
700
tylu nowych 

członków w ciągu 
ostatnich 3 lat 

pozyskała Solidarność 
w oddziale Arcelor-

Mittal Poland  SA 
w Dąbrowie Górniczej

WIĘCEJ » STRONA 3

KATOWICE
31.03.2010

Nr132010

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosc-kat.pl

Pieśń
paschalna 

Nie Kalwaria, nie Golgota,
ale chmura szczerozłota
i wiatr skory;

nie noc i cierń, ale słońce
i blaski się wplatające
w kędziory.

Na tej szczerozłotej chmurze
fruniesz - zwycięski - ku górze,
„Sprawca zachwytów”;

lśni marszczona wiatrem szata,
a z szaty na Polskę spada
woń hiacyntów.

Za te cuda oczywiste
jakże ja Cię uczczę, Chryste?
Wierszem chyba.

Lecz patrząc na Twoją chwałę,
stanąłem i oniemiałem,
jak ryba.

Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisać przepastne:
wiatr i złoto -

chyba tylko oczy zadrzeć,
zasłuchać się i zapatrzeć
w szum odlotu.

Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką!
Spójrzcie: już mały jak cacko
leci.

Wirują złociste koła.
Zieleń gra. Purpura woła.
RESURREXIT. 

KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI

N
iedziela Wiel-
kanocna, dzień 
radości ze zmar-
twychwstania 
Jezusa Chry-

stusa, jest poprzedzana okre-
sem ciszy, rozpamiętywania 
i refl eksji. W Wielki Piątek w 
kościołach odsłaniane są Groby 
Pańskie. Zgodnie z tradycją te 
Groby katolicy odwiedzają w 
Wielką Sobotę. To czas żałoby 
przeżywanej w ciszy. Milczą 
kościelne dzwony, milczą orga-
ny, nie odprawia się obrzędów 
liturgicznych. Groby Pańskie 
mają za zadanie jak najbardziej 
obrazowo przekazać tajemnicę 
śmierci Chrystusa.  Dekoracje 
Grobów często są też wzboga-
cane o współczesne elementy 
i bieżące przekazy religijne, 
społeczne czy patriotyczne. 

Alfred Bujara, przewodni-
czący  Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„Solidarność” projektuje i bu-
duje Groby Pańskie od 33 lat. 
Zaczął w szkole średniej. – To 
był przypadek. Na lekcji religii 
padło pytanie kto jest uzdolnio-
ny plastycznie, wszyscy wska-
zali na mnie i tak się zaczęło – 
wspomina  Bujara. Podkreśla, że 
co roku ma inny projekt, inny 

scenariusz i scenografi ę, bo nie 
chce, aby wystrój Grobu był 
powtarzalny, jak to się zdarza 
w niektórych kościołach. – Na 
początku budowałem sam. Teraz 
pomaga mi grupa 10 osób, bo 
to są dość rozbudowane insta-
lacje. Zaczynamy pracę zwykle 
w środę późnym popołudniem 
i kończymy w czwartek nad 
ranem – mówi Alfred Bujara. 
Wykorzystuje różne materiały 
drewno, metal, tkaninę, pa-
pier, styropian i setki kwiatów. 
W zeszłym roku 4 metrowej 
wysokości krzyż wyciął ze sty-
ropianu, a na krzyżu papierem 
ściernym wyrzeźbił sylwetkę 
Chrystusa. 

– To moja pasja. Choć często 
brakuje mi czasu dosłownie na 
wszystko, to nie wyobrażam 
sobie, żebym mógł zrezygno-

wać z budowy Bożego Grobu. 
Robię też inne kościelne de-
koracje, bożonarodzeniowe 
szopki i ołtarze na Boże Ciało 
– podkreśla Bujara. 

Wbrew pozorom plastyczne 
zdolności przewodniczącego 
Sekretariatu Banków, Handlu 
i Ubezpieczeń przydają mu 
się w pracy związkowej, przy 
projektowaniu transparentów, 
ulotek czy plakatów. – Wiem 
czego oczekuję, wiem jak do-
brze plastycznie wyrazić nasz 
związkowy przekaz – dodaje 
Bujara.

Grób Pański zaprojektowany 
przez Alfreda Bujarę można jak 
co roku odwiedzić w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Tarnowskich 
Górach-Reptach. 

   GRZEGORZ PODŻORNY

Groby Pańskie mają za zadanie jak najbardziej obrazowo przekazać
tajemnicę śmierci Chrystusa. Ich dekoracje często są też wzbogacane 
o współczesne elementy i bieżące przekazy religijne, społeczne czy patriotyczne. 

Pasja związkowca

Groby Pańskie zaprojektowane i zbudowane przez Alfreda Bujarę w poprzednich latach

To jego pasja od 
33 lat. Co roku 
przygotowuje
i realizuje nowy 
projekt budowy
i dekoracji Grobu 
Pańskiego. 

Foto: TŚD
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INNI napisali

Wysokość nowych 
rent ma zależeć od 
zarobków

O
becnie różnice między rentami i 
emeryturami są niewielkie. Jed-
nak z upływem lat stare renty 

zwiększane m.in. o cześć socjalną (24 
proc. kwoty bazowej) będą wyższe niż 
emerytury ustalane na podstawie składek 
emerytalnych. Rząd zdaje sobie z tego 
sprawę. Dlatego już w 2008 roku została 
uchwalona ustawa, która przewidywała 
nowy sposób liczenia rent. Zawetował ją 
prezydent.

– Mamy gotowy projekt ustawy w tej 
sprawie – mówi Jolanta Fedak, minister 
pracy i polityki społecznej. Tłumaczy 
jednak, że uchwalenie tej ustawy będzie 
możliwe po uzyskaniu kompromisu z 
opozycją.

Lewica domaga się jednak wprowa-
dzenia takich zmian, które spowodują, 
że nowe renty będą wyższe. Jak na razie 
trwa jednak spór.

– Koalicja nie przychyliła się do pro-
pozycji OPZZ, aby do obliczania świad-
czenia stosować średnie dalsze trwanie 
życia osoby w wieku 65 lat, a nie 60 lat. 
Odrzucono też propozycję Rady Nad-
zorczej ZUS, aby do obliczania renty 
stosować średnie trwanie życia osoby w 
wieku 62 lat – mówi Anna Bańkowska 
z Lewicy.

Wydłużenie wieku emerytalnego z 60 
do 65 lat oznacza, że kwota zgromadzo-
na na koncie emerytalnym ma być po-
dzielona przez mniejszą liczbę miesięcy 
pozostałych do przeżycia. Osoba, która 
zgromadziła na koncie w ZUS np. 250 
tys. zł w pierwszym przypadku otrzyma 
1 tys. zł. Jeśli weźmie się pod uwagę trwa-
nie życia osoby w wieku 65 lat, otrzyma 
ponad 1,2 tys. zł.

– Wysokość renty ma być liczona w 
sposób najbardziej korzystny. Inaczej 

renciści staną się klientami pomocy 
społecznej. Nie dopuścimy, aby te osoby 
otrzymywały 400 zł miesięcznie – dodaje 
Anna Bańkowska.

Rząd deklaruje na razie wprowadzenie 
okresu przejściowego – renty będą w tym 
czasie obliczane tzw. metodą mieszaną, 
częściowo według starych, a częściowo 
według nowych zasad. Metoda ta byłaby 
stosowana do obliczenia renty dla osób, 
które wniosek o to świadczenie zgłoszą w 
latach 2011–2013. Podobne rozwiązanie 
są zastosowane w przypadku emerytur 
przyznawanych do 2013 roku.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
27 marca 2010, Bożena Wiktorowska

Chcesz zostać 
prezesem spółki 
węglowej? Zgłoś się

C
zy na czele śląskich spółek węglo-
wych staną niebawem nowi ludzie? 
Rozpoczynają się konkursy na sta-

nowiska w zarządach, ale faworytami są 
dotychczasowi szefowie kopalń. 

Waldemar Mróz jest na razie jedynym 
członkiem zarządu Katowickiego Holdin-

gu Węglowego, który przez następne trzy 
lata może być spokojny o swoją posadę. 
Mróz został właśnie wybrany przez zało-
gę na stanowisko wiceprezesa do spraw 
pracowniczych. Poparło go prawie 93,5 
proc. z ponad 14 tys. pracowników, któ-
rzy wzięli udział w głosowaniu (KHW 
zatrudnia 20,3 tys. osób). Pozostałych 
członków zarządu KHW, czyli prezesa i 
trzech zastępców, nie będą już wybierać 
pracownicy, ale komisja konkursowa. Kan-
dydaci mogą zgłaszać się do 7 kwietnia, 
a rozmowy kwalifi kacyjne zaplanowano 
na 15 i 16 kwietnia.

Stanisław Gajos, dotychczasowy szef 
KHW, jak wynika z nieofi cjalnych infor-
macji, ma ogromne szanse, by utrzymać 
stanowisko na następną kadencję. Hol-
ding pomimo kryzysu zarobił w zeszłym 
roku ponad 80 mln zł i choć zaangażował 
się w opcje walutowe, wyszedł z tego 
obronną ręką. Spółce udało się nawet 
sprzedać obligacje węglowe i pozyskać 
dzięki temu 300 mln zł na inwestycje (cały 
program ma przynieść 900 mln zł). Trze-
ba też pamiętać, że prezes Gajos sprawuje 
swoją funkcję od 2003 roku, najdłużej ze 
wszystkich urzędujących szefów spółek 
węglowych na Śląsku.

2 kwietnia ukaże się ogłoszenie o kon-
kursie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 
a kandydaci na prezesa i wiceprezesów 
będą mogli zgłaszać się do 20 kwietnia. 
Rozmowy odbędą się od 10 do 14 maja. 
(…) Konkursy będą miały także presti-
żowe znaczenie. Wybrani w nich preze-
si będą prawdopodobnie tymi, którzy 
wprowadzą spółki węglowe na giełdę. 
Przygotowania do debiutu wznowił już 
Katowickie Holding Węglowy, niebawem 
zrobi to też prawdopodobnie JSW. W nie-
dawnym wywiadzie dla portalu nettg.pl, 
Joanna Strzelec-Łobodzińska, wicemini-
ster gospodarki, powiedziała, że możemy 
być świadkami wyścigu o wejście na 
giełdę między KHW i JSW.

» Gazeta Wyborcza, 29 marca 2010,
Tomasz Głogowski

TRZY pytania
Ks. prałat Stanisław Puchała, proboszcz katowickiej katedry, 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Niech to będą szczególne dni
Jak, zgodnie z nakazami wiary, katolicy 
powinni przeżyć Wielki Tydzień? 

– Tak, jak ludzie wierzący. Czyli przede 
wszystkim z należną powagą, w skupie-
niu, pobożnie i w trzeźwości. Spróbujmy 
w ten wyjątkowy czas oderwać się od 
bieżących spraw i problemów, skupmy 
się na tym, co naprawdę ważne. Wyłącz-
my telewizor i radio, nie zaglądajmy do 
internetu. Niech to będą szczególne dni, 
które czynnie poświęcimy na zgłębianie 
tajemnicy Misterium Pańskiego. 
Jak Kościół obchodzi Triduum Pas-
chalne?

– W Wielki Czwartek w kościołach 
celebrowana jest tylko jedna msza, na 
pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Wtedy ka-
płan myje wiernym nogi i przypomina 
słowa Jezusa Chrystusa: „Czy rozumie-
cie, co wam uczyniłem? Jeżeli więc Ja, 
Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, 
to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi”. Po hymnie „Chwała 
na wysokości Bogu” milkną dzwony, 
a po Komunii Świętej Najświętszy Sakra-
ment zostanie przeniesiony do Kaplicy 
Adoracji, zwanej Ciemnicą, upamięt-
niającej pojmanie Jezusa w Ogrójcu. 
Tam do późnego wieczora trwa Adora-

cja. Podczas procesji śpiewamy hymn 
„Sław języku, tajemnicę”, za co w tym 
dniu można uzyskać odpust zupełny 
na zwyczajnych warunkach. 

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, 
gdy na znak żałoby w Kościołach nie 
odprawia się mszy świętej. Ten dzień 
należy poświęcić na zadumę i modlitwę 
i czytanie Pisma Świętego. Wieczorem 
w kościołach odprawia się Drogę Krzy-
żową i Liturgię Wielkopiątkową. Wie-
czorem Najświętszy Sakrament zostaje 
przeniesiony do Bożego Grobu. Wtedy 
rozpoczyna się adoracja. Pamiętajmy też 
o poście w tym dniu: dopuszcza się tylko 
jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz 
nie zabrania przyjmowania jakiegoś po-
siłku, nie do syta, rano i wieczorem.

Wielka Sobota jest dniem adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pań-

skim. Nadal obowiązuje cisza i zaduma, 
pamiętajmy o tym, gdy przychodzimy 
do kościołów święcić pokarmy. W tym 
dniu warto też powstrzymywać się od 
jedzenia mięsa. W sobotni wieczór roz-
poczynamy Wigilię Zmartwychwstania  
Pańskiego. Radosna, uroczysta i  najbo-
gatsza w ciągu roku liturgia oznajmia 
Zmartwychwstanie Chrystusa. Według 
nowych zwyczajów liturgicznych Wiel-
ka Sobota kończy się uroczystą procesją. 
Często jednak procesje odbywają się 
tradycyjnie w niedzielę rano. 
W tym roku Wielki Piątek przypada 
2 kwietnia – dokładnie w 5. rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Wierni nie będą 
więc mogli modlić się w intencji Papieża
–Polaka podczas mszy świętej? 

– Episkopat zdecydował, że obcho-
dy rocznicy śmierci Jana Pawła II będą 
przeniesione na sobotę 10 kwietnia. 
Ale pamięć Papieża–Polaka powinniśmy 
też oczywiście uczcić w Wielki Piątek. 
Dla Jana Pawła II wspomnienie o Męce 
Pańskiej była sensem życia, dlatego 
uczestnicząc w skupieniu w wielko-
piątkowej liturgii pięknie upamiętnimy 
życie i nauki Jana Pawła II. 

WG

W Wielkim Tygodniu 
wyłączmy telewizor 
i radio, nie zaglądajmy 
do internetu.

wyniosło w lutym bezrobocie w Polsce. 
Było wyższe niż w styczniu, kiedy to wy-
niosło 12,7 proc. Jak informuje Główny 
Urząd Statystyczny, liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy 
w końcu lutego wyniosła 2 mln 101,5 tys. 
osób i była wyższa niż przed miesiącem 
o 49 tys. osób. W stosunku do liczby bez-
robotnych zarejestrowanych przed rokiem 
liczba ta była wyższa o 382,7 tys. 
Najwyższe bezrobocie utrzymywało się 
nadal w województwach: warmińsko-ma-
zurskim (21,6 proc.) i zachodnio-pomorskim 
(18 proc.). Najniższe było w wojewódz-
twach: mazowieckim (9,8 proc.), wielkopol-
skim (10,1 proc.) i śląskim (10,2 proc.).

LICZBA tygodnia

13 proc.

Podczas kryzysu dochodziło do prób likwidacji związków i 
zwalniania ich liderów – głosi doroczny raport Solidarności 
o łamaniu praw związkowych

– W naszym kraju nadal dla wielu fi rm związek jest wrogiem 
i pracodawcy nie wahają się użyć wszelkich narzędzi, by go zli-
kwidować – mówi Anna Galus-Czerwonka, krajowy koordynator 
programu Monitoringu Łamania Praw Związkowych. Z raportu 
wynika, że fi rmy walczą ze związkami groźbą i prośbą, przekup-
stwem czy pomówieniem. Szczególnie narażone na szykany są 
nowo powstałe komisje zakładowe.

Głównym celem negatywnych działań pracodawców byli w mi-
nionym roku zakładowi liderzy nowo powstałych związków. Wielu 
z nich traciło pracę w trybie dyscyplinarnym albo ich wypowie-
dzenia nie były konsultowane ze związkiem. Potem oczywiście 
sprawy trafi ają do sądu, ale ten nie zawsze jest sprzymierzeńcem 
zwalnianych. Liczne były przypadki, gdy zwolnieni działacze mimo 
stwierdzenia przez sąd bezprawności zwolnienia nie byli przywra-
cani do pracy.

– Firmy walczące ze związkowcami są coraz lepiej przygotowa-
ne. Korzystają z dobrych kancelarii, więc sprawy idą po ich myśli. 
Bardzo często podawana jest nieprawdziwa przyczyna wypowie-
dzenia – mówi Jerzy Smoła, monitorujący przestrzeganie praw 
związkowych na terenie Małopolski.

Pracodawcy wykorzystują fakt, że postępowania przed naszymi 
sądami trwają bardzo długo, więc coraz częściej wyczerpanemu 
sądową batalią działaczowi proponują odejście z odpowiednią gra-
tyfi kacją. Dla tych, którzy mają na utrzymaniu rodziny, pieniądze 
w zamian za odejście i wycofanie pozwu są szansą na przeżycie. 

– Firmy w takich przypadkach proponują od kilkunastu do 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Część osób korzysta z takich propo-
zycji – mówi Anna Galus-Czerwonka. 

– Zdarza się, że fi rma chce przekupić związkowca obietnicą 
awansu. Ostatnio w zamian za porzucenie związku jego przewod-
niczący dostał propozycję objęcia miejsca w zarządzie spółki – 
mówi Jerzy Smoła. 

Mimo tego NSZZ Solidarność udało się pozyskać 20 tys. no-
wych członków, chociaż masowe zwolnienia i likwidacje spowodo-
wały ogólny spadek liczebności związku.

Związki zawodowe pomagają zwolnionym. Także mają prawni-
ków i fundusze na wsparcie dla pozbawionych środków do życia. 
Próbują też angażować organy ścigania, gdy działania fi rmy noszą 
znamiona przestępstwa. – Oczywiście że korzystamy z różnych 
form obrony. Składamy doniesienia do prokuratury za łamanie 
praw związkowych, dyskryminację działaczy. Niestety, zdecydowa-
na liczba takich spraw jest umarzana. Mamy chyba do czynienia 
z cichym przyzwoleniem na taką bierność organów ścigania – 
mówi Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. 

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w ostatnich 
latach odpowiedzialność karną za naruszanie praw związkowych 
poniosło 13 osób. 

OPRAC. NA PODST. RZECZPOSPOLITEJ

Związkowiec
– wróg nr 1

Informujemy, że w Wielki Piątek 2 kwietnia 

biura Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 

„S” będą nieczynne.

Foto: internet
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W 
h u c i e 
cały czas 
zmniejsza 
się zatrud-
n i e n i e . 

Wielu pracowników sko-
rzystało i korzysta z progra-
mu dobrowolnych odejść, 
nie ma przyjęć nowych 
pracowników. To powoduje, 
że spada liczba członków 
związków zawodowych. 
Solidarność wcześnie do-
strzegła, że ten proces może 
doprowadzić do znaczącego 
osłabienia roli związków 
i ograniczyć ich skutecz-
ność w reprezentowaniu 
interesów pracowników. 
– Dlatego przygotowaliśmy 
i wprowadziliśmy w życie 
program pozyskiwania no-
wych członków związku – 
mówi Stanisław Szrek, wice-
przewodniczący Solidarności 
w Hucie Katowice.  

Program był skierowa-
ny przede wszystkim do 
pracowników, którzy nie 
należą do żadnego związku 
lub  wcześniej z członkostwa 
w związkach zrezygnowali. 
Solidarność, prezentując się 
jako związek odpowiedzial-
ny a zarazem skuteczny, 
przekonywała też członków 
innych związków zawodo-
wych (a działa ich w hucie 
13) do przechodzenia w 
swoje szeregi. - Przygotowa-
liśmy i rozkolportowaliśmy 

na wszystkich wydziałach  
ulotki zachęcające do zapi-
sywania się do Solidarności. 
Wdrożyliśmy też system 
gratyfi kacji za skuteczność 
w pozyskiwaniu nowych 
członków. I te działania 
przyniosły efekty – pod-
kreśla Szrek.

Spośród 700 nowych 
członków, którzy zapisali 
się do Solidarności w ciągu 
ostatnich 3 lat, większość 
to pracownicy, którzy nie 
należeli wcześniej do związ-
ków. Około 25 procent to 
członkowie konkurencyj-
nych organizacji związko-
wych, którzy przeszli do 
Solidarności. - Powodów, 
dla których pracownicy 
zapisywali się właśnie  do 
naszego związku jest wiele.  
Duże znaczenie ma fakt, że 
zatrudniamy  radcę prawnego 
i oferujemy swoim członkom 
bezpłatną pomoc prawną – 
mówi wiceprzewodniczący 
„S” w hucie.  

Przede wszystkim jednak 
nowi członkowie doceniają, 
że Solidarność jest skuteczna, 

a zarazem odpowiedzialna. 
Jerzy Goiński, przewodniczą-
cy Solidarności w dąbrow-
skim oddziale ArcelorMittal 
Poland jest jednocześnie 
przedstawicielem pracow-
ników w Radzie Nadzorczej 
spółki. To właśnie dzięki jego 
działaniom i skuteczności 
udało się uratować wiele 
wydziałów huty przed za-

mknięciem. W czasie apo-
geum kryzysu, gdy w hucie 
drastycznie ograniczano 
produkcję, udało się wy-
walczyć, że tzw. postojowe 
było wyliczane w bardzo 
korzystny sposób, który nie 
powodował dramatycznego 
obniżenia pensji. 

Na koniec roku 2009 licz-
ba członków Solidarności 

w oddziale ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Gór-
niczej wynosiła 2342 ludzi. 
Solidarność jest najliczniej-
szą organizacją związkową 
w Hucie Katowice, a tym 
samym ma największe moż-
liwości i środki, aby skutecz-
nie dbać o interesy swoich 
członków. 

GRZEGORZ PODŻORNY

700 nowych członków w ciągu ostatnich 3 lat zyskała Solidarność w oddziale Ar-
celorMittal Poland  SA w Dąbrowie Górniczej. To nie przypadek, ale efekt zaplanowa-
nych i konsekwentnych działań. 

Wybierają Solidarność Zaostrzył się konflikt po-
między związkowcami z 
Solidarności w Hucie Ła-
ziska a szefami zakładu. 
Członkowie związku twier-
dzą, że pracodawca zaczął 
im utrudniać działalność 
związkową, bo nie zgodzili 
się na wprowadzenie zmian 
w regulaminie pracy. 

Mimo, że od 1 stycznia 
w hucie obowiązuje nowy 
regulamin wprowadzo-
ny w drodze mediacj i , 
pracodawca przedstawił 
związkom zawodowym 
kolejną wersję regulaminu. 
W nowym projekcie zabra-
kło zapisów dotyczących 
wypłat premii,  odpraw 
emerytalnych oraz świad-
czeń z Karty Hutnika. 

– Organizacje związ-
kowe nie zgodziły się na 
narzucenie pracownikom 
tak sformułowanego regu-
laminu i teraz spotykają 
się z odwetem ze strony 
pracodawcy. – Na przykład 
po wieloletniej przerwie 
pracodawca wystawił nam 
fakturę za użytkowanie 
związkowego pomieszcze-
nia, a przynoszący pocztę 
listonosze nie są wpusz-
czani do siedziby związku 
- mówi Zbigniew Woźnica, 
przewodniczący zakłado-
wej Solidarności.

Związkowcy rozważają 
przeprowadzenie akcji pro-
testacyjnej. – Ale wcześniej 
wystąpimy do pracodawcy 
o przystąpienie do nego-
cjacji na temat podwyżek 
wynagrodzeń dla pracow-
ników o 400 zł – zapowiada 
szef zakładowej „S”. 

Związkowcy z Solidar-
ności od 2007 r. są w spo-
rze zbiorowym z praco-
dawcą. Wysunęli wtedy 
żądanie podwyżek dla 
zatrudnionych w wyso-
kości 700 zł. Gdy wreszcie 
w zeszłym roku udało się 
wynegocjować podwyżki 
w wysokości 400 zł, zakład 
dotknięty został kryzysem 
gospodarczym. Na kilka 
miesięcy w hucie wstrzy-
mano produkcję. 

– Solidarność w tro-
sce o kondycję zakładu 
tymczasowo odstąpiła od 
żądań płacowych.  Mimo 
że teraz sytuacja zakładu 
zaczęła stopniowo się po-
prawiać, pracodawca nie 
przystępuje do negocjacji 
na temat wprowadzenia 
uzgodnionychze stroną 
związkową podwyżek – 
dodaje Woźnica.

BEATA GAJDZISZEWSKA

–  Nie wszystkich Polaków 
stać na korzystanie z ko-
mercyjnej służby zdrowia 
- to jedno z haseł prote-
stu organizowanego przez 
Solidarność 7 kwietnia, w 
Dniu Pracownika Służby 
Zdrowia. Do Warszawy wy-
biera się kilka tysięcy związ-
kowców.

Członkowie Solidarności 
chcą tą akcją zaprotesto-
wać przeciwko degradacji 
publicznej służby zdrowia. 
Związkowcy nie zgadzają się 
na coraz gorsze traktowa-
nie pracowników ochrony 
zdrowia i rosnące różnice 

w wynagrodzeniach, które 
nieuchronnie prowadzą do 
konfl iktowania personelu. Do 
tego dochodzi umniejszanie 
roli związków zawodowych 
w zakładach pracy. 

Opinię Solidarności po-
twierdzają też badania opinii 
publicznej. 75 proc. Polaków 
jest niezadowolonych z opieki 
zdrowotnej. Od ubiegłego 
roku niezadowolenie wzro-
sło o 12 proc. Średnio Pola-
cy płacą 270 zł miesięcznie 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Tymczasem po-
mysły kolejnych reform, re-
strukturyzacji, przekształceń 

potęgują chaos i naruszają 
bezpieczeństwo zarówno pa-
cjentów, jak i pracowników. 
Pacjenci miesiącami oczeku-
ją w kolejkach na badania 
i zabiegi decydujące o ich 
zdrowiu czy życiu. 

Wśród pracowników służ-
by zdrowia narasta znie-
chęcenie. – Wielu czuje się 
traktowanych przedmiotowo 
i zastraszanych. Dokuczają 
przede wszystkim  niezado-
walające zarobki – mówi Ha-
lina Cierpiał, przewodnicząca 
Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia Śląsko
–Dąbrowskiej „S”. 

Przewodnicząca podkreśla 
jednak, że niskie płace to efekt 
niedofi nansowania całego 
systemu. – Bez większych 
pieniędzy polskiej służbie 
zdrowia grozi zapaść – uważa 
Halina Cierpiał. 

Dlatego związkowców 
z naszego regionu nie za-
braknie 7 kwietnia podczas 
akcji w Warszawie. Halina 
Cierpiał spodziewa się, że 
do stolicy pojedzie kilkuset 
członków Śląsko–Dąbrow-
skiej „S”. – Zachęcam do 
wyjazdu każdego, kto znaj-
dzie na to czas. Wciąż można 
się zgłaszać. Nieobecni nie 

mają racji. Nierównościom 
i rozwarstwieniu w służbie 
zdrowia trzeba powiedzieć 
„Stop”. 

WG

Komisje i poszczególni 
związkowcy, zaintere-
sowani udziałem 
w manifestacji w War-
szawie, mogą zgłaszać 
swój udział do kol. Woj-
ciecha Bujaka z Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia, tel. 602 339 
458. 

Służba zdrowia jedzie do Warszawy

Konfl ikt w 
Łaziskach

Reklama

Dzięki skuteczności Solidarności wiele wydziałów huty uratowano przed zamknięciem

Nowi członkowie 
Solidarności doceniają 
skuteczność
i odpowiedzialność 
związku.

Foto: Jacek Zom
m

er
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Pszczyna
» W BIURZE TERENOWYM w Pszczy-
nie zakończone zostały wybory do ko-
misji zakładowych na kadencję 2010-
2014. Większość zebrań wyborczych 
odbyła się w siedzibie Biura. 
W pięciu organizacjach związkowych 
wybrano nowych przewodniczących. 
W kopalni Brzeszcze Solidarnością kie-
rować będzie Stanisław Kłysz, w SPUH 
„Odnowa” Marek Róg, w NKT Cables 
Olga Mrowiec, w Przedsiębiorstwie In-
żynierii Miejskiej Piotr Kapias, a w Wo-
jewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-
Rehabilitacyjnym Teresa Krzekotowska.
- W pozostałych komisjach związkow-
cy ponownie wybrali dotychczasowych 
przewodniczących. Dwie organizacje 
zrezygnowały z wyboru elektora. Utwo-
rzyliśmy trzy okręgi łączone. Decyzją 
elektorów delegatem na WZD Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
został Dariusz Gierek z Nadwiślań-
skiej Spółki Energetycznej. Natomiast 
Solidarność z Eko-Jas z Żor zakończyła 
swoją działalność – informuje Katarzy-
na Mitoraj, z pszczyńskiego BT.

Sosnowiec
» SOSNOWIECKIE BT ZAPRASZA 
wszystkie organizacje związkowe wraz 
z pocztami sztandarowymi na uro-
czystości 70. rocznicy mordu polskich 
ofi cerów w Katyniu, Ostaszkowie, Sta-
robielsku, Kozielsku i innych miejscach 
kaźni na terenie Związku Sowieckiego.
Uroczystości odbędą się 18 kwietnia 
o godz. 12.00 w Parafi i Św. Joachima 
w Sosnowcu Zagórzu przy ul. Ks. Jerze-
go Popiełuszki.
– Chcemy uczcić pamięć tych, któ-
rych prochy spoczywają na nieludzkiej 
ziemi na wschodzie, gdzie w bestial-
ski sposób ich wymordowano, dlatego, 
że byli Polakami, przedstawicielami 
naszej inteligencji. Uroczystości, upa-
miętniające ofi ary Golgoty Wschodu, 
organizujemy w ofi cjalny sposób po 
raz dwudziesty. Wcześniej spotykali-
śmy się nielegalnie od wprowadzenia 
stanu wojennego do 1989 r. – mówi 
Paweł Molenda, przewodniczący Komi-
sji Międzyzakładowych NSZZ Solidar-
ność Zagłębia Dąbrowskiego, 
a zarazem Honorowy Członek Rodziny 
Katyńskiej.  

» W SOSNOWIECKIEJ KOPALNI 
Kazimierz Juliusz funkcję przewodni-
czącego Solidarności przez najbliższe 
cztery lata ponownie będzie pełnił 
Grzegorz Sułkowski. Tak zdecydowali 
związkowcy podczas uroczystych wy-
borów z udziałem Piotra Dudy, szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i Jaro-
sława Grzesika, wiceprzewodniczącego 
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Ka-
miennego. W MZBM w Dąbrowie Gór-
niczej szefem związku został ponownie 
Roman Koczur, a w fi rmie Ursa Walde-
mar Barczyński.

Katowice
» SOLIDARNOŚCIĄ Z KOPALNI 
Murcki po raz kolejny w kadencji 
2010-2014 szefować będzie Andrzej 
Okoń. W katowickiej Energoaparaturze 
przewodniczącym związku został po-
nownie Piotr Zając. Zmian na stano-
wisku przewodniczącego nie wprowa-
dzili również związkowcy z Biprometu, 
gdzie przewodniczącym została Stani-
sław Kostorz. Natomiast w fi rmie Hal-
dex przewodniczącym po raz pierw-
szy został Włodzimierz Krawczyk, a w 
spólce Emes-Mining Service w tej roli 
debiutuje Roman Śmieszkoł. Bez zmian 
w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej 
w Katowicach. Tam funkcję przewod-
niczącego Solidarności ponownie pełni 
Mariusz Sumara.

Z BIUR 
terenowych

R
ocznica śmier-
ci Jana Pawła 
II przypada w 
Wielki Piątek, 
dzień w którym 

kapłani nie odprawiają 
mszy św. Dlatego decyzją 
Episkopatu, msze św. w 
intencji beatyfikacji pa-
pieża celebrowane będą 
10 kwietnia, w sobotę po-
przedzającą Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego.

Trwający 26 lat pon-
tyfikat Jana Pawła II był 
jednym z najdłuższych w 
historii kościoła. W tym 
czasie, podczas 102 pielgrzy-
mek zagranicznych Ojciec 
Święty przemierzył 1,6 mln 
km, dotarł do 135 państw. 
Odwiedzając najbiedniejsze 
i najbogatsze kraje podkre-
ślał, że przyszłość świata 
zakorzeniona jest w po-
szanowaniu niezbywal-
nej godności osoby ludz-
kiej i poświęceniu dla niej. 
Przypominał o prawie do 

wolności i wiary. Zwracał 
uwagę na problemy ludzi 
chorych, uwielbiał dzieci, 
przyciągał młodzież. Wie-
lokrotnie poruszał tematy 
bliskie robotnikom – mówił 
o wartości podejmowanego 
przez nich trudu i prawie 
do upominania się o godną 
pracę i płacę.

Wszędzie gdzie był, mod-
lił się o pokój na świecie. 
Już pierwsze orędzie nowo-
roczne „Osiągniemy pokój 
wychowując do pokoju”, 

które wygłosił 1 stycznia 
1979 r., pokazało jak ważny 
będzie to temat dla Papie-
ża pochodzącego z Polski 
– kraju boleśnie doświad-
czonego przez tragiczną 
historię XX wieku i skutki 
totalitarnych systemów.

Na kartach historii za-
pisał się jako Papież, który 
pomógł doprowadzić do 
zmian na mapie Europy i 

do upadku komunizmu. 
My Polacy, na zawsze za-
pamiętaliśmy słowa wy-
głoszone w Warszawie w 
1979 r. „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze 
Ziemi, tej Ziemi”.

Wspomnienie o Ojcu 
Świętym, to także wspo-
mnienie o osobie pełnej 
poczucia humoru, dystan-
su do własnych chorób i 

słabości oraz innych ludzi. 
To także pamięć o dorob-
ku literackim – sztukach 
teatralnych i poezji Karo-
la Wojtyły. O miejscach, 
z którymi był związany 
i które odwiedzał jako 
ksiądz, biskup, kardynał 
oraz papież, a także o lu-
dziach, których spotykał 
na swojej drodze.

AGNIESZKA KONIECZNY

– Do tragedii w kopal-
ni przyczyniły się liczne 
nieprawidłowości i zanie-
dbania. Urządzenia elek-
tryczne były niesprawne, 
a wentylacja w chodnikach 
przyścianowych, gdzie 
gromadził się metan, była 
niewystarczająca – wynika 
z końcowego sprawozda-
nia komisji wyjaśniającej 
okoliczności wrześniowej 
katastrofy w kopalni Wu-
jek-Śląsk.

Licząca 21 osób komisja 
w ubiegłym tygodniu ofi -
cjalnie zakończyła prace. 
W jej składzie zasiadali 
eksperci z jednostek na-
ukowych i badawczych, 
prokuratorzy, przedstawi-
ciele Państwowej Inspekcji 
Pracy, górniczych związków 
zawodowych, Centralnej 
Stacji Ratownictwa Gór-
niczego oraz Najwyższej 
Izby Kontroli.

Pomimo wielu ekspertyz 
i analiz komisja nie wskazała 
jednoznacznie urządzenia, 
które zainicjowało zapłon 

metanu. Jak informuje Piotr 
Bienek, przewodniczący 
Solidarności w kopalni 
Śląsk, który brał udział w 
pracach komisji, za przy-
czyną zapłonu, a następnie 
wybuchu metanu uznano 
zwarcie w przewodzie zasi-
lającym urządzenia chłod-
nicze w ścianie. 

Eksperci badając przy-
czyny katastrofy przesłu-
chali 154 świadków oraz 
przeprowadzili ekspertyzy 
58 urządzeń. Ustalili m.in., 
że w kopalni złamano pro-
cedury dotyczące prze-
bywania pracowników 
w strefach szczególnego 
zagrożenia.

- Aż 9 górników zginę-
ło, tylko dlatego, że znaj-
dowali się w miejscach, w 
których w ogóle nie po-
winni przebywać – mówi 
Piotr Bienek.  

Komisja sformułowała 
wnioski, w których zwra-
ca uwagę na pilną potrze-
bę opracowania nowych 
zasad techniczno-eksplo-

atacyjnych dla ścian me-
tanowych oraz koniecz-
ność modyfikacji prawa 
geologiczno-górniczego, 
które powinno zawierać 
regulacje w sprawie kar 
dyscyplinarnych wobec 
pracowników zakładów 
górniczych. Wszystkie 
wnioski skierowane zo-
stały do spółek węglowych, 
jednostek ratownictwa 
górniczego oraz instytucji 
naukowo- badawczych. 
Na ich podstawie również 
Okręgowy Urząd Górniczy 
w Katowicach przygotowuje 
orzeczenie w sprawie uka-
rania osób odpowiedzial-
nych  za nieprawidłowości 
w kopalni.

- Te zaniedbania są pod-
stawą do wyciągnięcia kon-
sekwencji dyscyplinarnych 
wobec osób z dozoru. Do 
nich przecież należy obo-
wiązek zapewnienia bez-
pieczeństwa górnikom i to 
oni są odpowiedzialni za 
śmierć naszych kolegów. 
Będziemy się domagać, by 

wszystkim winnym posta-
wiono w tej sprawie zarzuty  
– mówi Piotr Bienek. 

Do zapłonu i wybuchu 
metanu w kopalni Wujek
-Śląsk doszło18 wrześ-
nia 2009 r. na poziomie 

1050 m pod ziemią. Na miej-
scu zginęło 12 górników, 
a 8 zmarło w szpitalach.  
Spośród 34 rannych gór-
ników 25 odniosło ciężkie 
obrażenia.

BEATA GAJDZISZEWSKA

2 kwietnia mija 5. rocznica śmierci Jana Pawła II – Papieża Polaka, który
zmienił Polskę i świat.

To był Papież niezwykły

Tragedia w kopalni. Zawinili ludzie, a nie natura

Jeden górnik zginął, 
sześciu odniosło nie-
groźne obrażenia – to 
bilans wstrząsu w ko-
palni Rydułtowy-Anna 
na poziomie 1000 m 
pod ziemią, do które-
go doszło w zeszłym 
tygodniu. 

W wyniku wstrząsu 
zawalił się 35 metrowy 
fragment chodnika. W bez-
pośrednim rejonie katastro-
fy znajdowało się siedmiu 
górników. Sześciu z nich z 
niegroźnymi obrażeniami 

trafi ło do szpitala. Nato-
miast poszukiwania zasy-
panego elektryka trwały 
trzy doby. Już nie żył, gdy 
ekipom ratowniczym udało 
się do niego dotrzeć.

Jan Olszewski, przewod-
niczący Solidarności w ko-
palni Rydułtowy informuje, 
że okoliczności wypadku 
wyjaśni wizja lokalna – 
Z tych informacji, które 
posiadam wynika, że w ko-
palni nie zostały złamane 
zasady bezpieczeństwa – 
mówi Jan Olszewski. 

Tragiczne skutki wstrząsu
w kopalni Rydułtowy-Anna

KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II
najważniejsze daty
18 V 1920 r. – narodziny
1942 – wstąpienie do Seminarium Duchownego 
w Krakowie
1 XI 1946 – przyjęcie święceń kapłańskich
30 XII 1963 – mianowanie na arcybiskupa metropolitę 
krakowskiego
29 V 1967 – podniesienie do stopnia kardynała
16 X 1978 – wybór na papieża
2-10 VI 1979 – pierwsza pielgrzymka do Polski
13 V 1981 – zamach na placu św. Piotra
1-4 VI 1991 – czwarta pielgrzymka do Ojczyzny, ale za-
razem pierwsza po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
16-19 VIII 2002 – ostatnia pielgrzymka do Polski
2 IV 2005 – śmierć

Wspomnienie o Ojcu 
Świętym, to także 
wspomnienie o 
osobie pełnej 
poczucia humoru, 
dystansu do 
własnych chorób 
i słabości oraz 
innych ludzi.

Dał nam lekcję życia  i lekcję umierania

Foto: internet
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P
onad 500 osób 
w z i ę ł o  u d z i a ł 
w pikiecie przeciw-
ko dyskryminacji 
płacowej pracow-

ników spółek Denso Ther-
mal Systems Polska oraz 
Sirio Polska. 

Protestujący domagali się, 
by podwyżki dla pracowni-
ków tych spółek przyznane 
zostały w tej samej wysoko-
ści i na podobnych zasadach, 
co w pozostałych firmach 
wchodzących w skład grupy 
Fiata.

Protest przed  fabryką Fiata 
w Tychach zorganizowała 
zakładowa Solidarność. – 
Zwróciliśmy się do zarządu 
z apelem, by pracownicy 
wszystkich fi atowskich spó-
łek traktowani byli jednako-
wo – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w spółkach grupy Fiata.

Denso Thermal Systems 
Polska to spółka wyodrębnio-
na z fabryki Fiata. Produkuje 
deski rozdzielcze i chłodnice. 
Firma zatrudnia ok. 500 pra-
cowników. Połowa z nich 
pracuje za najniższe stawki. 
– Za tak niskie stawki, 8 zł za 
godzinę, już dzisiaj nikt w Fia-
cie nie zatrudnia – podkreśla 
Wanda Stróżyk.

Pracodawca proponuje 
pracownikom podwyżki 
w wysokości 300 zł, ale nie 
dla wszystkich, lecz średnio. 
– To oznacza, że ci, którzy 
zarabiają najmniej, dostaną 
najmniej. To jest niespra-
wiedliwe i antypracownicze. 
Na taką formę podwyżki 
nie możemy się zgodzić – 
mówi przewodnicząca „S” 
w Fiacie.

Mateusz Gruźla  z  Soli-
darności w Denso Thermal 
Systems dodaje, że praco-
dawca cały czas powołuje 
się na kryzys, by usprawied-
liwić bardzo niskie zarobki, 
ale jednocześnie odmawia 
związkowcom dostępu do 
informacji, potwierdzają-

cych podobno złą sytuację 
ekonomiczną spółki.

Wanda Stróżyk podkreśla 
też, że w Denso dochodzi do 
działań antyzwiązkowych. – 
Zakład został ofl agowany, ale 
ochrona zabiera związkowe 
fl agi – informuje przewod-
nicząca.

Zdaniem Mateusza Gruź-
li, w spółce łamane są rów-
nież przepisy prawa pracy 
i bhp. 

Z kolei w spółce Sirio, 
która w całości jest własnoś-
cią Fiata, zatrudnieni są pra-
cownicy ochrony. Tam pra-
codawca proponuje jedynie 
115 zł brutto podwyżki. – To 
kwota żenująco niska, której 

nie możemy zaakceptować. 
Pracownicy tej fi rmy oprócz 
ochrony wykonują również 

inne prace fi zyczne – pod-
kreśla Wanda Stróżyk.

AK, WG

Organizowanie konferen-
cji prasowych, pisanie in-
formacji dla mediów oraz 
sposoby zachowania przed 
kamerą - to tylko niektó-
re umiejętności zdobyte 
przez uczestników szko-
lenia „Lider w mediach”. 
Zajęcia przez tydzień od-
bywały się w Wiśle. 

Uczestniczyli w nich 
związkowcy z Solidarno-
ści z różnych branż, m. in. 
górnictwa, hutnictwa, prze-
mysłu zbrojeniowego czy 
służby zdrowia. Dla wielu 
z nich poruszane tematy 
były całkowitą nowością. 
-  Najtrudniejsze dla mnie 
były ćwiczenia z kamerą. To 
było nowe doświadczenie, 
wyjątkowo stresujące, ale 
umiem sobie już z tym ra-
dzić - mówi Andrzej Słomka, 
związkowiec z Solidarności 
w katowickim Remagu.

Bezlitosne oko kamery 
obserwowało związkow-
ców w rozmowie z dzien-
nikarzami, ale również w 
trakcie konferencji praso-
wej, podczas której uczest-
nicy szkolenia wcielali się 
w rolę ofiary wypadku przy 
pracy, czy przewodniczą-
cego zakładowej komisji 
„S”, ale także dziennika-
rza z telewizji czy tabloi-
du. Mogli więc na własnej 
skórze przekonać się, jak 
niełatwe bywa zdobycie od 
związkowca ciekawej, ale 
też poprawnie skonstruo-
wanej wypowiedzi. 

– Trema była duża, ale 
nauczyłam się, jak ją po-
konywać. Trening jednak 
czyni mistrza – zapewnia 

Michalina Rogala z Solidar-
ności w szpitalu w Ryduł-
towach. Jej w czasie konfe-
rencji prasowej przypadły 
obowiązki rzecznika praso-
wego zakładowej „S”.

Część zajęć poświęcona 
była obsłudze związkowych 
stron internetowych. To 
ważne medium jest coraz 
częściej wykorzystywane 
przez Solidarność. – Ko-
rzystanie z sieci daje wiele 
możliwości komunikowania 
się z członkami związku. 
Dzięki szkoleniu wiem, jak 
z nich korzystać – mówi 
Stanisław Szrek, wiceprze-
wodniczący Solidarności 
w ArcelorMittal. 

Związkowcy poznali 
też niektóre zapisy prawa 
prasowego. Podczas zajęć 
omówiono m. in. zasady 
autoryzacji wypowiedzi dla 
prasy, pisania odpowiedzi 
i sprostowań oraz wyraża-
nia zgody na publikacje. Ta 
wiedza może im być bardzo 
przydatna. 

Śląsko-Dąbrowska So-
lidarność po raz pierwszy 
zorganizowała szkolenie o 
takim programie. Prowa-
dzili je pracownicy biura 
prasowego Zarządu Re-
gionu. Następne zajęcia 
odbędą się w drugiej poło-
wie maja. Można się wciąż 
na nie zgłaszać, bo lista 
nie jest jeszcze zamknięta. 
Na szkolenie w pierwszej 
kolejności będą zakwa-
lifikowane osoby, które 
w swojej związkowej pracy 
mają bezpośredni kontakt 
z dziennikarzami. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej twierdzi przekonuje, że 
Karta Nauczyciela jest przesta-
rzała i należy ją znowelizować. 
Oświatowa Solidarność nie zga-
dza się na zmiany, bo obawia 
się, że nowelizacja oznaczać 
będzie faktyczną likwidację 
najbardziej korzystnych dla 
nauczycieli zapisów w Karcie.  
Przedstawiciele resortu, mimo 
że nie przygotowali jeszcze kon-
kretnego projektu nowelizacji, 
wskazali, że zmienić należy m.in. 
zapisy o systemie wynagradza-
nia, o systemie zatrudnienia oraz 
zapis o 19-godzinnym pensum. 
Resort zakłada, że wspólnie ze 

stroną społeczną wypracuje te 
zmiany w ciągu najbliższych 6 
miesięcy.  

Tymczasem już od roku 
związkowcy bezskutecznie 
postulują do MEN o przepro-
wadzenie badań dotyczących 
rzeczywistego czasu zatrudnie-
nia nauczycieli i warunków, w 
jakich pracuje ta grupa zawo-
dowa. Argumentują, że praca 
nauczycieli z pewnością nie 
kończy się na 19. godzinach, 
bo ogromną jej część wyko-
nują w domu. – Gdyby nasz 
postulat został zrealizowany, to 
wtedy moglibyśmy rozmawiać 
o obniżeniu lub podwyższeniu 

pensum. Bez tego nie będziemy 
dyskutować na temat zmian w 
Karcie  – mówi Lesław Ordon, 
szef Regionalnego Sekretaria-
tu Nauki i Oświaty NSZZ So-
lidarność

Przewodniczący przewiduje, 
że rząd po odebraniu nauczycie-
lom, w ciągu zaledwie jednego 
roku, możliwości przejścia na 
wcześniejszą emeryturę, teraz bę-
dzie próbował pozbawić tę grupę 
zawodową m.in. zatrudniania 
przez mianowanie nauczycieli z 
najwyższymi stopniami awan-
su, urlopów zdrowotnych oraz 
19-godzinnego pensum.  

BEA

Zamach na Kartę Nauczyciela

Lider w mediach

Niektórzy z uczestników medialnego szkolenia. Od lewej Sławomir 
Litewczuk (KWK Piast), Klaudiusz Wieder (Nitroerg) oraz Janusz 
Szalonek i Andrzej Słomka (obaj Remag)

Związkowcy z Solidarności domagają się równego traktowania wszystkich 
pracowników zatrudnionych w spółkach grupy Fiata.

Protestowali przeciwko 
dyskryminacji płacowej

Reklama

Pracowników 
obu spółek licznie 
wsparli związkowcy 
z fabryki Fiata i innych 
zakładów wchodzących 
w skład koncernu.

Zdaniem Solidarności wszyscy pracownicy spółek należących do grupy Fiata powinni otrzymać 
podwyżki w tej samej wysokości i na podobnych zasadach.

Solidarność w Denso 
Thermal Systems Polska 
istnieje od grudnia 2009 
r. Inicjatorem powstania 
związku jest Mateusz 
Gruźla, pracownik spółki, 
który w 2008 r. zaczął 
zwracać uwagę na nie-
prawidłowości na terenie 
fi rmy.

– Nalegałem, żeby praco-
dawca sporządził protokoły 
powypadkowe, więc zosta-
łem zwolniony dyscyplinar-
nie. Z dnia na dzień, przed 
Wigilią zostałem na bruku. 
Nie poddałem się, wygrałem 
sprawę w sądzie, a korzystne 
dla mnie wyroki podtrzymał 
sąd I i II instancji – opowiada 
Mateusz Gruźla.

Po przywróceniu do pracy 
zwrócił się o pomoc do So-
lidarności Fiat Auto Poland, 

która objęła działalnością 
związkową pracowników 
spółki. W ciągu trzech miesię-
cy do założonego w Denso 
związku zapisało się około 
120 osób. – Nie żądamy, 
żeby pracodawca głaskał nas 
po głowach, ale oczekujemy 
szacunku i poszanowania – 
dodaje Mateusz Gruźla . 

Zdaniem Wandy Stróżyk, 
przewodniczącej Solidarności 
w Fiat Auto Poland, powsta-
nie „S” stworzyło pracowni-
kom Denso możliwości popra-
wy warunków pracy i płacy 

Podczas ostatnich wy-
borów związkowych Mate-
usz Gruźla został wybrany 
na członka Prezydium MOZ 
NSZZ Solidarność Fiat Auto 
Poland. Jest również delega-
tem na WZD Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego.

Foto: TŚD

Foto: TŚD



P O  G O D Z I N AC H Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 31.03.2010 |  Nr 13/2010  www.solidarnosc-kat.pl6

Rozwiązanie krzyzówki: Poleruje się cnota przy kłopocie

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

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

§

Informacja RKW
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie 
z uchwałą ZR nr 12/2009 warunkiem rejestracji protokołów 
wyborczych na kadencję 2010 – 2014 jest dostarczenie 
do ZR ankiety informacyjnej o liczebności członków 
danej organizacji związkowej według stanu na dzień 
30 listopada 2009 r. oraz analizy składek za 2007 i 2008 
rok (organizacje, które mają składki przelewane na konta ZR 
przez pracodawcę mogą dostarczyć oświadczenie pracodawcy 
o przelewaniu składek i w jakim procencie). 

Delegaci na WZD Regionu oraz elektorzy do wyboru de-
legatów na WZD Regionu są wybierani w liczbie wynika-
jącej 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 tymczasowe lub podlegały 
przekształceniom (łączenie lub podział).

Protokoły wyborcze oraz ankiety osobowe należy wypełnić 
czytelnie drukowanymi literami. Do protokołów wyborczych 
należy obowiązkowo załączyć listę obecności na zebraniu 
wyborczym. Listę należy wypełnić czytelnie drukowanymi 
literami.

Przypominamy również o obowiązku wypełniania ankiet 
osobowych (wzór nowej ankiety na stronie www.soli-
darnosc-kat.pl) przez wszystkich wybranych członków 
władzy wykonawczej i kontrolnej. 

Z 
tytułu wypadku 
przy pracy lub cho-
roby zawodowej 
ubezpieczonym 
przysługują świad-

czenia różnego rodzaju. Ubez-
pieczony ma prawo m.in. do 
zasiłku chorobowego, świad-
czenia rehabilitacyjnego, za-
siłku wyrównawczego, jed-
norazowego odszkodowania, 
renty z tytułu niezdolności 
do pracy, a także do innych 
świadczeń.

W szczególności ubezpie-
czonemu, który wskutek wy-
padku przy pracy lub choroby 
zawodowej doznał stałego 
lub długotrwałego uszczerb-
ku na zdrowiu, przysługuje 
jednorazowe odszkodowanie. 
Kwoty tych odszkodowań 
podaje minister właściwy 
do spraw zabezpieczenia 
społecznego, ogłaszając je 
w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” na pod-
stawie art. 14 ust. 9 ustawy 
z dnia 30 października 2002 
r. o ubezpieczeniu społecz-
nym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
167, poz. 1322).

Najnowsze stawki zosta-
ły podane w obwieszczeniu 
Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 17 lutego 2010 
r. w sprawie wysokości kwot 
jednorazowych odszkodowań 
z tytułu wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej (M.P. 
Nr 10, poz. 103) i będą obo-
wiązywać od 1 kwietnia 2010 
r. do 31 marca 2011 r.

Kwoty jednorazowych 
odszkodowań z tytułu wy-
padku przy pracy lub choroby 
zawodowej wynoszą:
1. 621 zł za każdy procent 

stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu 
(art. 12 ust. 1 ustawy); 

2. 621 zł za każdy procent 
stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu, z 
tytułu zwiększenia tego 
uszczerbku co najmniej o 
10 punktów procentowych 
(art. 12 ust. 2 ustawy); 

3. 10 860 zł z tytułu orzecze-
nia całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności 
do samodzielnej egzysten-
cji ubezpieczonego (art. 12 
ust. 3 ustawy); 

4. 10 860 zł z tytułu orzecze-
nia całkowitej niezdolności 
do pracy oraz niezdolności 

do samodzielnej egzysten-
cji wskutek pogorszenia 
się stanu zdrowia rencisty 
(art. 12 ust. 4 ustawy); 

5. 55 853 zł, gdy do jed-
norazowego odszkodo-
wania uprawniony jest 
małżonek lub dziecko 
zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty (art. 14 ust. 1 
pkt 1 ustawy); 

6. 27 927 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowania 
uprawniony jest członek 
rodziny zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty 
inny niż małżonek lub 
dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 
2 ustawy); 

7. 55 853 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowania 
uprawnieni są równocześ-
nie małżonek i jedno lub 
więcej dzieci zmarłego 
ubezpieczonego lub renci-
sty, oraz 10 860 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego 
na każde z tych dzieci (art. 
14 ust. 2 pkt 1 ustawy); 

8. 55 853 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowa-
nia uprawnionych jest 
równocześnie dwoje lub 
więcej dzieci zmarłego 

ubezpieczonego lub renci-
sty, oraz 10 860 zł z tytułu 
zwiększenia tego odszko-
dowania przysługującego 
na drugie i każde następne 
dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 
2 ustawy); 

9. 10 860 zł, gdy obok mał-
żonka lub dzieci do jedno-
razowego odszkodowania 
uprawnieni są równo-
cześnie inni członkowie 
rodziny zmarłego ubez-
pieczonego lub rencisty, 
każdemu z nich niezależnie 
od odszkodowania przy-
sługującego małżonkowi 
lub dzieciom (art. 14 ust. 
3 ustawy); 

10. 27 927 zł, gdy do jedno-
razowego odszkodowa-
nia uprawnieni są tylko 
członkowie rodziny inni 
niż małżonek lub dzieci 
zmarłego ubezpieczonego 
lub rencisty, oraz 10 860 
zł z tytułu zwiększenia 
tego odszkodowania przy-
sługującego na drugiego 
i każdego następnego 
uprawnionego (art. 14 
ust. 4 ustawy). 

 DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Nowe jednorazowe 
kwoty odszkodowań

Szkolenie SIP
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych oraz 
Współpracy Zagranicznej informuje, że w dniach 
19-21 kwietnia 2010 roku planuje zorganizować 
kolejną edycję bezpłatnego stacjonarnego szkolenia 
dla Społecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie będzie 
odbywać się w siedzibie Zarządu Regionu w Kato-
wicach, 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 psychologii (skuteczna komunikacja 

w środowisku pracy, zagrożenia psychospołeczne 
w stosunkach 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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DUMNI z naszych sztandarów

N
agminnie po-
jawiającą się 
nieprawidło-
wością jest za-
wieranie z pra-

cownikami umowy zlecenia, 
bądź umowy cywilnoprawnej, 
zamiast umowy o pracę. Te 
praktyki naruszają art. 22 Ko-
deksu pracy. Niepokojące jest 
to, że powództwa o ustalenie 
istnienia stosunku pracy, skła-
dane przez inspektorów, często 
okazywały się bezskuteczne. 
Wynika to z utrwalającego się 
w orzecznictwie stanowiska, 

zgodnie z którym o rodzaju 
zawartej umowy decyduje 
wola stron.

Jednak najczęściej pracodaw-
cy naruszali przepisy o czasie 
pracy. Nieprawidłowości w 
tym zakresie dotyczyły prze-
strzegania obowiązku zapew-
nienia przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym oraz 
rekompensowania pracy wy-
konywanej w dniach wolnych. 
Uchybienia pojawiały się rów-
nież przy rekompensowaniu 
pracy w godzinach nadlicz-
bowych i sposobie ewidencjo-

nowania czasu pracy, co miało 
bezpośrednie przełożenie na 
wysokość wynagrodzeń.

Większość nieprawidłowości, 
związanych z nieprzestrzega-
niem przepisów o czasie pracy, 
dotyczyło naruszenia tzw. doby 
pracowniczej. Zdaniem inspek-
torów, zjawisko to w ostatnich 
latach przybiera na sile, a swoje 

uchybienia pracodawcy tłuma-
czą brakiem elastyczności w 
przepisach prawa pracy.

Najwięcej przeprowadzo-
nych kontroli dotyczyło wy-
płat wynagrodzeń i innych 
świadczeń. Wykazały one, 
że przestrzeganie przepisów 
prawa pracy w tym zakresie 
uległo pogorszeniu. Najczęst-

sze patologie ujawnione przez 
inspektorów to brak wypłaty 
lub opóźnienia w jej przelaniu 
na konto pracownika. – Wpływ 
na taki stan rzeczy niewątpli-
wie wywarła ogólnoświatowa 
sytuacja gospodarcza, będąca 
następstwem przedłużającego 
się kryzysu ekonomicznego, 
którego kumulacja przypadła 
na rok 2009. Kryzys ekonomicz-
ny osłabił kondycję fi nansową 
sporej części pracodawców i ne-
gatywnie odbił się na płynności 
– czytamy w raporcie PIP.

Z roku na rok systematycz-
nie wzrasta również liczba 

skarg dotyczących nieprawid-
łowości, do jakich dochodzi 
podczas delegowania polskich 
pracowników do świadcze-
nia pracy na terenie innych 
państw Unii Europejskiej. 
Najczęściej problemy dotyczą 
niezapewnienia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, czy 
też nieprawidłowego rekom-
pensowania pracy w godzi-
nach nadliczbowych.

AK
Źródło: Sprawozdanie 

Okręgowego Inspektoratu 
PIP w Katowicach 

z działalności za 2009 r.

Kontrole przeprowadzone w 2009 roku przez Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach 
potwierdziły, że w przedsiębiorstwach wszystkich branż łamane są podstawowe przepisy prawa pracy. 
Uchybienia dotyczą najczęściej czasu pracy, urlopów i wypłat wynagrodzeń. 

30 listopada 1980 r. bp Herbert 
Bednorz poświęcił sztandar 
Solidarności z kopalni Halem-
ba w Rudzie Śląskiej. Sztan-
dar oraz fi gurę św. Barbary 
ufundowała załoga kopalni, 
z której w tamtych czasach 
aż 98 proc. pracowników na-
leżało do „S”. 

Jego projektodawcą był szty-
gar Stanisław Kiermes, pierwszy 
przewodniczący Solidarności w 
kopalni. Sztandar wyhaftowały 
siostry Boromeuszki z piekar-
skiego klasztoru. Na zielonym 
awersie widnieje górnicze godło 
i herb Rudy Śląskiej oraz napis 
„Niezależne Samorządne Związki 
Zawodowe przy KWK Halemba 
w Rudzie Śląskiej 1980”. Na żół-
tym rewersie wyhaftowana jest 
postać Św. Barbary, za nią baszta 
zamkowa i szyb kopalni oraz 
prośba „Święta Barbaro Módl 
się za nami”. 

W dniu wprowadzenia stanu 
wojennego w cechowni kopalni 
zgromadziło się ok. 100 pracow-
ników kopalni. Żądali odwołania 

stanu wojennego i uwolnienia 
przywódców Solidarności. Jeden 
ze związkowców przyniósł do 
nich sztandar. – Sztandar był z 
nami do późnych godzin wie-
czornych, aż zostaliśmy stamtąd 
wyparci przez wojsko – wspo-
mina Stanisław Kiermes. 

Tego dnia sztandar został  
ukryty w kabinie suwnicy w 
budynku maszyny wyciągo-
wej szybu „Grunwald”. Dzień 
później przewieziono go do 
parafii Bożego Narodzenia. 
Później przechowywany był w 
domu Alfreda Wodnioka pod 

Mikołowem i tam doczekał do 
czasu reaktywacji związku.

Już w drugim dniu strajku 
SB rozpoczęła przesłuchania 
związkowych działaczy w 
sprawie sztandaru oraz rewizje 
w ich domach. Esbecy zjawili 
się też w parafii   Matki Boskiej 
Różańcowej w „starej” Halem-
bie, Zażądali od proboszcza ks. 
Alojzego Brzeziny dobrowolne-
go wydania sztandaru. 

– Odstąpili, kiedy ksiądz 
przyniósł historyczny sztan-
dar związkowy z 1939 roku 
i oznajmił, że: „zachował się, bo 

brutalni okupanci hitlerowscy 
nie ważyli się na rewizję probo-
stwa” – mówi Kiermes.

Wtedy też panu Stanisławo-
wi przyszedł do głowy pomysł, 
aby dla obu halembskich koś-
ciołów ufundować „bliźniacze 
sztandary”, łudząco przypomi-
nające pierwowzór. Pomysł 
zaakceptowali obaj probosz-
czowie. W miejscu Solidarności 
na sztandarach wyhaftowane 
zostały napisy odnoszące się do 
przyparafi alnych stanów braci 
górniczej. W latach 1983-1989 
obydwa bliźniacze sztanda-
ry towarzyszyły Solidarności 
z Halemby podczas wszystkich 
ważnych uroczystości.

Sztandar opuścił miejsce 
ukrycia 11 listopada 1989 roku. 
Obecnie przechowywany jest 
w siedzibie zakładowej „S”.

– Pod tym sztandarem swoją 
szczytną misję sprawują ko-
lejne pokolenia Solidarności 
z kopalni Halemba – mówi z 
dumą Stanisław Kiermes.

BEA

ZATRUDNIALI – NIE PŁACILI. 
RAPORT INSPEKCJI PRACY

W 2009 wzrosła liczba nieprawidłowości 
związanych z wypłatą wynagrodzeń. 
Najczęściej to brak wypłaty lub opóźnienia 
w jej przelaniu na konto pracownika.

W 2009 r. inspektorzy PIP 
w Katowicach przeprowa-
dzili 10.804 kontroli 
u 8.192 pracodawców.
– 60 proc. kontroli dotyczy-

ło przestrzegania przepi-
sów prawa pracy i bhp

– wydano 45.026 decyzji 
nakazowych, z czego 20 
proc. dotyczyło wypłace-
nia 28.391 pracownikom 
należnych wynagrodzeń i 
innych świadczeń na łącz-
ną kwotę ok. 32 mln zł

– w wyniku interwencji in-
spektorów zrealizowano 
ok. 60 proc. decyzji, co 
spowodowało wypłace-
nie 16.769 pracowni-
kom ok. 17 mln zł.

Sztandar Solidarności z kopalni Halemba

Awers i rewers sztandaru Solidarności kopalni Halemba
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