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W 
trakcie skrom-
nej uroczy-
stości, przy 
a k o m p a -
n i a m e n -

cie orkiestry górniczej, 
na powierzchnię wyjechała 
ostatnia, symboliczna tona 
węgla. Również po raz ostatni 
górnicy pokłonili się przed 
kopalnianym obrazem Św. 
Barbary. 

Zarząd KW zdecydował o 
zamknięciu kopalni, mając na 
względzie bezpieczeństwo jej 
załogi. Wprawdzie w złożu 
na „Wirku” pozostało jeszcze 
ponad 4 mln ton węgla, ale 
leży on w fi larach ochronnych 
dróg, autostrad i miast lub 
w rejonach trudno dostępnych 
i zagrożonych tąpnięciami. Kie-
rownictwo Kompanii uznało, 
że dalsze jego wydobycie jest 
nieuzasadnione. 

– Dzisiaj również mamy 
kryzys gospodarczy. Ceny 
węgla na rynku sprawiają, że 
dalsza eksploatacja surowca 

z Ruchu „Wirek” przestaje 
być opłacalna – dodatko-
wo argumentował w trakcie 
uroczystości prezydent Rudy 
Śląskiej Andrzej Stania, który 
jednocześnie przyznał, że 
oprócz dotkliwości społecz-
nych, zamknięcie kopalni 
oznaczać będzie dla miasta 
niewątpliwy spadek docho-
dów z tytułu opłat eksploa-
tacyjnych.      

Część 800-osobowej zało-
gi z „Wirka” znajdzie pracę 
przy likwidacji zakładu, 
a część przeniesiona zostanie 
do pracy w „Halembie” lub do 
innych rudzkich kopalń.

Longin Wyleżałek, prze-
wodniczący zakładowej „So-

lidarności” przyznaje, że 
pracownicy z ogromnym 

smutkiem żegnają się z ko-
palnią. Zwłaszcza ci, którzy 

przepracowali w niej wiele 
lat. – Oni wrośli w tę kopal-
nię, zżyli się z nią i do pracy 
w innych zakładach przejdą 
bez entuzjazmu, z poczuciem 
niepewności – mówi. 

Wyleżałek optymistycznie 
jednak dodaje, że kopalnia 
„Wirek” przejmuje wody z 
rejonów Katowic, Chorzo-
wa i Świętochłowic, zabez-
pieczając poniżej położone 
kopalnie m.in. „Halembę” – 
Aby zapewnić odwodnienie 
połączonych kopalń, jeden 
szyb i tak będzie musiał tu 
pozostać, a wraz z nim kilkaset 
osób obsługi – wyjaśnia. 

Likwidacja kopalni „Wirek” 
przewidziana jest do 30 li-
stopada 2011 r. Zdaniem za-
rządu Kompanii, dzięki niej 
możliwe będzie wdrożenie 
w życie planu rekonstrukcji 
wydobycia w kopalni „Ha-
lemba-Wirek”. Przewiduje się, 
że przedłuży on żywotność 
zakładu do 2040 r.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Dla górników z kopalni „Wirek” w Rudzie Śląskiej, będącej częścią kopalni „Halemba-Wirek”, piątek
31 lipca był dniem ostatniej szychty. Po blisko 200 latach funkcjonowania w kopalni zakończyło się fedrowanie.

GÓRNICY Z „WIRKA” PO RAZ OSTATNI 
POKŁONILI SIĘ ŚW. BARBARZE

Na „Wirku” 
pozostało jeszcze 
ponad
4 mln ton węgla, 
ale ze względów 
bezpieczeństwa nie 
będzie wydobywany.

Likwidacja kopalni przewidziana jest do 30 listopada 2011 r.

Foto: internet

Prezydent Lech Kaczyński 
podpisał ustawę o łagodze-
niu skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników 
i przedsiębiorców, która jest 
częścią rządowego pakietu 
antykryzysowego. 

Prezydent powiedział, że 
istotą podpisanej przez niego 
ustawy jest ochrona miejsc 
pracy. – Ta ustawa rzeczywi-
ście umożliwia przyjmowanie 
innych rozwiązań niż zwal-

nianie pracowników przy 
pomocy państwa – mówił. 
Zastrzegł jednocześnie, że 
choć ustawa nie do końca re-
alizuje porozumienie między 
pracownikami i pracodaw-
cami z 13 marca, to jej pod-
pisanie w istniejącej sytuacji 
było „optymalną decyzją”. – 
To co nam grozi najbardziej 
w tej chwili, to jest powrót 
bezrobocia na wielką skalę 
- powiedział. 

Przypomnijmy, że „Soli-
darność” i inne związki mają 
wiele zastrzeżeń do rozwiązań 
zawartych w ustawie. Chodzi 
np. o brak zapisu, że trzecia 
umowa z pracownikiem musi 
być zawarta na czas określony. 
Związkowcy mają też wąt-
pliwości, jak wprowadzony 
ustawą 12-miesięczny okres 
rozliczeniowy będzie wpływał 
np. na prawo do urlopu czy 
zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem przewodniczącego 
„Solidarności” Janusza Śniadka, 
ustawa powinna być uchwalona 
wcześniej. Ta, którą w czwartek 
podpisał prezydent, nie chroni 
dobrze rynku pracy. Stało się 
tak, ponieważ zabrakło woli 
kompromisu, przede wszyst-
kim ze strony rządu.

– Ustawa w obecnym kształ-
cie, przy braku finansowe-
go zaangażowania budżetu 
państwa, prawdopodobnie 

niewiele pomoże. Mamy je-
dynie nadzieję, że również 
nie zaszkodzi. Zdajemy sobie 
sprawę, że jej wejście w życie 
będzie wymagało od związ-
ków zawodowych aktywności 
na szczeblu zakładowym, np. 
wtedy, gdy pracodawca będzie 
chciał wprowadzać w zakładzie 
elastyczny czas pracy– powie-
dział Polskiej Agencji Prasowej 
Janusz Śniadek.

RED.

Prezydent podpisał ustawę antykryzysową

– Ustawa nie do końca realizuje 
porozumienie między pracowni-
kami i pracodawcami – przypo-
mniał prezydent

Foto: internet
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INNI napisali

TRZY pytania
Damian Jonak, mistrz świata w boksie federacji IBC w wadze 
junior średniej

Bokserski mistrz czeka na córeczkęzłotych to kwota zasiłków wstrzymana 
w pierwszym półroczu przez orzeczników 
ZUS. Lekarze w całym kraju przeprowa-
dzili do czerwca 135 tys. badań kontrol-
nych. Tak duża liczba kontroli wiąże się 
z rosnącą kwotą świadczeń. W całym 
kraju w minionym półroczu cofnięto je 
lub wstrzymano co dziewiątemu skontro-
lowanemu. Za zdolnych do pracy uzna-
no 11,6 proc. kontrolowanych osób na 
chorobowym. W rezultacie wstrzymano 
wypłatę zasiłku chorobowego w 15 700 
przypadkach Okazało się, że będąc na 
chorobowym, można zbierać szparagi w 
Niemczech i truskawki w Hiszpanii, budo-
wać dom lub zwyczajnie leżeć na tune-
zyjskiej plaży. Albo kryć się przed sze-
fem, który zapowiedział wypowiedzenie 
z pracy.

LICZBA tygodnia

72,5 mln

Jak mistrz świata w boksie spędza 
wakacje? 

– Może to będzie zaskakujące, ale 
w domu z żoną. Nigdzie nie wyjecha-
liśmy, bo spodziewamy się naszego 
pierwszego dziecka. Więc doglądam 
żonkę, opiekuję się, spełniam wszel-
kie jej zachcianki. Termin rozwiązania 
mamy wyznaczony na 9 września. 
Wiemy już, że będzie to dziewczynka. 
Wybraliśmy nawet imię –  Laura. Żona 
czuje się dobrze, chodzimy na zajęcia 
do szkoły rodzenia, by przygotować 
się do porodu. Oczywiście, będę przy 
niej wtedy. Więc póki co wszystko 
skupione jest na żonie. A treningi? Po 
ostatniej gali w Rudzie Śląskiej polegają 
głównie na podtrzymaniu.

Co to znaczy?
– To rodzaj czynnego odpoczynku. 

Bieganie, treningi aerobowe, orbitreki, 
siłownia. Żadnych treningów specja-
listycznych. Chodzi o to by odzyskać 
świeżość po ostatnim półroczu, kiedy 

wiele trenowałem. Chociaż moje 
ostatnie walki nie były bardzo wy-
magające, to jednak kosztowały wiele 
intensywnych przygotowań. To było 
wielkie obciążenie, organizm musiał 
odpocząć. Od połowy sierpnia zacznę 
trenować bardziej intensywnie. Dość 
odpoczywania! 
Kiedy kolejna walka?

– Jesienią, prawdopodobnie będę 
walczył na Śląsku. Z kim dokładnie, 
kiedy i gdzie – to wszystko będzie 
wiadome już we wrześniu. Jak zwy-
kle liczę na doping moich przyjaciół 
z „Solidarności”. Na każdej walce 
ich wsparcie jest dla mnie bardzo 
ważne. 

WG

Chociaż moje ostat-
nie walki nie były 
bardzo wymagające, 
to jednak kosztowały 
wiele intensywnych 
przygotowań.

Poganiani
demografi ą

J
ako społeczeństwo starzejemy się. O 
ile jeszcze w 2007 r. populacja w wieku 
poprodukcyjnym stanowiła około 16 

proc. polskiego społeczeństwa, to – jak 
przewidują demografowie – w 2035 r. 
wzrośnie do 27 procent. W 2007 r. na tysiąc 
osób w wieku produkcyjnym przypadało 
248 osoby w wieku poprodukcyjnym. W 
2035 r. będą to już 464 takie osoby.

Według danych ZUS, liczba emerytów 
i rencistów, a wraz z nią kwota wypła-
canych świadczeń, rośnie z miesiąca na 
miesiąc, np. w maju br. przybyło 12,5 tys. 
świadczeniobiorców, w czerwcu – dalsze 
4 tysiące. Kwota wypłaconych świadczeń 
wzrosła odpowiednio: o 26,8 mln zł i o 13 
mln złotych. Pod koniec czerwca świad-
czenia emerytalno-rentowe pobierało 7 
mln 552,3 tys. osób na łączną kwotę 11 
mld 379,5 mln złotych.

Większa liczba seniorów to nie tylko 
większe wydatki na zaopatrzenie eme-
rytalno-rentowe, ale także konieczność 
wyasygnowania gigantycznych pieniędzy 
na świadczenia zdrowotne, opiekuńcze, 
rehabilitacyjne. Tymczasem w Polsce 
rodzi się za mało dzieci, aby te wydatki 
w przyszłości sfi nansować. Po wprowa-
dzeniu elementów wsparcia rodziny 
liczba urodzeń nieznacznie wzrosła (do 
ok. 400 tys. rocznie) i według prognoz 
będzie wzrastać do 2011 roku. Potem 
jednak rozpocznie się powolny spadek 
liczby urodzin. Przełomowy ma być rok 
2020, kiedy to proces starzenia się społe-
czeństwa zacznie postępować tak gwał-
townie, iż praktycznie niemożliwe stanie 
się utrzymanie świadczeń emerytalnych i 
zdrowotnych na obecnym poziomie. Na 
dodatek dzisiejsze dzieci, gdy wejdą na 
rynek pracy, będą musiały dodatkowo 
spłacać zadłużenie fi nansów publicznych 
wygenerowane przez obecny rząd. 

»Nasz Dziennik, 29 lipca 2009, 
Małgorzata Goss

Niemcy biorą
naszych...
n

auczycieli. Bo już od września w 
Niemczech zabraknie 40 tys. na-
uczycieli matematyki, informatyki, 

biologii, geografii   i fi zyki. – Sprowadź-

my Polaków! – zaapelowali do rządu w 
Berlinie niemieccy związkowcy 

Apel do rządu skierował niemiecki 
Związek Zawodowy Nauczycieli Filologów 
(DPhV), jeden z najbardziej liczących się 
w kraju.(…) Pomysł niemieckich związ-
kowców polega na tym, że nauczyciele 
przyjeżdżaliby na dwu- lub pięcioletnie 
kontrakty. W zamian Niemcy wysłaliby 
na Wschód germanistów.

W Radiu Deutsche Welle prezes 
związku DPhV Heinz-Peter Meidinger 
wymienił trzy kraje, z których chciałby 
importować nauczycieli: Polskę, Cze-
chy i Rumunię. Dlaczego? – Bo tam 
znajdziemy nauczycieli mówiących 
po niemiecku.

– Z tym może być problem – mówi 
polski wiceminister edukacji Zbigniew 
Marciniak. Ocenia, że niewielu nauczy-
cieli włada niemieckim na tyle biegle, 
by skusiła ich propozycja wyjazdu. 
– Mało który nauczyciel miałby chęć 
emigrować na stałe. Ale wyobrażam 
sobie, że kilka lat pracy w innym, wy-
soko rozwiniętym kraju mogłoby być 
rozwijającą przygodą.

Nie tylko przygodą, ale też szansą 
na wyższe zarobki. Za Odrą nauczy-
ciele zarabiają pięciokrotnie więcej niż 
w Polsce (dane OECD uwzględniające 
siłę nabywczą). Początkujący polski 
nauczyciel dostaje na rękę ok. 1,4 tys. 
złotych. Niemiecki zaczyna z pensją 
1,5 tys. euro.

» Gazeta Wyborcza, 31 lipca 
2009, Aleksandra Pezda

Za krytykę fi rmy 
pracodawcy 
zwalniają i żądają 
odszkodowań
P

obłażliwi dotąd na publiczną kry-
tykę pracodawcy przestali już z 
rezerwą podchodzić do obelg, po-

mówień i zniesławień rzucanych pod 
ich adresem. Sięgają nierzadko po broń 
najcięższą: nagany, zwolnienia dyscy-
plinarne, a nawet procesy o naruszenie 
ich dóbr osobistych (z coraz większym 
powodzeniem w sądach). Przekonał 
się o tym niedawno pracownik jedne-
go z koncernów z Łodzi. Mężczyzna 
wypisywał na forach internetowych 

bezpodstawne oskarżenia pod adresem 
pracodawcy. Firma zwolniła go z pracy, 
a kiedy ten odwołał się od tej decyzji do 
sądu pracy, dodatkowo wytoczyła mu 
proces o naruszenie dóbr osobistych.

– Menedżerowie coraz częściej zdają 
sobie sprawę, czym dla nich i fi rmy jest 
dobre imię, stąd mniejsza tolerancja 
dla nieuzasadnionej i szkodzącej ich 
fi rmom krytyki – mówi Witold Ciupa. 
W jego kancelarii w ostatnim roku licz-
ba zapytań od pracodawców o repre-
zentowanie ich w sądzie w sprawach 
o naruszenie dóbr osobistych wzrosła 
aż trzykrotnie. 

Również sądy zaczynają odczuwać, 
że to zjawisko się nasila. Specjalizują-
cy się w prawie pracy sędzia Andrzej 
Marek z Sądu Okręgowego w Legnicy 
przyznaje, że zarówno pracodawcy, jak 
i pracownicy nie wiedzą, gdzie dokład-
nie przebiegają granice dopuszczalnej, 
publicznej krytyki zakładu pracy. Pozwy 
są często źle udokumentowane, bar-
dziej emocjonalne niż merytoryczne. 
– Nie ma jednej matrycy, według któ-
rej ocenia się tego typu sprawy – mówi 
Andrzej Marek.

Wyjaśnia, że każdy przypadek jest 
rozpatrywany indywidualnie. Sąd bie-
rze pod uwagę m.in. dotychczasowy 
przebieg pracy danego pracownika, 
opinie o nim, specyfikę wykonywa-
nego zawodu (np. czy jest to zawód 
zaufania publicznego), intencje krytyki 
oraz jej formę.

Taki proces jest bardzo złożony 
i długo trwa. Zdarza się, że niektórzy 
pracodawcy w odwecie za doznane 
krzywdy zamiast czekać na wyrok, do-
chodzą sprawiedliwości na własną rękę. 
Pomocne w tym zadaniu są im agencje 
PR, które specjalizują się w tzw. czarnym 
PR. Na polecenie pracodawcy wyszukują 
niekorzystne informacje o pracowniku 
lub same je tworzą, a następnie rozpo-
wszechniają jako plotkę.

Zdaniem sędziego, taka droga pro-
wadzi jedynie do eskalacji konfl iktu. 
Wskazuje, że w coraz częściej toczących 
się procesach strony konfl iktu bardzo 
rzadko godzą się na polubowne rozwiąza-
nie sporu, takie jak postępowanie przed 
zakładową komisją pojednawczą, sądo-
we postępowanie pojednawcze, ugoda 
sądowa lub ugoda zawarta w ramach 
postępowania mediacyjnego.

» Gazeta Prawna, 31 lipca 2009, 
Katarzyna Bartman

» 1 sierpnia (Warszawa). Wprowadzenie 
nowego święta przewiduje prezydencki 
projekt ustawy o ustanowieniu Naro-
dowego Dnia Pamięci Powstania War-
szawskiego. Może ono być obchodzone już 
w przyszłym roku. Narodowy Dzień Pamięci 
Powstania Warszawskiego może być świętem 
państwowym, ale nie 13 dniem wolnym od 
pracy w roku. Pracownikom nie przybędzie 
dodatkowy dzień wolny od pracy. Aby święto 
państwowe było dniem wolnym od pracy, nale-
żałoby także znowelizować ustawę z 18 stycznia 
1951 r. o dniach wolnych od pracy.  Obecnie 
przewiduje ona, że wolne od pracy są m.in. po 
dwa dni świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 
1 i 3 Maja oraz 1 listopada – święto Wszyst-
kich Świętych. Łącznie jest to 12 dni w ciągu 
roku. Aby pracownikom przybył 13 dzień wolny, 
do listy świąt zawartych w tej ustawie należa-
łoby dodać 1 sierpnia. Prezydencki projekt nie 
przewiduje jednak takiej zmiany. W podobny 
sposób ustanowiono już 31 sierpnia Dniem So-
lidarności i Wolności. Jest to święto państwowe, 
ale nie dzień wolny od pracy. Wprowadzenie 
Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszaw-
skiego nie będzie miało także wpływu na pracę 
w placówkach handlowych. Zgodnie z Kodek-
sem pracy jest ona zakazana w dni świąteczne. 
Zakaz ten obowiązuje jednak tylko w 12 świąt 
wskazanych w ustawie z 1951 roku. 

» 3 sierpnia (Warszawa). W wywiadzie 
dla „Wprost” prezydent Lech Kaczyński 
powiedział, że chciałby, aby gdańskie 
obchody przebiegły „ponad wszelkimi 
podziałami” i, że liczy na obecność Lecha 
Wałęsy. Lech Wałęsa szybko odniósł się do 
tego – w rozmowie z dziennikarzami powie-
dział, że w obchodach udział weźmie, bo „od 
dawna jest gotów” i, że „dawno na to czekał”. 
Samo zaproszenie ze strony prezydenta nazwał 
jednak „ohydną, wyborczą grą”.

» 3 sierpnia (Rybnik). 70 tys. zł odszko-
dowania domaga się od Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego w Rybni-
ku chirurg, który zarzucił ordynatorowi 
i dyrektorowi szpitala mobbing. Lekarz 
był m. in. zmuszany do wożenia do pracy żony 
swojego szefa, odbierania jego dzieci ze szkoły, 
nie wolno mu było także wypisywać niektórych 
leków oraz operować. Tę ostatnią szykanę sąd 
uznał za szczególnie dotkliwą. – Do zjawiska 
mobbingu przyczynił się też niesprawiedliwy 
system organizacji pracy istniejący w szpita-
lach, nieprzystosowany do obecnych czasów. 
Władza ordynatora na oddziale była władzą 
absolutną, zatem wszelka dyskusja z przełożo-
nymi była bezcelowa – stwierdzili sędziowie. 
W efekcie mobbingu doktor P. nabawił się 
schorzeń żołądka oraz nerwicy. Śledztwo 
w sprawie mobbingu w rybnickim szpitalu 
wszczęła prokuratura.

BARDZO krótko
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Z 
badań wynika, że 
aby uzyskać realny 
wpływ na politykę, 
kobiety musiałyby 
mieć 30–procentową 

reprezentację w parlamencie. 
Dlatego zdaniem Kongresu 
Kobiet, sposobem na zwięk-
szenie udziału kobiet w życiu 
politycznym mogą być paryte-
ty na listach wyborczych. Od 
kilku tygodni lansowany jest 
więc pomysł zagwarantowa-
nia połowy liczby miejsc dla 
kobiet np. na każdej liście 
wyborczej. 

– Parytety są potrzebne, bo 
grupa słabsza, np. z powodu 
kilkuwiekowej dyskrymina-
cji albo niepełnosprawności, 
potrzebuje wsparcia, przynaj-
mniej przez jakiś czas - prze-
konuje dr Monika Ksieniewicz 
z Departamentu ds. Kobiet, 

Rodziny i Przeciwdziałania 
Dyskryminacji w Ministerstwie 
Pracy. – Gdy w latach 90. na 
uczelniach medycznych stu-
diowały w znacznej większości 
dziewczęta, zdecydowano się 
okresowo wprowadzić prefe-
rencje dla chłopców, ale nikt 
się nie oburzał - przypomniała 
dr Ksieniewicz. 

Obecnie kwestie parytetu 
zostały prawnie unormowane 
zaledwie w 5 krajach: Francji, 
Szwecji, Norwegii, Islandii 
i Hiszpanii. W Norwegii 
i Islandii trwa nawet debata 
o zniesieniu tych systemów 
z tego powodu, że spełniły one 
już swoją funkcję. W Norwegii 
poziom reprezentacji kobiet 
ustabilizował się już na pozio-
mie 40 proc.  Francja wprowa-
dziła w 2000 r. obowiązkowy 
parytet-panie mają prawo do 

50 % miejsc na listach wybor-
czych i mogą na tych listach 
występować naprzemiennie 
z mężczyznami. 

Ciężko znaleźć polityka, 
który w ostatnich dniach ne-
gatywnie wypowiedziałby się 
o tym pomyśle. Prezydent Ka-
czyński zapowiedział nawet, 
że stosowną ustawę jest gotów 
podpisać. Ciepło o parytecie o 

mówią też Donald Tusk i mar-
szałek Komorowski. Lewica 
jest oczywiście zachwycona 
i tylko PSL jest krytyczne 
wobec tego pomysłu.

W rzeczywistości przeciw-
ników parytetu jest znacznie 
więcej, jednak ofensywa Kon-
gresu Kobiet jest na tyle silna, 
że póki co, kontrargumenty 
nie są zbyt głośne. A tych jest 

niemało. Przeciwnicy paryte-
tów podkreślają, że mniejszy 
udział kobiet wynika przede 
wszystkim z innego podziału 
obowiązków w życiu. Innymi 
słowy, to normalne że mniej 
kobiet garnie się do polityki, 
bo świadomie wybierają inne 
wyzwania – rodzinę, dzie-
ci. Poza tym wprowadzenie 
sztucznego równouprawnienia 
dyskryminowałoby mężczyzn, 

bo przecież nietrudno wyob-
razić sobie sytuację, że dobry 
kandydat, ale mężczyzna nie 
może kandydować, bo dla jego 
płci zabrakło już miejsc. 

Jeszcze inny argument pod-
noszą same kobiety. Wiele z nich 
nie chce sztucznego wsparcia. 
Jak mówią, same potrafi ą osią-
gać swe cele i parytety byłyby 
dla nich poniżające. 

WG

Kobiety łagodzą obyczaje w polityce, są profesjonalne i pracowite. A mimo to ich reprezentacja 
w polskim parlamencie od kilku lat utrzymuje się na 20-procentowym poziomie. Czy jednak wprowadzenie 
ustawowych ułatwień będzie korzystne dla pań? A dla całego społeczeństwa?

PARYTET – SZANSA
CZY PONIŻENIE KOBIET?

Pięćdziesięciolatkowie ak-
tywni zawodowo mogą 
pochwalić się swoimi do-
konaniami w specjalnym 
konkursie. 

Konkurs Aktywni 50+ 
organizowany w ramach 
projektu „Aktywni 50+ Akcja 
promocyjno – informacyj-
na”. Jego ideą jest przeła-
mywanie barier związanych 
z zatrudnianiem osób po 
pięćdziesiątym roku życia. 
Jak mówią organizatorzy, 
promując równość szans na 
rynku pracy i postawy przed-
siębiorcze chcą w ten sposób 
zmienić stereotypowy obraz 
pięćdziesięciolatka. 

W konkurs ie  mogą 
uczestniczyć zarówno pra-
codawcy, jak i pracobiorcy 
z woj. śląskiego. Warunek 
jest jeden – przekroczony 
50 rok życia. Można zgło-
sić również fi rmę przyja-
zną pracownikom 50+. Na 
wszystkich czekają atrak-
cyjne nagrody!

Aplikacje konkursowe 
będą przyjmowane do 
31 października. Szczegóło-
we informacje o konkursie 
wraz z pełnym regulaminem 
i wnioskami konkursowy-
mi dostępne są na stronie 
www.aktywni50.pl.

RED. 

50+ na start!

PIOTR DUDA, Przewodniczący Zarządu Regionu
Ten pomysł to dla mnie nieporozumienie. Parytet krzywdzi ko-

biety, bo daje im jakieś sztuczne preferencje, tak jakby same nie 
były w stanie osiągnąć sukcesu. A że mogą, to widać choćby u nas 
w regionie. Nie ma ich w prezydium, bo te kandydatki, którym 
proponowałem, odmówiły. Wolały działać u siebie w komisji. Ale 
wystarczy popatrzeć na biura terenowe: kierują nimi głownie kobiety 
i świetnie sobie radzą. Podobnie w przypadku Fundacji im. Kolosy, 
naszej Komisji Rewizyjnej, księgowości. Kobiety są świetnymi fa-
chowcami i potrafi ą to udowodnić bez sztucznych parytetów. 

AGNIESZKA LENARTOWICZ–ŁYSIK, Biuro ds. Rozwoju
i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej

Parytet? Dlaczego nie? Słabsza reprezentacja i pozycja kobiet 
w polityce (żeby nie drażnić nikogo – szczególnie mężczyzn – sło-
wem „dyskryminacja”) jest faktem niezaprzeczalnym. Przynajmniej 
w statystycznym ujęciu. Bardzo często do pewnych osiągnięć potrze-
ba nam „trampoliny”, która wzmocniłaby nasze siły i szanse. 
W środowisku pracy może to być wsparcie życzliwych i bardziej 
doświadczonych kolegów czy koleżanek. W polityce i przy wyborach 
potrzeba zdecydowanie mocniejszego wybicia – i tu taką porządną 
trampoliną mogą być parytety. Skoro podobno jest równouprawnie-
nie, to dlaczego tak się bronimy i oburzamy?... 

JADWIGA PIECHOCKA, Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej

Parytety to dyskryminacja. I nie pomoże tu mówienie o „dys-
kryminacji pozytywnej”. Dyskryminacja nigdy nie jest pozytyw-
na. Również tłumaczenie, że to dla dobra kobiet, jest niewiary-
godne. Nie sądzę, żeby traktowanie mnie jako kogoś ułomnego, 
kto sam nie jest w stanie zasłużyć sobie na poparcie w wyborach, 
tylko dlatego, że jestem kobietą,  stanowiło równe traktowanie. 
Jeżeli kiedykolwiek zdecydowałabym się kandydować do parla-
mentu, to chciałbym być wybrana ze względu na moje osobiste 
zalety, a nie dlatego, że ustawa tak decyduje. 

1 sierpnia rozpoczął się miesiąc 
Honorowego Krwiodawstwa 
NSZZ „Solidarność”. – Co roku 
w okresie wakacyjnym brakuje 
krwi. Musimy się nią dzielić! – 
apelują organizatorzy. 

XXII Krajowy Zjazd Dele-
gatów NSZZ „Solidarność” w 
Wadowicach - w dowód pa-
mięci i szacunku dla Ojca Świę-
tego Jana Pawła II i Jego nauk 
ustanowił sierpień Miesiącem 
Honorowego Krwiodawstwa 
NSZZ „Solidarność”. W ten spo-
sób Związek chce uszanować 
pamięć Jana Pawła II i jedno-
cześnie pomóc osobom, które 
uległy wypadkom lub oczekują 
na zabieg chirurgiczny. 

Organizatorzy zwracają się 
z apelem do wszystkich struktur 
oraz członków i sympatyków 
„Solidarności” o włączenie się 
w akcję. Przypominają, że w ra-
towaniu ludzkiego życia krwi 
nie zastąpi żaden specyfi k. W 
Polsce każdego roku z leczenia 
transfuzją krwi lub lekami 
krwiopochodnymi korzysta 
2 000 000 chorych. Krew jest 

bazą dla wielu podstawowych 
leków i nie da się jej wyprodu-
kować. Co roku nawet 500 000 
osób oddaje krew, z czego ho-
norowi krwiodawcy czynią to 
kilkukrotnie w ciągu roku. Jed-
norazowo bezpiecznie można 
oddać 450 ml krwi, mężczyźni 
nie częściej, niż co 8 tygodni, a 
kobieta co 12 tygodni. 

RED.

Kup cegiełkę 
– wybudujesz pomnik 

ks. Jerzego Popiełuszki 

w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limito-

wany nakład 5 tys. 

sztuk) są do kupienia 

w siedzibie Śląsko-

Dąbrowskiej „Solidar-

ności” i we wszystkich 

Biurach Terenowych.

Związkowcu, oddaj krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach 
ul.Raciborska 15, 40-074 Katowice 

telefon: 032 208-73-00, fax: 032 251-61-44 
rckik@rckik-katowice.com.pl www.rckik-katowice.com.pl 

Kobiety coraz mocniej wchodzą w dziedziny zarezerwowane do 
tej pory przez mężczyzn. Czy wkrótce dzięki parytetom dorównają 
im liczebnie w polityce?

Foto: archiw
um

A jak to wygląda w Ślą-
sko–Dąbrowskiej „So-
lidarności”? Jak ocenia 
Krzysztof Krotkiewski z Biura 
Ewidencji Zarządu Regionu, 
wśród członków „S” w naszym 
regionie kobiety stanowią ok. 
30 proc. – Są branże, gdzie 
zdecydowanie dominują: służ-
ba zdrowia, oświata, służby 
publiczne. Ale nawet w trady-
cyjnie męskich sektorach, gór-
nictwie czy hutnictwie, jest 
od kilkunastu do kilkudziesię-
ciu procent pań – wyjaśnia 
Krotkiewski.

Mniej liczna jest już repre-
zentacja kobiet we władzach 
regionu. Na 247 delegatów 
przypada 31 kobiet (niecałe 
13 proc.). W 34–osobowym 
zarządzie kobiet jest 7 (21 
proc.). W pięcioosobowym 

prezydium nie ma żadnej 
pani. Nie zawsze jednak tak 
było. W kadencji 2002–2006 
w składzie prezydium znala-
zły się Bożena Borys–Szopa 
oraz Ewa Fica.

Członkinie Związku w 
naszym regionie nie mają 
chyba jednak ochoty na ja-
kieś szczególne traktowanie. 
A przecież statut związku daje 
im możliwości organizowania 
się, chociażby w problemową 
sekcję kobiet. Z tej możliwo-
ści nikt w regionie póki co nie 
chce skorzystac. Inaczej niż 
w Komisji Krajowej. Tam funk-
cjonuje Sekcja Krajowa Ko-
biet. O samej Sekcji niewiele 
jednak wiadomo, bo ostatnie 
informacje o jej działalności 
na stronie internetowej mają 
datę sprzed 2 lat. 

Dla wielu kobiet parytet to ostateczne 
zerwanie z wielowiekową dyskryminacją.
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Niedawna śmierć prof. Leszka Kołakow-
skiego, najwybitniejszego współczesnego 
polskiego fi lozofa, sprowokowała nas do 
przypomnienia jego myśli na temat m.in. 
władzy, sławy, równości, tolerancji i odpo-
wiedzialności zbiorowej. Publikujemy je 
w kolejnych numerach TŚD.

SŁAWA
Sława ma zapewne uciążliwe strony, ale ci 
sławni ludzie, którzy się skarżą, że sława im 
okropnie w życiu przeszkadza, na ogół nie są 
wiarygodni, bo czynią zarazem wszystko, by się 
nieustannie wystawiać na kamery telewizyj-
ne i być obecni w gazetach. Jednakże bardzo 
wielu ludzi naprawdę wcale o sławę nie zabie-
ga – już to, dlatego, że po prostu boją się być 
wystawieni na widok publiczny, że są niepewni 
siebie, już to, że mają niewysokie o samych 
sobie mniemanie.(...)

***
Sława musi być rzadka i tylko nielicznym dana. 
Dlatego też nieuchronne jest, że z tych, co o 
sławie marzą, tylko znikoma cząstka cel osiąg-
nie, a ogromna większość będzie rozczarowa-
na. Można by wprawdzie powiedzieć, że jest 
wiele dóbr, których zdobycie jest bardzo mało 
prawdopodobne, o które jednak ludzie się 
ubiegają, i z tego, że te dobra są mało praw-
dopodobne, nie wynika jeszcze, by staranie się 
o nie było niegodziwe. Miliony ludzi grają na 
loterii, chociaż wiedzą, że szanse wygranej są 
nikłe. Ale udział w loterii, jeśli pominąć pato-
logicznych graczy, jest dość tani i przeważnie 
nie zajmuje dużo czasu i wysiłku, podczas 
gdy uczynienie ze sławy głównego celu życia 
pochłania daremnie mnóstwo trudu i na ogół 
kończy się niepowodzeniem.(...)

***
Nie wiadomo ani co by miał znaczyć „spra-
wiedliwy” rozdział sławy, ani jak mianowicie 
można by ten sprawiedliwy rozdział sławy 
zorganizować. Mógłby kto rzec: niepokonany 
bokser może być pół-analfabetą i sławny jest 
na cały świat, a wielki uczony, prawdziwy do-
broczyńca ludzkości, na przykład w naukach 
medycznych, znany jest tylko nielicznym. Nie 
wiadomo jednak, co w tym złego i dlaczego 
sława miałaby być zasłużoną nagrodą za zna-
komite osiągnięcia intelektualne, a nie za wy-
niki atletyczne albo za sprawne prowadzenie 
programów telewizyjnych. Sława jest bardzo 
często wynikiem przypadku – nawet wygrana 
głównego losu na loterii, bez żadnej przecie 
zasługi i pracy, może uczynić człowieka sław-
nym na chwilę.(...) I cóż w tym złego? Nie ma 
sensu się skarżyć na „niesprawiedliwy” rozdział 
sławy, która nie jest wszakże i nie może być 
rekompensatą za szlachetność, dzielność czy 
jakiekolwiek cnoty.(...)

***
Być może są inne reguły w niebie, gdzie sław-
nymi, czyli wyniesionymi na wyższe piętra 
będą nieraz ludzie, o których na ziemi nikt 
nie słyszał, można jednak sądzić, że nie będą 
wśród nich tacy, co gorączkowo za sławą na 
tym świecie się uganiają i żyją wściekłą zawiś-
cią do tych, którym przypadek sławy udzielił. 
W rzeczy samej mało jest prawdopodobne, że 
Pan Bóg będzie nas ubierał w chwałę w na-
grodę za naszą zawiść i próżność. Niech więc 
liczne zastępy tych, których zżera desperacja, iż 
nie dostali Nagrody Nobla, na którą tak oczy-
wiście zasłużyli lub że nie zostali prezydentami 
amerykańskimi, jak powinno być wedle reguł 
sprawiedliwości, nie pocieszają się, że Pan 
Bóg im tę nagrodę i to stanowisko w niebie 
przydzieli.(...)

***
Pragnienie sławy nie jest może godne po-
tępienia albo niegodziwe, ale pod dwoma 
warunkami. Po pierwsze, kiedy chciałoby się 
zdobyć sławę przez uczynienie czegoś dobrego 
i wartościowego, czego sława byłaby ubocznym 
skutkiem i nie na sławie, ale na tych innych 
zadaniach koncentrują się nasze wysiłki, cho-
ciaż sława też nas kusi. Po wtóre, kiedy sława 
nie staje się niszczącą i pełną zawiści obsesją, 
która jest prawie zawsze nieskuteczna i nieraz 
życie rujnuje. Na ogół jednak lepsi są ludzie, co 
o sławie nie myślą, ale zadowoleni są z tego, że 
są lubiani i szanowani, choćby w niewielkim 
gronie przyjaciół i bliskich. (...)    

REFLEKSJE
prof. Kołakowskiego

Z 
opublikowanych 
w mediach in-
formacji, które 
szczególnie za-
niepokoiły załogi 

kopalń Holdingu wynika, że 
jeden z banków, z którym 
KHW obecnie negocjuje 
obniżenie niekorzystnych 
umów opcyjnych, rozważa 
możliwość złożenia wniosku 
o upadłość KHW.

- W holidingu nie dzieje 
się aż tak źle, by trzeba było 
ogłaszać upadłość fi rmy – 
twierdzą jednak związkow-
cy z „S”. 

Z informacji przez nich 
posiadanych wynika, że 
KHW na bieżąco regulu-
je zobowiązania wobec 
Skarbu Państwa, ZUS-u, 
a także wobec załogi. Górni-
cy otrzymali też jednorazo-
we świadczenie wynoszące 
średnio 1700 zł. To dodat-
kowa rekompensata do ich 
wynagrodzeń za pierwsze 
półrocze. Taki jest efekt 
negocjacji prowadzonych 
przez organizacje związko-
we z zarządem Holdingu w 

ramach sporu zbiorowego. 
W drugim półroczu strony 
ponownie przystąpią do 
rozmów płacowych. – Ta 
jednorazowa zaliczka nie 
może nas satysfakcjonować. 
W drugim półroczu oczeki-
wać będziemy większych 
pieniędzy. Górnicy muszą 

odczuć wzrost wynagrodze-
nia w skali całego roku. To 
im się należy– mówi Ryszard 
Baczyński, przewodniczący 
„Solidarności” w KHW.

Zaznacza jednak, że 
związkowcy w rozmowach 
z zarządem cały czas mają 
na uwadze sytuację spółki. – 

Nasze żądania muszą mieścić 
się w granicach rozsądku. 
Problemy płacowe w hol-
dingu chcemy rozwiązywać 
pokojowo. Zresztą nasz pra-
codawca również wykazał 
dużo dobrej woli.  

Na początku roku związ-
kowcy z KHW, zgodnie z 
wysokością wzrostu wyna-
grodzeń określoną w planie 
techniczno-ekonomicznym 
spółki na 2009 r., postulowa-
li 8-procentowe podwyżki 
wynagrodzeń w pierwszej 
połowie roku dla załogi KHW. 
Pracodawca, odwołując się 
do kryzysu finansowego 
i problemów ze zbytem 
węgla, nieoczekiwanie za-
mroził pracownikom płace. 

W prowadzonych przez 
kilka miesięcy negocjacjach 
początkowo prezentował 
nieugiętą postawę, później 
wobec siły związkowych 
argumentów, zdecydował 
się na kompromis.

Tymczasem na zwałach 
zalega już ponad milion 
ton węgla z KHW. Związ-
kowcy przypominają jed-
nak, że holding przeżywał 
już podobne zawieszenia 
zbytu, które kumulowały 
się zwłaszcza latem. Oba-
wiają się tylko, że polskiemu 
rynkowi węgla zaszkodzić 
może surowiec z importu. 
Dodatkowo przewidują, że 
jeśli rząd w dalszym ciągu nie 
będzie realizował przyjętej 
strategii dla górnictwa węgla 
kamiennego i nie przeka-
że środków na inwestycje 
początkowe, to dla branży 
mogą nadejść ciężkie czasy. 
– Wtedy nawet możemy 
spodziewać się zmian w 
zatrudnieniu. To byłoby dla 
nas nie do przyjęcia – mówi 
Ryszard Baczyński.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Od najbliższego piątku 
w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej przywrócony 
zostanie pieciodniowy 
tydzień pracy. Póki co 
do końca sierpnia.

Tę decyzję zarząd spółki 
tłumaczy zwiększeniem 
możliwości sprzedaży 
węgla oraz pozyskaniem 
nowych odbiorców węgla 
koksowego. Od sytuacji 
na rynku zależeć będzie, 
czy we wrześniu górni-
ków nadal obowiązywać 
będą wolne piątki, czy też 
wydobycie prowadzone 
będzie we wszystkie dni 
robocze. 

Od maja górnicy z JSW 
fedrowali tylko przez 4 
dni w tygodniu. W piątki 
korzystali z tzw. posto-
jowego, pracowali tylko 
pracownicy odpowie-
dzialni za bezpieczeństwo 
kopalń. Wprowadzenie 
zmian czasu pracy w JSW 
kierownictwo spółki tłu-
maczyło kryzysem na 
rynku stali i koksu, mniej-
szą sprzedażą i spadkiem 
cen węgla. 

Od początku wiadomo 
było, że konsekwencją czte-
rotygodniowego tygodnia 
pracy będą niższe zarobki 
górników. Teraz okazuje się, 
że pracownicy JSW mogą 
również mieć problemy z 
przejściem na wcześniej-
sze emerytury. Zarząd JSW 
zwrócił się do rybnickie-
go Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z pytaniem, 
czy wolny piątek nale-
ży traktować jako dzień 
wydobycia wliczany do 
emerytury górniczej, czy 
też nie. ZUS w Rybniku, nie 
chcąc udzielić błędnej in-
formacji, przekazał sprawę 
do warszawskiej centrali, 
a ta z kolei do Ministerstwa 
Gospodarki oraz do Mini-
sterstwa Pracy. Resorty nie 
podjęły jeszcze decyzji w 
tej sprawie.

Związkowcy z JSW od 
początku przeciwni byli 
piątkom bez wydobycia. 
- Może się okazać, że pra-
cownicy na stanowiskach 
robotniczych do sztygarów 
oddziałowych włącznie, 
którzy nie mają limitów 

zjazdowych, a ich praca na 
dole jest ciągła, będą odpra-
cowywać dzień za dzień. 
Natomiast pracownicy 
dozoru wyższego, mający 
określoną ilość zjazdów, 
mogą mieć do odpraco-
wania nawet całe miesiące 
– tłumaczy Sławomir Ko-
złowski, przewodniczący 
„Solidarności” w JSW.   

Wysokości strat fi nanso-
wych pracowników zależą 
od zajmowanych przez 
nich stanowisk. Związ-
kowcy z JSW szacują, że 
z tytułu wolnych piąt-
ków górnicy otrzymywali 
o ok.20 proc. niższe wy-
nagrodzenia. Kozłowski 
informuje, że największe 
straty dotknęły górni-
ków pracujących na akord 
na przodku, na ścianie
i przy zbrojeniach. – Oni 
mają stawki stanowisko-
we wyższe od osobistego 
zaszeregowania – mówi. 
W wyniku wprowadzenia 
czterodniowego tygodnia 
pracy górnicy tracili 1000-
1200 zł miesięcznie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

– Zaskakujące informacje prasowe na temat groźby bliskiego bankructwa
Katowickiego Holdingu Węglowego to efekt sezonu ogórkowego – uspokaja

Ryszard Baczyński, przewodniczący „Solidarności” w KHW.

NIE JEST TAK ŹLE
Z HOLDINGIEM

W JSW w piątki do pracy. 
Na razie tylko w sierpniu

64. Piesza Pielgrzymka 
Rybnicka przybyła w so-
botę 1 sierpnia na Jasną 
Górę. Blisko cztery tysią-
ce pątników pokonało 
trasę 115 km w ciągu 4 
dni, część z nich wkro-
czyła do sanktuarium 
w tradycyjnych śląskich 
strojach. 

Pielgrzymka rybnicka 
jest jedną z najliczniejszych 
i najstarszych w regionie. 
Od kilku lat reprezentuje 
również całą Archidiecezję 
Katowicką. Blisko tysiąc 
wiernych z terenu archidie-
cezji przybyło autokarami, 
samochodami i pociągami, 
aby wraz z pielgrzymami 
pieszymi modlić się na 
Jasnej Górze.

Wszyscy zgromadzili 
się na mszy świętej, któ-
rej przewodniczył biskup 
pomocniczy archidiece-
zji katowickiej bp Józef 
Kupny. – Pielgrzymka na 
Jasną Górę to wędrówka 
do miejsca świętego, wy-
branego przez Maryję, 
w którym oddajemy Jej 
cześć i hołd, to miejsce 
duchowego nawracania, 
uzdrawiania i odnajdywa-

nia sensu życia, miejsce 
szczególnych łask, miejsce 
w którym odnajdujemy 
duchowy pokój, przytu-
lając się do serca matki – 
powiedział. 

Po raz pierwszy z Ryb-
nika na Jasną Górę po-
szło w 1945 r. trzech żoł-
nierzy, którzy obiecali 
Matce Bożej, że jak przeżyją 
wojnę, podziękują jej za to 
w Częstochowie. Od tego 
czasu chodzili już co rok. 
Z czasem dołączali do 
nich kolejni pielgrzymi. 
W 1975 r. ich liczba po 
raz pierwszy przekroczy-
ła tysiąc.

W tym roku hasłem 
pielgrzymki było zawo-
łanie „Maryjo naucz nas 
pięknego życia”.

 RED.

Ślązacy pielgrzymowali
na Jasną Górę

– Nasze żądania 
muszą mieścić 
się w granicach 
rozsądku. Problemy 
płacowe w holdingu 
chcemy rozwiązywać 
pokojowo.

– Nie ma uzasadnienia do ogłaszania upadłości KHW – 
uspokaja Ryszard Baczyński

Foto: archiw
um

Pod Jasną Górę dotarło 5 tys. 
pielgrzymów

Foto: internet



W 
liście prze-
słanym do 
szefa rządu 
związkow-
cy zwraca-

ją uwagę na coraz trud-
niejszą sytuację śląskich 
i zagłębiowskich szpitali 
i przychodni. „W ostatnich 
dniach świadczeniodaw-
cy zostali poinformowani 
przez zastępcę dyrektora 
ds. Medycznych Śląskiego 
OW NFZ o konieczności 
przestrzegania realizacji 
zakontraktowanych świad-
czeń zdrowotnych tylko 
do wysokości kontraktu 
zawartego na rok 2009, co 
może spowodować zagro-
żenie zdrowia i życia pa-
cjentów. Przypominamy o 
niedofi nansowaniu śląskiej 
służby zdrowia i cierpliwie 
od lat czekamy na rozwią-
zania, które przyniosą po-
prawę tej sytuacji” – piszą 
członkowie RSOZ w liście 
do premiera.

Związkowcy oczekują 
od rządu Donalda Tuska 
podjęcia wszelkich działań 
zmierzających do wzrostu 
nakładów finansowych 
przekazywanych oddzia-
łom NFZ w roku 2009. 

Przypominają tez o zlekce-
ważeniu ich przez minister 
zdrowia Ewę Kopacz, która 
w lipcu nie pojawiła się 
na spotkaniu z Zespołem 
Wspólnym NSZZ „Solidar-
ność” i Pracodawców ZOZ 
Województwa Śląskiego. 
Pomimo tego Regionalny 
Sekretariat Ochrony Zdro-
wia jest dalej gotów do pod-
jęcia rozmów i wspólnego 
rozwiązywania problemów, 
zgodnie z zasadą dialogu 
społecznego.

„Wierzymy, że Pańskie 
decyzje i działania, które 
musza być podjęte jak naj-
szybciej pozwolą uniknąć 
sytuacji , że po raz kolej-
ny śląska służba zdrowia, 
zamiast leczyć będzie mu-
siała protestować i walczyć 
o pieniądze na ratowanie 
zdrowia i życia  pacjentów. 
Panie Premierze –  kryzys 
finansów nie może do-

tykać pacjentów,  bo to 
oni są przecież  jedynymi 
pewnym płatnikami w Pol-

sce” – apelują związkowcy 
z RSOZ.

WG
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Zmniejszenie stawek części 
pracowników, w tym kie-
rowców, do 5 zł brutto za 
godzinę oraz wypłacanie 
wynagrodzeń w ratach – 
to pomysły dyrekcji PKS 
Zawiercie na walkę z kry-
zysem. 

Szukając oszczędno-
ści w kieszeniach załogi 
pracodawca doszedł do 
przysłowiowej ściany. 
Zaproponowane stawki 
oznaczałyby, że przy ko-
deksowym czasie pracy 
zarobki w PKS oscylowały-
by wokół dwóch trzecich 
płacy minimalnej!

– Ile godzin musiałby 
pracować kierowca, aby 
przy takich stawkach utrzy-
mać rodzinę? – pyta Marek 
Chwist, przewodniczący 
„Solidarności” PKS Zawier-
cie. – Nie można traktować 
jak galerników ludzi, któ-
rym powierza się bezpie-
czeństwo pasażerów.

Wśród osób, którym za-
proponowano niższe zarob-
ki znalazł się m.in. będący 
kierowcą przewodniczący 
rady pracowników oraz 
kilku związkowców. Za-
kładowa „S” zdecydowanie 
zaprotestowała przeciwko 

oszczędnościowym planom 
prezesa.

– To typowy przykład 
ślepego cięcia kosztów 
i przerzucania na pracowni-
ków kosztów nie tylko kry-
zysu, ale i złego zarządzania 
– dodaje Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowe-
go Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
w Zawierciu. – Proponując 
stawki godzinowe na gło-
dowym poziomie, dyrekcja 
stara się zaoszczędzić na 

nadgodzinach. Zapomina 
jednak, że bez kierowców 
PKS straci rację bytu.

Tym bardziej, że ostatnio 
nie tylko wożą oni pasaże-
rów, ale pełnią role swoistych 
zaopatrzeniowców. Autobu-
sy często kierowcy tankują 
sami, płacąc pieniędzmi 
z utargu za bilety. Nic zatem 
dziwnego, że z jednej strony 
autobusy czasem stają na 
trasie z braku paliwa (albo 
zjeżdżają w trakcie kursu, 

by je uzupełnić), a z drugiej 
nie starcza w kasie pienię-
dzy na wypłaty. Majowe 
pensje wypłacano w trzech 
ratach do połowy lipca, 
a pieniędzy zarobionych 
w czerwcu załoga jeszcze 
nie widziała.

W efekcie coraz więcej 
kierowców przechodzi do 
fi rm transportowych, a PKS 
traci linie. Jedno z lokal-
nych połączeń z Zawiercia 
do Żelazka przejął właś-
nie prywatny przewoźnik, 
a zlikwidowane kursy 
z Siewierza do Tarnowskich 
Gór zastąpiły autobusy ko-
munikacji miejskiej. 

– Jak widać nieprzemy-
ślane cięcie kosztów prowa-
dzi do spadku przychodów 
i zamiast oszczędności po-
większa się tylko straty – 
zauważa Małgorzata Benc.

Ostatnie kłopoty fi nanso-
we dyrekcja PKS Zawiercie 
tłumaczy brakiem w czasie 
wakacji kursów szkolnych. 
Szkoda tylko, że nie stara się 
ich zastąpić wakacyjnymi 
trasami do jurajskich ośrod-
ków wspinaczki skałkowej 
czy też rajdów pieszych
i rowerowych.

(ZAW)

Zarząd dąbrowskiej Koksow-
ni Przyjaźń uruchomił pro-
gram dobrowolnych odejść 
dla zatrudnionych. Odejścia 
proponowane są zwłaszcza 
pracownikom sfery niepro-
dukcyjnej. 

Zdaniem kierownictwa 
koksowni, zakładowa ad-
ministracja jest za bardzo 
rozbudowana. Na razie na 
odejścia z pracy zdecydowa-
ło się blisko 30 osób. Zakład 
zatrudnia ok. 1800 pracow-
ników.

Zenon Fiuk, przewodni-
czący zakładowej „Solidarno-
ści” jest jednak zadowolony. 
– Dzięki spokojnym nego-
cjacjom koncepcja urucho-
mienia programu dobrowol-
nych odejść od razu wzięła 
górę nad ewentualnymi 
zwolnieniami grupowymi 
– zaznacza. Jego zdaniem, 
w efekcie obecnego kryzy-
su zakład w najbliższych 
latach odnotowywać będzie 
duże straty. 

Ekonomicznie trudny 
dla Przyjaźni czas zaczął już 
w październiku ub.r. Już 

wówczas produkcja zakładu 
była niższa nawet o 50 proc. 
Najpoważniejszy kontrahent, 
koncern Mittal Steel, a także 
inne zakłady, które dopadł 
kryzys, przestały odbierać 
z koksowni zamówiony su-
rowiec  –  Nie załamaliśmy 
rąk, ale skutecznie zaczęli-
śmy zdobywać nowe, do tej 
pory obce nam zagraniczne 
rynki, m.in. irański i indyj-
ski – mówi Fiuk. 

Zarówno zarząd kok-
sowni, jak i jej pracownicy 
mają nadzieję, że problemy 
fi nansowe koksowni są przej-
ściowe. – Jak kryzys minie, 
to i nasza fi rma przetrwa. 
Liczymy, że w koksowni 
dokończone zostaną nie-
zbędne inwestycje związane 
z uruchomieniem nowoczes-
nych baterii koksowniczych. 
Mamy również nadzieję, że 
władze samorządowe będą 
przychylne naszemu zakła-
dowi i odroczą płatności jego 
zaległych zobowiązań wobec 
miasta   – mówią związkow-
cy z „Solidarności”. 

BG

Legendarna działaczka „Soli-
darności” nie chce, by internau-
ci organizowali jej urodziny. 

Anna Walentynowicz pro-
testuje przeciw inicjatywie 
Glogerów, którzy 13 sierpnia 
chcą zorganizować benefis 
z okazji jej 80. urodzin. „Moje 
stanowisko w tej sprawie było 
od początku jednoznaczne 
i negatywne” - napisała legen-
darna działaczka „Solidarności” 
w specjalnym oświadczeniu.

Benefi s chce zorganizować 
społeczny komitet blogerów 
reprezentowany przez Elżbietę 
Schmidt i Małgorzatę Puterni-
cką. Internauci namówili już 
władze Gdańska, by sfi nanso-
wały wynajęcie sali i oprawę 
multimedialną imprezy. Jak 
podała „Rzeczpospolita”, o 
dotację proszono też kancela-
rię premiera, lecz ta odmówiła 
Kilka dni temu stowarzyszenie 
Blogmedia24.pl, które zbiera 
pieniądze na benefi s Walen-
tynowicz, poinformowało, że 
zebrało ok. 8 tys. zł.

„Chcę wszystkim Państwu 
bardzo serdecznie podzięko-
wać z głębi serca i jednocześnie 
jeszcze raz podkreślić, że z tą 
akcją nie mam nic wspólnego 

i nie będę w jakikolwiek spo-
sób jej benefi cjentem. Zdania 
nie zmienię: w uroczystoś-
ciach organizowanych przez 
panie Schimdt i Puternicką nie 
wezmę udziału – oświadczyła 
jednak Walentynowicz.

WG

Anna Walentynowicz 
pracowała w Stoczni 
Gdańskiej jako opera-
tor suwnicy. W sierpniu 
1980 r. za działalność 
związkową została zwol-
niona dyscyplinarnie. 
Decyzja dyrekcji wywo-
łała strajk, w czasie któ-
rego powstała „Solidar-
ność”, a Walentynowicz 
i zwolnionego niedługo 
potem Lecha Wałęsę 
przywrócono do pracy.

W 1981 roku SB próbo-
wało ją otruć. W stanie wo-
jennym skazana na 1,5 roku 
więzienia w zawieszeniu. Do 
więzienia trafi ła 4 grudnia 
1983 roku za udział w próbie 
wmurowania tablicy upamięt-
niającej górników kopalni 
„Wujek”. Była inicjatorką 
protestu głodowego po zabój-
stwie ks. Jerzego Popiełuszki.

Już w latach 80. krytyko-
wała ówczesne kierownictwo 
związku skupione wokół 
Lecha Wałęsy. Istotą sporu 
stało się oskarżenie Wałęsy 
o współpracę z SB i sprzeciw 
Walentynowicz wobec polityki 
prowadzącej do Okrągłego 
Stołu, określanej przez nią 
jako „ugodowa”. Również w 
latach 90. nie utożsamiała się 
z polityką rządzących partii 
postsolidarnościowych. 

Anna Walentynowicz
nie skorzysta

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia apeluje do premiera Donalda 
Tuska o interwencję w sprawie kontraktów medycznych placówek z naszego regionu.

W obronie służby 
zdrowia w regionie

Przyjaźń silniejsza 
od kryzysu

Pięć złotych w ratach

„Solidarność” przestrzega przed kolejnymi protestami w regional-
nej służbie zdrowia

Załoga zawierciańskiego PKS coraz bardziej martwi się o swoje 
wynagrodzenia i o kondycję fi rmy

13 sierpnia legendarna działacz-
ka „Solidarności” skończy 80 lat

Foto: internet

Foto: internet

Ścisłe przestrzeganie 
kontraktów może 
dramatycznie 
pogorszyć sytuację 
pacjentów.

Foto: internet
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Kaczyński i Obama 
spotkali Pana Boga. 
Są ciekawi jak będzie 
wyglądała przyszłość. 
– Za ile lat USA będzie 
kryzys ekonomiczny? 
– pyta Obama. 
– Za 20 lat. 
– To już nie za mojej 
kadencji – stwierdza 
Obama. 
– Kiedy w Polsce będzie 
dobrobyt? 
– pyta Kaczyński. 
– A to już nie za mojej
kadencji – odpowiada
Pan Bóg.

***
Spotykają się trzy rekiny, 
jeden mówi: 
– Wczoraj zjadłem 
jakiegoś Francuza 
i do dzisiaj mi się odbija 
jego perfumami. 
– To jeszcze nic 
– mówi drugi. – Ja tydzień 
temu zjadłem Ruska
i do dzisiaj nie mogę
płynąć prosto. 
– To i tak nic 
– mówi trzeci. 
– Ja 2 tygodnie temu 
zjadłem polskiego posła, 
łeb miał taki pusty, 
że do dzisiaj nie mogę się 
zanurzyć! 

***
Podchodzi facet do baru 
i mówi: 
– Daj mi wóde, 
ale szybko, zanim się 
zacznie! 
5 minut później: 
– Daj mi drugą, 
ale szybko, zanim się 
zacznie! 
– Daj mi trzecią, czwartą, 
piątą, ale szybko! 
Aż barman mówi: 
– Może pan zapłaci? 
– No i się zaczęło…

A TO znacie?
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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

Zmarł nasz serdeczny Kolega i Przyjaciel

JAROSŁAW OPAS,
wieloletni działacz NSZZ „S”.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu koleżanek i kolegów 

z Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego NSZZ „S”

składa przewodniczący Krzysztof Piętak

Napoje dla pracownika w upalne lato
Według Kodeksu pracy: „Pra-
codawca jest obowiązany 
zapewnić pracownikom za-
trudnionym w warunkach 
szczególnie uciążliwych, 
nieodpłatnie, odpowiednie 
posiłki i napoje, jeżeli jest 
to niezbędne ze względów 
profi laktycznych”.

Rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie profi laktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. 
z dnia 30 maja 1996 r.), wyda-
ne na podstawie art. 232 Ko-
deksu pracy, którego fragment 
został powyżej zacytowany, 
nakłada na pracodawcę obo-
wiązek zapewnienia pracow-
nikom posiłków i napojów 
w określonych sytuacjach. 
Dodatkowo kwestie te regu-
luje rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 26 
września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy (j.t. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650 ze zm.).

Zgodnie z wyżej przywoła-
nymi przepisami pracodawca 
zobowiązany jest zapewnić 
wszystkim pracownikom 
wodę zdatną do picia lub 
inne napoje, bez względu na 
warunki wykonywania pracy 
przez tych pracowników.

Sytuacja się zmienia, kiedy 
warunki zatrudnienia ulegają 
zmianie, np. w okresie letnim. 
Praca, która dotychczas była 
wykonywana w zwykłych wa-
runkach, latem często staje się 
pracą w warunkach szczegól-
nie uciążliwych (np. w warun-
kach gorącego mikroklimatu). 
W takim przypadku pracodaw-
ca powinien zapewnić oprócz 
wody także nieodpłatnie i inne 
napoje. Wynika to z rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej, zgodnie z którym 
pracodawca ma obowiązek 
zapewnić napoje pracowni-
kom zatrudnionym:
1. w warunkach gorącego mi-

kroklimatu, charakteryzują-
cego się wartością wskaźni-

ka obciążenia termicznego 
(WBGT) powyżej 25°C, 

2.  przy pracach na otwartej 
przestrzeni przy tempe-
raturze otoczenia powyżej 
25°C, 

3. przy pracach związanych 
z wysiłkiem fi zycznym, po-
wodującym w ciągu zmiany 
roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu 
powyżej 1500 kcal (6280 
kJ) u mężczyzn i 1000 kcal 
(4187 kJ) u kobiet, 

4.  na stanowiskach pracy, 
na których temperatura 
spowodowana warun-
kami atmosferycznymi 
przekracza 28°C. 
Ilość, rodzaj i temperatura 

tych napojów powinny być 
dostosowane do warunków 
wykonywania pracy i potrzeb 
fizjologicznych pracowni-
ków oraz być dostępne dla 
pracowników w ciągu całej 
zmiany roboczej.

Warto wiedzieć, że jeśli to 
przepisy BHP zobowiązują 

pracodawcę do wydawa-
nia pracownikom posiłków
i napojów profi laktycznych, 
wartość tych świadczeń jest 
zwolniona ze składek ZUS.

Istotne jednak jest źródło 
finansowania napojów, a także 
posiłków profilaktycznych. Nie 
podlega bowiem oskładkowa-
niu wartość wyżywienia (w tym 
napojów), jeśli środki na ten cel 
pochodzą z funduszu socjalne-
go. W przypadku kiedy środki 
pochodzą z innego źródła, ze 
składek zwolniona jest wartość 
finansowanych przez pracodaw-
cę posiłków udostępnianych 
pracownikom do spożycia bez 
prawa do ekwiwalentu pienięż-
nego z tego tytułu do wysokości 
nieprzekraczającej miesięcznie 
kwoty 190 zł.

Zwolnieniu ze składek nie 
podlegają bony żywieniowe
i towarowe, o ile obowią-
zek ich wydania nie wynika 
z osobnych przepisów BHP.

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Ekwiwalent
za niewykorzystany urlop

Z 
dniem 30 czerwca 
rozwiązałem umowę 
o pracę za porozu-
mieniem stron, a 17 
lipca odebrałem świa-

dectwo pracy z fi rmy. Dopiero 
po jakimś czasie dowiedziałem 
się, że pracodawca powinien mi 
wypłacić ekwiwalent za zaległy 
urlop (11 dni). Dodam, że na 
świadectwie pracy mam tylko in-
formację o wykorzystanych dniach 
urlopowych, a nie ma mowy 
o żadnym ekwiwalencie. Czy przy 
jego wypłacie podpisuje się jakieś 
oświadczenie? Czy powinienem 
żądać od byłego pracodawcy 
wypłaty ekwiwalentu?

Ekwiwalent za urlop 
należy się, jeśli pracownik 
przed rozwiązaniem umowy 
o pracę nie mógł wykorzystać 
całości bądź części urlopu 
„w naturze”, przysługują-
cego mu za przepracowa-
ny czas. Wynika to z treści 
art. 171 § 1 Kodeksu pracy: 

„W przypadku niewyko-
rzystania przysługującego 
urlopu w całości lub w części 
z powodu rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy 
pracownikowi przysługuje 
ekwiwalent pieniężny”.

Sposób rozwiązania umowy 
o pracę jest w tym przypadku 
bez znaczenia – istotne jest, że 
doszło do zakończenia stosun-
ku pracy łączącego pracownika 
i pracodawcę.

Pracodawca jest zobowią-
zany wypłacić ekwiwalent 
pieniężny w ostatnim dniu 
zatrudnienia. Nie podpisuje się 
żadnego oświadczenia, jednak 
odbiór ekwiwalentu powinien 
być poświadczony podpisem 
pracownika lub osoby przez 
niego upoważnionej (tak jak 
w przypadku odbioru wyna-
grodzenia za pracę).

Ekwiwalent pieniężny 
zastępuje fi zyczne wykorzy-
stanie urlopu, dlatego jego 

wysokość musi odpowia-
dać wymiarowi tego urlopu. 
Z tego względu również ekwi-
walentu pieniężnego dotyczy 
zasada proporcjonalności. 
Zgodnie z nią ekwiwalent 
wypłacany pracownikowi 
w zamian za niewykorzystany 
urlop za rok kalendarzowy, w 
trakcie którego ustał stosunek 
pracy, powinien odpowia-
dać urlopowi w wymiarze 
proporcjonalnym. Zasada ta 
nie dotyczy urlopu zaległego 
– tu należy zapłacić za całość 
niewykorzystanego urlopu 
z lat wcześniejszych.

W treści świadectwa pracy 
powinny być umieszczone 
informacje dotyczące m.in. 
urlopu wypoczynkowego, 
wykorzystanego przez pracow-
nika w roku kalendarzowym, 
w którym ustał stosunek pracy 
(zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 roz-
porządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 15 

maja 1996 r. w sprawie szczegó-
łowej treści świadectwa pracy 
oraz sposobu jego wydawania 
i prostowania – Dz.U. z 1996 r. 
Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). 
Jeśli został wypłacony ekwi-
walent, również powinno się 
zamieścić taką informację.

Termin przedawnienia wy-
płaty ekwiwalentu za urlop 
wynosi 3 lata zgodnie z art. 
291. § 1 K.p.: „Roszczenia ze 
stosunku pracy ulegają prze-
dawnieniu z upływem 3 lat 
od dnia, w którym roszczenie 
stało się wymagalne”.

Proponuję zwrócić się do 
pracodawcy o wypłatę sto-
sownego ekwiwalentu, jeśli 
rzeczywiście nie wykorzystał 
Pan urlopu wypoczynkowego 
proporcjonalnego do okresu 
zatrudnienia w poprzedniej 
fi rmie.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

MĘŻA
Koleżance

Leokadii Walczak
Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

w ZOZ Knurów

składają
koleżanki i koledzy z Regionalnego Sekretariatu

Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi

JAROSŁAWA OPASA,
Wiceprzewodniczącego „Solidarności” w Timken Polska,

Wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej 
Branży Metalowców NSZZ „S”.

Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie i Bliskim
składają koleżanki i koledzy

z Komisji Zakładowej NSZZ „S” Timken Polska

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Kolegi

JAROSŁAWA OPASA
w imieniu Rady Regionalnej Sekcji Metalowców NSZZ „S”

Rodzinie i Bliskim
składa przewodniczący Mieczysław Pietruch

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Śp. JAROSŁAWA OPASA
serdecznego Kolegi, Wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej 

Branży Metalowców NSZZ „Solidarność”

Małżonce, Rodzinie i Przyjaciołom
składa Rada Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
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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” 

W 
lipcu zało-
ga Śląskie-
go Ogrodu 
Zoologicz-
nego w Cho-

rzowie otrzymała niewielkie 
podwyżki. Dla pracowników 
są one światełkiem w tunelu 
po okresie braku stabilizacji 
zatrudnienia i regularnych 
wypłat wynagrodzeń. 

W ZOO zaczęło się le-
piej dziać odkąd w sierpniu 
ub. r. zyskało zdefi niowanego 
właściciela, którym są wszy-
scy mieszkańcy aglomeracji 
śląskiej, reprezentowani przez 
samorząd województwa.  

– W Ogrodzie odmalowane 
zostały barierki, wyremonto-
wano jedyne w Europie skalne 
dinozaury. W Dolinie Dino-
zaurów pojawiły się nowe 
eksponaty m.in. sylwetka 

praczłowieka i jajo dinozaura, 
w którym można zrobić sobie 
zdjęcie. Poprawiła się estetyka 
Mini ZOO. Zwierzaki dostały 
nowe budki i daszki, prze-
budowywane są ich wybiegi 
i pomieszczenia – wylicza An-
drzej Batog, przewodniczący 
„Solidarności” w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie. 

Nową inwestycją jest Zoo-
landia – przepiękny, kolorowy 
i bezpieczny tor przeszkód dla 
dzieci i młodzieży. Ogród Zoo-
logiczny wydzierżawił pod nią 

teren i pozyskał stałe źródło 
dochodów. Bilet wstępu kosz-
tuje 10 zł, ale za to uprawnia 
do przebywania w niej, tak 
długo, jak chcemy.

– ZOO prowadzi także akcję 
ochrony 12 europejskich dra-
pieżników zagrożonych wy-
ginięciem: niedźwiedzi bru-
natnych, wilków, rysi i wydr. 
Wkrótce przy bramie  stanie 
skarbonka. Do niej można 
będzie wrzucać pieniądze na 
poprawę bytu drapieżników 
– mówi Batog.

Przewodniczący parkowej „S”  
informuje, że wkrótce w ZOO 
zakończy się letni sezon i ogło-

szone zostaną wyników dwóch 
wakacyjnych konkursów dla 
dzieci i młodzieży, poświęconych  
ochronie zwierząt: literackiego 
i fotografi cznego. – Szczegóły
i regulaminy konkursów opub-
likowane są na naszej stronie 
internetowej www.zoo.silesia.pl. 
Tam również podajemy infor-
macje o ciekawostkach w ZOO 
i narodzinach nowych zwierząt 
– dodaje przewodniczący.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Dla pracowników śląskiego ZOO oraz przebywających w Ogrodzie zwierząt nadeszły lepsze czasy.

W ZOO lepiej się dzieje

Związkowe żądania wypłaty 
wypracowanej, ale nie naliczo-
nej premii, wdrożenia zapo-
wiadanej podwyżki płac, czy 
też wypłacenia pracownikom 
ekwiwalentu za nie pobraną 
w ciągu ostatnich trzech lat 
odzież i obuwie robocze, zo-
stały kompletnie zignorowane 
przez zarząd Odlewni Żeliwa 
w Zawierciu. 

Dyrekcja nie tylko nie 
podjęła dialogu ze stroną spo-
łeczną, ale wykazała ogromną 
pomysłowość w... unikaniu 
spotkania z przedstawicielami 
związków zawodowych. Tym 
samym uniemożliwiając nie 
tylko zawarcie porozumienia, 
ale nawet spisanie protokołu 
rozbieżności.

– Pracodawca w ten spo-
sób stara się zablokować 
procedurę sporu zbiorowego, 
wykorzystując niedokład-
ność zapisów ustawowych 
– mówi Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” w Zawierciu. – Ustawa 

zakłada dobrą wolę stron 
w dążeniu do rozwiązania 
sporu. Niestety, w przypad-
ku zarządu Odlewni Żeliwa 
można mówić jedynie o złej 
woli i instrumentalnym trak-
towaniu przepisów. Najgorsze, 
że taka postawa uderza we 
wszystkich pracowników.

Unikająca rozmów o po-
stulatach pracowniczych 
dyrekcja odlewni jednocześ-
nie aktywnie usiłuje usunąć 
zakładową „Solidarność” 
z zajmowanej siedziby, czyli 
liczącego dwadzieścia kilka 
metrów pokoju. Związkowcy 
otrzymali pismo naliczające 
czynsz – korzystanie z lokalu 
oraz toalety wyceniono na 
ponad 300 zł miesięcznie, 
w tym 20 proc. zysku dla 
spółki – oraz zapowiedzi, że 
jeśli nie będą płacić zostaną 
eksmitowani. Jak na razie 
nie zapowiedziano jeszcze 
opłat (z 20 proc. zyskiem) 
za korzystanie ze związko-
wych tablic.

(ZAW)

Bez dialogu

Niewielki podwyżki 
wynagrodzeń dla 
pracowników ZOO 
są światełkiem 
w tunelu po okresie 
braku stabilizacji 
zatrudnienia
i regularnych wypłat.

Przypominamy, że posiadacze karty „GROSIK” 
OTRZYMUJĄ 50% zniżki na wstęp do ZOO. Dzieci 
do lat 5 wchodzą bezpłatnie. Emeryci, renciści i osoby 
o znacznym stopniu niepełnosprawności w każdą środę mogą 
odwiedzić ZOO za okazaniem właściwego dokumentu. Więcej 
o cenach i zniżkach na stronie http://www.zoo.silesia.pl/
index.php?id=111 
ZAPRASZAMY!!!

Czy nadchodzą wreszcie lepsze czasy dla pracowników ZOO i ich 
podopiecznych?

Foto: internet


