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Solidarność protestuje prze-
ciwko planowanym kolej-
nym redukcjom zatrudnienia 
w hutach należących do Ar-
celorMittal Poland. – Naszym 
zakładom grozi spadek konku-
rencyjności i pogorszenie bez-
pieczeństwa pracy – alarmuje 
Jerzy Goiński, przewodniczący 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej ArcelorMittal Poland 
Oddział Dąbrowa Górnicza.

Na początku stycznia do 
związków w koncernie do-
tarło pismo zarządu, w któ-
rym informuje on o planach 
ograniczenia zatrudnienia 
o 1050 pracowników. Część 
z nich odeszłaby na świadczenia 
emerytalne lub przedemerytalne, 

pozostali objęci byliby systemem 
dobrowolnych odejść. Póki 

co nie przedstawiono jednak 
przyczyn planowanych zwol-

nień,  harmonogramu odejść 
oraz wysokości ewentualnych 
odpraw. 

– Nie znajdujemy żadnego 
merytorycznego uzasadnienia 
dla tak dużej redukcji zatrudnie-
nia. Nasze huty nie mogą sobie 
pozwolić na odejścia kolejnych 
pracowników, bo zagrozi to 
procesowi produkcji oraz bez-
pieczeństwu załogi – podkreśla 
Jerzy Goiński.

Przewodniczący przypomina, 
że huty należące do koncernu 
ArcelorMittal Poland od wielu 
lat poddawane są redukcji za-
trudnienia. W 2004 roku pra-
cowało w nich ok. 20 tys. osób. 
Wymogi integracyjne z Unią 
Europejską oraz wzrost wydaj-

ności pozwoliły na obniżenie 
zatrudnienia o połowę. 

 Zdaniem związkowców, 
koncern dostosował już za-
trudnienie do potrzeb rynku. 
– Tym bardziej, że w branży 
widać symptomy poprawy 
koniunktury. Zamiast zwolnień 
należałoby więc raczej zadbać 
o warunki pracy i zatrzymanie 
doświadczonych pracowników 
– uważa Jerzy Goiński. 

 Podobne jak Solidarność 
stanowisko prezentują też inne 
organizacje związkowe działające 
w koncernie. Związkowców nie 
przekonuje argument, że obniża-
nie zatrudnienia służy osiągnię-
ciu modelowego wskaźnika 750 
ton wyprodukowanej surówki 

na 1 zatrudnionego pracownika. 
– Uważam, że nasze walcownie 
osiągnęły już zbliżoną wydajność. 
A przecież koszt pracy jest 
w Polsce znacznie niższy niż na 
Zachodzie. Nie możemy być 
niewolnikami Europy - pod-
kreśla Goiński. 

Solidarność i inne związki 
działające w koncernie oczekują 
teraz na wyznaczenie przez za-
rząd terminu spotkania. Chcą 
usłyszeć, jakie są rzeczywiste 
przyczyny redukcji zatrudnia 
i poznać szczegółowy plan re-
strukturyzacji. Jak mówi Goiński, 
bez spełnienia tych warunków 
w koncernie nie będzie spokoju 
społecznego.

WOJCIECH GUMUŁKA

Solidarność przeciwko kolejnym
zwolnieniom w polskich hutach

W
śród instytu-
cji i organi-
zacji, który 
pospieszy-
ły z pomocą 

dla rodzin ofi ar tragedii była 
też Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Ślaskiego-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy.

– Zaproponowaliśmy 
między innymi bezpłatne 
kolonie dla dzieci z rodzin 
ofi ar katastrofy. Wielu ludzi 
dziękowało za propozycję, 
ale rezygnowało z pomocy 
tłumacząc, że ból po trage-
dii jest zbyt wielki i dziecko 
nie pojedzie na wakacje. 
Z oferty bezpłatnych kolo-
nii skorzystały ostatecznie 
cztery rodziny. Trzy rodzi-
ny objęliśmy dodatkową 
pomocą materialną – mówi 
Wioletta Sznapka, kierownik 
biura Fundacji.

Tuż po tragedii dekla-
racje pomocy płynęły ze-

wsząd, później okazało się, że 
w większości to były puste 
słowa i obietnice bez po-
krycia. – My jako Fundacja, 
a także prywatnie, nadal 
utrzymujemy kontakt 
z dwiema rodzinami. Dzwo-
nimy do siebie, interesujemy 
się wzajemnie jak nam się 
w życiu wiedzie, to jest prze-
cież ważniejsze niż jednorazo-
wa materialna pomoc – mówi 
Wioletta Sznapka.

Jedna z tych rodzin pod-
chodzi z Jastrzębska Stare-
go koło Nowego Tomyśla. 
To 14-letnia Marta i mała 
Marianka, która w chwi-
li,  gdy zginęła ich mama, 
miała półtora roku. Mieszkają 
z tatą i z dziadkami. Druga 

rodzina mieszka w Polskiej 
Nowej Wsi pod Opolem. 

12-letni dziś Marek cztery 
lata temu był na wystawie 

gołębi w hali MTK. Przy-
jechał razem z rodzicami 
i bratem. Jego uratowano, brat 
i rodzice zginęli pod zawalo-
nym dachem hali. Markiem 
opiekuje się starsza siostra 
i dziadkowie. 

Tego, jak często puste są 
deklaracje pomocy, jak cy-
niczni są obiecujący pomoc, 
doświadczył Marek i jego 
rodzina. Dziadek Marka 
wspominał, jak krótko po 
katastrofie odwiedzili go 
przedstawiciele fi rmy ubez-
pieczeniowej. Uroczyście 
wręczyli oprawioną w ramę 
decyzję o przyznaniu 50 tys. 
zł. Sfotografowali i sfi lmo-
wali uroczystość wręczenia. 
Pieniądze nigdy jednak do 
Marka nie trafi ły. 

Fundacja co roku wy-
syła obu rodzinom paczki 
na święta. – Są to skromne 
paczki ze słodyczami, ale to 
chodzi o symbol, o to że pa-
miętamy – mówi kierownik 

biura Fundacji. Obdarowa-
ne dzieci dzwonią, wysyła-
ją kartki z podziękowania-
mi. W tym roku na kartce 
z podziękowaniami Marek, 
jego siostra Ewa i ich dziad-
kowie napisali: „Cieszy nas 
bardzo to, że jeszcze ktoś 
o nas pamięta”.

GRZEGORZ PODŻORNY

28 stycznia 2006 roku, 
podczas wystawy go-
łębi pocztowych na 
terenie Międzynarodo-
wych Targów Katowi-
ckich, doszło do najwięk-
szej katastrofy budowlanej 
we współczesnych dziejach 
Polski. Ok. 17.15 na wy-
stawców i zwiedzających 
runął dach hali oraz ele-
menty konstrukcji budynku. 
W katastrofi e zginęło 65 
osób, a ponad 170 zostało 
rannych. 

Fundacja im. Kolosy pamięta 
o ofi arach katastrofy na MTK

28 stycznia mija czwarta rocznica dramatu na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich. 
Pod gruzami hali targowej zginęło 65 osób, dziesiątki zostały rannych.

Pomnik upamiętniający zmarłych w katastrofi e MTK

Pamięć jest 
ważniejsza 
niż jednorazowa 
materialna pomoc.

Foto: wikipedia.pl, Marek013

W ostatnich latach zatrudnienie w hutach należących do koncernu 
ArcelorMittal Poland spadło o ok. 10 tys.

Foto: Jacek Zom
m

er



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

KATOWICE 27.01.2010 |  Nr 4/2010  www.solidarnosc-kat.pl2

INNI napisali

Rekord urodzeń, 
ale Polaków wciąż 
ubywa

W 
2009 roku urodziło się najwięcej 
od 15 lat dzieci. Wciąż jednak nie 
rodzi ich się na tyle dużo, aby nie 

malała liczba Polaków.
Jak szacujemy, na podstawie dostęp-

nych już danych GUS z okresu styczeń
–październik, w ubiegłym roku urodziło się 
w Polsce 440 tys. dzieci. To o 25 tys. więcej 
niż rok wcześniej i aż o 90 tys. więcej niż w 
najgorszym po II wojnie światowej roku 
2003 – wtedy na świat przyszło zaledwie 
351 tys. dzieci. Profesor Irena Kotowska 
z SGH studzi optymizm.

– W ubiegłym roku tzw. wskaźnik dziet-
ności, który wskazuje, ile dzieci rodzi średnio 
kobieta, wyniósł 1,39, i jest wciąż jednym z naj-
niższych w UE – mówi Irena Kotowska.

Tłumaczy, że aby występowała tzw. za-
stępowalność pokoleń, czyli żeby Polaków 
nie ubywało, musi on wynosić 2,1.

Demografowie tłumaczą wzrost liczby 
urodzeń głównie tym, że decyzje o po-
siadaniu dzieci podejmują osoby, które 
wcześniej odwlekały je w czasie. Następu-
je więc swego rodzaju kumulacja – rodzą 
te osoby, które wchodzą w dorosłość, jak i 

starsze osoby, które wcześniej na dzieci się 
nie decydowały. Wzrostowi sprzyja też, że 
obecnie w dorosłość wchodzą lub decydują 
się na potomstwo liczne roczniki urodzone 
w latach 70. i 80. A w tym czasie rodziło się 
ponad 600 tys. dzieci rocznie. Poprawiła się 
też sytuacja na rynku pracy, rosną docho-
dy Polaków.

– To ostatni moment na podjęcie przez rząd 
kroków, które ułatwią decyzje o posiadaniu 
potomstwa. Później nie będzie tak licznych 
roczników – mówi Irena Kotowska.

Wskazuje, że np. więcej dzieci rodzą matki 
z wyższym wykształceniem. W ubiegłym 
roku było ich 34 proc. A one mają ambicje 
zawodowe, więc trzeba ułatwić im łączenie 
pracy i obowiązków rodzinnych.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
19 stycznia 2010, Bartosz Marczuk

Odwołany z Kom-
panii Węglowej, bo 
dawał zlecenia żonie

G
azeta dotarła do kilku umów, które 
Centrum Wydobywcze „Wschód” 
(zrzeszające kopalnie Bolesław Śmia-

ły, Piast, Ziemowit oraz Brzeszcze-Silesia) 

zawarło na montaż podziemnych ruro-
ciągów w kopalni Brzeszcze-Silesia. To in-
tratne zlecenia: jedno opiewa na 463 tys. 
zł, drugie na 380 tys. zł. Z dokumentacji, 
którą przeanalizowaliśmy wynika, że do 
konkursu ofert ogłaszanego przez Centrum 
Wydobywcze zgłaszało się zazwyczaj pięć 
albo sześć fi rm i to spośród nich wybierano 
zwycięzcę. Ale niezależnie od tego, która 
z fi rm wygrywała, za każdym razem jej 
podwykonawcą była spółka Carbon z 
Knurowa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że udziały ma w niej żona 
Krzysztofa Gontarza, dyrektora ds. eko-
nomiki produkcji CW „Wschód”. To jego 
podpis widnieje na umowach zlecających 
wykonanie robót.

– Czy to normalne, że dyrektor zatrud-
nia taką fi rmę? – zapytaliśmy w czwartek 
przedstawicieli Kompani Węglowej.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. 
Wczoraj dyrektor Gontarz został odwołany 
ze stanowiska. - Mogę tylko powiedzieć, że 
stało się tak w wyniku wewnętrznej kontroli 
- mówi Zbigniew Madej, rzecznik Kompa-
nii, i dodaje, że spółka nie będzie ujawniać 
jej szczegółów. Nieofi cjalnie wiadomo, że 
zarzuty się potwierdziły, a dyrektor nie prze-
strzegał „zasad konkurencyjności”.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że 
wewnętrzne postępowanie w tej sprawie 
toczyło się już od września zeszłego roku. 
To wtedy sprawę po raz pierwszy nagłośniła 
górnicza Solidarności, ale zarząd Kompanii 
nie zareagował. Zrobił to dopiero teraz, gdy 
kopie umów dotarły do „Gazety”. – Le-
piej późno niż wcale – mówi Dominik 
Kolorz, szef górniczej Solidarności, 
i potwierdza, że związek kilkakrotnie 
zwracał się do Kompanii, by zajęła się 
sprawą ale nigdy nie otrzymał żadnej 
odpowiedzi. Kolorz przekonuje, że ta-
kich przypadków, gdy do podziemnych 
robót zatrudnia się fi rmy powiązane 
z przedstawicielami dozoru kopalń jest 
więcej. Ale rzadko dochodzi do aż tak 
jaskrawych nadużyć, jak było w tym 
przypadku. – To była granda w biały 
dzień. Dziwię się, że zarząd Kompanii 
tak długo to tolerował – przekonuje 
związkowiec.

» Gazeta Wyborcza, 22 stycznia 
2010, Tomasz Głogowski

TRZY pytania
Marek Klementowski, członek prezydium ZOK NSZZ 
Solidarność Kompanii Węglowej

Solidarność nie pozwoli na fałszywy wolontariat
Dlaczego Solidarność Kompanii Węglo-
wej tak bardzo zaangażowała się w 
sprawę przetargów na pranie górniczej 
odzieży? Skąd taka krytyka rozstrzyg-
nięć kolejnych przetargów?

– Nie protestujemy przeciwko temu, 
że Rybnik 90 dostaje następne zlecenia. 
Gdyby wszystko toczyło się na warun-
kach rynkowych, nie zabieralibyśmy 
głosu. Ale nie toczy się. Rybnik 90 cie-
szy się dziwnymi preferencjami w tych 
przetargach. Przykład? Firma składa 
papiery 6 dni po terminie i w dodatku 
nie w tym miejscu, w którym zgodnie 
z dokumentacją przetargową powinna. 
I wszystko jest w porządku! Takich prefe-
rencji nie ma np. spółka – córka Kompanii 
Węglowej. Główne zarzuty tyczą jednak 
traktowania tam pracowników.
Jakie konkretne zarzuty można skierować 
wobec tego związku zawodowego?

– To nie jest żaden związek zawodo-
wy! To tylko twór, który używa nazwy 
Związek Zawodowy Miast i Wsi Rybnik 

90. Skandalem jest, że tam nie zatrudnia 
się ludzi na umowę o pracę, tylko na za-
sadzie wolontariatu. A później wypłaca 
im zapomogi. Zastanawia mnie, dlaczego 
sprawą wciąż nie zajął się żaden urząd 
skarbowy! W ten sposób nasze państwo 
traci należne mu podatki. Przecież regu-
larne wypłacanie zapomóg to nic inne-
go, jak omijanie obowiązku zawarcia 
umowy o pracę. Przy takich metodach 
inne fi rmy startujące w przetargach nie 
mają szans. Później nie dziwi już sytu-

acja, że usługi Rybnika 90 są niskiej ja-
kości. Ubrania są źle wyprane, guziki są 
zniszczone. Zdarza się, że do górników 
wracają nie ich ubrania. Słowem – tania 
oferta, fatalne wykonanie.
Rybnik 90 wygrał już 8 przetargów 
na pranie górniczej odzieży. Zmono-
polizuje wkrótce te usługi w polskim 
górnictwie?

– Nie sądzę. Sprawy zostały już skiero-
wane do prokuratury. Również pracow-
nicy–„wolontariusze” walczą o swoje 
prawa w sądach. Zgodnie z wyrokami 
Rybnik 90 powinien uzupełnić zaległe 
składki zusowskie i zatrudnić pracowni-
ków na umowy o pracę.  Póki co forma 
nie zastosowała się do tych zaleceń 
i wygrywa kolejne przetargi. My sprawy 
nie odpuścimy, będziemy się jej bacznie 
przyglądać, bo rolą Solidarności jest 
dbanie o pracowników zatrudnionych, 
a także dbamy o prawidłowość wydania 
publicznych pieniędzy.

WG

Dziwne, że sprawą 
wciąż nie zajął się 
żaden urząd skarbowy. 
Przecież w ten sposób 
nasze państwo traci 
należne mu podatki.

wyniosło na koniec grudnia Polsce bezrobocie. 
Miesiąc wcześniej bez pracy było 11,4 proc. 
Polaków, a w grudniu 2008 r. – 9,5 proc. 
Główny Urząd Statystyczny podał te dane 
we wtorek 26 stycznia. GUS poinformował, 
że liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
w końcu grudnia wyniosła 1.892,7 tys. 
osób wobec 1.811,1 tys. miesiąc wcześniej. 
Zdaniem analityków, wzrost liczby osób 
bez pracy nie zaskakuje, bo zimą liczba 
bezrobotnych zazwyczaj dynamicznie roś-
nie. Specjaliści przewidują, że bezrobocie 
w kolejnych miesiącach może być większe 
i na koniec roku wynieść nawet 12,5 proc. 
Ich zdaniem widać już jednak pewną sta-
bilizacje na rynku pracy. 

LICZBA tygodnia

11,9 proc.

Damian Jonak znów 
na ringu w Spodku
W Katowicach zapowiada się kolejna uczta dla miłośni-
ków boksu. Jedną z gwiazd Diamont Boxing Night będzie 
należący do Solidarności Damian Jonak.

Stawką jego pojedynku ma być mistrzostwo Europy. Choć 
w dniu konferencji prasowej poświęconej tej gali Jonak nie znał 
jeszcze swojego przeciwnika, nie miał wątpliwości co do rangi 
tego wydarzenia. – To będzie najważniejszy pojedynek w mojej 
karierze. Zwycięstwo pozwoli mi budować swoją pozycję w ran-
kingu i da szansę na walkę o najbardziej prestiżowe pasy mi-
strzowskie: WBA i WBC – mówił Damian. 

Jonak jest bardzo zmobilizowany. – Ostatnie słabsze pojedynki 
to moja wina. Nie słuchałem trenera, zdarzyły się różne trudne 
sytuacje. W tym galimatiasie chodziło o moje miejsce w federa-
cjach i rankingach, musiałem boksować na licencji niemieckiej. 
To jest zakończone. Teraz skupiam się na treningach – zapowie-
dział. 

Jak zwykle Damian nie zapomniał o swoich fanach. – Bardzo 
liczę na śląskich kibiców. Zwłaszcza na moich kolegów z Solidar-
ności, którzy zawsze gorąco mnie dopingują. 

Diamont Boxing Night to cykl gal bokserskich, które na swej 
antenie będzie pokazywał Polsat Sport. Ich pomysłodawcą jest 
Andrzej Grajewski. – Chciałbym, by prezentowali się na nich naj-
lepsi w danym momencie polscy pięściarze – zapowiedział 
Grajewski, od niedawna nowy promotor Damiana Jonaka.

Gala odbędzie się 6 marca w katowickim Spodku. Bilety są 
w cenie od 25 do 100 zł. Oprócz Jonaka na ringu pojawią się 
m. in. Maciej Zegan, Mateusz Masternak i Wojciech Bartnik.

Zapraszamy też do zajrzenia na stronę www.allegro.pl/show_
item.php?item=900809679. Trwa tam licytacja pucharu, który 
Jonak otrzymał po swojej walce w Łodzi z Mariuszem Cendrow-
skim oraz plakat autografem boksera. Pieniądze z aukcji trafi ą na 
oddział noworodków w Bytomiu. 

– Przed moją walką z Cendrowskim, odbyło się ważenie na 
którym to Mariusz nie zrobił wagi. W walkach bokserskich, gdy 
tak się dzieje, to albo walka zostaje odwołana, albo pięściarz 
płaci umowną karę. Z Mariuszem doszliśmy do porozumienia, że 
on w ramach zadośćuczynienia wpłaci 2 tys. zł na konto szpitala. 
Niestety – od walki minęły już prawie 3 miesiące, a pieniądze 
tam nie trafi ły. Ja już na pieniądze od Mariusza nie oczekuję, 
tylko sam od siebie ofi aruję mój puchar z tej walki na licytację. 
Zachęcam kibiców do licytowania – mówi Damian.

WG

Foto: TŚD

Od lewej Damian Jonak, jego trener Marek Okroskowicz oraz 
Mateusz Borek z Polsatu Sport

Foto: TŚD

Rośnie liczba urodzeń wśród kobiet z wyższym wykształceniem



S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosc-kat.pl   Nr 4/2010 |  KATOWICE 27.01.2010 3

Szklana klatka na środku 
ogromnej przestrzeni biuro-
wej. To pomysł kierownictwa 
chrzanowskiej spółki Valeo 
na siedzibę zakładowej So-
lidarności. 

Do grudnia związkow-
cy zajmowali maleńkie po-
mieszczenie, w którym nie 
było nawet podłączenia do 
internetu. Ich apele do dy-
rekcji o zmianę pomieszcze-
nia pozostawały bez echa. 
Pracodawca proponował 
przewodniczącemu Solidar-
ności biurko do działalności 
związkowej w otwartej hali 
biurowej, w której pracuje 
blisko 100 osób. Interwencja 
Europejskiej Rady Zakładowej 
przyniosła zupełnie nieocze-
kiwany rezultat. Związkowcy 
z niedowierzaniem przyjęli 
wiadomość, że ich siedzibą 
będzie szklany boks, który 
stanął na środku biurowej 

przestrzeni. Bezskutecznie 
upominali się o zamonto-
wanie w nim żaluzji, które 
zapewniłyby im minimum 
dyskrecji. W końcu w despe-
racji częściowo pozasłaniali 

szyby związkowymi fl agami 
i plakatami. 

- Kierownictwo spółki 
drażni ta reklama Solidarności, 
natomiast pracownicy boją się 
przychodzić do naszej siedzi-

by, bo obserwują ich setki par 
oczu - mówi Sebastian Pająk, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. Jego zdaniem, 
może to doprowadzić do 
ograniczenia roli związku 
i zniechęcić do nich ludzi. 

Taka postawa pracodawcy 
to nic wyjątkowego. Wice-
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Sławomir Ciebiera wspomi-
na, że w pierwszych latach 
przewodniczenia związkowi 
w gliwickim Oplu, stworzo-
no mu podobne warunki do 
działalności.

– Miałem do dyspozycji 
szklaną klatkę, sąsiadującą 
m.in. z działem personalnym. 
Dlatego większość czasu spę-
dzałem w hali produkcyjnej, 
gdzie miałem bezpośredni 
kontakt z pracownikami - 
mówi Ciebiera.

BEA

Z
daniem Hele-
ny Piksy z biura 
prawnego Śląsko
-Dąbrowskiej So-
lidarności spółka 

mogła jeszcze funkcjono-
wać, lecz syndyk nie był 
zainteresowany dalszą dzia-
łalnością. 

Elektromontaż 2 znalazł 
się w upadłości w 2001 roku, 
ale cały czas utrzymywał się 
na rynku. W listopadzie 2007 
roku w przedsiębiorstwie 
powstała konkurencyjna 
spółka Futuria kierowana 
przez pełnomocnika syn-
dyka, który pełnił funkcję 
dyrektora ekonomiczne-
go. Futuria przejęła najlep-
szych pracowników przed-
siębiorstwa i zlecenia. – W 
tej chwili działalność tej 
fi rmy bada Urząd Kontroli 
Skarbowej – mówi Andrzej 
Sopata, przewodniczący za-
kładowej Solidarności. Nie-
wykluczone, że zajmą się nią 
też CBA i ABW.

Andrzej Sopata mówi, że 
od wielu lat czuł się szyka-
nowany, bo starał się patrzyć 
syndykowi na ręce. Został 
odwołany ze stanowiska kie-
rownika ds. zabezpieczenia 
technicznego i transportu, 
otrzymał zakaz poruszania 
się po fi rmie. – Wielokrot-
nie sprawdzane były moje 
telefony – mówi. 

Po odwołaniu z funkcji 
kierownika powierzono mu 
stanowisko specjalisty ds. 

administracji, bez zakresu 
obowiązków. – Wiele razy 
zastanawiałem się, czy nie 
skierować sprawy do sądu, 
ale rezygnowałem, bo obawia-
łem się, że po moim pozwie 
szykany spotkają pozostałych 
pracowników – dodaje. 

Andrzej Sopata również 
znalazł się na liście zwolnio-
nych, chociaż pracodawca 
wiedział, że w październiku 
2010 roku uzyska prawo do 
emerytury. 

Zdaniem Heleny Piksy, 
taka postawa pracodawcy jest 
dodatkowym upokorzeniem 
przewodniczącego zakłado-

wej Solidarności. – Zabrakło 
zwykłego ludzkiego zrozu-
mienia – mówi związkowy 
prawnik. Teraz Sopata, aby 
otrzymać emeryturę najpierw 
musi zarejestrować się jako 
bezrobotny, a później na 22 
dni przejść na świadczenie 
przedemerytalne.

Zwolnienie to jednak nie 
koniec ataków na przewodni-
czącego zakładowej ”S”. Od 
21 stycznia jest na urlopie, 
ale w ostatnim dniu pracy 
przed zakończeniem dniów-
ki otrzymał pismo, z którego 
wynikało, że naraził spółkę na 
koszty. – Zarzucono mi, że nie 

przedłużyłem umowy z jedną 
z fi rm, które wynajmowały 
pomieszczenia od Elektro-
montażu. W rzeczywistości 
ta spółka sama zrezygnowała 
z dalszej dzierżawy, ze wzglę-
du na warunki – wyjaśnia 
Andrzej Sopata. Oskarżenie 
o narażanie przedsiębiorstwa 
na straty uważa za pomówie-
nie i naruszenie swoich dóbr 
osobistych. Zapowiedział, że 
skieruje sprawę do sądu. 

Już będąc na urlopie, 26 
stycznia, Sopata otrzymał 
od pełnomocników syndy-
ka pismo zakazujące prze-
bywania na terenie zakładu 
pracy osobom korzystającym 
z urlopów. – To ograniczenie 
moich praw związkowych 
i kontaktu z załogą. Zostałem 
urlopowany, jako pracownik 
fi rmy. Wciąż pełnię jednak 
funkcję przewodniczącego 
Komisji Zakładowej i mam 
prawo przebywać na terenie 
fi rmy. To kolejny dowód na 
mobbing i ograniczenie swo-
bód związkowych przez peł-
nomocników syndyka – ko-
mentuje Andrzej Sopata.

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność ze Szpitala Spe-
cjalistycznego w Dąbrowie 
Górniczej odrzuciła propozycję 
pracodawcy dotyczącą zmiany 
regulaminu wynagradzania 
pracowników. 

Według kierownictwa pla-
cówka jest w trudnej sytuacji 
finansowej. Dlatego dyrektor za-
proponował, by na rok zlikwido-
wany został odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych, z 
jednoczesną likwidacją wypłaty 
świadczeń urlopowych.

Elżbieta Żuchowicz, prze-
wodnicząca zakładowej Soli-
darności informuje, że szpitalne 
organizacje związkowe nie mają 
żadnych podstaw do zmiany 
regulaminu wynagradzania, 
ani też opiniowania sytuacji 
fi nansowej szpitala. Tym bar-
dziej, że pracodawca prowadzi 
ze związkowcami wyłącznie 
pozorowany dialog i nie kon-
sultuje z nimi strategicznych 
przedsięwzięć, ważnych dla 
placówki i zatrudnionego w 
niej personelu.   

– Naszym zdaniem propo-
zycja pracodawcy ewidentnie 
lekceważy problemy socjalne 
pracowników szpitala. Dla 
nas to oburzające, że dyrek-
tor widzi drogę do poprawy 
sytuacji finansowej szpitala 
wyłącznie w kieszeniach naj-
słabiej zarabiających – mówi 
przewodnicząca.

W ocenie zakładowej Solidar-
ności, trwający od kilku lat pro-
ces restrukturyzacyjny szpitala 
wciąż skutkuje pogorszeniem 
zarobków najgorzej uposażonych 
grup zawodowych. Jednocześnie 
placówka z roku na rok zawiera 
coraz wyższe kontrakty z NFZ. 
Dla związkowców to wystarcza-
jące argumenty, by nie wyrazić 
zgody na zaproponowane przez 
pracodawcę zmiany. Dlatego w 
piśmie przesłanym do dyrektora 
poinformowali, że wszelkie próby 
manipulowania  funduszem 
świadczeń socjalnych spowodują 
natychmiastową prawną reakcję 
szpitalnej Solidarności  

BEA

W szpitalu bronią
funduszu socjalnego

Przewodniczący 
zakładowej 
Solidarności przez 
wiele lat był 
szykanowany 
przez syndyka.

Syndyk zwolnił większość załogi Przedsiębiorstwa Produkcji i 
Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa Elektromontaż 2 
w Katowicach. Wypowiedzenia otrzymało 55 pracowników.

W ofercie związkowej spółki Soldar już znajdują okolicznościowe 
znaczki oraz gadżety przygotowane z okazji 30-lecia powstania 
Solidarności. Chętnych do ich kupienia zapraszamy do siedziby 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”, gdzie działa sklepik Soldaru (czynny 
w godz. od 7.30 do 15.30, tel. 032 353 84 25 wew. 410). Na zdjęciu: 
Anna Zachnik z Soldaru prezentuje okolicznościowy zegar i znaczki

Syndyk zwalnia 
przewodniczącego

Komisja w szklanej klatce

- Działalność Solidarności w Valeo obserwują setki par oczu

Sukces w Nitroergu
Pierwsza tura negocjacji z 
zarządem spółki zakończyła 
się sukcesem związkowców. 
Wszyscy pracownicy otrzy-
mają premię z zysku za 2009 
rok. Na jej wypłatę zarząd 
przeznaczy 533 tys. zł. 

Pieniądze zostaną rozdys-
ponowane zgodnie z zapi-
sami zakładowego układu 
zbiorowego pracy i obciążą 
fundusz płac za 2009 rok. Na 
konta pracowników trafi ą na 
początku lutego.

– Zrobiliśmy pierwszy 
krok. W najbliższym czasie 
rozpoczną się rozmowy na 
temat przeszeregowań i co-
miesięcznej premii – mówi 
Piotr Nowak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności.

Związkowcy podkreślają, 
że do rozpoczęcia negocjacji 
płacowych doprowadziła 
determinacja pracowników 
Nitroergu, którzy pod ko-
niec grudnia wzięli udział 

w pikietach zorganizowa-
nych przed siedzibami obu 
zakładów należących do 
spółki, w Bieruniu i Krup-
skim Młynie.

Wcześniej atmosfera w 
fi rmie była bardzo napięta, 
a załoga rozgoryczona. Pod 
koniec 2008 roku Nitroerg 
znalazł się w trudnej sytuacji. 
Pracownicy zgodzili się wów-
czas na zawieszenie premii 
regulaminowej i dobrowolny 
program urlopowy. Ratowanie 
zakładu każdą zatrudnioną 
osobę kosztowało średnio 
ok. 300 zł. miesięcznie, bo 
o taką kwotę obniżone były 
wynagrodzenia. W ciągu ubie-
głego roku sytuacja znacznie 
się poprawiła jednak zarząd 
zwlekał z rozpoczęciem nego-
cjacji płacowych. Rozmowy 
w końcu się odbyły, związ-
kowcy są zadowoleni z ich 
rezultatów. 

AK

Foto: TŚD
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– Będę walczył o swoje prawa w sądzie – zapowiada Andrzej 
Sopata 

Foto: TŚD
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Gliwice
» 14 STYCZNIA ODBYŁY SIĘ wybory 
do Komisji Zakładowej NSZZ Solidar-
ność Państwowej Straży Pożarnej w 
Gliwicach. Funkcję przewodniczącego w 
kadencji 2010-2014 ponownie pełnić 
będzie Damian Kochoń.

Tarnowskie Góry
» 28 STYCZNIA W SIEDZIBIE tar-
nogórskiego BT odbędzie się szkolenie 
ekonomiczne dla przedstawicieli orga-
nizacji związkowych z obszaru Biura. 
Informacje dotyczące rozliczania się 
komisji zakładowych z urzędami skarbo-
wymi przedstawi związkowcom Halina 
Murzyn, specjalista z Biura Ekonomicz-
no-Prawnego Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Pszczyna
» 22 STYCZNIA SEZON WYBORCZY 
w organizacjach związkowych z obszaru 
działania Biura Terenowego w Pszczynie 
zainaugurowały wybory do Solidarności 
z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. 
Na kolejne cztery lata przewodniczącym 
został Krzysztof Żoch.

Jastrzębie Zdrój
» 25 STYCZNIA PODCZAS zebrania 
Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ 
Solidarność Miasta i Powiatu Wodzi-
sław Śląski związkowcy omówili m.in. 
przygotowania do wyborów w poszcze-
gólnych komisjach zakładowych oraz 
propozycje szkoleń.

» 25 STYCZNIA SENIORZY Solidar-
ności z Koła Emerytów i Rencistów 
funkcjonującego przy kopalni Zofi ówka 
wybrali władze na nową kadencję. Prze-
wodniczącym został ponownie Henryk 
Klawikowski.

Z BIUR 
terenowych

S
olidarność  z Fiat 
Auto Poland walczy 
o 650 złotych pod-
wyżki dla każdego 
pracownika. 

Przed bramą fabryki Fiata 
w Tychach w ubiegły piątek 
związek zorganizował wiec, 
podczas którego działacze 
Solidarności  apelowali do 
wszystkich pracowników 
i do innych organizacji związ-
kowych o wspólną, solidarną 
walkę o podwyżki  płac. 

– Mimo, że zakład już 
drugi rok z rzędu bije rekord 
produkcji oraz wydajności 
nominalne, płace pozosta-
ją zamrożone.  W sytuacji, 
gdy wszystkie niezbędne 
wydatki na utrzymanie nie-
ustannie rosną, zamrożenie 
wynagrodzeń oznacza, że 
realne pensje pracowników 
spadają – mówiła podczas 
pikiety Wanda Stróżyk, prze-
wodnicząca „S” w FAP.

– Podczas negocjacji pła-
cowych kierownictwo FAP 
zaproponowało nam 100 zł 
średniej podwyżki.  Ta pro-
pozycja jest nie do przyjęcia, 
tym bardziej, że wszyscy 
doskonale wiemy, że ok. 4 
tys. pracowników fabryki 
zarabia mniej niż średnia 

w zakładzie – podkreślała 
Stróżyk. Zdaniem związ-
kowców, przyjęcie propo-
zycji dyrekcji oznaczałoby, 
że te 4 tys. pracowników 
nie otrzymałoby  nawet 
100 zł podwyżki, ale znacz-
nie mniej. 

Wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Śląsko – 
Dąbrowskiej Solidarności 
Sławomir Ciebiera przypo-
minał pracownikom, że na 
godną podwyżkę zasłużyli 
sobie ciężką i pełną wyrze-
czeń praca w tym roku i w 
poprzednich latach. – Fiata 
kryzys nie dotknął, Fiat na 
kryzysie zarobił, dlatego 
powinni też zarobić jego 
pracownicy. W gliwickiej 
fabryce Opla, rzeczywiście 
dotkniętej przez kryzys ,kie-
rownictwo doceniło wysiłek 
i wyrzeczenia pracowników. 
Otrzymają co prawda nie-

wielkie podwyżki, około 
100zł, ale ich zakład kryzys 
rzeczywiście dotknął. Więc 
nie widzę żadnego powo-
du, aby w rozkwitającym 
Fiacie kierownictwo nie 
mogło przyznać pracowni-
kom godnych podwyżek – 

mówił Sławomir Ciebiera. 
Zaapelował, aby wszystkie 
związki w zakładzie, wszy-
scy pracownicy, wspólnie 
i solidarnie upomnieli się 
o godne płace.

W wiecu uczestniczyło 
kilkuset pracowników fabry-

ki, którzy skończyli pierwszą 
piątkową zmianę. W środę 
27 stycznia i w poniedziałek 
1 lutego zaplanowano kolejne 
wiece, aby dotrzeć z infor-
macjami do  pracowników 
pozostałych zmian.  

GRZEGORZ PODŻORNY

Pracownicy sprzeciwiają się pla-
nom likwidacji oddziału gruźlicy 
i chorób płuc Szpitala Miejskie-
go w Rudzie Śląskiej. – Nie wy-
obrażam sobie, aby  w mieście 
górników i hutników nie było 
takiego oddziału. Większość 
pacjentów z chorobami płuc 
leczących się w naszym szpitalu 
to właśnie przedstawiciele tych 
zawodów – mówi Stefan Gaweł, 
ordynator oddziału 

Przedstawicielka zakładowej 
Solidarności Magdalena Wojdyła, 
oddziałowa  z oddziału gruźlicy 
i chorób płuc, podkreśla, że gruź-
lica w Rudzie Śląskiej jest coraz 
większym problemem. W 2003 
roku na oddziale leczono 46 pa-
cjentów z gruźlicą, w zeszłym 
roku już 105. 

– Chorzy na gruźlicę stano-
wią ok. 40 procent pacjentów 
oddziału. Po likwidacji będą 
musieli jeździć do innych odle-
głych szpitali, a dodam, że u nas 
leczą się też pacjenci z Bytomia, 
Zabrza, Świętochłowic czy Pie-
kar Śląskich, bo tam takich od-
działów nie ma. A kontrakt na 
leczenie gruźlicy z rudzkiego 
szpitala trafiłby do ośrodków 
w Orzeszu i w Pilichowicach 
–  podkreśla ordynator.  

Jak dodaje Magdalena Woj-
dyła, pozostali pacjenci oddziału 

to chorzy cierpiący na inne cho-
roby płuc, w dużej części nowo-
twory i u nas mieli możliwość 
przyjmowania chemioterapii, 
po likwidacji oddziału musieli-
by na chemioterapię jeździć do 
innych ośrodków.

Wszystkie problemy są 
związane z rozpoczętym prze-
kształceniem rudzkiego szpitala 
w spółkę prawa handlowe-
go należącą do samorządu. – 
Od przedstawicieli władz miasta 
usłyszeliśmy, że oddział gruźli-
cy jest defi cytowy, nie będzie 
przynosił dochodów i dlatego 
trzeba go zlikwidować, a budy-
nek po szpitalu przekazać na 
inny przynoszący dochody 
cel.  Myślałam, że szpital jest 
po to, aby leczyć ludzi, a nie 
po to, aby przynosił zyski, ale 
okazuje się, że władze Rudy 
mają inne zdanie – mówi  Mag-
dalena Wojdyła. 

Związkowcy z Solidarności 
mają nadzieję, że władze Rudy 
Śląskiej wsłuchają się jednak 
w głos pracowników szpitala, 
mieszkańców oraz pacjentów 
i zmienią zdanie. Proces  likwi-
dacji i przekształcenia szpitala 
ruszył 2 stycznia, od kwietnia 
ma to już być spółka prawa 
handlowego.

POD

To niedopuszczalne, aby w zakładzie bijącym rekordy produkcji i przynoszącym 
wielomilionowe zyski zamrażano  nominalne płace. 

Solidarność nie zgadza się 
na politykę niskich płac

Pracownicy są zaniepo-
kojeni pogarszającą się z 
miesiąca na miesiąc sytu-
acją fi nansową ich fi rmy. 
Zakład coraz dotkliwiej 
odczuwa skutki kryzysu 
w branży energetycznej. 
– Od maja ubiegłego roku 
otrzymujemy coraz mniej 
zleceń – mówi Joachim 
Szuster, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 

W fi rmie zatrudnionych 
jest ponad 250 pracowni-
ków, którzy obawiają się o 
swoją przyszłość. Rozumieją 
trudną sytuację pracodawcy 
i godzą się na kolejne wyrze-
czenia, ale zdaniem związ-
kowców redukcja etatów 
i wynagrodzeń nie może być 
jedyną drogą do ratowania 
spółki. Trzy tygodnie temu 
zwolnionych zostało jede-
naście osób zatrudnionych 
na czas określony.

– Częściowo zawieszony 
został regulamin wynagra-
dzania, wypłata wysługi lat, 
nagród jubileuszowych, 
premii i dodatków dla bry-
gadzistów – dodaje Joachim 
Szuster. 

Do tej pory, po długich 
negocjacjach organizacje 
związkowe szły pracodaw-

cy na rękę. Jak mówią, 
wybierali mniejsze zło. 
Jednak ostatnia propo-
zycja zarządu dotycząca 
zawieszenia funduszu so-
cjalnego wywołała sprze-
ciw. Pracodawca uzasadnił 
ją rynkowymi kłopotami 
fi rmy. – Pracownicy są od 
tego żeby pracować, a za-
rząd powinien szukać kon-
traktów – sprzeciwia się 
Andrzej Szostak, przewod-
niczący Terenowej Sekcji 
Problemowej Solidarności 
w Mikołowie.

Zdaniem związkowców, 
atmosfera w fi rmie jest coraz 
bardziej napięta. Żyjący w 
niepewności i ubożejący 
pracownicy zaczynają mieć 
problemy osobiste. – Taki 
stan zawieszenia nie może 
przeciągać się w nieskoń-
czoność  – dodaje Joachim 
Szuster.

Wiromet to zakład z tra-
dycjami, dobrze postrzegany 
w Polsce i na świecie. Od 
1952 produkuje pompy i 
turbiny na potrzeby górni-
ctwa i energetyki. – Nigdy 
wcześniej sytuacja fi rmy nie 
była tak dramatyczna – pod-
kreślają związkowcy.

AK

Fiata kryzys nie 
dotknął, Fiat na 
kryzysie zarobił, 
dlatego powinni 
też zarobić jego 
pracownicy.

Związkowcy z Solidarności zapowiadają kolejne pikiety przed tyską fabryką

Czarne chmury nad
mikołowskim Wirometem

Po co Rudzie Śląskiej 
oddział chorób płuc?Informacja RKW

Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, 

że zgodnie z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem 

rejestracji protokołów wyborczych na kadencję 

2010 – 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety in-
formacyjnej o liczebności członków danej 
organizacji związkowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy składek 
za 2007 i 2008 rok (organizacje, które mają 

składki przelewane na konta ZR przez pracodaw-

cę mogą dostarczyć oświadczenie pracodawcy o 

przelewaniu składek i w jakim procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz elektorzy do wy-

boru delegatów na WZD Regionu są wybierani 

w liczbie wynikającej z ilości członków podanej 

w ankiecie informacyjnej o ilości członków. Wy-

jątkiem od tej zasady są wybory w organizacjach, 

które w dniu 30.11.2009 r. były zarejestrowane 

jako organizacje tymczasowe lub podlegały prze-

kształceniom (łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe należy 

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 wypeł-

niania ankiet osobowych (wzór nowej ankiety 

na stronie www.solidarnosc-kat.pl) przez 

wszystkich wybranych członków władzy wy-

konawczej i kontrolnej. 

Foto: TŚD
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O
bawiamy się, 
że rząd podjął 
decyzję o stop-
niowym wyga-
szaniu sektora 

węgla kamiennego w Polsce. 
Ta polityka na razie jest pro-
wadzona ostrożnie i w bia-
łych rękawiczkach, ale jeśli 
nie zareagujemy w sposób 
zdecydowany to wkrótce  
może być za późno - mówi 
Dominik Kolorz, szef górni-
czej Solidarności. 

Strona związkowa już od 
dłuższego czasu czuje, że jest 
zwodzona przez rząd i w mi-
nionym tygodniu postano-
wiła w końcu zaprotestować. 
Górnicza Solidarność posta-
nowiła zawiesić swój udział 
w pracach Zespołu Trójstron-
nego ds. Bezpieczeństwa So-
cjalnego.  Górników. W ślad 
za Solidarnością poszły inne 
górnicze centrale związko-
we. – Wszyscy mamy świa-
domość, że jedynie poprzez 
prowadzenie akcji protesta-
cyjnych możemy zmusić 
rząd do rzetelnych rozmów 
na temat przyszłości sektora 
– podkreśla Kolorz.

Z informacji jakie dotarły 
do związkowców z różnych 
źródeł wynika, że w kręgach 
rządowych już rozpoczęto 
prace nad zmianą modelu 
funkcjonowania organiza-
cyjnego górnictwa. Górnicza 
Solidarność ma poważne 
obawy, że ta zmiana mode-
lu organizacyjnego oznacza 
próbę zmniejszenia liczby 
miejsc pracy w górnictwie.

To będzie niezwykle trud-
ny rok dla branży. W Kom-
pani Węglowej tegoroczne 
kontrakty na węgiel energe-
tyczny są o blisko 3,5 mln ton 
niższe niż w 2009 r. Spółka 
straciła rynki zbytu  m.in. w 
Południowej Grupie Ener-
getycznej, w Południowym 

Koncernie Energetycznym, 
w Vatenfallu oraz w elektro-
wniach należących do fran-
cuskiego koncernu EDF.  

Z kolei w Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej brakuje węgla 
koksującego, przy obecnym 
wzroście zapotrzebowania na 
ten surowiec. To efekt prowa-
dzonych przez zarząd JSW 
działań restrukturyzacyjnych 
i oszczędnościowych. Związ-
kowcy przewidują, że przy tak 
niskim wydobyciu, spółka 
jeszcze przez co najmniej 2 lata  

nie będzie w stanie zapewnić 
dostaw węgla na rynek.

Również Katowicki Hol-
ding Węglowy odnotowuje 
znaczny spadek wydobycia. 
Zdaniem Ryszarda Baczyń-
skiego, przewodniczącego 
Solidarności w KHW przy-
czynami tej pogarszającej się 
sytuacji są: zaawansowany 
wiek kopalń, duża awaryjność 
taniego, a więc gorszej jakości 
sprzętu oraz brak fachowców 
i niewystarczające zatrudnie-
nie. - Stanowczo będziemy się 
domagać się, by w miejsce od-
chodzącego górnika przyjmo-
wać do pracy innego - mówi 
Baczyński.    

Okazuje się też, że cykl 
kredytowania zadłużonych 
kopalń z KHW przekracza 
nawet 200 dni. To może być 
wykorzystane do wystąpienia 
o ogłoszenie upadłości holdin-
gu. Niedawno KHW przejął 

płacenie zadłużeń kopalń, co 
może potwierdzać zamiar prze-
kształcenia spółki w typową 
strukturę koncernową.

– Potwierdzeniem naszych 
obaw dotyczących sytuacji 
sektora, jest postawa zarzą-
dów spółek węglowych, które 
zaczęły brutalnie ze sobą kon-
kurować. Dotarła do nas rów-
nież zupełnie kuriozalna infor-
macja, że KHW, by wywiązać 
się z zawartych kontraktów, 
sprowadził rosyjski węgiel za 
pośrednictwem spółki-córki – 
mówi Dominik Kolorz. 

Import węgla głównie 
z Rosji niepokoi polskich 
górników. W zeszłym roku  
Polska zakupiła 10 mln ton 
węgla importowanego. 
W tym roku będzie go jeszcze 
więcej. 10 mln ton to tyle ile 
wydobywają rocznie dwie 
średnie, śląskie kopalnie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W 2010 roku zapadną decyzje, od których zależy przyszłość górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce.

Realna groźba stopniowej 
likwidacji górnictwa?

Tłumacząc się „brakiem sezonu 
na zamówienia sprzętu AGD” 
szefostwo siewierskiego Elec-
troluksa postanowiło przez pół 
roku wysyłać pracowników, 
co miesiąc, na trzy dni urlopu 
bezpłatnego. – To skandal i 
dyskryminacja – uważa zakła-
dowa Solidarność. 

Nie przejęto się przy tym fak-
tem, że o urlop, także bezpłatny, 
może wystąpić jedynie sam za-
interesowany. Listy „urlopowi-
czów” na liniach produkcyjnych 
kompletowali majstrzy. Jedno-
cześnie kierownik informował, 
iż w przypadku braku zgody 
wszystkich zatrudnionych na 
wypisywanie urlopów bezpłat-
nych będzie zwalniać ludzi. Sło-
wem pracownicy mieli zapłacić 
rezygnacją z części zarobków 
(chodziło średnio o jakieś 300 zł 
miesięcznie) lub zwolnieniem 
za to, że pracodawca nie potrafi ł 
im zorganizować pracy.

– Skandalem jest zastraszanie 
i wywieranie presji na ludzi, by 
wypisywali urlopy na żądanie – 
mówi Dariusz Bednarz, przewod-
niczący „Solidarności” Electrolux 
Poland. – Takie praktyki łamią 

kodeksowy zasady równego 
traktowania zatrudnionych i 
tym samym mogą być uznane 
za dyskryminację.

Zapisany w art. 183a Kodeksu 
pracy zakaz dyskryminacji nie 
przeszkodził jednak dyrekcji 
w zwolnieniu – na początek – 
ok. 25 osób, które nie zamierzały 
bezpłatnie się urlopować. Teraz 
ich sprawy trafi ą do sądu.

– Jeżeli pracodawca nie zmieni 
swojego postępowania, to będzie-
my zmuszeni złożyć wniosek 
do Okręgowej Inspekcji Pracy 
o skontrolowania dyrekcyjnych 
praktyk z przepisami prawa – 
dodaje Dariusz Bendarz.

Warto zauważyć, ze pra-
cownicy Electroluksa mają brać 
bezpłatne urlopy i rezygnować 
z części zarobków nie z powo-
du kryzysu (co można uznać 
za sytuację wyjątkową), ale 
za sprawą sezonowego spad-
ku zamówień. Mają zatem 
zapłacić z własnej kieszeni za 
złą organizację pracy, a tym 
samym ponieść za pracodaw-
cę koszty ryzyka działalności 
gospodarczej.

ZAW

Załoga sosnowieckiej spółki 
Bitron Poland zdecydowa-
ła, że jeśli pracodawca nie 
spełni jej żądań płacowych 
będzie strajk. 

W referendum strajko-
wym zorganizowanym przez 
zakładową Solidarność  gło-
sowało 438 spośród 750 za-
trudnionych. Za strajkiem 
opowiedziało się 412 osób, 
23 pracowników głosowa-
ło przeciwko protestowi, 
3 głosy były nieważne.  

Od 11 stycznia w Bitronie 
trwa spór zbiorowy. Załoga 
domaga się 15–procento-
wych podwyżek do stawki 
zasadniczej, odmrożenia 
dodatku stażowego oraz 
dodatku za pracę w syste-
mie uciążliwym. Pracownicy 
chcą też podwyżek premii 

miesięcznej, wakacyjnej i 
świątecznej. - W zeszłym 
roku ustaliliśmy z pracodaw-
cą podwyżki na poziomie 
5,5 proc. Po nowym roku 
okazało się jednak, że nasze 
pensje wzrosną  tylko o 1 
proc. Tymczasem średnie 
wynagrodzenie produk-
cyjne w zakładzie wynosi 
tylko ok. 1500 zł netto – wy-
jaśnia Izabela Będkowska, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Zatrudniający 750 osób 
Bitron produkuje podzespoły 
dla przemysłu motoryzacyj-
nego i sprzętu AGD. Dzięki 
zaangażowaniu załogi fi rma 
w zeszłym roku zanotowała 
dobre wyniki fi nansowe. - 
Tym bardziej nasze żądania 
powinny zostać zrealizo-

wane. Jednak pracodawca 
uważa, że chcemy za dużo 
– mówi Będkowska. 

Jak informuje przewod-
nicząca zakładowej „S”, pra-
codawca chcąc zastraszyć 
pracowników, a związkow-
ców zmusić do podpisania 
niekorzystnych propozycji 
płacowych, zaczął już wręczać 
pierwsze wypowiedzenia. 
Zapowiedział też podniesie-
nie norm obowiązujących 
na stanowiskach monta-
żowych. – Wszystko po to, 
by zyskać kolejne preteksty 
do zwolnień pracowników 
– uważa Będkowska.

28 stycznia zakładowa 
Solidarność zapozna praco-
dawcę z wynikami referen-
dum strajkowego.

BEA

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

Pracownicy Bitronu gotowi na strajk

To będzie bardzo trudno rok dla branży – przewiduje górnicza Solidarność

Bezpłatny szantaż 
w Elektroluksie

Podpisanie porozumienia usta-
lającego wysokość premii mo-
tywacyjnej za drugie półrocze 
2009 oznacza, że dla pracowni-
ków Zakładu Opieki Zdrowot-
nej (ZOZ) w Ogrodzieńcu nowy 
rok rozpocznie się dodatkową 
wypłatą. 

Reprezentantki międzyza-
kładowej Solidarności (zespół 
negocjacyjny był całkowicie 
żeński) zdołały nie tylko wy-
negocjować premie wyższe od 
propozycji dyrekcji, ale również 
ograniczyć liczbę jej stawek. 
Dzięki temu wszystkie pielęg-
niarki, rejestratorki i pracownice 
administracji otrzymają 1.500 
zł, pracownicy obsługi technicz-
nej równo po 800 zł, natomiast 
lekarze 3.500 zł.

– Cały personel przychodni 
miał wkład w osiągnięcie przez 
zakład dobrego wyniku ekono-
micznego i dlatego zaangażowa-
nie każdego powinno być doce-
nione, także fi nansowo – mówi 
Małgorzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w Zawierciu.

W przypadku osób zatrud-
nionych na część etatu premia 
będzie wypłacana proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy. 
Wypłata jednorazowej premii 
półrocznej była możliwa, gdyż 
przychodnie (czyli placówki 
tzw. lecznictwa otwartego) ge-
neralnie znajdują się w znacz-
nie lepszej sytuacji fi nansowej 
niż szpitale.

ZAW

Wywalczyły wyższe premie
Jedynie poprzez 
prowadzenie akcji 
protestacyjnych 
możemy zmusić rząd 
do rzetelnych rozmów 
na temat przyszłości 
sektora.

Foto: M
arek Jurkow

ski
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N
a uratowanie 
Stawu Hutni-
czego i przy-
w r ó c e n i e 
w nim życia 

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przy-
znał dotację przekraczającą 
1,2 mln zł.

– Najważniejsze prace 
potrwają do jesieni i obejmą 
m.in. pogłębianie, oczyszcza-
nie dna ze śmieci i szlamu, 
pompowanie oczyszczające, 
poprawę linii brzegowej, 
wzmocnienie skarp i stabi-
lizację gruntu wokół stawu – 
mówi Piotr Biernat, rzecznik 
prasowy Funduszu.

Dzięki dotacji udrożniony 
zostanie przepływ między Sta-
wem Hutniczym i sąsiednim 
Stawem Perkoz. Przeprowa-
dzona zostanie także hydro-
izolacja zbiornika matami 
bentonitowym, co pozwoli 
na częściowe ustabilizowa-
nie stosunków wodnych na 
terenie parku.

Prezes WPKiW Andrzej 
Kotala podkreśla, że remont 
parkowych stawów trwa już 
od kilku lat, a środki fi nan-
sowe z Funduszu pozwolą 
na szybsze zakończenie prac 
i pokrycie połowy wszyst-
kich wydatków związanych 

z rewitalizacją Stawu Hut-
niczego. 

– Stawy staną się na nowo 
ozdobą największego parku 
miejskiego w Europie – do-
daje Andrzej Kotala.

Umowa pomiędzy Parkiem 
a Funduszem została zawarta 
19 stycznia w obecności Mar-
szałka Województwa Śląskie-
go, Bogusława Śmigielskiego. 
– Chorzowski park od lat jest 
przedmiotem szczególnej 
troski ze strony Funduszu. 
W ciągu ostatnich lat na ochro-
nę przyrody, ścieżki eduka-
cyjne i niezbędne inwestycje  
przekazano ponad 7 mln zł. 
– przypominała Gabriela Le-
nartowicz, prezes WFOŚiGW, 
podpisując decyzję o przy-
znaniu dotacji na remont 
stawu. – To jest nasz wkład 
w to, aby o parku znów można 
było mówić, że jest miejscem, 
z którego mieszkańcy regionu 
mogą być dumni – dodała.

Unikatowy system stawów par-
kowych
Zbiorniki znajdujące się na 
terenie Parku stanowią uni-
katowy system biologiczny. 
Od lat tworzyły wyjątkowy 
mikroklimat i warunki do życia 
dla wielu gatunków ssaków, 
ptaków i płazów.

Jednak w ciągu kilku ostat-
nich lat stawy w chorzow-
skim parku zaczęły niszczeć 

i gnić. Ograniczenie wody 
w Stawie Hutniczym spowo-
dowało zamieranie w nim 
życia biologicznego, a dwa lata 
temu staw prawie całkowicie 
wysechł. Masowo zaczęły 
ginąć żyjące w nim ryby, płazy 
i stawonogi.

Wieloletnie zaniechanie 
czyszczenia stawu, na które-
go dnie gromadziły się śmieci 
i rozkładające się odpady oraz 

brak przepływu wody, dopro-
wadziły do niekontrolowanego 
rozrostu glonów i gnicia orga-
nicznych zanieczyszczeń.

Będą kolejne inwestycje
Rewitalizacja stawów to nie ko-
niec inwestycji planowanych 
w chorzowskim Parku. Na jego 
terenie ma powstać eksploato-
rium – unikatowy w skali kraju 
park technologiczny dla dzieci i 

młodzieży. Uczniowie różnych 
szkół będą mogli obserwować, 
jak w rzeczywistości działają 
prawa chemii i fi zyki. Powsta-
nie także dofi nansowana przez 
Wojewódzki Fundusz ekspo-
zycja ekologiczna związana 
z wykorzystaniem techniki i 
przemysłu w ochronie środo-
wiska. – Chorzowski Park stanie 
się nie tylko wizytówką rekreacji 
na Śląsku, lecz także ekologii w 
regionie oraz dokonujących się 
w nim przez lata przekształceń 
przemysłu i gospodarki – do-
daje Piotr Biernat.

AGNIESZKA KONIECZNY

Rewitalizacja zbiorników 
wodnych w Wojewódz-
kim Parku Kultury i Wy-
poczynku w Chorzowie 
rozpoczęła się w 2005 
roku od zbiornika wod-
nego w Rosarium.

W 2009 roku po pięć-
dziesięciu latach, za 400 tys. 
zł, udało się wyczyścić Kanał 
Regatowy. 

W ubiegłym sezonie pro-
wadzone były prace w stawie 
„Cichy Zakątek”. Ich koszt to 
ok. 152 tys. zł.  Trwa także re-
witalizacja stawu „Perkoz”, na 
którą przeznaczonych zostało 
217 tys. zł.

Zarząd Wojewódzki Związku 
Młodzieży Wiejskiej w Kato-
wicach przeprowadzi akcję 
edukacyjną promującą recy-
kling komputerów w sposób 
przyjazny środowisku. 

Pieniądze na szkolenie 
będą pochodziły z dotacji 
przeznaczonej przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Akcja przeprowadzona 
zostanie w lutym w Często-
chowie podczas turnieju gier 
komputerowych Electronic 
Games Party. Jej współorga-
nizatorami są Urzędy Gminy 
w Kłomnicach i Mykanowie 

oraz Starostwo Powiatowe w 
Częstochowie.

W trakcie akcji wielbicie-
lom gier komputerowych 
przekazana zostanie wiedza 
o zasadach odzysku mate-
riałów z tzw. elektrośmieci, 
jakimi są zużyte lub zepsute 
komputery i sprzęt elektro-
niczny.

Mało kto z młodych użyt-
kowników komputerów 
zdaje sobie sprawę, że nie 
można starego sprzętu wy-
rzucać do śmietnika, ani 
gromadzić na strychach, czy 
w piwnicach.  

– Zużyty sprzęt elektro-
niczny zawiera szkodliwe 

substancje, które przeni-
kając do środowiska stają 
się poważnym problemem. 
Aby uniknąć skażenia trzeba 
postępować z nim zgodnie 
z prawem, dążąc do właś-
ciwej utylizacji i odzysku 
surowców, nadających się 
do produkcji nowych urzą-
dzeń – mówi Piotr Biernat, 
rzecznik Funduszu. Podkre-
śla, że sprawa właściwego 
recyklingu komputerów ma 
szczególne znaczenie w śro-
dowisku młodzieży.

Akcja edukacyjna będzie 
się składała z trzech elemen-
tów: prezentacji zasad, metod 
i celowości recyklingu oraz 
konkursów. W ich trakcie 
wyłonieni zostaną laureaci, 
którzy wykażą się największą 
wiedzą o recyklingu i jego 
zastosowaniu praktycznym. 
Najlepsi otrzymają książki, 
fi lmy oraz sprzęt elektronicz-
ny i komputerowy.

AK

Największy zbiornik wodny znajdujący się na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku 
w Chorzowie zostanie zrewitalizowany. 

Stawy znów będą ozdobą
chorzowskiego Parku

Powstawanie coraz więk-
szej ilości elektrośmieci 
związane jest z postępem 
technologicznym oraz szyb-
kim starzeniem się urządzeń 
elektronicznych i elektrycz-
nych. 

Obowiązujące przepisy 
dotyczące gospodarki odpa-
dami mają pomóc w stwo-
rzeniu takich warunków, 
w których elektrośmieci 
będzie jak najmniej.

Będzie to możliwe tylko 
wówczas, gdy zużyty sprzęt 
trafi do odpowiedniego 
punktu zbiórki, a następ-
nie do właściwego zakładu 
przetwarzania.

Firmy zajmujące się od-
zyskiwaniem sprzętu elek-
tronicznego bardzo często 
dzielą ten proces na trzy 
etapy.

Podczas pierwszego po-
dejmowane są próby napra-
wy i regeneracji zebranych 
urządzeń i zwrócenie ich do 

użytku. Dotyczy to jednak 
niewielkiej ilości zużytego 
sprzętu.

Kolejny etap to sprawdze-
nie, które elementy i części 
nadają się jeszcze do rege-
neracji lub naprawy.

Dopiero ostatni krok, to 
recykling właściwy, polegający 
na odzyskiwaniu poszczegól-

nych substancji i materiałów. 
W efekcie tego działania 
wyselekcjonowane zostają 
m.in. metal, szkło, tworzywa 
sztuczne i guma.

Natomiast odpady za-
wierające elementy niebez-
pieczne zostają unieszkod-
liwione.

AK

Dotacja pozwoli 
na szybsze 
wyremontowanie 
zbiornika i pokrycie 
połowy wszystkich 
wydatków związanych 
z rewitalizacją.

Rewitalizacja zbiorników wodnych znajdujących się na terenie chorzowskiego Parku trwa od 2005 roku

Foto: internet

Szkolenia promujące
recykling komputerów

Warto odzyskiwać
elektroniczne odpady

Zużyty sprzęt komputerowy zawiera niebezpieczne substancje, nie można 
wyrzucać go do śmietnika lub gromadzić na strychach i w piwnicach

Foto: internet
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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.

Apel Głównego Inspektora Pracy:

§

Z
ima w pełni, odczu-
walny mróz i wi-
doczny wszędzie 
śnieg stanowią 
naszą codzien-

ność, a prognozy pogody 
przewidują kolejne opady 
śniegu. 

W związku z nadmier-
ną ilością śniegu i lodu na 
dachach pracodawcy i ich 
pracownicy mają dodat-
kowe obowiązki, bardzo 
trudne ze względu na fakt, 
że praca przy odśnieżaniu 
dachu jest szczególnie nie-
bezpieczna.

Przypomnieć należy, że 
śnieg i lód zalegające na 
dachach budynków mogą 
doprowadzić do narusze-
nia konstrukcji budynku, 
a w efekcie zagrozić bez-
pieczeństwu osób w bu-
dynku. Lód w postaci sopli 
wiszących tuż nad ciągami 
komunikacyjnymi stanowi 
też duże zagrożenie dla 
zdrowia i życia wszystkich 
przechodzących osób. Po-
nadto wykonywanie prac 
polegających na odśnieżaniu 
dachu również może stwa-
rzać ogromne zagrożenie, 
jeśli prace te wykonywane 
są bez znajomości przepi-
sów BHP.

O przestrzeganie tych 
przepisów i zasad bezpie-
czeństwa przy odśnieżaniu 
dachów apeluje Główny 
Inspektor Pracy Tadeusz 
Jan Zając, dlatego poniżej 
przypominamy podstawo-
we kwestie związane z tym 
tematem.

Organizując pracę przy 
odśnieżaniu dachu, należy 
pamiętać o zagrożeniach 
dla pracowników i osób po-
stronnych, jakie mogą stwo-
rzyć spadające z wysokości 
przedmioty, w tym śnieg 
i sople lodu. Ponadto nale-
ży uchronić pracowników 
nie tylko przed upadkiem 
z dachu z powodu zbytniego 
zbliżenia się do jego krawę-
dzi, ale również zabezpie-
czyć ich na wypadek, gdyby 
dach się załamał.

Przede wszystkim zabro-
nione jest zatrudnienie przy 
odśnieżaniu kobiet ciężar-
nych i osób młodocianych 
(które ukończyły 16 lat, a 
nie przekroczyły 18 lat).

Pracownik, który ma za 
zadanie odśnieżyć dach, nie 
musi mieć szczególnych 
kwalifi kacji, ale obowiąz-
kowo powinien być po 
aktualnym szkoleniu BHP, 
którego program obejmo-
wał zagadnienia dotyczące 
zasad BHP przy odśnieżaniu 
obiektów. Oprócz szkole-
nia BHP powinien mieć 
ważne i aktualne badania 
lekarskie stwierdzające 
zdolność do wykonywania 
pracy przy odśnieżaniu, w 
tym specjalistyczne badania 
lekarskie potwierdzające 
brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości. Pra-
cownik odśnieżający dach 
powinien także przejść in-
struktaż stanowiskowy i być 
zapoznany z oceną ryzyka 
zawodowego, związanego 
z wykonywaną pracą. Za-
bronione jest dopuszczanie 
pracowników do pracy na 
wysokości przy odśnieża-
niu, jeśli nie spełniają po-
wyższych wymogów.

Jeśli nawet pracownik 
spełnia powyższe wymogi, 
to i tak nie wolno dopuścić 
do pracy, jeśli nie zostały mu 
zagwarantowane skuteczne 
środki ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysoko-

ści lub nie wyposażono go 
w indywidualne środki ochro-
ny przed takim upadkiem 
(takie, jak np. szelki wraz 
z linką bezpieczeństwa 
i amortyzatorem, hełm 
spełniający normy PN-EN 
397:1997, obuwie zabezpie-
czające przed poślizgnięciem, 
rękawice ochronne). Do 
obowiązków pracodawcy 
należy bowiem wyposa-
żenie pracownika w od-
powiednie środki ochrony 
indywidualnej, chroniące 
przed upadkiem z wyso-
kości, a obowiązkiem pra-
cownika jest stosowanie 
tych środków. Pracodawca 
musi także zadbać o to, by 
pracownicy umieli posłu-
giwać się przydzielonym 
im sprzętem i środkami 
zabezpieczającymi przed 
upadkiem z wysokości.

Dodatkowo przed rozpo-
częciem prac na dachu należy 
odpowiednio przystosować 
stanowisko pracy, tzn. wy-
znaczyć i wygrodzić strefy 
niebezpieczne, w których 
istnieje zagrożenie spada-
jącymi masami usuwanego 
śniegu, lodu, jak również 
narzędziami.

Powinno się także zapew-
nić bezpośredni nadzór nad 

wykonywanymi pracami, 
a pracownicy przed roz-
poczęciem każdorazowo 
pracy powinni być poin-
formowani o imiennym 
podziale pracy, kolejnoś-
cią wykonywania zadań 
i wymaganiami BHP przy 
wykonywaniu poszczegól-
nych czynności.

W sytuacji gdy praco-
dawca nie zapewnia swoim 
pracownikom bezpiecznych 
i higienicznych warunków 
pracy i stwarzają one bez-
pośrednie zagrożenie dla 
zdrowia lub życia pracow-
nika albo gdy wykony-
wana przez pracownika 
praca grozi takim niebez-
pieczeństwem innym oso-
bom, pracownik – zgodnie 
z art. 210 § 1 K.p. – może 
powstrzymać się od pracy 
z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia.

Należy w takim przy-
padku zgłosić pracodawcy 
fakt i przyczynę odmowy 
podjęcia pracy, a obowiąz-
kiem pracodawcy będzie 
usunięcie przyczyn unie-
możliwiających bezpieczne 
wykonywanie pracy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Bezpieczne odśnieżanie dachów – 
obowiązki pracodawcy i pracownika

Foto: internet

Do obowiązków pracodawcy należy wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 
chroniące przed upadkiem z wysokości, a obowiązkiem pracownika jest stosowanie tych środków.

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
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.179,70 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2009 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.179,70 zł do 4.048,10 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2009 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.048,10 (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w III 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

»  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).
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Wszystkich Czytelników Tygodnika Śląsko–Dąbrowskiego zapraszamy do wypełnienia 
krótkiej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam lepiej poznać Państwa oczekiwania co do na-
szej gazety oraz prześledzić sposób jej kolportażu. 

Ankieta jest anonimowa, ale wśród Czytelników, którzy podadzą swoje dane osobowe, 

rozlosujemy nagrody: związkowe polary i koszulki oraz zestawy gadżetów.

Wypełnione ankiety należy wysyłać na adres: Redakcja Tygodnika Śląsko-Dąbrow-

skiego, ul. Floriana 7, 40–286 Katowice. 

1.  Jak często czytasz Tygodnik Śląsko-Dąbrowski?
–  regularnie – każdy numer

–  często – co drugi, trzeci numer

–  sporadycznie, kilka razy do roku

2.  W jaki sposób Tygodnik dociera do Ciebie?
–  poprzez komisję zakładową

–  poprzez biuro terenowe

–  ściągam wersję elektroniczną ze strony internetowej

–  zabieram Tygodnik z siedziby Zarządu Regionu

–  inną drogą (jaką?) …....................................................

3.  Kiedy nowy numer Tygodnika trafi a do Ciebie? 
–  w środę (w dniu druku)

–  w czwartek

–  w piątek

–  w sobotę lub niedzielę

–  w kolejnym tygodniu

4.  Oceń Tygodnik w skali od 1 do 5 (5 to ocena najwyższa):
–  dobor tematów  1            2            3            4            5

–  aktualność tematów  1            2            3            4            5

–  poziom tekstów  1            2            3            4            5

–  dobór i poziom zdjęć  1            2            3            4            5

–  wygląd gazety   1            2            3            4            5

–  jakość druku i papieru  1            2            3            4            5

5.  Oceń Tygodnik w zakresie doboru tematyki tekstów  za   odpowiednia  za

    mało  ilość     dużo

–  sprawy związkowe (region) – protesty pracownicze, 

walka o miejsca pracy, itp.

– sprawy związkowe (region) – przykłady korzyści 

z przynależności do Solidarności, związkowe sukcesy

–  sprawy związkowe (kraj) –  wiadomości z Komisji 

Krajowej, sytuacja zakładów pracy w innych regionach

–  informacje o Karcie Grosik

–  kultura

–  sport

–  tematyka historyczna

–  rozrywka (krzyżówki, dowcipy)

–  tematyka regionalna (ale nie związkowa) – wydarzenia 

z miast i gmin

–  informacje i porady z zakresu prawa pracy

–  informacje i porady z zakresu przepisów bhp

6.  Jakich tematów wg Ciebie brakuje w Tygodniku Śląsko-Dąbrowskim? Co zmie-
niłbyś w gazecie?

 ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Dane osobowe:
– płeć     K   M   

– wiek   18–30          31–45         46–60         powyżej 60

– wykształcenie wyższe         średnie          zawodowe          podstawowe

– zawód  ….........................................................................................

Dane osobowe (dla osób uczestniczących w konkursie)
– imię i nazwisko ..................................................................................................................

 adres ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

Czytelniku – czekamy na Twoją opinię!

      

Z
wiązki zawodowe nie 
cieszą się dobrą prasą, 
media chętnie pokazu-
ją grzechy niektórych 
związkowych działa-

czy, prawie wcale nie zajmując 
się tym, co związki robią na co 
dzień, skutecznie służąc pracow-
nikom. Przedstawiciele młodego 
pokolenia, mimo kreowanego w 
mediach niekorzystnego wize-
runku związków zawodowych, 
starają się wyrobić własne zda-
nie na temat organizowania się 
pracowników. 

Przeprowadziłam sondaż 
wśród znajomych w wieku od 20 
do 28 lat rokiem, aby dowiedzieć 
się, czy organizacje związkowe 
stanowią dla nich dobrą alter-
natywę w obronie własnych 
praw. Część z nich zetknęła się 
ze związkami w swoim miejscu 
pracy, część tylko teoretyzuje.

– Związki są dziś potrzebne 
szczególnie w tych zakładach 
pracy, w których zatrudniona 
jest znaczna liczba pracowni-
ków oraz tam, gdzie prawo 
pracy jest notorycznie łamane 
– uważa Krzysztof, doktorant z 
Uniwersytetu Śląskiego. - Związ-
ki zawodowe są potrzebne, gdy 
w zakładzie pracy łamane są 
prawa pracowników lub gdy 
chce się wynegocjować popra-
wę warunków pracy czy wyna-
grodzenia – potwierdza Anna,  
młoda nauczycielka. 

Dobrego zdania o związkach 
zawodowych nie ma natomiast 
Magda, absolwentka pedagogiki 
specjalnej. Jej zdaniem, bywają 
wykorzystywane przez „nie-
robów”, tylko po to, by zacho-
wać swoje stanowisko. – Z dru-
giej strony swoich praw trzeba 
bronić, a związki sporo mogą. 
Naprawdę trudno jest mi się 
jednoznacznie określić – dodaje 
jednocześnie. 

Część młodych pracowników 
uważa, że założenie organizacji 
związkowej jest niebezpiecz-
ne, że pracodawca zwolni tego 
pracownika. – Związki zawo-
dowe są potrzebne, tylko musi 
być współpraca między nimi a 
pracodawcą. Pokutuje opinia, 

że związki walczą z pracodaw-
cą – stwierdza Beata, 25-letnia 
bibliotekarka.

Na podstawie zebranych 
przeze mnie odpowiedzi można 
wysunąć wniosek, iż deklaracja 
przystąpienia do związku zawo-
dowego w dużej mierze zależy 
od aktywności przedstawicieli 
organizacji w danym zakładzie 
pracy. Świadczy o tym przykład 
Anny, która z dwóch związków 
działających w szkole wybrała 
ten, którego reprezentantka 
wykazywała się aktywnością 
i zachęcała do wstąpienia właś-
nie do jej związku. Potwierdza 
to Agnieszka, 25-letnia pracow-
nica Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach. Jak mówi, związki 

powinny też organizować spot-
kania informacyjne dla młodych 
pracowników. – Działalność związ-
ków najbardziej potrzebna jest 
w firmach prywatnych – dodaje. 
Wie o czym mówi, bo pracuje 
właśnie w tym sektorze. 

Większość badanych potwier-
dza, że od związków oczekiwaliby 
przede wszystkim darmowych 
porad prawnych, pomocy w 
uzyskaniu częściowej refundacji 
studiów podyplomowych, kur-
sów, wsparcia i dbałości o interesy 
pracowników. - Do wstąpienia 
skłoniłyby mnie konkretne ko-
rzyści z członkostwa. U mnie w 
szkole są to np. karnety na basen. 
Ważna byłoby też pomoc związ-
kowców w przypadku problemów 
w pracy, na przykład konfliktu z 
przełożonym. – Związki to dla 
mnie pomoc w załatwieniu pod-
wyżki, pomoc przy zwolnieniu, 
a z drugiej strony to wyjazdy 
finansowane – wylicza Beata, 
która niedawno zaczęła pracę 
w bibliotece
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Pomoc prawna, załatwienie podwyżki, dofi nansowania i tanie 
szkolenia – tego młodzi pracownicy oczekują od związków zawodowych.

Okiem młodego pokolenia
Zapytaj eksperta

o radę pracowników
– W jaki sposób rada pracowników może uzy-
skać informacje od pracodawcy, jak powinny 
przebiegać wybory nowej rady oraz czego 
związkowcy mogą się spodziewać po zno-
welizowanej ustawie o radach pracowników 
– na te i inne pytania można zasięgnąć odpo-
wiedzi u wojewódzkiego konsultanta ds. rad 
pracowników. 

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń Śląsko- 

Dąbrowskiej Solidarności – bo to ona pełni 

obowiązki konsultanta – dyżuruje od ponie-

działku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod nr tel. 

32 353 84 25 wew. 428, e–mail: zagraniczne@

solidarnosc-kat.pl. Istnieje też możliwość prze-

prowadzenia konsultacji osobiście po wcześniej-

szym ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach realizowanego 

przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność 

w partnerstwie z OPZZ projektu „Niezależna 

ekspertyza ekonomiczna standardem dialogu 

społecznego w obliczu zmiany gospodarczej”. 

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 Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego.

Do wstąpienia do 
związków zawodowych 
zachęcą konkretne 
korzyści, np. pomoc 
w konfl ikcie 
z pracodawcą.

– Działalność związków najbardziej potrzebna jest w fi rmach 
prywatnych – uważają młodzi ludzie
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