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 – tyle osób straci pracę 

w CMC Zawiercie. 
Pracodawca chciał 
zwolnić 200 osób, 

ale do akcji wkroczyły 
związki zawodowe.
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Sławomir Ciebiera: Liczę, że moi 
uczniowie będą świetnie współpracować, 
dążąc do dalszego rozwoju związku.  
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Alfred Bujara: Zrobimy wszystko, 
aby jeszcze w tym roku weszła w życie 
ustawa o zakazie handlu w niedzielę.
W REGIONIE » STRONA 3

U
mowę podpi-
sano w piątek 
12 marca. Solid 
Security zgodził 
się na przezna-

czenie środków finanso-
wych na pomoc socjalną 
dla pracowników będących 
w trudnej sytuacji. Powstanie 
specjalny fundusz pomocowy 
o wartości 100 tys. zł, którego 
regulamin będzie zbliżony do 
funduszy socjalnego.

– To był jeden z głównych 
postulatów załogi. Bardzo 
się cieszymy, że udało nam 
się go zrealizować – mówi 
Paula Brzezińska, z ramienia 
Komisji Krajowej NSZZ „S” 
odpowiedzialna za rozwój 
związku z sektorze ochrony 
i negocjacje z Solidem. 

Niezwykle istotnym za-
pisem porozumienia jest 
umożliwienie nowym pra-
cownikom Solidu spotkania 
z przedstawicielem Solidar-
ności. W ten sposób ochro-
niarz rozpoczynający pracę 
dowie się, jakie korzyści 
wiążą się z przynależnością 
do związku zawodowego. 
Od razu będzie też mógł 

podpisać deklarację człon-
kowską i wstąpić do Solidar-
ności. – Takie porozumienia 
mamy już z innymi agencjami 
ochrony. To rozwiązanie się 
sprawdza – zapewnia Paula 
Brzezińska. 

Jej zdaniem, zawarcie po-
rozumienia jest dowodem na 
to, że zorganizowani w zwią-
zek zawodowy pracownicy 
mogą poprawiać warunki 
pracy. Ale skorzystamy na 
nim wszyscy. – Lepsze wa-
runki pracy ochroniarzy to 
więcej bezpieczeństwa w biu-
rowcach, sklepach, centrach 
handlowych czy bankach 
– uważa Brzezińska.

Kompromis poprzedziło 
wiele bezskutecznych prób 
porozumienia się z zarządem 
Solidu. Uruchomiona została 
też akcja Czy Ikea jest OK?, 
podczas której zwracano 
uwagę, że szwedzki kon-

cern, chwalący się swoim 
propracowniczym podej-
ściem, toleruje antyzwiązkowe 
praktyki u współpracującej 

z nim agencji ochrony. W 
ramach akcji odbywały się 
pikiety przed sklepami Ikei. 
Jedną z nich przed marketem 

w Katowicach zorganizowała 
Śląsko-Dąbrowska „S”. Po-
wstała też specjalna strona 
internetowa, akcja miała 

swoje profi le na portalach 
Facebook i Twitter. 

O całej akcji zrobiło się głoś-
no i wpływała ona negatywnie 
na wizerunek Ikei. Być może 
dostrzegł to szwedzki właściciel, 
bo na początku roku zmienił 
się dyrektor generalny Ikea 
Polska. Niewykluczone, że 
z tymi zmianami należy wiązać 
nowe podejście władz Solid 
Security do Solidarności.

Sektor ochrony to w ostat-
nich miesiącach jeden z głów-
nych priorytetów Solidarności. 
W całym kraju pracuje ok. 200 
tys. ochroniarzy, niektórzy by 
zarobić na utrzymanie swoje 
i bliskich muszą pracować 
nawet po 16 godzin dziennie. 
Średnia stawka pracownika 
w tym zawodzie to 5 złotych 
60 groszy brutto.

Dzięki organicznej pracy 
związkowych organizatorów 
uzwiązkowienie w branży 
rośnie. Do Solidarności na-
leży blisko 5 tys. pracow-
ników. W samym Solidzie 
– ok. 800. Związek działa 
w 7 największych agencjach 
ochrony.

WOJCIECH GUMUŁKA

Pracownicy Solid Security zorganizowani w NSZZ Solidarność doprowadzili do porozumienia ze swoim 
pracodawcą. Konsekwencja i wiele miesięcy związkowej pracy przyniosły sukces.

ZORGANIZOWANI I SOLIDARNI 
MAJĄ LEPSZE WARUNKI PRACY

Już tylko dwa tygodnie zo-
stały fi rmom na udzielenie 
pracownikom zaległego ur-
lopu. Jeśli pracodawca tego 
nie dopilnuje, może ponieść 
fi nansowe konsekwencje. 

Kodeks pracy jasno okre-
śla, że urlop wypoczynkowy 
powinien być wykorzystany 
w tym roku kalendarzowym, 
w którym pracownik nabył 
do niego prawo. Jeśli jednak 
z różnych powodów pracow-
nik nie wykorzysta urlopu 
do końca grudnia, powinien 
wziąć go do końca marca 
następnego roku. Jeśli pra-
codawca będzie odmawiał, 
można złożyć na niego skar-
gę do sądu pracy. Mandat 

może go kosztować nawet 
30 tys. zł. 

A co w przypadku, jeśli to 
pracownik odmawia wzięcia 
urlopu? Zgodnie z wyro-

kiem Sądu Najwyższego z 24 
stycznia 2006 r. pracodawca 
może wysłać pracownika na 
zaległy urlop, nawet gdy nie 
wyraża on na to zgody. Jeśli 

uchyla się on od wskazania 
terminu wykorzystania dni 
wolnych przysługujących za 
poprzedni rok, fi rma może 
też nałożyć na niego karę 
porządkową – upomnienie 
lub naganę.

Przepisy te budzą kontro-
wersje. Niektórzy pracownicy 
narzekają, że do wykorzysty-
wania zaległego urlopu są 
zmuszani w marcu, miesiącu 
mało atrakcyjnym turystycznie. 
Innym zależy na kumulowaniu 
urlopów, które później mogą 
wybrać w większej ilości. Tak 
zrobiła Anna, zatrudniona w 
jednej z redakcji prasowych. 
– Z ostatnich dwóch lat za-
oszczędziłam aż 42 dni ur-

lopu. Teraz wolne bardzo mi 
się przyda, bo o dwa miesią-
ce dłużej będę mogła zostać 
w domu ze swoją córeczką. 
Po prostu wydłużyłam sobie 
macierzyński – mówi mama 
małej Emilki. 

Możliwe jednak, że prze-
pisy zobowiązujące fi rmy do 
udzielania zaległych urlopów 
do końca marca wkrótce się 
zmienią. Państwowa Inspekcja 
Pracy proponuje wydłużenie 
tego okresu aż do sierpnia. 
Zmiany wejdą w życie najw-
cześniej za rok.

– To nie jest dobry pomysł 
– uważa wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności Bogdan Biś. – Pracodawca 

dostanie przesadną swobodę 
w ustalaniu urlopów swoich 
pracowników. Przecież urlop 
ma służyć odpoczynkowi. 
Powinien być udzielany re-
gularnie, co roku, z czego 
przynajmniej raz w wymiarze 
minimum 2 tygodni – przy-
pomina Biś. 

Nawet jeśli nie wykorzy-
stamy zaległego urlopu do 
końca marca, nie trzeba się 
obawiać przepadku wolnych 
dni. Stanie się to dopiero po 
3 latach, licząc od 31 marca 
roku następnego po tym, 
za który urlop przysługuje. 
Urlop za 2009 r. przepadnie 
więc 31 marca 2013 r. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Najwyższy czas wykorzystać zaległy urlop 

Lepsze warunki 
pracy ochroniarzy 
to więcej bezpieczeństwa 
w sklepach czy bankach.

Zaległy urlop powinniśmy wykorzystać do końca marca

Droga do porozumienia z Solidem było długa i wyboista. Na zdjęciu protest związkowców ze stycznia 2010 r.
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INNI napisali

Firmy nie obawiają 
się surowych kar 

W 
ubiegłym roku aż o 65 proc. wzro-
sła liczba pracowników, którym 
pracodawca nie wypłacił pensji. 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) ujawniła 86 
tys. takich przypadków. Inspektorzy pracy 
złożyli 280 zawiadomień do prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
uporczywego lub złośliwego łamania praw 
pracowniczych (głównie dotyczących nie-
płacenia pensji). Jest ono zagrożone karą 
grzywny, karą ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do lat dwóch.

– Niestety, niewiele spraw trafi a do sądu 
– mówi Tadeusz Zając, główny inspektor 
pracy. Dlatego zamierza w tej sprawie inter-
weniować u ministra sprawiedliwości.

W 2008 roku na podstawie zawia-
domień PIP o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa prokuratura wszczęła 255 
postępowań, ale jednocześnie odmówiła 
ich wszczęcia w 140 przypadkach, a 290 
spraw umorzyła. Z prawie 700 spraw, które 
trafi ły do prokuratury, tylko 100 znalazło 
swój fi nał w sądzie.

– W wielu przypadkach zebrany mate-
riał nie pozwala na stwierdzenie znamion 
przestępstwa, czyli złośliwego lub upor-
czywego działania pracodawcy – mówi 
Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Gdańsku.

Nie każdy przypadek naruszenia praw 
pracowniczych spełnia bowiem ustawowe 
znamiona przestępstwa z art. 218 kodek-
su karnego. Do przestępstwa może dojść 
tylko w przypadku, gdy działanie praco-
dawcy cechuje szczególna determinacja. 
Na przykład złośliwego charakteru nie ma 
przypadek dyskryminacji pracownika przy 
awansie ze względu na faworyzowanie in-
nego podwładnego. (…) 

Wkrótce może się to jednak zmienić. 
PIP zaproponowała zastąpienie terminów 
złośliwość i uporczywość innymi określe-

niami, które nie ograniczałyby możliwości 
karania fi rm za drastyczne lub długotrwałe 
łamanie praw pracowniczych. Propozycje 
te trafi ły już do komisji trójstronnej.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
15 marca 2010, Łukasz Guza

Zbliża się roszcze-
niowa wiosna 
w gospodarce

R
ośnie liczba przedsiębiorstw, w któ-
rych pojawiają się spory zbiorowe. 
Powód jak zawsze ten sam – pod-

wyżki wynagrodzeń. Sytuację zaognia 
także kampania wyborcza we władzach 
związkowych. (…)  

Zarządy jeśli już godzą się na podwyż-
ki, to są one znacznie niższe od oczekiwań 
załóg. Często jednak – tak, jak np. w Orlenie, 
Anwilu czy Zachemie – w ogóle nie chcą 
podnosić wynagrodzeń. Związkowcy z 
tych fi rm na wypadek, gdyby nie udało się 
dojść do porozumienia z pracodawcami, 
zapowiadają podjęcie dalszych kroków, ze 
strajkami włącznie. Organizacje związkowe 
z energetycznej Energi, które również są w 
sporze z zarządem swojego przedsiębiorstwa, 
przed kilkoma dniami przeprowadziły już 
nawet strajk ostrzegawczy.

– Mamy sygnały, że liczba sporów zbio-
rowych może wzrastać – mówi “Rz” An-
drzej Malinowski, prezydent Konfederacji 
Pracodawców Polskich. Powodów jest jego 
zdaniem kilka. – Przede wszystkim trwa kam-
pania wyborcza w związkach zawodowych, 
więc każdy chce się wykazać – argumentu-
je Malinowski. W Solidarności od grudnia 
trwa wybór władz na kadencję 2010 – 2014. 
Uaktywnili się więc np. związkowcy dzia-
łający w Polfie Warszawa, przygotowującej 
się do prywatyzacji kolejnej spółki Polskiego 
Holdingu Farmaceutycznego.

Ponadto, według szefa KPP, pracownicy 
widzą, że wyniki fi nansowe ich przedsię-
biorstw wcale nie są tak złe. Nic więc dziw-
nego, że rosną ich oczekiwania dotyczące 
podwyżek płac. – Obserwuję radykalizację 
związków, która spowodowana jest m.in. 
poprawą sytuacji gospodarczej – mówi 
Michał Kuszyk, psycholog i mediator. Do-
daje, że w zeszłym roku załogi świadome 
kłopotów fi nansowych fi rm często rezyg-
nowały z roszczeń płacowych. 

– Skoro kraj wychodzi z kryzysu, fi rma 
osiąga dobre wyniki, a my mimo reduk-
cji zatrudnienia utrzymujemy produk-
cję, to możemy się domagać podwyżki 
płac – twierdzi Wojciech Ilnicki, szef “S” 
z należącej do Polskiej Grupy Energe-
tycznej kopalni Turów. Od stycznia nie 
obowiązuje już ustawa, która ogranicza-
ła podwyżki w spółkach. Płace zostały 
wprawdzie uwolnione, ale jednocześnie 
wywalczenie podwyżek stało się trudniej-
sze. Władze fi rm nie chcą podejmować 
rozmów o podwyżkach, bo nie mają już 
takiego obowiązku. W tej sytuacji związki 
zmuszone są do podejmowania rozmów 
płacowych w trybie ustawy o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych

» Rzeczpospolita, 15 marca 2010, 
Bartłomiej Meyer

TRZY pytania
Andrzej Batog, przewodniczący „Solidarności” w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku 

Jesteśmy niewygodni, więc nas zwalczają
Został pan przez kierownictwo WPKiW 
oskarżony o fałszerstwo dokumentów. 
Naprawdę jest pan fałszerzem?

–Bzdura, cała sprawa służy wyłącznie 
zwalczaniu zakładowej Solidarności. Oto 
jak było: jestem właścicielem archiwalnych 
zdjęć z budowy parku. Kilka lat temu 
przekazał mi je kolega z pracy, Stanisław 
Kulawik. Później ja pożyczyłem je parko-
wi, a z kolei park wypożyczył je Fundacji 
dla Śląska na jedną z wystaw. Nie umiałem 
tych zdjęć później odzyskać. Udało się do-
piero teraz. Zamieniłem kilka, na których 
był gen. Ziętek na inne, bo chciałem, by 
te zostały pokazane w czerwcu na wysta-
wie poświęconej właśnie gen. Ziętkowi 
i 60. rocznicy powstania WPKiW. Osoby 
z marketingu z parku na to się zgodziły, 
są świadkowie, którzy to potwierdzą. 
Ale już chwilę później byłem wzywany do 
dyrekcji i posądzony o kradzież. Zaczęła 
się wielka awantura. 
Nie uwierzyli w pana wyjaśnienia?

– Nikt nie chciał ich słuchać. Zda-
niem dyrekcji, nie mam prawa do tych 
zdjęć. Oni uważają, że wszystko, co jest 
poświęcone parkowi, powinno należeć 
do parku. Więc zaraz poszło pismo do 
związków zawodowych z informacją 
o zamiarze zwolnienia dyscyplinarnego. 

Związki oczywiście się nie zgodziły, nie 
uwierzyły w wersję pracodawcy. Zarząd 
zgłosił też sprawę do prokuratury. Ale póki 
co normalnie pracuję. Może w ogóle nie 
dostanę dyscyplinarnego zwolnienia? 
Może to był tylko straszak? 
Dlaczego mieli by pana straszyć?

– Wczoraj odbyła się kolejna rozpra-
wa w sprawie przywrócenia do pracy w 
parku wieloletniego pracownika Andrzeja 
Włoszka. To był jednocześnie nasz przed-
stawiciel w Radzie Nadzorczej spółki, 
który został wyrzucony z pracy po to by 
można go było usunąć z Rady. Ja byłem  
świadkiem na poprzedniej rozprawie, 
gdzie potwierdziłem, że pan Włoszek był 
objęty związkową ochroną, a pracodawca 
przed bezprawnym rozwiązaniem z nim 
umowy o pracę nie zwrócił się do związ-
ku ze stosowną informacją o zamiarze 
rozwiązania umowy o pracę. Dla sądu 
byłaby to jedna z przesłanek pozwalają-
cych przywrócić go do pracy. Jednocześnie 

byłaby to porażka zarządu. Więc mecenas 
reprezentujący WPKiW poinformował 
sąd, że toczy się wobec mnie postępowa-
nia prokuratorskie i że jestem niewiary-
godnym świadkiem. Sąd po raz kolejny 
na wniosek WPKiW rozprawę przesunął. 
Za dwa miesiące zamiast mnie mają więc 
zeznawać inni członkowie związku. Ale 
może wtedy też będą już mieli sprawę w 
prokuraturze?  Bo to, że Solidarność jest dla 
zarządu spółki niewygodna, nie podlega 
dyskusji. Dawno temu zapowiedzieliśmy, 
że będziemy na światło dzienne wyciągać 
wszystkie nieprawidłowości w parku, bę-
dziemy zadawać pytania o master plan, o 
Elkę, o tajemniczych inwestorów. To my 
protestowaliśmy przeciwko zwalnianiu 
stróżów i portierów i zastępowania ich 
zewnętrznymi fi rmami. To Solidarność 
doprowadziła do wydzielania ze struktur 
WPKiW ogrodu zoologicznego i interwe-
niowała w sprawie likwidacji kolejki Elki. 
Niektórym trudno zaakceptować, że jeste-
śmy niesterowalni. Podam przykład: kilka 
dni temu mieliśmy w zakładowej Solidar-
ności wybory. Pojawił się drugi kandydat 
na przewodniczącego, wspierany przez 
władze fi rmy. Mimo że obiecywał złote 
góry dostał tylko 10 głosów. Ja – 65…

WG

Niektórym trudno zaak-
ceptować, że Solidarność 
jest niesterowalna.

zaledwie tylu pracowników w całym kraju 
skorzystało w styczniu z nowego upraw-
nienia – urlopu ojcowskiego. To znikoma 
liczba, bo do dodatkowego tygodnia urlo-
pu uprawnionych było ok. 300 tys. ojców. 
Około 25 tys. z nich straciło to uprawnie-
nie (z urlopu dla ojców można skorzystać 
tylko przez rok od urodzenia dziecka).  
Główne przyczyny braku zainteresowania 
urlopami to nieznajomość prawa, obawa 
przed utratą pracy lub pozycji w fi rmie. 
Eksperci wskazują również na małą atrak-
cyjność nowego uprawnienia – dla wielu 
ojców tydzień dodatkowego wolnego to 
niewiele. Trudno uznać, że w tym czasie oj-
ciec może zbudować więź emocjonalną 
i odciążyć w istotny sposób matkę dziecka.

LICZBA tygodnia

75

W nocy z wtorku na środę, w czasie gdy nasz Tygodnik 
był zamykany, w spółce Nexteer Automotive Poland 
w Tychach trwało liczenie głosów, po zakończeniu dwu-
dniowego referendum strajkowego. 

– Frekwencja jest wysoka, ludzie chętnie głosują, z róż-
nych stron płyną wyrazy poparcia – poinformował nas Grze-
gorz Zmuda, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Pracownicy odpowiadali na pytania dotyczące przeprowa-
dzenie strajku generalnego w celu poparcia żądań zakłado-
wej Solidarności. Chodzi o podniesienia od 1 marca wszyst-
kim zatrudnionym płacy zasadniczej o 420 zł miesięcznie, 
wprowadzenie minimalnej stawki dla osób nowo zatrudnio-
nych do 12 zł za godzinę, wzrostu premii świątecznej do jed-
nomiesięcznego wynagrodzenia oraz wprowadzenia dodatku 
za pracę w soboty.

Postulaty te zostały przedstawione pracodawcy 17 lutego, 
jednak rozpoczęte wkrótce negocjacje płacowe zakończyły 
się podpisaniem protokołu rozbieżności. Związkowcy wszczęli 
więc spór zbiorowy. Argumentują, że żądania podwyżek są 
uzasadnione, gdyż spółka jest własnością koncernu General 
Motors, w którym nawet w Polsce zarobki są znacznie wyższe.

– Będziemy dążyć do stopniowego wyrównania wynagro-
dzeń, nasi pracownicy czują się oszukiwani i dyskryminowani 
– mówi Grzegorz Zmuda.

Dwugodzinny strajk ostrzegawczy zaplanowany został na 
czwartek 18 maja, w godzinach od 13.00 do 15.00. Jego 
przeprowadzenie będzie uzależnione od wyników referen-
dum.

AK

Komisja Krajowa 
NSZZ Solidarność 
zachęca do zamawiania 
płyt z fi lmem 
„Popiełuszko. 
Wolność jest w nas” 
oraz książki poświęco-
nych kapelanowi 
naszego związku. 
W ofercie dla człon-
ków Solidarności 
płyta i książka 
kosztują 36,99 zł. 
Przy większych zamó-
wieniach możliwe są 
dodatkowe rabaty.

Zamówienia należy składać pod adresem Focus 
Producers Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, 
focus.producers@wp.pl, tel. 22 845 49 94.

Niezwykła książka i fi lm 
o kapelanie Solidarności

Referendum
w tyskiej spółce

Foto: TŚD
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Dzięki interwencji Solidarności 
sklepy sieci Real w regionie 
będą w Wielką Sobotę czyn-
ne do godz. 18.00, znacznie 
krócej, niż pierwotnie zamie-
rzał pracodawca. 

O planach, by markety 
w Czeladzi, Dąbrowie Gór-
niczej, Mysłowicach i Sos-
nowcu były w Wielką So-
botę czynne do godz. 21.00, 
związkowcy dowiedzieli się 
kilka tygodni temu. Natych-
miast ostro zaprotestowali. 
W piśmie do kierownictwa 
sieci uznali te plany za „nie-
etyczne i naruszające zasady 
współżycia społecznego”. 
Związkowcy zapowiedzieli, 
że odpowiedzią na wydłu-
żone godziny pracy będzie 
strajk włoski oraz pikiety 
przed marketami. 

Zakładowa Solidarność 
argumentowała, że dłuższe 
godziny otwarcia w dniu 
poprzedzającym najważniej-
sze dla katolików święto, nie 
przysporzą sieci klientów 
i nie przyniosą oczekiwanych 
zysków. Dlatego związkow-
cy zaproponowali, by sklepy 
w Wielką Sobotę zamykane 
były o godz. 16.00. 

Te propozycję pracodawca 
odrzucił. Zgodził się jednak 

na skrócenie czasu pracy do 
godz. 18.00. Argumentował, 
że do tej godziny czynne 
będą wszystkie hipermar-
kety, a sieć Real nie może 
zostać zdominowana przez 
konkurencję. 

Solidarność tę propozy-
cję przyjęła do wiadomo-
ści. Związkowcy są jednak 
rozczarowani. – Nasza pro-
pozycja była uzasadniona 
społecznie i ekonomicznie. 
Wychodziła naprzeciw ocze-

kiwaniom pracowników – 
mówi Grażyna Wyczyńska, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.     

Jej zdaniem, liczba klien-
tów w sklepach w Wielką 
Sobotę wieczorem jest zniko-
ma. – Sprawdzimy, czy popyt 
w ostatnich godzinach pracy 
uzasadniał niezamykanie 
sklepu i czy zyski przewyż-
szyły koszty – zapowiada 
Wyczyńska. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

D
oprowadzenie do 
rzeczywistych, 
nie pozorowa-
nych rozmów 
z pracodawcą na 

temat warunków pracy, płacy 
i problemów pracowniczych 
– to najważniejsze wyzwa-
nie, jakie stawiają przed sobą 
związkowcy z Solidarności 
ze sklepów Biedronka.

W ubiegłym tygodniu 
w Zarządzie Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego zarejestrowana 
została Komisja Oddziałowa 
NSZZ „S” Jeronimo Martins 
Dystrybucja S.A. W ten sposób 
pracownicy kilku Biedronek 
z naszego regionu przystąpili 
do ogólnopolskiej struktury 
związku.

– Spróbujemy dotrzeć do 
innych pracowników sieci 
i namawiać ich, żeby się nie 
bali zapisywać do związku. 

Nie będziemy się już ukry-
wać – mówią związkowcy, 
ale wolą się nie przedstawiać. 
Chociaż zgodzili się na opub-
likowanie zdjęcia ze spotkania 
w Zarządzie Regionu, chcą 
by ich wypowiedzi pozosta-
ły anonimowe. – Tak będzie 
lepiej, bo w Biedronce temat 
związków zawodowych, wciąż 
jest tabu – dodają.

– Nie możemy umiesz-
czać informacji na tablicach 
w pomieszczeniach socjal-
nych, nie mówiąc już o za-
wieszaniu związkowych 
tablic informacyjnych. Nie 
pozwolono nam również na 
przeprowadzenie wyborów 
związkowych na terenie skle-
pu – mówi Piotr Adamczak, 
przewodniczący Solidarności 
w Biedronce. Jego zdaniem, 
takie działania można już 
nazwać łamaniem ustawy 

o związkach zawodowych. 
– Jeżeli fi rma zaznacza, że 
wszystko co robi, robi dla 
dobra klientów i pracow-
ników, to dlaczego boi się 
przekazywania informacji 
o związku? – pyta przewod-
niczący zakładowej Solidar-
ności. Zaznacza, że jedyna 
organizacja, na którą pra-
codawca patrzy przychyl-
nie, to ta zrzeszająca kadrę 
zarządzającą.

Moi rozmówcy podkreśla-
ją, że najwięcej problemów 

pojawia się na linii kierow-
nicy sklepów – kierownicy 
rejonów. Jednak to właś-
nie oni są upoważnieni do 
bezpośrednich kontaktów, 
więc przebicie się na wyższe 
szczeble i doprowadzenie 
do dialogu z zarządem, jest 
bardzo trudne.

Jak roboty wieloczynnościowe
Związkowcy nie potrafi ą zro-
zumieć tej niechęci do Solidar-
ności i rozmów o problemach 
pracowniczych. Zaznaczają, 

że chociaż warunki pracy 
w ostatnich latach nieco się 
poprawiły, wciąż jeszcze do 
zrobienia jest bardzo wiele. 
Przede wszystkim brakuje rąk 
do pracy. – Był taki moment, 
kiedy wydawało się, że fi rma 
coś w tym kierunku robi, 
gdyż na sklepach pojawiło 
się więcej osób. Chyba były 
to tylko działania pozorowa-
ne, bo wracamy do sytuacji 
sprzed kilku lat – mówi jedna 
z kierowniczek sklepu.

Podkreśla, że w najtrud-
niejszej sytuacji są właśnie 
kierownicy Biedronek, którzy 

ponoszą odpowiedzialność 
dosłownie za wszystko: za-
rządzanie sklepem, ochronę, 
sprzątanie, obsługę kasy, za-
mówienia i przestrzeganie 
przepisów pracy. – Nas pra-
cowników nazywam robo-
tami wieloczynnościowymi. 
Szkoda tylko, że wynagrodze-
nia nie są adekwatne do tej 
ciężkiej pracy – dodaje Piotr 
Adamczak.

Zależy nam na fi rmie
i ludziach
Zaznaczają, że w Biedronce 
przepracowali już kilka lat, 
mają doświadczenie, wiedzę 
i lubią swoją pracę, a założe-
nie związku nie jest wojną 
wypowiedzianą pracodawcy, 
lecz próbą zwrócenia uwagi 
na problemy, o których trze-
ba zacząć rozmawiać. – Nie 
może być tak, że liczą się 
tylko zyski, a nie pracow-
nicy, którzy je wypracowali 
– mówią. Ich zdaniem, sieć 
cały czas świetnie prospe-
ruje, nie odczuła skutków 
spowolnienia gospodarczego, 
więc część osiąganych docho-
dów powinna zainwestować 
w kapitał ludzki i nowe miej-
sca pracy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Chociaż warunki pracy w Biedronkach nieco się już poprawiły, wciąż jeszcze do zrobienia jest bardzo wiele.

Nie tylko zysk się liczy,
człowiek jest ważniejszy

Wielka Sobota, realne zakupy
O wolne 
niedziele 
handlowa 
Solidarność 
zabiega od 
wielu lat

Solidarność przygotowuje 
projekt ustawy o zakazie 
handlu w niedzielę. Związ-
kowcy chcą, by ustawa za-
częła obowiązywać jeszcze 
w tym roku.

„S” odwołuje się do ostat-
nich badań Pentora, z któ-
rych wynika, że od trzech lat 
na niedzielne zakupy chodzi 
tylko 2 proc. Polaków. Związ-
kowcy zwracają uwagę, że 
najwyraźniej w społeczeństwie 
mija już euforia wywoływana 
niedzielami spędzanymi w 
marketach. Rośnie natomiast 
popularność innych form wy-
poczynku. 

Zmienia się też nastawienie 
społeczne. W latach 90. tylko 
25 proc. Polaków popierało 
projekt dotyczący wprowa-
dzenia zakazu handlu w nie-
dzielę, trzy lata temu ta liczba 
wzrosła do 55 proc., natomiast 
ostatnie badania pokazały, że 
77 proc. obywateli sprzeciwia 
się niedzielnemu handlowi. 
– Wyniki sondaży świadczą 
o dużym zrozumieniu spo-
łeczeństwa dla pracowników 
handlu. Pokazują też, że nasza 
apele nie idą na marne – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ Solidarność.

Jego zdaniem najwyższa 
pora na poważną dyskusję z 
politykami na temat handlu 
w niedzielę. Bujara liczy też, 
że do zmiany prawa przeko-
nają ich wyniki badań opi-
nii społecznej. – W zeszłym 
roku straszono nas, że zakaz 
nie jest możliwy ze względu 
na kryzys, który dotknął 
supermarkety. Teraz, gdy 
nawet premier Tusk chwali 
się świetną kondycją polskiej 
gospodarki, nie da się już tak 
łatwo zwalać winy na rece-
sję. Zrobimy wszystko, by 
jeszcze w tym roku projekt 

wszedł w życie – zapowiada 
Alfred Bujara.

Przeciwni są ekonomiści, 
którzy przekonują, że w przy-
padku wprowadzenia zakazu 
handlu w niedziele do budżetu 
państwa wpłynie o 1,5 mld zł 
mniej podatków, a pracę straci 
blisko 70 tys. osób. Związkowcy 
odpierają te ataki. – Pracowni-
ków nie da się zastąpić ducha-
mi. Nie mogąc robić zakupów 
w niedziele, ludzie przyjdą do 
sklepów w inne dni. I wtedy 
ktoś ich musi obsłużyć – prze-
konuje Bujara. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

– Jesteśmy po to, żeby ludzie czuli się lepiej – mówią związkowcy 
z Biedronek

– W Biedronce 
temat związków 
zawodowych, 
w dalszym ciągu 
jest tabu – mówią 
członkowie 
Solidarności i 
zaznaczają, że 
jedyna organizacja, 
na którą pracodawca 
patrzy przychylnie, to 
ta zrzeszająca kadrę 
zarządzającą.

Solidarność od dawna walczy o lepsze warunki pracy w sklepach 
sieci Real. Na zdjęciu „wózkowy” protest z lipca 2008 r. (pierwsza 
z prawej Grażyna Wyczyńska) 

Niedziele wolne od handlu?

Solidarność w sieci Biedronka powstała w 2004 roku 
i została zarejestrowana w Poznaniu. Działa na terenie 
całej Polski, chociaż w niektórych miastach do związku należą 
pojedyncze osoby. – Mamy również takie placówki, w których 
uzwiązkowienie wynosi 90 proc. – mówi Piotr Adamczak, prze-
wodniczący zakładowej Solidarności i zaznacza, że mimo prob-
lemów z przekazywaniem informacji i dotarciem do wszystkich 
pracowników, związek cały czas się rozwija.

Foto: TŚD
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Jaworzno
»  NA SPRAWOZDAWCZO-Wyborczym 
Zakładowym Zebraniu Koordynacyjnym 
spotkali się delegaci z należących do Połu-
dniowego Koncernu Węglowego zakładów 
górniczych „Sobieski” w Jaworznie 
i „Janina” w Libiążu. Na Przewodniczącego 
Zakładowej Komisji Koordynacyjnej związ-
kowcy ponownie wybrali Waldemara Sopa-
tę. Składając sprawozdanie z działalności 
ZKK w ubiegłej kadencji Waldemar Sopata 
przypomniał m.in. zakończone sukcesem 
negocjacje zakładowego układu zbioro-
wego pracy, regulaminu pracy oraz trudne 
rozmowy płacowe z pracodawcą.

Tarnowskie Góry
» SOLIDARNOŚCIĄ tarnogórskiego 
Nadleśnictwa Brynek po raz kolejny w ka-
dencji 2010-2014 kierować będzie Kry-
stian Ziaja. W Agencji Inicjatyw Gospo-
darczych przewodniczącym związku został 
ponownie Jerzy Dobrowolski. Zmian na 
stanowiskach przewodniczących nie chcie-
li również związkowcy z tarnogórskiego 
Starostwa Powiatowego, Nitronu Krupski 
Młyn i Huty Cynku Miasteczko Śląskie. 
Tam w dalszym ciągu kierować związkiem 
będą Elżbieta Susek, Piotr Nowak i Jan 
Jelonek. Natomiast w spółce Faser funk-
cję przewodniczącego związkowcy po raz 
pierwszy powierzyli Markowi Ferdynowi. 
W założonej w lipcu zeszłego roku Komisji 
Zakładowej w GTL S.A. MTL przewodni-
czącym został Arkadiusz Derewisz.

Katowice
» KOLEJNYCH NOWYCH przewodni-
czących Solidarności wybrali związkow-
cy z Huty Szopienice i Centrali Kompani 
Węglowej. Są nimi Witold Sowiński 
i Adam Barański. Natomiast w Koło-
montażu przewodniczącym po raz kolej-
ny został Adam Szymański, w kopalni 
Staszic Piotr Czypionka, w PKP Energe-
tyka Marek Ordon, a w Zakładzie Na-
praw Infrastruktury Stanisław Kubaczka.

Jastrzębie Zdrój
» JASTRZĘBSCY ZWIĄZKOWCY 
z okręgu nr 2 wybrali delegatów na 
Walne Zebranie Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność. Są nimi: Danuta 
Jemioło, kierownik Biura Terenowego 
w Jastrzębiu i Halina Cierpiał, przewodni-
cząca Solidarności w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym nr 2.
W Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej 
i Rekultywacji przewodniczącym ponow-
nie został Waldemar Kałuża. W kopal-
niach Marcel, Pniówek i Rydułtowy funk-
cję szefów związku przez kolejne cztery 
lata sprawować będą Grzegorz Stasiak, 
Sławomir Kozłowski i Jan Olszewski.

Zawiercie
» ZWIĄZKOWCY Z ZAKŁADU Elektro-
luks w Zawierciu na przewodniczącego So-
lidarności ponownie wybrali Dariusza Bed-
narza, a w Rejonowym Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji po raz kolejny 
kierować związkiem będzie Zofi a Wódka.

Rybnik
» W URZĘDZIE MIEJSKIM w Rybni-
ku odbyły się warsztaty „Wizja eduka-
cji szkolnictwa zawodowego w Rybniku 
do 2020 r ” w której udział wzięli m.in. 
przedstawiciele Wydziału Edukacji UM, 
naukowcy z Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach i dyrektorzy szkół.
Solidarność reprezentowała Urszula Grzon-
ka, szefowa rybnickiego BT, a zarazem 
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.
- Takie warsztaty będą organizowane 
częściej, bo rybnicki urząd wygrał grant 
na projekt związany ze szkolnictwem za-
wodowym – informuje Urszula Grzonka. 

Z BIUR 
terenowych

Zgodnie z Prawem pra-
sowym publikujemy od-
powiedź do tekstu „To 
starosta wywoływał 
konfl ikty” (nr 5/2010 
Tygodnika Śląsko-Dą-
browskiego).

Po pierwsze artykuł 
zawiera nieprawdziwe 
informacje dot. rzeko-
mego zrezygnowania 
z zadośćuczynienia  przez 
p. E. Susek oraz J. Stomską 
w toku procesu. Sytua-
cja taka nie miała miej-
sca – obydwie panie nie 
zrezygnowały z zadość-
uczynienie lecz to sąd 
oddalił (a więc meryto-
rycznie) rozpoznał ich 
żądanie uznając, iż nie 
ma podstaw do takiego 
zadośćuczynienia.

 Dalej sporo słów za-
równo Elżbieta Susek 
jak i jej pełnomocnik 
sądowy Barbara Pan-
czocha wypowiadają na 
temat nadtytułu, jakim 
opatrzono nasze prze-
prosiny, opublikowane 
w lokalnym tygodniku. 
Hasło – reklama – po-
chodzi od redakcji a nie 
od zleceniodawcy ogło-
szenia, czyli Starostwa. 
Wnioskowanie z tego 

faktu jest więc z gruntu 
fałszywe, bo oparte na 
takiejże przesłance. 

Poważniejszą kwestią 
staje się jednak twierdze-
nie przez autorkę tekstu 
jakoby „Jednym z po-
wodów ich (pp. Susek 
i Stomskiej – przyp. K.M.) 
szykanowania i mobbin-
gowania była „przynależ-
ność związkowa”. Uprzej-
mie zauważam, że Sąd w 
żadnym przypadku nie 
stwierdził, iż któraś z pań 
była szykanowana, mob-
bingowana i to z powo-
dów związkowych. 

Nieprawdziwym i na-
ruszającym dobra osobiste 
starosty jest stwierdzenie, 
iż zarzuca on paniom 
Susek i Stomskiej układy 
z wymiarem sprawiedli-
wości a sądowi brak kom-
petencji w rozpoznawa-
niu spraw o naruszenia 
dóbr osobistych. Starosta 
tarnogórski ma szacu-
nek do wymiaru spra-
wiedliwości zachowując 
jednocześnie prawo do 
oceny wyroków doty-
czących starostwa bądź 
powiatu, bowiem prawo 
to przysługuje każdemu 
obywatelowi RP. 

Starosta nigdy i ni-
gdzie nie wygłaszał po-
glądu o niekompetencji 
sądu - jest to stwierdzenie 
nieprawdziwe i wymyślo-
ne przez osobę zamiesz-
czającą w artykule taką 
tezę. Starosta nie zna 
również nastawienia 
sędziów do jego osoby, 
jest jednak pewien, że 
jakiekolwiek by ono nie 
było, to bez wątpienia nie 
ma wpływu na orzecze-
nia.  Apelacje wniesione 
przez pełnomocnika 
procesowego starostwa 
wskazywały na wątpli-
wości prawne związane 
z wyrokami Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach – 
co pozostaje podstawo-
wym prawem każdego 
obywatela i podmiotu 
w toku postępowania 
sądowego.

Ponownie przy tej 
okazji wskazać należy, 
że apelacja wniesiona 
przez starostwo nie zo-
stała odrzucona a odda-
lona czyli rozpoznana 
merytorycznie. 

Katarzyna Majsterek
Rzecznik Prasowy

Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach

Jeszcze nie wiado-
mo, kto znajdzie 
się na czarnej liście 
i do końca kwietnia 
dostanie wypowie-

dzenie. Danuta Nowicka, 
przewodnicząca zakłado-
wej Solidarności przyznaje, 
że utrata nawet jednego 
miejsca pracy, to ogromna 
tragedia. 

Sytuacja mogła być jed-
nak jeszcze trudniejsza. Pod 
koniec lutego pracodawca 
poinformował o pogarszają-
cej się sytuacji fi rmy, zamia-
rze zwolnienia 200 osób. Nie 
chciał rozmawiać na temat 
jakichkolwiek odpraw. Mimo 
to związkowcom udało się 
je wynegocjować. W zależ-
ności od stażu pracy, prócz 
ustawowych świadczeń, 
zwalniane osoby otrzymają 
20, 15 lub 10 tys. zł. – Patrząc 
z tej perspektywy można 
powiedzieć, że osiągnęli-
śmy jedyny możliwy do 
uzyskania kompromis – 
mówi Nowicka. Zaznacza, 
że akcja protestacyjna nie 
przyniosłaby żadnych re-
zultatów, mogłoby się tylko 
okazać, że pracownicy nie 
dostaną nic.

W porozumieniu zna-
lazło się zastrzeżenie, że 
w przypadku poprawy 
sytuacji zakładu wypo-
wiedzenie mogą zostać 
wstrzymane. Danuta No-

wicka podkreśla, że daje to 
pewną nadzieję, bo okres 
wypowiedzenia umowy 
o pracę w CMC Zawiercie 
wynosi 5 miesięcy, więc rze-
czywiste odejścia przeciągną 

się nawet do października. 
– Podobna sytuacja miała 
miejsce w ubiegłym roku. 
Na początku pracodawca 
zamierzał zwolnić 300 pra-
cowników, a ostatecznie ta 

liczba została zredukowana 
do 153 osób – przypomina 
przewodnicząca zakłado-
wej Solidarności. Podkreśla, 
że osoby które w najbliż-
szych miesiącach nabędą 
uprawnienia emerytalne, 
spokojnie dopracują do 
tego momentu.

Związkowcy mają rów-
nież nadzieję, że część osób 
uda się jeszcze uchronić 
podczas indywidualnych 
odwołań. Jednak kwestia 
zwolnień w hucie wciąż 
wzbudza ogromne kon-
trowersje. Zdaniem stro-
ny związkowej, szukanie 
oszczędności kosztem pra-
cowników jest najgorszym 
z możliwych rozwiązań. 
Szkoda, że pracodawca 
nie chciał znaleźć innego 
wyjścia z tej sytuacji.

AGNIESZKA KONIECZNY

Klamka zapadła,
zwolnienia w CMC

80 osób straci pracę w dawnej hucie Zawiercie, a czterdziestu pracowników, 
którzy nabędą prawo do emerytury, odejdzie na to świadczenie. To ostateczny 
bilans negocjacji z pracodawcą, zakończonych podpisaniem porozumienia.

Zwolnienia w CMC Zawiercie wciąż wzbudzają ogromne kontrowersje

Utrata nawet 
jednego miejsca 
pracy to ogromna 
tragedia. 
Dobrze, że udało się 
wywalczyć odprawy.

Foto: internet
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Solidarność Huty Katowi-
ce wybrała władze na lata 
2010-2014. Przewodniczącym  
Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej ponownie 
został Jerzy Goiński.  

Przewodniczący nie miał 
kontrkandydatów. Spośród 
95 delegatów tylko 3 głoso-
wało przeciwko ponowne-
mu powierzeniu mu funkcji 
szefa Solidarności w Hucie 
Katowice.

Jednym z najważniejszych 
zadań przewodniczącego w 
tym roku jest wynegocjo-
wanie podwyżek płac dla 
pracowników ArcelorMittal 
Poland. - Liczymy, że po roku 
wyrzeczeń w imię przetrwania 
fi rmy, pracodawca odwdzięczy 
się pracownikom i nastąpią 
jakieś ruchy płacowe – mówi 
Jerzy Goiński.

Część analityków i eks-
pertów twierdzi, że kryzys w 
branży już się skończył i wraca 
koniunktura, część utrzymu-
je, że kryzys trwa nadal i jego 
końca nie widać. - Wierzymy, 
że bliższa prawdzie jest wer-

sja o powrocie koniunktury 
i w II kwartale zostanie z po-
wrotem uruchomiony drugi 
wielki piec w naszej hucie. 
To pozwalałoby bardziej opty-
mistycznie patrzeć w przyszłość 
– podkreśla Goiński. 

Szef „S” w dąbrowskim od-
dziale hutniczego koncernu 
podkreśla, że dla związkow-
ców i pracowników najważ-
niejsza jest przyszłość ich huty. 
– W zeszłym roku zaciskaliśmy 
pasa i załoga podeszła do tego ze 
zrozumieniem. Wszyscy wiedzie-
li, że  walczymy o przetrwanie 
fi rmy i często mieliśmy wraże-
nie, że bardziej troszczymy się 
o przyszłość huty niż praco-
dawca. Ale są granice zaciska-
nia pasa. Koszty życia mocno 
wzrosły i pracownicy muszą 
choć częściowo ten wzrost kosz-
tów sobie zrekompensować – 
dodaje szef „S” w dąbrowskim 
oddziale ArcelorMittal. 

Dąbrowski oddział Arcellor 
Mittal zatrudnia ok. 3 tys. pra-
cowników, ponad 2 tys. pracuje 
w spółkach zależnych. 

GP

Rozwój związku w gliwickim 
Oplu to najważniejszy cel 
Mariusza Króla, nowego prze-
wodniczącego  Solidarności 
General Motors Manufactu-
ring Poland. 

Podczas międzyzakłado-
wego zebrania wyborczego, 
które odbyło się 13 marca, 
kandydaturę Mariusza Króla na 
stanowiska szefa Solidarności 
w Oplu poparło 39 spośród 72 
delegatów. Jego kontrkandy-
dat Robert Potempa uzyskał 
32 głosy. Mariusz Król na sta-
nowisku szefa Solidarności w 
gliwickim Oplu zastąpił Sławo-
mira Ciebierę, który zgodnie z 
wcześniejszymi zapowiedziami 
nie startował w wyborach na 
fotel przewodniczącego. Sławo-
mir Ciebiera już przed wybo-
rami postanowił, że skupi się 
na wypełnieniu obowiązków 
wiceprzewodniczącego Zarządu 
Regionu Ślaskiej Dąbrowskiej 
Solidarności.

– Chcę być bliżej ludzi, sta-
wiam na bezpośredni kontakt 
z załogą i mam nadzieję, że li-
czebność Solidarności w Oplu 
będzie rosnąć. Musimy się roz-
wijać, bo tylko wobec silnego 
liczebnie związku pracodawca 

czuje respekt i wtedy skutecz-
niej możemy dbać o prawa 
i interesy pracowników – za-
powiada Mariusz Król. 

- Mariusz Król, podobnie 
jak jego kontrkandydaci to 
moi uczniowie. W czasie wy-
borów ostro rywalizowali, a 
teraz, gdy wyborcza gorączka 
zniknie liczę, że będą świetnie 
współpracować, aby osiągnąć 
cel, o którym mówi Mariusz, 
czyli rozwój organizacji w  
GMMP – mówi Sławomir 
Ciebiera.

Sławomir Ciebiera był sze-
fem Solidarności w GMMP od 
początku jej istnienia. Pod-
czas tegorocznych wyborów 
ubiegał się jedynie o mandat 
delegata na Walne Zebranie 
Delegatów Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Otrzymał 
go niemal jednogłośnie. Dru-
gim delegatem na WZD został 
Mariusz Król.

Ciekawostką jest fakt, że 
Sławomir Ciebiera jeszcze 
przez 3 miesiące pozostanie 
szefem Rady Pracowniczej 
w gliwickim Oplu. Wybory 
nowego składu Rady odbędą 
się dopiero w czerwcu.

POD

10 
p r a w n i -
ków etato-
wo pracu-
jących na 
potrzeby 

członków Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności ma ręce 
pełne roboty. Ich najważniej-
sze zadania to pomoc w ne-
gocjacjach z pracodawcą, re-
prezentowanie przed sądami 
i udzielanie porad prawnych 
członkom związku. 

W zeszłym roku dyna-
micznie wzrosło zapotrze-
bowanie na porady prawne, 
zarówno te udzielane telefo-
nicznie, jak i bezpośrednio 
w siedzibie Zarządu Regio-
nu i w biurach terenowych. 
Każdy z prawników udzie-
la ich nawet kilkaset mie-
sięcznie. To porady głównie 
z zakresu prawa pracy, ubez-
pieczeń społecznych i prawa 
rodzinnego. Zdaniem Marka 
Fijałkowskiego, prawnika 
z Biura Terenowego w Gli-
wicach, ten dynamiczny 
wzrost zapotrzebowania 
na porady to efekt recesji 
w wielu branżach, zwolnień 
i pogarszającej się sytuacji 
na rynku pracy. 

Robert Miszczyk, praw-
nik z Biura Terenowego 
w Zawierciu dodaje, że 
spory wpływ na zwięk-
szenie liczby porad  miało 
też wejście w życie ustawy 
o emeryturach pomostowych 
i związane z tym problemy 
ze zgromadzeniem przez 
pracowników dokumentacji 
potrzebnej do udowodnie-
nia 15 – letniego stażu pracy 
w szczególnych warunkach 
lub szczególnym charakte-
rze. Pod koniec 2009 roku 
w związku z przygotowa-
niami do wyborów skokowo 
wzrosła liczba porad doty-
czących prawa wewnątrz-
związkowego. 

Kolejny ważny element 
pracy związkowych praw-
ników to pomoc w nego-
cjacjach. Skuteczna pomoc 
w konfl ikcie pracowników 
z pracodawcą, wsparcie 
w wynegocjowaniu pod-
wyżek, osłon socjalnych 
czy zaległych świadczeń 
zawsze daje ogromną sa-
tysfakcję. – Każda sprawa 
rozstrzygnięta po myśli 
pracownika jest naszym 
sukcesem. Dla nas sukces 
to nie medal i nowy rekord, 
ale pomoc człowiekowi 
zagubionemu w gąszczu 
prawa czy bezwzględności 
innych – podkreśla Hele-
na Piksa, prawnik Zarządu 
Regionu.  

    Porady prawne i ne-
gocjacje to jednak tylko 
wycinek pracy związko-
wych prawników. Bardzo 
żmudnym i pracochłonnym 
zadaniem jest reprezentowa-
nie pracowników – człon-
ków związku w sądach. Są 
prawnicy, którzy reprezen-
towali członków związku w 
kilkunastu sprawach, ale są 
też tacy, którzy reprezen-
towali w kilkudziesięciu. 
Tu jednak liczby nie dają 
wymiernego obrazu pracy, 
bo charakter tych spraw 
jest bardzo zróżnicowa-
ny. W dodatku najczęściej 
w jednej  sprawie prawnik 
reprezentuje większą grupę 
pracowników, zdarza się, że 
ponad stuosobową.

– Profesjonalna pomoc 
prawna dla członków Soli-
darności to jedno z naszych 
najważniejszych zadań. Na-
cisk jaki kładziemy na ten 
element działalności i liczba 
zatrudnionych w naszym 
regionie prawników wy-
różniają nas spośród innych 
organizacji związkowych. 

Ludzie wiedzą, że warto na-
leżeć do Solidarności, między 
innym właśnie dlatego, że 
ten związek oferuje swoim 
członkom bezpłatną pomoc 
prawną – mówi Piotr Duda, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności. 

Przewodniczący podkre-
śla, że ma świadomość, iż 
czasami członkowie związ-
ku mogą być niezadowole-
ni z tempa obsługi praw-
nej. – Często związkowi 
prawnicy mają nawał pracy 
w terenie, spędzają całe dnie 
w sądach i ich pomoc nie 
jest dostępna od ręki, trzeba 
poczekać. Próbujemy łatać 
te luki, wynajmujemy ze-
wnętrzne kancelarie praw-
ne, ale czasami okazuje się 
to niewystarczające. Sta-
ramy się to poprawić, bo 
chcemy, aby dostępność do 
usług prawników i jakość 
pomocy prawnej były na 
coraz wyższym poziomie 
– podkreśla Piotr Duda, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

GRZEGORZ PODŻORNY

W czasie kryzysu i zawirowań na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie 
pracowników na pomoc prawną. W 2009 roku liczba porad, jakie udzielili praw-
nicy Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, wzrosła o 100 procent.

Profesjonalna pomoc 
związkowych prawników

Sekcja Krajowa Górni-
ctwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność przyjęła 
w swoje szeregi Między-
zakładową Organizację 
Związkową NSZZ Solidar-
ność Koksowni Przyjaźń. 
To jedna z większych or-
ganizacji związkowych 
w naszym regionie, zrze-
szająca 1500 członków. 

Uchwałę o zamiarze 
przystąpienia do SKGWK, 
związkowcy z Solidarności 
z Koksowni Przyjaźń, nie-
zrzeszeni od lat w żadnej 
sekcji, przyjęli pod ko-
niec lutego na Nadzwy-
czajnym XXX Zebraniu 
Delegatów.    

Prośba o przyjęcie dą-
browskiej  organizacj i 
w szeregi górniczej Solidar-
ności wpłynęła do SKGWK 
i została pozytywnie za-
opiniowana przez jej radę. 
Istotny był fakt, że od 6 lat 
koksownia wchodzi w skład 
węglowo-koksowej Grupy 
Kapitałowej Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

– Koksownia Przyjaźń 
jest mocno związana z gór-
nictwem organizacyjnie i 
fi nansowo. Solidarność z 
tego zakładu to potężna or-
ganizacja, działająca bardzo 
prężnie, wspierająca regio-
nalne i krajowe akcje związ-
kowe. Jesteśmy zadowoleni, 

że nasza sekcja zyska 1500 
nowych członków – mówi 
Dominik Kolorz, szef gór-
niczej Solidarności.

Pozytywna decyzja rady 
SKGWK ucieszyła również 
związkowców z dąbrow-
skiej koksowni. Wskazują, 
że zawsze chcieli przyna-
leżeć do silnej i skutecznej 
sekcji. Zenon Fiuk, prze-
wodniczący zakładowej 
Solidarności przyznaje, 
że górnictwo to trudna 
branża, która boryka się 
z olbrzymimi problemami 
oraz nagonkami, zwłaszcza 
na przywileje górnicze. Za-
pewnia, że Solidarność z 
koksowni zamierza wspie-

rać działania związkowców 
z SKGWK, podejmowane 
w obronie sektora i jego 
pracowników.         

– Mamy nadzieję na dobrą 
współpracę z SKGWK. Nasza 
organizacja jest największym 
związkiem zawodowym 
w fi rmie, dobrze zorgani-
zowanym i zarządzanym 
oraz bardzo aktywnym. 
Obecnie w branży koksow-
niczej nie mamy większych 
problemów, niczego też nie 
oczekujemy od SKGWK 
i chcielibyśmy, aby tak po-
zostało. Jesteśmy do dyspo-
zycji górniczej Solidarności 
- mówi Zenon Fiuk.

BG

Przyjaźń w górniczej Solidarności

Zmiany warty w Oplu

Zadaniem związkowych prawników jest pomóc człowiekowi zagubionemu w gąszczu przepisów, 
czy bezwzględności innych ludzi

Warto należeć do 
Solidarności, m.in. 
dlatego, że nasz 
związek oferuje 
swoim członkom 
bezpłatną pomoc 
prawną.

Podwyżki jednym 
z priorytetów

 Przewodniczący Jerzy Goiński nie miał kontrkandydatów

Foto: Jacek Zommer

Foto: internet
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Regionalna Komisja Wyborcza 
przypomina, że zgodnie z uchwałą ZR 

nr 12/2009 warunkiem rejestracji pro-

tokołów wyborczych na kadencję 2010 

– 2014 jest dostarczenie do ZR ankiety 
informacyjnej o liczebności człon-
ków danej organizacji związ-
kowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy 
składek za 2007 i 2008 rok (orga-

nizacje, które mają składki przelewane 

na konta ZR przez pracodawcę mogą 

dostarczyć oświadczenie pracodaw-

cy o przelewaniu składek i w jakim 

procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz 

elektorzy do wyboru delegatów na 

WZD Regionu są wybierani w licz-

bie wynikającej z ilości członków 

podanej w ankiecie informacyjnej 

o ilości członków. Wyjątkiem od tej 

zasady są wybory w organizacjach, 

które w dniu 30.11.2009 r. były zare-

jestrowane jako organizacje tymcza-

sowe lub podlegały przekształceniom 

(łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety 

osobowe należy wypełnić czytelnie 

drukowanymi literami. Do protoko-

łów wyborczych należy obowiązkowo 

załączyć listę obecności na zebraniu 

wyborczym. Listę należy wypełnić 

czytelnie drukowanymi literami.

Przypominamy również o obo-

wiązku wypełniania ankiet oso-

bowych (wzór nowej ankiety na 

stronie www.solidarnosc-kat.
pl) przez wszystkich wybranych 

członków władzy wykonawczej

i kontrolnej. 

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

Jadwiga Piechocka z Biura Szkoleń 

Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności – bo 

to ona pełni obowiązki konsultanta – 

dyżuruje od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00–15.00 pod nr tel. 32 353 

84 25 wew. 428, e–mail: zagranicz-

ne@solidarnosc-kat.pl. Istnieje też 

możliwość przeprowadzenia kon-

sultacji osobiście po wcześniejszym 

ustaleniu terminu.

Dyżury pełnione są w ramach re-

alizowanego przez Komisję Krajową 

NSZZ Solidarność w partnerstwie 

z OPZZ projektu „Niezależna ekspertyza 

ekonomiczna standardem dialogu spo-

łecznego w obliczu zmiany gospodar-

czej”. Podobne punkty konsultacyjne 

powstały w każdym województwie. 

Ten w Katowicach obejmuje swym 

działaniem obszary działania regionów 

Śląsko-Dąbrowskiego, Częstochowa 

i Podbeskidzie.

Projekt fi nansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Informacja RKW
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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 o systemie ubezpieczeń społecznych:

§

Ustawa Kodeks pracy:

Informacja
na temat publicznej zbiórki pieniędzy,

z których sfi nansowano wzniesienie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki
na terenie parafi i rzymsko–katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Bytomiu, przy ul. Ligonia 2.

Zgodnie z par. 12 Rozporządzenia Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dn. 6 listopada 2003 r. informujemy, że 
Niezależny Samorządny Związek Za-
wodowy Solidarność Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Floriana 7 na podstawie wnio-
sku z dnia 9 kwietnia 2009 r., uzupełnio-
nego ostatecznie w dniu 7 maja 2009 r. 
przeprowadził na terenie województwa 
śląskiego zbiórkę publiczną, na którą uzy-
skał zezwolenie Marszałka Województwa 
Śląskiego z dn. 19 maja 2009 r. decyzją nr 
1530/OR/2009. 

W wyniku zbiórki sprzedano 4638 
(cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) 
ponumerowanych cegiełek o nomina-
le 10 zł każda za łączną kwotę 46 380 zł 
(czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiem-
dziesiąt złotych). 

Podział dochodu ze sprzedaży cegiełek:
1. projekt budowlany do pozwolenia na budowę – 610 zł
2. projekt i wykonanie odlewu pomnika – 42 800 zł
3. wynajem dźwigu – 366 zł 
4. prace kamieniarsko–budowlane 2604 zł

co stanowi 46 380 zł (czterdzieści sześć tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt złotych) i jest zgodne z sumą uzyskanych 
środków ze sprzedaży cegiełek.

Z zebranych podczas zbiórki środków nie poniesio-
no żadnych kosztów związanych z organizacją projek-
tu. Osoby przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały ze 
swoje czynności wynagrodzenia. 

Mirosław Truchan, 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Tak wynika z wyroku Sądu 
Najwyższego (sygn. akt: II 
PK 123/09), zgodnie z któ-
rym pracodawca może nie 
udzielić urlopu ze względu na 
szczególne okoliczności, które 
powodują, że zasługujący na 
ochronę wyjątkowy interes 
firmy wymaga obecności 
pracownika w pracy. Ozna-
cza to, że pracodawca może 
odmówić udzielenia urlopu 
na żądanie, jeśli nieobecność 
pracownika może zaszkodzić 
interesom fi rmy.

Prawo do urlopu na żą-
danie wynika z art. 1672 K.p. 

Zgodnie z treścią tego przepisu 
„pracodawca jest obowiąza-
ny udzielić na żądanie pra-
cownika i w terminie przez 
niego wskazanym nie więcej 
niż 4 dni urlopu w roku ka-
lendarzowym. Pracownik 
zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu”.

Ostatnie zdanie art. 1672 

K.p, w związku z licznymi 
wątpliwościami, doprecyzo-
wał Sąd Najwyższy w wyro-
ku z dnia 7 lutego 2008 r. (II 
PK 162/07) – otóż pracownik 
może zgłosić urlop na żąda-

nie nawet na dwie godziny 
przed zakończeniem pracy 
w danym dniu. W wyroku 
tym SN zaprezentował zu-
pełnie inne stanowisko niż 
we wcześniejszym swoim 
wyroku z 15 listopada 2006 
r. (I PKN 128/06), w myśl 
którego pracownik powi-
nien złożyć wniosek o urlop 
na żądanie w dniu jego roz-
poczęcia, i to jeszcze zanim 
rozpocznie pracę.

Obecne orzeczenie Sądu 
Najwyższego wprowadza 
nowe spojrzenie na charakter 
urlopu na żądanie, którego – 

zgodnie z uzasadnieniem do 
wyroku – pracodawca będzie 
mógł odmówić ze względu na 
szczególne okoliczności.

Dotychczas panował po-
gląd, że obowiązek udziele-
nia urlopu na żądanie jest 
bezwzględny i pracodawca 
nie ma prawa go odmówić. 
Według Sądu Najwyższego 
mogą jednak zdarzyć się sy-
tuacje, w których szef będzie 
musiał odmówić pracow-
nikowi.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Urlop na żądanie już nie na żądanie?

W
iem, że mogę 
dobrowolnie 
opłacać sobie 
składkę zdro-
wotną, jeśli 

nie jestem nigdzie zatrudniony. 
A co z ZUS-em (składka eme-
rytalna)? Czy jeśli nie pracuję, 
też mogę go opłacać? Chyba 
będę pierwszym, który chce to 
robić dobrowolnie.

Dzięki dobrowolnym ubez-
pieczeniom emerytalnym 
i rentowym można samemu 
wpłacać pieniądze na przyszłą 
emeryturę bądź rentę. Prze-
pisy przewidują możliwość 
ubezpieczenia emerytalne-
go i rentowego na zasadzie 
dobrowolności, gdy brak jest 
innych tytułów do objęcia 
tymi ubezpieczeniami, ale 
nie dotyczy to wszystkich 
chętnych osób.

W jakich sytuacjach moż-
liwe jest objęcie ubezpiecze-
niami emerytalnym i rento-
wym? Zgodnie z art. 7 ustawy 
z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych prawo do do-
browolnego objęcia ubez-
pieczeniami emerytalnym 
i rentowymi przysługuje:
1. małżonkom pracowni-

ków skierowanych do 
pracy w przedstawiciel-

stwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych, 
w stałych przedstawiciel-
stwach przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych 
i w innych misjach specjal-
nych za granicą, w instytu-
tach, ośrodkach informacji 
i kultury za granicą; 

2. osobom, które z powodu 
sprawowania opieki nad 
członkiem rodziny spełniają-
cym warunki do przyznania 
zasiłku pielęgnacyjnego nie 
podlegają ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym 
z tytułów, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 i 2; 

3. obywatelom polskim wyko-
nującym pracę za granicą w 
podmiotach zagranicznych 
oraz obywatelom polskim 
wykonującym pracę w pod-
miotach zagranicznych na 
terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jeżeli podmioty 
te nie posiadają w Polsce 
swojej siedziby ani przed-
stawicielstwa; 

4. studentom oraz uczestni-
kom studiów doktoran-
ckich, jeżeli nie podlegają 
ubezpieczeniom emerytal-
nemu i rentowym z innego 
tytułu; 

5. alumnom seminariów 
duchownych, nowicju-

szom, postulantom i ju-
niorystom do ukończenia 
25 roku życia; 

6. wnioskodawcom odby-
wającym na podstawie 
nieodpłatnych umów cy-
wilnoprawnych staż adap-
tacyjny w postępowaniu 
w sprawie uznania kwa-
lifi kacji do wykonywania 
zawodu regulowanego lub 
działalności – w rozumie-
niu przepisów o zasadach 
uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich 
Unii Europejskiej; 

7. posłom do Parlamentu 
Europejskiego wybranym 
w Rzeczypospolitej Pol-
skiej. 
Dobrowolnie ubezpie-

czeniom emerytalnemu i 
rentowym, zgodnie z art. 10 
ustawy, mogą podlegać rów-
nież osoby, które kontynuują 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe. Dotyczy to osób, 
które na skutek utraty pracy 
(i braku innych tytułów do 
objęcia ubezpieczeniem) chcą 
samodzielnie uiszczać składki 
na poczet przyszłej emerytury 
lub renty.

Z dobrowolnego ubez-
pieczenia emerytalnego i 
rentowego nie skorzystają 

osoby, które złożyły wniosek 
o kontynuowanie ubezpie-
czeń i uzyskały ponownie 
tytuł do obowiązkowych 
ubezpieczeń – mowa tu 
o osobach, które są bezro-
botne z prawem do zasiłku, 
wykonują pracę na podstawie 
umowy-zlecenia lub rozpo-
czynają prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Osoby te 
obowiązkowo od momentu 
objęcia ich ubezpieczeniem 
podlegają ubezpieczeniom 
społecznym i powinny być 
zgłoszone do ZUS.

Prawo nie przewiduje 
możliwości ubezpieczenia 
dobrowolnego w przypad-
ku osób, które nie zostały 
wymienione powyżej. Jeśli 
więc nie znajduje się Pan 
w katalogu osób wymie-
nionych w art. 7 ustawy 
z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń 
społecznych lub nie utracił 
Pan w ostatnim czasie pracy 
(i nie występuje kontynuacja 
ubezpieczeń), to niestety nie 
będzie mógł Pan ubezpieczyć 
się dobrowolnie w zakresie 
ubezpieczeń emerytalnych 
i rentowych.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Czy bezrobotny może 
dobrowolnie opłacać ZUS?

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 31 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 ustalić szczegóły dotyczące płatności za żetony. 
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DUMNI z naszych sztandarów

Opiekunki do dzieci współfi -
nansowane przez państwo? 
To możliwe – Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej chce, 
by gminy opłacały im składki 
emerytalne, rentowe i zdro-
wotne.

Takie rozwiązanie znalazło 
się w założeniach do ustawy 
o formach opieki nad dziećmi 
do lat 3, która ma wejść w życie 
w czwartym kwartale tego roku. 
Dzięki nowym rozwiązaniom 
nianie wyjdą z szarej strefy. 
Zyskają prawo do emerytury, 
renty i świadczeń zdrowot-
nych z NFZ. 

Ministerstwo zapewnia, że 
zadbało o wyeliminowanie 
zbędnych formalności. Rodzice 
dziecka w wieku od 20 miesięcy 
do 4 lat, zainteresowani zatrudnie-
niem opiekunki, będą tylko mu-
sieli podpisać z nią tzw. umowę 
aktywizującą, którą następnie 
zarejestrują w gminie.

Umowa ta będzie traktowa-
na jak umowa zlecenie, musi 
określać czas i miejsce opieki 
oraz obowiązki niani. 

Po jej zarejestrowaniu, gmina 
opłaci niani składkę liczoną od 
najniższego wynagrodzenia, 
które obecnie wynosi 1317 zł. 
By tak się stało tylko jeden wa-
runek musi zostać spełniony 
– oboje rodzice dziecka muszą 
pracować. Oni też będą zobo-
wiązani do zapłacenia nadwyżki 
składki, jeżeli wynagrodzenie 
niani będzie wyższe od mini-
malnej pensji.

Ustawa ma pomóc kobietom, 
które nie pracują zawodowo i 
próbują podreperować domo-
wy budżet opiekując się dzieć-
mi. Bardzo często są to panie, 
które ukończyły już 50 lat i 

nie znalazły swojego miejsca 
na rynku pracy. Ministerstwo 
chce również uaktywnić młode 
mamy, które myślą o powrocie 
na etat, ale nie mają komu po-
wierzyć opieki nam maluchem, 
a kobiety niepracujące przed 
urodzeniem dziecka zachęcić 
do podjęcia pracy.

Ponadto rejestracja umowy 
w gminie uchroni nianie przed 
utratą pracy z dnia na dzień.

Rząd szacuje, że po przeli-
czeniu różnicy między wydat-
kami na składki opiekunek, 
a dochodami z tytułu PIT, koszt 
opłacenia jednej niani wyniesie 
4,8 tys. zł.

Nie brakuje jednak głosów 
krytycznych wobec propozycji 
ministerstwa. Część ekspertów 
twierdzi, że zamiast dopłacać 
do składek emerytalnych niań, 
należy łagodzić przepisy pozwa-
lające na instytucjonalną opiekę 
nad małymi dziećmi i ułatwiać 
zakładanie żłobków. 

Obawy mają również rodzice 
małych dzieci, którzy podkreśla-
ją, że zatrudnienie opiekunki to 
spory wydatek. W Katowicach, 
najniższa stawka wynosi 5, 6 
zł za godzinę, ale można już 
spotkać oferty wynoszące 10 
zł za 60 minut opieki nad ma-
luchem. Konieczność dopłaty 
do składki emerytalnej niani 
jeszcze ten koszt zwiększy, co 
może sprawić, że część rodzi-
ców zrezygnuje z zatrudnienia 
opiekunki. Z kolei w mniejszych 
miastach i gminach, naliczanie 
składek od minimalnej pensji 
może okazać się przeszkodą, 
gdyż tam opieka nad dziećmi 
jest tańsza.

AGNIESZKA KONIECZNY
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

W lutym 1981 związkowcy 
z Zakładów Wytwórczych 
Urządzeń Sygnalizacyjnych 
(obecnie Bombardier) pod-
czas uroczystej mszy świętej 
poświęcili krzyż, który powie-
szono w siedzibie zakładowej 
Solidarności. 

Ich kolejną inicjatywą było 
wykonanie związkowego 
sztandaru. Pomysł zaakcep-
towała Komisja Zakładowa, 
a do jego realizacji spontanicz-
nie zgłosiło się kilku działaczy 
związkowych. O wykonanie 
sztandaru postanowili popro-
sić siostry zakonne z Bazyliki 
Piekarskiej.

– Jego poświęcenie miało 
nastąpić 25 listopada 1981 r. 
podczas nabożeństwa ku czci 
naszej patronki Św. Katarzyny. 
Niestety, szycie sztandaru prze-
ciągało się. Później pracę nad 

nim przerwało wprowadzenie 
stanu wojennego – wspomina 
Józef Bara, działacz związkowy 
z ZWUS. Zakonnice z Piekar  
dokończyły szycie sztandaru 
pod koniec 1982 roku. 

Proboszcz parafii   Św. Jó-
zefa w Katowicach Bogusław 
Ochwach warunkowo wyraził 
zgodę na poświęcenie sztanda-
ru. 25 listopada 1983 r. odbyła 
się uroczysta msza święta, w 

której uczestniczyła prawie 
cała załoga ZWUS. Na awersie 
sztandaru wyhaftowana zosta-
ła nazwa „NSZZ Solidarność 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń 
Sygnalizacyjnych Katowi-
ce 1981” oraz logo zakładu. 
Na rewersie widniał wizerunek 
Św. Katarzyny ze skierowaną 
do niej prośbą o modlitwę. 

– Podczas uroczystego na-
bożeństwa zawiesiliśmy go na 

specjalnym stojaku. Wierni 
mogli widzieć tylko wizeru-
nek naszej patronki, bo druga 
strona sztandaru, z wiadomych 
względów, nie mogła być po-
kazana. Od tej pory każdego 
roku odprawiane są msze 
święte w intencji  sztandaru  
– opowiada Józef Bara.

Przez krótki czas związ-
kowcy z ZWUS przecho-
wywali związkowy symbol 
w mieszkaniach prywatnych, 
a następnie sztandar trafi ł do 
parafii   Św. Józefa i tam ocze-
kiwał na należne mu miejsce 
w siedzibie komisji zakłado-
wej. W 1989 r. po reaktywacji 
związku został zawieszony 
w okazałej gablocie i od tej pory 
towarzyszy zakładowej Soli-
darności podczas wszystkich 
ważnych uroczystości.  

BEA

Z 
danych zaprezen-
towanych przez 
Eurostat wynika, 
że w 2007 roku w 
rankingu momen-

tu rozpoczęcia pracy zawo-
dowej zajmowaliśmy szóste 
miejsce od końca. W czo-
łówce znaleźli się Irlandczy-
cy, Duńczycy i Holendrzy. 
W tym czasie średnia podję-
cia pracy zawodowej w całej 
Unii Europejskiej wyniosła 
22 lata. W Polsce była ona 
o dwa lata wyższa, ale liderzy 
rankingu wyprzedzają nas 
nawet o kilka lat. 

Zdaniem dr Agnieszki Le-
nartowicz-Łysik, specjalisty 
Śląsko–Dąbrowskiej „S” ds. 
rynku pracy, można wskazać 
wiele przyczyn, zarówno kul-
turowych, jak i systemowych, 
dla których polska młodzież 
zwleka z podjęciem obowiąz-
ków zawodowych. – Podzie-
liłabym ludzi młodych na 
dwie grupy. Tych, którzy od 
wczesnych lat uczą się zarad-
ności i niejednokrotnie już w 
trakcie szkoły średniej podej-
mują pracę, np. roznoszą ulotki 
czy przeprowadzają ankiety. 
I tych, którzy koncentrują 
się na nauce, którzy prace 
odkładają – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

Jej zdaniem, w przypadku 
tej drugiej grupy część winy 
ponoszą również rodzice. – 
Często pamiętają trudne czasy 
i mówią: Ty się tylko ucz, my 
takich warunków nie mieli-
śmy. Później okazuje się, że 
wiedza teoretyczna zdobyta 

na dwóch, a nawet trzech kie-
runkach studiów, nie ma po-
parcia w praktyce zawodowej. 
Najważniejsze jest, by młoda 
osoba już w okresie studiów 
wypracowała ścieżkę dalszej 
kariery. Inaczej trudno będzie 
jej zaistnieć na rynku pracy, 
chyba że zdobędzie specy-
fi czne wykształcenie i będzie 
rozchwytywana przez praco-
dawców – uważa Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.  

Okazuje się również, że 
w Polsce coraz większą po-
pularność zyskuje tzw. gap 
year, rozdzielający moment 
zakończenia nauki od podję-
cia pracy. Ten czas jest wyko-
rzystywany na podróże czy 
zwykłe nicnierobienie. 

Eksperci zwracają równo-
cześnie uwagę, że w Polsce nie 
wypracowaliśmy jeszcze kul-
tury tzw. pracy dorywczej na 
niepełny etat. I tutaj pojawia się 

błędne koło, bo tak naprawdę 
możliwości połączenia nauki 
z pracą w niepełnym wymiarze 
godzin jest niewiele. – Istnieje 
też stereotyp, że pracodawcy 
szukają zaocznych studen-
tów, gdyż nie muszą odpro-
wadzać od nich ZUS-u, ale 
coraz częściej okazuje się, że 
tych zaocznych studentów nie 
chcą, gdyż potrzebują kogoś 
do pracy w weekendy – dodaje 
Lenartowicz-Łysik.

Do wczesnego rozpoczę-
cia pracy nie zachęcają też 
restrykcyjne przepisy. Prawo, 
które z jednej strony ma chro-
nić młodocianych przed nie-
uczciwymi pracodawcami, 
z drugiej często zniechęca ich 
do podjęcia pracy.

Trzeba również pamiętać, że 
przy późnym średnim wieku 
wejścia na rynek pracy, nale-
żymy do społeczeństwa, które 
najwcześniej go opuszcza (w 
2007 roku w Unii Europejskiej 
pracownik odchodzący na 
emeryturę miał średnio 61,2 
lat, w Polsce – 59,3). Dlatego w 
interesie każdego przyszłego 
emeryta leży, aby młodzi lu-
dzie nie zwlekali z rozpoczę-
ciem pracy. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Polska młodzież wkracza na rynek pracy później od swoich rówieś-
ników z Europy Zachodniej. To przede wszystkim efekt wychowania. 

Jeszcze nie myślą 
o swojej emeryturze

Nianie wyjdą
z szarej strefy?

Jeżeli młoda osoba już 
w okresie studiów nie 
wypracuje ścieżki  dalszej 
kariery, to będzie jej 
trudno zaistnieć na 
rynku pracy.

Sztandar  Bombardiera 

Warto już w trakcie nauki zdecydować, jak będzie wyglądać 
przyszła ścieżka kariery

Awers i rewers sztandaru Solidarności Bombardiera

Ustawa ma pomóc kobietom, które nie pracują zawodowo i próbują 
podreperować domowy budżet 

Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy 
Zagranicznej informuje, że w dniach 19-21 kwietnia 2010 
roku planuje zorganizować kolejną edycję bezpłatnego stacjonar-
nego szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie będzie 
odbywać się w siedzibie Zarządu Regionu w Katowicach, a prowadzić 
będą je eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

Zakres tematyczny szkolenia:
1.  Prawo pracy (ustawa o PIP, ustawa o SIP, bhp, badania

lekarskie, czas pracy).
2.  Minimalne i zasadnicze wymagania.
3.  Szkolenie z zakresu psychologii (skuteczna komunikacja 

w środowisku pracy, zagrożenia psychospołeczne w stosun-
kach pracy, trening psychologiczny).
Zainteresowane organizacje prosimy o kontakt z Biurem ds. 

Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej 
(zagraniczne@solidarnosc-kat.pl, 32 353 84 25 wewn. 223). 
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