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F
laga pojawiła się 
w trakcie utworu 
New Year’s Day. 
Zespół nagrał tę pio-
senkę 25 lat temu 

i zadedykował „Solidar-
ności” i Lechowi Wałęsie. 
Od tego czasu utwór jest 
nierozłącznie kojarzony 
z Polską i za każdym razem 
wzbudza entuzjazm pol-
skich widzów. 

Nie inaczej było i tym 
razem. Podczas gdy Bono 
wieszał na perkusji flagę 
„Solidarności”, 70. tysięcy 
fanów tworzyło na widow-
ni inną fl agę. Niemal każdy 
z widzów na widowni Ślą-
skiego trzymał w górze chu-
sty, fl agi czy zwykłe kart-
ki w kolorze białym, a ci 
na płycie – w czerwonym. 
Na biało-czerwono był też 
podświetlony olbrzymi te-
lebim. Wrażenie było impo-
nujące i nawet sami muzycy 
– co przyznawali później 
w wywiadach – byli pod 
olbrzymim wrażeniem gi-
gantycznej biało–czerwonej 
fl agi. – Thank you so much! 
Europa potrzebuje więcej 
takich krajów jak Polska 
– krzyczał wzruszony Bono. 
Stadion odpowiedział mega-
owacją  i gromkim „Dzięku-
jemy!, Dziękujemy!”

Lider zespołu od lat znany 
jest ze swojego zaanga-
żowania na rzecz pokoju
i demokracji. W 2005 roku 
był jednym ze 166 nomino-
wanych do Pokojowej Na-
grody Nobla za swoją pracę 
ku zmniejszeniu długów 
państw Trzeciego Świa-
ta oraz za uświadamianie 
społeczeństwa nt. AIDS. 

Również podczas koncer-
tu w Chorzowie jedno ze 
swych wystąpień Bono po-
święcił bohaterom walki 
o wolność. Utwór „Walk 
On” zadedykował birmań-
skiej opozycjonistce Aung 
San Suu Kyi, od wielu lat 
więzionej przez tamtejszy 
reżim w domowym aresz-
cie. W tej części koncertu na 
scenę wyszli wolontariusze, 
którzy mieli tabliczki z wi-
zerunkiem działaczki.

Olbrzymie wrażenie robiła 
koncertowa scena. Wysoka 
na kilkadziesiąt metrów 
świecąca konstrukcja przy-
pominała nieco kosmicz-
nego pająka. Dzięki kilku 
pomostom muzycy mogli 
przechadzać się w różnych 
kierunkach po płycie sta-
dionu i nawiązywać kontakt 
z publicznością w różnych 
sektorach. Widoczność 
z żadnego miejsca na sta-
dionie nie była problemem 
dzięki wielkiemu 360–stop-
niowemu ekranowi wiszą-
cemu nad sceną. 

To był trzeci koncert ir-
landzkiej supergrupy w Pol-
sce. Zdaniem wielu fanów, 
najlepszy i najbardziej wzru-
szający.  – To była noc, któ-
rej nie da się zapomnieć” 
– podsumował Bono.

WOJCIECH GUMUŁKA

70. tys. widzów obejrzało na Stadionie Śląskim w Chorzowie koncert zespołu U2. W jego trakcie lider zespołu 

Bono powiesił na perkusji fl agę z logo „Solidarności”.

U2 promuje „S”

Dwie fl agi podczas jednego koncertu – solidarnościowa (na scenie i telebimie) i biało-czerwona (stworzona przez fanów)

Bono od lat 
znany jest 
ze swojego 
zaangażowania
na rzecz pokoju
i demokracji.
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INNI napisali

TRZY pytania
Waldemar Sopata, przewodniczący „Solidarności” 
w Południowym Koncernie Węglowym 

Taka prywatyzacja nie wchodzi w gręmija od rozpoczęcia strajku w Stoczni 
Gdańskiej. 14 sierpnia tamtejsze Wolne 
Związki Zawodowe zorganizowały pro-
test domagając się przywrócenia do 
pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wa-
łęsy, wzniesienia pomnika Ofi ar Grudnia 
1970 r., gwarancji nierepresjonowania 
strajkujących, podwyżek płac o 2 tys. 
zł oraz zasiłków rodzinnych, jak w MO. 
Dyrekcja stoczni wyraziła zgodę tylko 
na trzy pierwsze żądania. Rozpoczął się 
strajk okupacyjny, do którego przystąpiły 
wkrótce inne zakłady. Powołano Między-
zakładowy Komitet Strajkowy. Na bramie 
Stoczni zawieszono tablicę zawierającą 
21 postulatów MKS. W całym kraju straj-
ki trwały do 3 września. Ich efektem było 
powstanie „Solidarności”. 

LICZBA tygodnia

29 lat
Wszystkie organizacje związkowe działają-
ce w Południowym Koncernie Węglowym 
wystosowały wspólne stanowisko w spra-
wie ewentualnej prywatyzacji koncernu 
Tauron, w skład którego wchodzi PKW. 
Dlaczego tak boicie się prywatyzacji.

– Nie chodzi o strach, tylko o złamanie 
ustaleń. Ministerstwo Skarbu Państwa 
przymierza się do prywatyzacji koncernu 
Tauron poprzez sprzedaż inwestorowi 
branżowemu. Naszym zdaniem, jest to 
sprzeczne z przyjętym przez rząd Progra-
mem dla Elektroenergetyki, który w swoich 
założeniach nie przewidywał sprzedaży 
żadnej z dużych spółek energetycznych w 
sposób umożliwiający utratę kontroli przez 
państwo. Dla nas – górników z Południo-
wego Koncernu Węglowego – sytuacja jest 
podwójnie niejasna. Bo przecież obowiązu-
je nas, jako spółkę wydobywczą, rządowa 
Strategia dla Górnictwa, która również nie 
przewiduje takiej formy prywatyzacji. Na-
szym zdaniem, sprzedaż Turonu stanowi 

realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ener-
getycznego państwa. Jest też niekorzystne 
dla załogi koncernu.
Jacy ewentualnie inwestorzy wchodzą 
w grę?

– Mówi się np. o czeskim koncernie 
CEZ, a także o inwestorach francuskich. 
W tym drugim przypadku pojawia się 
natychmiast obawa, że nasza firma zo-
stanie potraktowana przedmiotowo, jako 
element handlu emisjami. Do tego zacho-
dzi obawa o zainteresowanie Francuzów 
energetyką atomową. Czy będą więc dbać 

o polskie górnictwo? Dotychczasowe pry-
watyzacje tą drogą, np. sprzedaż polskich 
hut koncernowi Mittal, nie były korzystne 
ani dla zakładów, ani dla pracowników. 
Teraz też zwracamy uwagę, że właściciel 
nie przedstawił póki co żadnych warun-
ków brzegowych prywatyzacji Tauronu: 
udziału właścicielskiego Skarbu Państwa, 
gwarancji dla węgla jako dla paliwa, inwe-
stycji czy gwarancji pracowniczych.
Wszystkie związki stoją na takim samym 
stanowisku?

– Zdecydowanie tak. We wtorek 11 sierp-
nia z zarządem spotka się rada społeczna, 
czyli przedstawiciele związków działających 
w Tauronie. Jeśli dostaniemy potwierdze-
nie, że plany sprzedaży inwestorowi są 
aktualne, to na pewno będziemy działać. 
Będziemy rozmawiać z posłami na temat 
tych planów, nie wykluczamy też bardziej 
ostrych działań. Nie będziemy milczeć. 
Konfl ikt społeczny jest realny.

WG

Właściciel nie
przedstawił póki co 
żadnych warunków 
brzegowych
prywatyzacji.

Ze studiami MBA 
zarobisz krocie

S
pecjaliści od płac przekonują, że warto 
inwestować w naukę – im wyższe 
wykształcenie, tym zarobki wyższe i 

szybciej rosną wraz ze stażem. Ogólnopolski 
raport o wynagrodzeniach za ubiegły rok 
przygotowany przez fi rmę Sedlak & Sed-
lak dowodzi, że przekonanie, iż szeregowy 
pracownik na budowie zarabia więcej niż 
ktoś, kto skończył studia humanistyczne, 
można włożyć między bajki. Zrównanie 
płac jest możliwe jedynie na początku ka-
riery. Im dłużej w zawodzie, tym szybciej 
rosną pensje. Ale tylko tych, którzy ukoń-
czyli studia – wynika z badania.

Osoba z wykształceniem zawodowym 
po niemal 20 latach pracy może pochwalić 
się jedynie 20–proc. wzrostem pensji. Przy 
czym średnio na początku kariery dostaje 
ok. 1,8 tys. zł, a po 20 latach – 2,4 tys. zł. 
Jeśli mowa o pracownikach z dyplomem 
studiów wyższych, to w tym samym czasie 
ich wypłata wzrasta dwukrotnie. Na starcie 
mogą liczyć na 2,8 tys. zł, po kilkunastu 
latach na ponad 5 tys. miesięcznie.

Najlepiej mają ci ze studiami MBA. 
– Uzyskanie tytułu absolwenta tych stu-
diów menedżerskich znacząco różnicuje 
poziomy zarobków zarówno wśród spe-
cjalistów, jak i kierowników czy dyrekto-
rów – mówi Michał Mudel, specjalista ds. 
wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. Przykład? 
Co drugi specjalista z dyplomem MBA do-
stawał w 2008 r. od 4 do prawie 11 tys. zł 
brutto, podczas gdy połowa specjalistów 
bez wspomnianego dyplomu zarabiała 
nie więcej niż 3,8 tys. zł. – Pokazywanie 
młodym ludziom odroczonych korzyści 
płynących z wyższego wykształcenia jest 
szczególnie ważne w czasach kryzysu, 
ponieważ kontynuacja nauki odsuwa 
moment wejścia na rynek pracy i zara-
zem zwiększa szanse zrobienia kariery w 
przyszłości – podkreśla Kazimierz Sedlak, 
dyrektor Sedlak & Sedlak. – Zwłaszcza 
że w Polsce jest nadal mała elastyczność 
pracowników, ich nieprzystosowanie do 
rynku pracy jest źródłem bezrobocia i wielu 
problemów osobistych – podkreśla.

» 8 sierpnia 2009, Gazeta Wyborcza, 
Aneta Zadroga

PIP sprawdza czas 
pracy na podstawie 
logowania 

I
nspektorzy pracy mogą sprawdzać 
rzeczywisty czas pracy na podstawie 
logowania w systemie komputerowym. 

Mają też prawo monitorować obiekty 
pracy, aby wykazać nadgodziny.

W trakcie kontroli banku w wojewódz-
twie podlaskim inspektor pracy Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 
porównał karty ewidencji czasu pracy 
podwładnych z godzinami logowania i 
wylogowania w wewnętrznym, operacyj-
nym systemie komputerowym.

– Na podstawie uzyskanych informacji 
wykrył przypadki wykonywania pracy w 
godzinach nadliczbowych, które nie były 
odnotowane w ewidencji czasu pracy – 
mówi Danuta Rutkowska, rzecznik pra-
sowy głównego inspektora pracy.

Inspektor skierował do pracodawcy 
wnioski dotyczące naliczenia i wypłace-
nia pracownikom banku wynagrodzenia 
i dodatku do wynagrodzenia z tytułu 
pracy w nadgodzinach. Bank naliczył i 
wypłacił wszystkie należne świadczenia 
137 pracownikom.

Inspekcja może także stosować inne, 
niestandardowe metody kontroli czasu 
pracy. W trakcie sprawdzania hotelu we 
Władysławowie (woj. pomorskie), inspek-
tor pracy zabezpieczył zeszyt wejść i wyjść 
pracowników, prowadzony przez pracow-
ników ochrony. Dane w nim zapisane nie 
pokrywały się z dokumentami ewidencji 
czasu pracy prowadzonej w zakładzie. 
Po interwencji PIP pracodawca wypłacił 
podwładnym wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych w wysokości 
ponad 50 tys. zł.

– Inspektorzy pracy mają też prawo 
monitorować obiekty pracy – mówi Ka-
tarzyna Grzybowska-Dworzecka, praw-
nik z Kancelarii Michałowski, Stefański 
Adwokaci.

Zanim rozpocznie się kontrola w zakła-
dzie pracy, inspekcja może więc np. reje-
strować rzeczywisty czas pracy przy użyciu 
kamery lub aparatu fotografi cznego. Jeżeli 
nie zgadza się on z ewidencją prowadzoną 

przez pracodawcę, inspektorzy występują 
do pracodawców o naliczenie i wypłatę 
wynagrodzenia za nadgodziny.

Jeśli pracodawca w ogóle nie prowadzi 
ewidencji, rzeczywisty czas pracy może 
być ustalony nawet na podstawie notatek, 
jakie sporządza pracownik. Tak wynika z 
orzeczenia Sądu Najwyższego z 19 czerwca 
2008 r. (sygn. II PK 345/07). SN podkreślił, 
że w sytuacji gdy pracodawca w ogóle nie 
prowadzi ewidencji czasu pracy, nie może 
on skutecznie podważyć dowodów przed-
stawionych przez pracownika.

» 10 sierpnia 2009, Gazeta Prawna, 
Łukasz Guza

Górnicy podnosili 
kwalifi kacje za 
łapówki

C
o najmniej 130 górników kupiło fał-
szywe świadectwa potwierdzające 
ich kwalifi kacje zawodowe. Dzięki 

temu dostawali podwyżkę. – Ponad po-
łowa z nich przyznała się i dobrowolnie 
poddała karze – twierdzi policja. 

Ofi cerowie z wydziału do walki z ko-
rupcją śląskiej policji zatrzymali trzech 
członków Państwowej Komisji Egzamina-
cyjnej z Rybnika. – Za łapówki wystawiali 
fałszywe zaświadczenia potwierdzające, że 
górnicy zdali egzamin podnoszący ich kwa-
lifi kacje zawodowe – mówi nadkomisarz 
Piotr Bieniak z zespołu prasowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
Zdaniem śledczych, górnicy nie tylko nie 
przystępowali do egzaminu, ale nawet nie 
brali udziału w kursie przygotowawczym. 
Płacili za to od 300 do 700 zł.

Policja ustaliła już nazwiska 130 osób, 
które w nielegalny sposób zdobyły tytuł 
zawodowego górnika eksploatacji pod-
ziemnej. Na podstawie sfałszowanych 
dokumentów dostawali potem podwyżkę, 
bo jako pracownicy wykwalifi kowani prze-
chodzili do wyższej grupy zaszeregowania. 
85 z nich przyznało się do winy i złożyło 
wnioski o dobrowolne poddanie się karze. 
Prawdopodobnie będą też musieli zwrócić 
wyłudzone z kopalń pieniądze. 

» www.gazeta.pl, 11 sierpnia 2009 

» 6 sierpnia (Warszawa). W Kościele św. 
Stanisława Kostki na warszawskim Żoli-
borzu odbyły się uroczystości pogrzebo-
we Jacka Gąsiorowskiego, przewodniczącego 
NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa, byłego 
przewodniczącego Regionu Mazowsze. W uroczy-
stościach pogrzebowych uczestniczyli związkowcy 
z całego kraju. Śląsko-Dąbrowską „S” reprezento-
wał wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Sławo-
mir Ciebiera.

» 11 sierpnia (Legnica). Prze dwie godzi-
ny strajkowali pracownicy KGHM Polska 
Miedź. W ten sposób protestowali przeciw-
ko rządowym planom prywatyzacji. Strajk 
poparły wszystkie działające w koncernie związki 
zawodowe. Był to protest przeciwko rządowym 
planom prywatyzacji fi rmy. Związkowcy wystoso-
wali apel do prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
o podjęcie mediacji z rządem w sprawie zaprzesta-
nia sprzedaży KGHM.

» 11 sierpnia (Warszawa). W drugim kwar-
tale 2009 roku przeciętne wynagrodze-
nie w gospodarce narodowej wyniosło 
3081,48 złotych – poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Oznacza to, że wzrost wy-
nagrodzenia rok do roku wyniósł 4,4 procent, zaś 
kwartalnie przeciętne wynagrodzenie spadło 
o 3,3 procent. Jak podaje GUS wynagrodzenie 
w II kwartale zmniejszyło się o 3,3 proc., czyli 
o 104 zł, wobec poprzedniego kwartału, kiedy 
wskaźnik ten wyniósł 3185,61 zł. Przeciętne wyna-
grodzenie w IV kw. 2008 r. wyniosło 3096,55 zł.

» 11 sierpnia (Radom). Siódmy dzień trwał 
protest pielęgniarek i położnych z Radom-
skiego Szpitala Specjalistycznego.  Siostry 
początkowo żądały podwyżki w wysokości 600 zł 
brutto do podstawy wynagrodzenia, ale w trakcie 
negocjacji zmniejszyły te żądania o 100 zł. Pie-
lęgniarki zapowiedziały na czwartek manifestację 
z udziałem wielu sióstr z całej Polski. Szacują, że 
może w niej wziąć udział nawet około 800 osób. 
Siostry, w ramach poparcia strajku, mają się ze-
brać przed szpitalem w Radomiu.

BARDZO krótko
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Tylko 115 mln zł dla zakła-
dów podstawowej opieki 
zdrowotnej otrzyma dodat-
kowo w przyszłym roku śląski 
Oddział Narodowego Fundu-
szu Zdrowia od warszawskiej 
centrali.

Związkowcy z „Solidar-
ności” z regionów Śląsko-
Dąbrowskiego i Częstochowa 
wraz pracodawcami pub-
licznych i niepublicznych 
zoz-ów liczyli na więcej. We 
wspólnym wniosku zwrócili 
się o dofi nansowanie w wys. 
750 mln zł.  

– Jesteśmy zawiedzeni. Te 
115 mln zł nie zabezpieczają 
potrzeb wskazanych przez 
śląskie placówki ochrony 
zdrowia. To jałmużna. Nas 
satysfakcjonowałaby informa-
cja o zmianie planu podziału 
środków z NFZ na poszczegól-
ne województwa. Przyznane 
pieniądze z pewnością nie 
są adekwatne do ilości osób 
ubezpieczonych w regionie 
– mówi Halina Cierpiał, prze-
wodnicząca Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ „Solidarność”.

Plan finansowy zakła-
da, że śląska służba zdrowia 
otrzyma od NFZ w przyszłym 
roku tyle samo pieniędzy, 
co na początku 2008 r., czyli 
6 mld 599 mln zł. Zgodnie 
z projektem, obowiązek fi -
nansowania przeszczepów 
mają ponosić poszczególne 
oddziały Funduszu, a tym-
czasem największe w Polsce 
ośrodki transplantacji znaj-
dują się właśnie na Śląsku. 

Natomiast w pozostałych 
województwach planowa-
ny jest wzrost wydatków 
na ochronę zdrowia. Mniej-
sze regiony otrzymają od 
NFZ nawet 3 proc. środków 
więcej. Dla mieszkańców 
województwa śląskiego taki 
podział pieniędzy oznaczać 
będzie utrudnienie dostępu 
do usług medycznych oraz 
ograniczenie dostępu do le-
karzy specjalistów. Natomiast 
pracownicy służby zdrowia 
nie będą mogli liczyć na pod-
wyżki wynagrodzeń.   

– Pani minister Kopacz 
ogłasza w mediach, że nad-
wykonania usług medycznych 
od stycznia do czerwca będą 
w całej Polsce uregulowane, 
ale my wiemy, że na pewno 
nie będą zapłacone w woje-
wództwie śląskim, bo nasz 
Fundusz nie ma na to środ-
ków. Dyrektor NFZ mówi, 
że być może znajdą się na to 
pieniądze, ale dopiero pod 
koniec roku – mówi Halina 
Cierpiał.

Przed tygodniem związ-
kowcy z RSOZ przesłali pismo 
do premiera Donalda Tuska, 
w którym m.in. wskazali, że 
oczekują od rządu podjęcia 
wszelkich działań zmierza-
jących do wzrostu nakładów 
fi nansowych przekazywanych 
oddziałom NFZ w 2009 r. Za-
powiadają, że jeśli do końca 
sierpnia szef rządu nie odnie-
sie się do ich postulatów, to w 
śląskiej służbie zdrowia rozpo-
czną się akcje strajkowe. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pod nieobecność pracowni-
ków (w zakładzie trwa prze-
rwa wakacyjna) dyrekcja 
Odlewni Żeliwa w Zawierciu 
zaplombowała siedziby obu 
działających tam związków 
zawodowych. 

Tym samym rozpoczęto 
realizować groźbę wyeks-
mitowania związkowców 
z zajmowanych pomieszczeń 
i wykonano kolejny konfron-
tacyjny krok w stosunku do 
załogi. Warto pamiętać, że 
w zawierciańskiej Odlewni 
Żeliwa trwa spór zbiorowy 
o wypłatę nienaliczonych 
premii, zapowiedzianych 
podwyżek oraz zaległych 
ekwiwalentów za odzież 
roboczą.

– Plombowanie lokalu pod 
nieobecność zainteresowa-
nych trudno uznać za przejaw 
dialogu społecznego – mówi 
Małgorzata Benc, szefowa 
Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
w Zawierciu. – Rozmawiając 
można rozwiązać wszelkie 
problemy, zamykając drzwi 
praktycznie żadnego.

Pretekstem do zaplombo-
wania związkowych siedzib 
jest spór o kilkusetzłotowy 
czynsz, jakim pracodawca 
postanowił obciążyć usta-
wowe reprezentacje załogi. 

Zapewnia on pracodawcy 
zysk z wynajmu (10 proc.) 
plus pokrycie bliżej nieokre-
ślonych „innych kosztów 
eksploatacyjnych” (a są one 
blisko dwa razy wyższe od 
gwarantowanego zysku), po-
krycie kosztów korzystania 
z toalety (niecałe 6 zł mie-
sięcznie od osoby) czy też 
opłatę stałą za moc przyłącze-
niową. Zapewnienie 160 W 
mocy elektrycznej przez pięć 
godzin dziennie wyceniono 
na 10 zł gotówką... Słowem 
związki zawodowe potrak-
towano jak komercyjnych 
najemców, a nie jak partne-
rów społecznych.

– Pozbawiając związkow-
ców nie tylko lokalu, ale 
nawet biurka i krzesła dy-
rekcja poważnie utrudnia 
prowadzenie działalności 
statutowej – dodaje Małgo-
rzata Benc. – „Solidarność” 
radziła sobie jednak nie 
z takimi szykanami.

Niewykluczone, że 17 
sierpnia, po powrocie z prze-
rwy urlopowej siedziba „So-
lidarności” Odlewni Żeliwa 
będzie miała charakter wę-
drowny, czyli członkowie 
jej władz ze związkowymi 
fl agami w ręku będą krążyli 
wśród załogi.

(ZAW)

P
racodawca ugiął 
się pod żądaniami 
związkowców, gdy 
„Solidarność” była 
już bliska podjęcia 

decyzji o szeroko zakrojonej 
akcji protestacyjnej. Wkrótce 
po zakończeniu negocjacji 
w ZG „Sobieski” rozpoczęła 
się nagonka na nasz związek. 
Bardzo szybko okazało się, że 
korzystne porozumienie pod-
pisane przez „S” z pracodawcą 
kole w oczy liderów innych 
organizacji związkowych, 
którzy już wcześniej wycofali 
się z negocjacji, przystając na 
podwyżki w wysokości 5 proc. 
i obietnicę premii.

W jaworznickiej telewizji 
Waldemar Sopata, przewod-
niczący zakładowej „S” z ZG 
„Sobieski” w skrupulatny sposób 
omówił okoliczności zawarcia 
porozumienia płacowego. Na-
stępnie jego wypowiedź opub-
likowana została w lokalnej 
gazecie. Wtedy też koledzy z 
pozostałych organizacji związko-
wych na zasadzie „uderz w stół, 
a nożyce się odezwą” rozpoczęli 
nagonkę medialną na „S”. Za 
kilka dni udzielili wywiadu dla 
tej samej gazety.

– Zdali sobie sprawę, że „wy-
stawili się” w oczach załogi. 
W końcu 5-procentowy wzrost 
wynagrodzeń i obietnica premii, 
to nie to samo, co 7-procento-
we, pewne podwyżki. Premie 
zawsze można zabrać, a stawki 
nie. Ich biadolenie w lokalnych 
mediach było marnym przed-
stawieniem. Np. kolega z Kadry 
płaczliwym głosem mówił, że 

w czasach kryzysu nie politycz-
nie jest opowiadać w mediach 
o wywalczonych podwyżkach, 
tak jak ja to uczyniłem. Chyba to 
już jest taka prawda: przychodzi 
Kadra do prezesa, a prezes też 
Kadra - komentuje Waldemar 
Sopata. 

Nie podjęli rękawicy
Kolejny atak na „S” nastąpił ze 
strony przewodniczącego ZZG 
w Polsce, który na łamach innej 
lokalnej gazety opublikował 
„Sprostowanie w sprawie okolicz-
ności podpisania Porozumienia 
Płacowego w PKW S.A.”. Związ-

kowcy z „S” zastanawiają się, 
co lider ZZG chciał prostować. 
– Chyba własną nieudolność w 
negocjacjach – mówią.

Po tych atakach Walde-
mar Sopata zaproponował 
związkowym liderom z PKW 
konfrontację w lokalnej tele-
wizji, którą jednak odrzucili. – 
W języku górniczym mówi się, 
że dali d... Podobnie było, gdy w 
trakcie negocjacji zażądaliśmy 
nagrań z rokowań. Zarząd PKW 
odmówił, zasłaniając się brakiem 
zgody pozostałych organizacji 
związkowych. Podejrzewamy, 
że już wtedy bali się totalnej 

kompromitacji, bo przy stole 
negocjacyjnym nie odzywali się 
w ogóle – mówi Sopata. 

Kadrowy gotowiec
Z relacji związkowców „S” wy-
nika, że najbardziej oszczer-
czy artykuł ukazał się w ulotce 
„Kadra XXI”, reklamowanej jako 
miesięcznik. Zatytułowany był 
„Trzy prawdy – o negocjacjach 
płacowych w PKW”. Anoni-
mowy autor pisze m.in., że to 
związkowcy z „Janiny” zażądali 
8 proc. podwyżki i ku zaskocze-
niu wszystkich w tym żądaniu 
poparła ich „S” z „Sobieskiego”. 
– W końcu w Statucie mamy 
wpisaną dbałość o pracowników, 
a poza tym z żądaniem 8-pro-
centowych podwyżek wystąpi-
liśmy jako pierwsi – dementują 
związkowcy z „S”. Ich zdaniem, 
w tekście roi się od oszczerstw 
i bzdur, które z łatwością mogą 
udowodnić.

– Gdyby kolegom z innych 
związków naprawdę zależa-
ło na pracownikach naszej 
firmy, to nie podpisywaliby 
porozumienia pod dyktando 
zarządu, tylko wsparliby sta-
rania „Solidarności’ o wyższe 
wynagrodzenia dla załogi. Ale 
w przeszłości mieliśmy już do 
czynienia z podobnymi sytu-
acjami. Zupełnie inną sprawą 
jest fakt, że gdyby co niektórzy 
nie podpisali niekorzystnego 
gotowca, to musieliby „wsko-
czyć w gumowce”, bo nie należy 
się im oddelegowanie do pracy 
związkowej – podsumowuje 
Waldemar Sopata.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Tragiczne nastroje wśród 
załogi jednej z najwięk-
szym firm w Jaworznie. 
Zarząd, pod pretekstem 
kryzysu fi nansowego, za-
mierza zwolnić ponad 300 
pracowników. 

Załoga huty liczy blisko 
500 osób. W tym tygodniu 
zarząd przekaże organizacjom 
związkowym imienne listy 
pracowników przeznaczo-
nych do zwolnienia. Związ-
kowcy kategorycznie zapo-
wiadają, że, mimo nieugiętej  
postawy pracodawcy, będą 
walczyć o zatrudnionych, 
zwłaszcza tych, którzy są je-
dynymi żywicielami rodzin. 
Termin zakończenia rokowań 
upływa 20 sierpnia.

– Wielu pracowników 
ukończyło już 50 lat. Oni 
są bez szans na rynku pracy. 
W zakładzie od lat zatrudnia-
ne są całe rodziny. W hucie 
prócz mnie pracuje moja żona 
i syn. Jak wszyscy pójdziemy 

na bruk, to dopiero będzie 
tragedia. Nie regulowanie 
comiesięcznych należności 
doprowadzi ludzi do ruiny. 
Pracownicy są ogromnie 
zdesperowani, wielu z nich 
chce, by w zakładzie został 
ogłoszony strajk – mówi 
Stanisław Strączyński, wice-
przewodniczący zakładowej 
„Solidarności”. 

 Związkowcy są prze-
konani, że powoływanie 
się na kryzys to wyrafi no-
wana gra pracodawcy. Od 
członków „Solidarności” 
w dziale handlowym wiedzą, 
że zakład otrzymuje coraz 
więcej dużych zamówień. 
Do tej pory w hucie nie 
było również problemów 
płacowych. Na konta pra-
cowników wynagrodzenia 
wpływały regularnie. 

Związkowcy mają więc 
powody by podejrzewać, 
że zarząd chce doprowadzić 
hutę do upadłości. Jeszcze w 

kwietniu w hucie wygaszony 
został piec. Tę decyzję pra-
codawca tłumaczył brakiem 
odbiorców szkła oraz brakiem 
magazynów do przechowy-
wania gotowego towaru. 
W sytuacji, w jakiej znajduje 
się fi rma, zupełnie niezro-
zumiałe dla związkowców 
są plany zarządu dotyczące 
wrześniowego wyjazdu jego 
przedstawicieli do Holandii 
na targi szkła.

– Na pomoc władz miasta 
nie mamy co liczyć. Słysze-
liśmy, że jaworzniccy samo-
rządowcy już oświadczyli, 
że na obecną chwilę nie ma 
dla nas pracy. Tymczasem 
w wywiadach dla miejskiej 
telewizji wyrażają wolę 
pomocy zwalnianym pra-
cownikom huty. To czysta 
hipokryzja – mówi Strą-
czyński.   
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Jałmużna od NFZ

Zaplombowani 
związkowcy

Negocjacje płacowe w Południowym Koncernie Węglowym były niezmiernie 
trudne, ale zakończyły się sukcesem „Solidarności” z Zakładów Górniczych 
„Sobieski” i „Janina” oraz Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Górniczego 
„Janina”. Stawki osobistego zaszeregowania pracowników spółki wzrosły o 7 proc. 

Przychodzi Kadra do
prezesa, a prezes też Kadra 

Rozpacz w Hucie Szczakowa

Pracę w hucie może stracić nawet 300 pracowników

Foto: internet

– Wkrótce po zakończeniu negocjacji 
płacowych w ZG „Sobieski” rozpoczęła 
się nagonka na „ Solidarność”. Okazało się, 
że korzystne porozumienie kole w oczy liderów 
innych związków zawodowych.

Foto: internet
Dzięki 
determinacji 
„Solidarności” 
załoga PKW 
dostanie 
większe 
podwyżki
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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.

RÓWNOŚĆ
Zastanówmy się nad tym, co oznacza powie-
dzenie – kiedyś rewolucyjnie brzmiące, potem 
banalne – iż „wszyscy ludzie są równi”. Nie 
oznacza ono przykazania, wedle którego 
wszyscy powinni być jednakowo traktowani 
przez prawo, bo ktoś mógłby odrzec, że takie 
przykazanie samo w sobie jest arbitralne: 
a dlaczego właściwie prawo powinno na 
równi wszystkich traktować. Nie, takie przy-
kazanie wypowiada się właśnie w oparciu 
o twierdzenie, że ludzie są równi i z tej racji 
prawo ma być takie samo dla wszystkich. 
Podstawą tej normy jest więc pewien stan 
faktyczny. Ale cóż to jest za fakt i jak mogliby-
śmy ustalić, że naprawdę zachodzi? Krytycy 
powiadają, że przecież ludzie nie są równi, bo 
różnią się pod wieloma względami – co do 
sprawności, umiejętności, wiedzy i charakteru 
– niemądrze mówią.(...)

***
Mówiąc, że ludzie są równi mamy na myśli, że 
są równi w ludzkiej godności, która każdemu 
przysługuje i której nikt nie ma prawa gwałcić. 
Czymże jest jednak godność ludzka, która jak 
powiadali fi lozofowie jest nieodłączna od na-
szej zdolności posługiwania się rozumem oraz 
czynienia swobodnych wyborów, w szczególno-
ści wyboru między dobrem i złem? Godność 
ludzka z pewnością nie jest czymś, co możemy 
zobaczyć i łatwiej powiedzieć, kiedy jest ona 
gwałcona, niż czym jest w swojej naturze. Jeśli 
jednak ograniczymy się do jednej sprawy, mia-
nowicie właśnie do naszego pojęcia człowieka 
jako istoty, która potrafi  własną mocą, nie 
przymuszona bezwzględnie zewnętrznymi oko-
licznościami, wybierać między dobrem i złem, 
dochodzimy do pewnej jasności.(...)

***
Nie jest niczym ekstrawaganckim przekona-
nie, że ludzie są zdolni do wyboru, że są od-
powiedzialni za to co czynią – zło czy dobro 
– i że sama ta zdolność, nie zaś sposób w jaki 
jej używają, czyni ich równymi w godności 
i że człowieczeństwo tak właśnie określone 
jest czymś godnym szacunku, a tym samym, 
że każdemu człowiekowi z osobna należny 
jest szacunek.(...)

***
Gdybyśmy wierzyli, że jesteśmy mechani-
zmami, których czyny i myśli są niechybnie 
napędzane przez siły okoliczności zewnętrz-
nych, przez wszechświat fi zyczny, to w rzeczy 
samej pojęcie godności byłoby próżne, a tym 
samym pojęcie równości nie miałoby sensu. 
Stąd, że jesteśmy równi w tym znaczeniu 
wynika zapewne, że nierówność wobec prawa 
jest urządzeniem przeciwnym godności ludz-
kiej.(...)

***
Oczywiście jest nadzwyczaj ważne, by 
wszyscy ludzie mogli korzystać z tego, co się 
nazywa godziwym życiem, a więc życiem, 
gdzie się nie głoduje, gdzie ma się 
w co ubrać, gdzie mieszkać, można kształcić 
dzieci i korzystać z opieki zdrowotnej. To są 
zasady przyjęte na ogół w cywilizowanych 
krajach, choćby niedoskonale realizowa-
ne. Żądanie pełnej równości w rozdziale 
dóbr jest natomiast receptą na nieszczęście 
wszystkich. Rynek nie jest sprawiedliwy, ale 
zniesienie rynku oznacza represję i nędzę.(...)

***
Równość w ludzkiej godności i wynikająca 
stąd równość praw i obowiązków jest nato-
miast wymogiem, bez którego stoczylibyśmy 
się w barbarzyństwie. Bez tego wymogu 
moglibyśmy np. uznać, że inne rasy albo na-
rody mogą być bezkarnie wyniszczane, że nie 
ma powodu, by kobiety miały te same prawa 
obywatelskie co mężczyźni, że wolno zabijać 
starych i niedołężnych ludzi, z których spo-
łeczeństwo nie ma pożytku itp. Wiara w tę 
równość nie tylko chroni naszą cywilizację, 
ale czyni nas ludźmi.(...)

REFLEKSJE
prof. Kołakowskiego

T
o prawie jedna 
czwarta z 200-oso-
bowej załogi. 
Związkowcom 
przed utratą za-

trudnienia udało się wybronić 
tylko cztery osoby. Zakładowy 
układ zbiorowy pracy zawiera 
zapis dotyczący wypłaty od-
praw w przypadku zwolnień 
grupowych pracowników, 
ale strona związkowa jest 
przekonana, że pracodawca 
nie posiada środków na jego 
zrealizowanie.

Od października hutą kie-
ruje nowy prezes. Jak mówią 
związkowcy, obiecywał że nie 
będzie zwolnień pracowni-
ków, przedstawiał świetlane 
wizje przyszłości fi rmy. Tym-
czasem od początku roku w 
hucie stopniowo wygaszana 
jest produkcja. Niezbędne dla 
jej prowadzenia wyposażenie 
zakładu trafi a pod młotek. 
Pracodawca twierdzi, że pro-
dukcja staje się nieopłacalna 
ze względu na niewielką 
liczbę zamówień. 

Pracownicy póki co re-
montują maszyny i sprzą-
tają zakład. Na ich konta 
wynagrodzenia wpływają 
z dużymi opóźnieniami. 

Średnia płaca w hucie wy-
nosi 1200 zł netto. Nie ma 
mowy o wypełnieniu luto-
wego porozumienia z zarzą-
dem, na mocy którego od 1 
czerwca pracownicy powinni 
otrzymać podwyżki w wys. 
70 zł. Wszyscy zastanawiają 
się raczej, czy w lipcu będą 
wypłaty.

W ocenie związkowców 
z „Solidarności” działania 
podejmowane przez zarząd 
ewidentnie zmierzają do 
ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji zakładu. Huta 
poprzez nierealizowanie za-
mówień traci swoich klien-
tów, którzy natychmiast 
zaczynają szukać innych, 

rzetelnych kontrahentów 
– Zadłużenie zakładu sięga 
ok. 8 mln. Huta z opłatami 
zalega praktycznie za wszyst-
ko: za prąd, gaz, wodę. Ma 
również spore zaległości 
fi nansowe wobec ok. 160 
klientów. Prezes zakłada, 
że częściowo ich spłaci, pod 
warunkiem, że uda mu się 
sprzedać główny budynek 
huty - mówi Stanisław Pawe-
lec, przewodniczący zakła-
dowej „Solidarności”.

Nastroje wśród załogi są 
minorowe. Jak mówi Pawelec, 
ci pracownicy, którzy otrzy-

mali wypowiedzenia, patrzą 
na pozostałych „wilkiem”. 
Ich szanse na znalezienie 
zatrudnienia w powiecie 
będzińskim są praktycznie 
żadne. Ledwie tlącym świa-
tełkiem w tunelu jest oferta 
miejskich wodociągów, które 
ogłosiły, że jeśli zaistnieje taka 
potrzeba to będą w pierwszej 
kolejności zatrudniać pracow-
ników zwolnionych z huty. 
Jednak ludzie przezornie nie 
wiążą z nią nadziei, traktują 
ją wyłącznie w kategoriach 
obietnicy. – Wszyscy zasta-
nawiają się, co z sobą zrobić, 
żeby nie zdechnąć z głodu. 
Oni we wszystko zwątpili, 
również w związki zawodowe 
– mówi Stanisław Pawelec. 
Pracownicy gremialnie zaczę-
li wypisywać się z czterech 
funkcjonujących w hucie 
organizacji. W „Solidarności” 
zostało już tylko trzynaście 
osób oraz pięć objętych zwol-
nieniami grupowymi. 

Tragiczną sytuację huty 
związkowcy opisali w pis-
mach, które rozesłali do rady 
nadzorczej zakładu oraz do 
resortów gospodarki i Skar-
bu Państwa.
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Już po raz jedenasty członko-
wie „Solidarności” z kopalni 
„Budryk” wraz ze swoimi 
rodzinami pielgrzymowali do 
Sanktuarium Licheńskiego, naj-
większej polskiej bazyliki.  

– Jest to miejsce szczegól-
ne, w którym w zadumie 
możemy zastanowić się nad 
sensem swojego życia, dokąd 
zmierzamy i co chcemy osiąg-
nąć – mówią związkowcy z 
„Budryka”.

Przewodniczący zakła-
dowej „S” Andrzej Powała 
podkreśla, że uczestnicy 
pielgrzymki już zadekla-
rowali chęć przyjazdu w 
przyszłym roku do Matki 
Bożej w Licheniu.

– Wszyscy z serca dzięku-
jemy ludziom dobrej woli, 
dzięki którym ta pielgrzym-
ka się dokonała – dodaje 
Andrzej Powała.

RED.

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 De-
legatów 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 ratowaniu ludzkiego życia 
krwi nie zastąpi żaden specyfi k. 
W Polsce każdego roku z lecze-
nia 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.

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 

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego 

Popiełuszki w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limitowany nakład 5 tys. 

sztuk) są do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

i we wszystkich Biurach Terenowych.

W najbliższych dnia mają 
zapaść ostateczne decyzje 
dotyczące dyrektorskiego 
fotela Szpitala Powiato-
wego w Zawierciu. Jed-
nak pełniąca od miesiąca 
obowiązki dyrektora Mał-
gorzata Guzik już ostra 
zabrała się za szukanie 
oszczędności w poważnie 
zadłużonej placówce. 

Niestety rozpoczęła od 
cięcia kosztów osobowych 
i rozpoczęła procedurę 
zwolnienia pół setki pra-
cowników. Wśród zwal-

nianych znalazły się osoby, 
które przepracowały w 
zawierciańskim szpitalu 
35 lat. Nic zatem dziwne-
go, że związki zawodowe 
zaprotestowały przeciwko 
redukcji zatrudnienia.

– Trudna sytuacja eko-
nomiczna i konieczność 
szukania oszczędności 
nie może cięcia wydatków 
na ślepo – mówi Małgo-
rzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej „Solidarności” 
w Zawierciu. – Szczególnie 

w sytuacji, gdy dotyczy 
to ludzi, którzy całe swoje 
życie zawodowe poświęcili 
szpitalowi.

Znacznie lepiej by rów-
nież było, gdy konieczne 
zwolnienia były konse-
kwencją przyjętego planu 
restrukturyzacji placówki, 
a nie poprzedzały wybór 
jego autora. Inaczej mogą 
się one okazać równie 
skuteczne jak mieszanie 
herbaty bez dosypywa-
nia cukru.

(ZAW) 

„S” z Budryka
w Licheniu                            

Pełni obowiązki i zwalnia

W Hucie Będzin ruszyła pierwsza tura zwolnień grupowych. Pięciomiesięczne 
wymówienia otrzymało 44 pracowników. 

Nie chcą zdychać z głodu
– Pracownicy 
z Huty Będzin, 
którzy dostali już 
wypowiedzenia 
patrzą na pozo-
stałych wilkiem 
– mówi Stanisław 
Pawelec 

Pracownicy zaczęli wypisywać się 
z działających w hucie związków. 
W „Solidarności” zostało już tylko 
kilkanaście osób



Program uroczystości 29. rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie Zdrój, 3 września 2009 r.:
–  godz. 900 – Msza Święta w Kościele

na Górce(ul. ks. Popiełuszki 1a), 
–  ok. godz. 1045 – przejazd pod pomnik

Porozumień przy KWK „Zofi ówka” 
–  wręczenie odznaczeń państwowych,
–  złożenie kwiatów.
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W 
kwietniu z 
takim po-
s t u l a t e m 
wystąpiły 
wszystkie 

organizacje związkowe funk-
cjonujące w fi rmie. Jednak 
już na pierwszym spotkaniu 
z pracodawcą część z nich 
zgodziła się na jednorazo-
we premie w wys. od 1200 
do 1600 zł, pod warunkiem, 
że nie pogorszy się sytuacja 
ekonomiczna Fiata.

– Nasz związek nie podpisał 
tego porozumienia, ponieważ 
zawierało ono zapis, że praco-
dawca może organizować pracę 
w godzinach nadliczbowych 
w niedzielę, przy akceptacji 
większości związków zawo-
dowych. My moglibyśmy 
rozważyć zgodę na pracę w 
godzinach nadliczbowych, pod 
warunkiem, że zostałby dla niej 
ustalony jakiś sensowny limit 

i regulamin – wyjaśnia Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca „So-
lidarności” w Fiacie.

Podczas Międzyzakłado-
wego Zebrania Delegatów 
NSZZ „S” Fiat Auto Poland 

związkowcy przyjęli uchwa-
łę, w której ponowili żądanie 
podwyżek płac dla pracow-

ników. Ustalili również, że do 
21 sierpnia oczekiwać będą na 
decyzję pracodawcy w spra-
wie wzrostu wynagrodzeń 
w fi rmie. Zawnioskowali także 
do zarządu o przedstawienie 
im dokładnej analizy sytuacji 
fi nansowej Fiata.

– Mamy nadzieję, że pra-
codawca nam ją udostępni. 
Jeżeli okaże się, że sytua-
cja fi rmy jest rzeczywiście 
trudna, to będziemy skłonni 
zrezygnować z tej podwyż-
ki. Ale to niełatwo nam bę-

dzie udowodnić, bo wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, że 
produkujemy więcej o 20, 
a nawet 30 proc. w stosunku 
do ub. roku i ponad 50 proc. 
w stosunku do 2007 r. – mówi 
Wanda Stróżyk.

Po wakacjach Fiat Auto 
Poland zamierza jeszcze 
zwiększyć moce produk-
cyjne, dlatego związkowcy 
są przekonani, że z czystym 
sumieniem mogą upominać 
się o podwyżkę. Tym bar-
dziej, że płace zasadnicze 
pracowników są niskie. 
Ci, którzy legitymują się 
długoletnim stażem pracy 
zarabiają ok. 2800 zł brutto. 
W walce o podwyżki „S” z 
Fiata liczy na wsparcie za-
łogi. Związkowcy będą ją 
przekonywać, że o wzrost 
wynagrodzeń warto się 
upominać.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Czy dobre wyniki koncernu przełożą się na lepsze wynagrodzenia pracowników?

Załoga Fiata domaga się podwyżek
– Nie zrezygnujemy 
z żądań podwyżek, 
bo fi rma jest 
w dobrej sytuacji 
fi nansowej
– podkreśla Wanda 
Stróżyk.

Foto: internet
Montowane 
w Polsce Fiaty 500 
są światowym 
przebojem

Remont siedziby Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” toczy się 
pełną parą. Na zdjęciu nowo powstałe fi lary, które będą wspierać 
wielką związkową salę konferencyjną. Cały czas trwa też remont 
elewacji budynku i wymiana okien. Remont potrwa do końca 
roku. Do tego czasu wejście do budynku znajduje się od dziedziń-
ca. Trzeba też się liczyć z kłopotami z parkowaniem.

Foto: archiw
um

WAŻNA INFORMACJA
Informujemy, że w związku z rocznicą powstania 

NSZZ „Solidarność” biura Zarządu Regionu oraz wszyst-
kie Biura Terenowe ZR będę w poniedziałek 31 sierpnia 
nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu Regionu
Sekretarz Bogdan Biś 
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Taką nazwę będzie nosiła 
przyrodniczo-historyczna 
ścieżka edukacyjna, która 
zostanie otwarta po waka-
cjach w gminie Czerwionka 
– Leszczyny.

Ścieżka, współfi nanso-
wana przez Wojewódzki 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, przeznaczona 
zostanie przede wszystkim 
dla uczniów szkół gimna-
zjalnych. Wniosek o dofi -
nansowanie projektu zło-
żyło Starostwo Powiatowe 
w Rybniku.

Długość ścieżki wyniesie 
prawie 2 km – od popu-
larnego „zameczka” przez 
pozostałości przydwornego 
parku do olbrzymiego dębu 
szypułkowego rosnącego w 
pobliżu stawu, nieopodal 
ratusza.

Rzadko spotykane ga-
tunki ptaków wodnych i 

owadów oraz rosnące w 
pobliżu stare drzewa m.in. 
lipy i dęby, to najważniej-
sze atrakcje nowej ścieżki 
przyrodniczo-historycznej. 
Jej nazwa związana jest z 
ostatnim właścicielem ma-
jątku Konradem Barteltem, 
co ma przybliżać młodzie-
ży również najciekawsze 
fakty dotyczące historii 
tego miejsca. Z otwarciem 
ścieżki związane będą dwie 
publikacje. Powstanie zeszyt 
ćwiczeń dla gimnazjalistów 
oraz folder dotyczący ścież-
ki, który będzie dostępny w 
miejskich bibliotekach.

Każdego roku w Woje-
wództwie Śląskim powstaje 
kilkanaście podobnych ście-
żek edukacyjnych. Dzięki 
nim dzieci i młodzież mogą 
podziwiać i poznawać przy-
rodę oraz uczyć się jak ją 
szanować i chronić.

RED.

Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona do rangi konstytucyjnej i znalazła się w art. 5 

Konstytucji RP z 1997 roku.

Agenda 21 – kierunki globalnych działań
na rzecz zrównoważonego rozwoju

Z
równoważony roz-
wój i ekorozwój 
to hasła, które w 
ostatnich latach 
stały się bardzo 

modne. Coraz częściej po-
jawiają się w mediach i de-
batach politycznych.

Mimo tej popularności sens 
obu pojęć nie do końca jest 
poprawnie kojarzony (pisali-
śmy o tym problemie w TŚD 
przed dwoma tygodniami). 
Przypomnijmy, Światowa Ko-
misja ds. Środowiska i Rozwoju 
zdefi niowała zrównoważony 
rozwój jako taki, który za-
spokaja obecne potrzeby bez 
ograniczenia możliwości ich 
zaspokajania w przyszłości. 
Jest to rozwój społeczno-go-
spodarczy, w którym następuje 
proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej.

Program ratowania Ziemi
Z pojęciem tym związana jest 
tzw. Agenda 21, o której sły-
szymy dość rzadko. A szko-
da, bo jest to bardzo ważny 
i obszerny dokument, który 
nadaje sens zrównoważone-
mu rozwojowi. Określa w jaki 
sposób może zostać osiągnięty, 
a odpowiedzialnością za ten 
proces obciąża rządy poszcze-
gólnych państw. 

Agenda 21 jest popularną 
nazwą Globalnego Programu 
Działań, jednego z najważniej-
szych dokumentów przyjętych 
w 1992 roku podczas Szczytu 
Ziemi w Rio de Janeiro „Środo-
wisko i Rozwój”. Liczy blisko 

600 stron i opiera się na 27 
zasadach Karty Ziemi. Wraz z 
nią przyjęte zostały m.in. „Ra-
mowa konwencja w sprawie 
zmian klimatu”, „Konwencja 
o różnorodności biologicznej” 
oraz „Deklaracja dotycząca 
ochrony lasów”. Wszystkie 
dokumenty są związane z naj-
poważniejszymi zagrożeniami 
życia na ziemi. Szczyt w Rio de 
Janeiro podkreślił, że nie jest 
możliwe zatrzymanie rozwoju 
cywilizacyjnego, ale wskazał 
działania, jakie należy podjąć, 
żeby oddalić zagrożenia.

Szczegółowy „spis” tych 
działań możemy znaleźć właś-
nie w Agendzie 21. Zawarty w 
dokumencie „program ratowa-
nia ziemi” wyceniony został 
na 600 mld dolarów. 

Najważniejsze wskazówki
Ochrona atmosfery, komplek-
sowe planowanie i zarządzanie 
zasobami powierzchni Ziemi, 
włączenie problemów środo-
wiska i rozwoju do procesu 
podejmowania decyzji – to 
tylko niektóre zagadnienia 
poruszone w Agendzie 21. 
Nawiązuje ona również do 

walki z ubóstwem, ochrony 
i promocji ludzkiego zdrowia 
oraz zmiany modelu konsump-
cji, która wraz z rozwojem no-
wych technologii może mieć 
kluczowe znaczenie w dążeniu 
do zrównoważonego rozwoju. 
Zmiana modelu konsumpcji 
oznacza wzrost popytu na 
produkty trwałe, wytworzone 
przy niskim zużyciu energii i 
wykorzystujące niewielką jej 
ilość w eksploatacji oraz po-
wstające z surowców wtórnych 
lub bez odpadów. Materiały 

wykorzystywane do ich pro-
dukcji mają być bezpieczne 
dla środowiska, a opakowania 
biodegradowalne.

Dokument nawiązuje do 
gospodarki odpadami i ścieka-
mi, których podstawą powinna 
być ich minimalizacja. Zwraca 
też uwagę na wykorzystywa-
nie toksycznych substancji 
chemicznych, które powin-
ny być zastępowane przez 
bardziej bezpieczne. Informa-
cje o wpływie szkodliwych 
substancji chemicznych na 

zdrowie i życie ludzi mają być 
gromadzone i udostępniane 
producentom i konsumen-
tom. Dokument wskazuje też 
na konieczność zapobiegania 
nielegalnemu międzynarodo-
wemu handlowi odpadami 
niebezpiecznymi.

W drugiej części Agendy 
21 znajdują się rozdziały po-
święcone wzmacnianiu roli 
głównych grup społecznych 
w trwałym i zrównoważonym 
rozwoju. Rozdział 29 dotyczy 
umocnienia w tym procesie 

roli pracowników i ich związ-
ków zawodowych.

Natomiast ostatnie roz-
działy dokumentu wskazują 
m.in. środki i możliwości fi -
nansowania zrównoważone-
go rozwoju, rolę i znaczenie 
nauki oraz transfer technolo-
gii proekologicznych.

AGNIESZKA KONIECZNY        

Ochrona środowiska op-
arta na zasadzie zrów-
noważonego rozwoju 
jest jednym z podsta-
wowych zadań państwa 
zapisanych w Konsty-
tucji RP

„Rzeczpospolita Polska 
strzeże niepodległości i nie-
naruszalności swojego tery-
torium, zapewnia wolność 
i prawa człowieka i obywate-
la oraz bezpieczeństwo oby-
wateli, strzeże dziedzictwa 
narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kieru-
jąc się zasadą zrównoważo-
nego rozwoju”.

Art. 5 Konstytucji RP
z 2 kwietnia 1997 r.

Agenda 21 odgrywa 
podstawową rolę we 
wprowadzaniu zasad 
zrównoważonego roz-
woju. Zawiera uniwersal-
ne zalecenia skierowane 
do władz państwowych, 
lokalnych oraz organizacji 
międzynarodowych i poza-
rządowych.

Polska wersja 
Agendy 21 ukazała 
się w 1993 r. 
w publikacji 
„Dokumenty końcowe 
Konferencji Narodów 
Zjednoczonych 
Środowisko i Rozwój”

Kosztował ponad 2 mld zł 
i jest jednym z najnowo-
cześniejszych w Europie, a 
nawet na świecie. Blok 460 
MW w Elektrowni Łagisza 
w Będzinie ponad miesiąc 
temu został przekazany do 
eksploatacji. 

Prace przy budowie bloku 
rozpoczęły się na początku 
2006 r. – Zrealizowanie pro-
jektu da możliwość produkcji 
czystej energii po konkuren-
cyjnych kosztach. Z uwagi 
na wysoką sprawność jed-
nostki, emisja dwutlenku 
węgla do atmosfery będzie o 

25 proc. niższa. Blok będzie 
dysponował mocą 460 MW. 
Inwestycja została sfi nan-
sowana ze środków włas-
nych spółki, ze środków 
proekologicznych oraz ze 
środków  pochodzących z 
emisji obligacji – poinfor-
mował Południowy Koncern 
Energetyczny, w skład któ-
rego wchodzi Elektrownia 
Łagisza.

Przekazanie bloku do eks-
ploatacji poprzedził 720-go-
dzinny rozruch próbny za-
kończony powodzeniem.

RED.

Centrum Chorób Serca w 
Zabrzu jest drugą placówką 
w Województwie Śląskim, 
po Szpitalu Wojewódzkim w 
Bielsku Białej, wyposażoną 
w nowoczesne urządzenie 
wykorzystywane podczas 
sterylizacji termolabilnego 
sprzętu medycznego.

Termolabilny sprzęt me-
dyczny, to taki, którego nie 
można sterylizować za po-
mocą wysokiej tempera-
tury, dlatego do tej pory 
w zabrzańskiej placówce 
wykorzystywano metodę 
niskotemperaturową. Steryli-
zacja przeprowadzana była w 
komorze w podciśnieniu. W 
jej trakcie wykorzystywano 
tlenek etylenu pochodzący 
ze specjalnych naboi. – Po 
zakończeniu każdego cyklu 
odkażania wyzwalał się tru-
jący i rakotwórczy gaz o spe-
cyfi cznym zapachu. Rocznie 
trafi ało do atmosfery ponad 

54 kg tego tlenku. Teraz za 
pomocą specjalistycznego 
urządzenia uwolniony gaz 
zostanie w 100 procentach 
spalony i zamieniony na dwu-
tlenek węgla i parę wodną. 
Dzięki temu pomieszczenia 
i urządzenia zabrzańskiej 
sterylizatorni będą odpo-
wiadały wymaganiom sa-
nitarnym obowiązującym 
w tego typu placówkach – 
zapewnia WFOŚiGW w Ka-
towicach, który przekazał na 
ten cel dotację w wysokości 
110 tys. zł.

RED.

W Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu za-
montowane zostało 
urządzenie do katali-
tycznego spalania tlenku 
etylenu i eliminacji jego 
emisji do atmosfery. 

Wysoka sprawność, 
niska emisja

Bez rakotwórczego 
tlenku etylenu

Wśród leszczyn
i śladów Bartelta

Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro pokazał, jakie działania należy podjąć, żeby chronić środowisko 
naturalne na Ziemi

Foto: archiwum
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

§
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

1. Po urlopie ojcowskim wró-
cisz na dotychczasowe 
stanowisko pracy

Dobra wiadomość dla wszyst-
kich świeżo upieczonych ojców 
– i to ojców zarówno biolo-
gicznych jak i adopcyjnych. 
Rząd opracował nowelizację 
kodeksu pracy mającej zagwa-
rantować powrót pracownika 
– ojca po urlopie ojcowskim 
na dotychczasowe stanowisko 
pracy lub stanowisko równo-
rzędne z zachowaniem prawa 
na pełnego wynagrodzenia, 
tak jak ma to miejsce w przy-
padku kobiet wracających do 
pracy po urlopie macierzyń-
skim lub urlopie udzielanym 
na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego.

Warto wspomnieć, że 
projekt nowelizacji idzie 
dalej w zrównaniu sytu-
acji prawnej poszczegól-

nych grup pracowników 
wypełniających funkcje 
rodzicielskie. W najbliższej 
przyszłości każda z tych grup 
ma mieć zagwarantowane 
prawo do wykorzystania 
urlopu wypoczynkowego 
bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim, dzielenia 
się urlopem macierzyńskim 
między rodzicami dziecka, 
prawo pracownika-ojca wy-
chowującego dziecko do 
korzystania z części urlopu 
macierzyńskiego w razie 
hospitalizacji matki dzie-
cka czy szczególną ochronę 
stosunku pracy. 

2. Ustawa antykryzysowa 
oczekuje już tylko na 
publikację

Senatorowie przyjęli bez po-
prawek a Prezydent podpisał 
ustawę o łagodzeniu skutków 

kryzysu ekonomicznego dla 
pracowników i przedsiębior-
ców, o której kilkakrotnie 
pisaliśmy już w naszym ser-
wisie. Dla przypomnienia – 
ustawa przewiduje m.in. dla 
wszystkich przedsiębiorców 
możliwość wydłużenia okresu 
rozliczeniowego czasu pracy 
wobec osób zatrudnionych, 
przedsiębiorcy zaś mający 
przejściowe trudności fi nan-
sowe będą mogli już wkrótce 
dodatkowo liczyć na wsparcie 
z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych 
lub ze środków Funduszu 
Pracy czy skorzystać z tzw. 
urlopów postojowych oraz 
obniżyć wymiar czasu pracy 
z proporcjonalnym obniże-
niem wynagrodzenia. 

Ustawa oczekuje już tylko 
na publikację w Dzienniku 
Ustaw aby wejść w życie 

po upływie 14 dni od tego 
zdarzenia.

3. Państwo pomoże w spła-
cie kredytu osobom bez-
robotnym

Ustawa z dnia 19 czerwca 
2009 r. o pomocy państwa w 
spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych udzielonych 
osobom, które utraciły pracę 
zacznie obowiązywać już 5 
sierpnia br.. Przypomnijmy 
(o tej sprawie także pisaliśmy 
już kilkakrotnie), że z mocy 
przepisów rzeczonej ustawy 
osoby, które po 1 lipca 2008 r. 
straciły pracę i uzyskają status 
osoby bezrobotnej, mogą liczyć 
na pomoc w spłacie kredytów 
mieszkaniowych w kwocie do 
1.200 zł miesięcznie. 

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Nowości w prawie pracy

W 
o k r e s i e 
wzmożo-
nego wyko-
rzystywania 
przez pra-

cowników prawa do urlopu 
wypoczynkowego na czasie 
są wszelkiego rodzaju tema-
ty dotyczące praktycznych 
aspektów tego prawa. Dzisiaj 
krótkie omówienie kwestii 
przesunięcia urlopu. 

Przesunięciem terminu ur-
lopu, określonego np. w planie 
urlopów albo na podstawie 
zaakceptowanego przez pra-
codawcę wniosku pracowni-
ka, może być zainteresowany, 
z bardzo różnych przyczyn, 
sam pracownik (np. z uwagi na 
pogodę niesprzyjającą wypo-
czynkowi) lub tez pracodawca 
(np. z uwagi na zwiększone 
zamówienia).

Zgodnie z art. 164 § 1 Ko-
deksu pracy, co do pierwszej 
z w/w sytuacji, przesunięcie 
terminu urlopu może nastą-

pić na wniosek pracownika 
umotywowany ważnymi 
przyczynami. Trzeba przy 
tym zauważyć, że kodeks 
pracy nie zawiera definicji 
pojęcia „ważne przyczyny”. 
Przyczyna podana przez pra-
cownika winna być zatem 
każdorazowo oceniona przez 
pracodawcę. W przypadku 
jeśli pracodawca uzna, iż po-
dana przez pracownika przy-
czyna jest niewystarczająca 
może nie wyrazić zgody na 
przesunięcie terminu urlopu 
wypoczynkowego, bowiem to 
pracodawca, a nie pracownik, 
decyduje, czy zatrudniony bę-
dzie mógł wykorzystać urlop 
wypoczynkowy w innym 
terminie.

Przesunięcie terminu urlo-
pu jest także dopuszczalne z 
powodu szczególnych potrzeb 
pracodawcy, jeżeli nieobecność 
pracownika spowodowałaby 
poważne zakłócenia toku 
pracy (art. 164 § 2 Kodeksu 

pracy). Chodzi tu o okolicz-
ności, których pracodawca 
nie przewidział w chwili spo-
rządzania planu urlopów lub 
gdy wyrażał zgodę na sko-
rzystanie przez pracownika 
z urlopu wypoczynkowego 
(np. konieczność usunięcia 
awarii czy prowadzenie akcji 
ratowniczej, do których dany 
pracownik posiada szczegól-
ne predyspozycje). Decyzję 
o przesunięciu urlopu z po-
wodu wymienionych przy-
czyn podejmuje samodzielnie 
pracodawca, oceniając ich 
doniosłość.

Należy wreszcie pamiętać, 
że zgodnie z art. 165 Kodeksu 
pracy – jeżeli pracownik nie 
może rozpocząć urlopu w 
ustalonym terminie z przy-
czyn usprawiedliwiających 
nieobecność w pracy, a w 
szczególności (a więc tylko 
przykładowo) z powodu:
1.  czasowej niezdolności do 

pracy wskutek choroby, 

2.  odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną, 

3. powołania na ćwiczenia 
wojskowe albo na prze-
szkolenie wojskowe na 
czas do 3 miesięcy, 

4. urlopu macierzyńskiego, 
– pracodawca jest obowią-

zany (a więc inaczej niż w w/w 
przypadkach) przesunąć urlop 
na termin późniejszy.

Kodeks pracy nie reguluje 
kwestii zwrotu kosztów prze-
sunięcia urlopu wypoczynko-
wego z przyczyn dotyczących 
pracodawcy. Przyjmuje się 
jednak na ogół, iż więc pra-
codawca jest obowiązany po-
kryć koszty poniesione przez 
pracownika w bezpośrednim 
związku z przeniesieniem ter-
minu urlopu (odpowiednie 
stosowanie art. 167 § 2 Kodeksu 
pracy dotyczącego odwołania 
pracownika z urlopu).

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Przesunięcie
terminu urlopu

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 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.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

NFZ nie będzie finansować 
pracownicom obowiązkowych 
badań cytologicznych i mam-
mografi cznych!

Badania cytologiczne i 
mammograficzne mają być 
od przyszłego roku – zgod-
nie z zamierzeniami resortu 
zdrowia – obowiązkowe dla 
kobiet w celu stwierdzenia 
zdolności pracownic do pracy 
na danym stanowisku. Kobie-
ty będą musiały wykonywać 
cytologię i mammografi ę raz 
na dwa lata.

Koszty powyższych badań 
miały być pierwotnie fi nanso-
wane ze środków Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej, w 
tym z przeznaczonych na pro-
fi laktykę, oraz ze środków Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. 
W związku jednak z odrzuce-
niem przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej wniosku 
resortu zdrowia o wpisanie 
tych badań do Kodeksu pracy 
ich koszt docelowo obciąży 
pracodawców.

Jedną z przyczyn odrzucenia 
wniosku jest przesłanka mó-
wiąca, że do zmiany zakresu 
wykonywania badań okreso-
wych i wstępnych wystarcza 
upoważnienie zawarte w art. 229 
§ 8 Kodeksu pracy. Upoważnia 
ono ministra właściwego do 
spraw zdrowia do określenia 
w drodze rozporządzenia – 
w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw pracy – 

m.in. trybu i zakresu badań 
lekarskich oraz częstotliwości 
badań okresowych.

Zgodnie z powyższym mini-
ster zdrowia może, jeżeli uzna to 
za zasadne, rozszerzyć o badania 
mammografi czne i cytologiczne 
zakres badań profi laktycznych 
wymienionych w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 
r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, 
zakresu profi laktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownika-
mi oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów prze-
widzianych w Kodeksie pracy 
(Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. 
zm.), dotyczącym kobiet za-
trudnionych w narażeniu na 
działanie substancji i czynników 
rakotwórczych.

Jeśli badania cytologiczne 
i mammografi czne zostaną wy-
mienione w aktualnie przygo-
towywanym rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia, będą wykony-
wane w ramach medycyny pracy, 
a to oznacza, że ich koszt będzie 
mieścił się w pakiecie badań, za 
które płaci pracodawca.

Ponadto dodatkowe bada-
nia wydłużą czas wydawania 
zaświadczenia o zdolności do 
pracy. To również będzie mieć 
wpływ na wyższe koszty pra-
codawcy.

DOROTA KRIGER
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prawo-pracy.pl.

Badania okresowe kobiet
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