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Na ostatnim w tej kadencji 
posiedzeniu zebrał się Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

To były pracowite, udane 
dla Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności 4 lata. Dziękuję wam 
za współpracę – podsumował 
mijającą kadencję przewodni-
czący Zarządu Regionu Piotr 
Duda. Członkowie ZR nie po-
zostali mu dłużni. – Dziękuje-
my za współpracę i rozsądne 
kierowanie pracami Zarządu 
– mówił wiceprzewodniczący 
Ryszard Drabek.

Podczas tego posiedzenia 
Zarząd zdecydował o nadaniu 
imienia Lecha Kaczyńskiego 
nowej związkowej sali kon-
ferencyjnej . Pomysł takiego 
uczczenia pamięci prezydenta 

pojawił się tuż po katastrofi e 
pod Smoleńskiem. Jak mówi 
przewodniczący Zarządu Re-
gionu Piotr Duda, Lech Ka-
czyński bardzo interesował 
się przebudową budynku So-
lidarności przy ul. Floriana 7. 
– W lutym, podczas jego ostat-
niej wizyty w Katowicach 
mówił, że oczekuje, iż jego ko-
lejna wizyta odbędzie się już w 
odremontowanym budynku 
– wspominał Piotr Duda.

Decyzję o nadaniu nowej sali 
konferencyjnej imienia Lecha 
Kaczyńskiego, związkowcy 
zawarli w specjalnej uchwa-
le. Określili w niej prezyden-
ta „mężem stanu, członkiem 
NSZZ Solidarność, obrońcą 
praw pracowniczych i związ-
kowych”.

Przebudowana siedziba 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności zostanie ostatecznie od-
dana do użytku w piątek 14 
maja. Wtedy też odbędzie się 
uroczystość nadania imienia 
sali konferencyjnej. Nad wej-
ściem do niej zawiśnie napis 
„Sala im. Lecha Kaczyńskiego”. 
W środku na jednej ze ścian 
umieszczona będzie tabli-
ca upamiętniająca tragicznie 
zmarłego prezydenta. 

Podczas ostatniego posie-
dzenia członkowie Zarządu 
Regionu omówili też przygo-
towania do 30. rocznicy po-
wstania Solidarności. Jak już 
informowaliśmy, głównym 
punktem obchodów będą uro-
czystości w Jastrzębiu 3 wrześ-
nią oraz koncert Alphaville i 

innych gwiazd muzyki z lat 
80. w Katowicach 5 września. 
Ale to nie wszystkie atrakcje. 
Wiadomo już, że w sierpniu 
w Sosnowcu zorganizowa-
ny zostanie silnie obsadzony 
turniej hokejowy, z udziałem 
kilku klubowych zespołów 
zagranicznych, m. in. z Czech, 
ze Słowacji i Szwecji. 

Członkowie Zarządu Regio-
nu zajęli się też przebiegiem 
procedury wyborczej w naszym 
regionie. – Wybranych została 
już znaczna część delegatów na 
WZD. O postępie możemy też 
mówić w przypadku wyborów 
w organizacjach zakładowych. 
Odbyło się ich już blisko 600 – 
poinformował wiceprzewod-
niczący Bogdan Biś. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Będzie sala im. Lecha Kaczyńskiego

Jest tragicznie. Konta 
zakładu są praktycznie 
puste. Już poprzednie 
wypłaty były wypłacane 
w ratach. Ostatnia rata 

wypłaty za marzec wpłynęła 
23 kwietnia . Pieniądze dawno 
się rozeszły. Wszyscy liczyli, 
że 10 maja pojawi się na kon-
tach chociaż część wypłaty za 
kwiecień. Szanse na to zmalały 
praktycznie do zera – mówi 
Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący Solidarności w 
Bumarze.

Związkowcy od miesięcy 
alarmowali o pogarszającej się 
sytuacji Zakładów Mechanicz-
nych Bumar Łabędy. - Ale za-
rząd Bumaru w Warszawie nie 
przejmuje się sytuacją fabryki 
w Łabędach, a wręcz odnosimy 
wrażenie, że z premedytacją 
dąży do jej likwidacji – ocenia 
szef zakładowej „S”. 

Z kolei Ministerstwo Obrony 
Narodowej obiecywało zakła-
dom w Łabędach zlecenia na 
remonty czołgów polskiej armii, 

ale na razie na obietnicach się 
skończyło. - Wiązaliśmy duże 
nadzieje z tym, że Ministerstwo 
Obrony Narodowej podpisze 

kontrakty remontowe z naszym 
zakładem. Jeszcze w kwietniu 
były prowadzone rozmowy na 
ten temat i wydawało się, że 

zakończą sukcesem. Jednak 
po katastrofi e prezydenckiego 
samolotu pod Smoleńskiem 
rozmowy zostały zawieszone i 

od tego czasu nic się nie dzieje 
– mówi Goliszewski.

Szef Solidarności podkreśla, 
że sytuacja w jaką wepchnięto 
gliwicki zakład może przynieść 
bardzo poważne konsekwen-
cje dla całej polskiej zbroje-
niówki. – Po pierwsze grozi to 
niedotrzymaniem zobowią-
zań serwisowych zawartych 
w kontrakcie na dostawę czołgów 
dla Malezji, a po drugie zagraża 
kontraktom negocjowanym 
obecnie z innymi krajami.

Pracownicy Bumaru Ła-
będy wciąż mają nadzieję, że 
MON się obudzi i spełni swoje 
obietnice. Obiecywano im mię-
dzy innymi kontrakt na wieże 

bezzałogowe do Rosomaków. - 
Ten kontrakt pozwoliłby nam 
przetrwać najbliższe miesiące i 
ustabilizować sytuację. Ale bez 
szerszego i długofalowego planu 
działania Bumar Łabędy dający 
pracę kilku tysiącom ludzi może 
zostać zlikwidowany – mówią 
związkowcy z Solidarności.

Cały czas przypominają 
i podkreślają, że to jedyny w 
Polsce zakład, który może i po-
trafi remontować czołgi PT-91 
Twardy.  – Ten czołg jest nadal 
na wyposażeniu wielu armii, 
które weszły w skład NATO.  
Uważamy, że bardzo dobrym 
rozwiązaniem było utworze-
nie w Bumarze Łabędy bazy 
remontowej dla czołgów PT-91, 
wykorzystywanych przez armie 
Paktu Północnoatlantyckiego. 
Skorzystałby na tym nasz zakład, 
a także nasz kraj podnosząc swoje 
walory strategiczne i obronne. 
Skorzystałyby też sojusznicze 
armie posiadające PT-91 – pod-
kreśla Goliszewski. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Członkowie Zarządu Regionu dostali od przewodniczącego Piotra 
Dudy pamiątkowe tabliczki z podziękowaniem za 4-letnią kadencję. 
Na zdjęciu uradowana Elżbieta Żuchowicz 

2 tysiące pracowników Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach nie otrzyma wypłaty 
za kwiecień. Pracownicy fabryki i ich rodziny zostaną bez środków życia – alarmuje zakładowa Solidarność.  

Dramatyczna sytuacja 
pracowników Bumaru

MON obiecywało 
zlecenia na remonty 
czołgów polskiej 
armii, ale na razie 
na obietnicach się 
skończyło.

Bumar Łabędy mógłby być bazą remontową dla PT-91 będących na wyposażeniu armii krajów NATO

Foto: Bum
ar- Łabędy

Foto: TŚD



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

KATOWICE 28.04.2010 |  Nr 17/2010  www.solidarnosc-kat.pl2

INNI napisali

Pakiet 
antykryzysowy 
nie pomógł 
fi rmom 

N
iektóre przepisy ustawy antykry-
zysowej nie tylko nie pomogły 
fi rmom i pracownikom, ale przy-

sporzyły im dodatkowych problemów 
(np. rozwiązania dotyczące umów o 
pracę na czas określony). Sprawdziły 
się tylko regulacje, które umożliwiają 
fi rmom wydłużanie okresów rozlicze-
niowych czasu pracy, czyli uelastycz-
nienie godzin pracy.

Ustawa antykryzysowa weszła w 
życie 22 sierpnia 2009 r., czyli już po 
apogeum kryzysu, które przypadło 
na pierwsze półrocze ubiegłego roku. 
Część fi rm, np. Dębica lub General 
Motors Poland, musiała właśnie wtedy 
wstrzymywać produkcję, ale z braku 
przepisów nie mogła korzystać z dopłat 
do pensji za czas przestoju. Niektóre 
samodzielnie starały się uelastycznić 
czas pracy.

– Przez trzy miesiące, od końca 
kwietnia do końca lipca, pracowa-
liśmy przez cztery dni w tygodniu. 
Ograniczyliśmy do minimum pracę w 
weekendy oraz w godzinach nadlicz-
bowych. Jeśli takie wystąpiły, pracow-
nik otrzymywał za nie zazwyczaj dni 
wolne – mówi Katarzyna Jabłońska-
Bajer, rzecznik Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Już po wejściu w życie przepisów 
antykryzysowych, które umożliwiają 
ubieganie się o dopłaty do pensji pra-
cowników zagrożonych zwolnieniem, 
okazało się, że warunki uzyskania po-
mocy są mocno wyśrubowane. Firmy 
musiały m.in. udokumentować spadek 
obrotów gospodarczych o 25 proc. w 
ciągu trzech kolejnych miesięcy po 1 
lipca 2008 r. oraz przygotować program 
naprawczy. (…)  Jedynym rozwiąza-
niem ustawy antykryzysowej, które 
się sprawdziło, bo fi rmy z niego korzy-

stają, jest uelastycznienie czasu pracy. 
Coraz więcej pracodawców dogaduje 
się z pracownikami w sprawie wydłu-
żenia okresów rozliczeniowych czasu 
pracy. Dzięki temu mogą wydłużać i 
proporcjonalnie skracać czas pracy 
w zależności od potrzeb produkcji 
i zamówień. Do końca marca poro-
zumienia w tej prawie podpisano w 
664 fi rmach, które zatrudniają około 
140 tys. osób. 

Sukces tych rozwiązań polega na 
tym, że to fi rma i zakładowe organi-
zacje związkowe mogą samodziel-
nie je wprowadzić. Działa to, co jest 
proste. (…) 

Okazją do negocjacji ze związka-
mi zawodowymi w tej sprawie będą 
najbliższe posiedzenia zespołu ds. 
prawa pracy i układów zbiorowych 
Komisji Trójstronnej. Organizacje 
pracodawców i centrale związkowe 
będą rozmawiać o zmianach w ustawie 
antykryzysowej, które mają ułatwić 
jej stosowanie.

Już w styczniu partnerzy społeczni 
przedstawili swoje propozycje w tej 
sprawie. Większość postuluje np. ob-
niżenie wskaźnika spadku sprzedaży, 
który uprawnia fi rmy do ubiegania 
się o dopłaty do pensji pracowników 
(z 25 proc. do 20–15 proc.). Związki 
zawodowe i pracodawcy chcą też 
rozstrzygnąć, jaki jest skutek prze-
kroczenia 24-miesięcznego okresu, 
przez który fi rma może zatrudniać 
pracownika na podstawie umów ter-
minowych. Na przykład OPZZ propo-
nuje dodanie do ustawy antykryzy-
sowej przepisu, zgodnie z którym po 
upływie 24 miesięcy od podpisania z 
pracodawcą umowy na czas określony 
(lub kilku umów) przekształci się ona 
w umowę stałą.

Żadne zmiany w ustawie antykry-
zysowej nie pomogą jednak przedsię-
biorcom tak, jak zapowiadana od lat 
likwidacja barier administracyjnych 
i prawnych w prowadzeniu własnej 
działalności.

» 27 kwietnia, Dziennik Gazeta 
Prawna, Łukasz Guza

Polacy nie oszczę-
dzają i mniej 
obawiają się utraty 
pracy 

P
olacy są mniej skłonni do oszczę-
dzania i ograniczania wydatków. 
Mniej się też obawiają o utratę 

pracy. W porównaniu z badaniami 
przeprowadzonymi w marcu, prze-
waga oczekujących poprawy˙sytuacji 
gospodarczej nad obawiającymi się jej 
pogorszenia wzrosła˙z 8 do 20 punktów 
procentowych. 

Co czwarty Polak pozytywnie ocenia 
stan naszej gospodarki, a 40 proc. spodzie-
wa się dalszej poprawy sytuacji gospodar-
czej - takie wyniki przynoszą najnowsze 
badania Pentora. Kwietniowe nastroje 
konsumenckie Polaków są najlepsze od 
października 2008 r. 

Jak wynika z opublikowanego przez 
Pentor raportu dotyczącego nastrojów 
ekonomicznych Polaków w kwietniu, 
w ocenach stanu polskiej gospodarki i 
warunków życia nadal jeszcze przeważa 
pesymizm, jednak w porównaniu z po-
przednimi edycjami badania, od początku 
roku systematycznie wzrasta liczba pozy-
tywnych ocen. 

Jak zwrócili uwagę badacze Pentora, 
publikowane ostatnio dane makroeko-
nomiczne są korzystne. Wynika z nich 
m.in., że rosną wynagrodzenia, maleje 
infl acja, zmniejsza się bezrobocie, popra-
wia się też koniunktura w przemyśle i 
budownictwie. 

Z badania wynika, że nadal 53 proc. an-
kietowanych obawia się skutków kryzysu, 
ale jest to o 20 punktów procentowych 
mniej niż przed rokiem. Polacy są mniej 
skłonni do oszczędzania i ograniczania 
wydatków. Mniej się też obawiają o utratę 
pracy. W porównaniu z badaniami przepro-
wadzonymi w marcu, przewaga oczekują-
cych poprawy˙sytuacji gospodarczej nad 
obawiającymi się pogorszenia wzrosła˙z 8 
do 20 punktów procentowych. 

» 27 kwietnia 2010, www.wp.pl 

TRZY pytania
Ryszard Drabek, wiceprzewodniczący i skarbnik Zarządu Regionu

Wizytówka nowoczesnego związku
Kończy się przebudowa siedziby Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności...

– Tak, w środku budynek jest już prak-
tycznie gotowy, trwają jeszcze ostatnie 
prace wykończeniowe przy elewacji. 
Przebudowa trwała rok. Budynek „urósł” 
o dodatkowe piętro. Powstały tam nowe 
biura, duża sala konferencyjna, pomiesz-
czenia socjalne oraz część hotelowa. W 
sumie do dyspozycji będziemy mieli 
dodatkowe … m2. Co ważne, budynek 
dzięki nowej windzie przystosowany 
będzie do potrzeb osób niepełnospraw-
nych.  Nasza siedziba zmieniła się też od 
zewnątrz, pojawiła się nowa elewacja, 
a także tablice informacyjne. Od stro-
ny torów kolejowych widać będzie 
duże logo naszego związku. Jednym 
słowem - budynek przy Floriana 7 w 
Katowicach bardzo się zmienił. Tak 
zresztą, jak i zmienia się Solidarność. 
Jest nowoczesną wizytówką naszego 
związku. Bardzo ważną częścią naszej 
przebudowanej siedziby jest nowa 
sala konferencyjna. Teraz nie będzie 

już problemów z zorganizowaniem u 
nas Walnego Zebrania Delegatów, ze-
brań branżowych czy telekonferencji 
ze związkowcami z innych regionów 
i z innych krajów. 
Przebudowana siedziba będzie na sie-
bie zarabiać?

– Oczywiście, traktujemy to rów-
nież jako inwestycję i lokatę kapitału. 
Związek będzie miał teraz dodatkowe 
źródła przychodów. Część biur zostanie 
przeniesiona do nowych pomieszczeń, 
inne się zwolnią i właśnie te będziemy 
chcieli wynająć. Z tym nie powinno 
być problemu, już przed przebudową 

wynajmowaliśmy niektóre pomiesz-
czenia, np. Funduszowi Gwaranto-
wanych Świadczeń Pracowniczych. 
Teraz chętnych powinno być więcej. 
Poza tym widzimy też duże zaintere-
sowanie naszą nową salą konferencyj-
ną. Wyposażyliśmy ją w nowoczesne 
urządzenia multimedialne – projekto-
ry, kamery, komputery. Teraz możliwe 
będzie tam prowadzenie wszelkich 
szkoleń, konferencji czy seminariów, 
a wszystko przy użyciu najnowszej 
techniki. Dzięki tej sali zrobiliśmy 
wielki, technologiczny skok.
Kiedy ofi cjalnie siedziba zostanie od-
dana do użytku?

– 14 maja. Wtedy też sali konferen-
cyjnej zostanie nadane imię Lecha Ka-
czyńskiego. Na jednej ze ścian zawiśnie 
pamiątkowa tablica upamiętniająca 
tragicznie zmarłego prezydenta. A już 
w czerwcu odbędzie się tam Walne Ze-
branie Delegatów Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

WG

W czerwcu w nowej sali 
konferencyjnej odbędzie 
się Walne Zebranie 
Delegatów Śląsko-
Dąbrowskiej „S”.

LICZBA tygodnia

12,9 proc.
– tyle wyniosła stopa bezrobocia reje-
strowanego na koniec marca tego roku. 
To o 0,1 pkt procentowego mniej niż 
w lutym, ale w porównaniu do marca 
ubiegłego roku stopa bezrobocia jest 
wyższa o 1,8 pkt procentowego – podał 
Główny Urząd Statystyczny. Na koniec 
marca liczba bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzędach pracy wyniosła 2 mln 
767 tys. osób. To o blisko 318 tys. osób 
więcej niż rok temu. Jak podał GUS,
w końcu marca zadeklarowano więcej 
niż przed miesiącem i przed rokiem zwol-
nień grupowych. 286 zakładów zadekla-
rowało zwolnienie 41  tys. pracowników, 
w tym prawie 25 tys. osób w sektorze 
publicznym. Tymczasem w lutym było 
to odpowiednio 201 zakładów, 33,7 tys. 
pracowników, w tym 19,9 tys. z sekto-
ra publicznego. Natomiast przed rokiem  
437 zakładów, 27,2 tys. pracowników, 
w tym 4,5 tys. z sektora publicznego. 

Pomimo dużych nakładów na poprawę bezpieczeństwa 
pracy, śmierć podczas pracy wciąż zbiera tragiczne 
żniwo. 28 kwietnia w Polsce i ponad 70 innych kra-
jach obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofi ar 
Wypadków przy Pracy. 

Według Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawo-
dowych każdego roku na świecie ma miejsce prawie 360 
tys. wypadków śmiertelnych. 2 mln osób zapada na choro-
by zawodowe. Każdego dnia ponad 960 tys. pracowników 
doznaje wypadków przy pracy i ok. 5 330 pracowników 
umiera z powodu chorób zawodowych.

W 2009 roku w wypadkach przy pracy w Polsce śmierć 
poniosło 401 osób. To o 23 proc. mniej niż w roku 2008, 
kiedy podczas pracy zginęły 523 osoby. W minionym roku 
ciężkie obrażenia przy pracy doznało 827 osób, a ponad 
85 tys. – lekkie. W zeszłym roku poszkodowani w wypad-
kach opuścili z tego powodu blisko 3 mln 111 tys. 170 dni 
pracy. 

Jak jednak podkreśla szef Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarno-
ści” Piotr Duda, na wypadki przy pracy nie można patrzeć 
wyłącznie przez pryzmat ekonomii i statystyk. - Dla Solidar-
ności zawsze najważniejszy jest człowiek. Każdy wypadek 
to ogrom cierpień poszkodowanego i tragedia jego rodziny. 

Idea upamiętniania ofi ar wypadków przy pracy naro-
dziła się w Kanadzie, gdzie na początku zeszłego wieku 
doszło do tragicznej katastrofy w kopalni, w której zginęło 
wielu górników. Między innymi te ofi ary uczcił w 1986 
roku Kanadyjski Kongres Związków Zawodowych, który 
przyjął datę 28 kwietnia jako Dzień Pamięci Pracowników. 
Rok później pomysł podchwycili amerykańscy związkowcy. 

W 1991 roku „Solidarność” wyszła z inicjatywą, aby 28 
kwietnia był obchodzony również w Polsce. W 1997 Mię-
dzynarodowa Konferencja Wolnych Związków Zawodowych 
zaleciła, aby były to coroczne ogólnoświatowe obchody. 
I tak się stało, bo Dzień Pamięci jest już obchodzony w 
ponad 70 krajach. Symbolem tego święta stała się zapa-
lona świeczka - znak pamięci o zmarłych pracownikach. 
W tym dniu organizowane są też prelekcje o bezpiecznej 
pracy, konferencje i seminaria.

W tym roku główne uroczystości Dnia Pamięci Ofi ar 
Wypadków przy Pracy, jak co roku odbyły się we Wrocła-
wiu. 26 kwietnia podczas okolicznościowego seminarium 
spotkali się tam przedstawiciele Solidarności, społeczni 
inspektorzy pracy, naukowcy, pracodawcy i przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Pracy

– To nasz najlepszy sojusznik w staraniach o bezpieczną 
pracę – określił PIP przewodniczący Komisji Krajowej Janusz 
Śniadek. Dyskusja podczas seminarium poświęcona była 
m.in. pracowniczemu udziałowi w nadzorze nad warunkami 
pracy. – Nie jest to może bardzo medialny temat, ale tym 
większe uznanie dla dolnośląskiej Solidarności za promocję 
tych ważnych zagadnień – powiedział Piotr Duda, szef Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S” i zarazem członek Rady Ochrony Pracy.

OPRAC. WG

Dzień Pamięci Ofi ar
Wypadków przy Pracy

28 KWIETNIA
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Tuż przed katastrofą pod 
Smoleńskiem powiedziała 
mi Pani, że jest szczęśliwa, 
bo jest Jej dane współpra-
cować z cudownymi ludźmi 
– Marią i Lechem Kaczyń-
skimi...

– Panią prezydentową 
poznałam, gdy rozpoczęłam 
pracę w Pałacu Prezyden-
ckim. Ona podtrzymywa-
ła rodzinne ciepło wśród 
wszystkich współpracow-
ników Lecha Kaczyńskiego. 
Nigdy nie przeszła obok ni-
kogo z nas obojętnie. Nale-
żałam do tych szczęśliwców, 
którzy Lecha Kaczyńskiego 
znali jeszcze sprzed jego 
prezydentury i wiem, że 
to był ciągle ten sam czło-
wiek. Pamiętał wszystkich 
kolegów z tamtych lat. Nie 
tworzył wokół siebie muru, 
spotykaliśmy się z nim co-
dziennie w bieżących spra-
wach. W tym, co mówił 
była wielka troską o zwy-
kłych ludzi, o pracowników. 
Prezydent był niezwykle 
zainteresowany sprawami 
bezpieczeństwa pracy. Ja 
mam za sobą 37 lat pracy 
zawodowej, w tym cudowny 
okres pracy w Solidarności. 
Myślę, że ukoronowaniem 
tego, czym przez całe życie 
się zajmowałam, była służ-
ba w najbliższym otoczeniu 
prezydenta. Gdy startował 
w kampanii wyborczej, 
mówił o Polsce solidarnej 
i ani przez moment o tym 
nie zapomniał. Swoją nie-
dokończoną kadencję po-
święcił właśnie budowaniu 

solidarnego kraju. O takiej 
Polsce marzył. Wizyty pana 
prezydenta w różnych re-
gionach Polski powodowa-
ły, że ludzie go poznawali. 
Przestawali wierzyć mediom, 
które nie pokazywały tego, 
co Lech Kaczyński mówił o 
Polsce szarych ludzi, tylko 
wolały uwiecznić np. jego 
rozwiązany but. Ci ludzie 
przekonywali się, jakim 
rzeczywiście prezydent jest 
człowiekiem.
Jak Pani pamiętać będzie 
swoich współpracowni-
ków, którzy wraz z parą 
prezydencką zginęli pod 
Smoleńskiem?

– Pracownicy z Pałacu Pre-
zydenckiego, którzy zginęli 
w katastrofi e, byli bardzo 
bliscy memu sercu. Przy-
szło nam pożegnać wielu 
znakomitych kolegów. Po 
kolei wracali do kraju i dzię-
ki wspaniałej postawie ich 
rodzin, mogliśmy ich, aż 
do pochówku z honorami 
gościć w Pałacu. To ludzie, 
którzy nie tylko byli mini-
strami, ale fantastycznymi 
osobami. Potrafi liśmy zawsze 
znaleźć chwilę dla siebie. 
Byli świetnymi kompanami. 
W sobotę, zgodnie z wymo-
gami protokołu, miałam 

po południu przywitać na 
lotnisku wszystkich wraca-
jących z Katynia. Tragiczny 
los sprawił, że witałam pre-
zydenta w niedzielę, ale już 
bez tej podstawowej misji, 
jaka miała temu przyświe-
cać poprzedniego dnia. Tra-
giczny los również sprawił, 
że w poniedziałek miałam 
wielki zaszczyt przywieźć 
z Moskwy panią prezyden-
tową. Później przyszło mi 
witać na lotnisku wszystkich 

przyjaciół z prezydenckiej 
Kancelarii.
Proszę skomentować de-
cyzję marszałka Sejmu 
o mianowaniu na stanowisko 
szefa Kancelarii Prezydenta 
człowieka z PO 

– W feralną sobotę o 14.05 
otrzymaliśmy telefon z kan-
celarii marszałka Komorow-
skiego, który zaprosił nas na 
16.00 na spotkanie. Z pęknię-
tymi sercami, w obliczu tej 
ogromnej tragedii narodowej, 

usłyszeliśmy od marszałka 
zimne słowa, że oto mamy 
powołanego nowego szefa 
Kancelarii. To był wstrząs, 
tym bardziej, że wewnętrz-
ne akty prawne stanowią, 
że pod nieobecność szefa 
Kancelarii zastępuje go jego 
zastępca, który również na 
tym spotkaniu był obecny. 
Do dzisiaj nie rozumiemy, 
skąd ten pośpiech. To była 
biurokratyczna, przerażają-
ca decyzja.

Jak pracownicy z Kancelarii 
Prezydenta reagowali na 
pokazywany w mediach 
fałszywy obraz Lecha Ka-
czyńskiego?

– Było nam bardzo przy-
kro, gdy w relacjach z waż-
nych prezydenckich wizyt 
widzieliśmy koszmarny 
przekaz, upokarzający oraz 
poniżający prezydenta i czło-
wieka. Pamiętamy epitety 
pierwszoplanowych polity-
ków, którzy dziś dziwnie znik-
nęli. Swojego czasu znany 
polityczny funkcjonariusz, 
po nieudanym zamachu w 
Gruzji na prezydenta Kaczyń-
skiego, skomentował:„jaki 
prezydent, taki zamach”, 
natomiast minister spraw 
zagranicznych nie tak dawno 
powiedział: prezydent może 
być niski, ale nie może być 
mały. Parafrazując ich słowa, 
ja, człowiek spoza polityki, 
mogę powiedzieć: jaki pre-
zydent, taki jego pogrzeb. 
Prezydent nie musi być wy-
soki, żeby był wielki.
Jest Pani dumna z Polaków, 
którzy w całej Polsce od-
dawali hołd prezydenckiej 
parze? 

– Jestem zbudowana ich 
postawą. Kłaniam się przede 
wszystkim ukochanej Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
i wszystkim górnikom, któ-
rych ostatnie marsze żałobne 
przed Pałacem Prezydenckim 
ogromnie nas wzruszyły. 
Żałuję, że media dopiero 
po śmierci pokazują pana 
prezydenta we właściwym 
mu wymiarze. 

Z minister Bożeną Borys-Szopą, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP rozmawia Beata 
Gajdziszewska.

Marzył o Polsce solidarnej

Krystyna Bochenek, wicemar-
szałek Senatu, dziennikarka i 
działaczka społeczna spoczęła 
w czwartek 22 kwietnia na 
cmentarzu w Katowicach. W 
Będzinie pochowano posła 
Grzegorza Dolniaka. 

W uroczystościach po-
grzebowych obok rodzin 
parlamentarzystów tragicznie 
zmarłych w katastrofi e pod 
Smoleńskiem uczestniczy-
ły tysiące osób. Przyjechali 
przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych i de-
legacje zagraniczne. Hołd 
zmarłym oddał również Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
oraz poczty sztandarowe 
naszego związku

– Była piękna, mądra 
i dobra. Była takim kwiatem 
w Senacie, który rozkwitł 
wśród nas, polityków. Nie 
było to najlepsze otoczenie 
dla takich kwiatów, ale tym 
bardziej on był widoczny - 
mówił o Krystynie Bochenek 
podczas mszy pogrzebowej 
marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz. Premier Donald 

Tusk nazwał ją „prawdziwą 
perłą w koronie”.

– Ona potrafi ła słuchać. 
Miała rzadki dzisiaj niestety i 
w polityce, i dziennikarstwie 
dar słuchania drugiego czło-
wieka, jego trosk, jego prob-

lemów - wspominał Kamil 
Durczok, który w imieniu 
środowiska dziennikarskiego 
żegnał Krystynę Bochenek. 
Durczok swoje pierwsze 
dziennikarskie doświadczenia 
zdobywał w Polskim Radiu 

Katowice, właśnie pod okiem 
Krystyny Bochenek.

- Ona takim niewidzialnym 
atramentem nakreśliła zawodo-
we drogi całej drużyny śląskich 
dziennikarzy - mówił Durczok.  
- Twórz to swoje nowe radio 

tam, na wysokiej częstotliwości. 
Kiedyś będziemy je tworzyć 
razem - zakończył. 

W czasie homilii metropo-
lita katowicki abp. Damian 
Zimoń mówił, że śmierć ofi ar 
smoleńskiej katastrofy jest we-

zwaniem do wierności wartoś-
ciom, reprezentowanym przez 
tych zmarłych. - Wierzę, że z 
tej śmierci narodzi się w Polsce 
nowa solidarność - powiedział 
metropolita. 

POD, WG

Ostatnia droga śląskich parlamentarzystów

W ostatniej drodze Krystynie Bochenek towarzyszyły tysiące mieszkańców regionu

Kilka godzin później na 
cmentarzu w Będzinie 
spoczął Grzegorz Dol-
niak. – Niezwykle pracowi-
ty, rzetelny i do bólu uczciwy 
– tak uczestnicy ceremonii 
pogrzebowej wspominali tra-
gicznie zmarłego posła Plat-
formy Obywatelskiej. 
W ostaniej drodze towarzy-
szyło mu 5 tys. osób. 

- Stała się rzecz nieocze-
kiwana. Dzięki ofi erze tych, 
którzy zginęli w katastrofi e 
lotniczej w Smoleńsku oczy 
całego świata zwróciły się w 
stronę Katynia. Paradoksal-
nie, dzięki temu misja tych 
96 osób została wypełniona. 
Mordem sprzed 70 lat za-
interesował się cały świat – 
mówił podczas mszy żałob-

nej metropolita sosnowiecki 
ks. bp. Grzegorz Kaszak.

Uczestnikom ceremonii 
pogrzebowej za obecność i 
wsparcie podziękowała żona 
posła, Barbara. Przypomniała 
słowa premiera Donalda Tuska, 
który, gdy do Polski sprowadzo-
no ciało jej męża, mówił na 
lotnisku, że był on człowiekiem 
„do bólu uczciwym”.

– To dla mnie i dla mojej 
rodziny ogromnie ważne 
słowa. Oznacza to bowiem, 
że w swojej pracy był rze-
telny, uczciwy, cenił honor. 
Każdy z nas, bez względu na 
to ile lat przyjdzie mu prze-
żyć, chciałby na końcu usły-
szeć, że był do bólu uczciwy - 
mówiła Barbara Dolniak.

BG

Media dopiero po 
śmierci pokazują 
pana prezydenta 
we właściwym mu 
wymiarze. 

Bożena Borys-Szopa: Służba u prezydenta była ukoronowaniem mojej kariery

Foto: TŚD

Foto: edytor.net
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U
nijne szkole-
nia i projekty 
to od kilku lat 
ważna część 
działalności 

naszego związku. Dzięki 
takim przedsięwzięciom 
jak „Promocja społecznej 
odpowiedzialności biznesu 
w woj. śląskim” czy „Sieć 
związkowych doradców 
zawodowych”, kilkuset 
członków Solidarności zdo-
było nowe umiejętności i 
wiedzę, które teraz z po-
wodzeniem wykorzystują 
w swojej pracy związkowej 
i zawodowej. 

Na realizowanych przez 
Śląsko-Dąbrowską „S” dzia-
łaniach korzystają też osoby 
spoza związku: projekty „40 
wspaniałych” i „Pierwsza 
Szychta” dały nowe zawody 
blisko 200 bezrobotnym. Po 
kilku latach można śmiało 
stwierdzić, że wielu z nich w 
nowych rolach znakomicie 
się odnalazło. 

Dialogiem, nie styliskiem 
Nowe unijne projekty Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
również promują wiedzę i 
zdobywanie nowych umie-
jętności. Pierwszy z nich - 
„Dialogiem, nie styliskiem” 
- ma służyć poprawie kom-
petencji działaczy naszego 
związku w zakresie dialogu 
społecznego. Realizowany 
będzie w województwie 
śląskim do kwietnia 2011 
roku.

Jak mówi szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Piotr Duda, głównym celem 
tego działania jest podnie-
sienie wiedzy i umiejętno-
ści działaczy związkowych, 
niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania organizacji 
związkowej i prowadzenia 
skutecznego dialogu społecz-
nego. - W wielu zakładach 
organizacjom związkowym 
przewodzą nowi, młodzi 
działacze. Z ich strony do-
pływają do nas coraz częś-
ciej sygnały, że potrzebują 
konkretnych szkoleń, np. 
z zakresu prawa pracy czy 

technik negocjacyjnych. 
Takich, które wzmocnią 
ich pozycje w rozmowach 
z pracodawcą – mówi Piotr 
Duda. 

Ważnym celem projektu 
jest też zmiana wizerunku 
działaczy związkowych. - 
Niestety, w mediach i u czę-
ści opinii publicznej wciąż 
jeszcze dominuje obraz 
krzyczących i oflagowa-
nych związkowców palą-
cych opony pod siedzibami 
różnych ministerstw. A to 
wpływa na poziom uzwiąz-
kowienia i tym samym na 
pozycje naszej organizacji w 
negocjacjach z pracodawcą – 
dodaje koordynująca związ-
kowe projekty Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik z Biura 
Szkoleń Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

W ramach projektu zor-
ganizowanych zostanie 8 
szkoleń z zakresu prawa 
pracy, w których weźmie 
udział 160 działaczy Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 
Przygotowane będą dla nich 
też specjalistyczne zajęcia 
z zakresu skutecznej ko-
munikacji, makroekono-
mii, równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz europei-
zacji i globalizacji dialogu 
społecznego. Ważną częścią 
projektu będzie regionalna 
konferencja poświęcona 
dialogowi społecznemu, 
która odbędzie się w Ka-
towicach na zakończenie 
całego projektu.

Już niedługo na łamach 
m. in. Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego, a także na 
naszej stronie internetowej 
www.solidarnosc-kat.pl,  po-
jawią się bliższe informacje 
i ogłoszenia zapraszające 
do udziału w projekcie. O 
zakwalifi kowaniu do udzia-
łu decydować będzie m.in. 
kolejność zgłoszeń. 

Promocja kształcenia usta-
wicznego
O ile projekt „Dialogiem, 
nie styliskiem” skierowany 
jest wyłącznie do związ-
kowców z Solidarności z 
terenu województwa ślą-
skiego, o tyle „Promocja 
kształcenia ustawicznego w 
województwie śląskim” nie 
ogranicza się do członków 
naszego związku. - Tym 
projektem chcemy wszyst-
kim mieszkańcom naszego 
regionu uświadomić, jak 
istotne jest w czasach szybko 
zmieniającej się gospodarki 
ciągłe poszerzanie swoich 
kwalifi kacji i umiejętności 
zawodowych. Zwłaszcza 
w naszym regionie, który 
ma ambicje być jednym z 
centrów rozwoju cywili-
zacyjnego Polski i Europy 
– mówi Piotr Duda. 

Projekt skierowany jest 
do dwóch głównych grup 
odbiorców: pracowników i 
pracodawców. - Tych pierw-
szych chcemy zachęcić do 
stałego, systematycznego, 
ale również przemyślane-
go podnoszenia swoich 
kwalifi kacji. Niektórzy po-
pełniają błąd myśląc, że po 
skończeniu szkoły i rozpo-
częciu pracy nie muszą już 
się dokształcać. Żyjemy w 
czasach, w których uczyć 
się trzeba przez całe życie 
–  zaznacza Agnieszka Le-
nartowicz-Łysik.

To nie przypadek, że jed-
nym z głównych adresatów 
projektu są kobiety. Wiele z 
nich wcześniej niż planowało 
zakończyło edukację, np. z 
powodu macierzyństwa czy 
wyjścia za mąż. -  Prawie co 
trzecia kobieta w naszym 
regionie ma wykształce-
nie podstawowe. Dwa razy 
więcej kobiet niż mężczyzn 
ma wykształcenie średnie 
ogólnokształcące, a jest ono 

na rynku pracy traktowane 
często jako „brak zawodu” 
– wyjaśnia Agnieszka Lenar-
towicz- Łysik. 

Jak podkreśla koordyna-
torka projektu, część działań 
w ramach projektu będzie 
również skierowana do pra-
codawców. - Nie wszyscy 
szefowie fi rm czy działów 
personalnych rozumieją, że 
inwestowanie w kadry prę-
dzej czy później się zwróci. 
I odwrotnie – zaniedbania 
w tym zakresie spowodują, 
że przedsiębiorstwo prze-
stanie być konkurencyjne 
na rynku.  

Najważniejszymi dzia-
łaniami w ramach projektu 
będzie duża konferencja 
regionalna i 5 lokalnych 

seminariów, promujących 
ideę kształcenia ustawicz-
nego. Na przygotowanej 
w ramach projektu stronie 
internetowej, w związko-
wych wydawnictwach i 
prasie promowane będą 
przykłady konkretnych 
ludzi, którzy zdecydowali 
się poszerzyć swoje kwa-
lifi kacje zawodowe, często 
wiele lat po skończeniu 
szkoły. – Pokażemy też pra-
codawców, którzy wspierają 
dokształcanie się pracowni-
ków. Takich fi rm, również w 
naszym regionie, jest coraz 
więcej – zaznacza Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

To nie jedyne działania 
promujące kształcenie usta-
wiczne. Idea nauki przez 
całe życie promowana bę-
dzie w radiu i telewizji oraz 
na billboardach. Program 
realizowany będzie do paź-
dziernika 2010 roku.

WOJCIECH GUMUŁKA

 
Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność jest też partnerem w 
prowadzonym przez kato-
wicką Izbę Rzemieślniczą  
projekcie „Elastycznie i 
odpowiedzialnie – pro-
mocja dobrych praktyk w 
województwie śląskim”. 
Jego celem jest populary-
zacja wśród pracodawców, 
przedstawicieli związków 
zawodowych i samorządu 
terytorialnego oraz insty-
tucji rynku pracy instytucji 
idei  biznesu odpowie-
dzialnego społecznie oraz 
fl exicurity, czyli inaczej 
mówiąc elastycznego spo-
sobu zatrudniania pracow-
ników, uwzględniającego 
stanowiska związków 
zawodowych i dającego  
pracownikom spore bez-
pieczeństwo socjalne. Na 
projekt składać się będą 
regionalne i lokalne konfe-
rencje, foldery i publikacje 
oraz strona www.

Tarnowskie Góry
» W WYNIKU ZWIĄZKOWYCH 
wyborów przeprowadzonych w tar-
nogórskich okręgach elektorskich 
delegatami na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego zostali: Jan Kotala i Ryszard 
Lach z PKP Cargo, Piotr Nowak z 
Nitro-Erg Krupski Młyn, Marek Fer-
dyn z Fasera, Roman Chwała 
i Stanisław Kokot z PKP PLK, 
Barbara Panczocha z Oświaty 
Ziemi Tarnogórskiej, Jan Jelonek 
z Huty Cynku Miasteczko Śląskie, 
Stefan Jacznik z Tagoru, Dariusz 
Warda z Fazosu, Andrzej Bałchan 
z Zametu, Zbigniew Bartoń z Urzę-
du Wojewódzkiego w Katowicach, 
Jacek Szarek z Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego i Alfred 
Bujara z PSS Społem.

» W ŚRODĘ TARNOGÓRSCY 
radni rozważać będą projekt 
uchwały dotyczący nadania 
imienia Solidarności jednej z ulic 
miasta, znajdującej się u zbiegu 
Legionów, Gliwickiej i Wyszyńskie-
go.
– Przedtem chcemy wnieść za po-
średnictwem przewodniczącego 
Rady Miasta autopoprawkę do tej 
uchwały, bo zgodnie z jej obec-
ną wersją ulica ma nazywać się 
„Rondo Solidarności”. My, w 30. 
rocznicę powstania związku chce-
my uhonorować ten wielki ruch 
społeczny i nadać ulicy nazwę 
„Rondo NSZZ Solidarność”. Samo 
słowo „solidarność” może mieć 
wiele znaczeń. W uzasadnieniu do 
projektu uchwały autorstwa PO 
brak jest jakikolwiek nawiązań do 
naszego związku – mówi Zbyszek 
Klich, kierownik tarnogórskiego BT.
Tarnogórscy związkowcy mają 
nadzieję, że uroczystość nadania 
ulicy nazwy „Rondo NSZZ Solidar-
ność” zbiegnie się ze związkowymi, 
rocznicowymi obchodami. 

Jastrzębie Zdrój
» W DWÓCH OKRĘGACH elektor-
skich w Jastrzębiu Zdroju związkow-
cy na delegatów na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego wybrali przewodniczącą 
Górniczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej Lucynę Kościk oraz Jerzego 
Piotrowskiego z DB Schenker Rail 
Rybnik S.A.

» 16 KWIETNIA ZWIĄZKOWCY 
Solidarności z Jastrzębia uczest-
niczyli w uroczystościach upa-
miętniających zbrodnię katyńską, 
zorganizowanych przez miejskie 
Stowarzyszenie „Pamięć”. W Kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa odsłonięta została pamiątkowa 
tablica z nazwiskami 9. jastrzębskich 
policjantów, którzy zostali zamordo-
wani w Katyniu. 

»W HALI SPORTOWEJ 
„OMEGA” odbył się Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym dla uczniów jastrzębskich 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
W turnieju uczestniczyło siedem 
szkół podstawowych oraz pięć gim-
nazjów. Każdy uczestnik rozwiązy-
wał test i wykonywał zadanie prak-
tyczne (jazda rowerem po torze 
przeszkód), oraz jeden wylosowany 
uczestnik z każdej drużyny wykony-
wał zadanie praktyczne z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Tradycyjnie dla 
laureatów turnieju jastrzębskie BT 
ufundowało jedną z nagród. W tym 
roku był to rower. 

Z BIUR 
terenowych

Solidarność uczy dialogu
i promuje kształcenie

Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „S” rozpoczyna realizację dwóch nowych 
projektów unijnych. Oba promują zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności.

Projekty współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasach szybko zmieniającej się gospodarki ważne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifi kacji

Podnoszenie 
wiedzy 
i umiejętności 
działaczy 
związkowych jest 
konieczne, aby 
skutecznie prowadzić 
dialog społeczny.

Foto: TŚD

DIALOG SPOŁECZNY 
– całość wzajemnych re-
lacji pomiędzy związkami 
zawodowymi z organiza-
cjami pracodawców, 
a także z organami pań-
stwowymi, samorządem 
lokalnym i innymi instytu-
cjami. Ze względu na spo-
sób prowadzenia dialog 
może przybrać formę ne-
gocjacji, konsultacji, opi-
niowania lub informowa-
nia. Może być nieformalny 
lub mieć formę zinstytu-
cjonalizowaną. 

KSZTAŁCENIE 
USTAWICZNE – trwają-
cy przez całe życie proces 
stałego odnawiania, do-
skonalenia i rozwijania 
kwalifi kacji ogólnych i 
zawodowych pracownika. 
Kształcenie ustawiczne to 
nie tylko podyplomowe 
studia czy zaoczne szkoły, 
ale także dodatkowe kursy, 
szkolenia czy semina-
ria, jak również szkolenia 
internetowe czy nawet 
lektura specjalistycznych 
czasopism. Kształcenie 
ustawiczne może być spra-
wą pracownika, ale może 
też być projektowane, or-
ganizowane i fi nansowane 
przez pracodawcę. 
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W 
czwartek 
22 kwietnia 
Wanda Stró-
żyk uczest-
n i c z y ł a 

w spotkaniu Europejskiej 
Rady Zakładowej z dyrek-
cją koncernu Fiata. Szefowie 
fi rmy zaprezentowali plany 
do 2014 roku. Przedstawili 
członkom Rady nowe modele, 
które mają zostać wdrożone 
do produkcji. Koncern chce 
zainwestować 700 mln euro 
w fabrykę Pomigliano d’Arco 
pod Neapolem. W tym zakła-
dzie ma być produkowana 
nowa generacja fi ata pandy. 
Jej wprowadzenie na rynek 
jest planowane na drugą po-
łowę 2011 roku.

– Jeśli chodzi o pandę 
wytwarzaną w Tychach, to 
nie sprecyzowano, jak długo 
będzie produkowana. Nie-
wykluczone, że ten bardzo 
popularny model przejdzie 
lifting i jeszcze przez jakiś czas 
będzie funkcjonował na rynku 
równolegle z pandą nowej 
generacji. Na to liczymy – 
mówi Wanda Stróżyk.

– Wiadomo, że na otarcie 
łez tyski zakład otrzyma jesz-
cze w tym roku do produkcji 
lancię ypsilon, ale akurat ten 
model nie należy do popular-
nych.  – Liczymy też na to, że 
do produkcji u nas trafi ą też 
inne, nowe modele koncernu 
prezentowane podczas spotka-
nia  – dodaje przewodnicząca 
Solidarności w Fiacie.

Zgodnie z planami koncer-
nu, w 2014 roku liczba fi atów 

produkowanych Włoszech 
ma wzrosnąć z 650 tysięcy 
do 1,4 miliona aut. Te plany 
niepokoją polskich związkow-
ców, bo potencjalnie wiążą 
się z ograniczeniem liczby 
produkowanych aut poza 
Włochami.– Ale straszenie 
ludzi masowymi zwolnienia-
mi, tak jak robią to działacze 
z „Sierpnia 80”, jest nieodpo-
wiedzialne i niemoralne. Pod-
grzewanie atmosfery strachu 

i niepewności tylko szkodzi 
interesom pracowników Fiata 
w Polsce. Do drugiej połowy 
2011 roku zostało jeszcze 
dużo czasu,  a przecież nikt 
też nie jest w stanie przewi-
dzieć, co będzie się działo na 
rynku motoryzacyjnym za 
kilka miesięcy – podkreśla 
Wanda Stróżyk. 

Przewodnicząca przypo-
mina, że fabryka w Tychach 
jest na pełnych obrotach, 
wykorzystuje maksimum 
zdolności produkcyjnych, 
a  spora część załogi pracuje w 
nadgodzinach. – W tej sytu-
acji straszenie zwolnieniami 
jest nie na miejscu. Planowa-
ne ograniczenie rekordowo 
wysokiego tempa produkcji 
nie nastąpi skokowo. Na-
leży się spodziewać raczej 

wydłużenia wakacyjnych, 
czy świątecznych przerw 
produkcyjnych. Trzeba też 
pamiętać o tzw. naturalnych 
odejściach, ale to nie oznacza 
zwolnień z pracy – dodaje 
Stróżyk.

W 2009 r. z taśmy pro-
dukcyjnej tyskiego zakładu 
zjechało  prawie 606 tys. sa-
mochodów, czyli o blisko 113 
tys. więcej niż rok wcześniej. 
Prawie połowa produkcji, 
ponad 298 tys., to model 
panda, ponad 176 tys. to fi at 
500.  W sumie samochodów 
marki Fiat i Abarth powstało 
w ubiegłym roku w Tychach 
blisko 493 tys. 957. Pozosta-
ła część to produkowany 
na zlecenie koncernu Ford 
nowy ford ka. 

GRZEGORZ PODŻORNY

W spółce SFA Polska w Cze-
ladzi, produkującej części 
samochodowe powstała 
Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność. Związek zało-
żyli pracownicy produkcyjni. 
Postanowili się zorganizo-
wać, bo są niezadowoleni  
z niskich zarobków i braku 
podwyżek.

– Od dwóch lat nie mie-
liśmy podwyżek. Szef cały 
czas mówi, że jest kryzys, 
ale patrząc na liczbę zamó-
wień i ilość wykonanych 
części trudno uwierzyć w 
te słowa – podkreśla Kata-
rzyna Foltyn z zakładowej 
Solidarności. – Pracowni-
cy produkcyjni zarabiają 
najmniej i czują się gorzej 
traktowani od innych osób 
zatrudnionych w fi rmie, ale 
do tej pory nikt nie odważył 
się poruszyć tego tematu  – 
dodaje Iwona Szafruga.

Zaznaczają, że chociaż 
większość ze 160 osób za-
trudnionych przy produk-
cji, ma podobne odczucia, 
nie wszyscy odważyli się 
przyłączyć do związku. 
– Wielu osobom brakuje 
świadomości i wiedzy o 
działalności związkowej. 
Sugerują się tym, co usły-
szą w radiu lub zobaczą w 
telewizji. Jeżeli ktoś wcześ-
niej pracował w zakładzie, 
w którym działały organi-
zacje związkowe, łatwiej 
można go przekonać. Ci, 
którzy zetknęli się ze związ-
kiem po raz pierwszy, mają 

najwięcej oporów – mówi 
Dobiesław Foltyn.

Związkowcy podkre-
ślają, że chcą rozmawiać 
z pracodawcą, poinformo-
wać go o swoich proble-
mach, z których on może 
nawet nie zdawać sobie 
sprawy.

Zdaniem Daniela Jaro-
mina, koordynatora Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności, 
ta chęć spokojnej rozmowy 
i dążenie do nawiązania 
dobrych relacji z zarządem 
spółki, jest bardzo ważna. – 
Mam nadzieję, że komisja 
nie zostanie zmuszona do 
podjęcia bardziej radykal-
nych działań – podkreśla 
Jaromin.

Do pierwszego spotkania 
z prezesem fi rmy doszło już 
dwa tygodnie po poinformo-
waniu zarządu o założeniu 
związku. – Rozmowa miała 
spokojny przebieg. Pan prezes 
pytał, czego potrzebujemy. 
Jednak, już kilka dni później, 
atmosfera w hali produkcyj-
nej zrobiła się bardzo napięta. 
Kierownicy zaczęli chodzić 
i pytać o listę naszych człon-
ków – relacjonują związkowcy. 
Podkreślają, że nie dadzą się 
zastraszyć. – Będziemy przeko-
nywać innych pracowników, 
żeby też się nie bali. Założe-
nie związku, upominanie się 
o podwyżki wynagrodzeń i 
godne traktowanie jest naszym 
podstawowym prawem – do-
daje Dobiesław Foltyn.

AK

Już kilkadziesiąt minut po 
katastrofi e rządowego tupo-
lewa, przed Pałacem Prezy-
denckim pojawili się pierwsi 
harcerze. Od gęstniejącego 
z minuty na minutę tłumu 
odbierali znicze i wiązanki 
kwiatów. 

– Zawsze, gdy tylko pojawi 
się taka potrzeba, jesteśmy 
na miejscu. Nie jako bierni 
widzowie, lecz ludzie  niosący 
pomoc innym. Dla nas jest 
to po prostu służba Polsce 
– mówi Lesław Ordon, prze-
wodniczący nauczycielskiej 
regionalnej Solidarności oraz 
komendant Bytomskiego 
Związku Drużyn Harcerstwa 
Rzeczpospolitej. Kiedy tylko 
media przekazały tragiczną 
informację ze Smoleńska, ani 
on, ani jego harcerze nie mieli 
wątpliwości, gdzie powinni 
się znaleźć. By oddać hołd 
prezydentowi pojechali do 
stolicy już w środę. Podczas 
uroczystości pożegnalnych 
w Warszawie i w Krakowie 
pełnili służbę. 

W bytomskim hufcu za-
padła decyzja o wysłaniu 

dwóch autokarów. Pierw-
szy pojechał do Warszawy 
już w piątek, drugi wyru-
szył prosto do Krakowa. W 
sumie w uroczystościach 
pogrzebowych pary pre-
zydenckiej wzięło udział 
kilkudziesięciu harcerzy z 
Bytomia, Bielska, Raciborza 
i Tychów. 

Ordon był z tą grupą, 
która pojechała do stoli-
cy. – Pełniliśmy dyżur od 
piątkowego wieczora do 
zakończenia sobotnich uro-
czystości. Później poje-
chaliśmy do Krakowa, by 
po dwóch godzinach snu 
znów stanąć na posterun-
ku – opowiada.

Harcerski posterunek to 
przede wszystkim służba 
porządkowa, informacyjna 
i medyczna oraz zabezpie-
czanie dróg ewakuacyj-
nych. Harcerze pomagają 
zagubionym dzieciom w 
znalezieniu rodziców i w 
dostarczaniu uczestnikom 
uroczystości wody do picia. 
– Wspomagamy działania 
policji, Biura Ochrony Rządu 
i straży miejskiej. Często na 
początku uroczystości nasza 
służba jest niedoceniana, 
a po ich zakończeniu orga-
nizatorzy dziękują nam za 
pomoc i podkreślają, że bez 
nas, byłoby bardzo trudno 
– mówi Ordon.

Podkreśla, że harcerstwo 
wymaga dużo wytrwa-
łości i siły fizycznej oraz 
psychicznej. – Byliśmy 
bardzo zmęczeni, ale na 
żadnej twarzy nie pojawił 
się grymas zniechęcenia. 
To świadczy o tym, jak 
wspaniałą mamy młodzież 
– mówi przewodniczący 
regionalnej oświaty.

AGNIESZKA KONIECZNY

- Nie ma mowy o żadnych masowych zwolnieniach w Fiacie. Straszenie 
ludzi cięciami zatrudnienia w tyskiej fabryce jest niemoralną, cyniczną grą 
polityczną – mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w Fiat Auto Poland.

Co z tą Pandą?

Największe sekcje bran-
żowe mają już za sobą 
Walne Zebrania Delega-
tów i wybory na kadencję 
2010-2014.

Regionalną Sekcją Hut-
nictwa NSZZ Solidarność 
ponownie pokieruje An-
drzej Karol, przewodni-
czący MOZ NSZZ „S” Ba-
ildon w Katowicach. RSH 
liczy 7 tys. członków i jest 
drugą, co do wielkości sek-
cją branżową w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim. W 
swoim wystąpieniu Andrzej 
Karol przypomniał trudne 
początki poprzedniej ka-
dencji, kiedy ta struktura 
praktycznie nie działała. 
Zaznaczył, że cztery lata 
współpracy z Radą RSH po-
zwoliły na wypracowanie 
kierunków rozwoju sekcji, 
za co podziękował członkom 
Rady.– Umocnienie pozy-
cji sekcji w regionie będzie 
jednym z najważniejszych 
zadań w rozpoczynającej 
się kadencji. Regionalna 
Sekcja Hutnictwa skupia 
niewiele mniej osób, niż 
cztery lata temu, mimo że 
branża hutnicza przeszła 
w ostatnim czasie kolejną 
restrukturyzację i boleśnie 
odczuła skutki kryzysu w 
2009 r. – dodaje Andrzej 
Karol. 

Związkowcy wybrali 
również delegatów na WZD 
Sekcji Krajowej Hutnictwa i 

na Kongres Regionalnego Se-
kretariatu Metalowców.

Jedną z większych struk-
tur branżowych w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim jest też 
Regionalna Sekcja Służby 
Zdrowia. Jej przewodni-
czącą po raz drugi została 
Halina Cierpiał, szefowa So-
lidarności w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym 
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. 
W kończącej się kadencji 
Halina Cierpiał kierowała 
również Regionalnym Sekre-
tariatem Ochrony Zdrowia. 
Obie funkcje sprawowała 
przez dwa lata, od momentu 
złożenia rezygnacji przez 
poprzednią przewodni-
czącą regionalnej ochrony 
zdrowia.

– W tej kadencji prio-
rytetem będzie wspiera-
nie komisji zakładowych 
skupionych w sekcji oraz 
współpraca z innymi sek-
cjami wchodzącymi w skład 
Sekretariatu – mówi Halina 
Cierpiał. Zaznacza, że związ-
kowcy będą się starali nie 
dopuścić do przekształca-
nia placówek medycznych 
w spółki prawa handlowego 
i z uwagą będą się przyglą-
dać fi nansowaniu śląskiej 
służby zdrowia.

W maju w strukturach 
branżowych przeprowa-
dzone zostaną wybory do 
władz sekretariatów.

AK

Nowa komisja w 
branży motoryzacyjnej

Wybory w sekcjach

Pracownicy Fiata liczą, że panda obecnej generacji jeszcze długo będzie produkowana w Tychach.

Podgrzewanie 
atmosfery strachu 
i niepewności tylko 
szkodzi interesom 
pracowników Fiata 
w Polsce.

Są by służyć i pomagać innym

Harcerze już kilkadziesiąt minut po katastrofi e pojawili się pod 
Pałacem Prezydenckim. Pomagali ustawiać znicze i układać wiązanki 
kwiatów. Służbę pełnili też tam harcerze z naszego regionu

Foto: internet

Foto: internet
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O 
m o ż l i w o ś c i 
przeprowadze-
nia inwestycji 
decydują nie 
tylko środki 

przeznaczone na jej reali-
zację, ale również poparcie 
lokalnych społeczności. 
Jego uzyskanie nie zawsze 
jest proste, zwłaszcza gdy 
w grę wchodzą inwestycje 
ingerujące w najbliższe 
środowisko. Zdaniem so-
cjologów i psychologów, 
w pozyskiwaniu tego po-
parcia, najważniejsze jest 
rozpoznanie lokalnej spo-
łeczności i indywidualne 
podejście do poszczegól-
nych grup wchodzących 
w jej skład oraz rzetelna, 
prawdziwa informacja. 
Eksperci podkreślają, że 
na zdobycie akceptacji dla 
planowanych inwestycji 
bardzo duży wpływ mają 
władze samorządowe i ich 
autorytet. 

Dlatego Zrzeszenie Eks-
pertów Ekologii przeprowa-
dziło kampanię informacyj-
no-edukacyjną skierowaną 
do samorządowców pt. „Jak 
pozyskać akceptację społecz-
ną dla inwestycji ingerują-
cych w środowisko” Akcja 
miała na celu przedstawie-
nie zasad postępowania w 
procesie pozyskiwania po-
parcia dla innowatorskich 
przedsięwzięć dofinanso-
wanych ze środków unij-
nych, a realizowanych przez 
urzędy gminne, miejskie 
oraz starostwa powiatowe 
i przedsiębiorców zajmu-
jących się inwestycjami 
proekologicznymi. 

– Projekt ma służyć upo-
wszechnieniu zasad zrówno-
ważonego rozwoju, zwięk-
szeniu zainteresowania 
mieszkańców województwa 
śląskiego tematyką ochrony 
środowiska, podniesieniu 
świadomości ekologicz-
nej mieszkańców regio-
nu w zakresie oceniania i 
przewidywania skutków 
działalności człowieka w 
środowisku w wymiarze 
lokalnym i globalnym oraz 
dostrzeganiu wpływu in-
westycji ekologicznych na 
to środowisko – informu-
je Zrzeszenie Ekspertów 
Ekologii na swojej stronie 
internetowej. 

Kampanię wsparł Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach. – Ze 
środków Funduszu dofinan-
sowane zostało wykonanie 
opracowania będącego in-
strukcją działania dla samo-
rządowców i wszystkich 
tych, którzy zamierzają 
realizować przedsięwzięcia 
ingerujące w środowisko – 
mówi Piotr Biernat, rzecznik 
prasowy Funduszu. Dzięki 
wsparciu WFOŚiGW zrea-
lizowany został także film 
edukacyjny Beaty Netz 
„Vademecum inwestora”, 
w którym socjolodzy, psy-
cholodzy społeczni i osoby 
zarządzające programami 
pomocowymi prezentu-
ją możliwości budowania 
porozumienia społeczne-
go dla każdej inwestycji 
wkraczającej w otoczenie 
najbliższe ludziom.

Wkrótce „Vademecum In-
westora” trafi do wszystkich 
samorządów gminnych w 
województwie śląskim.

Kampanię zakończy-
ła konferencja naukowa 
zorganizowana we Wroc-
ławiu, z udziałem Adama 
Zdziebły, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego oraz przed-
stawicieli gmin, przedsię-
biorców i naukowców. – 
Otrzymanie potwierdzenia 

dofi nansowania projektu to 
dopiero początek długiej 
drogi, której bez konsul-
tacji społecznych nie da 
się pokonać – powiedział 
Adam Zdziebło. 

Gabriela Lenartowicz, 
prezes Zarządu WFOŚiGW 
wskazała na konieczność 
zdobywania umiejętności 
prowadzenia dialogu o 
wspólnych sprawach przed-
stawicieli władz z miesz-
kańcami. – Dobry wójt, 
burmistrz i prezydent tak 
potrafi przekonywać ludzi, 
by wzbudzać w nich poczu-
cie zaufania i współodpo-
wiedzialności w imię wspól-
nego dobra. Wtedy o wiele 
łatwiej o efekty, którymi 
powinno być polepszanie 
warunków życia – powie-
działa Gabriela Lenarto-
wicz. Zaznaczyła jednak, że 
konsultacje społeczne nie 
są pewną koncesją władzy 
na rzecz społeczeństwa. Ich 
celem jest wspólne podej-
mowanie decyzji. – To nie 
jest tylko pytanie: „Co wy 
o tym sądzicie? To w ten 
sposób wspólnie podej-
mujemy decyzje, w sposób 
partnerski. Społeczność 
lokalna to nie jest władza 

i jakaś tam społeczność. To 
ona decyduje z jednej stro-
ny poprzez wybór swoich 
reprezentantów, a z dru-
giej konsultując na bieżąco 
decyzje tak, żeby się czuć 
współwłaścicielem, współ-
decydującym – dodała.

Podczas konferencji prof. 
Marek Szczepański, socjolog 
z Uniwersytetu Śląskiego 
przytoczył wyniki swoich 
badań, z których wynika, 
że Polacy wciąż jeszcze nie 
potrafi ą rozmawiać ze sobą 
na temat najmniejszych 
nawet inwestycji ingerują-
cych w najbliższe otocznie. 
Pod tym względem ustę-
pujemy niemal wszystkim 
państwom europejskim. 
Zdaniem naukowca, brak 
umiejętności prowadzenia 
dialogu prowadzi do bun-
tów i protestów w społecz-
nościach lokalnych.

 AGNIESZKA KONIECZNY

Obowiązek przepro-
wadzenia konsultacji 
społecznych w przy-
padku inwestycji, 
które będą miały wpływ 
na życie i pracę okolicz-
nych mieszkańców, jest 
obowiązkiem nałożonym 
na lokalne władze przez 
prawo. Konsultacje te nie 
mogą być jedynie formą 
poinformowania o plano-
wanym przedsięwzięciu, 
ale powinny doprowadzić 
do przekonania ich 
o słuszności inwestycji 
i pozyskania akceptacji.

W Górnośląskim Parku Et-
nografi cznym w Chorzowie 
powstanie, licząca ponad 3 
km, przyrodnicza ścieżka 
edukacyjna prezentująca 
szczegółowo walory przyro-
dy występującej na terenach 
wiejskich naszego regionu 
oraz stosowane tu trady-
cyjne metody upraw. 

Przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane dzięki Woje-
wódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach, który przekazał dotację 
w wysokości 77 tys. zł.

– Będzie to pierwsza tego 
typu ścieżka edukacyjna 
w Polsce – zaznacza Piotr 
Biernat, rzecznik prasowy 
Funduszu. Ścieżka będzie 
gotowa pod koniec września. 
Na 135 tablicach informacyj-
nych przedstawione zostaną 
podstawowe wiadomości o 
bioróżnorodności poszczegól-
nych subregionów Górnego 
Śląska i Zagłębia, z uwzględ-
nieniem ras zwierząt i odmian 
roślin uprawnych. – Będzie to 
szansa do zaprezentowania 
ukształtowanego przez lata 
charakteru miejscowego rol-
nictwa – dodaje Biernat.

Tablice edukacyjne będą 
wskazywać na obecność i 

konieczność zachowania 
naturalnych siedlisk, które 
są związane takimi struktu-
rami rolniczymi jak miedze, 
polne drogi, bagna, grupy 
drzew, aleje i zadrzewio-
ne cmentarze. Informacje 
zaprezentowane na trasie 
ścieżki przyrodniczej będą 
wskazywały na różnorodność 
upraw na sąsiadujących ze 
sobą działkach rolnych.

Wydany zostanie również 
folder informacyjny oraz 
przewodnik po ścieżce. W 
publikacjach tych rozsze-
rzone zostaną wiadomości 
zasygnalizowane na tabli-
cach edukacyjnych.

Górnośląski Park Etno-
graficzny znajduje się w 
zachodniej części Woje-
wódzkiego Parku Kultury i 
Wypoczynku w Chorzowie. 
Oddany został w połowie 
lat siedemdziesiątych. Na 
powierzchni 22 ha zgro-
madzone zostały zabytki 
drewnianej architektury 
wiejskiej z XVIII, XIX i po-
czątków XX wieku z części 
Górnego Śląska, Beskidu 
Śląskiego i Zagłębia. Są to 
m.in. zagrody chłopskie i 
budynki sakralne, karczmy 
i młyn.

AK

Brak wiedzy, świadomości i przyzwyczajenia to najczęstsze powody 
braku akceptacji lokalnych społeczności dla inwestycji ingerujących w środowisko. 

Bez społecznej
akceptacji ani rusz

Od kilku lat Polska 
przypomina wielki 
plac budowy, znaczna 
część inwestycji 
realizowana jest 
dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej.

Wojewódzki Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zo-
stał wyróżniony Laurem 
Ekoprzyjaźni 2009. 

Nagroda przyznawana 
jest przez ogólnopolski 
miesięcznik Ekonatura, za 
działania na rzecz edukacji 
ekologicznej i ochrony śro-
dowiska. WSOŚiGW uhono-
rowany został w kategorii 
instytucji wspierających 
edukację proekologiczną. 
To jedyne tego typu ogól-
nopolskie wyróżnienie z 
zakresu działalności edu-
kacyjnej.

Nagrody wręczone zo-
stały podczas konferencji 
„Zasoby i wykorzystanie 
energii odnawialnej w Pol-
sce”, zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Ekonatura. 
Wzięło w niej udział kilkuset 
naukowców, przedsiębior-

ców, dziennikarzy i działa-
czy na rzecz ekologii.

AK

Otrzymanie dofi nansowania projektu to początek długiej drogi, której bez konsultacji społecznych nie 
da się pokonać

Foto: internet Lekcja o przyrodzie
śląskiej wsi

Śląski skansen wzbogaci się o ścieżkę edukacyjną, ukazującą 
przyrodę terenów wiejskich województwa

Foto: internet

Wyróżniony za wspieranie
edukacji ekologicznej

Laur Ekoprzyjaźni 2009 to 
wykonana z brązu statuetka z 
dołączoną symboliczną kroplą 
wody

Foto: internet
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

O
trzymałyśmy z kole-
żanką rozwiązanie 
umów zawartych na 
czas określony. Pra-
codawca nie podał 

przyczyny wypowiedzenia, ale 
wiemy, że przyjął na nasze sta-
nowiska osoby, którym zapłaci 
mniej za tę samą pracę. Praco-
dawca zatrudnia ponad 20 osób. 
Czy możemy domagać się 2-mie-
sięcznej odprawy (pracowałyśmy 
ponad 2 lata)? 

Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. 
pracodawca nie jest zobowią-
zany do podania przyczyny 
uzasadniającej wypowiedze-

nie umowy zawartej na czas 
określony.

Pracownik, któremu pra-
codawca wypowiada umowę 
o pracę, ma prawo oczekiwać 
odprawy, jeśli spełnione są wa-
runki wymienione w ustawie z 
dnia 13 marca 2003 r. o szczegól-
nych zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pra-
cowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, 
poz. 844 z późn zm.). Jednym z 
najważniejszych warunków są 
przyczyny rozwiązania umowy 
– do odprawy uprawniony jest 
tylko ten pracownik, który jest 

zwalniany z przyczyn niedoty-
czących tego pracownika, np. 
z powodów ekonomicznych, 
likwidacji stanowiska pracy.

Przyczyny, z powodu któ-
rych pracodawca zwalnia pra-
cownika, muszą także stanowić 
jedyny powód uzasadniający 
rozwiązanie umowy. Przez 
przyczyny stanowiące wy-
łączny powód – zgodnie ze 
stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego wyrażonym w wyroku z 
dnia 10 października 1990 r. (I 
PR 319/90 OSNC 1992/11/204) 
– należy rozumieć sytuację, 
w której bez zaistnienia tych 

przyczyn nie zostałaby pod-
jęta przez kierownika zakładu 
pracy indywidualna decyzja o 
zwolnieniu pracownika.

Pewne utrudnienie występu-
je przy wypowiadaniu umowy 
na czas określony, gdyż – jak to 
wyżej wspomniano – pracodawca 
nie jest zobowiązany ujawniać 
przyczyny. Najczęściej jednak 
pracownicy znają te przyczyny 
i na tej podstawie mogą oprzeć 
swoje żądanie dotyczące wypła-
ty odprawy. Jedyną sytuacją, 
w której pracodawca będzie 
zobowiązany do ujawnienia 
przyczyn, jest postępowanie w 

sądzie. W każdym innym przy-
padku wskazanie przyczyn w 
formie pisemnej będzie jedynie 
dobrą wolą pracodawcy.

Wypłata odprawy powinna 
nastąpić w ostatnim dniu za-
trudnienia, a jeśli pracodawca 
nie wypłaci odprawy w tym 
dniu, to będzie zobowiązany 
do uiszczenia odsetek ustawo-
wych, które nalicza się od na-
stępnego dnia po rozwiązaniu 
umowy o pracę.

Wysokość odprawy jest 
uzależniona od zakładowego 
stażu pracy jednomiesięcz-
nego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 

ustawy odprawa przysługuje 
w wysokości:
1. jednomiesięcznego wynagro-

dzenia, jeżeli pracownik był 
zatrudniony u danego pra-
codawcy krócej niż 2 lata; 

2. dwumiesięcznego wyna-
grodzenia, jeżeli pracownik 
był zatrudniony u danego 
pracodawcy od 2 do 8 lat; 

3. trzymiesięcznego wyna-
grodzenia, jeżeli pracownik 
był zatrudniony u danego 
pracodawcy ponad 8 lat. 

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

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.

§

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Reklama

Kodeks pracy:

Główny Inspektor Pracy uruchomił tegoroczną 
edycję Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda ta 
jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środo-
wisku pracy.
Zgłoszenia kandydatów do tej nagrody z ramienia NSZZ,,Solidarność” 
wraz z uzasadnieniem prosimy przesyłać na załączonych 
do Zarządzenia nr 8/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 
11 marca 2009r. wzorach wniosków. 
Adres pocztowy to: Pełnomocnik ds. Ochrony Człowieka 
w Środowisku Pracy KK NSZZ,,Solidarność” 80-855 Gdańsk 
ul. Wały Piastowskie 24. 
Można też skorzystać z poczty elektronicznej e-mail: 
ipawla@solidarnosc.org.pl. 
Tekst zarządzenia w wersji elektronicznej, określający kryteria 
i warunki, które powinien spełniać kandydat do nagrody, jest 
dostępny na stronach internetowych Państwowej Inspekcji 
Pracy www.pip.gov.pl w zakładce Konkursy PIP.  
Termin nadsyłania wniosków mija 31 maja 2010 roku.
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W 1980 r. Solidarność z ryb-
nickiego Zakładu Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Ka-
mieniem (obecnie DB Schenker 
Rail Rybnik S.A.) rozpoczęła 
zbiórkę pieniędzy na swój 
związkowy sztandar.

 Inicjatorem i organizato-
rem tego przedsięwzięcia był 
Euzebiusz Bogdanik. Sztandar 
wyhaftowały siostry zakon-
ne z Piekar Śląskich. Na jego 
awersie widnieje wizerunek 
Św. Barbary i prośba „Święta 
Barbaro wspomagaj”, a na 
rewersie godło górnicze oraz 
napis „Niezależny Samorząd-
ny Związek Zawodowy Soli-
darność Zakład Transportu 
Kolejowego i Gospodarki 
Kamieniem Rybnik”. Funda-
torem drzewca do sztandaru 
był nieżyjący już pracownik 
ZTKiGK Edward Sanek.

Poświęcenie związkowego 
symbolu odbyło się 1 marca 
1981 r. w jastrzębskim Koście-
le NMP Matki Kościoła „Na 
Górce”. Dokonał go ksiądz 
prałat Bernard Czernecki. 
Pierwszymi sztandarowymi 
byli: Euzebiusz Bogdanik, 
Ryszard Olkuski i Bogdan 
Kurzeja.

Do 13 grudnia 1981 r. sztan-
dar ZTKiGK uczestniczył w 
wielu ważnych uroczystościach 

m.in. w 190 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja oraz w 
ingresie prymasa Polski Józefa 
Glempa w Gnieźnie.   

Gdy w Polsce wprowadzony 
został stan wojenny, sztanda-
rowi z ZTKiGK natychmiast 
udali się do biura zakładowej 
Solidarności. Zabrali stamtąd 
sztandar i ukryli go w kościele 
„Na Górce”. Tam księża Czer-
necki, Bożko i Białas przecho-
wywali wiele związkowych 
sztandarów w metalowych pusz-
kach. Po reaktywacji związku, 
2 maja 1989 r. w kościele „Na 
Górce” odbyły się ponowne 
uroczyści ich poświęcenia. 
Od tej pory sztandar ZTKiGK 
znowu towarzyszy zakładowej 
Solidarności w uroczystościach 
związkowych, kościelnych i 
państwowych. 

– Uczestniczył m.in. w uro-
czystości poświęcenia tablicy 
pamiątkowej w KWK Wujek. 
Byliśmy z nim na Monte Cas-
sino, w Watykanie, a także w 
Częstochowie podczas wizyty 
papieża Benedykta XVI. W 
marcu 2006 r. przekazaliśmy 
sztandar naszym młodym 
członkom zakładowej So-
lidarności – mówi sztanda-
rowy z ZTKiGK Stanisław 
Dzbański. 

BEA

D
amian od początku 
do końca kontro-
lował pojedynek. 
Aż 3 razy posłał 
przeciwnika na 

deski i był bardzo bliski zwy-
cięstwa przed czasem. Ilie 
przetrzymywał jednak mo-
menty zagrożenia umiejętnie 
klinczując i odzyskując siły. 
Sędziowie nie mieli jednak 
wątpliwości, kto był lepszy. 
Wszyscy punktowali 80-69 
na rzecz Polaka.

Tym pojedynkiem Jonak 
wrócił na ring po kilkumie-
sięcznej przerwie. Przypomnij-
my, że z powodu konfl iktu z 
dwoma promotorami Damian 
nie mógł walczyć i zamiast 
sportem bardziej zajmował się 
pozwami sądowymi. Groziły 
mu też poważne kary fi nan-
sowe. Na szczęście wszyst-
ko zostało już wyjaśnione. 
Jonak ostatecznie rozstał się 
z promotorem Andrzejem 
Grajewskim. Znów walczy 
u Andrzeja Wasilewskiego 
w grupie Bullit Knockout 
Promotion. 

– To mój ponowny debiut 
po przerwie – mówił dzien-
nikarzom po walce Damian 
Jonak – Cieszę się, że sprawy 
między mną a promotorami 
zostały wyjaśnione. Teraz będę 
mógł zająć się wyłącznie tre-
ningami i stopniowo realizo-
wać moje cele sportowe. 

Jonak przyznał,  że rywal 
z Rumunii nie był zbyt wy-
godny. – Już po pierwszym 
liczeniu unikał walki albo klin-
czował. Dlatego ciężko było mi 
zakończyć pojedynek przed 
czasem. Ale z tego, że odbyło 
się pełnych 8 rund też można 

się cieszyć - sprawdziłem się 
kondycyjnie i teraz wiem, że 
jestem dobrze przygotowany 
pod względem wytrzymałoś-
ciowym. Teraz tylko poprawić 
technikę i wszystko pójdzie w 
dobrą stronę – zapewniał po 
walce Damian Jonak.

Solidarnościowy mistrz nie 
ma zbyt wiele czasu na odpo-
czynek. Prawdopodobnie już 
15 mają wystąpi gali w Łodzi, 
gdzie walką wieczoru będzie 
pojedynek Krzysztofa Włodar-
czyka z Włochem Giacobbe Fra-

gemoni. Przeciwnikiem Jonaka 
będzie prawdopodobnie Turek 
Turgay Uzun (31-13-2, 19 KO), 
którego niedawno w Strzelcach 
Opolskich pokonał na punkty 
Rafał Jackiewicz. – To nie jest 
dla mnie problem, że kolejny 
pojedynek stoczę już za 3 ty-
godnie – mówi Jonak. - Po tylu 
pozasportowych przejściach 
każdy trening jest przyjemny, a 
tym bardziej walka. Cieszę się, 
że mogę się teraz koncentrować 
wyłącznie na sporcie.

WOJCIECH GUMUŁKA

Tysiące wiernych uczestniczyło 
w  niedzielę w XII Pielgrzymce 
NSZZ Solidarność do Sanktua-
rium Maryjnego w Licheniu. 

Tegoroczna pielgrzymka 
odbywała się kilkanaście dni 
po katastrofi e prezydenckie-
go samolotu.  Tragedia pod 
Smoleńskiem była głównym 
tematem rozmów wiernych. 
W homilii nawiązał do niej 
też abp Tadeusz Gocłowski. 
Metropolita gdański przypo-
mniał, że tragicznie zmarły 
prezydent Lech Kaczyński 
miał uczestniczyć w licheń-
skiej pielgrzymce. Podkreślił 
jego duchową obecność z 
pielgrzymami i wskazał, że 
oni swoją modlitwą spłacają 
prezydentowi dług. Podzię-
kował również przewodni-
czącemu Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Januszowi 
Śniadkowi za słowa, wypo-
wiedziane w imieniu związ-
kowców, podczas pogrzebu 
prezydenckiej pary.

Arcybiskup wskazał także 
wielkość i zasługi Solidar-
ności, podkreślił znaczenie 
i dorobek związku oraz nie-
rozerwalność etosu pracy z 

kościołem katolickim w Pol-
sce. – To dla was czas wyboru 
– przypomniał związkowcom, 
nawiązując do wyborów pre-
zydenckich, samorządowych 
i związkowych.

Pielgrzymkę, odbywają-
cą się pod hasłem „Maryja 
wzorem solidarności w mi-
łości”, zakończyło wręczenie 
przez delegacje z całego kraju 
darów liturgii m. in. fi gurki 
ks. Jerzego Popiełuszki, ka-
pelana Solidarności, którego 
beatyfi kacja odbędzie się 6 
czerwca. Związkowcy trady-
cyjnie złożyli też kwiaty pod 

pomnikami Ojca Świętego 
Jana Pawła II i ks. Jerzego. 

Jak co roku do Lichenia 
przyjechali pielgrzymi ze Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. Wśród 
nich m. in. górnicy, hutnicy i 
pracownicy służby zdrowia. - 
Pielgrzymka dla na wszystkich 
była wzruszającym przeżyciem. 
Wszystkie modlitwy kierowali-
śmy w intencji ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiej – mówi Urszula 
Kaczmarska, członek Zarządu 
Regionu, koordynująca grupą 
ze Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.   

BEA

Ponad 100 związkowców z na-
szego regionu uczestniczyło w 
przeniesieniu krzyża  pod którym 
modlił się ks. Jerzy Popiełuszko, 
z dawnej Huty Warszawa do 
Kościoła św. Stanisława Kostki 
na Żoliborzu. 

Podczas uroczystości Śląsko
-Dąbrowską Solidarność repre-
zentowali m.in. związkowcy z 
huty Katowice, Walcowni Metali 
„Dziedzice” w Czechowicach
-Dziedzicach, Baildonu oraz 
górnicy z Czechowic-Dziedzic i 
Piekar Śląskich. – Po zakończe-
niu mszy ok. 1000 osób prze-
szło ulicami Warszawy niosąc 
krzyż z huty do kościoła św. 
Stanisława Kostki – relacjonuje 
Andrzej Karol, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „S”.

Krzyż z drzewa sosnowego, 
wysoki na 3,6 m. wykona-
ny został przez pracowników 
stolarni podczas strajków w 
sierpniu 1980 r. Umieszczono 
go na ołtarzu zbudowanym na 
środku placu fabrycznego. To 
przy tym ołtarzu gromadzili się 
robotnicy z huty na msze św., 
odprawiane przez. ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Później krzyż 

został ustawiony przy wejściu 
do zakładu.

31 sierpnia 1981 r., w rocznicę 
strajku, z inicjatywy ks. Jerzego, 
krzyż został wniesiony na teren 
huty. W listopadzie 1981 r. wy-
konano jego podstawę oraz li-
tery: Bóg, Honor, Ojczyzna. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego, 
zamordowaniu ks. Jerzego i w 
okresie podziemnej Solidarno-
ści, w tym miejscu odbywały się 
protesty załogi huty. W 1990 r., w 
rocznicę powstania Solidarności, 
pod krzyżem odprawiona została 
msza z udziałem najwyższych 
władz państwowych. 

31 sierpnia 2008 r. na gro-
bie ks. Jerzego złożono dę-
bową replikę krzyża. Jednak 
związkowcy z Huty Warszawa 
zapowiedzieli, że przed beaty-
fi kacją ks. Jerzego na jego grób 
przeniesiony zostanie oryginał, 
a replika zajmie jego miejsce 
w hucie.

Datę przeniesienia histo-
rycznego krzyża wybrano nie-
przypadkowo, 23 kwietnia w 
dniu imienin ks. Jerzego, kilka 
tygodni przed zaplanowaną 
na 6 czerwca beatyfi kacją ka-
pelana Solidarności.

AK

Damian Jonak wrócił na ring! I to w całkiem okazałym stylu 
– w sobotę podczas gali w Gdyni solidarnościowy mistrz po dobrym 
pojedynku pewnie pokonał na punkty Rumuna Ionuta Ilie. 

Koniec kłopotów 
Jonaka. Już wygrywa!

DUMNI 
z naszych sztandarów

Sztandar ZTKiGK

Kolejny pojedynek Damian Jonak stoczy już w połowie maja

Sprawy z promotorami 
zostały już wyjaśnione. 
Teraz można skupić 
się na sporcie.

Pielgrzymka z katastrofą w tle Pod tym krzyżem modlił się ksiądz Jerzy

Każdego roku w Pielgrzymce do Lichenia uczestniczą tysiące 
związkowców z Solidarności z całej Polski

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności pod krzyżem 
z dawnej Huty Warszawa (obecnie  ArcelorMittal Warszawa)

Awers i rewers sztandaru ZTKiGK w Rybniku

Foto: TŚD
Foto: TŚD

Foto: TŚD


