie dzia³aczowi
zak³adowej organizacji
zwi¹zkowej. Natomiast
dzia³aczowi ponadzak³ado-
wej organizacji przys³ugu-
je w to miejsce urlop bez-
p³atny. Zatem u¿yte w ust.
9 art. 32 sformu³owanie:
"korzystaj¹cemu u praco-
dawcy z urlopu bezp³atne-
go lub ze zwolnienia z obo-
wi¹zku œwiadczenia pracy",
nie mo¿e dotyczyæ zwolnie-
nia z obowi¹zku œwiadcze-
nia pracy objêtego norm¹
art. 31 ust. 1, gdy¿ takie
zwolnienie nie przys³uguje
dzia³aczowi ponadzak³ado-
wej organizacji. Wobec tego
nie budzi w¹tpliwoœci - zda-
niem S¹du Najwy¿szego -
¿e wymienione w art. 32 ust.
9 obok urlopu bezp³atnego
zwolnienie z obowi¹zku
œwiadczenia pracy to nic in-
nego, jak zwolnienie od pra-
cy zawodowej do wykona-
nia doraŸnej czynnoœci, o
której mowa w art. 25 ust. 2
ustawy o zwi¹zkach zawo-
dowych. Ustawodawca u¿y³
terminu takiego jak w art. 31
ust. 1, lecz nie ma to decy-
duj¹cego znaczenia - stwier-
dzi³ S¹d Najwy¿szy. (Jed-
nak jest to czêsta przyczy-
na b³êdów interpretacyj-
nych; brak jednoznaczno-
œci, czyli niechlujstwo legi-
slacyjne - przyp. aut.) Kon-
kluduj¹c bardzo szczegó³o-
we wywody i liczne argu-
menty przemawiaj¹ce za
tak¹ wyk³adni¹, S¹d Naj-
wy¿szy jednoznacznie
orzek³ w sentencji wyroku
z 18 maja 2007 r. sygn. akt
I PK 275/06, ¿e: "Stosunek
pracy pracownika pe³ni¹ce-
go z wyboru funkcjê zwi¹z-
kow¹ poza zak³adow¹ orga-
nizacj¹ zwi¹zkow¹ podlega

Ochrona dzia³aczy

zwi¹zkowych
szczególnej ochronie w okresie
urlopu bezp³atnego udzielonego dla
wykonywania tej funkcji oraz w
okresie wykonywania doraŸnych
czynnoœci zwi¹zanych z t¹ funkcj¹
i ochrona ta wygasa rok po up³ywie
tych okresów (art. 32 ust. 1 w zwi¹z-
ku z art. 32 ust. 9 ustawy z 23 maja

1991 r. o zwi¹zkach zawodowych,
j.t.: DzU z 2001 r., nr 79, poz. 854
ze zm.)." A sprawê Józefa M. prze-
kaza³ do ponownego rozpoznania.
Opracowa³a (joa)

(Artyku³ z miesiêcznika ATEST

nr 12/2008)
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Nr Termin szkolenia Rodzaj szkolenia Prowadz¹cy

III 09-13 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

IV 16-20 lutego Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

V 23-27 lutego Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

VI 02-06 marca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

VII 09-13 marca Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

VIII 16-20 marca Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

IX 23-27 marca Skarbnicy OZ i Kom. Rewizyjne Karasiñski / Majewski

X 30 marca - 03 kwietnia Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XI 20-24 kwietnia Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XII 04-08 maja Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XIII 11-15 maja Ogólnozwi¹zkowe Karasiñski / Majewski

XIV 18-22 maja Wybrane elementy prawa pracy Karasiñski / Majewski

XV 25-29 maja Negocjowaæ mo¿na wszystko Karasiñski / Majewski

XVI 01-05 czerwca Prawo pracy cz. II Karasiñski / Majewski

XVII 15-19 czerwca Lider w NSZZ "Solidarnoœæ"* Karasiñski / Majewski

XVIII 22-27 czerwca WSPARCIE KOLE¯EÑSKIE Danuta Jemio³o

Harmonogram szkoleñ zwi¹zkowych na I pó³rocze 2009 roku

* Lider w NSZZ „Solidarnoœæ” - szkolenie piêciodniowe, którego celem jest przygotowanie dzia³aczy zwi¹z-

kowych - liderów do kreowania wizerunku zwi¹zku, wyst¹pieñ publicznych oraz zarz¹dzania organizacj¹

(kierowanie zespo³em, grup¹ i spo³ecznoœci¹).

Ofertê nabycia w ca³oœci posta-
wionej w stan upad³oœci Huty
Szk³a Gospodarczego w Zawier-
ciu zg³osi³a w wydziale gospo-
darczym S¹du Rejonowego w
Czêstochowie bêdziñska spó³-
ka Pasek.

Co wa¿ne, inwestor zadeklarowa³
utrzymanie profilu produkcyjnego za-
k³adu oraz przejêcie wszystkich obec-
nych pracowników huty i to z zacho-
waniem dotychczasowych warunków
pracy i p³acy.

- To ogromna szansa dla za³ogi, któ-
rej od roku zagl¹da w oczy widmo bez-
robocia - mówi Ma³gorzata Benc, sze-
fowa zawierciañskiego Biura Tereno-
wego Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarno-
œci". - Co warte podkreœlenia, inwe-
stor natychmiast rozpocz¹³ dialog ze
stron¹ spo³eczn¹.

Podczas rozmów nie ukrywano, ¿e
uzdrowienie huty bêdzie procesem
trudnym, d³ugotrwa³ym i kosztow-

nym, gdy¿ zawierciañska huta jest
mocno zdekapitalizowana. Sama wy-
miana wanny szklarskiej to wydatek
rzêdu 2 mln z³.

Zwi¹zkowcom zapewniono tak¿e
mo¿liwoœæ zwiedzenia bêdziñskiej
spó³ki, która dotychczas z produkcj¹
kryszta³ów nie mia³a do czynienia i za-
poznania siê z panuj¹cymi tam warun-
kami pracy oraz relacjami pracowni-
czymi.

- Dla nas oferta zapewniaj¹ca utrzy-
manie miejsc pracy oraz rozwój zak³a-
du jest marzeniem - przyznaje Mariusz
Ksi¹¿ak, przewodnicz¹cy "Solidarno-
œci" Huty Szk³a Gospodarczego w Za-
wierciu. - Niestety, decyzja o sprzeda-
niu huty w ca³oœci nale¿y do s¹du.

Sytuacjê komplikuje fakt, ¿e huta ma
obecnie status masy upad³oœciowej, a
to oznacza, i¿ podstawowym kryte-
rium przy sprzeda¿y zak³adu lub czê-
œci jego maj¹tku bêdzie mo¿liwoœæ
sp³acenia w jak najwiêkszym stopniu
wierzycieli. (zaw)

Cieñ szansy
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Tak brzmi temat kolejnego kon-
kursu zorganizowanego przez
Stowarzyszenie NZS 1980 zrze-
szaj¹ce by³ych cz³onków Nie-
zale¿nego Zrzeszenia Studen-
tów uczelni Górnego Œl¹ska.

- Wzorem lat ubieg³ych, równie¿
w tym roku szkolnym nasze Stowa-
rzyszenie przygotowa³o konkurs dla
m³odzie¿y. Dziêki tym konkursom
pragniemy zachêciæ uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych do poznawania
najnowszej historii Polski oraz wy-
powiadania siê na temat jej wydarzeñ
i postaci - mówi Zbigniew Kopczyñ-
ski, prezes Stowarzyszenia.

Konkurs, który ma charakter histo-
ryczno-literacki ma pomóc m³odym
ludziom w kszta³towaniu umiejêtno-
œci opracowywania dokumentów i
relacji historycznych oraz motywo-
waæ ich do udzia³u w ¿yciu spo³ecz-
nym.

Prace zg³aszane przez uczestników
mog¹ mieæ formê pisemn¹, audycji
radiowej lub prezentacji multimedial-
nej. Termin ich sk³adania up³ywa 28
lutego 2009 r. Uroczyste og³oszenie

REKLAMA

Dwudziestolecia Polski Niepodleg³ej

- sukcesy i pora¿ki

Regulamin konkursu dostêp-
ny bêdzie na stronach interne-
towych: Œl¹skiego Kuratorium
Oœwiaty: www.kuratorium.ka-
towice.pl i organizatora:
www.nzs1980.com.pl

wyników i wrêczenie nagród odbê-
dzie siê w kwietniu. Na zwyciêzcê
czeka dwutygodniowy kurs jêzyka
angielskiego w Wielkiej Brytanii.

Konkurs organizowany jest pod pa-
tronatem wojewody œl¹skiego i œl¹-
skiego kuratora oœwiaty.

Red.

Do marsza³ka Sejmu ponow-
nie trafi³ obywatelski projekt
ustawy o ustanowieniu
6 stycznia - Œwiêta Trzech
Króli - dniem wolnym od
pracy.

Dokumenty - we wtorek 6 stycz-
nia - przekazali marsza³kowi Sej-
mu prezydenci £odzi, Zgierza i Pa-
bianic. Bronis³aw Komorowski

otrzyma³ z r¹k "kolêdników", któ-
rym przewodzi³
prezydent £odzi
Jerzy Kropiw-

nicki, 7 tysiêcy
podpisów pod
projektem usta-
wy (na tym eta-
pie wymagane
by³o zaledwie
tysi¹c podpi-
sów).

To ponowna
inicjatywa w tej
sprawie. Po-
przednio pos³o-
wie nie przy-
chylili siê do
przywrócenia
dnia wolnego w
Œwiêto Trzech
Króli, pomimo
zebrania ponad
550 tys. podpi-
sów. Tym ra-
zem inicjatorzy
chc¹ zebraæ pod
projektem mi-
lion podpisów
poparcia. Bêdzie to najwiêksza
inicjatywa obywatelska, jaka
mia³a miejsce w Polsce.

W zbieranie podpisów w³¹czy
siê oczywiœcie "Solidarnoœæ". Ju¿
wkrótce przeka¿emy na ten temat

Trzech Króli

- drugie podejœcie

Oficjalny plakat inicjatywy

Wœród laureatów Ogólnopol-
skiego Konkursu Poœwiêcone-
go Ojcu Œwiêtemu Janowi Paw-
³owi II w 30 Rocznicê Pontyfi-
katu, znalaz³y siê dwie uczen-
nice z województwa œl¹skiego.

Laureatk¹ konkursu, którego uro-
czysty fina³ zorganizowany by³ na
zamku w Lublinie, zosta³a Katarzy-

na Luzar, uczennica IV Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego z Bielska-Bia³ej, autor-
ka najlepszej konkursowej pracy lite-
rackiej. Tym samym Kasia sta³a siê
równie¿ posiadaczk¹ g³ównej nagro-
dy- cyfrowego aparatu fotograficzne-
go. Drug¹ nagrodê konkursie literac-
kim w kategorii szkó³ gimnazjalnych
otrzyma³a Agnieszka Siudak, uczen-
nica bytomskiego Gimnazjum nr 5.

Sekcja Krajowa Oœwiaty NSZZ
"Solidarnoœæ" zorganizowa³a tak¿e
równoleg³y konkurs dla nauczycieli
na najlepszy scenariusz lekcji poœwiê-
conej Janowi Paw³owi II.

- Wygra³a Marta Smoleñ, nauczy-
cielka z Zespo³u Szkó³ Technicznych
w Limanowej, któr¹ ogromnie ucie-
szy³a nagroda. By³ ni¹ laptop - infor-
muje Les³aw Ordon, szef  Regional-
nego Sekretariatu Nauki i Oœwiaty
NSZZ "S". - Poziom konkursu by³
bardzo wysoki. Uczestnicz¹ca w nim
m³odzie¿ zaprezentowa³a prace bardzo
dojrza³e i osobiste. To zastanawiaj¹ce,
bo ci m³odzi ludzie nie maj¹ prawa
dobrze pamiêtaæ Ojca Œwiêtego

Motto konkursu stanowi³y s³owa
Jana Paw³a II: " Przysz³oœæ Polski za-
le¿y od was i musi od was zale¿eæ.
To jest nasza Ojczyzna. To jest nasze
byæ i nasze mieæ."

Rozstrzygniêto papieski konkurs

U schy³ku minionego roku w Pa-
³acu Mieroszewskich w Bêdzinie
odby³a siê gala z okazji odzna-
czenia przez ministra obrony na-
rodowej pracowników Huty „Bê-
dzin” srebrnymi i br¹zowymi me-
dalami za zas³ugi dla obronno-
œci kraju.

Wrêczenia medali dokona³ szef 79
Rejonowego Przedstawicielstwa Woj-
skowego w Krakowie pu³kownik Ja-

ros³aw Ziara.
Na uroczystoœci obecni byli przedsta-

wiciele w³adz samorz¹dowych i parla-
mentarzyœci. W imieniu przewodnicz¹-
cego Œl¹sko-D¹browskiej "Solidarnoœci"
Piotra Dudy s³owa uznania i najlepsze
¿yczenia wszystkim odznaczonym prze-
kaza³ cz³onek Zarz¹du Regionu i szef Re-
gionalnego Sekretariatu Przemys³u Me-
talowego NSZZ "S" Krzysztof Piêtak.

Prezes Huty "Bêdzin" Krzysztof

Przybylak podkreœli³, ¿e uroczysta gala
jest powodem do dumy i satysfakcji dla
ca³ej firmy.

- To docenienie tych, którzy swoj¹
ciê¿k¹ prac¹, zaanga¿owaniem i kre-
atywnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do budo-
wania pozycji i presti¿u przedsiêbior-
stwa w Polsce i poza jej granicami - po-
wiedzia³ Krzysztof Przybylak.

B.G.

Konkurs przeprowadzony zosta³ w
dwóch kategoriach: literackiej i mul-
timedialnej.

B.G.

Gala w Bêdzinie

Istniej¹ca od 1890 r. Huta "Bê-
dzin" jest znacz¹cym w kraju i za-
granic¹ przedsiêbiorstwem na ryn-
ku metali nie¿elaznych. Od kilku lat
zak³ad posiada certyfikat jakoœci PN-
ISO 9001, gwarantuj¹cy zastosowa-
nie nowoczesnych technologii w
procesie produkcji oraz wysok¹ ja-
koœæ oferowanych wyrobów.

Huta "Bêdzin" jest tak¿e firm¹ od-
powiedzialn¹ spo³ecznie. Uzyskany
przez firmê w 2001 r. System Za-
rz¹dzania Œrodowiskowego PN-EN
ISO 14001 pozwala na minimalizo-
wanie negatywnego wp³ywu jej
dzia³alnoœci na œrodowisko natural-
ne.

wiêcej informacji. Póki co, wiêcej
o inicjatywie mo¿na przeczytaæ na
stronie www.trzechkroli.pl.

Uroczystoœæ Objawienia Pañ-
skiego, czyli œwiêto Trzech Króli
jest najstarszym ze œwi¹t chrzeœci-
jañskich i obecnie jako dzieñ wol-
ny od pracy obchodzone jest w
dziewiêciu krajach Unii Europej-
skiej, m.in. w Niemczech, Grecji,
Hiszpanii, W³oszech, Austrii, a
tak¿e w Szwecji i Finlandii. W

Polsce do 1960 roku dzieñ Trzech
Króli by³ obchodzony jako œwiê-
to i by³ to jednoczeœnie dzieñ wol-
ny od pracy.

wg


