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– Hurraekologiczne podejście 
do kwestii pakietu klimatycz-
nego może doprowadzić Pol-
skę do katastrofy społecznej 
i gospodarczej – ostrzega Do-
minik Kolorz, szef górniczej 
Solidarności. 

Kolorz przypomina szacun-
ki specjalistów wskazujące, 
że w skali całej Unii w latach 
2012 – 2020 wprowadzenie 
pakietu klimatycznego ozna-
cza utratę 1 mln miejsc pracy, 
a w zamian powstanie jedynie 
250 tys. nowych, „zielonych” 
miejsce pracy.

– Nasz system paliwowo- 
energetyczny jest specyficzny. 
Odmienny od tego, który funk-
cjonuje w najbogatszych krajach 
Unii. I wprowadzanie pakietu kli-
matycznego w proponowanym 
kształcie oznaczałoby ekologiczną 
rewolucję bogatych przeprowa-
dzoną  kosztem słabszych go-

spodarczo krajów Wspólnoty, 
w tym właśnie Polski – mówi szef 
górniczej Solidarności. 

Jego zdaniem wprowadze-
nie pakietu oznacza, że w latach 
2013 – 2020 w polskim systemie 
paliwowo-energetycznym, czyli 
w kopalniach, energetyce oraz 
szeroko pojętym zapleczu tych 
sektorów, utracimy aż 100 tys. 
miejsc pracy. – Budowa i mo-
dernizacja systemu opartego na 
energii odnawialnej i atomowej 
jest w stanie wygenerować 35 
tysięcy, maksymalnie 40 tys. 
nowych miejsc pracy. Powsta-
nie ogromna dziura, a to zale-
dwie jeden z wielu bolesnych 
skutków tak przeprowadzanej  
rewolucji – dodaje Kolorz.

– Wskutek wdrażania pa-
kietu do 2020 roku ceny energii 
elektrycznej mogą wzrosnąć 
nawet o 80 procent. Uderzy to 
we wszystkie sektory gospodar-

ki, o naciągniętych już teraz do 
granic możliwości  budżetach 
gospodarstw domowych nie 
wspominając. Niebezpieczeń-
stwo tych skokowych podwyżek 
widać na przykładzie tzw. energii 
zielonej, której  obowiązkowy, 
rosnący udział w produkcji ener-
gii powoduje drastyczny wzrost 
cen. A to zaledwie przedsmak – 
podkreśla szef górniczej „S”. 

Niedawno górnicza Soli-
darność wysłała do premiera 
Donalda Tuska list, w którym 
przypominała, że przedstawi-
ciele polskiego rządu podczas 
szczytu w Kopenhadze muszą 
mieć na uwadze przede wszyst-
kim interesy obywateli Polski 
i muszą pamiętać o specyfi ce 
polskiego systemu paliwowo – 
energetycznego oraz specyfi ce 
gospodarki kraju „na dorobku”. 
Ostrzegała przed nadmierną 
wiarą w dobrą wolę wszyst-

kich zwolenników pakietu 
klimatycznego, wskazując na 
ostatnie informacje dotyczące 
możliwych manipulacji nauko-
wych w sprawie tzw. globalnego 
ocieplenia. 

Dominik Kolorz cytu-
je też informacje podawane 
przez „Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung”. Wynika z nich, 
że Polska emituje do atmo-
sfery mniej gazów cieplar-

nianych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca niż więk-
szość pozostałych krajów Unii. 
W 2007 r. na jednego Polaka 
przypadało 8,6 tony dwutlenku 
węgla, na jednego Niemca 10,2 
ton, zaś na Luksemburczyka 
aż 24,8 ton. 

Niemiecka gazeta podkreśla 
z drugiej strony, że dobrobyt 
w Polsce jest wyjątkowo uza-
leżniony od węgla. W naszym 
kraju na 1 mln euro dochodu 
emituje się 1284 tony gazów 
cieplarnianych,  w Niemczech 
394 tony, a w Szwecji  tylko 197 
ton. –  Może z ekologicznego 
punktu widzenia to nie jest 
chlubne dla nas zestawienie, ale 
pokazuje, że rewolucja w pol-
skim systemie energetycznym 
doprowadzi do gospodarczej 
katastrofy. Tu potrzebna jest 
ewolucja – mówi Kolorz.

GRZEGORZ PODŻORNY 

Pakiet klimatyczny, czyli pogoda dla bogaczy

Ś
ląskiej służbie zdro-
wia w przyszłym 
roku może zabrak-
nąć nawet 300 mln zł. 
Wbrew wcześniejszym 

obietnicom minister zdrowia 
nie znalazła środków niezbęd-
nych na leczenie pacjentów w 
naszym województwie.

– Myślę, że pani minister 
życzy sobie, aby te problemy, 
które można było załatwić przy 
stole, rozwiązała ulica. My nie 
zgodzimy się na to, by śląscy pa-
cjenci umierali w kolejkach do 
lekarzy – mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność. 

Szpitale już w tej chwili są bez 
pieniędzy. Na procedury ratujące 
życie do końca roku zabraknie ok. 
150 mln. – Pacjenci wymagający 
natychmiastowej pomocy, przesu-
wani są na przyszły rok – dodaje 
przewodnicząca RSOZ.

Jeżeli ostatni wariant planu 
fi nansowego zostanie zaakcepto-

wany, to w 2010 roku do śląskiej 
kasy NFZ wpłynie 6.665 388 tys. 
zł. To zaledwie 53 mln więcej niż 

w tym roku. Porównywalne ze 
względu na ilość szpitalnych 
łóżek Mazowsze – zdaniem 

związkowców faworyzowane 
przez Ewę Kopacz – dostanie 
prawie 1,7 mld zł więcej.

Solidarność już od wielu 
miesięcy alarmuje o drama-
tycznym niedofi nansowaniu 
śląskiej opieki zdrowotnej. Po 
wielu negocjacjach z centralą 
NFZ i pikiecie przed siedzibą 
Ministerstwa Zdrowia związ-
kowcom udało się doprowadzić 
do rozmów z Ewą Kopacz. Gdy 
18 listopada minister zapowie-
działa, że pieniądze dla Śląska 
jednak się znajdą, wydawało 
się, że negocjacje zakończone 
zostaną sukcesem. Zapowie-

dziane na 2 grudnia rozmowy 
miały być tylko postawieniem 
przysłowiowej „kropki nad i”. 
Nieoczekiwanie zakończyły się 
fi askiem. W ich trakcie okazało 
się, że żadnych dodatkowych 
środków nie będzie. Informacja 
ze spotkania podpisana została 
tylko przez Ewę Kopacz. Nato-
miast związkowcy przyjęli sta-
nowisko, w którym zaznaczyli, 
że „Ministerstwo Zdrowia nie 
jest przygotowane do prowa-
dzenia odpowiedniej polityki 
zdrowotnej”. 

Kolejna tura rozmów ma się 
odbyć już po świętach. Halina 
Cierpiał zapewnia, że związkow-
cy wezmą w nich udział. Ale na 
razie nie wiadomo czy ten wy-
jazd doprowadzi do rozwiąza-
nia problemów śląskiej służby 
przy stole negocjacyjnym, czy 
też strona związkowa będzie 
zmuszona do sięgnięcia po inne 
instrumenty rozwiązywania 
konfl iktów z rządem

AK

Rozmowy związkowców z Solidarności z minister zdrowia Ewą Kopacz zakończyły się fi askiem.

Jeżeli ostatni wariant 
planu fi nansowego 
zostanie zaakceptowany, 
to w 2010 roku do 
śląskiej kasy NFZ 
wpłynie 6.665 388 
tys. zł. To zaledwie 
o 53 mln więcej niż 
w tym roku. 

W SŁUŻBIE ZDROWIA
BĘDZIE JESZCZE GORZEJ

Foto: TŚD

Minister zdrowia łamiąc obietnice zmusza do wyjścia na ulice
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INNI napisali

pracodawców nie planuje zmieniać 
zatrudnienia w pierwszym półroczu 
2010 roku – wynika z badania In-
stytutu Badawczego Randstad i TNS 
OBOP. Zmniejszenie zatrudnienia 
deklaruje 11 proc. firm, a jego zwięk-
szenie – 14 proc. Przedsiębiorstwa, 
które planują wzrost zatrudnienia, 
najczęściej chcą jednocześnie zwięk-
szyć wynagrodzenia. Chodzi przede 
wszystkim o duże firmy działające 
w przemyśle, a także transportowe 
i zajmujące się pośrednictwem fi-
nansowym. Z danych wynika, że 67 
proc. pracodawców nie przewiduje 
wzrostu wynagrodzeń w pierwszym 
półroczu 2010 r. Ich obniżenie de-
klaruje 5 proc., a podwyższenie – 23 
proc. Spada odsetek firm, które chcą 
zmniejszyć zatrudnienie pracowni-
ków tymczasowych. 83 proc. przed-
siębiorstw zamierza pozostawić je na 
obecnym poziomie.

LICZBA tygodnia

72 proc. 

Epidemiologiczny 
hazard – wersja 
rządowa

S
zwedzkie radio publiczne poin-
formowało, zresztą mimochodem 
w audycji publicystycznej, że 

polska minister zdrowia Ewa Kopacz 
zwróciła się do tamtejszego ministra 
zdrowia Görana Hägglunda z prośbą 
o odsprzedanie szczepionek przeciwko 
grypie A/H1N1.

Rzecznik pani minister stanowczo temu 
zaprzeczył. Rzecz jest łatwa do zweryfi -
kowania, bo Szwedzi twierdzą, że prośba 
padła nie tylko w rozmowie między mi-
nistrami, ale także w ofi cjalnym piśmie 
polskiego rządu do szwedzkiego.

Ten rząd jednak bardzo stanowczo za-
przeczał także, jakoby ubiegał się w MFW 
o kredyt stabilizacyjny, jakoby obiecał 
wiceprezydentowi Bidenowi zwiększenie 
polskiego kontyngentu wojskowego w 
Afganistanie, jakoby przygotował projekt 
przesunięcia części składki emerytalnej 
z OFE do ZUS, plany podniesienia po-
datków czy likwidacji konstytucyjnego 
progu oszczędnościowego.

Trzeba więc poważnie rozważyć moż-
liwość, że Szwedzi nie kłamią. Jaki zresztą 
mieliby interes w kompromitowaniu pol-
skiej minister? Pewnie nawet nie słyszeli 
o jej wielokrotnych zapewnieniach, że w 
przeciwieństwie do wszystkich innych 
państw Europy Polska szczepionek nie 
potrzebuje, zresztą są one nic niewarte 
i wręcz szkodliwe.

Być może ministerstwo przeraziła in-
formacja o niedawnej śmierci zarażonego 
grypą lekarza. Bo jeśli nawet śmiać się ze 
skandynawskich pomysłów szczepień po-
wszechnych (osobiście tu bym się z panią 
minister zgodził), to kompletny brak w 

Polsce szczepionki, nawet dla najbardziej 
narażonych, jest oczywistym przejawem 
rządowej nieodpowiedzialności. I tu ab-
solutną rację ma rzecznik praw obywa-
telskich oskarżający minister Kopacz o 
karygodne narażenie zdrowia Polaków 
na epidemiologiczny hazard. „Szybu-
jące” sondaże najwyraźniej pozbawiły 
rządzących nie tylko przyzwoitości, ale 
i rozumu.

» blog.rp.pl/Ziemkiewicz, 
6 grudnia 2009 

Co ósma osoba 
na zwolnieniu 
lekarskim jest 
zdolna do pracy

Z
US kontrolując prawidłowość 
orzekania o czasowej niezdol-
ności do pracy skontrolował 101 

tys. orzeczeń; w 12 tys. przypadków 
(12 proc.) wstrzymał wypłatę zasiłku. 
Sprawdzano prawidłowość wydawania 
zwolnień lekarskich, orzeczeń o czaso-
wej niezdolności do pracy i potrzebie 
rehabilitacji.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy 
pracownik zachowuje prawo do wy-
nagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy łącznie za 33 dni w roku kalen-
darzowym, w przypadku osób po 50. 
roku życia - jest to okres do 14 dni. Od 
34. dnia niezdolności do pracy w roku 
kalendarzowym (odpowiednio od 15. 
dnia) pracownikowi przysługuje prawo 
do zasiłku chorobowego. Do 33 dni nie-
zdolności do pracy zlicza się poszczególne 
jej okresy w roku kalendarzowym, nawet 
jeśli między nimi występują przerwy i 
jeśli pracownik w danym roku kalen-
darzowym był zatrudniony u więcej niż 
jednego pracodawcy.

Weryfi kując prawidłowość wykorzysta-
nia zwolnień lekarskich przez pacjentów, 
lekarze orzecznicy ZUS skontrolowali w 
tym okresie 41,6 tys. ubezpieczonych. W 
efekcie 1 tys. osób pozbawiono prawa do 
zasiłku. Cofnięto zasiłki w łącznej kwocie 
1,5 mln zł. Po ustaniu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego ZUS ograniczał podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego i świad-
czenia rehabilitacyjnego do 100 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia. Z tego 
powodu od sierpnia do listopada 2009 
ZUS obniżył wypłaty o 36 mln zł.

ZUS ma także prawo do obniżania o 
25 proc. wysokości zasiłku chorobowego 
i opiekuńczego za okres od ósmego dnia 
orzeczonej niezdolności do pracy do dnia 
dostarczenia zaświadczenia lekarskiego; 
jeżeli nie zostało dostarczone w ciągu 7 
dni od daty otrzymania. Z tego tytułu w 
omawianym okresie obniżono wypłaty 
zasiłków o 2,2 mln zł.

Ogółem zasiłki chorobowe i świad-
czenia w okresie od sierpnia do listopada 
obniżono 81,3 tys. osób. W 2008 roku 
ZUS wypłacił zasiłki chorobowe w wy-
sokości 4,9 mld zł. 

» Dziennik Gazeta Prawna, 
7 grudnia 2009 

TRZY pytania
Władysław Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP 

Ekologia – tak, ale bez ciemnych interesów
Dwa miesiące temu podczas Krajowego 
Zjazdu Delegatów Solidarności zapowie-
dział pan w imieniu prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego zgłoszenie propozycji no-
welizacji ustaw antykryzysowych…

– Pierwszy krok został już zrobiony. 
Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych. Prezydent chce, żeby bony 
towarowe przekazywane pracownikom 
w ramach świadczeń socjalnych były 
zwolnione z opodatkowania. Od posłów 
teraz zależy, kiedy zajmą się tą ustawą. 
Jeśli Sejm przyjmie „hazardowe” tempo, 
to nowe rozwiązania mogą zacząć obo-
wiązywać jeszcze w tym roku. Prezydent 
Kaczyński zgłosi też poprawkę dotyczącą 
zawierania umów o pracę. Pewne zapisy 
pakietu antykryzysowego nie dają pra-
cownikom pewności i stabilności zatrud-
nienia, chodzi też o kwestie czasu pracy. 
Te propozycje zmian powinny trafi ć do 
Sejmu do połowy grudnia. 
W poniedziałek 7 grudnia w Kopenha-
dze rozpoczyna się szczyt klimatyczny. 
Solidarność apeluje do rządu, by nie 
przyjmował pakietu klimatycznego. Co 
Donald Tusk powinien zrobić? 

– Rozmawiając o pakiecie trzeba pamię-
tać, że Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja 
nie biorą udziału w tym przedsięwzięciu. 
Nieobecność tak wielkich gospodarek 

podważa cały sens tych działań. Jako 
państwo należące do Unii Europejskiej 
jesteśmy naciskani, mamy poważane 
zobowiązani. Mamy inwestować, spro-
wadzać technologie, przekształcać gospo-
darkę. To się jednak wiążę ze straszliwymi 
kosztami i cięciami miejsc pracy.

Najłatwiej byłoby powiedzieć: niech 
nie jadą. Trzeba jednak znaleźć swoją 
drogę, być twardym, nie odpuszczać. 
Musimy walczyć, by minimalizować 
koszty, nie iść na łatwiznę. Trzeba też 
twardo żądać dowodów na to, że ograni-
czenie emisji wpłynie na zahamowanie 
ocieplenia klimatu. Przecież coraz więcej 
ekspertów mówi, że cykle klimatyczne 
to w przyrodzie rzecz normalna. Tysiąc 
lat temu też na polskich ziemiach było 
ocieplenie, uprawiono winną latorośl. 
I co? Jakoś przeżyliśmy, mimo że nikt 
globalnego porozumienia wtedy nie 
zawierał. Jestem za ochroną środowiska, 
nie kpię z tej idei. Ale wszystko musi być 

robione w przemyślany sposób. Nie może 
być tak, że pod hasłem ekologii robione są 
jakieś interesy, na które nie mamy wpły-
wu. W imię czego Unia Europejska ma 
się osłabiać, zwłaszcza swoich słabszych 
członków, takich jak Polska? 
Rozmawiamy w Dniu Barbórki. Dla Śląska 
to jeden z najważniejszych dni w roku. 
Ale czy poza naszym regionem to wiel-
kie święto jeszcze się docenia? 

– Oczywiście, że tak. Nie mam też 
wątpliwości, że Polacy wciąż darzą gór-
ników olbrzymim szacunkiem, a piękna 
tradycja barbórkowa jest częścią wielkiej 
polskiej kultury. Czym innym  jednak 
szacunek dla górników i ich święta, 
a czym innym wykorzystywanie górni-
ctwa do bieżących interesów. Niestety, 
co jakiś czas pojawiają się wypowiedzi 
stawiające w wątpliwość sens inwesto-
wania w górnictwo czy istnienia tak 
wielu kopalń. Warto wtedy zerknąć na 
przykłady innych krajów, które skutecz-
nie przekształciły u siebie sektor wydo-
bywczy. Węgiel jest fundamentalnym 
surowcem energetycznym dla naszego 
kraju, inaczej niż w przypadku gazu czy 
ropy nie musimy go sprowadzać. Jeśli 
więc ktoś mówi, że czas skończyć z gór-
nictwem, to niech się stuknie w głowę. 
Najlepiej kilofem. 

WG

Jeśli ktoś mówi, że czas 
skończyć z górnictwem, 
to niech się stuknie 
kilofem w głowę.

Marian Krzaklewski podczas obrad 
w Brukseli ponownie został wybra-
ny jednym z wiceprzewodniczących 
organizacji Eurocadres. 

Eurocadres to Rada Europejskich Pra-
cowników z Wyższym Wykształceniem
i Kadr Kierowniczych. Organizacja skupia 
związkowców z całej Europy, reprezentu-
jących ok. 5 mln specjalistów i przed-
stawicieli kadr kierowniczych. To nie jest 
związek zawodowy, do którego można tak 
po prostu wstąpić, to bardziej europejski 
partner społeczny reprezentujący interesy 
członków wielu różnych związków zawo-
dowych.

– Działalność Eurocadres koncentruje 
się na specyficznych problemach menadże-
rów i specjalistów z wyższym wykształce-
niem. Związkowa oferta w Polsce często 
bywa dla tych ludzi niewystarczająca 
– wyjaśnia Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Ona 
również działa w Eurokadrach. Będzie 
tam pełniła funkcję stałego zastępcz 
przedstawiciela Solidarności w Komitecie 
Wykonawczym.

Solidarność coraz mocniej angażuje 
się w działalność Eurocadres. To ważne, 
bo dzięki temu nasz związek może zbierać 
europejskie doświadczenia i przenosić je 
ich na polski rynek. Bo przecież kilka-
set tysięcy menadżerów i specjalistów 
to godna zainteresowania Solidarności 
grupa potencjalnych członków. 

Podczas obrad w Brukseli uczestnicy 
kongresu Eurokadr dyskutowali m. in. 
o europejskim modelu odpowiedzialnego 
zarządzania, roli wyższej kadry zarządza-
jącej w biznesie społecznie odpowiedzial-
nym, równości płci, zmianach klimatu 
i zrównoważonym rozwoju. Szefem organi-
zacji ponownie wybrano Carlo Parietti 
z Włoch.

WG

DZIAŁ kadr

Nasz 
człowiek 
w Euro-
kadrach

Foto: internet
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W czasie kryzysu wszyscy 
szukają oszczędności i ogra-
niczają datki na działalność 
charytatywną. Czy Fundacja 
to odczuła?

– Baliśmy się tego, że za-
braknie sponsorów, że będą 
mniej hojni. Baliśmy się też 
o nabór dzieci na kolonie, bo 
wiele zakładów pracy, z który-
mi współpracujemy, odczuwa 
skutki kryzysu. Na szczęście te 
problemy nie przełożyły się na 
działalność Fundacji. Wysłaliśmy 
na kolonie ok. 3 tysięcy dzieci. 
I co ważne,  nie tylko zakłady 
pracy korzystają z naszej ofer-
ty. Coraz częściej przychodzą 
osoby prywatne, które chcą 
wysłać swoje dzieci na kolonie 
organizowane właśnie przez 
Fundacje. Co ciekawe, wysyła-
my na wakacyjny wypoczynek 
już kolejne pokolenie. Właśnie 
w tym roku swoje dziecko na  
wakacje  z fundacją wysyłał 
uczestnik jednej z pierwszych 
naszych kolonii 
Fundacja przez kilkanaście lat 
pracowała na swoją renomę. 
Czym przyciąga ludzi?

– Ceną i jakością. Trzyty-
godniowy wypoczynek or-
ganizowany przez Fundację 
im. Grzegorz Kolosy, kosz-
tuje tyle ile dwutygodniowy 
turnus organizowany przez 
zakład pracy za pośredni-
ctwem biura podróży.  Czyli 

można powiedzieć, że dajemy 
dodatkowy tydzień gratis. 
W dodatku Fundacja dzie-
ciom ze szkół podstawowych 
wypoczywającym w naszym 
województwie załatwia dopła-
ty w wysokości  350 – 400 zł, 
a dzieciom jadącym na kolonie 
nad morze dopłaty w wysoko-
ści 150 – 200 zł. Właściwie nie 
mamy konkurencji. I dziwię 
się, że większość zakładów 
pracy nie korzysta z usług 
Fundacji.
Niska cena kojarzy się zwykle 
z niską jakością…

– W przypadku Funda-
cji niska cena idzie w parze 
z wysoką jakością. Co roku 
standard wypoczynku rośnie 
i nie jest to standard kolonij-
ny, ale standard wczasowy. 
Również program kolonii 
jest atrakcyjny i bogaty. Nie 
wydajemy pieniędzy na re-
klamę,  nie chodzimy tak jak 
biura podróży po zakładach 
pracy poszukując klientów. 

To nas szukają klienci. I kosz-
ty obsługi mamy ograniczone 
do minimum. Proszę sobie 
wyobrazić, że biuro fundacji, 
które wysłało w tym roku na 
kolonie 3 tys. dzieci, obsługują 
tylko dwie osoby. 
Czy na kolonie organizowane 
przez Fundacje jeżdżą wyłącznie 
dzieci z uboższych rodzin?

–  Nie, bo tworzenie takich 
enklaw i dzielenie dzieci na 

biedne i bogate jest błędem 
Jeszcze parę lat temu rodzice 
dobrze sytuowani fi nansowo 
nie chcieli wysyłać dzieci na 
kolonie z Fundacją. Mówili, 
że ich dziecko nie pojedzie 
na wypoczynek z biednym 
dzieckiem. To się na szczęście 
zmieniło. Rodzice zrozumie-
li, że integracja dzieci z tych 
bogatszych domów z dzieć-
mi z tych uboższych rodzin 

przynosi wszystkim korzy-
ści. Dzieci z bogatych rodzin 
widzą, że życie ma różne od-
cienie, że nie jest tylko różami 
usłane. I wszystkie dzieci, bez 
względu na to jak zasobne są 
kieszenie ich rodziców, na 
koloniach razem się bawią
 i sobie pomagają. 
Plany na nadchodzący rok?

– Zorganizować kolonie dla 
jak największej liczby dzieci. 

Żeby to zrobić, potrzebujemy 
pieniędzy. Liczymy na wsparcie 
sponsorów. Jak co roku wy-
daliśmy kalendarz – cegiełkę 
fundacji. Liczymy też, że więcej 
ludzi zdecyduje się przekazać 
1 procent ze swojego podat-
ku właśnie Fundacji na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy. 

ROZMAWIAŁ 
GRZEGORZ PODŻORNY

Fundacja powraca do or-
ganizacji zimowisk, 
z których kilka lat temu 
zrezygnowała z powodu 
niewielkiej liczby chęt-
nych . – Naszymi klientami 
są przede wszystkim różne 
zakłady, a fundusz socjalny 
jest tak skonstruowany, że 
można dofi nansować wypo-
czynek dziecka tylko raz do 
roku i z reguły rodzice wybie-
rali wakacje letnie – mówi 
Wioletta Sznapka, kierownik 
biura Fundacji. – Postanowi-
liśmy jednak spróbować jesz-
cze raz. Zachęcali nas rodzice, 
zadowoleni z naszych kolonii. 
W tym roku będzie to tylko 
jeden turnus w Zwardoniu 
dla 50 dzieci. Atrakcją będzie 
kurs jazdy na nartach. – do-
daje Sznapka.

Rozmowa z Piotrem Dudą, prezesem zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy: 

JEŚLI NA KOLONIE TO
NAJLEPIEJ Z FUNDACJĄ

Wypełniając zeznania po-
datkowe, warto pamiętać, 
że nie cały podatek musi 
trafi ać do pazernego fi sku-
sa. 1 proc. możemy prze-
kazać na rzecz organizacji 
pożytku publicznego  To nie 
wymaga wielkich formal-
ności i nic nie kosztuje. 

Przypomnijmy: w ze-
szłym roku wprowadzono 
rozwiązanie, które znacz-
nie ułatwiło wspomaga-
nie organizacji pożytku 
publicznego. Nie trzeba 
już biegać na pocztę czy 
do banku i samodzielnie 
wysyłać pieniędzy. Teraz to 
Urząd Skarbowy przekazuje 
pieniądze wybranej przez 
nas organizacji. Wystarczy 
tylko w odpowiedniej rub-
ryce zeznania podatkowego 
podać jej numer Krajowego 
Rejestru Sądowego. Może-

my też doprecyzować, na 
jaki cel te pieniądze mają 
być przeznaczone, a także 
zdecydować, czy informacja 
o naszej darowiźnie trafi  do 
obdarowanej organizacji, 
czy też chcemy pozostać 
anonimowi. 

Od wielu lat organizacją 
pożytku publicznego jest 
Fundacja na Rzecz Zdro-
wia Dzieci i Młodzieży im. 
Grzegorza Kolosy.  Jak mówi 
jej prezes, darowizny od 
podatników stają się coraz 
ważniejszym składnikiem 
budżetu Fundacji. – Nawet 
nie marzymy  o tym, by 
każdy z członków Śląsko
–Dąbrowskiej Solidarno-
ści akurat do nas kierował 
swój 1 procent. Działamy 
w różnych środowiskach, 
są różne fundacje lokalne 
i różne potrzeby – mówi 

Piotr Duda. – Ale myślę, że 
ci, którzy w swoich PIT–ach 
nie wskazują żadnej or-
ganizacji, pozostawiając 
anonimowym urzędnikom 
decyzję, co stanie się z na-
szymi pieniędzmi, powinni 
pamiętać, że przy naszym 
związku od wielu lat istnieje 
organizacja, która od wielu 
lat pomaga dzieciom – pod-
kreśla Piotr Duda. 

Tym, którzy zechcą 
pomóc Fundacji, przy-
pominamy numer Krajo-
wego Rejestru Sądowego: 
0000111954. Więcej infor-
macji na temat, jak można 
wesprzeć Fundację i jak 
łatwo przekazać 1 procent 
z podatku, znajduje się 
na stronie internetowej 
www.fundacja-kolosy.org.
pl

POD

Jeden procent podatku, 
wakacje na sto procent– Dzieci były zachwycone, tym 

bardziej, że dla wielu z nich te 
paczki, to jedyne prezenty mi-
kołajkowe jakie otrzymały – 
mówi Beata Peruń, nauczycielka 
z Zespołu Szkół Specjalnych nr 
2 w Sosnowcu. Wszystkim 113 
uczniom szkoły mikołajkowe 
paczki przekazała Fundacja na 
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy. 

Podopieczni sosnowieckiej 
szkoły to dzieci z upośledze-
niem lekkim i umiarkowanym 
oraz dzieci  z zespołami auty-
stycznymi. Mają od 8 do 20 lat. 
W większości pochodzą z rodzin 
patologicznych, gdzie rodzice nie 
pracują, a jakiekolwiek prezenty 
należą do rzadkości. 

– Szkoła zwróciła się do nas 
z dość dramatycznym pismem, 
że mają problemy z pozyska-
niem sponsorów prezentów 
mikołajkowych dla dzieci. Po-
stanowiliśmy pomóc – mówi 
Wioletta Sznapka, kierownik 
biura fundacji. – Przygotowa-

liśmy 113 paczek, dla każdego 
ucznia szkoły. Uprzedzaliśmy, że 
nie będą to bardzo bogate paczki, 
na każdą przeznaczyliśmy ok. 
20 zł, starając się dobrać takie 
rzeczy, które dzieci najbardziej 
lubią. Tymczasem pani Peruń, 
gdy zobaczyła te paczki, była 
zachwycona, że dzieci otrzymają 
tak wspaniałe prezenty. Okazuje 

się, że za niespełna 2300 złotych 
można urządzić fantastyczne 
mikołajki ponad 100 dzieciom – 
podkreśla kierownik biura. 

– Były takie lata, że nasze 
dzieciaki otrzymywały kilka 
batonów czy dosłownie garść 
cukierków. Taka paczka to dla 
nich naprawdę ogromny prezent 
i przeogromna radość. Z nawet 
najdrobniejszego upominku 
cieszą się znacznie bardziej niż 
dzieci nieupośledzone – mówi 
Beata Peruń. 

Dla nauczycieli to też była 
wielka radość i satysfakcja. Sami 
mówią, że  pracując w takiej 
szkole nie można się ograniczyć 
wyłącznie do prowadzenia lekcji. 
Ważna jest również praca poza 
lekcjami i poświęcenie własnego 
czasu na rzecz tych dzieci. Dzięki 
współpracy nauczycieli z Fun-
dacją im. Kolosy udało się tym 
dzieciom pokazać, że są ludzie, 
którzy o nich pamiętają i że mogą 
się mikołajkami cieszyć, tak jak 
wszystkie inne dzieci. 

POD

Mikołaj z naszej Fundacji

Mikołajkowe upominki, sprawiły 
dzieciom ogromną radość

Rośnie kolejne 
fundacyjne pokolenie: 
w tym roku swoje 
dziecko na wakacje 
z Fundacją wysyłał 
uczestnik jednej 
z pierwszych kolonii.

Piotr Duda i Wioletta Sznapka z najnowszym kalendarzem-cegiełką Fundacji im. Grzegorza Kolosy

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Zawiercie
» TO KURIOZUM I JAWNA PRÓBA 
ingerowania pracodawcy w statutową 
działalność związku – tak związkowcy z 
Zawiercia komentują postawę dyrektora 
tamtejszego Zakładu Komunikacji Miej-
skiej. Chodzi o dyrektorskie sugestie, by 
w obradach Regionalnej Sekcji Komu-
nikacji Miejskiej Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” uczestniczył nie oddelegowany tam 
Janusz Jarzyński, lecz inna osoba. – 
Równie dobrze dyrekcja może postulo-
wać, aby w sejmowych głosowaniach 
brały udział inne osoby niż posłowie. 
Tyle tylko, że wyborcy wskazali właśnie 
posłów i delegatów, a nie „inne osoby” 
do reprezentowania swoich interesów. 
– uważa Małgorzata Benc, szefowa 
Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” w Zawierciu. Na słowach 
próba powstrzymania zawierciańskiego 
delegata się jednak nie skończyła. Dy-
rekcja zaczęła bowiem mnożyć przeszko-
dy formalne, mające rzekomo uniemoż-
liwić jego oddelegowanie. – Nie można 
tego nazwać inaczej, jak złośliwym 
utrudnianiem działalności związkowej – 
dodaje Małgorzata Benc. 

Sosnowiec

» 6 GRUDNIA Z INICJATYWY 
zagłębiowskiej „Solidarności” w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu
-Sielcu odprawiona została uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny. Podczas uroczy-
stości poświęcony został sztandar Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność z nieistnieją-
cej już kopalni Sosnowiec.
Nabożeństwo poprzedził wykład o historii 
zagłębiowskiej Solidarności, wygłoszony 
przez aktorkę Elżbietę Laskiewicz, prze-
wodniczącą związku w Teatrze Zagłębia. 
Podczas mszy Grzegorz Sułkowski, prze-
wodniczący Solidarności z kopalni Kazi-
mierz-Juliusz w Sosnowcu oraz Henryk Na-
konieczny, kierujący związkiem w kopalni 
Sosnowiec, zapalili znicze ku czci górników  
poległych w 1981 r. w kopalni Wujek. 
W nabożeństwie udział wzięli m.in. szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Piotr 
Duda, jego zastępca Sławomir Ciebiera, 
kierownictwo sosnowieckiego Biura Tere-
nowego, przedstawiciele związku z kopalni 
Sosnowiec oraz związkowcy z Solidar-
ności z zagłębiowskich zakładów pracy 
wraz z pocztami sztandarowymi. We mszy 
uczestniczyli  również związkowi działacze 
z okresu stanu wojennego: Ryszard Niko-
dem i Leszek Witelus.
Po nabożeństwie, podczas spotkania zor-
ganizowanego na plebani, Piotr Duda po-
dziękował proboszczowi parafi i ks. Edwar-
dowi Darłakowi za gościnność i ofi arował 
mu album o ks. Jerzym Popiełuszcze. 

Serdecznie dziękuję za pomoc
i serce w zorganizowaniu uroczystej 
mszy świętej za Ojczyznę: Grzego-
rzowi Sułkowskiemu, Elżbiecie La-
skiewicz, Irenie Żmudzie, Barbarze 
Mentel. Michałowi Karlikowi, prze-
wodniczącemu „S” z Huty Buczek, 
dziękuję za udostępnienie fotografi i 
wykonanych podczas nabożeństwa.

Joanna Sińska, kierownik BT 
w Sosnowcu  

Z BIUR 
terenowych

G
łuche telefo-
ny, wojsko na 
ulicach, godzi-
na milicyjna, 
puste półki w 

sklepach – tak wyglądała 
polska rzeczywistość po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 
Kolejne ujawniane archiwa 
pokazują, że w grudniu 1981 
roku Polsce nie groziła so-
wiecka interwencja. Mimo 
tego z przeprowadzonego w 
zeszłym roku badania TNS 
OBOP wynika, że według 
44 proc. Polaków stan wo-
jenny był potrzebny. Tylko 
38 proc. z nas twierdzi, że 
jest inaczej. 

 28-letni dziś Marek Jur-
kowski, dziennikarz związ-
kowej „Gazety Górniczej” 
o 13 grudnia wie wszystko 
dzięki opowieściom rodziców. 
Właśnie 13 grudnia 1981 r. 
jego mama trafi ła do szpi-
tala z bólami porodowymi, 
dzień później urodziła Marka. 
W kolejne dni ojciec wieczo-
rami przemykał ze szpitala 
opłotkami, by nie natknąć 
się na czołgi. 

Lata 80. są dla Marka naj-
ważniejszym okresem w 
jego życiu. – To była twar-
da szkoła życia, której dziś 
bardzo młodzi ludzie nie 
mają szans zaznać. Dla nas 
liczyło się, że mieliśmy byle 
jakie zabawki. Wstrzymy-
waliśmy oddech, gdy sąsiad 
otrzymywał raz na pół roku 

paczkę z zachodu. Ale gdy 
padła komuna, tym bardziej 
doceniliśmy wszystkie do-
brodziejstwa, które niósł ze 
sobą nowy system – mówi 
Marek Jurkowski.  

Spacyfi kowany do wojska
Gdy Marek przychodził na 
świat, przed bramą Huty 
Gliwice wraz z innymi pra-
cownikami stał 18-letni Piotr 
Duda, dziś przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. Milicja nie wpuściła 
ich na teren zakładu pracy. 
Piotr był wtedy zwykłym 
członkiem związku. 16 grud-
nia, po tragedii w kopalni 
Wujek, przyszło mu wykonać 
pierwszą akcję konspiracyj-
ną. Został złapany na rozda-
waniu pracownikom huty 
żałobnych wstążek.

– Tyle było mojego wo-
jowania. Władza ludowa 
szybko mnie spacyfiko-
wała i trafi łem do wojska, 
do czerwonych beretów. 
Na trzy miesiące wylądowa-
łem w TVP na Woronicza. 

Pamiętam ówczesne spikerki: 
Bogumiłę Wander, która do 
kamery pięknie się uśmie-
chała, ale w bezpośrednim 
kontakcie była nieprzyjemna 
i kilkakrotnie straszyła mnie 
swymi znajomościami. Jej 
przeciwieństwem była nie-
zwykle serdeczna Edyta Woj-
tczak. Nie zapomnę Tomasza 
Hopfera, szefa Solidarności 
w TVP, który szykanowany 
i prześladowany wkrótce 
zmarł na serce – wspomina 
Piotr Duda. 

Czerwone berety były 
wtedy buforem między 
milicją, zomowcami a oby-
watelami. Ci pierwsi czuli 

przed nimi respekt, a ludzie 
wkładali komandosom kwia-
ty do karabinów. Piotr Duda 
większość służby odbył na 
misji na Wzgórzach Golan. 
– Właśnie tam, 5 tys. km 
od kraju, wzruszyliśmy się, 
gdy stojąc pod radiowym 
masztem, przez maleńki 
odbiornik usłyszeliśmy, że 
w Polsce zawieszony został 
stan wojenny – wspomina 
Duda.

Wleczona po korytarzu
Traumatyczne wspomnie-
nia z pierwszych dni stanu 
wojennego ma Irena Kania, 
dziś aktywny związkowiec 

w Regionalnym Sekretariacie 
Emerytów i Rencistów. Mała 
cela w podziemiach Komen-
dy MO przy ul. Lompy w 
Katowicach, w niej aż 15 
kobiet. Irenę zatrzymano 
już 12 grudnia, jako jedną 
z pierwszych. Pracowała 
wtedy w administracji Za-
rządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności.

– Wlekli mnie po scho-
dach, jak świnię – ze łzami 
w oczach wspomina pani 
Irena. 

Pamięta, że w tej samej celi 
przebywała prof. Magdalena 
Bajerowa, wybitna języko-
znawczyni z Uniwersytetu 
Śląskiego. Rano, podczas prze-
słuchań, kobiety dowiedziały 
się, że w Polsce wprowadzo-
no stan wojenny. O tym, że 
w kopalni Wujek zginęli gór-
nicy  usłyszały dopiero po 
miesiącu, gdy przewożono 
je do Sosnowca.

Każdego roku, gdy zbliża 
się rocznica stanu wojennego, 
pani Irena pragnie wymazać 
z pamięci upokarzające sceny 
sprzed 28 lat. – Rozebrane 
do naga przez trzy godzi-
ny stałyśmy na baczność 
w podziemnym, zimnym 
korytarzu. Esbecy śmiali się 
z nas, poniżali, traktowali, 
jak bydło. Nauka Kościoła 
każe przebaczać. Ja, po 28 
latach, wciąż nie potrafi ę – 
mówi pani Irena. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Powstanie ogromnego ruchu 
społecznego, jakim była So-
lidarność i doprowadzenie 
do upadku komunistycznego 
reżimu było możliwe tylko 
w Polsce. To nie przypadek, 
że początek końca systemu 
totalitarnego rozpoczął się 
właśnie tutaj. W byłej NRD 
podobny zryw nie miałby 
szans na powodzenie. 

To najważniejsze tezy wy-
snute przez opozycjonistę 
NRD Wolfganga Templina 
podczas rozmowy ze studen-
tami i naukowcami UŚ. Panel z 
cyklu „Jesień Narodów 1989” 
zorganizowany został przez 
Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej i Fundację Konrada 
Adenauera w Polsce. 

Spotkanie było próbą po-
równania sytuacji w Polsce i 
Niemczech. – Cała droga od 
rewizjonizmu do powstania 
opozycji była dla nas bardzo 
zróżnicowana – zaznaczył 
Templin. Podkreślił, że na 
powstanie polskiej opozycji 
wpływ miała inteligencja, 
Kościół katolicki, tradycje 
powstańcze głęboko tkwią-

ce w świadomości Polaków. 
W Niemczech, po zrywie 
wolnościowym 1953 roku 
do postawienia muru berliń-
skiego w 1961 roku, doszło do 
masowej emigracji. Do RFN 
wyjechało ponad 4 mln osób, 
które nie potrafi ły pogodzić 
się z nowymi warunkami. 
Ci, którzy zostali próbowali 
ułożyć sobie życie w komuni-
stycznych realiach. Ceną, jaką 
musieli zapłacić za pewien 
rodzaj konformizmu, była 
apatia. Potrzeba było wielu 

lat, żeby mogła narodzić się 
nowa opozycja. Jednak w la-
tach 70-tych i 80-tych osoby, 
które zaczynały czuć, że nie 
pasują do systemu bardzo 
często zmuszano do wyjazdu 
na Zachód. Kiedy w Polsce 
powstała Solidarność opozy-
cja niemiecka skupiona była 
głównie wokół luźnych kółek 
kościelnych. – Mieliśmy już 
wypracowane kontakty z „S” 
i postawiliśmy sobie nowy 
cel: współpracę – zaznaczył 
Templin.

Jego zdaniem, trudno jed-
noznacznie wskazać, które 
z wydarzeń 1988 i 89 roku 
miały największy wpływ na 
społeczeństwo NRD. – Ponow-
na legalizacja Solidarności, 
okrągły stół, pierwsze wolne 
wybory i powołanie rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, 
to były zdarzenia, które po-
kazały, że system komuni-
styczny dobiega już końca. To 
doprowadziło do przemian 
w NRD – powiedział. 

Zapytany o kwestie roz-
liczeń z przeszłością odparł, 
że dla Niemców nie są one 
najważniejsze. Po tych dwóch 
tragediach, jakim był nazizm 
i komunizm podstawowe 
pytanie, które trzeba zadać 
brzmi: Co zrobić, żeby już 
nigdy się nie powtórzyły? 
Zdaniem Templina jedyna 
szansa polega na tym, że 
Europa zbuduje taki fun-
dament, na którym różne 
tradycje, kultury i narody 
będą potrafiły współżyć 
w cywilizowany sposób. 
Z pomocą demokracji i w do-
brych warunkach ekonomicz-

nych, a to oznacza społeczną 
gospodarkę rynkową.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wolfgang Templin
Urodził się w 1948 r. 
w miejscowości Jena 
na terenie byłej NRD, 
gdzie studiował fi lozo-
fi ę. Z początkiem lat 70-
tych był jeszcze zaangażo-
wanym młodym komunistą. 
W połowie lat 70 wyjechał 
do Polski i nawiązał kontak-
ty z opozycją. 

Po powrocie do NRD 
zaangażował się w ruch na 
rzecz praw obywatelskich
i człowieka. Był jednym z za-
łożycieli grupy opozycyjnej 
„Inicjatywa Pokój i Prawa 
Człowieka”. Za działalność 
opozycyjną był wielokrot-
nie zatrzymywany, w końcu 
został zmuszony do wyjazdu 
do RFN. Jako naukowiec 
i współpracownik Federalnej 
Agencji ds. Akt Stasi do dziś 
walczy o należne zbadanie 
przeszłości NRD.

13 grudnia 1981 to data, która wciąż dzieli Polaków. To data, która zmieniła 
życie wielu z nas.

TRUDNO PRZEBACZYĆ, 
ZAPOMNIEĆ NIE WOLNO

NRD – ani niemiecka, ani republika, ani demokratyczna

Foto: TŚD

44 proc. Polaków 
uważa, że stan 
wojenny był 
potrzebny.
Przeciwnego zdania 
jest tylko 38 proc. 
z nas.

Na ulicach panowała wtedy ZOMOkracja

Konformizm i apatia – taka była cena życia w NRD. Symbolem 
tego państwa był plastikowy trabant

Foto: internet

Foto: internet
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Zbliża się 28. rocznica pacyfi kacji Kopalni Wujek. 
Do udziału w obchodach zapraszamy poczty sztan-
darowe, wszystkich związkowców ze Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności i mieszkańców Katowic.

W tym roku obchody będą miały szczególny charakter. 
Dzięki staraniom Solidarności i Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników plac przy kopalni otrzyma ofi cjalną nazwę:  
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 tradycyjnie 
rozpocznie rocznicowe uroczystości. W tym roku w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odsłonięta zostanie 
tablica upamiętniająca ks. Popiełuszkę. Niedawno minęła 
25. rocznica tragicznej śmierci ks. Jerzego. I chociaż kapelan 
Solidarności nigdy nie był pod kopalnią, to w swych kaza-
niach wielokrotnie mówił o ofi erze górników z Wujka.  

WG

Rocznica wydarzeń 
na Wujku

Związkowcy z Solidarności 
z Południowego Koncernu 
Węglowego po rozmowach 
z wicepremierem i ministrem 
gospodarki Waldemarem 
Pawlakiem postanowili za-
wiesić akcję protestacyjną. 
Odwołali też przygotowy-
waną na 4 grudnia pikie-
tę przed siedzibą zarządu 
Tauronu. 

Podczas rozmów w resor-
cie gospodarki wicepremier 
Pawlak zapewnił związkow-
ców, że problem przyznania 
akcji koncernu Tauron załodze 
PKW zostanie rozwiązany 
z korzyścią dla pracowników. - 
Powiało trochę optymizmem. 
Spotkanie było rzeczowe, a 
pan premier był do niego 
bardzo dobrze przygotowany 
– ocenia Waldemar Sopata, 
przewodniczący Solidarno-
ści w PKW.

Tauron jest współwłaści-
cielem należących do PKW 
zakładów górniczych Janina 
i Sobieski. Trwający od kilku 
miesięcy spór dotyczy praw 
do akcji Tauronu. Pracow-
nicy większości przedsię-
biorstw należących do tej 
grupy wkrótce nabędą prawa 
tych akcji. Jednak zgodnie z 
obecnymi przepisami pra-
cownicy PKW mieli ich być 

pozbawieni. Przeciwko tej 
decyzji od wielu miesięcy 
protestowała Solidarność 
z kopalń Sobieski i Janina. 
Sprawa kilkakrotnie była 
poruszana na posiedzeniach 
Komisji Trójstronnej.

Podczas spotkania z pre-
mierem Pawlakiem powołany 
został specjalny zespół, który 
przeanalizuje ustawowe moż-
liwości przyznania pracow-
nikom PKW akcji Tauronu. 
Pierwsze spotkanie zespołu 
odbędzie się już w najbliż-
szy piątek.

– Zobaczymy, czy zarząd 
Tauronu wykaże dobrą wolę 
w stosunku do pracowników 
PKW. Mamy nadzieję, że pro-
wadzone z premierem roz-
mowy nie miały wyłącznie 
na celu  odwołanie protestu, 
zaplanowanego na dzień, 
w którym Donald Tusk goś-
cił z wizytą na Śląsku – mówi 
Waldemar Sopata.

Prospekt emisyjny akcji 
Tauronu ma być gotowy do 
końca marca. Strona związ-
kowa zapowiada, że jeżeli za-
uważy opieszałość w pracach 
zespołu, to w nowym roku 
zorganizuje zdecydowany 
protest, przy pełnym wsparciu 
górniczej Solidarności.

BEA 

Marek Porębski najpierw 
stracił 400 zł ze swojego 
wynagrodzenia, a następ-
nie przenoszony był na 
gorsze stanowiska pracy. 
Kiedyś ślusarz, teraz sprzą-
ta hale produkcyjne.

Wszystko za założenie 
Solidarności w fi rmie HBP. 
Pracownicy zakładu produ-
kującego części do sprzę-
tów na siłownie zdecydo-
wali się powołać związek 
zawodowy, bo mieli dość 
chamskiego traktowania 
ich przez przełożonego 
oraz nieregularnych wy-
płat wynagrodzeń. Do 
Solidarności wstąpiło 25 
zatrudnionych spośród 
35-osobowej załogi. 

Zasady w HBP są takie, 
że niemieckiego właściciela 
fi rmy zastępują kierownik 
oraz księgowa – proku-
rent. Gdy ci dowiedzieli 
się, że w zakładzie powstał 
związek, zaczęli podburzać 
pracowników. Całe zło w 
fi rmie próbowali zrzucić 
na Solidarność. 

Związkowcy zwrócili się 
o pomoc do Zbyszka Klicha, 
kierownika tarnogórskiego 

Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej „S”. Wspólnie 
przygotowali wniosek do 
PIP–u. Wyniki kontroli 
inspekcji będą znane po 
12 grudnia. 

– Z tego, co mówią wy-
nika, że byli na wszystkim 
oszukiwani – mówi Zbyszek 
Klich. – Najwięcej zastrze-
żeń budzi przestrzeganie 
przepisów BHP, ustawy 
o związkach zawodowych 
oraz praca w godzinach 
nadliczbowych. 

Jak mówi Marek Po-
rębski, załodze nie zależy 
na konflikcie. - Chcemy 
tylko poprawy atmosfery 
w fi rmie, lepszych relacji 
pomiędzy kierownictwem 
a załogą. Przecież każdy 
z pracowników ma swoją 
godność. Dłużej nie pozwo-
limy, by kierownik trakto-
wał nas, jak śmieci!

Zbyszek Klich potwier-
dza, że szykanowanie prze-
wodniczącego nie będzie 
już tolerowane. Sprawa 
kierownika z HBP trafi 
prawdopodobnie wkrótce 
do prokuratury.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

– Górnictwo i energetyka to 
są polskie klejnoty koron-
ne, o które trzeba bardzo 
starannie, bardzo mocno 
dbać. Nie tylko ze względu 
na tradycję, ale również 
ze względu na przyszłość 
– mówił podczas  barbór-
kowej wizyty na Śląsku 
Władysław Stasiak, szef 
Kancelarii Prezydenta. 

Wraz z nim podczas uro-
czystości barbórkowych pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
reprezentowała  Bożena Borys
-Szopa podsekretarz stanu 
w Kancelarii. Sam prezydent 
Lech Kaczyński w ostatniej 
chwili musiał odwołać wi-
zytę na Śląsku z powodu 
przeziębienia. – Prezydent 
jest człowiekiem którego 
trudno upilnować. Po po-
przedniej chorobie za szyb-
ko wstał z łóżka i przeziębił 
przeziębienie. Barbórka  to 
był kluczowy punkt jego 
programu, bardzo chciał tu 
przyjechać, zmieniał nawet 
inne plany. Ale tym razem 
lekarze nie odpuścili, pra-
wie Rejtanem się kładli  by 
nie wypuścić prezydenta 
– tłumaczył nieobecność 
Lecha Kaczyńskiego szef 
jego kancelarii.

W imieniu prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Wła-
dysław Stasiak przekazał 
górnikom przesłanie so-

lidarności i  wspólnoty, 
a także wyrazów szacunku 
i współczucia dla tych, któ-
rzy przeżyli tragedie górni-
cze. – To bardzo ważne, żeby 
przy takiej okazji, jaką jest 
Barbórka, pamiętać o ofi a-
rach, o rodzinach, o bliskich 
– podkreślał Stasiak. 

Stasiak podkreślał, że 
prezydentowi szczególnie 
zależy na bezpieczeństwie 
pracy. M.in. dlatego 21 wrześ-
nia – trzy dni po katastrofi e 
w kopalni Wujek-Śląsk Lech 
Kaczyński powołał swoją 
dotychczasową doradczynię 
ds. prawa pracy i bhp Bożenę 
Borys-Szopę na stanowisko 
podsekretarza stanu swo-
jej kancelarii. Jednym z jej 
zadań będzie przygotowanie 
zmian w ustawodawstwie 
dotyczącym bezpieczeń-
stwa pracy. 

Przedstawiciele górniczej 
Solidarności planowali, że 
podczas akademii  barbórko-
wej odbędzie uroczyste nada-
nie Lechowi Kaczyńskiemu 
tytułu generalnego honoro-
wego dyrektora górniczego. 
Uszyto dla niego górniczy 
mundur. Z powodu choroby 
prezydenta nadanie tytułu 
i wręczenie munduru odbę-
dzie się podczas najbliższej 
wizyty Lecha Kaczyńskiego 
w naszym regionie. 

POD

A
kcja organizowana 
jest przez Komisję 
Krajową NSZZ „S” 
w ramach Ogól-
nopolskich Dni 

Protestu. Swój udział w de-
monstracji zapowiedzieli m. 
in. stoczniowcy i pracownicy 
przemysłu lotniczego.

Do Warszawy pojadą też 
związkowcy z naszego regio-
nu, przede wszystkim z branży 
zbrojeniowej. Jak mówi Piotr 
Nowak, szef Regionalnej Sek-
cji Przemysłu Zbrojeniowego 
NSZZ Solidarność, w tym 
sektorze najbardziej palące są 
w tej chwili kwestie zabezpie-
czeń socjalnych dla zwalnia-
nych załóg. – W zbrojeniówce 
ludzie tracą pracę od wielu 
miesięcy. Tymczasem rząd 
wciąż nie odpowiada na nasze 
żądania dotyczące pakietów 
socjalnych. Lekceważy nas, 
zwodzi. Jednocześnie na 2010 
rok budżet przewiduje dalsze 
cięcia w naszym sektorze. 
Musimy przeciwko takiemu 
traktowaniu zaprotestować 
– mówi Nowak.

W regionie, w sektorze 
zbrojeniowym działa kilka 
dużych firm, wszystkie bo-
rykają się teraz z problemami. 
Największe kłopoty ma załoga 
gliwickiego Bumaru-Łabędy. 
W ostatnich miesiącach pracę 
straciło tam ok. 400 osób, po-
dobny los może wkrótce do-
tknąć dalszych kilkuset. – Pra-

cowników Bumaru nie może 
zabraknąć w Warszawie. Zwol-
nienia są dla nich dramatem, 
ale jeszcze większym jest brak 
możliwości korzystania z pa-

kietów osłonowych – mówi 
szef zakładowej Solidarności 
Zdzisław Goliszewski. 

– W Nitroergu nie ma jeszcze 
problemów ze zwolnieniami, 
pensje są wypłacane. Ale też 
czujemy się zagrożeni. Pomimo 
wielu spotkań i rozmów, wciąż 
nie wiemy, jakie są plany do-
tyczące konsolidacji, restruk-
turyzacji i ewentualnej prywa-
tyzacji naszej fi rmy – dodaje 
Piotr Nowak, który obowiązki 
szefa sekcji zbrojeniowej łączy 
z kierowaniem Solidarnością 
w Nitroergu. 

Manifestacja w Warszawie 
odbędzie się we wtorek 15 
grudnia. O godz. 12.00 roz-
pocznie się na Placu Trzech 
Krzyży. Stamtąd związkowcy 
przejdą pod Kancelarię Pre-
miera Rady Ministrów, gdzie 
wręczą Donaldowi Tuskowi 
petycję. Protest zakończy się 
o godz. 16.00.

Do udziału w akcji zachęca-
my związkowców ze wszyst-
kich komisji z naszego regionu. 
Zwracane będą koszty trans-
portu do Warszawy.   

WOJCIECH GUMUŁKA

We wtorek 15 grudnia w Warszawie w obronie prawa pracy i pracowników 
zagrożonych branż będą demonstrować związkowcy z Solidarności. 

Zbrojeniówka chce pakietów

Każdy z pracowników
ma swą godność

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.

Perła w koronie Będą akcje dla
załogi PKW?

Organizowane od wielu miesięcy protesty pracowników przemysłu zbrojeniowego wciąż nie robią
na rządzie specjalnego wrażenia 

Pracę w gliwickim 
Bumarze w ostatnich 
miesiącach straciło 
ok. 400 osób, 
podobny los może 
spotkać dalszych 
kilkuset pracowników. 

Foto: TŚD
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Wypłaty zaległych świadczeń 
do końca roku oraz odstąpienia 
od kolejnych cięć w budżecie 
policji domagali się policjanci 
podczas manifestacji w War-
szawie. Wspierali ich m. in. 
związkowcy ze Śląsko–Dą-
browskiej Solidarności. 

Protest mundurowych był 
nietypowy, nie tylko dlatego, 
że manifestowali ci, którzy na 
co dzień są wykorzystywani 
do ochrony rządowych bu-
dynków podczas związkowych 
protestów. Tym razem te za-
danie policjantów przejęły ich 
koleżanki po fachu. Manife-
stanci witali je brawami. – To 
była dość nietypowa sytuacja, 
ale nie ukrywam, że miła dla 
oka – mówi wiceprzewodni-
czący Śląsko–Dąbrowskiej So-
lidarności Bogdan Biś, który 
wraz z kilkudziesięcioma 
związkowcami z Zakładu 
Górniczego Sobieski wspierał 
policjantów podczas protestu 
w stolicy.

Skąd pomysł, by Solidar-
ność manifestowała ramię w 
ramię z policjantami? – Cza-
sem stoimy po przeciwnych 
stronach protestów, bywało, 

że się podrapaliśmy – mówił 
podczas manifestacji w imie-
niu Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
Bogdan Biś. – Dziś jednak 
łączy nas jedno: sprzeciw 
wobec oszustw wyborczych 
Donalda Tuska i oczekiwanie 
godnego wynagrodzenia za 
ciężką pracę. Dlatego Soli-
darności nie mogło tu dziś 
zabraknąć. 

5 tys. policjantów przyje-
chało na manifestację z ca-
łego kraju. Nieśli trumnę z 
klepsydrą oraz napisem „Były 
wybory, były obietnice, teraz 
mamy umierającą policję”. 
Pojawiły się transparenty z 
hasłami: „Glino pomóż sobie”, 
a także z cytatem premiera 
Donalda Tuska – „Dobrze 
zarabiający policjanci będą 

dbać o nasze bezpieczeń-
stwo”. Na dużym zdjęciu 
widniał premier Tusk, pod-
pisany „Modlę się, by lepiej 
się żyło, ale nie w policji”. 
Słychać było skandowanie 
„Złodzieje, złodzieje” czy 
„Chcemy żyć!”.

Funkcjonariusze grożą 
jednak masowymi protesta-
mi i zasypywaniem sądów 
pozwami o wypłatę należ-
nych świadczeń, jeśli ich 
żądania nie zostaną speł-
nione. W przeciwieństwie 
do akcji Solidarności, mają 
jednak szanse na życzli-
wość rządu PO–PSL. Jak 
powiedział Donald Tusk, 
postulaty policjantów „to 
nie są takie roszczenia, jak 
często się zdarzają w cza-
sie demonstracji, tylko to 
są należne im pieniądze”. 
Premier doskonale więc 
wie, że z policjantami nie 
ma żartów i nie można ich 
lekceważyć. Emeryci, stocz-
niowcy, pracownicy służby 
zdrowia czy przemysłu zbro-
jeniowego nie mogą liczyć 
na taką przychylność.

WOJCIECH GUMUŁKA

Przypominamy posiadaczom 
Karty Grosik o możliwości sko-
rzystania z Indywidualnego 
Ubezpieczenia na Życie Acti 
Ochrona.

Umowa o współpracy 
pomiędzy związkową spół-
ką Solkarta i Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
MACIF Życie podpisana zo-
stała w kwietniu 2009 r. Dzięki 
niej członkowie Solidarności 
korzystający ze związkowego 
programu lojalnościowego, 
którzy zdecydują się na zakup 
polisy na życie, otrzymają pię-
cioprocentowy upust.

– Posiadacze Karty Grosik 
mają możliwość skorzystania 
z dobrych rozwiązań w za-
kresie ubezpieczenia na życie 

Acti OCHRONA gwarantu-
jącego ochronę ubezpiecze-
niową na wypadek śmierci 
oraz trwałego i całkowitego 
inwalidztwa – mówi Katarzy-
na Ząbkiewicz prezes spółki 
Solkarta. Zwraca uwagę na 
możliwość samodzielnego 
wypełnienia wniosku, wyli-
czenia odpowiedniej kwoty 
ubezpieczenia i zakupu polisy 
bez konieczności skontak-
towania się z pośrednikiem 
ubezpieczyciela. 

Pełna oferta znajduje się na 
stronie internetowej www.sol-
karta.pl. Po jej uruchomieniu 
należy kliknąć na baner rekla-
mowy MACIF Życie znajdujący 
się po prawej stronie.

AGA

Solidarnie, po jednej stronie barykady Ubezpieczenie 
na życie z Solkartą

B
ez zgody organi-
zacji związkowych 
przedsiębiorca nie 
może skorzystać z 
najważniejszych 

zapisów ustawy antykryzy-
sowej. Są to: przedłużenie 
okresu rozliczeniowego czasu 
pracy do 12 miesięcy, ustale-
nie indywidualnego rozkładu 
pracy dla pracowników oraz 
obniżenie wymiaru zatrudnie-
nia. Zmiany te mogą zostać 
wprowadzone układem zbio-
rowym pracy lub w drodze 
porozumienia ze związkami. 
Jadwiga Piechocka specja-
listka z Biura ds. Rozwoju i 
Szkoleń Związkowych ZR, 
zaznacza jednak, że zmiana 
układu nie jest niezbędna. – 
Wystarczy porozumienie za-
warte z reprezentatywnymi 
organizacjami związkowymi 
– wyjaśnia. 

30-dniowy termin na usta-
lenie wspólnego stanowiska 
przez związki, w przypadku 
ustawy nie obowiązuje. Jeżeli 
nie dojdą one do porozumie-
nia, to pracodawca nie może 
podjąć samodzielnej decyzji 
o skorzystaniu z pakietu. 
Natomiast, gdy w zakładzie 
nie działa organizacja związ-
kowa, jest zobowiązany do 
konsultacji z przedstawicie-
lem załogi. Zgoda organizacji 
związkowych lub przedsta-
wiciela załogi jest wymagana 
w sytuacji, w której wprowa-

dzenie zmian dotyczyłoby 
wszystkich zatrudnionych w 
fi rmie. Ustawa daje również 
możliwość pracownikom wy-
chowującym dzieci w wieku 
do 14 lat lub opiekującym 
się osobami zależnymi, o 
wystąpienie do pracodaw-
cy z wnioskiem o ustalenie 
indywidualnego rozkładu 
czasu pracy.

Zmiana w umowach na czas 
określony
Pakiet zmienił zasady zawiera-
nia umów na czas określony. – 
Nie precyzuje, ile takich umów 
pracodawca może podpisać 
z pracownikiem, ale w okresie 
obowiązywania ustawy nie 
mogą one przekroczyć łącz-

nie 24 miesięcy – zaznacza 
Jadwiga Piechocka.

Przerwa między umowa-
mi nie może być dłuższa, niż 
3 miesiące. W takiej sytu-
acji liczenie musiałoby się 
rozpocząć od początku. 
W obliczeniach uwzględnia-

ne są tylko umowy, które 
mają się zakończyć przed 31 
grudnia 2011 roku. Do tego 
okresu wliczane są również 
umowy obowiązujące w 
dniu wejścia ustawy, chyba 
że mają wygasnąć po 1 stycz-
nia 2012 roku.

Przedsiębiorca w przejściowych 
kłopotach
Przedłużenie okresu rozlicze-
niowego, obniżenie lub usta-
lenie indywidualnego czasu 
pracy – to regulacje, które 
mogą zostać zastosowane u 
wszystkich przedsiębiorców. 
Ustawa zawiera również zapisy 
obejmujące tylko tych, któ-
rzy posiadają zaświadczenie 
o trudnościach fi nansowych. 
Ci mogą się starać o środki na 
wypłaty dla pracowników z 
Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych lub 
zwrot świadczeń za stypen-
dia przyznane z funduszu 
pracy. – Ustawa wskazuje, 
że przedsiębiorca posiada-
jący trudności finansowe 
to taki, u którego po 1 lipca 
2008 roku wystąpił spadek 
obrotów gospodarczych, o co 
najmniej 30 proc., w porów-
naniu do tych samych trzech 
miesięcy 2007 roku – wyjaś-
nia Piechocka. Przedsiębiorca 
starający się o zaświadczenie, 
nie może zalegać względem 
ZUS, urzędu skarbowego 
i funduszu pracy. Ponadto 
1 lipca 2009 roku musiał znaj-
dować się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej, określonej 
w komunikacie Komisji Euro-
pejskiej. Musi również opra-
cować program naprawczy 
i udowodnić, że nie skorzy-
stał z pomocy publicznej na 
wyposażenie lub doposa-

żenie stanowiska pracy na 
bezrobotnego skierowanego 
z funduszu pracy. Nie mogą 
też zachodzić przesłanki do 
postawienia zakładu w stan 
upadłości. 

– Z tymi wszystkimi do-
kumentami musi się udać do 
FGŚP, który wyda odpowied-
nie zaświadczenie – zaznacza 
Jadwiga Piechocka. Przeana-
lizowanie wszystkich ma-
teriałów może trwać nawet 
dwa miesiące.

AGNIESZKA KONIECZNY

Rząd zbyt 
długo zwlekał
Zapisy paktu antykryzy-
sowego odbiegają od po-
czątkowych zamierzeń 
związku, mimo że wejście 
w życie dokumentu zainicjo-
wane zostało porozumieniem 
Solidarności z organizacjami 
pracodawców. Ustawa miała 
zapobiec zwolnieniom i wzro-
stowi bezrobocia.

Jednak, zdaniem związ-
kowców, rząd zbyt długo zwle-
kał z przyjęciem rozwiązań 
mających pomóc przedsiębior-
com. Zapewniając, że kryzysu 
nie ma, nie zauważył w od-
powiednim momencie, że są 
przedsiębiorcy, którzy potrze-
bują pomocy państwa. 

Do tej pory niewielu przedsiębiorców skorzystało z pakietu antykryzysowego. Zdaniem specjalistów wszedł on 
w życie zbyt późno i wprowadza bardzo restrykcyjne wymagania wobec pracodawców, którzy popadli w fi nansowe tarapaty.

Ustawa antykryzysowa nie usuwa 
związków zawodowych w cień

Rząd się spóźnił i trzeba mocniej zaciskać pasa

Pakiet antykryzysowy 
będzie obowiązywał 
do końca 2011 
roku. Jego zapisy 
dotyczą tylko 
przedsiębiorców 
znajdujących w 
przejściowych 
trudnościach 
ekonomicznych. 
Nie obejmują 
pracodawców, 
którzy nie są 
przedsiębiorcami.

Solidarność i policjanci po tej samej stronie protestu – taki widok 
nie zdarza się codziennie

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

Informacja Regionalnej
Komisji Wyborczej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina organiza-

cjom zakładowym i międzyzakładowym, że zgodnie 

z Uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza wyborczego na 

kadencję 2010 – 2014 wyboru władz organizacji 
zakładowej, międzyzakładowej oraz zakłado-
wej organizacji koordynacyjnej można dokonać 
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 
2010 r. Natomiast zgodnie z Uchwałą ZR nr 13/2009 

od dnia 01.10.2009 r. można za zgodą RKW rozpocząć 

procedurę wyborczą (przygotowanie do zebrania wy-

borczego) w szczególności poprzez: 

– powołanie zakładowej/międzyzakładowej komisji 

wyborczej,

– wyznaczenie okręgów wyborczych,

– przeprowadzenie wyborów delegatów na zakłado-

we/międzyzakładowe zebranie delegatów.

Regionalna Komisja Wyborcza przypomina rów-

nież, że przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

jest zadaniem komisji zakładowej/międzyzakładowej 

lub zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej. 

RKW natomiast nadzoruje wybory w organizacjach 

związkowych.

Informacji i odpowiedzi na pytania związane 

z wyborami udzielają:

• Bogdan Biś – Przewodniczący RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 230; 601 516 165

• Krzysztof Hus – Z-ca Przewodniczącego RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 428; 693 410 281

• Jadwiga Piechocka – Z-ca Przewodniczącego 

RKW, tel. 032 353 84 25 w. 428; 509 659 721

• Robert Odyjas – Sekretarz RKW, tel. 032 353 84 25 

w. 107; 603 661 200

lub e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl, 

lub region@solidarnosc-kat.pl.

Ustawa Kodeks pracy:

§

S
ezon grypowy w pełni. 
Również w zakładach 
pracy coraz częściej 
słychać pokasływa-
nia przeziębionych 

pracowników, którzy z róż-
nych przyczyn, w tym rów-
nież z uwagi na dopiero – w 
ich ocenie – wstępne stadium 
choroby, stawili się w pracy, 
zamiast wybrać do lekarza. 
Co więcej, w krajowych me-
diach regularnie pojawiają się 
ostrzeżenia o nowej postaci 
grypy: A/H1N1, rzekomo 
wyjątkowo zaraźliwej.

Tym samym pojawiać się 
może pytanie o wzajemne 
prawa i obowiązki pracowni-
ków (zwłaszcza zdrowych pra-
cowników) oraz pracodawców 
w takiej sytuacji.

Punktem wyjścia musi być 
tu przepis art. 207 § 1 Kodeksu 
pracy, zgodnie z którym to pra-
codawca ponosi odpowiedzial-
ność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładzie pracy. 
W szczególności to pracodawca 
jest obowiązany:

1.  organizować pracę w sposób 
zapewniający bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy, 

2.  zapewniać przestrzeganie w 
zakładzie pracy przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, wydawać 
polecenia usunięcia uchy-
bień w tym zakresie oraz 
kontrolować wykonanie 
tych poleceń, 

3.  reagować na potrzeby w 
zakresie zapewnienia bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
oraz dostosowywać środ-
ki podejmowane w celu 
doskonalenia istniejącego 
poziomu ochrony zdrowia 
i życia pracowników, biorąc 
pod uwagę zmieniające się 
warunki wykonywania 
pracy. 
Podobnie – za art. 94 § 4 

Kodeksu pracy – pracodawca 
winien zapewniać bezpieczne
i higieniczne warunki pracy 
oraz prowadzić systematycz-
ne szkolenie pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Z całą pewnoś-

cią obowiązkiem pracodawcy 
jest również to, by zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się chorób 
zakaźnych (takich jak np. grypa) 
na terenie zakładu pracy.

W związku z powyższym – 
w świetle ww. pkt 1 i 2 – należy 
uznać, że pracodawca może 
wydawać pracownikom po-
lecenia takie, jak np.:
1.  odsunięcie pracownika od 

pracy z nałożeniem nań 
obowiązku udania się do le-
karza, jeżeli pracodawca ma 
uzasadnione wątpliwości co 
do zdolności pracownika do 
pracy, z zachowaniem jednak 
przez zatrudnionego prawa 
do wynagrodzenia; 

2.  obowiązek noszenia popu-
larnych ostatnio maseczek 
zasłaniających usta w czasie 
pracy; 

3.  wypłacanie wynagrodzenia 
postojowego pracownikom 
zdrowym, którzy wskutek 
zachorowań współpracowni-
ków nie mogą wykonywać 
swoich normalnych obo-
wiązków zawodowych. 

 Z drugiej strony – zgodnie 
z art. 210 § 1 Kodeksu pracy 
– w razie gdy warunki pracy 
(np. wskutek licznych zacho-
rowań współpracowników) 
obiektywnie nie odpowiada-
ją przepisom bezpieczeństwa 
i higieny pracy i stwarzają bez-
pośrednie zagrożenie dla zdro-
wia lub życia pracownika albo 
gdy wykonywana przez niego 
praca grozi takim niebezpieczeń-
stwem innym osobom (których 
to zagrożeń pracodawca nie 
usuwa), pracownik ma prawo 
powstrzymać się od wykony-
wania pracy, zawiadamiając 
o tym niezwłocznie przełożo-
nego. Co więcej, gdy powstrzy-
manie się od wykonywania 
pracy nie usuwa zaistniałego 
zagrożenia pracownik ma prawo 
oddalić się z miejsca zagrożenia, 
zawiadamiając o tym niezwłocz-
nie przełożonego, w każdym 
przypadku zachowując prawo 
do wynagrodzenia.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Chory pracownik w pracy

Ustawa Kodeks pracy:

Pracuję przy urządzeniu lase-
rowym. Lada dzień zostanie 
przywieziona kolejna maszyna, 
której, powiedzmy, nie chcę 
obsługiwać. Czy można mi 
zwiększyć zakres obowiązków 
bez mojej zgody?

Zgodnie z art. 94 K.p. praco-
dawca, zatrudniając pracownika, 
jest zobowiązany zaznajomić go 
z zakresem obowiązków, sposo-
bem wykonywania pracy na 
wyznaczonym stanowisku oraz 
jego podstawowymi upraw-
nieniami.

Jednocześnie – zgodnie 
z art. 22 § 1 K.p. – pracownik, 
nawiązując stosunek pracy, zo-
bowiązuje się wykonywać pracę 
określonego rodzaju, która wska-
zana została w umowie o pracę, 
a ponadto – zgodnie z art. 100 
§ 1 K.p. – jest obowiązany wy-
konywać tę pracę sumiennie i 
starannie oraz stosować się do 
poleceń przełożonych, które 
dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę.

Z powyższego wynika, że 
pracownik, przystępując do 
pracy, powinien mieć świado-
mość, jakiego rodzaju pracę 
będzie wykonywał oraz jaki 
jest zakres jego obowiązków 
(zakres konkretyzujący rodzaj 
umówionej pracy).

Powinien również mieć na 
względzie uprawnienie pra-
codawcy co do powierzania 
pracownikom różnego rodzaju 
obowiązków (zgodnych z kwa-
lifikacjami i zawartą umową), 
a także do czasowej zmiany tych 
obowiązków. Pracodawca jest 
również uprawniony do wy-
dawania pracownikom innych 
poleceń, o ile dotyczą pracy 
i nie są sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o pracę (art. 
100 § 1 K.p.).

O każdej zmianie w zakresie 
obowiązków pracodawca jest 
zobowiązany poinformować 
pracownika, a w szczególnych 
przypadkach powinien uzyskać 
zgodę pracownika na zmianę 
(np. w przypadku znacznego 

rozszerzenia zakresu obowiąz-
ków).

Zgoda pracownika na wpro-
wadzenie zmian w zakresie obo-
wiązków jest niezbędna wtedy, 
kiedy nowo powierzone obo-
wiązki nie są zgodne z rodzajem 
wykonywanej pracy określonym 
w treści umowy o pracę. W tym 
przypadku zmiany należy wpro-
wadzić porozumieniem bądź w 
drodze wypowiedzenia zmienia-
jącego do umowy o pracę.

Jeśli pracownik nie przyj-
mie nowego zakresu obowiąz-
ków, skutkuje to rozwiązaniem 
umowy o pracę.

Jeśli nowy zakres obowiązków 
jest zgodny z rodzajem wykony-
wanej pracy, nie jest konieczna 
zmiana umowy, a jedynie zmiana 
zakresu obowiązków.

Pracownik powinien na piś-
mie potwierdzić zapoznanie się 
ze zmianami w zakresie obo-
wiązków. Zmiana zakresu obo-
wiązków zgodnych z zawartą 
umową o pracę nie wymaga 
wypowiedzenia zmieniającego, 

ale również w tym przypad-
ku może dojść do rozwiązania 
umowy o pracę, gdyż odmowa 
podpisu jest traktowana jako od-
mowa wykonania obowiązków 
i stanowić może podstawę dla 
pracodawcy do wypowiedze-
nia umowy o pracę (wyrok SN 
z dnia 3 kwietnia 1997 r., sygn. 
akt: I PKN 77/97).

Pracodawca może też w ramach 
polecenia służbowego powierzyć 
pracownikowi inną pracę w trybie 
art. 42 § 4 K.p. Powierzone obo-
wiązki mogą być w tej sytuacji inne 
niż praca określona w umowie, a 
pracodawca ma prawo powierzyć 
je na okres nieprzekraczający 3 
miesięcy w roku kalendarzowym, 
pod warunkiem że nie spowodu-
je to obniżenia wynagrodzenia i 
praca odpowiada kwalifikacjom 
pracownika.

Powyższe można zastosować 
w przypadkach uzasadnionych 
potrzebami pracodawcy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zmiana obowiązków pracownika

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 2.157,10 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.)

»  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
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RACJONALNE OSZCZĘDZANIE - część 6
Petunia non olet („pieniądz nie 
cuchnie”) mówi stara łacińska 
sentencja. Czy na pewno? Czasy 
kryzysu paradoksalnie sprzyja-
ją pogłębionej refl eksji na temat 
pieniądza, a raczej jego etycznej 
wartości i jakości. Jakże często 
zdarza się, że w pogoni za zyskiem 
i możliwością zarobienia „większych 
procentów” nie zastanawiamy się 
skąd tak naprawdę czerpiemy zyski 
i w jaki sposób nasze pieniądze są 
pomnażane. Z drugiej strony często 
angażujemy się w ważne z naszego 
punktu widzenia społeczne spra-
wy – nie popieramy krajów gdzie 
wykonywana jest kara śmierci czy 
łamane są prawa człowieka, nie ak-
ceptujemy testów na zwierzętach 
czy też nie popieramy produkcji 
i handlu bronią. Do tej pory nasze 
przekonania i świadome postawy 
mogliśmy realizować np. segregu-
jąc śmieci, nie kupując określonych 
marek produktów czy kosmetyków. 
Nasze przekonania determinujące 
codzienne decyzje trudno było jed-
nak przełożyć na sferę zarządzania 
swoimi oszczędnościami. 
Pod koniec 2008 roku pojawił się na 
krajowym rynku funduszy inwesty-
cyjnych – produkt, który powinien 
pomóc nam w rozwiązaniu tego 
problemu. SKOK SFIO Etyczny 1 
jest pierwszym utworzonym i zare-
jestrowanym w Polsce funduszem 
etycznym*. Fundusz ten poza kla-
sycznymi, ekonomicznymi kryteriami 
doboru instrumentów fi nansowych 
do portfela, stosuje dodatkowe kry-
teria i zasady tzw. Inwestowania 
Odpowiedzialnego Społecznie 

(IOS), które w dużej mierze oparte 
są na Społecznej Nauce Kościoła 
Katolickiego. 
IOS to szeroko pojęte podejście do 
inwestowania środków fi nansowych, 
uwzględniające aspekt społecz-
ny. Zgodnie z fi lozofi ą IOS uznaje 
się, że wspólna odpowiedzialność 
i społeczna troska stanowią ważny 
element decyzji inwestycyjnych. 
IOS bierze pod uwagę zarówno 
potrzeby fi nansowe inwestora, jak 
również wpływ wywierany przez 
określoną inwestycję na społecz-
ność. Przedmiotem działalności 
SKOK SFIO Etyczny 1 jest inwe-
stowanie środków funduszu w ty-
tuły uczestnictwa emitowane przez 
fundusz zagraniczny Oppenheim 
Ethik Bond Opportunities z sie-
dzibą w Austrii, będącego fun-
duszem źródłowym dla SKOK 
SFIO Etyczny 1. Lista papierów 
wartościowych składających się 
na aktywa funduszu źródłowego 
jest bardzo starannie dobierana 
i na bieżąco weryfi kowana według 
kryteriów bazujących na relacjach 
między etyką, fi nansami i wartoś-
ciami fi rm (takimi jak np. metody 
zarządzania, kultura organizacyj-
na, przestrzeganie praw pracowni-
czych, ochrona środowiska) przez 
wyspecjalizowaną instytucję ECPI 
(fi rma analityczna) mającą swoją 
siedzibę we Włoszech.  
Warto dodać, że etyka dla TFI SKOK 
S.A., które uruchomiło SKOK SFIO 
Etyczny 1 była ważna od samego 
początku funkcjonowania Towa-
rzystwa. Większość funduszy za-
rządzanych przez Towarzystwo nie 

nabywa papierów wyemitowanych 
przez producentów broni, wyrobów 
tytoniowych czy fi rm, które przy 
procesach produkcyjnych stosują 
technologie szczególnie uciążliwe 
dla środowiska naturalnego. Są to 
tak zwane ograniczenia branżowe. 
Przy funduszu etycznym do tych 
ograniczeń doszły inne bardziej spe-
cjalistyczne analizy służące ocenie 
różnych procesów zachodzących  
wewnątrz fi rmy, która wyemitowała 
dany papier wartościowy. Zwraca 
się między innymi uwagę na prze-
strzeganie praw pracowniczych, na 
rzetelne prowadzenie księgowości, 
na to czy nie występują zjawiska 
korupcyjne. Wszystkie te czynniki 
wpływają na podjęcie ostatecznej 
decyzji przez zarządzających. 
W przeszłości ci sami zarządza-
jący z dużym wyprzedzeniem 
rekomendowali wycofanie się 
z inwestycji w papiery takich fi rm 
jak Enron, WorldCom czy Parmalat, 
które popadły w poważne tarapaty 
a ich akcjonariusze ponieśli dotkliwe 
straty. Dzięki takiej polityce, każdy 
uczestnik funduszu etycznego może 
mieć pewność, że jego pieniądze 
nie wspierają fi rm, których działal-
ność może być wątpliwa z etycz-
nego punktu widzenia. Uczestnicy 
dokonują inwestycji, która uwa-
żana jest za pożyteczną i zgodną 
z etycznymi zasadami opartymi na 
idei Inwestowania Odpowiedzial-
nego Społecznie. Szczegółowe 
informacje na temat IOS, SKOK 
SFIO Etycznego 1 czy samego 
inwestowania można znaleźć na 
stronie www.tfi skok.pl lub odwie-

dzając portal www.odpowiedzialne
-inwestowanie.pl 

*  – na podstawie artykułu Anny 
Cieślak-Wróblewskiej „Rusza 
fundusz, który będzie inwestował 
w spółki działające etycznie”, 
Rzeczpospolita 5 luty 2009 r.

*** *** ***
Fundusze i Subfundusze zarządzane 
przez TFI SKOK S.A. nie gwarantują 
realizacji założonego celu inwestycyj-
nego ani uzyskania określonego wyniku 
inwestycyjnego. Fundusze i Subfundu-
sze zarządzane przez TFI SKOK S.A., 
z wyjątkiem SKOK SFIO Etyczny 1, 
Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy 
i Subfunduszu SKOK Akcji, mogą loko-
wać do 100% wartości swoich aktywów 
w papiery wartościowe emitowane, po-
ręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a w 
przypadku Subfunduszu SKOK Obligacji 
również przez międzynarodową instytucję 
fi nansową, której członkiem jest Rzecz-
pospolita Polska lub co najmniej jedno 
państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
pod warunkiem, że papier wartościowy 
lub emitent, lub poręczyciel lub gwarant 
posiada co najmniej rating inwestycyj-
ny nadany przez co najmniej jedną z 
renomowanych agencji ratingowych. 
SKOK SFIO Etyczny 1 lokuje co najmniej 
70 % aktywów w tytuły uczestnictwa 
emitowane przez fundusz zagraniczny 
Oppenheim Ethik Bond Opportunities. 
Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy 
lokuje większość aktywów w jednostki 
uczestnictwa innych funduszy inwesty-
cyjnych otwartych mających siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Subfunduszu SKOK Akcji cechuje się 
dużą zmiennością ze względu na co 
najmniej 80 % udział akcji w portfelu 
inwestycyjnym Subfunduszu. Inwesty-
cja w jednostki uczestnictwa Funduszy 
Inwestycyjnych jest inną formą oszczę-
dzania niż lokaty bankowe i wiąże się 
z ryzykiem. Wartości jednostek uczest-
nictwa mogą podlegać znacznym waha-
niom. Uczestnik Funduszu musi liczyć 
się z możliwością utraty przynajmniej 
części wpłaconych środków. Szczegóło-
we opisy czynników ryzyka związanych 
z inwestycją w Fundusze i Subfundusze 
zarządzane przez TFI SKOK S.A. za-
warte są w prospektach informacyjnych 
Funduszy, które dostępne są na stronie 
internetowej www.tfi skok.pl,  u Dystry-
butorów oraz w siedzibie Towarzystwa 
przy ul. Pilotów 21 w Gdańsku. Aktual-
ne informacje fi nansowe o Funduszach 
i Subfunduszach w tym między innymi 
informacje o opłatach za zarządzanie 
znajdują się na stronie internetowej 
www.tfiskok.pl. Indywidualna stopa 
zwrotu z inwestycji uzależniona jest 
od wartości jednostki uczestnictwa 
w momencie jej zbycia i odkupienia 
przez Fundusz oraz od wysokości opłat 
manipulacyjnych pobieranych przy na-
bywaniu jednostek uczestnictwa. Skala 
i wysokość opłat manipulacyjnych okre-
ślona jest w aktualnej Tabeli Opłat usta-
lonej przez Towarzystwo, udostępnionej  
na stronie internetowej www.tfi skok.pl 
oraz u Dystrybutora. Wypłata kwoty 
uzyskanej z tytułu odkupienia jednostek 
uczestnictwa następuje po potrąceniu 
należnych opłat oraz kwoty podatku 
do pobrania których Fundusz jest zo-
bowiązany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 


