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Reklama

Niewypłacanie wynagrodzeń pracowniczych znów staje się problemem. Z najnowszych danych Państwowej 
Inspekcji Pracy wynika, że w 2009 roku liczba pracowników, którym nie zapłacono za pracę, wzrosła o 65 proc.

Znów nie płacą za pracę
P

rzeprowadzone 
w 2009 r. kontrole 
inspekcji wykazały 
86,3 tys. przypad-
ków niewypłace-

nia wynagrodzenia. Rok 
wcześniej było ich 52,2 tys. 
O ponad połowę w zeszłym 
roku zwiększyła się też kwota 
niewypłaconych należności, 
w 2009 r. było to 142 mln zł. 
Wzrosła także liczba praco-
dawców, u których inspekto-
rzy pracy ujawnili naruszenia 
przepisów w sferze innych 
świadczeń przysługujących 
za pracę. 

Dane na ten temat za-
prezentowano w zeszłym 
tygodniu podczas konferen-
cji w siedzibie Państwowej 
Inspekcji Pracy. – Wzrost 
liczby pracowników po-
zbawionych wynagrodzeń 
i innych należności, a także 
nieprawidłowości w zakre-
sie rozwiązania stosunku 
pracy, w większości wynikają 
z sytuacji finansowej pra-
codawców spowodowanej 
kryzysem i brakiem rezerw 
fi nansowych – powiedział 
Główny Inspektor Pracy 
Stanisław Zająć. 

Jego zdaniem, w niektó-
rych przypadkach odmowa 
wypłaty należnego wyna-
grodzenia nie wynikała np. 
z problemów z wyegzekwo-
waniem od kontrahentów 

należności za wykonane 
usługi, lecz z chęci przezna-
czenia „zaoszczędzonych” 
kwot na wypełnienie innych 
zobowiązań fi rmy. 

Państwowa Inspekcja Pracy 
przyznaje, że dane zebrane 
przez inspektorów dotyczą 
tylko przypadków wykry-
tych dzięki ich kontrolom. W 
rzeczywistości skala zjawiska 
jest znacznie większa.

Ogółem w ub. roku in-
spektorzy nałożyli 20,2 tys. 
mandatów na łączną kwotę 
25 mln zł, skierowali do 
sądów ponad 1500 wnio-
sków o ukaranie, a w 280 
przypadkach zawiadomili 
prokuraturę. – Zastanawia 
postawa niektórych proku-
ratur, które w sytuacji, kiedy 
mamy podejrzenie, iż dzia-
łanie pracodawcy jest upor-
czywe i złośliwe, biorą udział 
w postępowaniu, a nawet je 
umarzają. Zamierzam omó-
wić ten temat z ministrem 
sprawiedliwości, bo problem 
wypłaty wynagrodzeń jest w 

Polsce niestety problemem 
stałym, zmienia się tylko 
jego skala, raz jest lepiej, raz 
gorzej – powiedział Tadeusz 
Zając. Podkreślił, że jest to 
problem nie tylko prawny, 
ale i moralny. 

– Niewypłacanie wynagro-
dzeń to wciąż duży problem 
również w naszym woje-
wództwie – potwierdza He-
lena Piksa, prawnik Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Z jej doświadczeń wynika 
jednak, że nie można mówić 
o jakimś bardzo znaczącym 
wzroście tego typu zachowań. 
– Dopóki fi rma istnieje i ma 
perspektywy przetrwania, 
pracownicy niezbyt chętnie 
decydują się na bój o pie-
niądze. Boją się zwolnień. 
Liczą, że pracodawca w końcu 
wszystko zapłaci. Dopiero 
w momencie upadku decydują 
się walczyć o swoje pieniądze 
– mówi Helena Piksa

Jej zdaniem, trwający od 
kilkunastu miesięcy kryzys 
zrodził jednak inną patolo-
gię: obniżanie wynagrodzeń 
oraz przedłużanie umów na 
czas określony. – Na drodze 
sądowej trudno z tym wal-
czyć. A są to działania bar-
dzo dokuczliwe dla załóg, 
utrudniające życie, choćby 
zaciągnięcie kredytu w banku 
– uważa Helena Piksa.

WOJCIECH GUMUŁKA

Problem wypłaty 
wynagrodzeń 
jest w Polsce 
problemem stałym, 
zmienia się tylko jego 
skala.

Solidarność 
od wielu lat 
prowadzi 
działania 
w obronie 
prawa 
pracowników 
do wynagro-
dzenia
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INNI napisali

Węglowi prezesi 
bez czternastek
i nagród

A
ni barbórki, ani czternastej pensji, 
ani nagród jubileuszowych i depu-
tatu węglowego - bez tych dodat-

kowych świadczeń będą musieli radzić 
sobie szefowie spółek węglowych. 

Zarobią w związku z tym o ponad 
40 tysięcy złotych brutto mniej w skali 
roku. Pieniądze stracili w wyniku ubie-
głorocznej kontroli Najwyższej Izby 
Kontroli w Kompanii Węglowej, która 
wykazała, że korzystanie z fi nansowych 
przywilejów prowadzi do naginania 
ograniczeń płacowych zawartych w tak 
zwanej ustawie kominowej. 

Wczoraj o modyfi kacji warunków 
umów o pracę z członkami zarządu 
poinformowała Jastrzębska Spółka Wę-
glowa. Zmianę wprowadzono 1 marca 
decyzją rady nadzorczej – na polecenie 
właściciela JSW, czyli Ministerstwa Go-
spodarki. Do tej pory dodatkowe świad-
czenia przysługiwały szefom spółek, tak 
samo jak reszcie pracowników kopalń 
- na mocy regulacji branżowych i we-
wnętrznych przepisów obowiązujących 
w górnictwie. 

- Nie dyskutujemy z decyzją właściciela, 
jednak trudno nie odnieść wrażenia, że 
w ten sposób tworzy się grupę pracow-
ników gorzej traktowanych - stwierdził 
Jarosław Zagórowski, prezes JSW. 

W dwóch pozostałych śląskich spół-
kach węglowych nowe zasady wynagra-
dzania członków zarządu obowiązują 
już co najmniej od ubiegłego miesiąca. 
Z początkiem roku wprowadzono je w 
Katowickim Holdingu Węglowym. - 
Dostosowaliśmy się do zaleceń resortu 
gospodarki bez żadnego komentarza - 
powiedział Ryszard Fedorowski, rzecz-
nik KHW. 

Natomiast jak poinformował nas 
Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii 
Węglowej, w spółce wynagrodzenia 
prezesa i członków zarządu zostały 
skorygowane zgodnie z ustawą komi-
nową w lutym. 

» Polska Dziennik Zachodni, 
9 marca 2010, Marcin Zasada

W ZUS na 
emerytury 
brakuje 
50 miliardów 
złotych rocznie

Z
US potrzebuje coraz większych 
dotacji, aby wypłacać świadcze-
nia – wynika z najnowszej pro-

gnozy wpływów i wydatków Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład 
szacuje, że defi cyt administrowanego 
przez niego FUS wyniesie w latach 
2011–2015 co najmniej 303 mld zł. 
Maksymalnie – 417 mld zł. Ostatnia 
pięcioletnia prognoza szacowała defi cyt 
FUS (w latach 2009–2013) na kwotę od 
216 do 334 mld zł.

W skład FUS wchodzą cztery fun-
dusze – emerytalny, rentowy, wypad-
kowy i chorobowy. To do nich wpły-
wają poszczególne składki opłacane 
przez ubezpieczonych. Odpowiadają 
też za wypłatę świadczeń. Jednak ze 
składek wpływa mniej pieniędzy, niż 
FUS wydaje na świadczenia. Dlatego 
jest dotowany z budżetu. W tym roku 
dotacja ma być rekordowa i wyniesie 
38 mld zł. Oprócz tego FUS wyda 7,5 
mld zł z Funduszu Rezerwy Demo-
grafi cznej i pożyczy w bankach lub 
budżecie około 4 mld zł.

Z prognozy FUS wynika, że najwięk-
szy defi cyt ma fundusz wypłacający 
emerytury. W ciągu najbliższych pię-
ciu lat wyniesie minimum 232 mld, a 
maksymalnie aż 297 mld zł.(…) 

W roku 2005 (po demonstracjach gór-
ników pod Sejmem i przed wyborami) 
i 2007 (też przed wyborami) rządzący 
podejmowali decyzję o wydłużaniu o 
kolejny rok przywilejów emerytalnych. 
W efekcie na wcześniejsze emerytury 
masowo odchodziły 55-letnie kobie-
ty i 60-letni mężczyźni. Na przykład 
w 2008 roku ZUS przyznał 340 tys. 
nowych emerytur, z tego większość 
osobom, które nie osiągnęły wieku 
emerytalnego.

Przekupywanie przywilejami nie jest 
nowością. Wcześniej, w okresie stanu 

wojennego, rząd przyznał przywileje 
odchodzenia z rynku pracy wielkiej 
grupie osób przynajmniej formalnie 
zatrudnionych w tzw. szkodliwych 
warunkach lub całym grupom zawo-
dowym (np. nauczycielom czy zatrud-
nionym w PKP). Nie były one jednak 
uzasadnione ciężkimi warunkami ich 
pracy (zostały ograniczone od począt-
ku 2009 roku ustawą o emeryturach 
pomostowych).

Kolejna fala ucieczki na wcześ-
niejsze emerytury i renty odbyła się 
w latach 90., gdy rządy traktowały te 
świadczenia jako swoistą poduszkę 
bezpieczeństwa przed niezadowole-
niem osób tracących pracę w wyniku 
restrukturyzacji gospodarki.

A osoby odchodzące wcześniej na 
emeryturę nie odkładają na nią wystar-
czającego kapitału. Do ich świadczeń 
muszą więc dopłacać podatnicy i stąd 
tak olbrzymie manko w FUS.

W najbliższych pięciu latach duży 
defi cyt odnotuje też fundusz rentowy 
FUS. Wynika to głównie z decyzji 
o obniżeniu składki rentowej. Zmniej-
szyła się ona z 13 proc. do 6 proc. 
W efekcie fundusz, który według pro-
gnozy sprzed trzech lat miał mieć od 
2008 roku nadwyżkę, notuje ujemne 
saldo. Wyniesie w latach 2011–2015 od 
76 mld zł do 110 mld zł. Defi cyt fun-
duszu rentowego wynika też z tego, 
że do 1997 roku wiele osób otrzymy-
wało renty według bardzo łagodnych 
kryteriów. Część z nich otrzymuje je 
do dzisiaj.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
8 marca 2010, Bartosz Marczuk

TRZY pytania
Damian Jonak, mistrz świata federacji IBC kategorii 
wagowej junior średniej, członek Solidarności

Mocno czuję wsparcie moich fanów 
ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
Zapowiadałeś że ni e będziesz walczył w 
Spodku podczas sobotniej gali Diamond 
Boxing Night i słowa dotrzymałeś...

– Przede wszystkim chciałem przeprosić 
wszystkich moich fanów ze Śląska i Zagłę-
bia, którzy liczyli, że będą mogli zobaczyć 
mnie na żywo w Katowicach. Nie było 
to możliwe, bo decyzja o zakończeniu 
współpracy z Andrzejem Grajewskim 
jest ostateczna. Wbrew obietnicom pan 
Grajewski nie zapewnił mi pomocy praw-
nej w sporze z poprzednim promotorem, 
nasza umowa więc wygasła. Gdybym miał 
jeszcze jakieś wątpliwości co do jego inten-
cji, to sprawę przesądzają nieprawdziwe 
wieści rozpuszczane po sobotniej gali na 
temat mojej osoby. Podczas telewizyjnej 
transmisji padło wiele nieprawdziwych 

i niesprawiedliwych słów, również pod 
kierunkiem naszego związku. Wszyst-
ko przez to, że sama impreza okazała 
się organizacyjną klapą. W Spodku było 
może 600 widzów, nie zadbano nawet o 
dyżur karetki. Bez kibiców-związkowców 
i wsparcia Solidarności nie udało się do-
brze zorganizować tej imprezy. 
Co dalej z twoją karierą? Jesteś skonfl ik-
towany z dwoma ważnymi postaciami 
polskiego boksu zawodowego...

– To nie jest oczywiście komfortowa 
sytuacja. W boksie tak bywa, że czasem 
sprawy pozasportowe wpływają na 
losy zawodnika. Ale wszystko co złe, 
kiedyś się skończy. Nie chcę zdradzać 
szczegółów, ale liczę, że przynajmniej 
część moich problemów już wkrótce 
się wyjaśni. 
Kiedy więc zobaczymy cię na ringu? 

– Kiedy tylko ten pozasportowy 
bałagan się zakończy. Może w maju, 
może nawet wcześniej.  Póki co trenuję 
indywidualnie, dbam o formę. Czuję 
wsparcie od moich fanów, przede 
wszystkim tych z Solidarności. Wiem, 
że czekają na moje pojedynki, więc nie 
mogę ich zawieść.  

WG

Damian Jonak liczy, że 
na ring powróci już za 
kilka tygodni.

rok mija od śmierci Zbigniewa Religi. Profesor 
zmarł 8 marca 2009 r. po długiej walce 
z ciężką chorobą. Miał 70 lat. Był założycielem 
Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, nauczycielem 
wielu lekarzy i twórcą programu transplantacji 
serca w Polsce. Największe sukcesy zawodowe 
Zbigniewa Religi związane są z Zabrzem. Tu 15 
sierpnia 1985 r. przeprowadził pierwszą opera-
cję na sercu, a kilka miesięcy później pierwszą 
udaną transplantację serca w Polsce. W 1988 r. 
z jego inicjatywy powstała Pracownia Sztuczne-
go Serca Śląskiej Akademii Medycznej. W ostat-
nich latach był ministrem zdrowia. Kilkakrot-
nie spotykał się z Solidarnością służby zdrowia 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Przez związkow-
ców jest wspominamy jako trudny negocjator, 
ale zawsze traktujący ich z z szacunkiem.

LICZBA tygodnia

1

Oferta Fundacji rozchwytywana

Foto: internet

Jak świeże bułeczki rozchodzą się miejsca na koloniach 
organizowanych przez Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci 
i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorz 
Kolosy.  W ciągu trzech dni zarezerwowane zostały wszyst-
kie miejsca na wszystkich turnusach w dwóch ośrodkach 
w górach. 

Od 1 marca, czyli od momentu opublikowania oferty w folde-
rach i w internecie, zarezerwowano 1500 spośród 3000 miejsc na 
koloniach, które organizuje Fundacja. - Już w lutym urywały się 
telefony z pytaniami, od kiedy można rezerwować miejsca, 
a od 1 marca zaczęły ustawiać się kolejki – mówi Wioletta Sznap-
ka, kierownik Biura Fundacji. 

Największym wzięciem cieszyły ośrodki w Istebnej i w Zwardo-
niu. – Po pierwsze są już po raz kolejny w naszej ofercie i cieszą 
się doskonała opinią. A po drugie mają niezwykle konkurencyjną 
cenę. W związku z tym, że znajdują się na terenie naszego woje-
wództwa, dzieci mają większe dofi nansowanie 350 – 400 zł. A to 
oznacza, że już za 500 zł mogą spędzić dwutygodniowe wakacje 
w górach, w ośrodku z basenem – podkreśla Wioletta Sznapka. 

Miejsca na koloniach nad morzem, choć są trochę droższe, 
a dofi nansowanie do nich niższe, też cieszą się ogromnym powo-
dzeniem. Jeden z zakładów wykupił w całości dwa turnusy, prawie 
200 miejsc w Mrzeżynie  dla dzieci swoich pracowników.

– W przyszłym roku poszerzymy ofertę o kolejny ośrodek 
w Beskidach. Wiele zależy jednak od tego, jakie sumy od darczyń-
ców wpłyną na konto Fundacji– mówi kierownik Biura. 

Fundację może wspomóc każdy i to naprawdę niewielkim 
kosztem. Po prostu wystarczy wskazać, aby 1 procent jego po-
datku został skierowany właśnie na konto Fundacji im. Grzegorz 
Kolosy. Jak to zrobić, można przeczytać na str. 8 tego numeru 
tygodnika.

POD
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W 
l o k a l a c h 
gastrono-
micznych 
o pow. do 
100 m. kw. 

ich właściciele będą decy-
dować o zakazach palenia 
papierosów, a w większych 
wprowadzony zostanie obo-
wiązek wydzielenia pomiesz-
czenia dla palących. W szpi-
talach i szkołach wyznaczone 
zostaną miejsca na palarnie 
– takie m.in. zapisy zawiera 
ustawa antynikotynowa, 
przyjęta przez Sejm w ze-
szłym tygodniu.

Polska ustawa antynikoty-
nowa jest najmniej restryk-
cyjną ze wszystkich państw 
UE, w których wprowadzo-
no radykalny zakaz palenia 
w miejscach publicznych. 
Paradoksalnie, w Polsce, w 
której palacze stanowią bli-
sko 10-milionową rzeszę, 
gdzie rocznie odnotowu-
je się 18 tys. przypadków 

zachorowań na raka płuc, 
a codziennie z powodu pale-
nia umiera ponad 100 osób, 
ustawa daje palaczom więcej 
uprawnień, niż mieli przed 
jej przyjęciem.

W opinii Piotra Dudy, szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści, zwyciężyło lobby restaura-
torów oraz fi rm tytoniowych, 
którzy obawiali się, że zakazy 
palenia wypłoszą im klientów. 
Z drugiej strony, rządzący 
złagodzili ustawę, nie chcąc 
utracić wpływów z akcyzy na 
wyroby tytoniowe, które tylko 
w 2009 roku zasiliły budżet 
państwa na kwotę 14,5 mld 
zł. Duda jest przekonany, że 
decyzje o rzuceniu bądź ogra-
niczeniu palenia, w ogromnym 
stopniu zostają wymuszone 
restrykcyjną polityką państwa 
wobec palaczy.

– Jestem zawiedziony, bo 
z dużej chmury spadł mały 
deszcz. Nie chodzi o to, aby 
dyskryminować palaczy, ale 

jestem przekonany, że gdyby 
ustawa antynikotynowa 
była bardziej restrykcyjna, 
to wiele osób przynajmniej 
ograniczyłoby palenie – mówi 
Piotr Duda. 

W czerwcu minie 20 lat od 
czasu, gdy Piotr Duda rozstał 
się z nałogiem. Kiedyś wypalał 
nawet trzy paczki papierosów 
dziennie, a dziś wie, że bez 
nikotyny da się żyć. 

Decyzję o rzuceniu pale-
nia podjęła również Danuta 
Jemioło, członek Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Jednak nie potępia 
osób palących. Wskazuje, 
że gdy zapanowała moda 
na niepalenie, to ludzie uza-
leżnieni od nikotyny są dys-
kryminowani i zadręczani. 
- Zauważam nachalną do-
minację osób niepalących 
nad palaczami. Oni są wręcz 
prześladowani. Uważam, że 
ingerencja państwa w życie 
palaczy jest niepotrzebna. 

Dlaczego nikt nie stara się 
alkoholików odciągnąć od 
picia? – pyta poirytowana 
Danuta Jemioło.     

Inaczej na sprawę patrzy 
Andrzej Powała, przewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Budryk. Zapisami dotyczą-
cymi wydzielenia miejsc do 
palenia w szkołach i w szpi-
talach jest zbulwersowany. 
– Ta ustawa będzie jeszcze 
bardziej rozpowszechniać 
palenie. Na pewno nie lob-
bowali za nią ludzie, którzy 
promują zdrowy styl życia. 
– mówi Powała. 

Piotr Duda zapowiada, że 
jeśli ustawa w swej ostatecznej 
treści nałoży na pracodawcę 
obowiązek tworzenia palar-
ni w pracy, to będzie musiał 
się temu podporządkować. 
W przeciwnym razie, w Za-
rządzie Regionu nie będzie 
wydzielonego miejsca dla 
palaczy.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Negatywne skutki obec-
nego kryzysu i dążenie 

do zysku za wszelką cenę 
powodują, że coraz częś-
ciej przedsiębiorcy zapo-
minają o etyce w biznesie. 
A przecież, jak powiedział 
Albert Schweitzer, niemiecki 
fi lozof i laureat Pokojowej 
Nagrody Nobla, „etyka jest 
niczym innym jak tylko sza-
cunkiem dla życia”.

Stosowanie zasad etyki 
w biznesie opłaca się zarówno 
pracownikom jak i pracodaw-
com. Wspierana przez Komisję 
Europejską idea „fl exicurity” po-
zwala połączyć dwa na pozór 
sprzeczne dążenia – elastycz-
ność zatrudnienia oraz bezpie-
czeństwo pracowników, także 
to socjalne. Odpowiedzialna 
fi rma dba nie tylko o zysk, ale 
także o zatrudnionych w niej 
ludzi, o ochronę środowiska, 
o region. Etyka biznesu opie-
ra się na dialogu społecznym 
pracodawców i pracowników. 
Wielu właścicieli fi rm zaczyna 
dostrzegać, że sama efektyw-
ność nie wystarcza. Zaufanie 
partnerów biznesowych zysku-
je się także dzięki uczciwości 
i pozytywnej rekomendacji 
pracowników oraz klientów. 
A to już konkretnie przekłada 
się na zyski. To jak fi rma po-
strzegana jest przez klientów i 
pracowników świadczy o kul-
turze organizacyjnej danego 
przedsiębiorstwa.

W Polsce wiedzą o tym 
wciąż nieliczni właściciele 
firm, dlatego pojawiają się 
projekty promujące ideę od-
powiedzialnego społecznie 

biznesu i fl exicurity. W jednym 
z takich projektów: „Etyka a 
biznes – społeczne aspekty 
podnoszenia potencjału adap-
tacyjnego przedsiębiorstw oraz 
pracowników” współfi nanso-
wanego przez UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego bierze udział Krajowy 
Sekretariat Banków, Handlu 
i Usług NSZZ „Solidarność” we 
współpracy ze Związkiem Rze-
miosła Polskiego oraz Business 
Consulting Polska.

– Projekt jest odpowiedzią 
na potrzeby pracodawców 
i pracowników. To nie tylko 
promocja społecznej odpowie-
dzialności biznesu, ale także 
próba uwrażliwienia obu stron 
na etykę w biznesie. Jest to 
tym bardziej istotne teraz - 
w dobie kryzysu. Wzajemne 
zaufanie, szacunek i dialog 
mogą przynieść obopólne 
korzyści: zarówno fi rmie, jak 
i pracownikom – podkreśla 
Alfred Bujara, przewodniczą-
cy Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubezpie-
czeń NSZZ „Solidarność” 
i koordynator projektu.

W ramach projektu przepro-
wadzono cykl ogólnopolskich 
szkoleń i warsztatów, które 
przygotują uczestników do 
prowadzenia odpowiedzial-
nego dialogu w miejscu pracy, 
z uwzględnieniem jego aspek-
tów psychologicznych, praw-
nych oraz ekonomicznych.

W dobie społeczeństwa in-
formacyjnego przedsiębiorcy 
łatwo mogą utracić budowaną 
przez lata reputację. Dlatego 
coraz więcej z nich tworzy 

wewnętrzne kodeksy etyki, 
dzięki której minimalizują za-
grożenie „sytuacją kryzysową”. 
Tego między innymi uczą się 
uczestnicy wspomnianego 
projektu.

– Wprowadzając kartę etyki 
zawodowej w fi rmie pokazujemy 
pracownikom, że ich szanujemy 
i działamy zgodnie, nie tylko 
z przepisami prawa lokalnego, 
ale także zgodnie z własnym 
sumieniem. Firmowy kodeks 
etyki jest potwierdzeniem sto-
sowania nowoczesnych metod 
zarządzania, w których liczy 
się dobro pracownika spędza-
jącego w fi rmie przeważnie 
1/3 życia.

Poprzez projekt i towarzy-
szącą mu kampanie medialną 
chcemy, aby etyka w biznesie 
nabrała znaczenia i dla przed-
siębiorców i dla pracowników, 
aby stała się podstawą i wy-
znacznikiem ich wzajemnych 
relacji – mówi Prezes Związku 
Rzemiosła Polskiego Jerzy 
Bartnik – Szacunek i zaufa-
nie można wypracować tylko 
poprzez dialog. A pierwsze 
efekty naszych działań są już 
widoczne.

Zadowoleni i pozytywnie 
zmotywowani pracownicy 
są bardziej efektywni, niż ci, 
dla których przychodzenie do 
pracy jest codzienną udręką. 
Pracodawcy muszą być świa-
domi, że działalność gospo-
darcza zgodna z zasadami 
etyki po prostu im się opłaca. 
Firma dbająca o pracowników 
i odnosząca się do nich z sza-
cunkiem może liczyć na to, że 
się odwzajemnią.

Etyka – czy to się opłaca?
Reklama

Posłowie, zamiast zaostrzyć przepisy dotyczące palenia papierosów, jeszcze je złagodzili, przyjmując w ostatniej 
chwili poprawkę autorstwa PO, umożliwiającą tworzenie palarni w miejscach, w których dotychczas było to niemożliwe.

Ustawa antynikotynowa
jest przyjazna dla palaczy

Słynny plakat Andrzeja Pągowskiego z 1994 roku



Konkurs o wojnie z 1920 roku 
Stowarzyszenie NZS 1980 po raz kolejny, 
przygotowało konkurs literacko-historyczny 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
W tym roku młodzież zmierzy się z trud-
nym tematem: Za wolność waszą i naszą 
– wojna polsko-bolszewicka 1920. Jed-
nym ze sponsorów konkursu jest Śląsko
-Dąbrowska Solidarność.

– Chcemy popularyzować wśród ucz-
niów wiedzę na temat najnowszej historii 
Polski, zachęcać ich do twórczego myślenia 
i dyskusji nad trudnymi kwestiami oraz 
uwrażliwiać na dostrzeganie związków 
obecnej rzeczywistości z odległymi dla niej 
wydarzeniami – mówi Zbigniew Kopczyń-
ski, Prezes Stowarzyszenia NZS 1980. 

W konkursie mogą wziąć udział indy-
widualne prace uczniów przygotowane 
w formie pisemnej (wywiad, rozprawka, 
opowiadanie, esej), prezentacji multime-
dialnej, reportażu lub audycji radiowej. 
Organizatorzy zapewniają, że wzorem lat 
ubiegłych główną nagrodą będzie dwu-
tygodniowy kurs języka angielskiego w 
Wielkiej Brytanii. 

Praca w formie pisemnej nie może prze-
kraczać 5 stron formatu A4, natomiast pre-
zentacja multimedialna i reportaż radiowy 
nie powinny trwać dłużej niż 10 minut. 

Prace konkursowe należy przesyłać 
do 15 kwietnia, listem poleconym na 
adres Stowarzyszenia: 40-010 Katowice, 
ul. Warszawska 37. 

Pełna treść regulaminu dostępna jest 
na stronie internetowej Stowarzysze-
nia, www.nzs1980.com.pl i Śląskiego 
Kuratorium Oświaty, www.kuratorium.
katowice.pl 

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 
nastąpi przed 15 maja 2010 r.

AK
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Bytom
» W KADENCJI 2010-2014 funkcję 
przewodniczącego Solidarności w Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej w Bytomiu po 
raz kolejny będzie pełnił Roman Polaczek.
– Związkowcy z PEC docenili naszą pracę, 
o czym świadczy fakt, że nie wprowadzili 
znacznych zmian w składzie Komisji Zakła-
dowej. Gdy cztery lata temu zaczynaliśmy 
kierować Solidarnością, to związek w zakła-
dzie zrzeszał 64 pracowników, a teraz liczy 
89 osób – informuje Roman Poloczek.

Katowice
» ZNANI SĄ KOLEJNI NOWI przewodni-
czący komisji zakładowych z obszaru dzia-
łania katowickiego Biura Terenowego. W tej 
roli w katowickim Biurze Studiów i Projek-
tów Górniczych zadebiutuje Piotr Maintok, 
w Tramwajach Śląskich Andrzej Cichoń, w 
TVP Katowice Artur Akler, a w Zakładach 
Badań i Atestacji Zetom Ewa Hefeman.
Po raz kolejny funkcję przewodniczących 
Solidarności pełnić będą: Jan Zawisło z 
Huty Kościuszko, Ryszard Baczyński z ko-
palni Wieczorek i Maria Homińska z Okrę-
gowego Szpitala Kolejowego.

Jastrzębie Zdrój
» NA PRZEWODNICZĄCYCH Solidar-
ności w kopalniach Anna i Jas-Mos po raz 
kolejny zostali wybrani Marek Ostrowski 
i Andrzej Ciok. Również w jastrzębskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa funkcję 
przewodniczącego ponownie pełnić będzie 
Dariusz Krasiński. W Wojewódzkim Szpitalu 
Chorób Płuc przewodniczącą związku zosta-
ła Izabela Liziniewicz, w Spółce Energetycz-
nej Sej Artur Michałowski, a w Jastrzębskim 
Zakładzie Remontowym Jarosław Król.

» W TRAKCIE COMIESIĘCZNEGO 
zebrania przedstawicieli komisji zakłado-
wych z obszaru działania jastrzębskiego BT, 
związkowcy omówili sprawy wyborcze oraz 
szkolenia oferowane przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Wiele uwagi poświęcili 
zaplanowanym na 16 kwietnia w Jastrzębiu 
uroczystościom odsłonięciu tablicy upamięt-
niającej jastrzębskie ofi ary Katynia.     

Z BIUR 
terenowych

U
r o d z i ł  s i ę 
w Rybniku 
w rodzinie 
z tradycjami 
patriotyczny-

mi. Jego ojciec był przed 
wojną adwokatem, potem 
ofi cerem AK i delegatem 
rządu londyńskiego na 
Górny Śląsk. Po ukończe-
niu prawa na Uniwersyte-
cie Wrocławskim Leszek 
Piotrowski został sędzią, 
następnie adwokatem. 
W PRL bronił opozycjo-
nistów. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego został in-
ternowany, przebywał m.in. 
w Katowicach i Uher-
cach.

W procesach przeciwko 
członkom plutonu specjal-
nego ZOMO reprezentował 
Komisję Zakładową NSZZ 
Solidarność KWK Wujek 
oraz rodziny górników 
zamordowanych podczas 
pacyfi kacji kopalni.

– Przez pierwsze lata 
mecenas Piotrowski był 
bardzo ważną postacią 
procesu. Jako oskarżyciel 
posiłkowy miał prawo do 
zadawania pytań i zwraca-
nia uwagi sądom, które te 
procesy prowadziły – wspo-
mina Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społecz-

nego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.1981.

Na sali sądowej zadawał 
te pytania, które cisnęły 
się na usta rodzinom ofi ar 
i rannym górnikom, a któ-
rych oni nie mogli zadać. 
Jego wystąpienia przez 
dziennikarzy i opozycję 
bardzo często nazywane 
były „politycznymi”. – 

One były bardzo potrzebne 
i słuszne. Trafne wywody 
mecenasa niejednokrotnie 
stawiały sąd w sytuacji, w 
której musiał się zrefl ek-
tować. Często sędziowie 
pomocniczy nie zgadzali 
się z głównym, który chciał 
sam o wszystkim decydo-
wać. Na początku procesy 
zmierzały przecież do szyb-
kiego ukrócenia sprawy 

i uniewinnienia zomowców 
– dodaje Pluszczyk. 

Przypomina, że pierw-
sze lata były najważniej-
sze i najtrudniejsze, gdyż 
zomowcom trzeba było 
udowadniać winę, a sąd 
nie brał pod uwagę wszyst-
kich okoliczności. – Często 
przed rozprawami musie-
liśmy się spotykać, żeby 
ustalić dalszą strategię 

i skonsultować stanowisko. 
Mieliśmy do niego pełne 
zaufanie – wspomina prze-
wodniczący społecznego 
komitetu.

Leszek Piotrowski pra-
cował na rzecz górników 
społecznie, poświęcał im 
swoją wiedzę i czas, nie po-
bierając wynagrodzenia.

Wspólnie z mecenasami 
Margasińskim i Bednar-
kiewiczem brał również 
udział w toczących się 
w Warszawie procesach 
przeciwko generałowi Kisz-
czakowi.– Gdyby sąd pozy-
tywnie rozpatrywał wnioski 
stawiane przez mec. Pio-
trowskiego, to te procesy 
dawno by się zakończyły. 
Sądy apelacyjne, które 
później kasowały wyroki 
powtarzały dokładnie to, 
co mówił Piotrowski – do-
daje Pluszczyk.

AGNIESZKA KONIECZNY

2 marca zmarł mecenas Leszek Piotrowski – prawnik, adwokat, senator I i II 
kadencji oraz poseł na Sejm III kadencji. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Miał 72 lata.

Odszedł przyjaciel
Solidarności z Wujka

W kościele pw. Dobrego Paste-
rza w Bytomiu-Karbiu odbyły 
się uroczystości pogrzebowe 
Józefa Wiśniowskiego, byłego 
wieloletniego członka pre-
zydium Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

W ostatnim pożegnaniu 
Ziuta udział wzięło kilkaset 
osób, obok rodziny przyjaciele, 
koledzy i współpracownicy 
z Solidarności, przedstawiciele 
innych związków zawodo-
wych i mieszkańcy Bytomia. 
Zmarłemu towarzyszyła asysta 
ratowników górniczych. Na 
pogrzebie nie zabrakło też 
piłkarzy z klubu Bytom Karb, 
któremu Józef Wiśniowski 
przez wiele lat szefował.

– Niestety, coraz częściej 
spotykamy się na pogrzebach 
naszych przyjaciół z Solidar-
ności – mówił w pożegnalnej 
mowie przyjaciel zmarłego 
Piotr Duda. Przewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności przypominał, jak 
wiele wysiłku i pracy Józef 
Wiśniowski włożył w dzia-
łalność związkową. Składając 
hołd zmarłemu dziękował za 

wieloletnią współpracę i za-
angażowanie. – Dziękuję też 
rodzinie, bo przecież przez 
te wszystkie lata Ziut musiał 
dzielić życie z rodziną z ży-
ciem ze swoją drugą rodziną, 
jaką był dla niego związek 
zawodowy Solidarność. Ziut-
ku, będziesz zawsze w naszej 
pamięci – mówił szef Śląsko-
Dąbrowskiej „S”. 

Józef Wiśniowski był górni-
kiem, przez wiele lat pracował 
w bytomskiej kopalni Bobrek, 
gdzie również szefował tam-

tejszej Solidarności. Stamtąd 
przeszedł do pracy w Zarzą-
dzie Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiej „S”: w latach 1999-2002 
był wiceprzewodniczącym, 
a następnie, aż do roku 2008, 
skarbnikiem Zarządu Regionu. 
W latach 2004-2008 zasiadał 
w Zarządzie Fundacji na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.  

Zmarł w sobotę 27 lutego. 
Miał 52 lata.

WG

Ostatnia droga Ziuta

Pracował na 
rzecz górników 
społecznie, 
poświęcał 
im swoją wiedzę 
i czas, nie pobierając 
wynagrodzenia.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła asysta ratowników górniczych

Foto: TŚD

– Mieliśmy 
do niego 
pełne 
zaufanie 
– mówią 
o Leszku 
Piotrowskim 
członkowie 
Społecznego 
Komitetu 
Pamięci 
Górników
KWK Wujek 
Poległych 
16.12.1981

Foto: internet
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L
iczymy, że po roku 
wyrzeczeń w imię 
przetrwania fi rmy, 
pracodawca od-
wdzięczy się pra-

cownikom i nastąpią jakieś 
ruchy płacowe – mówi Jerzy 
Goiński, przewodniczący 
Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność w oddziale Ar-
celorMittal Poland w Dąbro-
wie Górniczej.

2009 rok był bardzo trudny 
dla huty i jej pracowników. 
- Walczyliśmy o przetrwa-
nie fi rmy, o utrzymanie jak 
największej liczby miejsc 
pracy i o to, aby odejścia z 
huty odbywały się na podob-
nych zasadach socjalnych jak 
w krajach starej Unii – pod-
kreśla Goiński. 

O ile udało się wywal-
czyć, że ludzie odchodzą-
cy z pracy w ArcelorMittal 
Poland otrzymują, jak na 
polskie warunki, w miarę 
przyzwoite odprawy, to 
problemem jest fakt, że 
w Polsce zwolnić ludzi z pracy 
jest bardzo łatwo. - Globalny 
koncern, jeśli ma do wyboru 
zwolnić ludzi w Polsce, we 
Francji czy w Niemczech, to 
zrobi to w Polsce, bo jest tu 
łatwiej i taniej. W dodatku 
u nas pracownicy w prze-
ciwieństwie do kolegów 
z krajów zachodnich nie 
mogą liczyć na wsparcie 
rządu czy samorządu w walce 
o utrzymanie miejsc pracy 
– podkreśla szef Solidarno-
ści w dąbrowskim oddziale 
ArcelorMittal 

Za największy sukces So-
lidarności w ubiegłym roku 
uważa podpisanie, po 6 la-
tach negocjacji, Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, 
który gwarantuje pracow-

nikom ArcelorMittal Poland 
SA zachowanie dotychcza-
sowych uprawnień. 

ZUZP reguluje między 
innymi zasady zatrudnia-
nia, zasady wynagradzania 
pracowników, czas pracy 
i urlopy. Choć może zapisy 
tego układu nie są takie, jak 
wymarzyli sobie pracownicy 
i ich związkowi przedsta-
wiciele, to jednak ważne, 
że do podpisania układu 
w końcu doszło. Układ 
został podpisany rzutem 
na taśmę, bo w grudniu, 
kończył się termin obowią-

zywania Pakietu Gwarancji 
Pracowniczych. 

2010 będzie kolejnym 
trudnym rokiem polskiego 
hutnictwa. Z rynku docho-
dzą sprzeczne sygnały. Część 
analityków i ekspertów twier-
dzi, że kryzys już się skoń-
czył i wraca koniunktura, 
część utrzymuje, że kryzys 
trwa nadal i jego końca nie 
widać. – Bardzo liczymy na 
to, że prawdziwa jest wersja 
o powrocie koniunktury 
i w II kwartale zostanie z po-
wrotem uruchomiony drugi 
wielki piec w naszej hucie. To 
pozwalałoby bardziej optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość 
– mówi Jerzy Goiński. 

– Myślę, że w połowie roku, 
kiedy sytuacja będzie już bar-
dziej klarowna, rozpoczniemy 
rozmowy z pracodawcą na 
temat ruchów płacowych. 
Jesteśmy odpowiedzialni, 

w zeszłym roku zaciskaliśmy 
pasa i załoga podeszła do 
tego zrozumieniem. Wszy-
scy wiedzieli, że walczy-
my o przetrwanie firmy, i 
często mieliśmy wrażenie, 
że bardziej troszczymy się 
o przyszłość huty niż pra-
codawca. Ale są granice za-
ciskania pasa. Koszty życia 
mocno wzrosły i pracownicy 
muszą choć częściowo ten 
wzrost kosztów sobie zrekom-
pensować – dodaje szef „S” 
w dąbrowskim oddziale 
ArcelorMittal. 

Dąbrowski  oddz ia ł 
Arcellor Mittal zatrudnia ok. 
3 tys. pracowników, ponad 
2 tys. pracuje w spółkach 
zależnych. W zeszłym roku 
z pracy odeszło ponad 1000 
osób zatrudnionych w dą-
browskim oddziale i spół-
kach koncernu.

GRZEGORZ PODŻORNY

Wniosek do Ministerstwa 
Skarbu o zamianę długów 
na udziały oraz przekształ-
cenie zakładu w spółkę 
może uratować przed likwi-
dacją Fabrykę Obrabiarek 
Ponar–Defum w Dąbrowie 
Górniczej. Jeśli wszystko 
się uda pracę zachowa ok. 
100 osób.

- Nie mogliśmy dopuś-
cić do zamknięcia fi rmy o 
ponad 125–letniej tradycji 
w produkcji obrabiarek. 
Udało się znaleźć ratunek 
– mówi Krzysztof Piętak, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności, a zarazem szef 
Regionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego. – Je-
żeli spłacimy największych 

wierzycieli, wtedy oni zejdą 
z hipoteki, która ciąży na 
działkach należących do De-
fumu. Wówczas będziemy 
mogli sprzedać zbędny ma-
jątek i spłacić pozostałą część 
wierzycieli. Resztę pieniędzy 
ze sprzedaży przeznaczymy 
na tworzenie spółki 

To wspólna propozycja 
dyrekcji Defumu i zakła-
dowych organizacji związ-
kowych, wspierana przez 
całą załogę.

Na zamianę długów wy-
razili zgodę najwięksi wie-
rzyciele zakładu. Wierzytel-
ności wobec ZUS-u i innych 
spółek państwowych oraz 
tych fi rm, które nie chcą mieć 
udziałów w spółce, Defum 

będzie mógł spłacić dzięki 
fi nansowej pomocy Mini-
sterstwa Skarbu Państwa, 
o którą już zwrócił się do 
resortu. Związkowcy prze-
widują, że te środki zakład 
otrzyma w połowie roku.

Piętak przypomina, że 
powodem fatalnej kondy-
cji fi nansowej fabryki są złe 
decyzje właścicielskie oraz 
nieudolność zarządzających 
zakładem. W styczniu minęła 
10. rocznica wprowadzenia do 
Defumu zarządu komisarycz-
nego. Kolejni zarządcy, poza 
przedstawianiem programów 
naprawczych i zwiększaniem 
zadłużenia zakładu, nie zro-
bili nic, aby uratować fabry-
kę. Jeden z nich zwiększył 

długi firmy z 10 do blisko 
18,5 mln zł. Wielokrotne 
interwencje związkowców 
w Urzędzie Wojewódzkim, 
który jest organem założyciel-
skim fabryki, nie przynosiły 
rezultatów. 

Egzamin w trudnych 
czasach zdali natomiast 
pracownicy. Załoga, dla ra-
towania swoich miejsc pracy 
m.in. zrzekła się świadczeń 
socjalnych, pracowała za 
minimalne wynagrodzenia, 
korzystała z bezpłatnych ur-
lopów. W fabryce, w ciągu 10 
lat dwukrotnie przeprowa-
dzone były zwolnienia gru-
powe. Z 400 zatrudnionych 
pozostało tylko 100.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Solidarność z fabryki Huh-
tamaki w Siemianowicach 
Śląskich wynegocjowała pod-
wyżki dla pracowników obu 
spółek działających na terenie 
zakładu.

– Uzgodniliśmy, że pracow-
nicy, których pensja nie prze-
kracza 3,5 tys. zł brutto otrzy-
mają 145 zł brutto podwyżki, 
a pracownicy, którzy zarabiają 
powyżej 3,5 tys. brutto, uzy-
skają 2,5 procentowy wzrost 
wynagrodzeń, ale nie mniej niż 
100 zł brutto – poinformował 
Adam Flakus, przewodniczą-
cy MOZ NSZZ Solidarność w  
Huhtamaki Polska.

Te podwyżki obowiązują 
od 1 stycznia, czyli pracownicy 
otrzymają stosowne wyrówna-
nie. Związkowcy uzgodnili też 
z pracodawcą, że w II połowie 
2010 roku rozpoczną się nego-
cjacje na temat zasad kształto-
wania płac w 2011 roku. 

Na początku rozmów pła-
cowych Solidarność domagała 

się 20–procentowych pod-
wyżek. - Może te podwyżki, 
który uzyskaliśmy nie są tak 
wysokie, jak żądaliśmy wcześ-
niej, ale jesteśmy związkiem 
odpowiedzialnym. Podczas 
negocjacji bierzemy też pod 
uwagę możliwości fi nansowe 
i plany inwestycyjne zakła-
du. Jeśli zakład będzie w tym 
roku osiągał dobre wyniki, 
to z pewnością przełoży się 
to na płace w 2011 roku – 
podkreśla Flakus. 

Związkowcy są zadowo-
leni, że udało się osiągnąć 
kompromis. Początkowo 
szefowie obu spółek dzia-
łających na terenie fabryki 
Huhtamaki prezentowali 
sztywne stanowisko nego-
cjacyjne. Jednak wyniki re-
ferendum strajkowego, w 
którym załogi zadeklarowały 
gotowość do strajku w walce 
o podwyżki, przyspieszyły 
porozumienie.

POD

Wanda Stróżyk po raz trzeci 
z rzędu została szefową Mię-
dzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
Fiat Auto Poland. Zdecydowa-
na większość delegatów Soli-
darności FAP oceniła jej dzia-
łalność pozytywnie. Poparło 
ją 93 głosujących. Przeciwko 
były dwie osoby. 

Jako jedni z pierwszych gra-
tulacje Wandzie Stróżyk skła-
dali Janusz Śniadek, przewod-
niczący Komisji Krajowej oraz 
Piotr Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności, którzy na zaproszenie 
fiatowskich związkowców 
gościli na wyborach.

– Kłótnie i brak jedności 
nigdy nie sprzyjają ani działal-
ności związkowej, ani interesom 
pracowników – przypomniał 
zebranym Piotr Duda, przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 
– Sukces przynosi solidarne, 
systematyczne działanie.

Doskonale widać to na 
przykładzie tyskiego zakładu 
Fiata, gdzie szeregi związkowe 
w ciągu ostatnich lat wzrosła 
z 60 do ponad 800 osób. Li-
czebność całej międzyzakła-
dowej Solidarności FAP tylko 
w minionej kadencji wzrosła 

o połowę z 1.141 do 1.720 
związkowców.

Nowością podczas tegorocz-
nego XVIII Międzyzakładowego 
Zebrania Delegatów Solidar-
ności FAP było wprowadzenie 
elektronicznego systemu gło-
sowania w wyborach tajnych. 
Nowoczesna technologia po-
zwoliła doskonale skrócić czas 
wyłaniania władz. Wyłonienie 
41-osobowej komisji między-
zakładowej – i to wybieranej 
z list cząstkowych, aby jej skład 
odzwierciedlał strukturę związ-
kowych szeregów i zapewniał 
reprezentację przedstawicielom 
wszystkich spółek – trwało nie-
wiele ponad dwie godziny, mimo 
konieczności przeprowadzenia 
dwóch tur wyborczych. W go-
dzinę uporano się natomiast 
z wyborem komisji rewizyjnej 
oraz fi atowskich delegatów na 
WZD regionów Podbeskidzie i 
Śląsko-Dąbrowskiego oraz Sekcji 
Krajowej Przemysłu Motoryza-
cyjnego, a także Regionalnej 
Sekcji Przemysłu Motoryzacyj-
nego Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Elektronika pozwoliła nie 
tylko na błyskawiczne liczenie 
głosów, ale również ograniczenie 
liczby przerw w obradach. 

POD

W kryzysowym dla branży 2009 roku osiągnęli sukces, doprowadzając 
do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W tym roku sukcesem 
byłyby podwyżki. Ale nie będzie łatwo.

Kolejny trudny rok 
dla dąbrowskiej huty

Czy Defum stanie na nogi?

Są podwyżki 
w Huhtamaki

Wybory w FiacieHutnicy mają dość zaciskania pasa. Liczą na poprawę koniunktury i rozmowy o podwyżkach 

W hucie wszyscy 
liczą, że wkrótce 
ponownie zostanie 
uruchomiony drugi 
wielki piec. 

Wanda Stróżyk (druga z lewej) była z wyników wyborów 
wyraźnie zadowolona

Foto: TŚD

Foto: Jacek Zommer
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S
kładowisko po za-
mkniętym 12 lat 
temu przedsiębior-
stwie uważane jest 
za największą bombę 

azbestową w Polsce. Zale-
gające w tym miejscu szla-
my zagrażają zdrowiu ludzi 
i środowisku. Ich usunięcie 
i zrekultywowanie zniszczo-
nego terenu będzie koszto-
wało 35 mln zł. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach przeznaczył na ten cel 
dotację w wysokości 7 mln 
zł. Pozostałe środki będą po-
chodziły z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

– Koszty realizacji tego 
zadania zostały precyzyjnie 
określone  w kompleksowej 
dokumentacji technicznej 
przygotowanej w zeszłym roku 
z inspiracji i środków nasze-
go Funduszu – wyjaśnia Piotr 
Biernat, rzecznik WFOŚiGW 
w Katowicach.

Prace obejmą oczyszcze-
nie obiektów budowlanych 
i terenu przedsiębiorstwa 
ze wszystkich materiałów 
zawierających azbest oraz 
ich przetransportowanie na 
składowisko odpadów niebez-

piecznych. Plan oczyszczania 
zniszczonego terenu zakłada 
również rozbiórkę 18 budowli 
pozakładowych i usunięcie 
powstałego gruzu. Równole-
gle likwidowane będą zagro-
żenia związane z odpadami 

zalegającymi na 6 hektarach 
nielegalnego składowiska. – 
Cały teren zostanie przykryty 
dwumetrową warstwą ziemi, 
na której wysiana zostanie 
odpowiednia mieszanka traw 
– dodaje Piotr Biernat.

Produkcja wyrobów azbe-
stowo cementowanych rozpo-
częła się w Ogrodzieńcu jesz-
cze przed II wojną światową. 
Po wojnie zakład wytworzył 
128 mln m. kw. produktów 
zawierających azbest. Pod-

czas wieloletniej produkcji, 
pewna jego część została 
wyemitowana do atmosfery, 
powodując zanieczyszczenie 
włóknami azbestowymi tere-
nów wokół zakładu. Odpady 
zawierające groźne minerały 
trafi ały również na nielegalne 
składowisko znajdujące się w 
pobliżu wyrobiska górnicze-
go WIEK.

Na terenie Polski wciąż 
znajduje się kilkanaście skła-
dowisk niebezpiecznych szla-
mów poprodukcyjnych. Ich 
zestawieniem zajmuje się 
Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska. 

Usuwanie tych składo-
wisk jest bardzo kosztowne 
i trudne. Bardzo często kom-
plikują je nieuregulowane 
sprawy gruntów, na których 

kłopotliwe odpadki są zdepo-
nowane. Zdarzają się również 
sytuacje, w których część 
terenów poprodukcyjnych 
została sprzedana.

Dlatego zdaniem Gabrieli 
Lenartowicz, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach należy wpro-
wadzić zmiany ustawowe, 
które umożliwią szybkie wy-
właszczenie obszarów ska-
żonych niebezpiecznymi 
odpadami.

Obok szlamów w Ogro-
dzieńcu, do terenów na naj-
bardziej skażonych w woje-
wództwie śląskim zalicza się 
składowisko po likwidowanej 
Hucie Metali Nieżelaznych w 
Katowicach, zakładach che-
micznych w Tarnowskich 
Górach oraz Zakładach Che-
micznych „Organika-Azot” w 
dolinie Potoku Wąwolnica w 
Jaworznie.

AK

Z szacunków wynika, 
że na składowisku po 
Przedsiębiorstwie Izolacji 
Budowlanej „Izolacja” 
w Ogrodzieńcu znajduje 
się ok. 2440 m3 odpadów 
zawierających azbest – co 
stanowi ponad 3 tys. ton.

Na składowisku pozostawionym przez Przedsiębiorstwo Izolacji Budowlanej „Izolacja” w Ogrodzieńcu zalega 
ponad 3 tys. ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest.

Bomba ekologiczna w Ogrodzieńcu 
zostanie nareszcie rozbrojona

Azbest to nazwa handlowa 
odnosząca się do sześciu 
minerałów włóknistych z 
grupy serpentynów i amfi -
boli. Minerały te źle prze-
wodzą ciepło i są odporne 
na działanie czynników 
chemicznych. Charakteryzu-
ją się również wysoką wy-
trzymałością mechaniczną 
i są trudnopalne. 

Właściwości te sprawiły, 
że azbest znalazł ogromne 
zastosowanie w wielu ga-
łęziach gospodarki, m.in. 
przemyśle stoczniowym, 
hutnictwie i budownictwie, 
gdzie przez wiele lat był wy-
korzystywany jako materiał 
izolacyjny. 

Dzięki niskiej cenie i do-
brym właściwościom mecha-
nicznym był stosowany jako 
wzmocnienia w eternicie. 
Bardzo chętnie używano go 
także do produkcji tkanin 
i farb ogniotrwałych oraz 
okładzin ciernych szczęk 
hamulcowych.

Francuzi, jako pierwsi 
zwrócili uwagę na szkodli-
wość wyrobów zawierają-
cych azbest. W badaniach 
przeprowadzonych w latach 
1900-1910 potwierdzili jego 
niebezpieczny wpływ na 
organizm człowieka. Jed-
nak wbrew wynikom tych 
badań, azbest cieszył się coraz 
większym powodzeniem, a 
programy zmierzające do 
jego usunięcia zaczęły po-
wstawać dopiero pod koniec 
XX wieku. W tej chwili dużą 
popularność zyskuje tech-
nologia unieszkodliwiania 
azbestu – MTT (Microwave 
Thermal Treatment).

Dzisiaj, już nikt nie ma 
wątpliwości, że azbest może 
przyczynić się do powstawa-
nia wielu chorób, również 
tych najgroźniejszych. W 
Polsce wszystkie jego odmia-
ny uważane są za rakotwór-
cze. Jest również przyczyną 
pylicy azbestowej.

AK

Od 1994 roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
honoruje nagrodą fi nanso-
wą – „Zielonym Czekiem” 
osoby fizyczne w woje-
wództwa śląskiego wyróż-
niające się w działalności 
proekologicznej. Nagrody 
te przyznawane są z okazji 
Dnia Ziemi obchodzonego 
22 kwietnia.

W tym roku regulamin 
konkursu został zmieniony. 
Prawo zgłaszania kandyda-
tów przysługuje: Komisji 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, instytucjom 
ochrony środowiska z te-
renu województwa, orga-
nizacjom pozarządowym o 
charakterze regionalnym, 
szkołom wyższym i insty-
tucjom naukowym oraz 
izbom gospodarczym i Klu-
bowi Publicystów Ochrony 
Środowiska.

„Zielone Czeki” przy-
znawane są w sześciu kate-
goriach: innowacje i tech-
nologie, programy i akcje 
proekologiczne, w tym do-
tyczące ochrony przyrody, 
prace naukowo-badawcze, 

edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży, profi laktyka 
zdrowotna dzieci i młodzieży 
zagrożonych schorzeniami 
związanymi z zanieczysz-
czeniem środowiska oraz 
działania popularyzatorskie 
i promocja postaw proeko-
logicznych.

W każdej kategorii wy-
łoniony może zostać tylko 
jeden laureat. Jeżeli jednak 
tak się zdarzy, że w którejś z 
kategorii „Zielony Czek” nie 
zostanie przyznany, możliwe 
będzie nagrodzenie dwóch 
osób lub zespołów w innej. 
Organizatorzy konkursu 
zastrzegają, że przyznana 
może zostać również na-
groda specjalna.

Laureatów wybierać bę-
dzie kapituła składające 
się z ekspertów, pracow-
ników naukowych oraz 
działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i popularyzacji 
przyrody.

Wnioski będą przyjmo-
wane w biurze Funduszu 
do 29 marca, a lista zwy-
cięzców ogłoszona zosta-
nie podczas gali z okazji 
Dnia Ziemi.

RED.

Na początku marca Jaworzno 
odwiedzili przedstawiciele 
międzynarodowej inicjatywy 
JASPERS – grupy ekspertów 
działających przy Komisji Euro-
pejskiej. Grupa ta zajmuje się 
bezpłatną pomocą doradczą 
i usprawnianiem dużych pro-
jektów, posiadających szansę 
na dofi nansowanie z UE.

David Tagg z Austrii i Mag-
nus Emanuelsson ze Szwecji 
podczas wizyty w Jaworznie 
zapoznali się z działalnością i 
inwestycjami zrealizowany-
mi do tej pory przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. 

Eksperci z JASPERS będą 
wspierać spółkę w pozyskaniu 
dotacji na projekt „Moderni-
zacja i rozbudowa miejskiego 
systemu kanalizacyjnego”. Jego 
wartość wyniesie 171 mln zł. 
Jeżeli miasto uzyska dotację, 
105 mln będzie pochodziło z 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

Prace nad wnioskiem apli-
kacyjnym zakończone zostały 
w grudniu 2008 roku. Przez 
ponad rok projekt przechodził 
ocenę merytoryczną pierwsze-
go i drugiego stopnia.

- Wniosek przeszedł już 
pozytywną ocenę formalną 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Teraz 
czekamy na ostateczne roz-
strzygnięcie komisji europej-
skiej - mówi Józef Natonek, 
prezes MPWiK.

Projekt zakłada powstanie 
12,5 km rurociągu tłocznego, 74 
km kanalizacji sanitarnej, 4,5 
km wodociągu oraz 13 sztuk 
przepompowni ścieków.

AK

Usprawnianie już ist-
niejących sieci kanali-
zacyjnych i oczyszczalni 
ścieków oraz budowa 
nowych, jest jednym z 
najważniejszych zobowiązań 
przedakcesyjnych Polski. 

Plan inwestycyjny w ob-
szarze gospodarki wodno-ście-
kowej, jaki należy zrealizować 
do końca 2015 roku, zapisany 
został w „Krajowym progra-
mie oczyszczania ścieków ko-
munalnych”. Wynika z niego, 
że do grudnia 2015 na gospo-
darkę wodno-ściekową rząd 
przeznaczy ponad 30 mld zł.

Eksperci z JASPERS 
odwiedzili Jaworzno

Azbest – cichy zabójca Rusza kolejna edycja 
„Zielonych Czeków”

Na terenie Polski wciąż znajduje się kilkanaście składowisk niebezpiecznych odpadów

Jeszcze w tym 
roku mają zostać 
zakończone 
prace związane 
z usunięciem 
szlamów 
i zrekultywowaniem 
terenu zniszczonego 
przez zakład.

Foto: WFOŚiGW
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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:

§

Ustawa Kodeks pracy:

I
le mam dni urlopu, jeśli 
pracuję od lutego 2009 r. 
na umowę o pracę, a we 
wrześniu ukończyłam stu-
dia licencjackie? Dodam, 

że pracuję na 7/8 etatu.
Zgodnie z art. 154 § 1 

ustawy Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 
z późn. zm.) pracownikom 
przysługuje urlop wypoczyn-
kowy w wymiarze:
1. 20 dni – jeżeli pracownik 

jest zatrudniony krócej 
niż 10 lat, 

2. 26 dni – jeżeli pracownik 
jest zatrudniony co naj-
mniej 10 lat. 
Na okres zatrudnienia 

wskazany powyżej wpływa 
zarówno rzeczywisty staż 
pracy, jak i dodatek stażowy 
wynikający z ukończenia 
danego etapu edukacji.

Zgodnie z art. 155 § 1 Ko-
deksu pracy do okresu pracy, 

od którego zależy wymiar 
urlopu, wlicza się z tytułu 
ukończenia:
1. zasadniczej lub innej rów-

norzędnej szkoły zawo-
dowej – przewidziany 
programem nauczania 
czas trwania nauki, nie 
więcej jednak niż 3 lata, 

2. średniej szkoły zawodo-
wej – przewidziany pro-
gramem nauczania czas 
trwania nauki, nie więcej 
jednak niż 5 lat, 

3. średniej szkoły zawodowej 
dla absolwentów zasadni-
czych (równorzędnych) 
szkół zawodowych – 5 
lat, 

4. średniej szkoły ogólno-
kształcącej – 4 lata, 

5. szkoły policealnej – 6 
lat, 

6. szkoły wyższej – 8 lat. 
Jak da się zauważyć, brak 

jest dodatku z tytułu obrony 

pracy licencjackiej. Pośred-
nio reguluje to ustawa z dnia 
27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym, zgodnie 
z którą – na podstawie art. 
2 ust. 1 pkt 5 w związku 
z art. 2 ust. 1 pkt 6 – po-
przez ukończenie studiów 
wyższych należy rozumieć 
także ukończenie studiów 
zakończonych obroną pracy 
licencjackiej.

Na dzień dzisiejszy ma 
Pan więc rok stażu zawo-
dowego i 8-letni dodatek 
do stażu z tytułu uzyskania 
tytułu zawodowego. Łącznie 
okres stażu nie przekracza 10 
lat, więc nadal zasadniczo 
przysługuje Panu prawo 
jedynie do 20 dni urlopu 
wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 154 § 2 Ko-
deksu pracy wymiar urlopu 
dla pracownika zatrudnione-
go w niepełnym wymiarze 

czasu pracy ustala się pro-
porcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, 
dlatego też z 20 dni urlopu 
należne jest Panu jedynie 
7/8 ich całkowitej liczby, co 
po zaokrągleniu do pełne-
go dnia urlopu daje 18 dni 
w skali roku, które powinien 
Pan wykorzystać w dniach 
uznanych w rozkładzie pracy 
za pracujące.

Warto zwrócić uwagę, że 
od lutego przyszłego roku 
(zakładając ciągłość zatrud-
nienia) będzie mógł Pan do-
chodzić przyznania dodatko-
wych dni urlopu w związku 
z przekroczeniem 10-letniego 
urlopowego okresu stażowe-
go. Na dzień dzisiejszy przy 
tym stanie faktycznym nie 
jest to możliwe.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Ilość dni urlopu
a niepełny etat

Trwają prace nad ustaleniem 
tego limitu!

Jeśli uda się porozumieć 
partnerom społecznym 
w sprawie nowelizacji Ko-
deksu pracy, to jeszcze w 
tym roku zmianie ulegną 
przepisy dotyczące umów 
zawieranych na czas okre-
ślony. Obecnie firmy, w 
związku z ustawą antykry-
zysową, mogą zawrzeć z pra-
cownikiem dowolną liczbę 
umów na czas określony, 
ale na czas nie dłuższy niż 
łącznie 24 miesiące. Zasada 
ta nie dotyczy umów zawar-
tych przed dniem 22 sierp-
nia 2009 r., których termin 
rozwiązania przypada po 
dniu 31 grudnia 2011 r., w 
tym umów trwających już 

dłuższy czas. Nowelizacja 
przepisów ma dotyczyć 
właśnie tych wieloletnich 
umów na czas określony, z 
których tak chętnie korzy-
stają pracodawcy.

Pracownicy, zatrudniani 
na podstawie umów termino-
wych, nieraz pracują w ten 
sposób nawet kilkanaście lat, 
a ochrona ich stosunku pracy 
i stabilizacja zawodowa jest 
mniejsza niż u pracowników 
zatrudnionych na czas nie-
określony.

Łatwiej jest rozwiązać 
umowę na czas określony, 
gdyż pracodawcy, wypowia-
dając taką umowę, nie muszą 
uzasadniać swojej decyzji, 
mogą też z pracownikiem 
rozstać się w krótkim czasie, 

tzn. po trwającym tylko dwa 
tygodnie wypowiedzeniu. 
Okres ten nie ulega wydłu-
żeniu mimo długiego, nieraz 
kilkunastoletniego czasu 
zatrudnienia.

Wyznaczenie maksymal-
nego okresu trwania umowy 
terminowej będzie więc prze-
de wszystkim korzyścią dla 
pracowników. Jeśli przepisy 
ulegną zmianie, to pracow-
nicy zyskają m.in. większą 
ochronę przed zwolnieniem, 
prawo do odprawy, możliwość 
przywrócenia do pracy czy 
też prawo odwołania się od 
bezpodstawnego zwolnienia 
do sądu.

Negocjacje w komisji trój-
stronnej pomiędzy związ-
kami zawodowymi i orga-

nizacjami pracodawców 
w powyższej sprawie już 
trwają. Związki zawodowe 
zaproponowały, aby maksy-
malny okres zatrudnienia na 
podstawie umowy na czas 
określony wynosił dwa lata, 
pracodawcy zaś proponują 
cztery. Pracodawca zatrudnia-
jący na dłużej będzie musiał 
zdecydować się na umowę 
na czas nieokreślony, a jeśli 
przed upływem maksymal-
nego czasu trwania umowy 
pracodawca zawrze trzecią 
umowę na czas określony, 
to umowa ta przekształci 
się w umowę na czas nie-
określony.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Ile maksymalnie może trwać 
umowa na czas określony? 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o śmierci

ś. p. 

MEC. LESZKA PIOTROWSKIEGO
oskarżyciela posiłkowego w procesach przeciwko sprawcom

pacyfi kacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku.

W tych trudnych chwilach łączymy się z

Rodziną 
pogrążoną w żałobie i bólu.

Krzysztof Pluszczyk
Przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników

KWK Wujek Poległych 16.12.1981 

KZ NSZZ Solidarność KWK Wujek 

składa 

wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Znajomym
ś.p.

MEC. LESZKA PIOTROWSKIEGO
przedstawiciela oskarżycieli posiłkowych w procesach 

związanych z pacyfi kacją KWK Wujek.
                     

Za Komisję Zakładową
Przewodniczący Andrzej Kępczyński

Pełni wiary w pokój wieczny oraz zmartwychwstanie

łącząc się w smutku po śmierci

KOL. JÓZEFA WIŚNIOWSKIEGO 
wyrazy współczucia i głębokiego żalu

Rodzinie i Bliskim
składa 

w imieniu 
MOZ NSZZ Solidarność 

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu 
Przewodniczący Roman Poloczek 

Wyrazy głębokiego współczucia

Kol. Teresie Kurek
z powodu śmierci

OJCA
składa 

w imieniu
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 

Pracowników Oświaty i Wychowania w Bytomiu
Przewodniczący Alfred Pyrk
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A
ż 36 proc. tej 
grupy stanowią 
zdecydowanie 
niezadowoleni. 
Tylko 23 proc. 

ankietowanych zadekla-
rowało satysfakcję z funk-
cjonowania służby zdrowia. 
Natomiast w pełni zadowo-
lonych okazało się zaledwie 
2 proc. respondentów.

W zestawieniu z bada-
niami przeprowadzonymi 
w ubiegłym roku, nieza-
dowolenie z systemu opie-
ki zdrowotnej wzrosło aż 
o 12 punktów.

Zdecydowana większość 
ankietowanych (70 proc.) 
zaznaczyła, że ufa lekarzom, 
a 13 proc. z tej grupy ma do 
nich bardzo duże zaufanie. 
Niewielkie zaufanie do le-
karzy wskazała natomiast 
jedna czwarta ankietowa-
nych, czterech na stu okre-
śliło je jako bardzo małe. 
Oznacza to, że w porów-
naniu do ubiegłego roku 
ufność Polaków do lekarzy 
nieznacznie zmalała.

W sondażu pytano rów-
nież o dostępność do usług 
medycznych. Ponad 75 proc. 
badanych odpowiedziało, że 
bez trudności może się do-
stać do lekarza rodzinnego. 
57 proc. respondentów za-

znaczyło, że nie miało prob-
lemów z uzyskaniem skie-
rowania do specjalisty.

73 proc. badanych uważa, 
że pacjenci są traktowani 
dobrze i życzliwie. Ze stwier-
dzeniem, że warunki lecze-
nia w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ są dobre, 
zgodziło się 66 proc. respon-
dentów. 65 proc. ankietowa-
nych uznało, że leczenie jest 
w zasadzie bezpłatne.

W ubiegłym roku z po-
rady lekarskiej skorzystało 

80 proc. dorosłych Polaków. 
Prawie 30 proc. responden-
tów odwiedziła lekarza lub 
zamówiła wizytę od czterech 
do dziewięciu razy w ciągu 
roku. 23 proc. korzystała z 
pomocy lekarza co najmniej 
10 razy, a jedna piąta, dwa lub 
trzy razy. Jeden na dziesięciu 
ankietowanych odwiedził 
lekarza tylko raz.

W ciągu sześciu miesięcy 
poprzedzających sondaż 38 
proc. ankietowanych korzy-
stało z usług medycznych 

tylko w ramach ubezpie-
czenia NFZ. Niewiele wię-
cej, bo 39 proc. leczyło się 
w placówkach publicznych 
i prywatnych. Z niepub-
licznej służby zdrowia ko-
rzystało natomiast 8 proc. 
badanych.

Badanie „Aktualne prob-
lemy i wydarzenia” przepro-
wadzone zostało na liczącej 
1021 osób reprezentatywnej 
próbie losowej dorosłych 
Polaków.

AK

75 proc. Polaków źle ocenia opiekę zdrowotną w naszym kraju – wynika 
z sondażu przeprowadzonego w lutym przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

Solidarność z katowickiej Huty 
Baildon rozpoczęła zbiórkę 
pieniędzy na związkowy 
sztandar w styczniu 1981 
r. Poświęcono go 3 wrześ-
nia 1981 r. w Kościele pw. 
Św. Józefa. Uroczystościom 
przewodniczył ks. biskup 
Janusz Zimniak. 

Sztandar wykonały siostry 
zakonne z Piekar Śląskich. Na 
awersie wyhaftowana została 
fi gura Św. Floriana wraz proś-
bą „Święty Florianie Patronie 
Hutników Miej Nas w Swej 
Opiece”, a na rewersie piastow-
ski orzeł i napis „Niezależny 
Samorządny Związek Zawo-
dowy Huta Baildon Katowice 
1980”. Drzewce sztandaru 
zakończone zostały iglicą z 
napisem Solidarność.

14 grudnia 1981 r. Huta Ba-
ildon, jak wiele innych zakła-
dów, zastrajkowała przeciwko 
decyzji o wprowadzeniu w 
kraju stanu wojennego. 

- Spodziewaliśmy się ataku 
ZOMO na nasz zakład, dla-
tego postanowiliśmy sztan-
dar ukryć– wspomina Jerzy 
Sonek, długoletni działacz 
Solidarności w Hucie Baildon, 
a obecnie wiceprzewodniczą-
cy Regionalnego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność.  

Dorota Moczygęba, ów-
czesny członek społecznego 
prezydium, dyskretnie wy-
niosła sztandar do budynku 
dyrekcji. Związkowy symbol 
trafi ł do działu EP, z którego 

100 proc. załogi we wrześniu 
1980 r. wstąpiło do Solidar-
ności. Poskładany w kostkę 
został włożony do segrega-
tora. Trafi ł na dolną półkę 
do kasy pancernej i leżał 
tam przez półtora miesiąca. 
Jednak z powodu kolejnych 
przesłuchań i aresztowań 
związkowców, zapadła de-
cyzja o wyniesieniu  sztan-
daru z huty. Tego zadania 
ponownie podjęła się Dorota 
Moczygęba, która wyniosła 
go w siatce na zakupy. Sztan-
dar w swoim mieszkaniu 
przechowywała pracownica 
huty Dorota Hadinek. SB 
wciąż wypytywała działaczy 
zakładowej Solidarności o 
sztandar. Wielokrotnie prze-
słuchiwała Dorotę Moczgębę. 
Wtedy związkowcy postana-
wili znaleźć nową skrytkę. 
Ich przyjaciele ks. Jerz Nyga 
oraz ks. Jerzy Strzyż z parafii   
w Katowicach Dębie obiecali 
przechować sztandar. 

U nich bezpiecznie spoczy-
wał aż do maja 1989 r., kiedy 
to nastąpił jego uroczysty 
powrót do siedziby Solidar-
ności Huty Baildon. - To był 
dla nas wszystkich bardzo 
radosny dzień. Sztandaru 
nie było z nami aż 2702 dni 
–mówi Jerzy Sonek. 

Do dziś sztandar Huty Ba-
ildon reprezentuje zakładową 
Solidarność, podczas uroczy-
stości kościelnych, związko-
wych i państwowych.  

BEA

Nawet 200 osób może stracić 
pracę w CMC Zawiercie. 23 
lutego do zakładowej Soli-
darności wpłynęło pismo, w 
którym zarząd poinformował 
o pogarszających się wyni-
kach fi nansowych zakładu, 
spadku produkcji i zamiarze 
redukcji etatów. 

– Nie zgadzamy się na 
zwolnienia i na pewno będzie-
my przeciwko nim protesto-
wać – mówi Danuta Nowicka, 
przewodnicząca Solidarności 
w CMC Zawiercie. 

Formy protestu nie zostały 
jeszcze ustalone i będą zale-
żeć od wyników negocjacji z 
zarządem. Ostateczny termin 
ich zakończenia upływa 15 
marca. Rozmowy rozpoczę-
ły się na początku miesiąca, 
ale do tej pory nie udało się 
ustalić wspólnego stanowi-
ska. Kolejna tura negocjacji 
zaplanowana została na 11 
marca.

Solidarność nie zgadza się 
z argumentami podanymi 
przez zarząd fi rmy. W piś-
mie do prezesa związkowcy 
napisali, że zawiadomienie o 
zwolnieniach zawiera „nic nie 
mówiące slogany o kryzysie 

światowym, bez podania rze-
telnego uzasadnienia czym 
kieruje się Zarząd podejmując 
taką decyzję, z czego wynika 
podana liczba pracowników, 
których stanowisk to do-
tyczy, jakich oszczędności 
spodziewa się Zarząd i jakie 
one będą miały wpływ na 
wyniki fi rmy”.

Związkowcy nie zgadzają 
się również z twierdzeniem, 
że planowana redukcja jest 
przemyślanym działaniem 
zarządu, które ma służyć po-
prawie kondycji huty.- Przy-
czyny kiepskich wyników 
finansowych naszej huty 
nie zrzucajcie na kryzys i nie 
każcie znowu płacić więcej, 
niż do tej pory, pracowni-
kom – napisali związkowcy 
w piśmie do prezesa CMC 
Zawiercie.

Podobna sytuacja miała 
miejsce w tym zakładzie 
w ubiegłym roku, kiedy 
to pracodawca zamierzał 
zwolnić 300 pracowników. 
– Po negocjacjach udało się 
zredukować tę liczbę do 163 
osób – przypomina Danuta 
Nowicka.

AK

Ciekawa oferta
dla komisji zakładowych
Można już zamawiać jubileuszowe żetony stylizowane na 
monety z logotypami Solidarności. To świetna pamiątka 
obchodów 30. rocznicy powstania naszego związku. 

Pszczyńska fi rma Mennica Śląska przygotowała ofertę dla 
wszystkich organizacji związkowych z naszego regionu. 
Na jubileuszowych, stylizowanych na monety żetonach 
o średnicy 31 mm znajduje się logo Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności (awers) oraz logo 30-lecia naszego związku (rewers). 
Żetony są w dwóch wersjach: imitujące złoto lub srebro. 
Wraz z kartonowym eleganckim etui kosztują 14,88 zł brutto. 

Zamówienia prosimy składać do 15 marca telefonicznie 
lub mailowo u Agnieszki Ordon z Biura Administracyjnego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „S”, tel. 32 353 84 25 
wewn. 199, email: administracja@solidarnosc-kat.pl. Tam też 
można należy ustalić szczegóły dotyczące płatności za żetony. 

DUMNI 
z naszych sztandarów

Sztandar Huty Baildon

Sprzeciw wobec zwolnień
w dawnej Hucie Zawiercie

Polacy źle oceniają opiekę zdrowotną

Żeby chorować, trzeba
mieć końskie zdrowie 

Awers i rewers hutniczego sztandaru


