
17 mln 
złotych

będzie musiał 
zwrócić Skarbowi 
Państwa WPKiW, 

jeśli nie wypracuje 
w tym roku zysku. 

WIĘCEJ » STRONA 5

KATOWICE
22.07.2009

Nr292009

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosc-kat.pl

Krzysztof Piętak: Różnice
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przyczynia się do popularyzacji skata, 
tej cudownej, górniczej gry.
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P
IP skontrolowała w 
pierwszym półroczu 
40 tys. zakładów 
pracy i porówna-
ła wyniki kontroli 

z analogicznym okresem 
w roku ubiegłym. – Liczba 
pracowników, którym pra-
codawcy zalegają z wypłatą 
wynagrodzeń wzrosła z 23 
tysięcy do 46 tysięcy – poin-
formował podczas konferencji 
prasowej Główny Inspektor 
Pracy Tadeusz Zając. Od-
notowano także znaczny– 
o ponad połowę – wzrost kwoty 
niewypłaconych należności: z 
44 mln zł do 68 mln zł.

Prawie trzykrotnie wzro-
sła liczba skarg dotyczących 
zwolnień, co, według Zająca, 
jest jednym ze skutków kry-
zysu. W pierwszym półroczu 
tego roku wpłynęło do PIP 
513 skarg, w analogicznym 
okresie w roku ubiegłym 
– 185.

PIP nałożyła ponad 4,4 
tys. mandatów za wykro-
czenia przeciwko prawom 
pracowników i skierowała 
ponad tysiąc wniosków do 
sądu. Inspekcja ma możli-
wość nałożenia mandatu 
na pracodawcę w wyso-
kości do 2 tys. zł, a przy 
recydywie – do 5 tys. zł. 
Może też skierować sprawy 
do sądu grodzkiego, który 
może ukarać grzywną do 
30 tys. zł. 

Według Tadeusza Zają-
ca, naruszenia przepisów 

w dużej mierze są skut-
kiem braku informacji. – 
Szwankuje zwykła ludzka 
przyzwoitość, pracownicy 
nie są informowani o sy-
tuacji, powodach zwolnie-
nia, o tym, na jakie wspar-
cie mogą liczyć – mówił 
Główny Inspektor Pracy. 
Jego zdaniem, w sytuacji 
kryzysowej, konieczne jest 

elastyczne podejście do na-
ruszeń prawa pracy. – Jeśli 
dochodzi do recydywy, trze-
ba egzekwować prawo z całą 
stanowczością. Ale inaczej 
traktujemy pracodawców, 
którym po raz pierwszy 
zdarzy się załamanie prze-
pisów w związku z trudną 
sytuacją zakładu.

RED

Ponad dwukrotnie – w porównaniu z zeszłym rokiem - wzrosła liczba osób, którym pracodawcy 
nie wypłacili wynagrodzenia – wynika z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wzrosła także liczba naruszeń
prawa pracy oraz liczba skarg kierowanych do PIP.

PRACODAWCY ZNÓW NIE CHCĄ 
WYPŁACAĆ WYNAGRODZEŃ

Warunki pracy i płacy 
w wielu śląskich sądach 
pozostawiają dużo do 
życzenia. Podobnie jak 
relacje pracodawców ze 
związkowcami, a prze-
cież są to instytucje, 
które powinny świecić 
przykładem i być wzo-

rem dla innych praco-
dawców.

Zdaniem Edyty Odyjas 
przewodniczącej MKK NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Sądów, jednym ze sposobów 
na poprawę tej sytuacji móg-
łby być wzrost uzwiązkowie-
nia. Jednak wśród pracow-

ników sądowych w dalszym 
ciągu panuje przesąd, że nie 
wolno im się zrzeszać.

Chociaż działalność związ-
kowa w tych instytucjach 
nie jest łatwa MKK „małymi 
kroczkami” zaczyna odnosić 
sukcesy. Niedawno w jednym 
z sądów zakończyła się kon-

trola PIP, która potwierdziła 
nieprawidłowości wskazywa-
ne przez związkowców.

– Mam nadzieję, że PIP 
skontroluje również te sądy, 
w których nie działa organi-
zacja związkowa – zaznacza 
przewodnicząca MKK.
» STRONA 5

Dzięki interwencji Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidarno-
ści”, prezes Wojewódzkiego 
Parku Kultury i Wypoczyn-
ku w Chorzowie jest skłon-
ny podjąć dialog z „S”. 
Cofnął również naganę dla 
Andrzeja Batoga, przewod-
niczącego „S” w WPKiW. 

Batog ukarany został za 
20-minutowy pobyt w miej-
scu pracy w trakcie L-4. Prezes 

uznał, że swoją obecnością w 
Parku przewodniczący naruszył 
„ustaloną organizację i porządek 
w procesie pracy”. – Będąc na 
L-4, z adnotacją „chory może 
chodzić”, otrzymałem telefon od 
organizatorów wystawy kwiatów 
w chorzowskim Kapeluszu, któ-
rzy prosili mnie o pomoc w pod-
łączeniu sprzętu. Za to zostałem 
ukarany – mówi Andrzej Batog.
» STRONA 5

REGION

Sąd powinien świecić przykładem
REGION

Ukarany za to, że był w pracy

W czasach 
kryzysu 
proceder 
niewypła-
cania 
wynagrodzeń
nasila się 

Rośnie liczba 
skarg dotycząca 
niewypłaconych 
wynagrodzeń, 
bezprawnych zwolnień 
i innych naruszeń 
prawa pracy.

Przeprowadzona kon-
trola pokazała, że w 
porównaniu z pierwszym 
półroczem zeszłego roku 
więcej jest pracodawców, 
u których inspektorzy stwier-
dzili różnego rodzaju naru-
szenia przepisów w sferze 
świadczeń przysługujących za 
pracę – z 8,2 tys. do 9,2 tys., 
w tym przepisów regulują-
cych kwestie rozwiązywania 
stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników 
– ze 100 do 234. 

Największe problemy pła-
cowe występują w małych 
fi rmach (zatrudniających 
do 49 osób) branży han-
dlowej i naprawczej – u co 
trzeciego skontrolowanego 
pracodawcy, w przetwór-
stwie przemysłowym – u 23 
proc. pracodawców oraz w 
budownictwie – u 11 proc. 
pracodawców. 

Foto: internet 
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INNI napisali

TRZY pytania
Dr Marek Czekaj, przewodniczący komitetu protestacyjnego
w katowickiej klinice okulistycznej

Negocjujemy, jakby nic się nie stało temu oddano do użytku pierwszy duży 
trakt komunikacyjny powojennej War-
szawy – Trasę W-Z oraz Most Śląsko
-Dąbrowski, będący jej częścią. Do 
budowy mostu wykorzystano ocalałe 
filary Mostu Aleksandryjskiego z 1864 
roku, znanego bardziej jako Most 
Kierbedzia (od nazwiska konstrukto-
ra). W 1915 roku Most został znisz-
czony przez wojska rosyjskie, 
a podczas II wojny światowej, 13 
września 1944 roku wysadzony w po-
wietrze. Autorami projektu odbudo-
wanego po wojnie mostu byli inży-
nierowie ze Śląska, a wykonawcami 
śląscy górnicy i hutnicy z Zagłębia Dą-
browskiego, dlatego most nazwano na 
ich cześć Mostem Śląsko-Dąbrowskim. 
Most ma 527 m długości i 21 m sze-
rokości. W latach 1992-93 przeszedł 
generalny remont. 

LICZBA tygodnia

60 lat
Co się dzieje teraz w klinice okulistycz-
nej w Katowicach?

– Władze Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego cały czas prowadzą 
z nami dialog w ramach tzw. media-
cji dobrej woli, przy udziale mediator 
Anny Majchrzak. W środę 22 lipca 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
odbędą się kolejne rozmowy z udzia-
łem wojewody śląskiego. Oczywiście 
wezmę w nich udział. 
No właśnie, potwierdziły się, niestety 
zapowiedzi dyrektora kliniki Andrzeja 
Drybańskiego o pana dyscyplinarnym 
zwolnieniu. Był pan zaskoczony, że 
pomimo apeli z różnych stron, m. in. 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”
i wicewojewody śląskiego, doszło do 
wręczenia panu wypowiedzenia?

– Tak, zdziwiła nas wszystkich ta 
konsekwencja. Ale w rozmowach 

wezmę udział, jako członek delega-
cji „Solidarności” i przewodniczący 
komitetu protestacyjnego. Będziemy 
negocjować tak, jakby nic się nie stało. 
Wprawdzie pojawiły się pomysły, by 
w związku z bezprawnym moim zwol-
nieniem zawiesić albo zerwać rozmo-
wy. Ale uznaliśmy, że mediacje trzeba 
zakończyć i nie dać drugiej stronie 

pretekstu do uznania nas za winnych 
fi aska rozmów. Bo od początku jest do-
kładnie odwrotnie – to my dążymy do 
podtrzymania dialogu, a druga strona 
go pozoruje albo ogranicza. 
Jak całą tę sytuację odbierają pana 
współpracownicy? 

– Wszyscy byli bardzo wzburze-
ni. Ale zaapelowałem do nich, by 
normalnie i rzetelnie wykonywali 
swą pracę i nie odchodzili od łóżek 
pacjentów. By cała ta sytuacja nie 
wpłynęła na standard usług szpitala, 
który zawsze był wysoki. Więc ne-
gocjujemy i pracujemy normalnie, 
jakby całej tej sytuacji wokół moje-
go zwolnienia nie było. A ja swoich 
praw będę konsekwentnie dochodził 
przed sądem pracy.

WG
* O sytuacji w klinice czytaj też na str. 4

Uznaliśmy, że mediacje 
trzeba zakończyć
i nie dać drugiej stronie 
pretekstu do uznania 
nas za winnych fi aska 
rozmów.

Pracodawcy 
prowadzą w sieci 
biały wywiad

Z
anim zaproszę kandydata na rozmo-
wę rekrutacyjną, wcześniej zawsze 
zaglądam do internetu i sprawdzam 

go w sieci – mówi wprost Piotr T. Ruta, 
partner zarządzający w fi rmie Latawiec 
Partner Event & Training z Warszawy.

Postępuje tak obecnie większość do-
radców personalnych oraz pracodawców. 
Jakich informacji szukają o pracownikach 
w wirtualnym świecie? Przede wszystkim 
weryfi kują, czy dane zamieszczone w CV 
przez kandydatów są zgodne z profi lem za-
wodowym lub biznesowym umieszczonym 
np. w serwisach społecznościowych.

– Prześledzenie aktywności, oraz me-
rytoryczności wypowiedzi danej osoby 
w grupach tematycznych powiązanych 
z wykonywanym zawodem pozwala na 
wyrobienie sobie opinii o fachowości i 
kompetencjach tego człowieka – mówi 
wprost Piotr Ruta.(…)

Biały wywiad, czyli dyskretne zbiera-
nie informacji o pracownikach w sieci, 
ma, zdaniem Ewy Pióro, head hunter-
ki z fi rmy EP – Personel i Organizacja 
z Kielc, zastosowanie przede wszystkim 
w przypadku rekrutacji lub promocji 
osób powiązanych z branżą usług (sektor 
fi nansowo-bankowy) oraz kadry zarzą-
dzającej (menedżerowie, konsultanci, 
show-biznes, media).

– Jeśli ktoś informuje, że był członkiem 
zarządu w jakiejś fi rmie i odnosił sukcesy 
– na pewno znajdę potwierdzenie tego 
w Googlach. Osobę pasjonującą się zaś 
marketingiem z łatwością odnajdę na 
portalach tej branży – podaje przykłady 
Ewa Pióro.

Internet sprawił, że zweryfi kowanie 
informacji o pracownikach nie stanowi 
dziś większego problemu.

– Pewna osoba pisze, że jest świetnym 
handlowcem, jest bardzo komunikatyw-
na, otwarta i łatwo nawiązuje kontakty, 
a na swoim profi lu ma zaledwie kilku 
znajomych, to coś jest nie tak – komen-
tuje Piotr T. Ruta z Warszawy.

Z kolei Jacek Straszak, niezależny dorad-
ca personalny z Krakowa, podaje jeszcze 
bardziej ekstremalny przykład:

– Pamiętam kandydata z branży ban-
kowej, który miał w internecie bardzo 
profesjonalny profi l zawodowy, ale jako 
hobby wpisał grupę osób uprawiającą 
sadomasochistyczny seks. Nawet jeśli to 
był z jego strony tylko żart, to jego kan-
dydatura od razu stanęła pod znakiem 
zapytania u pracodawcy – przyznaje 
Jacek Straszak.(…) 

» Gazeta Prawna, 13 lipca 2009, 
Katarzyna Bartman

Mniej kasy na
bajpasy, więc 
lekarze są oburzeni

– Z takim budżetem na specjalistyczne 
leczenie czeka nas katastrofa - tak lekarze 
komentują ujawnione w poniedziałek przez 
„Gazetę” plany centrali NFZ-etu, która aż 
o dwie trzecie chce obciąć przyszłoroczne 
wydatki na leczenie wysokospecjalistycz-
ne w województwie śląskim. 

W tym roku Narodowy Fundusz Zdro-
wia na leczenie wysokospecjalistyczne w 
woj. śląskim przeznaczy 0,85 proc. wszyst-
kich swoich pieniędzy. Jak pisaliśmy w 
poniedziałkowej „Gazecie”, w przyszłym 
roku ma to być już tylko 0,33 proc, co 
oznacza zmniejszenie wydatków z około 
600 do 200 mln zł. Tym samym pieniędzy 
może zabraknąć m.in. na operacje kardio- 
i neurochirurgiczne, zabiegi ratujące życie 
noworodków, skomplikowane chemiote-
rapie czy na przeszczepy.

Mimo wielokrotnych pytań, nikt 
z centrali NFZ-etu nie odpowiedział nam na 
pytanie, dlaczego wydatki aż tak drastycz-
nie się zmniejszą. Zygmunt Klosa, dyrektor 
śląskiego oddziału Funduszu, uspokaja, że 
zapłaci za wszystkie zabiegi ratujące życie, 
tyle że odbędzie się to kosztem pacjentów 
czekających na planowe leczenie. Klosa 
ciągle ma jednak nadzieję, że centrala zwe-
ryfi kuje swój plan.

– Cięcia pieniędzy na leczenie na Ślą-
sku już były. Mamy kolejną taką sytu-
ację, a ja wciąż nie potrafię zrozumieć 
dlaczego? Czy dlatego, że zazdroszczą 
nam dobrych szpitali? Czy za to, że je-
steśmy dobrzy, karze się nas i naszych 
pacjentów? - pyta prof. Andrzej Boche-
nek, kierownik I Kliniki Kardiochirurgii 

w Górnośląskim Centrum Medycznym 
w Katowicach i wojewódzki konsultant 
w dziedzinie kardiochirurgii.

– To oburzająca decyzja. Na życiu naj-
ciężej chorych noworodków nie zaważy, 
bo bez względu na wszystko będziemy 
je przyjmować jak dotąd. Gorzej z ma-
lutkimi pacjentami, którzy potrzebują 
bardzo drogich leków. Już teraz musimy 
wykłócać się z funduszem o pieniądze dla 
nich. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie 
w przyszłym roku - mówi prof. Urszula 
Godula-Stuglik, kierowniczka Kliniki Pa-
tologii Noworodka w Szpitalu Klinicznym 
nr 1 w Zabrzu i wojewódzka konsultantka 
w dziedzinie neonatologii.

» www.gazeta.pl, 20 lipca 2009
 

Nie wiemy, za co 
będziemy dopłacać
M

aria Ochman z „Solidarności” 
uważa, że podpisując ustawę 
koszykową, prezydent, wraz z 

minister zdrowia, wziął na siebie odpowie-
dzialność za to, w jaki sposób będziemy 
leczeni. Przewodnicząca Rady Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
jest zdania, że ustawa uruchamia możli-
wość współpłacenia. – Ale nie wiemy, za 
co będziemy dopłacać - podkreśla.

W piątek prezydent spotkał się z przed-
stawicielami „S”, OPZZ i tzw. porozumie-
nia związków branżowych. Ocenili oni 
wówczas, że ustawa może przyczynić się 
do wprowadzania częściowej odpłatności 
za niektóre świadczenia zdrowotne.

– Nie prosiliśmy prezydenta o weto, 
chcieliśmy jedynie wyrazić nasze wątpli-
wości. Widocznie doradcy pana prezy-
denta uznali je za nieistotne. Na pewno 
prezydent podjął decyzję po długim 
namyśle - powiedziała Ochman w po-
niedziałek.

– Pani minister Ewa Kopacz apelowała, 
aby pozwolić jej wziąć odpowiedzialność 
za to, jak pacjenci będą leczeni, w jaki 
sposób będą informowani o tym, co mają 
zagwarantowane przez państwo, a za co 
musza płacić. Prezydent przychylił się do 
jej prośby, przyjmując na siebie współod-
powiedzialność – uznała Ochman. 

» Polska Agencja Prasowa,
20 lipca 2009 

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w poniedzia-
łek ustawę określającą zasady tworzenia koszy-
ka świadczeń gwarantowanych. Zgodnie z nią 
minister zdrowia będzie określał w rozporzą-
dzeniu, które świadczenia zdrowotne i w jakim 
stopniu mają być finansowane ze środków pub-
licznych.

– Nie będę ukrywał, że szereg zawartych w niej prze-
pisów wzbudziło niepokój moich współpracowników
i ekspertów - zaznacza Lech Kaczyński w oświadczeniu 
opublikowanym na stronie internetowej swojej kancelarii. 
Według niego, nowe przepisy dają szerokie pole do inter-
pretacji, nawet takiej, która umożliwi poszerzanie zakre-
su świadczeń współpłaconych przez obywateli. Prezydent 
podkreśla jednak, że wszystko zależy od treści rozporzą-
dzeń do ustawy, które w najbliższej przyszłości wydać 
musi minister zdrowia.

Zdaniem minister Ewy Kopacz, wejście w życie ustawy 
przyczyni się do racjonalnej wyceny świadczeń zdrowot-
nych, a przez to poprawi się kondycja finansowa szpitali 
i przychodni - tym samym mają się skrócić kolejki do le-
karzy. Zdaniem Kopacz, ustawa gwarantuje równy dostęp 
do porad i zabiegów medycznych i eliminuje sytuację, 
w której są „są równi i równiejsi”.

Trzy największe centrale związkowe jednogłośnie 
prosiły Lecha Kaczyńskiego o niepodpisywanie ustawy. 
Związkowcy chcieli, by wobec „wielu wątpliwości kon-
stytucyjnych” ustawę ocenił TK. Według związkowców, 
ustawa może doprowadzić do wprowadzenia współpłace-
nia za świadczenia medyczne. Podobne zdanie wyrażali 
podczas posiedzeń sejmowej komisji zdrowia posłowie 
opozycji.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-
nej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, 
że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu 
wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki 
zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze 
środków publicznych.

Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane 
przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych. 
Zakwalifikowanie danego świadczenia do koszyka świad-
czeń zdrowotnych będzie oznaczało jego finansowanie 
w całości lub w części ze środków publicznych.

Wykaz świadczeń gwarantowanych ma być dla pacjen-
tów źródłem informacji o tym, jakie świadczenia będą 
finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapła-
cić - chodzi o świadczenia, do których już są dopłaty, np. 
stomatologia, sanatoria, leki. Minister zdrowia będzie 
określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie 
finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pa-
cjenta.

RED.

Koszyk
podpisany
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P
omysłodawcami 
projektu, współfi -
nansowanego przez 
Komisję Europej-
ską, byli austriaccy 

związkowcy. Współautorem 
i jednym z koordynatorów 
przedsięwzięcia jest Marian 
Krzaklewski, członek Ko-
misji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”.

W projekcie uczestniczyli 
związkowcy z Węgier, Czech, 
Austrii i Polski. Wśród nich 
była również  reprezentacja 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności”. W cyklicznych war-
sztatach, zorganizowanych 
m.in. w Wiedniu, Pradze
i Katowicach brali również 
udział przedstawiciele Rady 
Europejskich Pracowników 
z Wyższym Wykształceniem
i Kadr Kierowniczych (EURO-
CADRES Mobilnet). Związ-
kowcy przeanalizowali prob-
lemy związane z mobilnością 
na rynku pracy, zwłaszcza 
w przemyśle metalowym 
i elektronicznym, w sektorze 
badań i rozwoju oraz w służ-
bie zdrowia. Zidentyfi kowali 
także aspekty, które mogłyby 
zmotywować wysoko wykwa-
lifi kowanych pracowników 
do skorzystania z szans, jakie 
stwarza im otwarty europej-
ski rynek pracy.  

Uczestnicy projektu, w 
oparciu o analizę zagadnień 
i problemów związanych z 
mobilnością pracowników w 
swoich krajach, zidentyfi ko-
wali cztery główne obszary, 
na których powinni skoncen-
trować związkową pracę, w 
celu poprawienia warunków 
mobilności i wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa na rynku pracy. 
Na tej podstawie sformułowali 
propozycje i postulaty:

1. Połączmy doradztwo na 
pożegnanie i na powita-
nie członków!

Jeśli przed wyjazdem do pracy 
za granicą pracownik zostanie 
poinformowany o wszelkich 
ważnych kwestiach doty-
czących pracy w wybranej 
branży, czy w danej fi rmie 
w kraju docelowym, lepiej bę-
dzie mógł przygotować się do 
tego wyjazdu m.in. zabierając 
ze sobą właściwe dokumenty. 
Uczestnicy projektu „dobro 
došli” stwierdzili, że może 
nie będą w stanie zapewnić 
mu wszelkich niezbędnych 
informacji, ale jak najlepiej 
powinni przygotować się 
do postawienia właściwych 
pytań i znalezienia na nie od-
powiedzi. Dobre doradztwo 
w sprawach dotyczących mo-
bilności na rynku pracy może 
być prowadzone przez same 
związki zawodowe i może za-

razem stać się wspólną inwe-
stycją organizacji partnerskich 
w Europie, mającą również na 
celu aktywizację związków 
zawodowych pracowników 
z wyższym wykształceniem 
i kadr kierowniczych.

2. Rozwińmy układy zbio-
rowe pracy w europej-
skim duchu!

Związki zawodowe, zważyw-
szy na duże zróżnicowanie 
układów zbiorowych pracy 
w Europie, chcąc stworzyć po-
równywalny i ujednolicony 
system europejski, powinny 
się nawzajem wspierać. To 
wzajemne wspieranie powin-
no polegać na harmonizacji 
treści i standardów, stosowa-
niu jasnych sformułowań, 
rozszerzaniu zakresu działa-
nia układów zbiorowych na 
całe branże, jak również na 
podejmowaniu międzynaro-
dowych inicjatyw dotyczą-
cych negocjowania układów 
zbiorowych. Tu konieczne 
byłoby także przekonywa-
nie organizacji pracodawców 

do europejskiego podejścia 
do negocjacji zbiorowych. 
Należy zwiększyć znaczenie 
i wpływ układów zbiorowych, 
przekonać pracodawców 
i pomóc im zrzeszać się, by 
zyskać partnera społecznego 
do negocjacji w celu uczciwej 
regulacji rynku pracy. 

Należałoby również roz-
szerzyć zakres układów zbio-
rowych o ustandaryzowane 
systemy zaszeregowania, tabele 
wynagrodzeń, uregulowania 
dotyczące kwestii uznawal-
ności doświadczenia zawodo-
wego, regulacje czasu pracy, 
oceny kwalifi kacji i dalszego 
kształcenia pracowników. 
Uczestnicy projektu postu-
lują także wprowadzenie 
ustandaryzowanych opisów 
stanowisk, porównywal-
nych między poszczególnymi 
przedsiębiorstwami, branżami 
lub krajami, by ułatwić do-
kumentowanie zdobytego 
doświadczenia zawodowe-
go w razie zmiany miejsca 
pracy. Proponują także, by 
związkowcy z krajów euro-
pejskich wymieniali się do-
świadczeniami związanymi 
z polityką prowadzenia ne-
gocjacji i zawierania układów 
zbiorowych. Uznali, że ide-
alnie byłoby, gdyby układy 
zbiorowe obejmowały całe 
koncerny, z ujednoliconymi 
prawami, obowiązkami i ta-
belami wynagrodzeń. 

3. Poprawmy dyrektywę 
w sprawie obowiązku 
pracodawcy dotyczące-

go informowania pracowników 
o warunkach stosowanych do 
umowy lub stosunku pracy!
Duże znaczenie, zwłasz-
cza dla wykwalifi kowanych 

pracowników z wyższym 
wykształceniem ma umiesz-
czenie przez pracodawcę 
szczegółowego opisu stano-
wiska pracy, jako obowiąz-
kowego elementu umowy 
o pracę. Dla nich ważne 
jest nabywanie dalszych 
umiejętności, kompetencji 
i wiedzy. Te opisy powinny 
być jasne, zrozumiałe i po-
równywalne w całej Europie. 
Biorący udział w projekcie 
„dobro došli” uznali, że 
w celu zharmonizowania, 
czy nawet wprowadzenia 
standardowych świadectw 
pracy, należy uwzględnić je 
również we wspomnianej 
dyrektywie, stosując jasne 
i jednoznaczne wskazania 
dotyczące ich treści. Stan-
dardowe świadectwa powin-
ny zawierać dokumentację, 
poświadczającą zdobyte 
doświadczenie zawodowe 
na danym poziomie.  

4. Przekształćmy europej-
skie ramy kwalifi kacji 
w wiążącą regulację!

Europejskie ramy kwalifi kacji 
są jedynie zaleceniem i tylko 
część państw członkowskich 
Unii Europejskiej wdraża je do 
swoich krajowych systemów 
kwalifi kacji. Punkt ciężkości 
odnosi się jednak do edukacji 
szkolnej i uniwersyteckiej, 
ale także obejmuje różne 
inne formy dokształcania 
i uczenia się przez całe życie. 
Ramy kwalifi kacji mogą więc 
być użyteczne w procesie 
tworzenia dokumentacji 
indywidualnego rozwoju 
zawodowego pracownika.  
Znaczenie ram kwalifi kacji 
znacznie podniosłoby ich 
stosowanie, w celu porów-

nania różnych stanowisk 
pracy i zadań, a także w celu 
udokumentowania rozwo-
ju kariery zawodowej, czy 
zdobytych umiejętności. 
Uczestnicy projektu doszli 
do wspólnego wniosku, że 
stosowanie ram kwalifi kacji 
mogłoby się przyczynić do 

poprawy stosunków pracy 
w Europie, jednakże musiał-
by zostać spełniony jeden 
warunek. Europejskie ramy 
kwalifi kacji musiałyby zostać 
przekształcone w wiążącą 
europejską regulację prawną 
bądź dyrektywę.

OPR. BG

Dalszemu rozwojowi układów zbiorowych pracy i zwiększeniu znaczenia tego podstawowego elementu 
społecznego służył realizowany przez rok projekt „dobro došli – tworzymy układy zbiorowe pracy na miarę Europy”. 

Zalążek europejskich 
układów zbiorowych 

Dla polskich 
związkowców 
biorących udział 
w projekcie 
„dobro došli” 
niedoścignionym 
wzorem były 
ponadzakładowe 
układy zbiorowe 
zaprezentowane 
przez ich 
austriackich 
kolegów.

„Dobro došli” 
w ocenie związkowców: 
KRZYSZTOF  PIĘTAK, przewodniczący Regionalnej Sek-
cji Przemysłu Metalowego NSZZ „S”:

– Projekt „dobro došli”, tak naprawdę był wstępem do 
pracy nad wspólnymi europejskimi układami zbiorowymi 
pracy. W trakcie ostatniego spotkania w Pradze podkreślali to 
wszyscy jego uczestnicy, jak również komisarz europejski ds. 
społecznych i zatrudnienia Vladimir Spidla oraz nasz koordy-
nator Marian Krzaklewski. Wszyscy uczestnicy projektu bar-
dzo zaangażowali się w jego realizację. Szczególnie koledzy 
z Austrii zaprezentowali interesujące rozwiązania. Nawiązane 
kontakty oraz wspólna praca na pewno zaowocują w przy-
szłości, bo to dopiero początek. Na efekty będziemy musieli 
jeszcze poczekać, gdyż różnice, występujące obecnie w przepi-
sach prawa pracy w krajach europejskich, są zbyt wyraźne. 

ELŻBIETA ŻUCHOWICZ, przewodnicząca „S” w Szpitalu 
Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej: 

– Uczestniczyłam w polsko-austriackiej konferencji zorga-
nizowanej w Katowicach w ramach projektu „dobro došli”. 
Interesowały mnie przede wszystkim rozwiązania dotyczące 
układów zbiorowych dla pracowników służby zdrowia. Zapre-
zentowany przez kolegów z prywatnej, austriackiej ochrony 
zdrowia korzystny układ zbiorowy dla pracowników jest dla 
nas niedoścignionym wzorem. „S” służby zdrowia od wielu lat 
zmierza do zawarcia ponadzakładowego układu, ale zdecy-
dowanie są temu przeciwni politycy, a nawet inne środowiska 
związkowe. W trakcie konferencji zasygnalizowaliśmy inicjaty-
wę „S”, dotyczącą zawarcia układu zbiorowego na poziomie 
naszego województwa, która, niestety, spotyka się z oporem 
władz samorządowych.

MAREK BOGACZ, przewodniczący „S” w Centrum 
Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „Emag”
w Katowicach:

– Ważna dla nas była lektura układów zawieranych przez 
kolegów z innych krajów. Udostępniono nam ponadzakładowy 
układ dla pracowników instytutów badawczo-rozwojowych 
w Austrii. My nie możemy takiego zawrzeć, bo nie istnieje or-
ganizacja pracodawców z jednostek badawczych. Z około 200. 
krajowych instytutów w części zawarte zostały układy zakłado-
we z pracodawcami. Chcielibyśmy je ujednolicić, zawrzeć jeden 
układ, zbliżony do austriackiego, ale do tego daleka droga. 
Nie mamy partnera po stronie pracodawcy i na razie  tkwimy 
w układach zbiorowych z minionej epoki.

Od lewej : Krzysztof Piętak, Marian Krzaklewski, Joanna Gryga, Vladimir Spidla, Halina Cierpiał, Marek 
Bogacz, Małgorzata Podwyszyńska, Halina Jarząbek

Foto: archiw
um

Polscy i czescy uczestnicy projektu

Foto: archiw
um
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Pracownicy chrzanowskiej 
spółki Valeo na brak pracy 
nie mogą narzekać. Po chwi-
lowym zastoju spowodowa-
nym spowolnieniem gospo-
darczym produkcja idzie 
pełną parą, ale oglądając 
paski z wypłaty trudno w 
to uwierzyć.

Firma działa na polskim 
rynku od pięciu lat i zajmuje 
się produkcją na potrzeby 
motoryzacji. Powstają tutaj 
m.in. światła do różnych 
modeli samochodów. „So-
lidarność” powstała tam 
w 2005 r. Jak wspominają 
pracownicy, na początku 
wynagrodzenia w spół-
ce nie były najgorsze, ale 
cały czas utrzymywały się 
na niezmienionym pozio-
mie. Dlatego w zeszłym 
roku pracownicy zaczęli 
upominać się o podwyżki. 
Bezskutecznie, nie pomo-
gły ani negocjacje, ani spór 
zbiorowy. W 2009 roku roz-
mowy zostały wznowione, 
ale dyrekcja nie godzi się 
na wzrost wynagrodzeń 
twierdząc, że żądania pra-
cowników są niesłuszne. 
Pracownicy podkreślają 
natomiast, że po chwilo-
wym zastoju sytuacja spółki 
znacznie się poprawiła i nie 
zgadzają się z argumentacją 
pracodawcy.

– Z informacji przekazy-
wanych przez dyrekcję wy-
nika, że zakład osiąga zyski, 
produkcja i zatrudnienie 
wzrastają. Ogólny wynik 
firmy jest bardzo dobry, 
jednak pracodawca zasłania 
się kryzysem i twierdzi, że 
nasze roszczenia są nieuza-
sadnione – mówi Sebastian 
Pająk przewodniczący „So-
lidarności” w Valeo.

Zdaniem wiceprzewodni-
czącego Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” Sławomira 
Ciebiery pracownicy spółki 
mają podstawy, żeby upo-
minać się o większe płace. 
– Pracodawca zarzuca związ-
kowcom, że nadużywają 
prawa i rozpoczynają spory 
zbiorowe bez podawania 
konkretnych przyczyn. Ma 
też pretensje, że wkrótce 
po zakończeniu jednego 
sporu chcą rozpocząć ko-
lejny. Tymczasem pracow-
nicy Valeo mają prawo do 
żądań płacowych i są one 
w pełni uzasadnione – za-
znacza wiceprzewodni-
czący ZR.

Związkowcy wciąż mają 
nadzieję, że uda się osiągnąć 
porozumienie z pracodaw-
cą, a ogłaszanie kolejnego 
sporu zbiorowego nie bę-
dzie potrzebne.

AGNIESZKA KONIECZNY

Uruchomienie progra-
mu dobrowolnych odejść 
postulowali związkowcy 
z 16 krajowych spółek PKP 
Cargo podczas wiosenne-
go protestu przed Mini-
sterstwem Infrastruktury. 
Teraz zarządzający spółką, 
w porozumieniu ze stroną 
rządową, pod naciskiem 
organizacji związkowych 
zdecydowali się na reali-
zację tego postulatu.

Ale jeszcze na początku 
roku sytuacja w spółce wy-
glądała zupełnie inaczej. Jej 
kierownictwo zdecydowało, 
że z powodu braku środków 
fi nansowych na odprawy dla 
zatrudnionych nie będzie 
tam zwolnień grupowych. 
Zamiast tego w poszcze-
gólnych zakładach Cargo 
w całej Polsce, co drugi miesiąc, 
z przyczyn ekonomicznych, 
zwalniano 29 pracowników. 
Takie działania spotkały 
się ze sprzeciwem strony 
związkowej. 

Spełnienie jej postulatu 
nie było proste, bo PKP 

Cargo faktycznie pienię-
dzy nie ma. Jednak spółce 
udało się wyegzekwować 
od rządu dług z tytułu 
wykonanych przewozów 
pasażerskich. Lokomoty-
wy należące do PKP Cargo 
obsługiwały pociągi pasa-
żerskie pozostające w gestii 
urzędów marszałkowskich. 

Odzyskane środki przezna-
czone zostały na odprawy 
dla pracowników.

W PKP Cargo w Tarnow-
skich Górach do końca roku 
miało zostać zwolnionych 
208 pracowników. Tymcza-
sem z programu dobrowol-
nych odejść skorzystały już 
282 osoby. Związkowcy 

z „Solidarności” przewi-
dują, że w przyszłym roku 
możliwe będą przyjęcia 
nowych pracowników. 
Już teraz zatrudnieni mają 
trudności w skorzystaniu 
z urlopów wypoczynko-
wych, bo nie ma ich kto 
zastąpić. 

– Są osoby, które w przy-
szłym roku nabędą upraw-
nienia emerytalne, a jed-
nak już teraz zdecydowały 
się na odejście z zakładu. 
Planują zarejestrować się 
w urzędach pracy. Wielu 
z tych pracowników ma 
już problemy zdrowotne 
i w tym czasie zamierzają 
się leczyć – mówi Ryszard 
Lach, przewodniczący za-
kładowej „S”.

W tarnogórskim zakła-
dzie najliczniej z programu 
dobrowolnych odejść sko-
rzystali pracownicy sekcji 
maszynistów. To właśnie 
wśród nich występowały 
największe przerosty za-
trudnienia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

B
ezprawnie zwol-
niony z pracy 
w klinice okuli-
stycznej dr Marek 
Czekaj otrzyma 

wsparcie Śląsko-Dąbrow-
skiej „Solidarności”. 

Przypomnijmy: Marek 
Czekaj był przywódcą prote-
stu załogi szpitala przeciwko 
połączeniu należącej do Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego kliniki z zabrzańskimi 
klinikami alergologiczną
i endokrynologiczną. Tym 
samym liczba łóżek dla dzieci 
i dorosłych z chorobami oczu 
zmniejszyłaby się o 50. Przed 
szpitalem przez kilka dni 
działało „białe miasteczko”, 
a protestujący, których popie-
rała tamtejsza „Solidarność”, 
dostawali wsparcie m. in. od 
Zarządu Regionu. 

Nowe władze szpitala 
uznały jego działalność za 
próbę dyskredytacji dyrek-
cji i zwolniły dyscyplinarnie 
z pracy. O powstrzymanie się 
od tej decyzji apelowała m. in. 
„Solidarność” i wicewojewo-
da śląski Adam Matusiewicz. 
Stało się to z rażącym naru-
szeniem ustawy o społecznej 

inspekcji pracy i „radach 
pracowników” (dr Czekaj 
jest w szpitalu SIP-owcem
i przewodniczącym rady pra-
cowników). – Mam przeko-
nanie graniczące z pewnoś-
cią, że sąd pracy przywróci 
Marka do pracy – komentuje 
Krzysztof Hus z Biura Szkoleń 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 

Marek Czekaj dostał już 
wsparcie prawników Śląsko-

Dąbrowskiej „S”, którzy będą 
go reprezentować w sądzie. 
Do czasu przywrócenia do 
pracy będzie też dostawał fi -
nansową pomoc z funduszu 
dla szykanowanych związ-
kowców. „Solidarność” roz-
waża też akcje protestacyjne 
w obronie kolegi. 

W specjalnym stanowisku 
prezydium Zarządu Regio-
nu napisano ponadto, że 

decyzja dyrektora szpitala o 
zwolnieniu dr. Czekaja nie 
jest niezależna, lecz wynika 
z poleceń władz Śląskiego 
Uniwersytetu Medyczne-
go. „Naszym zdaniem jest 
to zemsta pani rektor za 
objęcie przez dr. Czekaja 
nieformalnego przywódz-
twa protestu społecznego 
w szpitalu. Protest utrudnił 
pani rektor działania zmie-
rzające do obniżenia rangi 
kliniki okulistycznej, a tym 
samym do ułatwienia pry-
watnym podmiotom wejścia 
„tylnymi drzwiami” na śląski 
rynek usług okulistycznych” 
– głosi treść stanowiska Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S”.

WOJCIECH GUMUŁKA

dr Marek Czekaj 
dostanie wsparcie
„Solidarność” rozważa też akcje protestacyjne w obronie związkowca.

Do czasu 
przywrócenia
do pracy dr Czekaj 
będzie dostawał 
fi nansową pomoc 
z funduszu dla 
szykanowanych 
związkowców.

Foto: internet 

9 pensji i 15 tys. zł otrzymali pracownicy z PKP Cargo, którzy zdecydowali się 
na dobrowolne odejście z zakładu. Tak wysokie odprawy to sukces strony związkowej. 

Ruszyły dobrowolne 
odejścia z PKO Cargo

Pomimo niełatwej sytuacji fi nansowej spółki, w PKP Cargo trwa 
program dobrowolnych odejść

Foto: internet 

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego Popiełuszki 

w Bytomiu. Cegiełki w cenie10 zł (limitowany 

nakład 5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzi-

bie Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” i we 

wszystkich Biurach Terenowych.

Pracują pełną parą 
– chcą podwyżek

Firma osiąga zyski ale pracodawca twierdzi, że roszczenia płacowe 
pracowników nie mogą być spełnione

Foto: internet 

Nowe
władze
szpitala
uznały
działalność
dr Marka
Czekaja za 
próbę
dyskredytacji 
dyrekcji
i zwolniły
dyscyplinarnie 
z pracy
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Lepiej zapobiegać, niż le-
czyć. To znane z medycyny 
hasło może się sprawdzić ... 
w motoryzacji.

Wszystko za sprawą Pol-
skiej Izby Motoryzacji, która 
wspólnie z organizacjami 
związkowymi chce prze-
konywać pracowników 
zatrudnionych w branży, że 
warto się szkolić i zdobywać 
nowe umiejętności, zanim 

będzie za późno. To znaczy 
zanim stracą pracę.

Sławomir Ciebiera, wi-
ceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarno-
ści” uważa, że to bardzo 
dobry pomysł. – Dzisiaj 
motoryzacja przechodzi 
kryzys, ludzie tracą pracę 
i nie są przygotowani do 
innej – mówi wiceprze-
wodniczący.

Jego zdaniem, przekona-
nie pracowników do tego, 
że powinni zdobywać nowe 
zawody może być trudne 
i oznaczać pokonanie pew-
nego stereotypu. – Ludzie 
będą się bali, że jak zdobędą 
inne kwalifi kacje to praco-
dawca będzie miał podsta-
wy, żeby ich wyrzucić. Nie 
o to chodzi. Chcielibyśmy 
tylko, żeby pracownicy byli 

przygotowani na ewentu-
alność zwolnienia i się nie 
bali  – argumentuje.

Takie podejście musi się 
wiązać z rewolucją w biu-
rach zatrudnienia. Do tej 
pory większość szkoleń 
i kursów była dostępna tylko 
dla osób bezrobotnych. 
O jeszcze zatrudnionych, 
nikt nie myślał.

AK

Od 1 sierpnia popularna „je-
dynka” i „czwórka” zostaną 
zastąpione przez miejskie au-
tobusy. Taką decyzję podjęły 
władze miasta, przychylił się 
do niej KZK GOP.

Zdaniem prezydenta Gli-
wic, obie linie są w bardzo 
złym stanie, ich remont jest 
nieopłacalny a zastąpienie 
autobusami o wiele tańsze. 
– Aby wprowadzić na szyny 
nowoczesne, niskopodło-
gowe tramwaje trzeba by 
przeprowadzić gruntowny 
i niezwykle kosztowny re-
mont torowisk oraz kupić 
nowe wagony. Miasta nie 
stać na taki wydatek. Nie 
ma też możliwości uzyskania 
na ten cel pieniędzy z Unii 
Europejskiej. Utrzymywa-
nie tramwajów na liniach 
1 i 4 jest dwa razy droższe 
od autobusów, które mogą 
je z powodzeniem na tej tra-
sie zastąpić – argumentuje 
prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz.

Gliwiczanie stanowczo 
jednak protestują przeciwko 
likwidacji linii tramwajowych 
i domagają się odwołania 
prezydenta. Decyzja władz 
miasta pociągnęła za sobą 
niepokój wśród pracow-
ników gliwickiej zajezdni 
zatrudniającej ponad 370 
osób (stąd wyjeżdżają rów-
nież tramwaje nr 3, 5, 18 i 35 
obsługujące okoliczne mia-
sta.) Pojawiły się plotki, że 
cała zajezdnia może zostać 

zlikwidowana, a pracownicy 
przeniesieni do sąsiedniego 
Bytomia. Oczywiście nie 
wszyscy, bo w takiej sy-
tuacji nie obejdzie się bez 
zwolnień. O swoje miejsca 
pracy najbardziej boją się 
pracownicy techniczni i 
administracyjni.

– Nie ma jeszcze żadnej 
konkretnej decyzji na ten 
temat – uspokaja Ryszard 
Mastalerz przewodniczący 
„Solidarności” w Tramwajach 
Śląskich. Nie chce komen-
tować plotek, ale nie dziwi 
się pracownikom zajezdni, 
że się boją. 

Na 21 lipca (dzień zamyka-
nia numeru TŚD) zaplanowa-
ne zostało spotkanie prezesa 
spółki z przedstawicielami 
organizacji związkowych. 
Być może rozmowy przy-
niosą więcej szczegółowych 
informacji, rozwieją plotki 
i strach.

AGNIESZKA KONIECZNY

B
atog ukarany został 
za 20-minutowy 
pobyt w pracy w 
trakcie L-4. Pre-
zes uznał, że jego 

obecność naruszyła „usta-
loną organizację i porządek 
w procesie pracy”. – Będąc 
na zwolnieniu lekarskim z 
adnotacją „chory może cho-
dzić”, otrzymałem telefon 
od organizatorów wystawy 
kwiatów, którzy prosili mnie 
o pilną pomoc w podłącze-
niu sprzętu. Zrobiłem to za 
darmo. Dwaj organizatorzy 
podziękowali mi za pomoc, a 
trzeci, prezes Andrzej Kotala, 
wręczył mi naganę – relacjo-
nuje Batog.

Prezes nie uznał odwo-
łania przewodniczącego od 
kary i poinformował o niej 
Śląsko-Dąbrowską „S”. Bły-
skawiczna reakcja prezydium 
ZR doprowadziła do spot-
kania Sławomira Ciebiery 
z prezesem Kotalą, podczas 
którego udało się im wy-
pracować kompromis. Jest 
nadzieja, że pracodawca 
wreszcie rozpocznie dialog 
ze stroną związkową, bardzo 

zatrwożoną obecną sytuacją 
ekonomiczną  WPKiW.

Park traci zamiast zarabiać
Jeżeli do końca roku zarząd 
parku nie wykaże choćby 
złotówki dochodów, to bę-
dzie musiał oddać Skarbowi 
Państwa 12 mln z pomocy 
publicznej, plus 5 mln zł 
odsetek. Takie są warunki 
umowy zawartej w 2005 

r. Wtedy nieuchronne jest 
wkroczenie do WPKiW syn-
dyka, którego działania za-
wsze związane są ze zwol-
nieniami. Jeżeli ten czarny 
scenariusz się ziści, to 120 
pracowników z 220-osobo-
wej załogi parku pozostanie 
bez zatrudnienia. 

Pracownicy są rozgory-
czeni. W tym roku prezes 
obiecał inwestycje, które 

miały przynieść parkowi 
zyski. Na obietnicach się 
skończyło. Co więcej, w We-
sołym Miasteczku, co drugi 
dzień obowiązują promocje, 
na których park traci, zamiast 
zarabiać. Nie funkcjonuje 
kilka urządzeń, uznawanych 
do tej pory przez odwiedza-
jących za atrakcje, nie zaku-
piono również nowych, co 
wcześniej obiecywano.

- Nie ma dobrej pogody dla 
WPKiW. Na szkodliwych dla 
parku działaniach stracimy 
wszyscy. Nie stracą tylko ci, 
którym zależy, by park nie 
miał złotówki na plusie i by 
lekką ręką pozbyć się nale-
żących do niego terenów. 
Urząd Marszałkowski prze-
kazuje nam spore kwoty na 
remonty i modernizację, ale 
to nie są inwestycje umoż-
liwiające zarobkowanie. Za-
stanawiamy się, czy z nich 
nie będą korzystać przyszli 
nabywcy niektórych terenów 
parku od syndyka – mówią 
związkowcy. 

Kierownicy podnieśli średnią
Parkowa „Solidarność” wska-
zuje także na antypracowniczą  
i antyzwiązkową politykę pro-
wadzoną przez pracodawcę. 
Szef związku branżowego, 
który pełnił funkcję kierow-
nika administracji, obecnie 
jest inspektorem ds.... śmieci. 
Sprawdza kubły, czy nie są 
przepełnione. Wiceprzewod-
niczący „S” odszedł z pracy. 
Miał dosyć tłumaczenia się 
ze swej działalności. W tym 
roku ok. 60 osób musiało 
skorzystać z dopłat do mi-
nimalnego wynagrodzenia. 
Prezes zaoferował podwyżkę 
dla załogi, w zamian za zgodę 
związków na zwolnienie por-
tierów-emerytów. Podwyżki 
wynosiłyby ledwie 18 zł. Do 
listy emerytów przeszmu-
glowane zostały 3 osoby, dla 
których praca w Parku była 
jedynym źródłem utrzyma-
nia. Związkowcy wybronili 
je przed zwolnieniami. W 
miejsce emerytów do pracy 
przyjęci zostali nowi kierow-
nicy. Oczywiście z wysokimi 
pensjami. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Dzięki interwencji Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, prezes chorzowskiego parku wycofał naganę dla szefa 
tamtejszej „S”. Zadeklarował też chęć dialogu ze Związkiem. – Należy zrobić wszystko, aby zakopać wzajemne animozje. 
Konfl ikty nie służą parkowi – komentuje Sławomir Ciebiera, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Ukarany za to, że był w pracy

– Nie chcemy walczyć 
z pracodawcą tylko współ-
pracować i zwracać uwagę 
na problemy pracowników 
– mówią związkowcy ze 
śląskich sądów.

Międzyzakładowa Ko-
misja Koordynacyjna NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Sądów powstała w ubiegłym 
roku. – Chcieliśmy nawią-
zać kontakty między sobą, 
rozpocząć współpracę z pra-
codawcami i doprowadzić 
do rozmów z ministrem 
sprawiedliwości – mówi 
przewodnicząca komisji 
Edyta Odyjas. 

Warunki pracy i płacy 
w wielu śląskich sądach 
pozostawiają dużo do ży-
czenia. Podobnie jak relacje 
pracodawców ze związ-
kowcami, a przecież są to 

instytucje, które powinny 
świecić przykładem i być 
wzorem dla innych praco-
dawców.

Podczas spotkań orga-
nizowanych od roku przez 
MKK związkowcy prze-
konują się, że problemy 
pracownicze w większości 
sądów są bardzo podobne. 
Zdaniem Edyty Odyjas, 
skutecznym sposobem na 
ich rozwiązywanie mógłby 
być wzrost uzwiązkowienia. 
Jednak wśród pracowni-
ków sądowych wciąż pa-
nuje przesąd, że nie wolno 
im się zrzeszać. – Musimy 
brać przykład z urzędów 
skarbowych, gdzie dzięki 
zorganizowaniu i pomysło-
wości, związkowcy odno-
szą wiele sukcesów – mówi 
Odyjas.

Chociaż działalność 
związkowa w sądach nie 
jest łatwa MKK „małymi 
kroczkami” zaczyna odnosić 
sukcesy. Niedawno w jed-
nym z sądów zakończyła się 
kontrola PIP i potwierdziła 
nieprawidłowości, na które 
wskazywali związkowcy.

W protokole pokontrol-
nym znalazły się zapisy do-
tyczące m.in. zapewnienia 
pracownikom odpowiedniej 
powierzchni wolnej od urzą-
dzeń technicznych i sprzętu, 
nakazania przeprowadzenia 
oceny warunków pracy na 
stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe oraz 
przeprowadzenie pomiarów 
natężenia oświetlenia na 
stanowiskach pracy.

Inspektorzy PIP wnieśli 
również m.in. „o dostoso-

wanie postanowień tre-
ści regulaminu pracy do 
przepisów powszechnie 
obowiązujących w zakresie 
dotyczącym długości trwania 
okresu rozliczeniowego dla 
rozliczenia pracy w godzi-
nach nadliczbowych”. Inne 
zalecenie dotyczy ułożenia 
akt osobowych w sposób 
określony przepisami.

– Mam nadzieję, że PIP 
skontroluje również te sądy, 
w których nie działa organi-
zacja związkowa. Nie chce-
my, aby zostało to odebrane, 
jako atak na sądy. Wręcz 
przeciwnie, nadzorem PIP 
powinny i być objęci wszyscy 
pracodawcy i podmioty, na 
rzecz których świadczona jest 
praca przez osoby fi zyczne 
– zaznacza Odyjas.
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Sąd powinien świecić przykładem

Motoryzacyjna profi laktyka

Koniec walki
o gliwickie tramwaje

Gliwiczanie protestują przeciwko 
likwidacji linii tramwajowych
i domagają się odwołania
prezydenta miasta

Foto: internet 

Park wymaga
inwestycji,
inaczej czeka
go śmierć 
– alarmują
związkowcy

Jeżeli do końca 
roku WPKiW 
nie wykaże, 
choćby złotówki 
dochodów, to do 
parku wkroczy 
syndyk. Może to 
oznaczać zwolnienia
i wyprzedaż parkowych 
terenów.

Foto: archiwum 
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Syn zwraca się do ojca: 
– Tatusiu, kup mi rewolwer! 
No kup mi... Musisz mi 
kupić! 
– Cicho! – reaguje zdecydo-
wanie ojciec. – Nie kupię ci! 
– Ale ja uważam, że 
powinieneś mi kupić! 
– A ja uważam, że nie
i basta! W końcu, 
kto tu jest głową rodziny?! 
– Na razie ty. Ale gdybyś
mi kupił rewolwer...

***
Pukanie do drzwi. 
Otwiera pani domu, 
za rogiem żebrak.
– A czego wam trzeba, 
dobry człowieku?
– Kawałek chleba, 
szanowna pani, gdyby się 
znalazł, byłbym nad wyraz 
zobowiązany.
– Ach, dobry człowieku, 
macie szczęście. Mieliśmy 
dzisiaj małą uroczystość 
i sporo tortu zostało.
– Ależ szanowna pani 
zbyt łaskawa. Tylko chleba 
kawałek.
– Ach dobry człowieku,
to żaden kłopot.
Pani domu przynosi spory 
kawał tortu i z dumą
 wręcza go żebrakowi. 
Chcąc nie chcąc 
go przyjmuje
i pod nosem szepcze:
– Cholera... Jak teraz 
denaturat przez to 
dziadostwo przesączyć?...

***
W liście z koloni Jasiu 
pisze do rodziców:
– Tutaj jest pięknie, 
jestem bardzo zadowolony, 
dużo leżę i odpoczywam. 
Bądźcie spokojni
i nie martwcie się o mnie.
P. S. 
Co to jest epidemia?

A TO znacie?

ZNALEZIONE  www sieci
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§
Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ustawa Kodeks pracy

Ustawa Kodeks pracy

W dniu 7. lipca 2009r. odeszła od nas przedwcześnie

nasza Koleżanka

Ś.P. ELŻBIETA MARIA PILLICH
W latach 1967-2000 pracowała w Instytucie Spawalnictwa 
w Gliwicach, a w 1980 r. należała tam do grona założycieli NSZZ 
„Solidarność”. Po wznowieniu legalnej działalności Związku 
w 1989r. aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Zakłado-
wej, pełniąc aż do przejścia na emeryturę funkcje sekretarza
i skarbnika. Zawsze pogodna, miła, uczynna i bardzo życzliwa 
uczestniczyła w wielu działaniach Regionalnej i Krajowej Sekcji 
Nauki, pomagała w organizacji Walnych Zebrań Delegatów 
RSN i KSN, brała udział w rozmaitych pracach związkowych, 
służyła radą i pomocą. Będzie Jej nam bardzo brakowało.

Mężowi Ś.P. Koleżanki Eli, 
Kol. Wojciechowi Pillichowi, 
ich Dzieciom i całej Rodzinie

przekazujemy wyrazy współczucia oraz wsparcia 
w imieniu Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” 

Regionu Śl.-Dąbrowskiego i własnym 
– Kazimierz A. Siciński, przewodniczący

Pożegnanie naszej Ś.P. Koleżanki odbyło się
w dniu 10 lipca 2009 r. w Zabrzu – w Kościele pw. Św. Andrzeja 

Apostoła, i na pobliskim Cm. Parafi alnym.

W
ielu pra-
cowników 
już rozpo-
częło swój 
urlop lub 

właśnie z utęsknieniem 
myśli o zbliżającym się 
corocznym letnim wy-
poczynku. Chcielibyśmy 
przypomnieć, kiedy i jak 
pracodawca może nam, 
zgodnie z prawem, prze-
rwać nasz wypoczynek i 
przywołać nas do pracy.

Zgodnie z art. 167 § 1 
K.p. pracodawca będzie 
mógł odwołać pracownika z 
urlopu tylko wówczas, gdy 
jego obecności w zakładzie 
wymagają okoliczności nie-
przewidziane w chwili roz-
poczynania urlopu. Jest to 
wyjątek od wyrażonej w 
art. 152 K.p. zasady, która 
gwarantuje pracowniko-
wi coroczny wypoczynek 
podczas nieprzerwanego 
urlopu.

Powyższe oznacza, że 
pracodawca będzie upraw-
niony odwołać pracownika 
z urlopu tylko w sytuacji, 

kiedy obecność tego pra-
cownika w zakładzie pracy 
będzie konieczna i niezbęd-
na, a przyczyny obecności 
pracownika nie były znane 
pracodawcy przed rozpo-
częciem urlopu.

Polecenie powrotu z ur-
lopu i stawienia się do pracy 
traktuje się jako polecenie 
służbowe. Niewykonanie 
go, nawet w sytuacji, kiedy 
uważamy, że pracodawca 
niesłusznie nas odwołał, 
może skutkować zastoso-
waniem wobec pracownika 
środków dyscyplinujących 
lub kar porządkowych (art. 
108 § 2 K.p.), a nawet roz-
wiązaniem umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
pracownika, tzn. w trybie 
art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

Co jest także istotne, pra-
codawca nie ma obowiązku 
uzasadniać swojej decyzji, 
jednak w przypadku sporu 
przed sądem (np. kiedy pra-
cownik wskutek niewyko-
nania polecenia zostanie 
zwolniony dyscyplinarnie) 
pracodawca musiał wykazać, 

że nieobecność odwoływa-
nego pracownika mogła do-
prowadzić do poważnych 
zakłóceń w procesie pracy 
oraz że nie można było prze-
widzieć okoliczności uza-
sadniających odwołanie z 
urlopu, zanim pracownik 
rozpoczął urlop.

Jakie konsekwencje ponie-
sie pracodawca, jeśli odwoła 
pracownika z trwającego 
już urlopu?

Art. 167 § 2 K.p. naka-
zuje pracodawcy pokrycie 
kosztów poniesionych przez 
pracownika w bezpośrednim 
związku z odwołaniem go 
z urlopu. Koszty, których 
pokrycia może domagać się 
pracownik, to m.in.:
• wydatki związane z za-

mierzonym wyjazdem 
na wypoczynek opłaco-
ne przez pracownika „z 
góry” (w części propor-
cjonalnej do okresu po-
bytu niewykorzystanego 
z powodu odwołania), 

• koszty opłaconych, ale 
niewykorzystanych wy-
cieczek, 

• koszty przejazdu z miej-
sca odpoczynku do sie-
dziby fi rmy, o ile koszt 
ten poniósł bezpośrednio 
pracownik. 
Wydatki powyższe po-

winny być udokumento-
wane, np. w formie faktur, 
inaczej w razie braku doku-
mentów potwierdzających 
poniesione wydatki stosu-
je się odpowiednie kwoty 
i stawki, przewidziane w 
przepisach wewnątrzza-
kładowych pracodawcy, 
a także przepisy dotyczą-
ce zwrotu kosztów pono-
szonych z tytułu podróży 
służbowej.

W przypadku niewy-
wiązania się pracodawcy z 
obowiązku zwrotu kosztów 
pracownik może wystąpić z 
roszczeniem do sądu pracy. 
Roszczenie to – stosownie do 
art. 291 § 1 K.p. – przedaw-
nia się wraz z upływem 3 lat 
od chwili, w której stało się 
wymagalne.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Kiedy pracownika można 
odwołać z wakacji?

Zostałam zatrudniona do 
prac interwencyjnych na 
rok. Ile należy mi się urlopu 
wypoczynkowego?

Osób zatrudnionych do 
prac interwencyjnych doty-
czą przepisy Kodeksu pracy. 
Pracodawca ma obowiązek 
zawrzeć z zatrudnianą osobą 
umowę o pracę. W związku 
z tym mają tu zastosowanie 
również przepisy dotyczą-
ce urlopów wypoczynko-
wych.

Zgodnie z Kodeksem 
pracy ma Pani – w zależno-
ści od długości Pani stażu 
pracy – prawo do 20 bądź 

26 dni urlopu rocznie. „Art. 
154 § 1. Wymiar urlopu 
wynosi:
1. 20 dni – jeżeli pracownik 

jest zatrudniony krócej 
niż 10 lat, 

2. 26 dni – jeżeli pracow-
nik jest zatrudniony co 
najmniej 10 lat”. 
 Jeżeli jest to pierwsza w 

Pani życiu praca, to zgodnie 
z art. 153 § 1 K.p. w roku 
kalendarzowym, w którym 
podjęła Pani pracę, uzysku-
je Pani prawo do urlopu z 
upływem każdego miesią-
ca pracy, w wymiarze 1/12 
wymiaru urlopu przysługu-

jącego po przepracowaniu 
roku (czyli 1/12 z 20 dni). 
W roku następnym zasto-
sowanie będzie mieć zasada 
omówiona poniżej.

Jeśli zatrudnienie nastą-
piło w trakcie roku i nie jest 
to Pani pierwsza praca, to 
zastosowanie będzie miał 
art. 1551 § 1 K.p. mówiący 
o zasadzie proporcjonalno-
ści. Zatem urlop, jaki będzie 
Pani przysługiwał, zależy od 
okresu zatrudnienia w danym 
roku kalendarzowym. Aby 
ustalić liczbę dni urlopu, do 
których będzie Pani miała 
prawo w tym roku, należy 

ilość miesięcy zatrudnienia 
podczas prac interwencyj-
nych przypadających na 
ten rok podzielić przez 12 
(miesięcy) i pomnożyć razy 
roczny wymiar: 20 lub 26 
dni. Dla roku następnego 
należy wykonać analogicz-
ne obliczenia – także jeśli 
podjęta w tym roku praca 
jest Pani pierwszą pracą w 
życiu.

Powyższe informacje 
dotyczą zatrudnienia na 
pełen etat.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wysokość urlopu w razie 
prac interwencyjnych 

 Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

Śp.

WŁADYSŁAWA PROKOPA
byłego przewodniczącego

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PEC Katowice

Rodzinie i Przyjaciołom
składają

„Solidarność” i pracownicy PEC Katowice

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2009 r.):  3.185,61 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.167,60 zł do 4.025,60 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.025,60 zł (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)
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Od 7 do 12 sierpnia w Słupsku 
odbędzie się Międzynarodo-
wy Festiwal Brydża Sporto-
wego Pamięci arcymistrza 
Henryka Wolnego. 

Impreza rozgrywana jest 
pod patronatem „Solidarno-
ści”. Zainicjowana została 
przed 19 laty przez Zarząd 
Regionu Słupskiego NSZZ 
„S”. Obecnie organizowana 
jest przez Stowarzyszenie 
Międzynarodowy Festiwal 
Brydża Sportowego „Soli-
darność”. 

Na czele Komitetu Hono-
rowego stoi przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 
Janusz Śniadek. 

– Z największą radością 
przywitam zawodników, ich 
rodziny i kibiców w grodzie 
nad Słupią, który w tym cza-
sie będzie niekwestionowaną 
brydżową stolicą Polski. Będę 
im życzył wielkich emocji i 
szczęśliwych rozdań, chociaż 
w brydżu sportowym, jak 
w żadnej innej grze, szczęś-
cie w kartach nie decyduje 
o wygranej  – mówi Janusz 
Śniadek.

Słupski Międzynarodowy 
Festiwal Brydża Sportowego 
jest jedną z najważniejszych 
polskich imprez sportowych. 
Każdego roku uczestniczy 
w niej ponad 800. zawodni-
ków z kraju i z zagranicy. Są 
to najlepsi polscy brydżyści 
i czołowi reprezentanci wielu 
europejskich i światowych 
związków brydżowych. Dla 
zwycięzców poszczególnych 
turniejów festiwalowi spon-
sorzy ufundowali nagrody 
fi nansowe. Ich ogólna pula 
wynosi 200 tys. zł.

Do startu w Festiwalu 
organizatorzy zapraszają 
reprezentantów wszystkich 
województw oraz federacje 
brydżowe z innych państw. 
Prawo do startu w imprezie 
mają związkowcy z „S”, zgło-
szeni imiennie na piśmie przez 
zarządy regionów, komisje 
zakładowe i inne struktury 
organizacyjne „S”.

Bliższe informacje na temat 
zawodów udzielane są pod 
numerami telefonów: 059 
842 70 52, 0601 831 325.

BG       

O
rganizatorem im-
prezy jest funk-
cjonujący przy 
katowickiej ko-
palni „Staszic” 

klub skatowy „Amicus”, któ-
rego zawodnicy w tym roku 
zajęli pierwsze miejsce w kla-
syfi kacji drużynowej. Ale to 
nie koniec sukcesów klubu 
z Giszowca. W klasyfi kacji 
open zwyciężył Lothar Gatt-
ner, a w klasyfi kacji kobiet 
najlepsza okazała się Marta 
Szeliga. Obydwoje trenują w 
klubie „Amicus”. W klasyfi -
kacji junior pierwsze miejsce 
zajął Grzegorz Szymański 
z LZS Tarnów Opolski.

– Gry były zacięte, ale pro-
wadzone w duchu sportowej 
rywalizacji. Mistrzostwa po 
raz kolejny zorganizowane 

zostały z pomocą „Solidar-
ności”. W ten sposób nasz 
związek przyczynia się do 

popularyzacji skata, tej cu-
downej gry, kulturowo tak 

mocno osadzonej wśród gór-
niczej braci i ich rodzin – 
mówi kierujący „Amicusem” 
przewodniczący zakładowej 
„S” w kopalni Staszic Piotr 
Czypionka, prywatnie wielki 
miłośnik skata. 

BG 

Emocje brydżowe 
w Słupsku

Szkaciorze z „Amicusa” najlepsi!

Kalendarz z solidarnościowymi 
pomnikami
Jeżeli w Twojej okolicy znaj-
duje się pomnik związany 
z historią „Solidarności”, 
powiadom o tym Zarząd 
Regionu lub najbliższe Biuro 
Terenowe.

Zdjęcie tego pomnika 
może znaleźć się w „Informa-
torze Związkowym z Kalenda-
rzem na Rok 2010” wydanym 
przez Przegląd Oświatowy 
z okazji 30. rocznicy po-
wstania NSZZ „Solidarność”, 
którą będziemy obchodzić 
w przyszłym roku.

Zdjęcia te z małym pod-
pisem umieszczone zostaną 
klatkowo, tworząc piękną i 
ciekawą wyklejkę kalenda-
rza. Zostaną opublikowane 
w kolorze sepii lub czarno
-białym, jest to w zakresie 
przemyśleń kolorystycz-
nych i grafi cznych - mówi 
Alina Hawera z redakcji 
„Przeglądu Oświatowe-
go” i zapewnia, że zdjęcia 
pomników umieszczone 
zostaną w informatorze 
gratis. Ostateczny termin 

ich przesyłania upływa 24 
lipca br.

RED.

Zdjęcia pomników 
związanych z historią 
„Solidarności” można 
przesyłać na adresy: 
region@solidarnosc-kat.pl, 
prezydium@solidarnosc-
kat.pl lub do najbliższego 
Biura Terenowego. Zdjęcia 
powinny być w bliskim uję-
ciu i najlepiej w ułożeniu 
pionowym, w formatach 
TIFF 300 dpi lub JPG 300 
dpi. Rozmiar zdjęć, które 
sformatowane zostaną 
w redakcji, powinien być 
standardowy. 

Do każdego zdjęcia 
pomnika należy dołączyć 
informacje dotyczące: 
–  daty i miejsca jego po-

wstania, 
–  zdarzenia i okoliczności, 

które upamiętnia 
–  ewentualnie autora.

Informujemy, że w biurach 
terenowych i na stronie in-
ternetowej Zarzadu Regio-
nu (www.solidarnosc-kat.
pl) dostępne są formula-
rze zgłoszeniowe dla komi-
sji zakładowych, zaintere-
sowanych uczestnictwem 
w Pikniku „Solidarności”, 
który odbędzie się 29 sierpnia 
w Czechowicach k. Gliwic. 

Wypełnienie formularzy 
oraz wykupienie zaproszeń 

to warunki udziału w zaba-
wie. Do 11 sierpnia formu-
larze należy przesłać faksem 
pod nr 032 253 78 00 lub 
mailem na adres: region@
solidarnosc-kat.pl. 

W centrach miast na uczest-
ników pikniku oczekiwać 
będą bezpłatne autobusy, 
które zawiozą ich do Cze-
chowic k. Gliwic, a po za-
kończeniu zabawy przywiozą
z powrotem. 

Zaplanuj Piknik „Solidarności” 

Skat jest szczególnie roz-
powszechniony na Śląsku i 
Kaszubach. W Polsce często 
nazywany „śląskim bry-
dżem”. W grze biorą udział trzy 
osoby, przy czym w każdej roz-
grywce 2 osoby grają przeciwko 
jednej, która wygrała licytację po-
przedzającą daną rozgrywkę. Cha-
rakterystyczne dla skata są karty 
do gry. Talia do skata składa się z 
32 kart, w czterech tradycyjnych 

kolorach: na Śląsku nazywanych 
krojc, szel, grin i herc. Talia ta roz-
poczyna się od siódemek i kończy 
na asach. Szata graficzna jest 
w skacie specyficzna, inaczej 
prezentowane są kolory, charakte-
rystyczne są także koszulki, wize-
runki figur (np. dama jest uzbrojo-
nym mężczyzną) oraz blotek. 
W polskiej tradycji wydawniczej 
na kartach blotek prezentowane 
są ważniejsze polskie miasta.

Turniej był zacięty, 
ale toczony w sportowej 
rywalizacji

275 zawodników i 52 drużyny wzięło udział w tegorocznych
Mistrzostwach Polski Górników w Skacie o Puchar Przewodniczącego 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, rozegranych 
w Domu Kultury w Katowicach-Giszowcu.

Typowe karty do gry w skata: 
od lewej as i dama


