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 tyle miesięcy będzie 

musiał poczekać 
pracodawca, aby na 

miejsce zwolnionego 
pracownika ze stałą 
umową, przyjąć pra-

cownika tymczasowego 
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Reklama

W 
2010 roku 
kierowcy 
będą pła-
cić nawet 
o  16 groszy 

więcej za litr oleju napędo-
wego. Niekorzystna sytuacja 
dla osób zmotoryzowanych 
jest rezultatem przegłoso-
wania przez Sejm ustawy 
o podwyżce opłaty paliwo-
wej na olej napędowy, co 
tłumaczone jest zamiarem 
przekazania pozyskanych 
w ten sposób środków do 
Krajowego Funduszu Dro-
gowego. Pieniądze mają 
poprawić tempo budowy 
nowych dróg. Prognozowa-
na jest także podwyżka cen 
benzyny Eurosuper 95, nawet 
o  5-10 groszy na litrze.

Państwo jeszcze głębiej 
sięgnie do kieszeni palaczy. 
Od stycznia 2010 r. akcyza 
na papierosy wzrosła o 5,19 
proc. Wzrost ceny średnio 
o 33 grosze jest wyższy niż 
przewidywano wcześniej 
(2,57 proc.).

Jak co roku wzrosną ceny 
gazu i prądu. Urząd Regulacji 
Energetyki zatwierdził nowe 
taryfy energii elektrycznej 
w całym kraju. Największe 
podwyżki czekają klientów 
grupy Tauron, obejmującej 
zasięgiem Dolny Śląsk. Nie-
korzystne zmiany czekają 

także mieszkańców Górne-
go Śląska, będących klienta-
mi fi rmy Vattenfall, którzy 
zapłacą o ok. 5 proc więcej 
za prąd i jego dostawę. Dla 
przeciętnego gospodarstwa 
domowego oznacza to sza-
cunkowy wzrost rzędu 50 
zł rocznie.

Według prognoz Insty-
tutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, 
ceny żywności w pierwszej 
połowie 2010 r. nie ulegną 
znacznej podwyżce i będą 
podobne do tych sprzed 
roku. Dopiero czerwiec 
może przynieść wzrost cen 
w tym sektorze o 1,0-1,5 proc. 
w stosunku do grudnia 2009 
r. Minister rolnictwa Marek 
Sawicki prognozuje, że pod-
wyżki  cen żywności w tym 
roku nie powinny przekro-
czyć poziomu 4 proc. 

Bolesne skutki dla kandy-
datów na kierowców będzie 
miało wejście w życie ustawy 
nakładającej 22 proc. VAT na 
szkoły nauki jazdy. Oznacza 
to, że będą one zobowiązane 
do posiadania kasy fi skalnej i 

odprowadzania tego podatku. 
O tym, że koszty tej opera-
cji zostaną przeniesione na 
kursantów nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać.

Myśliwych polujących na 
nasze domowe budżety nie 
brakuje. Mieszkańcy Gór-
nego Śląska odczują skutki 
podwyższenia cen za wodę i 

odprowadzanie ścieków. Na 
wzrost cen w tym sektorze 
zgodziły się m. in. władze 
Chorzowa i Świętochłowic. 
W Chorzowie mieszkańcy 
będą zmuszeni zapłacić o 39 
groszy więcej za metr sześ-
cienny wody. Cena metra 
sześciennego odprowadza-
nych ścieków wzrośnie o 51 

groszy. W Bytomiu podwyżka 
w tym sektorze usług osiąg-
nie pułap 16,2 proc.

Wzrost cen w 2010 roku 
będzie także skutkiem dosto-
sowywania się do standardów 
unijnych. Przykładem mogą 
być ubezpieczyciele komu-
nikacyjni, którzy zmuszeni 
będą podnieść sumy ubezpie-

czenia z 300 do 500 tys. euro 
za szkody na mieniu i z 1,5 
do 2,5 mln euro za szkody 
osobowe. Większość z nich 
zapowiada podwyżki stawek 
za obowiązkowe OC, jednak 
bez konkretnych liczb. Ale na 
pewno będzie bolało.

Jeśli ktoś planuje osłodzić 
sobie podwyżki słodyczami 
powinien wiedzieć, że ceny 
cukru na światowych gieł-
dach są najwyższe od 30 lat. 
Jednak zdaniem analityków 
nie powinno się to jednak 
przełożyć na odczuwalny 
przez przeciętnego zjadacza 
słodyczy wzrost cen ciaste-
czek czy czekoladek.

W 2010 będą też inne 
podwyżki, o pozytywnej 
wymowie. Waloryzacja rent 
i emerytur, wzrost płacy 
minimalnej i podwyżki dla 
nauczycieli. Zważywszy jed-
nak na fakt, że dzięki temu 
emeryci i renciści zyskają 
średnio około 50 zł, nauczy-
ciele 60-70 zł, a pracownicy 
z płacą minimalną około 40 
zł miesięcznie, to można 
mieć poważne wątpliwości, 
czy te podwyżki są w stanie 
złagodzić wzrost cen.  To już 
chyba lepiej być palącym 
posiadaczem starego dies-
la, który w tym roku nie 
dostanie podwyżki.

NATALIA TRUCHAN

Podwyżki  cen mocno odczują palacze papierosów i posiadacze samochodów z silnikiem diesla oraz
kursanci prawa jazdy. W drugiej połowie 2010 roku przewidywany jest też wzrost cen żywności. 

Drogo, drożej, najdrożej
Noworoczne 
podwyżki to kolejne 
obciążenie dla 
naszych portfeli.

Początek roku, czyli w górę prąd, w górę gaz, w górę paliwo, droższa woda, droższe ścieki

Foto: internet
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INNI napisali

Sfrustrowani Polacy 
opuszczają Wyspy

W 
Wielkiej Brytanii pozostało 
już niespełna pół miliona 
polskich imigrantów. Polacy 

wyjeżdżają z Wysp, bo nie mają tam 
szansy na awans i dobrą pensję – wynika 
z kompleksowego raportu przygoto-
wanego na zlecenie brytyjskich władz. 
Dokument został wczoraj ujawniony 
przez dziennik Guardian.

Najnowsze dane są dość zaskakują-
ce, bo dotychczasowe szacunki mówi-
ły o znacznie większej skali emigracji 
z Polski do Zjednoczonego Królestwa: 
od jednego do dwóch milionów osób. 
Analiza przygotowana przez waszyng-
toński ośrodek Migration Policy Institu-
te, w której wykorzystano informacje od 
urzędów pracy i ankiety przeprowadzone 
w środowiskach imigrantów, pokazuje 
jednak, że liczba Polaków, którzy osied-
lili się na stałe w Wielkiej Brytanii, jest 
o wiele mniejsza.

Autorzy raportu twierdzą co prawda, 
że od 2004 r. z wszystkich nowych kra-
jów członkowskich UE przyjechało do 
pracy w Wielkiej Brytanii 1,5 mln osób, 
z czego ok. 1 mln to Polacy, jednak poło-
wa wszystkich przyjezdnych już wróciła 
do kraju. Wśród Polaków proporcja tych, 
którzy zdecydowali się na wyjazd jeszcze 
przed upływem 12 miesięcy, jest nawet 
wyższy: 63 proc.

 „Ta grupa imigrantów otrzymuje ni-
skie zarobki i wykonuje zajęcia wymaga-
jące niskich kwalifi kacji, choć często ma 
bardzo dobre wykształcenie” – twierdzą 
autorzy opracowania. Ich zdaniem, aż 
89 proc. imigrantów z Europy Środko-
wej zarabia mniej niż 400 funtów brutto 
tygodniowo. To mniej niż 7 tys. złotych 
brutto miesięcznie.

– Koszty życia w Wielkiej Brytanii, 
a szczególnie w Londynie, są o wiele wyższe 
niż w Polsce. Dlatego to nie są pieniądze, 
za które można kupić mieszkanie, założyć 
rodzinę czy w coś zainwestować, jednym 

słowem: ustabilizować się – mówi Piotr, 
który pracuje w fabryce Marsa pod Lon-
dynem. Jego zdaniem, wynajęcie pokoju 
o niskim standardzie na dalekich obrze-
żach stolicy to wydatek przynajmniej 100 
funtów tygodniowo, a dojazd do pracy 
to kolejne 30 – 40 funtów.

Zdaniem prof. Krystyny Iglickiej-Okól-
skiej, demografa z warszawskiej Szkoły 
Głównej Handlowej, polscy emigranci na 
Wyspach w ogromnej większości ponie-
śli klęskę. – Gdy czyta się ich wpisy na 
forach internetowych, widać ogromną 
frustrację. Z jednej strony nie zdołali się 
wspiąć po drabinie socjalnej w Wielkiej 
Brytanii. A z drugiej po kilku latach pracy 
fi zycznej w Anglii ich powrót do kraju jest 
trudny, tym bardziej że osłabienie kursu 
funta zdewaluowało wartość ich oszczęd-
ności – mówi prof. Iglicka-Okólska, która 
przeprowadziła własne badania wśród 
polskich imigrantów. – Sygnałem nara-
stających kłopotów jest dramatyczny, 
bo 25-procentowy spadek transferów 
oszczędności do rodzin w kraju w ostat-
nim roku – dodaje.

» Dziennik Gazeta Prawna,
18 stycznia 2010, Jędrzej Bielecki

Licencjat to 
ciągle mało

D
la pracodawców w Polsce licen-
cjat to nie jest pełnowartościowe 
wyższe wykształcenie - twierdzą 

autorzy „Diagnozy stanu szkolnictwa 
wyższego w Polsce”. 

–Na Zachodzie większość osób po stu-
diach, czyli po licencjacie, idzie do pracy. 
Na studia wyższego stopnia decydują się 
ci, którzy na poważnie chcą się zająć pracą 
twórczą - mówi prof. Leszek Pacholski, 
współautor analizy opracowanej przez 
Instytut Badań nad Gospodarką Rynko-
wą i fi rmę Ernst &Young. (…)

Autorzy „Diagnozy” wskazują dwie 
przyczyny niedoceniana studiów licen-

cjackich przez pracodawców. Po pierw-
sze, są przekonani, że dyplomy licencjatu 
wydają w większości uczelnie prywat-
ne, które nie cieszą się taką renomą jak 
publiczne uniwersytety. Po drugie, brak 
stopnia magistra to – w przekonaniu pra-
codawców – wynik tego, że potencjalny 
pracownik nie radził sobie na studiach
i licencjat to maksimum jego możliwości. 
Dlatego jednym z żelaznych warunków 
stawianych potencjalnym pracownikom 
jest posiadanie tytułu magistra.

– To stereotypowe podejście do spra-
wy dyplomów. Większość jeszcze się 
nie przyzwyczaiła do nowego systemu 
kształcenia. Jeszcze do niedawna studia 
kończyło się z dyplomem magistra albo nie 
było mowy o wyższym wykształceniu – 
mówi Anna Talaga z Biura Karier Wyższej 
Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Podkreśla, że mimo wszystko takie 
podejście pracodawców powoli się 
zmienia. Jest coraz więcej ofert dla osób 
z licencjatem w niewielkich bankach, 
biurach rachunkowych, księgowości. 
– Większość to praca na stanowiskach 
średniego szczebla. Aby awansować, 
trzeba kontynuować studia. Zresztą duża 
część osób z licencjatem i tak decyduje 
się na powrót na uczelnie.

Michał Wojewódzki z wrocławskiej 
agencji pracy Alpharec: – Pracodawcy 
niejako z przyzwyczajenia wpisują studia 
wyższe wśród atutów potencjalnego pra-
cownika. Musi minąć trochę czasu, żeby 
dyplom licencjatu był uznawany za peł-
nowartościowe wyższe wykształcenie.

» Gazeta Wyborcza , 18 stycznia 2009, 
Tomasz Wysocki

TRZY pytania
Dominik Kolorz, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność 

Zespół Trójstronny stał się farsą
Górnicza Solidarność postanowiła za-
wiesić swój udział w pracach Zespołu 
Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjal-
nego Górników. To forum, przynajmniej 
teoretycznie, daje możliwość dialogu 
i wypracowywania kompromisowych 
rozwiązań pomiędzy rządem, pracodaw-
cami i reprezentantami pracowników. 
Czy warto rezygnować z tego dialogu.

– To nie my zrezygnowaliśmy z dia-
logu, tylko rząd i pracodawcy. Zespół 
jest jedynie fasadą. Pod jego szyldem 
pozoruje się dialog społeczny. W rze-
czywistości nikt podczas posiedzeń nie 
słucha naszych argumentów. Rację może 
mieć minister, rację może mieć prezes 
czy dyrektor, ale nigdy związkowiec, 
nigdy pracownik.  Po prostu jesteśmy 
lekceważeni. Nie zamierzamy dłużej 
w tej farsie uczestniczyć. Górnicza So-
lidarność jest pierwsza strukturą, która 
odmówiła występów w tym teatrzyku 
pozorów, ale mamy już wstępne dekla-
racje innych struktur związkowych, że 
pójdą w nasze ślady. 
W  jakiej kondycji znajduje się górnictwo 
po tym ciężkim dla branży roku? 

– W coraz gorszej. To, że w zeszłym 
roku dwie spółki wykazały jakieś zyski, 
nie oznacza, że problemy mamy już 
za sobą. Ten rok będzie jeszcze gorszy 
niż poprzedni, a  kłopoty Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej to był zaledwie przed-
smak problemów. Obawiam się, że 
teraz w dołek wpadnie już cały sektor 
węglowy, po części z powodu kryzy-
sowej czkawki i zastoju w gospodarce, 
a po części z powodu niekompetencji 
i nieudolności zarządzających górni-
ctwem. Już wkrótce możemy mieć do 
czynienia z taką sytuacją, że nie bę-
dziemy walczyć o symboliczne nawet 

podwyżki, ale będziemy bić się o prze-
trwanie sektora i ratowanie miejsc pracy 
w górnictwie. 
2010 to rok wyborów prezydenckich, 
samorządowych, no i wyborów związ-
kowych. O każdym działaniu polityka, 
samorządowca, czy związkowca będzie 
się mówić, że to kiełbasa wyborcza, 
walka polityczna, czy element kam-
panii wyborczej. Czy Kowalski na tym 
skorzysta, czy straci?
–To oczywiście zależy od tego, na kogo 
zagłosuje. Ale mówiąc poważnie, rok 
wyborczy to dla nas rok wielkich szans. 
Politykom powinno zależeć na tym, 
aby dogadywać się reprezentantami  
pracowników, bo wbrew pozorom nie 
jesteśmy wcale tacy słabi. I ten czas 
przedwyborczej gorączki polityków 
i samorządowców możemy wykorzystać 
do załatwienia ważnych spraw dla zwy-
kłych ludzi. Zazwyczaj tak to bywało. 
Jeśli przeanalizować sukcesy związko-
we w ciągu ostatnich lat, to nietrudno 
zauważyć, że największe z nich były 
właśnie w latach wyborczych.

GP

Ten rok będzie jeszcze 
gorszy niż poprzedni, 
a  kłopoty Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej to był 
zaledwie przedsmak 
problemów.

osób mogło zginąć w ubiegłotygodniowym 
trzęsieniu ziemi na Haiti. Półtora miliona 
zostało bez dachu nad głową. Rozmiar tra-
gedii, jaka nawiedziła ten ubogi kraj, jest 
przerażający. 
Pomoc dla mieszkańców Haiti płynie szero-
kim strumieniem z całego świata. Aktywnie 
włączyli się Polacy. Na wyspie pracują nasi 
ratownicy z psami wyszkolonymi do poszu-
kiwania osób zasypanych. 
Od kilku dni trwa też zbiórka pomocy 
w kraju. Akcję prowadzi m. in. Polski Czer-
wony Krzyż i Caritas. Pieniądze dla poszko-
dowanych zbierane były do puszek podczas 
niedzielnych mszy świętych. Zbiórka będzie 
też prowadzona podczas kolejnej niedzie-
li. – Serdecznie dziękujemy, tym którzy już 
wsparli nasze działania. Zachęcamy, by 
jednoczyć się w darze serca na rzecz Haiti. 
Można to zrobić wrzucając pieniądze do 
puszki Caritas, ale także wysyłając charyta-
tywny SMS – podkreślił ks. Marcin Brzeziń-
ski, zastępca dyrektora Caritas Polska. 
By pomóc wystarczy wysłać SMS o treści 
„POMAGAM” na numer 72052, koszt 2,44 
zł z VAT.
Wspaniałą akcję pomocy prowadzi też Pol-
ska Akcja Humanitarna. Oprócz tradycyj-
nych form pomocy, czyli wpłaty na konto 
lub wysłania charytatywnego smsa, PAH 
proponuje też zakup jednego z zestawów 
pomocowych dla Haitańczyków. Na stro-
nie  WWW.PODARNIK.GAZETA.PL w cenach 
30, 50 i 100 zł znajdują się zestawy, dzięki 
którym życie na tej zniszczonej wyspie 
może być choć odrobinę łatwiejsze.

Zestaw pomocy dla Haiti L – 30 zł
zakup artykułów medycznych (leki prze-
ciwbiegunkowe, antybiotyki, sole nawad-
niające (ORS) i środki dezynfekujące) 

Zestaw pomocy dla Haiti XL – 50 zł
Budowa toalet i tworzenie dostępu do 
wody

Zestaw pomocy dla Haiti XXL – 100 zł
Tworzenie tymczasowego schronienia
i odbudowa zniszczonych domów

LICZBA tygodnia

200 000

Foto: internet
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L
ech Kaczyński zło-
żył w Sejmie projekt 
nowelizacji ustawy 
o zatrudnianiu pra-
cowników tymcza-

sowych. Projekt uzupełnia 
rozwiązania wprowadzone 
ustawą z dnia 23 październi-
ka 2009 r. o zmianie ustawy 
o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych.

Prezydent proponuje, by 
czas, przez jaki pracodawca 
nie może przyjąć pracowni-
ka tymczasowego w miejsca 
zwolnionego pracownika 
mającego stałą umowę, zo-
stał wydłużony do pół roku. 
Obecnie ten okres „karencji” 
wynosi tylko 3 miesiące. 

– Lech Kaczyński zawsze 
podkreślał, że prawo pracy 
powinno chronić stałe zatrud-
nienie. To właśnie umowy 
o pracę na czas nieokreślony, 
dające ludziom stałe źródło 
dochodów, powinny być 
dominującą formą prawną 

w stosunkach pracy  – pod-
kreśla prezydencka minister 
Bożena Borys-Szopa. – Wpro-
wadzenie proponowanych 
zmian daje szanse, że ochro-
na stałych miejsc pracy nie 
będzie iluzoryczna. 

W projekcie prezyden-
ckim zawarto również zapis, 
że zatrudnienie pracownika 
tymczasowego nie byłoby 
dopuszczalne nawet wtedy, 
gdy zatrudniony tymczasowo 
miałby wykonywać zadania 
tylko w części pokrywające 
się z obowiązkami wcześniej 
zwolnionej osoby. Pojawia 
się też konkretna sankcja za 

naruszenie tego zakazu, które 
na wniosek inspektora pracy 
karane byłoby grzywną.

– To coraz częstsza tenden-
cja, by zatrudniać tymczaso-
wych pracowników w miejsce 
mających umowę na stałe, 

zwłaszcza w czasach kryzysu – 
komentuje Sławomir Ciebiera, 
wiceprzewodniczący Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
„S”, szef związku w gliwickim 
Oplu. – Jeśli służy to ratowaniu 
fi rmy, to na krótką metę jest 

dopuszczalne. Nie może się 
jednak stać główną metodą 
zarządzania ludźmi. 

Czy kluby poselskie poprą 
prezydencką poprawkę? – 
To będzie test, czy podkre-
ślana często przez partie 

polityczne troska o stałe 
miejsca pracy nie jest tylko 
sloganem. Mam nadzieję, że 
posłowie wzniosą się ponad 
partyjne podziały – mówi 
Bożena Borys-Szopa.

WOJCIECH GUMUŁKA

Idea płacy minimalnej przeży-
wa renesans. Tak przynajmniej 
wynika z badań przygotowa-
nych przez Światową Orga-
nizację zatrudnienia (ILO) na 
zlecenie Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

Obecnie praca minimalna jest 
stosowana w ponad 90% krajach 
należących do ILO. Organizacja 
ta przez 8 lat zbierała dane do-
tyczące wy sokości tych świad-
czeń, wzrostu, siły nabywczej 
itp. Zebrane informacje objęły 
przede wszystkim lata 2000-2007, 
pochodzą z ponad 100 krajów 
i reprezentują dane dla blisko 
90% światowej populacji.

Zebrane dane pokazują, że w 
ostatnich latach kwestia płacy 
minimalnej w wielu państwach 
przeżywa swoisty rodzaju rene-
sans. W latach 2001-2007 wię-
cej niż 70% badanych krajów 
zwiększyło poziom minimalnej 
płacy w ujęciu realnym. Przecięt-
nie wzrosła ona we wszystkich 
krajach o 5,7%. Płaca minimalna 
rosła zarówno w krajach rozwi-
niętych (+3,8%), jaki i rozwija-
jących się (+6,5%). 

Najlepszym przykładem 
zyskiwania na znaczeniu mi-
nimalnego wynagrodzenia w 
ostatnich latach jest prawdopo-
dobnie Wielka Brytania, która 
po likwidacji takiego rozwiąza-
nia w latach 80-tych powróciła 
do niego w 1999 roku. Od tego 
czasu wartość narodowego mi-
nimum płacy wzrosła o 3,5% w 
ujęciu realnym. Oprócz Wiel-

kiej Brytanii duży wzrost tego 
wskaźnika zanotowano również 
w Hiszpanii oraz Irlandii, choć 
pewnie kryzys gospodarczy te 
tendencje zwolnił.

Również kraje rozwijające 
się zwiększają swoje płace mi-
nimalne, aby zapewnić opiekę 
socjalną dla najbardziej nara-
żonych grup pracowników. 
Regionalne potęgi jak Brazylia, 
Chiny czy Południowa Afryka 
są głównymi motorami tych 
zmian w swoich regionach. W 
Chinach np. nowe przepisy 
dotyczące płacy minimalnej 
zostały wprowadzone w 2004 
roku w obawie przed rosnący-
mi różnicami w zarobkach. Po-
dobnie działo się w Argentynie, 
Brazylii czy RPA.

W raporcie ILO zwraca uwagę 
duża różnica w poziomie płacy 
minimalnej pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami. Wśród rozwi-
niętych gospodarczo krajów 
Hiszpania i Wielka Brytania 
wyznaczyły stosunkowo niski 
jej poziom (na poziomie ok. 
35% przeciętnego wynagro-
dzenia). Tymczasem we Fran-
cji płaca minimalna została 
podniesiona do poziomu 50% 
średniego wynagrodzenia. Jest 
to najwyższy wskaźnik wśród 
krajów rozwiniętych. 

W Polsce poziom minimal-
nego wynagrodzenia ustalany 
jest od 1956 roku. Obecnie wy-
nosi 1317 zł, co stanowi ok. 42 
proc. średniego wynagrodzenia. 
Daleko więc nam do spełniania 

zaleceń OECD, według których 
płaca minimalna powinna 
stanowić połowę średnich za-
robków. Inne państwa Europy 
Środkowo–Wschodniej mają te 
relacje na niższym poziomie: 
w Estonii minimalna stanowi 
ok. 32. proc średniego wyna-
grodzenia, a w Rosji (w roku 
2007) tylko 10 proc. 

OPRAC. WG

W jednym z ostatnich 
numerów TSD prezento-
waliśmy tabelę z wyso-
kościami najniższych 
wynagrodzeń w poszcze-
gólnych krajach. Dziś 
postaramy się przybliżyć, jak 
te kwoty mają się do realnych 
cen w sklepach. Posłuży nam 
do tego Indeks Big Maca – 
nieformalny wskaźnik pomia-
ru siły nabywczej naszych pie-
niędzy. Za punkt odniesienia 
przyjęto cenę hamburgera w 
sieci restauracji McDonald’s, z 
wyszczególnieniem na każde 
państwo. Dlaczego wybrano 
akurat amerykańskiego ham-
burgera, jako dobro porów-
nywalne na całym świecie? 
Bo to produkt rozpowszech-
niony i stosunkowo standar-
dowy. Poza tym w przypadku 
hamburgera nie odbywa się 
handel międzynarodowy, to 
znaczy, jeden kraj nie sprze-
daje drugiemu hamburgerów, 
tylko produkuje je sam. 

Prezydent chce skuteczniejszej ochrony pracowników przed rozwiązywaniem z nimi umów o pracę
i zastępowaniem ich pracownikami tymczasowymi. 

PREZYDENT W OBRONIE
STAŁEGO ZATRUDNIENIA

Płaca minimalna rośnie na znaczeniu

Zmiany proponowane przez Lecha Kaczyńskiego mają ochronić 
polskich pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony

Zmiany proponowane 
przez prezydenta dają 
szanse, że ochrona 
stałych miejsc 
pracy nie będzie 
iluzoryczna. 

Pracą tymczasową jest 
wykonywanie na rzecz 
pracodawcy użytkow-
nika, przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy 
(z wyjątkami), zadań o 
charakterze sezonowym, 
okresowym, doraźnym, 
zadań, których terminowe 
wykonanie przez pracow-
ników zatrudnionych przez 
pracodawcę użytkownika nie 
byłoby możliwe, lub zadań, 
których wykonanie należy 
do obowiązków nieobecnego 
pracownika zatrudnionego 
przez pracodawcę użytkow-
nika. 

Pracownikiem tymczaso-
wym jest pracownik zatrudniony 
przez agencję pracy tymczaso-
wej wyłącznie w celu wyko-
nywania pracy tymczasowej 
na rzecz i pod kierownictwem 
pracodawcy użytkownika. 
Pracodawcą dla pracownika 
tymczasowego w rozumieniu 
Kodeksu pracy jest agencja 
pracy tymczasowej, natomiast 
pracodawca użytkownik korzy-
sta z pracy wykonywanej przez 
pracownika tymczasowego i w 
związku z tym przejmuje pewne 
prawa i obowiązki pracodawcy 
wynikające z przepisów prawa 
pracy. 

Foto: internet
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Bytom
» 6 STYCZNIA W SIEDZIBIE bytomskiego 
BT związkowcy z Solidarności zorganizowali 
spotkanie opłatkowe. Słowo Boże przekazał 
zebranym nowy proboszcz parafi i p.w. 
Św. Trójcy w Bytomiu ks. Dariusz Grzeszczak. 
Gościem spotkania był Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 

Jastrzębie Zdrój
» 15 STYCZNIA ODBYŁO SIĘ zebranie 
Solidarności z Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 
podczas którego organizacja związkowa 
przekształcona została w Międzyzakłado-
wą Komisję Wyborczą.

» 16 STYCZNIA ZORGANIZOWANE 
zostały wybory do Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność w jastrzębskim Przedsiębiorstwie 
Robót Górniczych ROW. Nowym przewodni-
czącym  związku został Piotr Prohasek.  

Zawiercie
» ŻYCZENIA GODNYCH PŁAC i stabil-
nego zatrudnienia powtarzały się chyba naj-
częściej 13 stycznia podczas noworocznego 
spotkania międzyzakładowej „Solidarności” 
Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawier-
ciu. Przy wspólnym stole tradycyjną lampkę 
szampana wznieśli toast nie tylko aktywni 
obecnie związkowcy, ale także działacze, 
którzy tworzyli „S” w placówkach służby 
zdrowia na początku lat 80.
– Cały czas żywo interesują się oni m.in. 
losem naszego szpitala i zawsze chętnie 
wspierają nas radą – mówi Małgorzata 
Grabowska, przewodnicząca „Solidarności” 
Pracowników Ochrony Zdrowia w Zawier-
ciu. – A doświadczenie mają ogromne. 
Obecnie może się ono okazać szczegól-
nie cenne, gdyż związkowców w szpitalu 
czeka walka w obronie miejsc pracy. Nowy 
dyrektor ratowanie zadłużonej placówki 
postanowił bowiem rozpocząć od cięcia 
zatrudnienia, także – co dość dziwne – 
na oddziałach mających spory potencjał 
rozwojowy.

Z BIUR 
terenowych

Z
akładowa Soli-
darność z tar-
nogórskiej Fa-
bryki Maszyn 
i Urządzeń za-

mierza w tym tygodniu 
przedstawić prezesowi 
przedsiębiorstwa pakiet 
propozycji dotyczących 
tego, jak zminimalizować i 
złagodzić społeczne skutki 
planowanych zwolnień.

– Będziemy walczyć o za-
chowanie każdego miejsca 
pracy, a w przypadkach, gdy 
redukcja będzie rzeczywiście 
konieczna i uzasadniona, 
będziemy żądać zapewnie-
nia dla zwalnianych osłon 
socjalnych i pomocy w po-
szukiwaniu nowego miejsca 
zatrudnienia – zapowiada 
Stefan Jacznik, szef zakła-
dowej Solidarności. 

W ubiegły czwartek pre-
zes fi rmy przedstawił związ-
kowcom ofi cjalną informa-
cję dotycząca planowanych 
zwolnień w zakładzie. – 321 
osób to nieco mniej niż mó-
wiono wcześniej, ale jakby 
nie liczyć to ponad 1/3 zało-
gi  Najgorsze jest to, że pre-
zes podał dokładną liczbę, 
wymienił ilu pracowników 
jakich specjalności chce 
zwolnić, ale nie przedstawił 
imiennej listy. I teraz boją 

się wszyscy, nikt nie wie co 
robić, czy już szukać innej 
pracy. Może chodzi o to, 
aby skłócić załogę, wtedy 
łatwiej przeprowadzić cięcia, 
bo ludzie bojąc się o własne 
miejsce pracy, będą się bali 
zaprotestować przeciwko 
zwolnieniu kolegów – pod-
kreśla Jacznik.  

W piątek z załogą Tagoru 
spotkali się przedstawiciele 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Tarnowskich Górach. – Ale 
oni też mają tylko ogólni-
kowe informacje od prezesa 
dotyczące zwolnień w naszej 
fabryce i poza deklaracjami 
pomocy dla zwalnianych 
oraz wsparcia w poszuki-
waniu nowych miejsc pracy 
nie byli w stanie przedsta-
wić żadnych konkretnych 
propozycji – dodaje szef „S” 
w Tagorze. 

Tymczasem, jak poda-
no na internetowej stronie 
Kopexu, w zeszły piątek 

podpisana została umowa 
pomiędzy Kopex SA i  Fa-
bryką Maszyn i Urządzeń 
Tagor o wartości ponad 144 
mln zł. Na mocy tej umowy 
tarnogórska fabryka ma 
wyprodukować maszyny 
górnicze dla chińskiego 
kontrahenta. Jak mówi Ste-
fan Jacznik ta umowa może 

całkowicie zmienić sytuację 
pracowników Tagoru. 

- Nie wyobrażam sobie, 
jak można zrealizować taką 
umowę zwalniając jedno-
cześnie 1/3 załogi? Prze-
cież ktoś musi te maszyny 
wyprodukować, poza tym 
suma kontraktu jest wy-
soka, a umowa ma zostać 

zrealizowana do sierpnia 
i w tej sytuacji zwolnienia, 
i to w takiej skali, byłyby 
absurdalnym posunięciem. 
Mamy nadzieję, że w tym 
tygodniu wszystko się 
wyjaśni – dodaje prze-
wodniczący zakładowej 
Solidarności.

GRZEGORZ PODŻORNY

Kierowcy autobusów miejskich 
z Zawiercia, którzy dbali o to, 
aby pasażerowie nie marzli, 
będą mieli obcięte premie. 
Dyrektor Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej w Zawierciu 
stwierdził, że z powodu ogrze-
wania autobusów wzrosło 
zużycie paliwa i postanowił 
ukarać kierowców. 

Premie kierowców dba-
jących o komfort pasażerów 
będą obcięte o 1 do 2 procent. 
I w tej sytuacji raczej nikt nie 
ma wątpliwości, że przynie-
sie to efekt w postaci spadku 
temperatury  w autobusach 
o kilka stopni Celsjusza.   

– Karanie kierowców za 
tworzenie pasażerom godzi-
wych warunków podróży to 
kompletny absurd – komen-
tuje Małgorzata Benc, szefo-
wa Biura Terenowego Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidarności” 
w Zawierciu. – Samorząd ma 
obowiązek organizować ko-
munikację publiczną, a jej 
pasażerowie mają prawo do 
podróżowania w godnych 

warunkach. Ogrzewany au-
tobus już kilkadziesiąt lat 
temu był w cywilizowanych 
krajach standardem – doda-
je Benc.

Oszczędzanie na ogrze-
waniu autobusów to nie je-
dyny oryginalny pomysł 
dyrektora zawierciańskiego 
ZKM. Wcześniej zlecił on np. 
kontrolerowi biletów sporzą-
dzenie dla zakładu „planu za-
opatrzenia w ciepłą wodę”, a 
dyspozytorowi poszukiwanie 
potencjalnych inwestorów 
PKS Zawiercie. Podsuwamy 
kolejny wpisujący się w ten 
radosno - racjonalizatorski kon-
tekst Należy objąć pasażerów 
obowiązkiem chuchania na 
zamarznięte szyby. Pasażer nie 
chuchający byłby traktowany 
jako osoba podróżująca bez 
ważnego biletu, albo chociaż 
bez biletu za przewożeniu 
bagażu lub psa. Pieniądze z 
mandatów karnych można 
przeznaczyć na wdrożenie 
kolejnych pomysłów.

(ZAW)

W internecie można już sko-
rzystać z usług Wszechnicy 
Solidarności – interneto-
wego archiwum naszego 
związku. 

Pod adresem www.
wszechnica.solidarnosc.
org.pl już wkrótce będzie 
dostępny obszerny zasób 
wszystkich zachowanych 
dokumentów dotyczących 
działalności Solidarności. 
Zgromadzona pod jednym 
adresem elektroniczna do-
kumentacja pozwoli wszyst-
kim zainteresowanym za-
poznać się z informacjami 
o wydarzeniach, ludziach, 
uchwałach i programie 
wprost ze źródeł. Póki co 
podstrona poświęcona 
dokumentom jest jeszcze 
nieaktywna, ale internauci 
mogą już przeglądać mate-
riały poświęcone historii 
naszego związku. 

–  P r a g n i e m y,  a b y 
Wszechnica odpowia-

dała na oczekiwania osób 
interesujących się histo-
rią,  a  z drugiej  strony 

przynosiła odpowiedź 
na najważniejsze pyta-
nia z dziedziny wartości. 

Z tego powodu oprócz 
znanych już z  innych 
portali  internetowych 
zagadnień historycznych 
pragniemy przedstawiać 
zagadnienia związane 
z pojmowaniem przez 
Solidarność zasad rów-
ności, godnej pracy, so-
lidarności, wolności, to-
lerancji, nie stosowania 
przemocy – mówi Leszek 
Biernacki, pomysłodaw-
ca Wszechnicy. 

Układ witryny jest ot-
warty. Został pomyśla-
ny tak, aby można było 
w trakcie prac i później 
dobudowywać poszczegól-
ne segmenty i podpunkty 
oraz uzupełniać o nowe 
materiały dokumentalne 
(dokumenty, zdjęcia, na-
grania filmowe i dźwię-
kowe, wspomnienia, re-
lacje, różne opracowania 
i artykuły). 

DIKK, WG

321 pracowników Tagoru do zwolnienia. Prezes fi rmy już ofi cjalnie przedstawił 
plan cięć w fabryce.

Jakby nie liczyć, jedna 
trzecia załogi na bruk

Prezes wyliczył ilu pracowników chce zwolnić, ale imiennej listy nie przedstawił

Będziemy walczyć 
o zachowanie 
każdego miejsca 
pracy, będziemy 
żądać dla zwalnianych 
osłon socjalnych.

Wszechnica Solidarności 
otwiera podwoje

W zimie musi
być zimno

Sekretarz Komisji Krajowej Jacek Rybicki omawia zawartość nowej 
strony internetowej

Foto: Piotr Machnica)

Foto: internet
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Komisja Solidarności przy 
Zarządzie Regionu wybra-
ła nowe władze organiza-
cji oraz elektorów. Jednym 
z nich został przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Piotr 
Duda, co otwiera   dla niego 
formalną możliwość ponow-
nego wyboru na stanowisko 
szefa Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Z 56 członków uczestni-
czących w zebraniu - 56 gło-
sowało za kandydaturą Piotra 
Dudy na elektora. Pozostali 
wybrani elektorzy to Jadwiga 
Piechocka i Piotr Kisiel. Cała 
trójka będzie wkrótce uczest-
niczyć w zebraniu w okręgu 
łączonym, a więc zebraniu 
elektorów organizacji, które 
nie posiadają wystarczającej 
liczby członków, aby móc 
samodzielnie wyznaczyć de-
legatów na WZD. Elektorzy 
mogą ubiegać się o mandat 
delegata na WZD.  

Jeśli zebranie elektorów 
w okręgu łączonym wybierze 
Piotra Dudę delegatem na 
WZD, wówczas otwierają się 
kolejne drzwi, czyli możliwość 
kandydowania do władz re-

gionalnej struktury związku, 
a także ubieganie się o mandat 
delegata na Krajowy Zjazd De-
legatów NSZZ Solidarność. To 
daje również możliwość kan-
dydowania do władz Komisji 
Krajowej związku.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności podczas noworocz-
nego śniadania z dziennikarza-
mi był pytany o ewentualny 

start w wyborach na stanowisko 
szefa ogólnopolskich struktur 
związku. Odpowiedział, że jest 
to uwarunkowane kilkoma 
czynnikami. – Do wyborów 
na szczeblu krajowym zostało 
jeszcze  9 miesięcy. Wcześniej 
wybory na szczeblu zakłado-
wym, międzyzakładowym i 
regionalnym. Jeżeli ponow-
nie zostanę szefem regionu, 

i taka będzie wola moich ko-
legów w związku, to jestem 
do dyspozycji - powiedział 
Piotr Duda.

Nowym szefem  Między-
zakładowej Organizacji Pra-
cowników Zarządu Regionu 
i Jego Agend (bo tak brzmi 
pełna nazwa komisji „S” przy 
Zarządzie Regionu) została 
Jadwiga Piechocka, specja-
listka z Biura ds. Rozwoju 
i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej. Za-
stąpiła na tej funkcji Krzysz-
tofa Husa, również specjalistę 
z tego Biura, który w tych 
wyborach nie kandydował 
do władz komisji. Zastępcą 
przewodniczącej został Piotr 
Kisiel, skarbnikiem Krystyna 
Cichoń, sekretarzem Agniesz-
ka Ordon. Pozostali członko-
wie komisji to Beata Kocerba, 
Agnieszka Grajcarek, Joanna 
Stanik i Anna Zachnik. Podczas 
zebrania wybrano też nowy 
skład Komisji Rewizyjnej. Jej 
przewodniczący to Zbyszek 
Klich, a członkowie to Wio-
letta Sznapka oraz Robert 
Miszczyk.

POD

N
iebezpiecz-
ne zwałowi-
sko szlamów 
cynkonośnych 
w Katowicach 

powstało w 1928 roku i przez 
wszystkie lata działalności 
Huty Szopienice zagrażało 
zdrowiu okolicznych miesz-
kańców. Zanieczyszczenie tego 
terenu wielokrotnie potwierdza-
ły badania prowadzone przez 
specjalistów. Kilka lat temu 
naukowcy z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego 
odkryli, że w pobliżu Huty 
Szopienice stężenie niezwykle 
niebezpiecznego pierwiastka, 
jakim jest tal, kilkaset razy prze-
kracza dopuszczalne normy. 
Duże zagrożenie związane 
jest również z przenikaniem 
groźnych substancji do wód 
gruntowych.

Zdaniem związkowców, 
usuwanie szkodliwych od-
padów poprodukcyjnych po 
Hucie Metali Nieżelaznych 
„Szopienice” w Katowicach 
trwa zbyt długo. Nic więc dziw-
nego, że okoliczni mieszkańcy 
boją się o własne zdrowie. 

– Jesteśmy zaniepokojeni 
decyzją prezydenta Kato-
wic, który przesunął datę 
usunięcia tych szlamów i re-
kultywacji terenu na koniec 
grudnia 2015 r. – mówi An-
drzej Karol, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „S”. Jednak urzędnicy 
z katowickiego magistratu 
argumentują, że taki termin 
uwzględnia aktualną moc 
przerobową instalacji eks-
ploatowanej przez spółkę 
„Bolesław Recykling”, która 

została zmodernizowana 
do przyjęcia większej ilości 
odpadów do przerobu, niż 
w latach poprzednich.

Związkowcy obawiają 
się, że Impexmetal nie do-
trzyma nowego terminu. 
– Likwidacja huty powin-
na zakończyć się znacznie 
wcześniej, bo w 2012 roku. 
Może się więc okazać, że 
w 2015 roku nie będzie już 
ani osoby odpowiedzialnej 
za usunięcie szlamów, ani 
pieniędzy na ten proces – 
argumentują.

Finansowanie likwidacji 
zwałowiska i rekultywacji 
zdegradowanego terenu 
również budzi wątpliwości 
strony związkowej. – W do-
kumentach prywatyzacyj-
nych HMN „Szopienice”, 
jeszcze z lat 90. znajdują się 
zapisy, z których wynika, że 
Impexmetal, jako strategicz-
ny udziałowiec zadeklaro-
wał sprzątniecie odpadów, 
ale to zadanie nie zostało 
zrealizowane – dodaje Da-
gobert Drożdżowski, były 
pracownik huty.

Zdaniem związkowców, 
obowiązek fi nansowania tego 
procesu w dalszym ciągu po-
winien spoczywać na Impe-
xmetalu. – Trwa likwidacja 
zakładu. Część pieniędzy ze 
sprzedaży majątku powinna 
być przeznaczona na likwi-
dację zwałowiska – dodaje 
Andrzej Karol. 

Tymczasem właściciel li-
kwidowanej huty stara się o 
pieniądze z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, ponie-
waż skażony teren uznany 
został za bombę ekologiczną. 
– Wszystko wskazuje na to, 
że Impexmetal pozyska do-
datkowe środki – podkreśla 
Andrzej Karol.

Związkowcy rozumieją 
stanowisko przedstawicieli 
Funduszu, który jest goto-
wy pomóc w fi nansowaniu 
usuwania szlamów, ale cały 
czas przypominają, że jest 
to obowiązek Impexmetalu. 
– Środki publiczne pocho-
dzące z Funduszu mogły-
by zostać przeznaczone na 

inny ważny cel związany 
z ochroną środowiska – 
argumentują.

AGNIESZKA KONIECZNY

Pod koniec ubiegłego 
roku, z inicjatywy związ-
kowców z Regionalnej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ 
Solidarność w Woje-
wódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska zorga-
nizowane zostało spotkanie 
poświęcone usuwaniu szla-
mów poprodukcyjnych po 
Hucie Metali Nieżelaznych 
w Katowicach. 

Uczestniczyli w nim rów-
nież przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach oraz likwidatora huty. 

Podobne spotkanie odby-
ło się w sierpniu ubiegłego 
roku w Urzędzie Miejskim, 
ale nie przyniosło rezultatów 
oczekiwanych przez związ-
kowców.

Zorganizowane przez Soli-
darność referendum w Wie-
lospecjalistycznym Szpitalu 
Powiatowym im. B. Hage-
ra w Tarnowskich Górach 
i groźba strajku odniosły 
skutek. Starosta tarnogór-
ski Józef Korpak spotkał się 
z pracownikami oraz związ-
kowcami z przekształcanego 
w spółkę prawa handlowego 
szpitala i obiecał spełnie-
nie ich postulatów.

– Starosta obiecał wpro-
wadzenie pakietu świadczeń 
gwarantowanych dla pracow-
ników oraz przedstawienie 
biznesplanu nowej spółki. 
Pakiet da nam gwarancje, 
że zatrudnienie i wynagro-
dzenia mimo przekształceń 
pozostaną na tym samym 
poziomie, czyli nikt nie zosta-
nie zwolniony i nikomu nie 
zostanie obniżone wynagro-
dzenie – mówi Jacek Szarek, 
szef Solidarności w szpitalu. 
Również liczba świadczeń 
zdrowotnych ma pozostać 
na tym samym poziomie, 
co w ubiegłym roku.

Wcześniej obawiano się, 
że przekształcenia doprowa-
dzą do znacznego zmniej-
szenia  liczby łóżek w szpi-
talu, nawet o 50 procent, a 
co za tym idzie zwolnień 
personelu i cięć pensji. 
– Można powiedzieć, że 
teraz wszystko zmierza do 

happy endu, ale dopóki 
te obietnice starosty nie 
znajdą odzwierciedlenia 
w odpowiednich doku-
mentach przedwcześnie 
byłoby ogłaszać końcowy 
sukces – mówi Szarek. Do-
kumenty mają być gotowe 
27 stycznia i dopiero wów-
czas pracownicy szpitala 
i pacjenci z powiatu tar-
nogórskiego będą mogli 
odetchnąć z ulgą.

– Tarnogórski szpital 
jest zadłużony na kilkana-
ście milionów i wiemy, że 
wymaga reformy, ale to co 
działo się w ciągu ostatnich 
6 miesięcy, jakieś dziwne, 
niekonsultowane ze strona 
społeczną próby zmian, były 
działaniem niedopuszczal-
nym i szkodliwym. Nagłoś-
nienie sprawy i referendum, 
w którym zdecydowana więk-
szość załogi opowiedziała się 
przeciwko przekształceniu 
szpitala w spółkę, spowo-
dowały, że wreszcie zaczęto 
z nami rozmawiać – podkre-
śla Szarek.

Zdaniem związkowców, 
wpływ na to, że starosta za-
czął w końcu rozmawiać ze 
stroną społeczną, ma również 
fakt, że w szpitalu wkrótce 
pojawią się kontrole z resor-
tu zdrowia i Narodowego 
Fundusz Zdrowia. 

POD

Pierwszy krok wyborczy

Z kontroli przeprowadzonej przez urzędników wynika, że niebezpieczne zwałowisko 
nie zostało w terminie zlikwidowane m.in. z powodu braku pieniędzy.

Te szlamy szkodzą ludziom

Obietnice starosty

Koszty związane 
z utylizacją 
cynkonośnych 
szlamów powinien 
ponieść Impexmetal 
– podkreślają 
związkowcy z 
Regionalnej Sekcji 
Hutnictwa NSZZ 
Solidarność.

Komisja związkowa w Zarządzie Regionu ma nowe władze

Tarnogórski szpital zostanie skontrolowany przez resort zdrowia

Niebezpieczna bomba ekologiczna w Szopienicach cały czas tyka

Foto: TŚD

Foto: TŚD

Foto: Andrzej Bęben
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Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy

zaprasza dzieci w wieku od 7 do 15 lat 
na 

ZIMOWISKO
w Domu Wczasowym „Granit” w Zwardoniu
w terminie od 20.02.2010 r. do 27.02.2010 r.

Koszt pobytu: 930 zł.
 

W cenie gwarantujemy: zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, pełne wyżywienie, wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną, opiekę medyczną, 

ubezpieczenie NNW oraz transport autokarowy na trasie Katowice-Zwardoń-Katowice. 
Ponadto naukę jazdy na nartach pod okiem instruktorów, karnety narciarskie, jeden dzień 
jazdy na wyciągach słowackich, możliwość skorzystania z wypożyczalni nart.
A także zajęcia sportowe na powietrzu, bitwy śnieżne, saneczkowanie, wycieczki 
po okolicy, gry, zabawy oraz konkursy.
Cena nie obejmuje wypożyczenia sprzętu narciarskiego.

Zapisy i dodatkowe informacje:
Biuro Fundacji 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice, pokój nr 200, 201
tel. 32 253-91-41, 32 353-84-25 wew. 300
e-mail: fundacja_dzieci@poczta.onet.pl

Zapytaj eksperta o radę pracowników
– W jaki sposób rada pracowni-
ków może uzyskać informacje od 
pracodawcy, jak powinny przebie-
gać wybory nowej rady oraz czego 
związkowcy mogą się spodziewać 
po znowelizowanej ustawie o radach 
pracowników – na te i inne pytania 
można zasięgnąć odpowiedzi u wo-
jewódzkiego konsultanta ds. rad 
pracowników. 

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności – bo 
to ona pełni obowiązki konsultanta – 
dyżuruje od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–15.00 pod nr tel. 032 
353 84 25 wew. 428, e–mail: zagra-
niczne@solidarnosc-kat.pl. Istnieje 
też możliwość przeprowadzenia kon-
sultacji osobiście po wcześniejszym 
ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach re-
alizowanego przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność w partnerstwie 
z OPZZ projektu „Niezależna ekspertyza 
ekonomiczna standardem dialogu spo-
łecznego w obliczu zmiany gospodar-
czej”.  Podobne punkty konsultacyjne 
powstały w każdym województwie. 
Ten w Katowicach obejmuje swym 
działaniem obszary działania regionów 
Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowa 
i Podbeskidzie.

Projekt fi nansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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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:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2010 r.):       1.317 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w III kwartale 2009 r.):  3.113,86 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 stycznia 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  717,00 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  563,00 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2009 r.):  2.578,26 zł
»  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
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2009 r.):  810,12 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2009 r.):  623,16 zł

»  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomo-
cy społecznej (od 1 października 2009 r.): 477 zł (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie).

Ustawa Kodeks pracy:

Informacja RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie 

z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem rejestra-

cji protokołów wyborczych na kadencję 2010 

– 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety 
informacyjnej o liczebności członków 
danej organizacji związkowej według stanu 
na dzień 30 listopada 2009 r. oraz analizy 
składek za 2007 i 2008 rok. 
Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe na-

leży wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 

Do protokołów wyborczych należy obowiązkowo 

załączyć listę obecności na zebraniu wyborczym. Listę 

należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obowiązku wypełniania 

ankiet osobowych (wzór nowej ankiety na stronie 

www.solidarnosc-kat.pl) przez wszystkich wybranych 

członków władzy wykonawczej i kontrolnej. 

W 
lutym  koń-
czy mi się 
urlop ma-
cierzyński. 
P o  n i m 

chciałabym skorzystać z dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego 
– przez 2 tygodnie, następnie 
zaś wykorzystać zaległy urlop 
wypoczynkowy i urlop z tego 
roku. Na samym końcu chcę 
złożyć podanie do pracodaw-
cy o urlop wychowawczy. Czy 
pracodawca może mi odmówić 
jego podpisania?

Jeżeli pracownik ma wy-
magany staż pracy oraz 
spełnia inne uwarunko-
wania, to pracodawca jest 
związany jego wnioskiem 
o udzielenie urlopu wycho-
wawczego. Oznacza to, że 
pracodawca nie może od-
mówić udzielenia takiego 
urlopu.

Wśród innych uwarun-
kowań, poza wymaganym 
6-miesięcznym stażem pracy 
(art. 186 § 1 K.p.), wymienić 
można m.in. sposób lub ter-
min dostarczenia wniosku 
o udzielenie urlopu wycho-
wawczego. Zgodnie z treścią 
§ 1 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z 16 grudnia 2003 
r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania urlopu 
wychowawczego wniosek 
powinien być przedłożony 
w formie pisemnej na dwa 
tygodnie przed rozpoczęciem 
okresu, w którym zamierza 
się skorzystać z tego urlopu. 
Wniosek w innej formie niż 
pisemna nie obliguje praco-
dawcy do udzielenia urlopu. 
Należy również pamiętać 
o dołączeniu do wniosku 
odpowiednich załączników, 

takich jak pisemne oświadcze-
nie drugiego z rodziców lub 
opiekunów dziecka o braku 
zamiaru korzystania z urlopu 
wychowawczego przez okres 
wskazany we wniosku.

Złożenie wniosku w ter-
minie krótszym niż dwa ty-
godnie przed planowanym 
terminem rozpoczęcia urlopu 
(wskazanym we wniosku) 
spowoduje, że pracodawca 
udzieli urlopu po upływie 
dwóch tygodni od dnia zło-
żenia wniosku.

Pracodawca ma także 
prawo odmówić udzielenia 
urlopu wychowawczego, 
jeśli pracownik wykorzy-
stał przysługujący mu urlop 
(na dane dziecko) lub jeśli 
urlop na dane dziecko ma 
przypadać po ukończeniu 
przez nie 4. roku życia (art. 
186 § 1 K.p.). Wyjątkiem 

jest sytuacja, kiedy z po-
wodu stanu zdrowia po-
twierdzonego orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności 
dziecko wymaga osobistej 
opieki pracownika – wtedy 
urlop wychowawczy może 
być udzielony aż do ukoń-
czenia przez dziecko 18. 
roku życia.

Należy pamiętać o tym, 
że urlop wychowawczy to 
przywilej przysługujący za-
trudnionym na podstawie 
umowy o pracę, nie sko-
rzysta więc z niego osoba 
niezatrudniona (np. po roz-
wiązaniu umowy o pracę) 
bądź wykonująca czynności 
na podstawie umów cywil-
noprawnych.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Wniosek o urlop
wychowawczy

Okres wypowiedzenia mojej 
umowy upłynął 15 grudnia, 
ale do tej pory nie otrzy-
małem świadectwa pracy. 
W Kodeksie pracy jest jasno 
napisane, że pracodawca jest 
zobowiązany „niezwłocznie 
wydać świadectwo pracy”. 
„Niezwłocznie” to znaczy w 
jakim czasie? Mam też drugi 
problem z tą fi rmą. Została u 
nich moja książeczka sanepi-
du. Powiedzieli mi, że abym ją 
odzyskał, muszę zrefundować 
koszty badań okresowych, 
które były wykonywane na 
koszt fi rmy. Czy to jest zgodne 
z prawem pracy?

Świadectwo pracy – zgod-
nie z art. 97 § 1 K.p. i zgodnie 
z § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy oraz 
sposobu i trybu jego wyda-
wania i prostowania (Dz. U. 
Nr 60, poz. 282 z późn. zm. – 

pracodawca powinien wydać 
bezpośrednio pracownikowi 
albo osobie upoważnionej 
przez pracownika na piśmie 
w dniu, w którym następuje 
rozwiązanie lub wygaśnięcie 
stosunku pracy.

Kodeks pracy termin wy-
dania świadectwa pracy okre-
śla jako „niezwłocznie”, a to 
znaczy: w dniu rozwiązania 
stosunku pracy (ostatni dzień 
zatrudnienia). Jeśli nie jest 
możliwe dostarczenie świade-
ctwa pracy w dniu, w którym 
następuje rozwiązanie lub 
wygaśnięcie stosunku pracy, 
to zgodnie z ww. rozporządze-
niem należy pracownikowi 
świadectwo pracy dostarczyć 
nie później niż w ciągu 7 dni 
od dnia ustania stosunku pracy. 
Świadectwo pracy w takim 
przypadku należy np. prze-
słać pracownikowi lub osobie 
upoważnionej do odbioru za 
pośrednictwem poczty lub 

doręczyć skutecznie w inny 
sposób. Termin 7-dniowy 
liczymy w tym przypadku 
– zgodnie z art. 110 Kodeksu 
cywilnego – w dniach kalen-
darzowych.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 
3 K.p., kto nie wydaje pra-
cownikowi świadectwa pracy, 
podlega karze grzywny od 
1000 zł do 30 000 zł.

Pracodawca nie ma prawa 
uzależniać wydania świade-
ctwa pracy od uprzedniego 
rozliczenia się pracownika 
z pracodawcą (art. 97 § 1 
K.p.).

Jednocześnie pracodawca 
nie ma prawa przetrzymywać 
żadnych Pana dokumentów, 
w tym pracowniczej książeczki 
dla celów sanitarno-epidemio-
logicznych. Obecnie książeczkę 
taką powinien przechowywać 
pracownik, gdyż jest ona jego 
własnością. Pracodawca ma 
prawo jedynie przechowy-

wać orzeczenia wydane na 
podstawie badań lekarskich 
(wstępnych, kontrolnych lub 
okresowych).  Należy zwrócić 
się do pracodawcy na piśmie 
o wydanie książeczki zdrowia 
– i tu również pracodawca 
nie ma prawa uzależniać 
jej wydania od jakiegokol-
wiek rozliczenia pracownika 
z pracodawcą.

Zgodnie z art. 229 § 6 K.p. 
koszt wstępnych, okresowych 
i kontrolnych badań lekarskich 
ponosi pracodawca. Praco-
dawca ponosi ponadto inne 
koszty profi laktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownika-
mi, niezbędnej z uwagi na wa-
runki pracy. Pracodawca nie 
ma więc prawa domagać się 
zwrotu kosztów badań wyko-
nanych przez Pana w trakcie 
trwania stosunku pracy.

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl. 

Do kiedy pracodawca musi wydać świadectwo pracy?

KZ NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” 
serdecznie dziękuje za liczny udział w pogrzebie 

naszego kolegi 

TOMASZA BOROWIAKA, 
wszystkim pocztom sztandarowym, delegacjom 

oraz koleżankom i kolegom z oddziału 
oraz KWK „Wujek” i „Solidarności”.

 Za Komisję Zakładową 
Andrzej Kępczyński
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Śląski Szlak Zabytków 
Techniki stał się częścią 
Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysło-
wego. To szansa na dalszy 
rozwój turystyki i promo-
wanie postindustrialnych 
atrakcji województwa 
śląskiego.

Dzięki temu trzy naj-
lepsze śląskie obiekty: Ko-
palnia „Guido”, Browary 
Tyskie i Muzeum Browaru 
Żywiec staną się główny-
mi punktami sieci, a cały 
szlak, jedną z trzynastu 
tras ERIH(Europen Route 
of Industrial Heritage). 

Informacje o poszcze-
gólnych punktach i całym 
szlaku będą również do-
stępne na stronie inter-
netowej sieci. – Jestem 
pod wrażeniem tego, co 
zobaczyłem zwiedzając 
zabytki poprzemysłowe 
Zabrza. Tak dobrze za-
chowanej i  działającej 
maszyny parowej ,  jak 
w Skansenie „Królowa 
Luiza”, nie ma w całej 
Europie. Jestem pewny, że 

Szlak Zabytków Techniki 
przyciągnie teraz tłumy 
turystów z wielu krajów 
naszego kontynentu – 
powiedział Dr Meinrad 
Grewening, Prezes Stowa-
rzyszenia ERIH podczas 
uroczystości zorganizo-
wanej na poziomie 320 
kopalni „Guido”.

Europejski Szlak Dzie-
dzictwa Przemysłowego 
to sieć łącząca ponad 800 
obiektów, dziedzictwa prze-
mysłowego, wiodąca przez 
Wielką Brytanię, Belgię, 
Holandię, Luksemburg 
i Niemcy. Ma na celu zwró-
cenie uwagi na wspólne 
dziedzictwo przemysłowe 
oraz promocję turystycz-
ną miejsc związanych 
z historią przemysłu. 

Ś ląsk i  Sz lak  Zabyt -
ków Techniki to pierw-
szy szlak z Europy Środ-
kowo-Wschodniej, który 
w całości został dopisany 
do Europejskiego Szlaku 
Dziedzictwa Przemysło-
wego.

AK

Przewodniczący Solidar-
ności w Delphi Polska w 
Tychach Grzegorz Zmuda 
został nominowany w ka-
tegorii Człowiek Roku 2009 
w plebiscycie ogłoszonym 
przez Górnośląski Tygodnik 
Regionalny Echo.

Wybór Grzegorza jest na-
grodą za zorganizowanie akcji 
protestacyjnej i strajku ostrze-
gawczego zakończonego suk-
cesem – podwyżką płac dla 
załogi i wypłatą premii.

– Nie spodziewałem się 
nominacji i jestem miło za-
skoczony. To znak, że ktoś 
zauważa walkę o godną pracę 
i płacę. Do tej pory myślałem, 
że są to tylko nasi pracownicy 
– mówi Grzegorz Zmuda. 

Zaznacza, że ten wybór 
jest docenieniem całej załogi, 
która wspólnie z nim upo-
mniała się o godne warunki 

pracy. – To nasz wspólny 
sukces – podkreśla.

Plebiscyt na Człowieka 
Roku został ogłoszony przez 
Echo już po raz ósmy. Jednak 
pierwszy raz wśród nomi-
nowanych przez gazetę jest 
związkowiec. – To zaszczyt 
znaleźć się w gronie osób 
znanych i lubianych w śro-
dowisku, które zrobiły wiele 
dobrego dla innych – dodaje 
Grzegorz Zmuda.

Wśród czternastu osób 
nominowanych w kategorii 
Człowiek Roku są m. in. ks. 
Józef Szklorz, proboszcz pa-
rafii   bł. Karoliny w Tychach, 
niepełnosprawna pływaczka 
Karolina Hamer, Maria Lipok-
Bierwiaczonek, dyrektor Mu-
zeum Miejskiego w Tychach 
oraz Józef Kłyk, filmowiec 
amator z Pszczyny.

Wszystkich kandydatów 
wybrała redakcyjna kapituła, 
składająca się z dziennikarzy 
gazety.

Plebiscyt potrwa do końca 
maja. Głosować należy na kupo-
nach drukowanych co tydzień 
przez Echo. By głos był ważny, 
kupon musi zostać wypełniony 
wraz z uzasadnieniem i wysła-
ny na adres redakcji.

AK

R
ola babci to najcu-
downiejsza rola na 
świecie – mówi El-
żbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca 

Solidarności w szpitalu w 
Dąbrowie Górniczej, babcia 
ośmioletniej Natalii. Przy-
znaje, że pojawienie się na 
świecie wnuczki wyzwoli-
ło w niej ogromne emocje, 
przede wszystkim miłość 
i radość. – Jestem gotowa 
zrobić wszystko, żeby była 
zdrowa, szczęśliwa i dobrze 
się rozwijała – dodaje. 

Najbardziej ceni sobie 
wspólnie spędzony czas, 
letnie i zimowe wyjazdy, 
wyjścia do kina i na space-
ry. – Natalka jest wiernym 
kibicem siatkówki, często 
zabieram ją na mecze, ta 
dyscyplina sportu zajmuje 
większość naszych opowie-
ści – mówi Żuchowicz. 

Przyznaje, że czasem tro-
chę rozpieszcza wnuczkę, ale 
z umiarem, tak by rodzice 
nie mieli później kłopotu. Jej 

zdaniem, rola babci polega 
również na odpowiadaniu 
na pytania związane z po-
znawaniem świata przez 
dziecko, nawet na takie, 
na które czasem trudno 
znaleźć najwłaściwszą od-
powiedź.

Kuba,  wnuk Urszu-
li Grzonki z Solidarności 
rybnickiej oświaty, ma już 
siedem lat. – To cała ra-
dość mojego życia. Cieszę 
się, że dobrze się rozwija 
i jest już taki mądry. Miałam 
czterech synów, ale wnuki 
zdecydowanie bardziej się 
rozpieszcza – mówi Urszu-
la Grzonka. Podkreśla, że 
zawsze z niecierpliwością 

czeka na przyjazd Kuby na 
święta i weekendy. – Wtedy 
najczęściej czytamy bajecz-
ki, rozmawiamy o sporcie i 
jego ulubionych zwierząt-
kach – dodaje.

– Gdy rodzi się wnuczka, 
albo wnuk to życie znów się 
zmienia. Człowiek dostaje 
nowego impulsu i czuje, 
że pojawia się nowe po-
kolenie, dla którego warto 
żyć i zrobić coś dobrego – 
przyznaje Ryszard Drabek, 
zastępca przewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. 

Jego wnuczka Julia ma już 
prawie trzy latka i z babcią i 
dziadziem spędza mnóstwo 
czasu. – Mimo tego, że oboje 
z żoną pracujemy zawodowo, 
zawsze znajdujemy dla niej 
czas. Żona często zabiera ją 
z przedszkola. Julia lubi też 
zostawać u nas na soboty 
i niedziele. Mamy już za 
sobą wspólne wakacje w 
Zakopanem, gdzie dzielnie 
chodziła po górach – opo-

wiada Ryszard Drabek. Także 
jego zdaniem, dla wnuków 
łatwiej znaleźć czas i cierp-
liwość. – Może dlatego, że 
my ciągle byliśmy zabiega-
ni – mówi.

Zbyszek Klich z biura 
Solidarności w Tarnowskich 
Górach wychował pięciu 
synów i ma już jednego 
wnuka, dwuletniego Be-
niamina, który z rodzica-
mi mieszka w Niemczech. 
Z tego powodu rzadko go 
widuje. – Mam nadzieję, że 
w przyszłości, gdy wszyscy 
moi synowie będą już doro-
śli, znajdę więcej czasu żeby 
go odwiedzać. Gdy będzie 
starszy na pewno przyjedzie 
do Polski na wakacje – mówi 
Zbyszek Klich. Przyznaje, że 
dzięki internetowi rozma-
wia z wnukiem, dwa, cza-
sem trzy razy w tygodniu. 
– Beniamin świetnie mnie 
rozumie, ponieważ rodzice 
uczą go języka polskiego – 
dodaje. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Wyrzeźbiona w węglu fi gu-
ra Madonny z Dzieciątkiem 
i album „Drogi do Niepodległo-
ści”, przekazane przez jaworz-
nicką sekcję problemową na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, zlicytowane 
zostały za ponad 900 zł.

Pamiątki pochodziły ze zbio-
rów Bogdana Bisia, wiceprzewod-
niczącego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

W tym roku Jaworzno prze-
kazało na konto orkiestry Jurka 
Owsiaka rekordową kwotę, 
ponad 130 tys. zł. Jej uzyskanie 
było możliwe dzięki wystawieniu 
na licytację ronda znajdującego 
się w ścisłym centrum miasta, 

w pobliżu hali widowiskowo
-sportowej. Licytację wygrał  
Południowy Koncern Energe-
tyczny, który za 63 tys. zł nabył 
prawo do zamieszczenia nazwy 
fi rmy na tablicy znajdującej się 
na rondzie.

Przez najbliższy rok tab-
liczka będzie informowała, 
że rondo zostało zlicytowane 
podczas XVIII Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
a spółka otrzyma symboliczny 
certyfi kat.

Pieniądze z tegorocz-
nej licytacji WOŚP pomogą 
w leczeniu dzieci cierpiących na 
choroby nowotworowe.

AK 

Zbliża się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Z tej okazji udało nam się 
namówić związkowców do opowieści o swoich wnuczkach i wnukach. 

Dla nich zrobią wszystko

Głosuj na naszego
człowieka roku

Licytacja z udziałem 
Solidarności

Chrzest podczas XVII Karczmy Piwnej organizowanej przez NSZZ
Solidarność KWK Bobrek-Centrum.

Foto: TŚD

Rola babci i dziadka 
to najcudowniejsze 
role na świecie. 
Wnuków nie trzeba 
wychowywać, wnuki się 
rozpieszcza.

Julia, wnuczka Ryszarda Drabka Kuba, wnuk Urszuli Grzonki

Beniamin, wnuk Zbyszka Klicha Elżbieta Żuchowicz z wnuczką Natalią

Na europejskim szlaku

Radiostacja w Gliwicach

Foto: internet


