
Z okazji Dnia Świętej Barbary wszystkim górnikom składam życzenia bezpiecznej pracy, 
której zawsze będzie towarzyszył powszechny szacunek i godziwa zapłata. 

Życzę Wam również szczęścia w życiu rodzinnym oraz realizacji wszelkich osobistych i zawodowych planów.
Szczęść Boże Górniczej Braci!

Piotr Duda, Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
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ność przyłączyła się do akcji 
Czy IKEA jest OK? Chodziło 
o rozdanie klientom ulotek, 
w których informowano 
o obojętności kierownictwa 
marketu wobec losu pracu-
jących dla niego ochroniarzy 
z fi rmy Solid, ich niskich zarob-
ków i problemów z utworze-
niem funduszu socjalnego. 

Gdy po południu przed 
marketem pojawili się związ-
kowcy, natychmiast zaroiło 
się tam od ochroniarzy. Pierw-
szy samochód interwencyjny 
nadjechał już po kilkunastu 
sekundach. Wkrótce potem 
doszło kilkunastu kolejnych 
ochroniarzy. Dość niezdar-
nie próbowali przekonywać, 
że jest to teren prywatny, 
a sama akcja jest nielegal-
na. Na argument, że jest to 
„ciąg komunikacyjny”, więc 
żadna zgoda właściciela nie 
jest potrzebna, nie potrafi -
li już znaleźć odpowiedzi. 
Skończyło się więc na sfo-
tografowaniu związkowców 
i słownych przepychankach. 
Tylko słownych, bo swoje 
zrobiła obecność rosłych 
związkowców z kopalni 
Kazimierz-Juliusz, którzy 
w tym dniu pomagali pra-

cownikom Działu Rozwoju 
Związku. 

– Widać, że to nie są zwykli 
ochroniarze, ale raczej kie-
rownicy, którzy dawno nie 

pracowali w terenie – oceniał 
uczestniczący w akcji wice-
szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
Sławomir Ciebiera. – Solid 
boi się własnej załogi i nie 
chce, by pracownicy mieli 
jakikolwiek kontakt z Soli-
darnością.

Zaangażowanie Solidu 
nie kończyło się jednak na 
uniemożliwieniu wejścia 
związkowcom do środka 
sklepu. Kiedy zobaczyli, 
że klienci z zainteresowa-
niem czytają ulotki, za-
częli je ludziom wyrywać. 
Na niewiele się to jednak 
zdało. – Uważajcie, ochro-

niarze będą wam zabierać 
ulotki, nie dajcie ich sobie 
wyrwać –  ostrzegali głośno 
związkowcy. I klienci na-
tychmiast stawali się czujni, 
pilnowali ulotek, chowali je 
do kieszeni.

– Dziwię się IKEI i Solido-
wi, przez takie zachowania 
tylko tracą – komentował 
przyglądający się akcji jeden 
ze śląskich dziennikarzy. – 
Piękne hostessy powinny 
was przyjąć ciepłą herbatą, 
a kierownictwo zaprosić na 
rozmowy. A taką postawą 
tylko potwierdzają, że mają 
coś do ukrycia.  

Godzinna akcja zakoń-
czyła się ostatecznie bez 
większych zgrzytów. Po-
dobne protesty jak ten 
w Katowicach organizo-

wane były w zeszłym tygo-
dniu w całej Polsce, a także 
w kilkunastu innych kra-
jach na świecie. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Blisko 20 ochroniarzy utrudniało związkowcom ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności akcję ulotkową 
przed katowicką IKEĄ. Koncern nie chce, by prawda o sytuacji pracujących dla niego pracowników wyszła na jaw.

IKEA broni się przed prawdą

W Katowicach przeciwko związkowcom IKEA i Solid ściągnęły liczny zaciąg ochroniarzy. W tym samym czasie w Holandii nie było takich problemów

Swoje zrobiła 
obecność rosłych 
związkowców 
z kopalni Kazimierz–
Juliusz, którzy 
w tym dniu pomagali 
pracownikom Działu 
Rozwoju Związku. 

„Nieznani sprawcy” wła-
mali się na stworzoną 
przez Solidarność stronę 
internetową www.czyike-
ajestok.pl. W ciągu kilkuna-
stu godzin liczba głosów obo-
jętnych wobec akcji wzrosła 
6–krotnie. Gdyby głosowanie 
było uczciwe, oznaczałoby 
to, że w tym czasie odda-

no prawie dwa razy więcej 
głosów niż przez ostatni mie-
siąc akcji. Administratorzy 
sprawdzają teraz, jak doszło 
do ominięcia zabezpieczeń 
strony. Sprawa trafi  prawdo-
podobnie do prokuratury, bo 
włamanie na serwer to prze-
stępstwo opisane w kodeksie 
karnym.



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 02.12.2009 |  Nr 48/2009  www.solidarnosc-kat.pl2

INNI napisali

– tyle za półgodzinną wizytę może 
w Warszawie zarobić osoba przebrana za 
św. Mikołaja. W Katowicach – ok. 100 zł, 
w Opolu czy Lublinie jeszcze mniej. 
W cenie jest ok. 30-minutowa wizyta, 
trochę śpiewania i małe przedstawienie. 
Jeśli Mikołaj pojawia się ze śnieżynką, 
ceny rosną o 30–50 zł. Za wizytę w szkole, 
przedszkolu lub fi rmie trzeba zapłacić od 
120 do 300 zł. Jest drożej, jeśli Mikołaj 
gra na jakimś instrumencie lub mówi po 
angielsku. W tym roku Mikołajowie na-
rzekają na spadek zamówień i cen w po-
równaniu do zeszłego roku. Przyczyny są 
dwie: pierwsza oczywista to kryzys, druga 
– grypa. Wielu rodziców boi się, że odwie-
dzając wiele domów, Mikołaj może być bro-
datym roznosicielem epidemii. 

LICZBA tygodnia

120 zł

Na Barbórkę 
Warszawa w 
świetle górniczej 
lampki

B
ez górników i węgla Warszawa 
byłaby niczym. To Śląsk ze swo-
ich podatków utrzymuje armię 

urzędników w stolicy. Na takich skoja-
rzeniach oparta jest kampania reklamo-
wa śląskiego węgla, która rozpoczyna 
się już we wtorek. 

Od wtorku na ulicach śląskich miast 
zobaczymy billboardy promujące gór-
nictwo. Na olbrzymim plakacie górnik 
czołówką oświetla... Warszawę. 

– Chcemy przełamać negatywny 
stereotyp, jaki panuje na temat pol-
skiego górnictwa. To nie jest czarna 
dziura, do której trzeba tylko dokła-
dać pieniądze – wyjaśnia Piotr Dzie-
wit, członek zarządu Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, która przy-
gotowała kampanię. 

– Górnictwo płaci podatki, ZUS-y, daje 
pracę, na nim oparte jest bezpieczeństwo 
energetyczne kraju – wylicza. 

To pierwsza kampania, która w ten 
sposób pokazuje pracę górników. Bil-
lboardy pojawią się na razie tylko w 
naszym województwie. 

– Zaczynamy skromnie, ale w przy-
szłości chcemy rozciągnąć kampanię 
także na inne regiony – tłumaczy Piotr 
Dziewit. – Na zdjęciu jest nasz górnik, 
ale motyw z oświetleniem miasta za-
czerpnęliśmy z kampanii pewnej ame-
rykańskiej fi rmy. Wystąpiliśmy do niej 
o zgodę na wykorzystanie pomysłu, 

żeby wszystko odbyło się zgodnie z 
prawem – dodaje. 

Polska Dziennik Zachodni, 
30 listopada 2009 , Monika Krężel

W nowym 
rozkładzie jazdy 
przybędzie sto 
pociągów

N
owy rozkład idealny nie jest, ale 
zmiany na lepsze widać gołym 
okiem. Po pierwsze, liczba połączeń 

na najbardziej popularnych trasach zwięk-
szy się od 10 do 12 proc. Zmiany najbardziej 
odczują pasażerowie podróżujący na odcin-
ku Gliwice-Katowice-Częstochowa, gdzie 
od 13 grudnia pojawi się 27 dodatkowych 
połączeń, w tym 6 pośpiesznych obsługiwa-
nych fl irtem (pociąg zostanie przesunięty 
z trasy Tychy Miasto- Katowice).

22 pociągi przybędą na trasie Katowice-
Rybnik-Racibórz oraz Katowice- Chałupki, 
sześć więcej będzie jeździć między Bytomiem 
a Gliwicami. Cieszyć mogą się mieszkańcy 
Zwardonia, bo Przewozy Regionalne wy-
cofały się z planów skrócenia niektórych 
relacji do Rajczy.

Plusem w nowym rozkładzie będzie 
stały takt (co 15 i 30 minut) kursowania 
pociągów na 11 trasach. Ta sztuka udała 
się m.in. pomiędzy Katowicami a Ryb-
nikiem, Tychami Miastem-Katowicami, 
Gliwicami i Bytomiem oraz Katowicami 
i Krakowem.

Z powodu przeniesienia jednego 
z czterech fl irtów na inną trasę, liczba 

połączeń Tychów Miasto z Katowicami 
zmniejszy się o osiem kursów dziennie. 
Przewozy Regionalne zapewniają, że 
pasażerowie tego nie odczują, bo siatkę 
połączeń skonstruowano tak, by najwię-
cej kursów było rano i wieczorem, gdy 
ludzie jadą do pracy i z niej wracają.

Gazeta Wyborcza, 1 grudnia 2009, 
Tomasz Głogowski

Firmy nie chcą 
wolnego święta 
Trzech Króli

W
prowadzenie kolejnego dnia 
wolnego od pracy może spo-
wodować straty finansowe 

przedsiębiorstw i redukcje etatów – prze-
strzegają pracodawcy.

Nawet o 5,7 mld zł mogą obniżyć się 
roczne przychody fi rm z powodu usta-
nowienia święta Trzech Króli dniem wol-
nym od pracy. Takie są wyliczenia PKPP 
Lewiatan. Projekt w tej sprawie jeszcze 
w tym tygodniu ma przedstawić Platforma 
Obywatelska.

Zdaniem pracodawców wprowadzenie 
dodatkowego, 13. dnia wolnego w roku 
spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia, co 
może skutkować redukcjami etatów. Straci też 
budżet państwa. Z powodu wprowadzenia 
dodatkowego dnia wolnego jego przycho-
dy zmniejszą się o 1,07 mld zł. Pracodawcy 
podkreślają też, że skracanie wymiaru czasu 
pracy w ciągu roku jest szczególnie groźne 
w okresie kryzysu i spowolnionego tempa 
wzrostu gospodarczego.

– Dodatkowo wprowadzenie kolejnego 
dnia wolnego tuż po Bożym Narodzeniu 
i Nowym Roku spowodowałoby kumulację 
czasu wolnego od pracy. Dlatego propozy-
cja ta jest szczególnie niekorzystna dla fi rm 
– dodaje Adam Ambrozik, ekspert Konfe-
deracji Pracodawców Polskich.

Pracodawcy podkreślają, że każda fi rma 
może indywidualnie ustanowić w fi rmie 
dzień wolny w święto Trzech Króli, albo 
ograniczyć czas pracy w tym dniu, aby 
umożliwić pracownikom uczestnictwo 
w obrządkach religijnych. Pracownik 
ma też prawo wystąpić o udzielenie mu 
zwolnienia od pracy (na co najmniej sie-
dem dni przed datą zwolnienia).

Dziennik Gazeta Prawna, 1 grudnia 
2009, Łukasz Guza

TRZY pytania
Piotr Nowak, przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemysłu
Zbrojeniowego Śląsko-Dąbrowskiej „S”

Rząd wciąż zwodzi zbrojeniówkę
15 grudnia w Warszawie zapowiadana 
jest manifestacja przemysłu zbrojenio-
wego… 
– Nie tylko zbrojeniowego. Swój udział za-
powiedzieli też stoczniowcy i przedstawiciele 
przemysłu lotniczego. Zresztą Komisja Krajowa 
zapowiedziała, że manifestacja ma charakter 
ogólnozwiązkowy. Mają być przedstawiciele 
różnych branż i wszystkich regionów. W sto-
licy zapowiada się więc gorący dzień… 
Z jakimi postulatami jedziecie do War-
szawy? 
– W tej chwili dla pracowników branży naj-
ważniejsze są sprawy zabezpieczeń. Cho-
dzi o pakiety chroniące ludzi w momencie 
zwolnień. W zbrojeniówce ludzie tracą pracę 
od wielu miesięcy. Tymczasem rząd wciąż 
nie odpowiada na nasze żadania dotyczące 

zabezpieczeń, lekceważy nas, zwodzi. Mo-
żemy się tylko domyślać, że budżet na 2010 
rok zakłada dalsze cięcia. Chcemy przeciwko 
takiemu traktowaniu zaprotestować.
W naszym regionie działa kilka dużych 
firm zbrojeniowych. Czy ich sytuacja jest 
porównywalna?
– Zdecydowanie najgorzej wiedzie się teraz 
załodze fabryki Bumar-Łabędy w Gliwicach. 
Tam pracę w najbliższych dniach może stra-
cić nawet 800 osób. Perspektywy firmy nie są 

dobre. W Nitroergu nie ma jeszcze problemów 
ze zwolnieniami, pensje są wypłacane. Ale też 
dalecy jesteśmy od dobrego samopoczucia. 
Pomimo wielu spotkań i rozmów, wciąż nie 
wiemy, jakie są zamiary w sprawie  konsoli-
dacji, restrukturyzacji i ewentualnych działań 
prywatyzacyjnych. Chcemy, by zarząd określił, 
w którym kierunku firma zmierza.    

WG

15 grudnia w Warszawie odbędzie się 
ogólnopolska manifestacja Solidarności 
w ramach Ogólnokrajow ych Dni Protestu. 
Do udziału w akcji zachęcamy związkowców 
ze wszystkich komisji z naszego regionu. Zwra-
cane będą koszty transportu do Warszawy.  

Domyślamy się, że 
zakładane są dalsze 
cięcia w branży.

Zbliża się 28. rocznica pacyfi kacji Kopalni Wujek. Do 
udziału w obchodach zapraszamy poczty sztandaro-
we, wszystkich związkowców ze Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności i mieszkańców Katowic.

W tym roku obchody będą miały szczególny charakter. 
Dzięki staraniom Solidarności i Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników plac przy kopalni otrzyma ofi cjalne imię: 
Plac NSZZ Solidarność. Katowiccy radni podjęli już stosowną 
uchwałę, jej uroczyste odczytanie nastąpi właśnie 16 grudnia 
przed Pomnikiem – Krzyżem.

Uroczyście zapowiada się też msza, która jak zwykle roz-
pocznie rocznicowe uroczystości. W tym roku w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego odsłonięta zostanie tablica 
upamiętniająca ks. Popiełuszkę. Niedawno minęła 25. roczni-
ca tragicznej śmierci ks. Jerzego. I chociaż kapelan Solidarno-
ści nigdy nie był pod kopalnią, to w swych kazaniach wielo-
krotnie mówił o ofi erze górników z Wujka.  

O rocznicy pacyfi kacji pamiętają też naukowcy katowi-
ckiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, którzy 9 grud-
nia organizują na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach konferencję „Proces o pacyfi kacje 
śląskich kopalń. Dwie dekady walki o prawdę historii rozje-
chanej czołgami”. 

Uczestnicy spotkania wysłuchają m.in. wykładów praw-
ników o kwalifi kacji prawnej i innych aspektach prawnych 
procesów o pacyfi kacje śląskich kopalń, rozliczeń z totalitar-
ną przeszłością, a praktyką sądów polskich oraz prawno-kar-
nego rozrachunku z sądowym bezprawiem stanu wojennego. 
Gośćmi spotkania będą uczestnicy wydarzeń w kopalniach 
Manifest Lipcowy i Wujek – Czesław Kłosek, Stanisław Płatek 
i Krzysztof Pluszczyk.

WG, BEA

Rocznica wydarzeń 
na Wujku

Program obchodów 
28. rocznicy pacyfi kacji 

Kopalni Wujek
środa, 16 grudnia 2009 r.

godz. 16.00  
–  Msza św. w kościele pw. Podwyższenia

Krzyża Świętego (ul. Piękna 8)
–  odsłonięcie tablicy upamiętniającej

ks. Jerzego Popiełuszkę

godz. 18.00 
–  Uroczystości pod Pomnikiem – Krzyżem 

(ul. Wincentego Pola)
–  nadanie placowi przed kopalnią imienia: 

Plac NSZZ Solidarność
–  Apel Poległych, składanie wieńców i kwiatów.

Foto: internet
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C
złonkowie Rady 
Sekcji Krajowej Gór-
nictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ „S” 
przyjęli w zeszłym 

tygodniu stanowisko, w któ-
rym zwracają uwagę na coraz 
więcej wątpliwości co do sensu 
przyjmowania tego dokumen-
tu. Chodzi o wypływ danych  
z systemów komputerowych 
jednego z angielskich uniwer-
sytetów, którego naukowcy 
specjalizują się w problematy-
ce zmian klimatu. „Ujawnione 
informacje wskazują, że teza 
o wpływie człowieka na ocieple-
nie klimatu może nosić znamiona 
fałszerstwa naukowego” – alar-
muje górnicza Solidarność. 

Jak napisano w stanowi-
sku, idea walki z globalnym 
ociepleniem „nosi znamio-
na idei biznesowej, na której 
skorzystać mogą gospodarki 
krajów członkowskich tzw. 
starej Unii. Na społeczeństwa 
nowych krajów Unii spadnie 
wiele negatywnych skutków 
pakietu, jak choćby spadek 
ich potencjału gospodarczego 
w związku z olbrzymimi obcią-
żeniami fi nansowymi”.

– Wątpliwości nasuwa też 
niejasna postawa przedstawicieli 
państw, które emitują największe 
ilości dwutlenku – dodaje szef 
górniczej Solidarności Dominik 

Kolorz. – Ostatnio docierają 
wprawdzie do nas informacje 
o pewnym złagodzeniu stano-
wiska Chin, Indii, Rosji czy USA 
ale nie ma wciąż pewności co do 
ich rzeczywistych intencji. 

Dlatego związkowcy z gór-
niczej Solidarności apelują, by 
na rozpoczynającym się w po-
niedziałek szczycie w Kopen-
hadze polski rząd nie przyjmo-
wał zobowiązań, które mogą 

zahamować rozwój naszego 
kraju na wiele lat, zwłaszcza, 
jeśli zobowiązania te oparte 
są na wątpliwych danych na-
ukowych.

WOJCIECH GUMUŁKA

W całym polskim górnictwie 
jest zaledwie kilkadziesiąt 
kobiet regularnie zjeżdża-
jących na dół. Jedną z nich 
jest Karolina Macuga-Grzyb 
z sosnowieckiej kopalni 
Kazimierz–Juliusz. 

Jak sama mówi pół żar-
tem, pół serio, górnictwo 
ma zapisane w genach. 
W kopalni pracował jej pra-
dziadek, dziadek i ojciec. Tu 
również zatrudniony jest jej 
mąż. Od dziecka mieszka 
na górniczym osiedlu w 
Sosnowcu-Sielcu.

Z myślą o pracy górnika 
karolina Macuga-Grzyb de-
cydowała się też na studia 
geologiczne na Wydziale 
Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Śląskiego. Ten wybór 
wszyscy w rodzinie uzna-
li za coś naturalnego.  Nie 
dziwili się też przyjaciele 
i znajomi. W jej środowisku 
każdy ma kogoś pracujące-
go na kopalni.

Zaczynała jako geolog 
w odkrywkowej Kopalni 
Piasku Kuźnica Warężyń-
ska w Dąbrowie Górniczej. 
Od czterech lat jest pra-
cownikiem dołowym w 
Kazimierzu–Juliuszu. Do 
jej zadań na dole należy 
m.in. profi lowanie wyrobisk, 
wykonywanie pomiarów 
zaburzeń geologicznych, 
pobieranie prób węgla 
i wody do analizy. 

Początkowo górnicy byli 
mocno zaskoczeni obecnością 
kobiety w kopalni. Z czasem 
do tego przywykli. Pierwszy 
zjazd pod ziemię był dla Ka-
roliny dużym przeżyciem. 
Teraz to bułka z masłem, 
ale codzienne, podziemne 
wyprawy oznaczają dla niej 
spory wysiłek fi zyczny.

30-letnia filigranowa 
blondynka, zjeżdżając na 
dół wyposażona jest w 
ciężki sprzęt: lampę, aparat 
ucieczkowy oraz podstawo-
wy sprzęt geologa: młotek, 
kompas, stoper, calówkę 
i  notatnik. 

– Podziemne kopalnie 
są zdecydowanie trudniej-
sze od odkrywkowych, 
wymuszają większą odpo-

wiedzialność. Na szczęś-
cie Kazimierz-Juliusz jest 
kopalnią bezpieczną pod 
względem występowania 
zagrożeń naturalnych. Ale, 
jak w każdej innej, tak i tu 
niezbędna jest wiedza i do-
świadczenie – mówi Karo-
lina Macuga-Grzyb. 

Jak ocenia górników? – 
To ludzie twardzi, hardzi 
i odważni. Bez tych cech 
charakteru nie mogliby 
pracować w kopalni – mówi 
pani geolog. Właśnie tak się 
do niej zwracają. Wiadomo, 
w kopalni każdemu zdarza 
się siarczyście przekląć. Ale 
przy niej są mili, odnoszą 
się z szacunkiem, starają 
się nie przeklinać. Ona się 
nie narzuca. Gdy zjeżdża 
na dół, zwykle oznajmia: 
– Pracujcie tak, jakby mnie 
tutaj nie było.             

Jedno ograniczenie nigdy 
nie zniknie. Jako kobieta 
nie ma wstępu na karczmy 
piwne. – Szanuję tę tra-
dycję i nie zamierzam jej 
zmieniać. Obecność kobie-
ty na karczmie byłaby źle 
odebrana przez górniczą 
społeczność – mówi.

Barbórkę będzie oczy-
wiście świętować. Trady-
cyjnie, na kopalnianej aka-
demii. Po pracy zajmie się 
codziennymi domowymi 
obowiązkami, bo jak mówi, 
górnicze święto ją od nich 
nie zwalnia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Górniczka wsród 
górniczej braci 

Górnicza Solidarność apeluje do premiera Tuska o nieprzyjmowanie 
pakietu klimatycznego podczas szczytu w Kopenhadze. 

OCIEPLENIOWE
OSZUSTWO? 

Ponad tysiąc złotych zebrano 
podczas thrash-metalowego 
koncertu charytatywnego 
dla rodzin ofi ar katastrofy w 
kopalni Wujek-Śląsk. 

– Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób koncert był naprawdę cha-
rytatywny – mówi Przemysław 
Latacz z zespołu The No-Mads. 
– Pomogła Rudzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, która zorga-
nizowała bezpłatną salę. Nie 
płaciliśmy też za światła, sprzęt, 
ochronę i realizatora dźwięku. Za 
darmo zagrali też nasi koledzy 
z zespołów Killjoy, Horrorscope 
oraz Snake`s Eyes.

O przeznaczeniu zebranych 
środków zdecydują pomysło-
dawcy koncertu – Piotr Bieniek 
z Solidarności w kopalni Wujek

-Śląsk i perkusista zespołu The 
No-Mads, na co dzień górnik i 
oczywiście członek Solidarno-
ści Damian Roskosz. – Każdą 
tego typu inicjatywę witamy 
z otwartymi ramionami. Nie 

chodzi tylko o pieniądze, ale i o 
sygnał, że w tych trudnych różne 
środowiska wspierają rodziny 
poszkodowanych górników – 
mówi Piotr Bieniek. 

WG
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Metalowcy pomogli górnikom

Foto: TŚD

Piotr Bieniek dziękuje publiczności i organizatorom koncertu 

Czy walka z globalnym ociepleniem to tylko biznesowa idea, służąca grupie naukowców i polityków? 

Związkowcy apelują, 
by polski rząd 
nie przyjmował 
zobowiązań, które 
mogą zahamować rozwój 
naszego kraju na wiele lat.

Foto: Internet

Jako pierwszy o wycieku 
z serwerów jednego z an-
gielskich uniwersytetów 
poinformował niemiecki 
Der Spiegel. Z informacji wy-
nika, że hackerzy przejęli wyniki 
prac naukowców z ostatnich 
trzynastu lat. Według Spiegla 
opublikowane materiały nie 

stawiają naukowców w zbyt 
pozytywnym świetle. Bardzo ne-
gatywnie wypowiadają się oni 
o dziennikarzach, a także ot-
warcie dyskutują o strategiach 
przekonywania przeciwników 
teorii o decydującym wpływie 
człowieka na zmiany klimatycz-
ne, których jesteśmy obecnie 

świadkami. Sprawą zajęła się 
też australijska gazeta The 
Herald Sun. Zdaniem redakcji, 
z maili naukowców wynika, 
że Hadley CRU –największy 
ośrodek badań klimatycznych 
w Wielkiej Brytanii – manipulu-
je danymi, by potwierdzić istnie-
nie ocieplenia klimatycznego.

– W mojej obecności górnicy 
starają się unikać przekleństw 
– mówi Karolina Macuga-
Grzyb

Foto: TŚD
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Rybnik
» W ŚWIERKLANACH POWSTAŁA 
Międzyzakładowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ Solidarność Pracowników 
Samorządowych i Służb Publicznych.
– Załoga była szykanowana przez 
pracodawcę. Po założeniu Solidar-
ności sytuacja się poprawiła. Mamy 
nadzieję, że nasz związek wniesie 
wiele dobrego w relację pomiędzy 
pracodawcą a zatrudnionymi – mówi 
Urszula Grzonka, kierownik BT 
W Rybniku.

» 3 GRUDNIA W SIEDZIBIE 
rybnickiego BT odbędą się wybory 
do Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-
ność Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Rybniku. 

» 11 GRUDNIA O GODZ. 16.00 
nauczycielska Solidarność z Rybnika 
organizuje dla swoich członków 
spotkanie wigilijne, które odbędzie 
w rybnickim Centrum Edukacji 
Zawodowej. 

» 12 GRUDNIA W BIBLIOTECE 
Miejskiej przy ul. Szafranka w Rybni-
ku nastąpi otwarcie wystawy „Wol-
ność zza krat”, tematycznie nawiązu-
jącej do 28. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego. Organizatorami 
wystawy są Terenowa Sekcja Proble-
mowa NSZZ Solidarność Miasta 
Rybnika i rybnickie BT.

Katowice
» 11 GRUDNIA O GODZ. 17.30 
w Teatrze Śląskim w Katowicach od-
będzie się zebranie sprawozdawczo
-wyborcze Solidarności z Górnoślą-
skiego Centrum Pediatrii.
Po wyborach związkowcy obejrzą 
spektakl pt. „Wieczór kawalerski”.

Z BIUR 
terenowych
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Z okazji BARBÓRKI

Wszystkim górnikom 

oraz

pracownikom zakładów górniczych

życzymy: 

bezpiecznej i spokojnej pracy

a także szczęścia i pomyślności 

w życiu osobistym.

Zarząd SOLKARTA Sp z o.o.

D
zięki temu 
pracownicy, 
którzy z po-
wodu kryzysu 
stracili pracę, 

znów znajdą zatrudnie-
nie. Nowa Astra daje też 
nadzieję, że po okresie za-
mrożenia płac i zaciskania 
pasa załoga dostanie  pod-
wyżki – mówi Sławomira 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko – Dąbrowskiej 
Solidarności i jednocześnie 
szef związku w gliwickim 
Oplu.

Jego zdaniem, powrót 
zlikwidowanej w związku 
z kryzysem trzeciej zmiany 
mógłby nastąpić w poło-
wie przyszłego roku. Ale 
teraz wszystko w rękach 
zachodnioeuropejskich 
konsumentów, bo znako-
mita większość produkcji 
gliwickiej fabryki trafi a na 
eksport.  

– To był naprawdę ciężki 
rok dla zakładu – podkre-
śla Sławomir Ciebiera. W 
sumie od początku kryzysu 

na rynku motoryzacyjnym 
ponad 500 pracownikom 
z gliwickiej fabryki nie 
przedłużono umów, dru-
gie tyle straciło pracę w 
fi rmach kooperujących.  
Produkcję drastycznie 
ograniczono, ale nie prze-
rwano przygotowań do 
wprowadzenia na linię 
astry IV generacji. Ten 
model to największa szan-
sa dla zakładu

W poniedziałek 30 li-
stopada zaprezentowa-
no publicznie pierwszy 
egzemplarz nowej astry, 
który trafi  na polski rynek. 
Podczas prezentacji Jerzy 
Buzek, przewodniczą-
cy Parlamentu Europej-

skiego, chwalił gliwicki 
zakład. – Jest szansa, że 
tu już nie będzie zwol-
nień. W General Motors 
przewidywane są jeszcze 
redukcje, ale nie planuje 
się zamykania całych fa-
bryk. To jest dobry znak. 
To oznacza, że prawdopo-
dobnie najlepsza fabryka 

Opla w Europie ma przed 
sobą jasną przyszłość – 
podkreślał Buzek.

Buzek chwalił związki 
zawodowe z gliwickiego 
Opla za odpowiedzialną 
postawę w czasie kryzysu.    
– I związki, i pracownicy 
tutaj wiedzą, że warunki 
pracy i zarobki są bardzo 

ważne. Ale gdy jest kryzys, 
jeszcze ważniejsze jest to, 
żeby fi rma się utrzymała, 
że trzeba z czegoś zrezyg-
nować, bo najważniejsze 
są miejsca pracy – podkre-
ślał Buzek. Po ofi cjalnych 
uroczystościach spotkał 
się z przedstawicielami 
Solidarności oraz innych 
związków działających w 
fabryce. Zapewniał, że 
przyszłość gliwickiego za-
kładu i jego pracowników 
jest dla niego niezwykle 
ważna.

W tym roku gliwicka 
fabryka na skutek kryzy-
su zmniejszyła produkcję 
o ponad połowę. Przez 9 
miesięcy tego roku z taśm  
produkcyjnych zjechało 
niespełna 67 tysięcy aut. 
Rok wcześniej na koniec 
września było to ponad 
150 tys. samochodów. 
Oprócz nowej astry w 
Gliwicach produkowane 
są jeszcze  astra III sedan 
oraz zafi ra. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Jeśli Opel Astra czwartej generacji będzie się dobrze sprzedawał, to jest szansa, 
że w gliwickiej fabryce Opla wróci trzecia zmiana.

NOWA ASTRA 
NOWE NADZIEJE

Podczas uroczystości bar-
bórkowych w Bytomiu 
prezydent Lech Kaczyński 
otrzyma tytuł generalne-
go honorowego dyrektora 
górniczego. 

Wniosek o nadanie mu 
takiego tytułu złożyła Sekcja 
Krajowa Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ Soli-
darność. Jak napisano we 
wniosku do ministra go-
spodarki, Lech Kaczyń-
ski przez cały okres swej 
politycznej i społecznej 
działalności prezentował 
życzliwą postawę  wobec  
polskiego górnictwa, a w 
kluczowych momentach 
zajmował zdecydowane 
stanowisko wspierające 
pracowników tej branży. 

Tak było m. in. w czasie 
dyskusji na temat kształtu 
emerytur górniczych, czy 
w trakcie ustalenia treści 
pakietu klimatycznego.

Uroczyste nadanie pre-
zydentowi tytułu honoro-
wego dyrektora górniczego 
odbędzie się w najbliższy 
piątek  podczas uroczystości 
barbórkowych w Bytomiu. 
Lech Kaczyński otrzyma nie 
tylko tytuł, ale też górniczy 
mundur, który ufundowała 
mu Międzyzakładowa Ko-
misja Związkowa NSZZ So-
lidarność z kopalni Bobrek
–Centrum.

– To mundur dyrektora 
górniczego z charakterystycz-
nymi generalskimi dystynk-
cjami – wężykami – opisuje 

Jarosław Grzesik z górniczej 
Solidarności. Na kurtce, na 
naszywkach szmuklerskich są 
haftowane złotą nicią borty 
generalskie o szerokości 20 
mm. Mundur dyrektora 
honorowego różni się tym 
od mundurów innych gór-
niczych dyrektorów, że na 
naszywkach szmuklerskich 
nie ma rozetek z „pyrlikiem” 
i „żylozkiem”.  Ale to górnicze 
godło znajduje się oczywiście 
na czako. Czako generalskie  
jest ozdobione zielonym 
pióropuszem. Spodnie dla 
generalnego dyrektora gór-
nictwa i generalnych dyrek-
torów górniczych posiadają 
czarny, podwójny, aksamit-
ny lampas. 

POD

Solidarność w 
obronie krzyża
W Kielcach obradowała 
Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność.

 Związkowcy zabrali głos 
w dyskusji na temat obec-
ności krzyży w miejscach 
publicznych. W przyjętym 
stanowisku przypominają, 
że historia Polski i Europy 
nierozerwalnie związana 
jest z chrześcijaństwem, 
a obecność krzyża w życiu 
publicznym upominało się 
wiele pokoleń Polaków. 
Komisja Krajowa z oburze-
niem przyjmuje nie tylko 
informację o orzeczeniu 
Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Stras-
burgu, ale także fakt, że 
w Polsce są środowiska, 
które kwestionują obec-
ność Krzyża w szkołach, 
szpitalach czy zakładach 
pracy. 

Komisja Krajowa we-
zwała też do uchylenia 
przepisów nakładających 
na nauczycieli dodatkowe 
godziny lekcyjne. Wcześ-
niej apelowała o to oświa-
towa Solidarność. Innym 
z tematów posiedzenia 
Komisj i  Krajowej  była 
coraz trudniejsza sytuacja 
w spółce PKP Przewozy 
Regionalne

DZIAŁ INFORMACJI KK 

Prezydent generałem

Foto: TŚD

Kondycja gliwickiej fabryki w dużej mierze zależeć będzie od 
wyników sprzedaży nowej astry w krajach Europy Zachodniej 
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Dobra sprzedaż 
nowego modelu 
to również 
szansa na długo 
oczekiwane 
podwyżki.
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T
ym samym związ-
kowcom z Soli-
darności udało 
się rozwiązać naj-
ważniejsze prob-

lemy, które na początku 
tego roku doprowadziły 
do zarejestrowania Komisji 
Zakładowej.

– Początki były trudne. 
Zarząd nie akceptował po-
wstania drugiego związku 
zawodowego i odbierał ten 
fakt, jako atak na siebie. 
Niechętnie przystępował 
też do rozmów na tema-
ty płacowe. Nie obeszło 
się bez sporu zbiorowe-
go – wspomina Sebastian 
Kołodziej, wiceprzewod-
niczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ Solidarność 
Pracowników GTL Lot 
w Pyrzowicach. 

Tymczasem rozpoczęcie 
negocjacji płacowych było 
jedyną drogą do poprawy 
atmosfery w fi rmie, w której 
pracownicy zatrudnieni na 
tych samych stanowiskach 
i wykonujący te same czyn-
ności otrzymują różne wy-

nagrodzenia. Dlatego strona 
związkowa od samego począt-
ku dążyła do wprowadzenia 
regulaminu premiowania
i wartościowania stanowisk 
pracy. – Wartościowanie 
ustawi każde stanowisko 
w hierarchii całej organiza-
cji. Po nałożeniu siatki płac 
na tabelę, różnice w zarob-
kach zostaną zniwelowa-

ne. To skuteczne narzędzie, 
z którego mają zamiar skorzy-
stać również inne porty lot-
nicze – dodaje Kołodziej. 

Wyrównanie wynagro-
dzeń to dopiero początek 
walki o godniejsze wyna-
grodzenia pracowników 
firmy. Wciąż są one naj-
niższe spośród wszystkich 
lotnisk w Polsce, mimo że 

pyrzowicki port należy do 
największych ze względu na 
ilość odprawianych pasaże-
rów w ciągu roku. – Chcemy 
współpracować z zarządem, 
a nie walczyć – mówi wice-
przewodniczący KZ.

W GTL Lot Pyrzowice pra-
cuje 350 osób, większość z nich 
zatrudniona jest bezpośrednio 
przy odprawach pasażerów 
i samolotów oraz załadunku 
towarów. Od stycznia br. 
w spółce funkcjonuje również 
dział liniowy zajmujący się 
obsługą techniczną strategicz-
nego przewoźnika, jakim dla 
śląskiego lotniska jest tania 
linia Wizz Air. Do Solidarności 
od samego początku należy 
prawie 150 osób.

AGNIESZKA KONIECZNY

27 października na deskach 
Teatru Korez w Katowicach 
z premierą sztuki „Nie ma 
bata na butę buta bytu? czyli 
każdy rodzi się bosy” gościnnie 
wystąpił Andrzej Chłapecki, 
twórca i aktor Teatru Yndy-
widualnego. W spektaklu 
przewija się wątek Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Emerytowana nauczy-
cielka postanawia zain-
westować zaoszczędzone 
pieniądze w przywrócenie 
zawodu pucybuta. Ten, z 
wielką starannością wyko-
nuje swoje zajęcie, wkładając 

w nie całe serce i wszystkie siły. 
Jednak zamiast zrozumienia 
napotyka na poniżenie.

Wzgardzony pucybut-
filozof zaczyna walczyć o 
szacunek i godne traktowanie 
swojego fachu. Próbuje też 
założyć związek zawodowy. 
W tym celu udaje się nawet 
do Solidarności, a otrzymane 
w Zarządzie Regionu gadżety 
z logiem „S” rozdaje widzom 
w czasie spektaklu.

Przedstawienie Andrzeja 
Chłapackiego to doskonała, 
pełna humoru refleksja o 
skomplikowanych relacjach 

międzyludzkich i problemach 
codziennego życia. Bohater 
opowiada również historię 
szewców świata, Jana i To-
masza Batów i zastanawia się 
jak zostać bogaczem. Wszak 
stare porzekadło głosi, że 
droga do milionera wiedzie 
od pucybuta.

Monodram powstał na 
podstawie fragmentów repor-
tażu literackiego „Ani Kroku 
bez Baty” z książki „Gottland” 
Mariusza Szczygła, tekstów 
publicysty oraz prozy Fiodora 
Dostojewskiego. 

AK

Pucybut związkowcem, czyli 
nie ma bata na butę buta bytu...

Wysokie loty Solidarności w GTL

Zamiast podjęcia proponowa-
nych przez związki rozmów 
pogróżki wobec załogi. To reak-
cja  dyrekcji Odlewni Żeliwa w 
Zawierciu na wyniki referendum 
w przedsiębiorstwie. 

Przypomnijmy: ponad 88 proc. 
głosujących wyraziło gotowość 
do strajku, jeśli nie zostaną wy-
płacone zaległe premie regulami-
nowe. Wkrótce prezes na piśmie 
zagroził pracownikom, że wobec 
organizatorów i uczestników 
ewentualnego strajku podejmie 
kroki dyscyplinarne. 

To jawne ignorowanie prawa 
przez pracodawcę wywołało re-
akcję niemal wszystkich zakła-
dowych organizacji Solidarno-
ści ziemi zawierciańskiej, które 
wysyłały protesty przeciwko 
utrudnianiu działalności związ-
kowej oraz próbie zastraszania 
pracowników.

– Bezpodstawne podważanie 
prawomocności referendum jest 

jawnym pogwałceniem art. 59 
Konstytucji RP, gwarantującej 
nie tylko wszystkim obywate-
lom wolność zrzeszania się w 
związkach zawodowych, ale 
również prawo do organizo-
wania strajków – przypomina 
Małgorzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” w Zawierciu. – Procedura 
sporu zbiorowego była w odlew-
ni skrupulatnie przestrzegana. 
Formułowane przez przedsta-
wicieli zarządu groźby „pod-
jęcia działań dyscyplinarnych 
wobec uczestników strajku” 
nie mają najmniejszego umo-
cowania prawnego i mogą być 
traktowane jedynie jako próba 
zastraszenia załogi.

Organizacje związkowe za-
powiedziały, że załoga Odlewni 
Żeliwa może liczyć na ich czynne 
poparcie podczas dalszych akcji 
protestacyjnych. 

ZAW

Straszą zamiast rozmawiać

– Chcemy współpracować z zarządem, a nie walczyć – mówi 
Sebastian Kołodziej z Solidarności spółki GTL Lot w Pyrzowicach

Foto: TŚD

Górnicy z kopalń należących 
do Południowego Koncernu 
Węglowego, której współwłaś-
cicielem jest koncern Tauron, 
nie mają w tym roku powo-
dów do świętowania. 

Wszystko przez decyzję 
kierownictwa Tauronu o 
nieprzyznaniu akcji przed-
siębiorstwa załogom obu 
zakładów. Tymczasem pra-
cownicy pozostałych fi rm tej 
grupy kapitałowej już wkrótce 
nabędą prawa do akcji.

– Oświadczono nam, że 
współwłaścicielem PKW jest 
Kompania Węglowa i mamy 

prawo tylko do jej akcji, jeśli 
będzie prywatyzowana. Oszu-
kano nas, potraktowano jak 
ludzi drugiej kategorii. Tauron 
nie gwarantuje również respek-
towania układu zbiorowego 
pracy i umowy społecznej, 
a to są dla nas rzeczy święte 
– mówi Waldemar Sopata, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Sobieski.

Przedstawiciele Tauronu nie 
przystali też na rozwiązanie 
zaproponowane przez stro-
nę związkową, by brak akcji 
zrekompensować premią lub 
bonami prywatyzacyjnymi. 

Za to związkowcy usłyszeli, 
że obie kopalnie warte są tylko 
800 mln, a tymczasem remont 
bloku w Elektrowni Łagisza 
kosztuje Tauron 2 mld zł. 

– Skoro jesteśmy tak nie-
wiele warci, to po co nas ktoś 
na siłę uszczęśliwia i bierze do 
Tauronu – pyta rozgoryczony 
Waldemar Sopata.

Problem prywatyzacji Turo-
nu i akcji dla górników z PKW 
był kilkakrotnie poruszany 
w trakcie posiedzeń Komisji 
Trójstronnej. Solidarność zwra-
cała się w tej sprawie do resor-
tów skarbu i gospodarki.

– Niepokój społeczny 
w Tauronie stawia grupę w nie-
korzystnym świetle w perspek-
tywie planowanego na przyszły 
rok debiutu giełdowego. Jeśli 
w sprawie akcji dla załogi PKW 
nic się nie zmieni, to można 
się spodziewać kolejnych akcji 
w obronie interesów pracow-
ników – przewiduje Dominik 
Kolorz, szef górniczej „S”.

Protest przed siedzibą Tau-
ronu w Katowicach–Szopie-
nicach odbędzie się w piątek 
4 grudnia. Początek o godz. 
11.00.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Barbórkowy protest górników z PKW

4 grudnia pracownicy kopalń Sobieski i Janina będą pikietować przed 
siedzibą grupy energetycznej Tauron w Katowicach. 

Reklama

W spółce GTL Lot w Pyrzowicach podpisany zostanie regulamin 
premiowania. Zakończyło się też wartościowanie stanowisk pracy.

Wyrównanie 
wynagrodzeń to 
dopiero początek 
walki o godniejsze 
wynagrodzenia 
pracowników fi rmy.
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W
ojewódzki 
F u n d u s z 
Ochrony 
Środowiska 
i Gospodar-

ki Wodnej w Katowicach 
przeznaczył dotację do kwoty 
91 tys. zł na przeprowadze-
nie prac pielęgnacyjnych 
drzew w pszczyńskim parku. 
Z wnioskiem o przyznanie 
środków na ten cel wystąpiła 
Agencja Rozwoju i Promocji 
Ziemi Pszczyńskiej. 

– Zabiegami sanitarno 
pielęgnacyjnymi objętych 
zostanie prawie sto najcen-
niejszych drzew. Ich celem 
jest podniesienie walorów 
zdrowotnych i estetycznych 
starodrzewu. Usunięty zo-
stanie posusz, wykonane cię-
cia sanitarne oraz obniżenie 
wierzchołków. Dzięki temu 
zostaną uratowane drzewa 
najstarsze, stanowiące miejsce 
zamieszkania wielu gatunków 
ptaków i owadów. Gruntow-
nie oczyszczone zostaną także 
parkowe alejki – informuje 
WFOŚiGW.

Kształt parku nadany został 
w drugiej połowie XIX wieku. 
Na jego niepowtarzalność 

wpływa nie tylko zabytkowa 
architektura rezydencji książąt 
pszczyńskich, ale również za-
chęcająca do spacerów fauna 
i fl ora. Ze względu na walory 
przyrodnicze park został objęty 
stałym nadzorem konserwa-
tora zabytków. 

– W wyjątkowo bogatym 
starodrzewiu dominują dęby 
szypułkowe, lipy, wiązy, buki 
zwyczajne i czerwone, graby, 
brzozy, daglezje, choiny ka-
nadyjskie i wiele innych ga-
tunków – czytamy na stronie 
internetowej Funduszu. Wśród 

najcenniejszych krzewów wy-
mienić należy przede wszyst-
kim cis, leszczyny, krzewuszki, 
jaśminowce, skupiska róża-
neczników i azalii. Rzadko 
spotykanym bogactwem ga-
tunkowym charakteryzuje się 
także parkowe runo.

Pszczyński Park zajmuje 
powierzchnię 156 ha i skła-
da się z trzech różniących 
się od siebie obszarów. Park 
Zamkowy mieści się w jego 
głównej, środkowej części. 
Od wschodu sąsiaduje z nim 
znacznie mniejszy, ciągnący 

się wzdłuż Pszczynki Park 
Dworcowy, a od zachodu – 
tzw. Dzika Promenada lub 
Zwierzyniec. Są to duże, mniej 
zagospodarowane tereny 
leśno-parkowe, powstałe po 
osuszeniu w 1792 r. wielkiego 
stawu miejskiego.

Najbardziej znaną i naj-
częściej odwiedzaną przez 
turystów częścią obiektu jest 
Park Zamkowy, rozpościera-
jący się na powierzchni ok. 
48 ha. Jego początki wiążą się 
z przebudową zamku w po-
łowie XVI wieku, kiedy to 
najprawdopodobniej w po-
bliżu pałacu powstały ogrody 
warzywne oraz zwierzyniec. 
Ten późnorenesansowy ogród 
użytkowo-ozdobny gruntownie 
został przekształcony w drugiej 
połowie XVIII wieku.

Natomiast w Parku Dworco-
wym można zwiedzić Skansen 
– Zagrodę Wsi Pszczyńskiej. 
Znalazły się w nim najcen-
niejsze zabytki drewnianej 
architektury ludowej, po-
chodzące z okolicznych wsi. 
Budowle wyróżniają się kon-
strukcją wieńcową charakte-
rystyczną dla całego regionu, 
sposobem łączenia belek, 
a także sochowo-ślemieniową 
i krokwiowo-łątkową kon-
strukcją dachów. We wnętrzach 
budynków zobaczyć można 
autentyczne wyposażenie 
charakterystyczne dla ziemi 
pszczyńskiej.

OPR. AK

Centrum Informacji o Środowisku 
rozpoczyna realizację programu 
„Ekozarządzanie w Przedsiębior-
stwie”. To ogólnopolska kam-
pania informacyjna promująca 
unijny system ekozarządzania 
i audytu – EMAS. 

Pierwsze bezpłatne seminaria 
dla przedsiębiorców zaintereso-
wanych rejestracją w systemie 
zorganizowane zostaną na po-
czątku przyszłego roku. Będą to 
ogólnopolskie konferencje oraz 
szkolenia przeprowadzone we 
wszystkich województwach. 

Kampania ma zwiększyć 
świadomość przedsiębiorców 
w zakresie ekozarządzania oraz 
uwrażliwić ich na problematykę 
związaną z ochroną środowiska. 
Jej celem jest także pokazanie 
korzyści płynących z nowo-
czesnego, uwzględniającego 
aspekty proekologiczne, kiero-
wania fi rmą. Zdaniem specjali-
stów, są to przede wszystkim: 

efektywność, wiarygodność 
i przejrzystość oraz pozytywny 
wizerunek. 

– Instytucje i przedsiębior-
stwa zarejestrowane w systemie 
EMAS są powszechnie postrze-
gane, zarówno w Europie jak 
i na całym świecie, jako organi-
zacje prowadzące działalność 
w sposób efektywny i przejrzysty 
– czytamy na stronie informa-
cyjnej systemu. – Rejestracja w 

EMAS oznacza, że organizacja 
posiada sprawny system zarzą-
dzania środowiskowego, który 
znacząco przyczynia się do ob-
niżenia kosztów działalności 
związanych z utylizacją odpadów, 
zmniejszeniem zużycia energii, 
wody, wpływając jednocześnie 
na wzrost konkurencyjności ta-
kiej organizacji na rynku.

Dlatego akcja Centrum Infor-
macji o Środowisku ma zwrócić 
uwagę konsumentów na przed-
siębiorców podejmujących ini-
cjatywy proekologiczne i zachę-
cić do świadomych wyborów 
i zakupu towarów z logo świad-
czącym o wdrożeniu EMAS. 
Podczas seminariów przedsię-
biorcy dowiedzą się także, w jaki 
sposób można pozyskać środki 

z Unii Europejskiej na rejestrację 
w tym systemie.

System Ekozarządzania 
i Audytu EMAS (ang. Eco Ma-
nagement and Audit Scheme) 
to instrument mający na celu 
zachęcanie przedsiębiorstw 
i różnych instytucji do ciągłego 
doskonalenia działalności środo-
wiskowej. Został wprowadzony 
rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Euro-
py. Obowiązek informowania 
o EMAS spoczywa na Minister-
stwie Środowiska. Jest ono odpo-
wiedzialne również za stworzenie 
bazy danych systemu i umożli-
wienie rejestracji w nim.

Przystąpienie do EMAS jest 
dobrowolne. Z tej możliwości 

mogą skorzystać organizacje 
działające we wszystkich sek-
torach gospodarki. Małe i duże 
przedsiębiorstwa, firmy oraz in-
stytucje rządowe. System może 
być dostosowany do sposobu 
prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz struktury organizacji. 
Nie jest wymagane całościowe 
przystąpienie firmy do programu, 
może to zrobić np. jeden z jej od-
działów.  Zdaniem specjalistów, 
dla organizacji posiadających 
certyfikat ISO 14001, wdroże-
nie systemu wymaga niewiele 
dodatkowego wysiłku.

Koncepcja EMAS zakłada, 
że organizacje zarejestrowane 

w systemie są okresowo spraw-
dzane przez akredytowanych 
weryfikatorów środowiskowych. 
Ich zadaniem jest bezstronna 
ocena: funkcjonowania syste-
mu zarządzania środowisko-
wego, spełnienia wymogów 
unijnego rozporządzenia oraz 
potwierdzenie rzetelności danych 
publikowanych w deklaracji 
środowiskowej. Są to specjaliści 
z zakresu systemów zarządzania 
środowiskowego. Osoby prze-
prowadzające audyt w żaden 
sposób nie mogą być powiązane 
z weryfikowanym przedsiębior-
stwem bądź instytucją.

OPR. AK

Blisko 100 najcenniejszych i najstarszych drzew zabytkowego parku w Pszczynie objętych zostanie 
zabiegami sanitarno-pielęgnacyjnymi.

STARY PSZCZYŃSKI PARK
ZNÓW ODMŁODNIEJE

Od wielu lat 
WFOŚiGW 
systematycznie 
wspiera 
konserwację, 
rewaloryzację 
i odtwarzanie 
zabytkowej kompozycji 
pszczyńskiego parku, 
uznanego za jeden 
z najpiękniejszych 
śląskich obiektów.

Foto: Park pszczyński

Dzięki pracom pielęgnacyjnym uratowane zostaną najstarsze drzewa parku, będące miejscem 
zamieszkania dla wielu gatunków ptaków i owadów

EMAS w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Kampania ma zwiększyć świadomość przedsiębiorców w zakresie 
ekozarządzania oraz uwrażliwić ich na problematykę związaną 
z ochroną środowiska

Korzyści płynące z wdrożenia systemu EMAS 
w przedsiębiorstwie:
•  ograniczenie zużycia surowców, wody i energii,
•  minimalizacja kosztów,
• redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
•  redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń,
•  recykling oraz zmniejszenie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów,
• przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycz-

nymi wymaganiami prawa,
•  zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku,
•  wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
•  poprawa bezpieczeństwa pracy,
•  poprawa wizerunku organizacji płynąca z kompleksowego podejścia 

do zagadnień środowiskowych, świadczącego o dobrym zarządzaniu.

Foto: internet

Akcja informacyjna 
„Ekozarządzanie w przed-
siębiorstwie” zrealizowana 
zostanie dzięki wsparciu 
Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
Więcej informacji na temat 
możliwości przystąpienia do 
programu będzie można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.ekoportal.gov.pl
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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:

§

Urlop ojcowski – od kiedy przysługuje?

K
iedy tata może 
wziąć urlop oj-
cowski? W lipcu 
urodziła nam się 
córka, a w kodeksie 

jest napisane, że urlop należy 
się do ukończenia przez dzie-
cko 12 miesięcy. W styczniu 
kończy mi się macierzyński 
i chcę iść na wypoczynkowy. 
Czy w tym czasie tata może 
wziąć te 2 tygodnie urlopu 
ojcowskiego?

J u ż  o d  p r z y s z ł e g o 
roku – zgodnie z art. 1823 
§ 1 K.p. – pracownik-ojciec 

wychowujący dziecko bę-
dzie miał prawo do urlopu 
ojcowskiego. Maksymalny 
wymiar takiego urlopu to – o 
czym mowa w ww. art. 1823 
§ 1 K.p. – dwa tygodnie, jed-
nak warto wiedzieć, że będą 
one przysługiwać dopiero od 
1 stycznia 2012 r., a do tego 
czasu od 1 stycznia 2010 r. 
ojcom będzie przysługiwać 
tylko jeden tydzień urlopu 
ojcowskiego. Tak wynika z 
treści art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o 
zmianie ustawy – Kodeks 

pracy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 227, 
poz. 1654).

Ponadto urlop ojcowski 
powinien być wykorzystany 
przed ukończeniem pierw-
szego roku życia dziecka, 
czyli w Państwa przypadku 
najpóźniej do lipca. Potem 
niestety prawo do urlopu 
przepada.

Wniosek o udzielenie 
urlopu ojcowskiego należy 
złożyć na piśmie najpóź-
niej na 7 dni przed plano-
wanym terminem urlopu. 

Pracodawca jest obowią-
zany uwzględnić wniosek 
pracownika, co oznacza, że 
nie może odmówić udziele-
nia takiego urlopu. Za czas 
urlopu ojcowskiego będzie 
przysługiwać zasiłek macie-
rzyński.

Nie ma ograniczeń co 
do wspólnego przebywania 
matki na urlopie wypoczyn-
kowym i ojca na urlopie 
ojcowskim.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Reklama

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
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.157,10 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.157,10 zł do 4.006,00 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.006,00 (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)
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RACJONALNE OSZCZĘDZANIE - część 5
Przedstawione przez nas w dotychcza-
sowych odcinkach poradnika sposoby 
inwestowania i oszczędzania dotyczyły 
w większości naszych indywidualnych 
decyzji. Dowiedzieliśmy się jak same-
mu zacząć oszczędzać, na co zwracać 
uwagę i jak dobrać odpowiedni produkt 
do akceptowalnego przez nas ryzyka 
inwestycyjnego. Poza lokatami, obli-
gacjami, akcjami lub innymi papierami 
wartościowymi czy jednostkami fundu-
szy inwestycyjnych dostępnymi na rynku 
niemałą grupę stanowią różnego rodzaju 
programy inwestycyjno-oszczędnościowe. 
Do nich zaliczamy pracownicze programy 
emerytalne (w skrócie PPE), indywidual-
ne konta emerytalne (w skrócie IKE) czy 
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe 
(w skrócie UFK). Każdy z nich ma swoje 
wady i zalety. Sprawdźmy który dla nas 
może być najkorzystniejszy:
1. PPE – pracowniczy program emery-

talny jest jedną z form oszczędzania 
w ramach III fi laru zreformowanego 
systemu emerytalnego. Jest to do-
datkowa forma gromadzenia kapitału 
na przyszłe świadczenia emerytalne, 
które ZWOLNIONE SĄ Z PODATKU 
OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH. 
PPE zakładane są w przedsiębior-
stwach z inicjatywy pracodawcy, 
a w porozumieniu z pracownikami. 
Przystąpienie pracownika do programu 
jest dobrowolne. Miesięczna składka 
podstawowa jest określona przez 
pracodawcę, ale nie może przekro-
czyć 7% wynagrodzenia pracownika. 
Gromadzone środki  wpłacane są na 
wybrane przez pracownika fundusze 
inwestycyjne. Środki zgromadzone 
w ramach PPE będzie można wypła-
cać w całości lub w ratach w chwili 

osiągnięcia 60 lat lub po ukończeniu 
55 lat i uzyskaniu wcześniejszych 
uprawnień emerytalnych. Każdy 
z uczestników programu ma moż-
liwość gromadzenia dodatkowych 
oszczędności, które może wpłacać 
na swoje indywidualne konto PPE 
w ramach tzw. składki dodatkowej.

 Podstawowe korzyści dla pracow-
nika:
√ Zapewnienie bezpieczeństwa fi nanso-

wego po przejściu na emeryturę
√ Pośrednie zwiększenie wynagro-

dzenia nawet o 7%
√ Wypłata środków w PPE dokonana 

na rzecz uczestnika zwolniona jest 
z podatku dochodowego od osób 
fi zycznych

√ Miesięczne składki nie wliczają się 
do wynagrodzenie stanowiącego 
podstawę naliczania składek ubez-
pieczenia społecznego 

√ Dziedziczenie środków – w przypad-
ku śmierci uczestnika PPE środki 
wypłacane są osobie przez niego 
wskazanej w pisemnej dyspozycji 
lub/i spadkobiercom

 Podstawowe korzyści dla praco-
dawcy:

√ Prowadzenie PPE w przedsiębiorstwie 
i poniesione na nie wydatki stanowią 
koszt uzyskania przychodu

√ Atrakcyjny element płacowy, ponie-
waż miesięczna składka oznacza 
faktyczną podwyżkę przy mniejszych 
kosztach

√ Miesięczna składka nie wlicza się 
do wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę naliczania składek na 
ubezpieczenia społeczne

2. IKE – indywidualne konto emerytalne 
jest również jedną z form oszczędzania 
w ramach III fi laru zreformowanego 
systemu emerytalnego. Podobnie jak 
w PPE składki wpłacane na IKE zwol-
nione są z podatku od zysków kapita-
łowych. W przypadku PPE program 
tworzony jest przez zakład pracy zaś 
IKE dotyczą osób fi zycznych. Każdy 
z nas może założyć indywidualne konto 
emerytalne i wpłacać składki, które 
jednakże w roku kalendarzowym nie 
mogą nie mogą przekroczyć wartości 

kwoty odpowiadającej trzykrotności 
przeciętnego prognozowanego wyna-
grodzenia miesięcznego w gospodarce 
narodowej na dany rok, określonego 
w ustawie budżetowej lub ustawie 
o prowizorium budżetowym lub w ich 
projektach, jeżeli odpowiednie usta-
wy nie zostały uchwalone. Zgodnie 
z treścią obwieszczenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 
2008 r. w sprawie wysokości wpłat na 
indywidualne konto emerytalne w roku 
2009 (M.P.08.97.848) wysokość kwoty 
wpłat, o której mowa powyżej w roku 
2009 wynosi 9.579 zł. Wpłaty na IKE 
przekraczające tę kwotę będą musiały 
zostać zwrócone oszczędzającemu 
bądź zapisane na normalnym koncie, 
nieobjętym zwolnieniem podatkowym. 
Wypłata środków z IKE możliwa jest 
po ukończeniu przez oszczędzającego 
60 lat lub po nabyciu wcześniejszych 
uprawnień emerytalnych i ukończe-
niu 55 lat. Wpłaty na IKE muszą 
być dokonywane przez co najmniej 
5 lat kalendarzowych i ponad połowa 
oszczędności musi zostać zgroma-
dzona na koncie nie później niż 5 lat 
przed ich wypłatą. Jeśli wymóg ten 
nie zostanie spełniony środki zostaną 
wypłacone, ale będziemy musieli od-
prowadzić podatek od ewentualnych 
zysków kapitałowych.

 Podstawowe korzyści:
√ Zapewnienie bezpieczeństwa fi -

nansowego po przejściu na eme-
ryturę

√ Zgromadzone środki zwolnione są z 
podatku od zysków kapitałowych

√ Dziedziczenie środków – w przy-
padku śmierci uczestnika IKE 
środki wypłacane są osobie przez 

niego wskazanej w umowie o IKE 
lub spadkobiercom

 Podstawowe wady:
√ Ograniczona  wysokość kwoty 

wpłat na IKE w danym roku 
√ Obostrzenia związane ze zwol-

nieniem z podatku od zysków 
kapitałowych

3. UFK – ubezpieczeniowe fundusze 
kapitałowe są produktami łączącymi 
ubezpieczenie z inwestycją w fundusze 
inwestycyjne. Dzięki UFK uczestnik 
programu chroni siebie i swoich bli-
skich przed zdarzeniami losowymi 
budując jednocześnie dodatkowy 
kapitał na przyszłość. Uczestnik 
programu sam może wybrać rodzaj 
ubezpieczenia jak i fundusze na które 
mają być wpłacane składki. Umowa 
ubezpieczeniowa zawierana jest na 
czas nieokreślony, co oznacza, że 
ubezpieczający sam decyduje jak 
długo będzie ona trwała. 
Podstawowe korzyści:
√ Ubezpieczenie
√ Szeroki wybór strategii inwestycyj-

nych (różnorodność funduszy)
Podstawowe wady:
√ Wysokie koszty

Już dziś warto zainteresować się po-
wyższymi propozycjami, ponieważ wg 
wyliczeń ekspertów związanych z sy-
stemem emerytalnym nasze przyszłe 
emerytury stanowić mogą od 30% do 
60% naszej dotychczasowej pensji. 
Oznacza to jedno – sami musimy wy-
brać odpowiedni rodzaj inwestycji i za-
dbać o swoją przyszłość. Już za tydzień  
napiszemy o coraz popularniejszej idei 
Inwestowania Odpowiedzialnego Spo-
łecznie. Zapraszamy już dziś!

Pracownicze Programy Emerytalne  
– najważniejsze argumenty


