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Z okazji Dnia Świętego Floriana życzę wszystkim hutnikom, strażakom i przedstawicielom innych zawodów, 

którymi opiekuję się ten wspaniały Patron, by Wasza praca zawsze była bezpieczna, godnie opłacana

i traktowana z należnym jej szacunkiem. Życzę Wam też szczęścia w życiu rodzinnym. 

Piotr Duda, Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

P
odjęta 29 kwietnia 
decyzja w tej spra-
wie nie była jedno-
myślna. Stanowisko 
poparło 50 członków 

Komisji Krajowej, sześciu 
wstrzymało się od głosu. 

„Szanując indywidualne 
decyzje członków NSZZ So-
lidarność, Komisja Krajowa 
stwierdza, że wybór Pana 
Jarosława Kaczyńskiego na 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej daje największą gwa-
rancję kontynuacji programu 
Solidarnej Polski realizowanego 
przez ś.p. Lecha Kaczyńskiego 
- głosi treść stanowiska.

Związkowcy w dokumencie 
podkreślają, że przez ostatnie 
lata mogli liczyć na wsparcie 
Lecha Kaczyńskiego zarówno 
w sferze społecznej, jak i w 
„działaniu na rzecz prawdy 
historycznej i pamięci o lu-
dziach Solidarności”. 

W stanowisku napisano też, 
że Komisja Krajowa nikomu 
nie odmawia prawa do powo-

ływania się na solidarnościowy 
rodowód. „Przypominamy 
i podkreślamy jednak, że Sier-
pień 1980 roku obok doniosłego 
przesłania wolności, miał równie 
ważny wymiar sprawiedliwo-
ści społecznej. Dzisiaj jednak 

niektórzy, powołując się na ten 
rodowód, prowadzą działania 
pogłębiające rozwarstwienie 
płacowe i społeczne” - napi-
sano w stanowisku. 

„Potrzebujemy prezydenta, 
który oprócz godnego reprezen-

towania Rzeczypospolitej i jej 
interesów na forum międzyna-
rodowym, będzie sojusznikiem 
pracowników, ludzi prostych i 
tych najsłabszych. (...) Dziś wolna 
Polska zasługuje na prezydenta 
wiernego wartościom i ideałom 

Sierpnia” – podkreślili związ-
kowcy w dokumencie. 

O poparciu przez związek 
kandydatury Jarosława Kaczyń-
skiego dyskutowano również w 
czwartek 29 kwietnia podczas 
posiedzenia Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści. Przewodniczący Piotr Duda 
podkreślił, że poparcie udzie-
lone Kaczyńskiemu przez „S” 
nie może być bezwarunkowe. 
– Jarosław Kaczyński jako pre-
zydent powinien reprezentować 
ludzi pracy. Związek chce mieć 
w nim sojusznika – mówił 
Piotr Duda. 

Równocześnie z udzieleniem 
poparcia w całej Solidarności 

rozpoczęła się zbiórka podpisów 
pod kandydaturą prezesa PiS. 
Pośpiech był uzasadniony, bo 
zgodnie z ordynacją wyborczą 
komitety wyborcze na dostar-
czenie do Państwowej Komisji 
Wyborczej podpisów miały czas 
do czwartku do północy. Związ-
kowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności podpisy składać 
mogli w siedzibie Zarządu 
Regionu, biurach terenowych
i większych komisjach zakła-
dowych. – Zainteresowanie jest 
spore. Niektóre biura terenowe 
zebrały ponad tysiąc podpi-
sów. Wiele naszych koleżanek 
i kolegów złożyło też podpisy 
poza strukturami związku – 
mówi wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Mirosław 
Truchan.

Wszystkie zebrane przez 
Śląsko-Dąbrowską „S” podpisy 
miały trafi ć do Zarządu Regionu 
w środę 5 maja. Potem zostaną 
przekazane sztabowcom Jaro-
sława Kaczyńskiego. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Komisja Krajowa wystosowała apel do członków i sympatyków związku o poparcie w wyborach 
prezydenckich Jarosława Kaczyńskiego. W całym związku rozpoczęła się zbiórka podpisów pod jego kandydaturą.

SOLIDARNOŚĆ APELUJE
I ZBIERA PODPISY

Imię NSZZ Solidarność będzie 
nosić rondo u zbiegu ulic 
Legionów, Gliwickiej i Wy-
szyńskiego w Tarnowskich 
Górach – zdecydowali tarno-
górscy radni miejscy. 

Początkowo nazwa miała 
brzmieć „Rondo Solidarności”, 
ale dzięki przedstawicielom 
tarnogórskich struktur Soli-
darności poprawiono projekt 
uchwały, a następnie prze-
głosowano, że nazwa ronda 
będzie brzmieć „Rondo NSZZ 
Solidarność”.

- Za przyjęciem uchwały 
głosowali zgodnie przedsta-
wiciele wszystkich opcji za-
siadających w Radzie Miasta. 
To była dla mnie zaskakują-

ca, ale miła niespodzianka – 
mówi Jan Jelonek, wiceszef 
Sekcji Terenowej Solidarno-
ści w Tarnowskich Górach. 
Autorem pomysłu nadania 
nazwy Rondo Solidarności 
był poseł Platformy Obywa-
telskiej Tomasz Głogowski. 
Tarnogórska Solidarność 
przyklasnęła projektowi, ale 
uznała, że nazwa ronda po-
winna zawierać pełną nazwę 
związku i postanowiła wnieść 
autopoprawkę. 

„W tym roku przypada XXX 
rocznica powstania Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność. To 
właśnie NSZZ Solidarność 
zapoczątkował w naszym 

kraju zmiany społeczne, po-
lityczne i gospodarcze, które 
w konsekwencji pozwoliły 
Polsce odzyskać wolność 
i zająć godne miejsce w ro-
dzinie krajów europejskich. 
Planując nadanie placom czy 
ulicom imienia upamiętnia-
jącego zbiorowego twórcę 
najważniejszego wydarzenia 
w powojennej historii Polski, 
czyli odzyskania wolności, nie 
powinniśmy zapominać jakie 
naprawdę nosił imię. Sama 
idea solidarności społecznej 
i solidarności międzyludz-
kiej jest pojęciem abstrakcyj-
nym, podobnie jak wolność, 
czy godność. Tymczasem 
NSZZ Solidarność łączy w 

sobie te wszystkie idee. Jest 
ich symbolem” - podkreślali 
w uzasadnieniu autopopraw-
ki przedstawiciele naszego 
związku. 

- Cieszymy się, że uchwała 
została przyjęta, ale jeszcze 
zostało trochę formalności 
związanych z uzyskaniem 
zgody Komisji Krajowej związ-
ku na wykorzystanie nazwy 
naszej organizacji. Mamy 
nadzieję, że na przełomie 
sierpnia i września uda się 
zorganizować uroczystość 
odsłonięcia na rondzie tab-
licy z nazwą „Rondo NSZZ 
Solidarność” - dodaje Jan 
Jelonek.    

GRZEGORZ PODŻORNY 

Kilka miesięcy temu nazwę NSZZ Solidarność nadano placowi 
przed kop. Wujek, wkrótce nazwę naszego związku będzie nosiło 
rondo w Tarnowskich Górach

Związkowe rondo w Tarnowskich Górach

- Wybór 
Jarosława 
Kaczyńskiego 
na prezydenta 
skiej daje 
największą 
gwarancję 
kontynuacji 
programu 
Solidarnej 
Polski 
realizowanego 
przez Lecha 
Kaczyńskiego 
- głosi treść 
stanowiska 
Komisji 
Krajowej

Jarosław Kaczyński 
jako prezydent 
powinien 
reprezentować ludzi 
pracy. Związek chce 
mieć w nim sojusznika.
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INNI napisali

Przepracowana 
Polska 

G
dyby istniały rankingi naj-
bardziej ambitnych narodów, 
znaleźlibyśmy się w ścisłej czo-

łówce. Polacy pracują bardzo ciężko, 
większość z nas siedzi w pracy dłużej 
niż ustawowe 40 godzin tygodniowo: 
na prawie 16 mln pracujących Polaków 
11 mln zostaje po godzinach – wynika 
z ostatnich danych Głównego Urzędu 
Statystycznego.

W dodatku blisko co dziesiąty z nas 
nie zadowala się jednym etatem. I szuka 
dodatkowych możliwości zarobkowa-
nia. Długiego majowego weekendu wy-
czekiwali z utęsknieniem, zwłaszcza że 
ponad połowa jest zmęczona i twierdzi, 
że nie czuje satysfakcji z pracy. Co gor-
sza, poczucie zadowolenia spada z roku 
na rok. Jeszcze nigdy w ciągu ostatnich 
pięciu lat nie było ono tak niskie.

Rok temu, według raportu Interak-
tywnego Instytutu Badań Rynkowych, 
na swoją pracę narzekało niecałe 40 
proc. Polaków. 10-procentowy (wg 
raportu fi rmy Sedlak & Sedlak) wzrost 
niezadowolenia to bardzo dużo.

I nie chodzi tylko o kondycję psy-
chiczną narodu, ale przede wszystkim 
o fakt, że przekłada się ona na niższą 
wydajność w pracy (wynosi 65 proc. 
średniej unijnej, wg Eurostatu w ostat-
nim roku była niższa niż w Słowenii i 
Czechach), co często oznacza koniecz-
ność dłuższego w niej siedzenia. I koło 
się zamyka.

Wśród wielu typowych, kryzyso-
wych przyczyn, z powodu których 
coraz mniej cieszy nas praca – jak zła 
organizacja, niższe pensje – na pierw-
sze miejsce wysuwa się poczucie, że 
kryzys zamknął nam drzwi do rozwoju 
kariery. (…)

Blisko co dziesiąty Polak ma dodat-
kowe zajęcie – wynika z najnowszych 
danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Pod tym względem jesteśmy na 
trzeciej pozycji w Europie. Polacy, któ-
rzy biorą dodatkową pracę, najczęściej 

tłumaczą, że robią to, bo zwyczajnie nie 
stać ich na to, by pracować w jednym 
miejscu. Zaś niskie zarobki to jeden z 
powodów naszej frustracji w pracy. Tym 
bardziej że w Polsce – jak wynika wy-
nika z raportu „Koszty pracy w Polsce 
2004 – 2010” (Sedlak & Sedlak) – mamy 
jednych z najtańszych pracowników w 
Europie. Tylko Słowacja, Litwa, Łotwa, 
Rumunia i Bułgaria mogą z nami kon-
kurować pod tym względem.

»Dziennik Gazeta Prawna, 
30 kwietnia 2010, Klara Klinger

Zgazowali węgiel 
na próbę. Teraz 
pora na kopalnię

N
aukowcom z Głównego Insty-
tutu Górnictwa w Katowicach 
udało się zgazować węgiel w 

warunkach eksperymentalnych. Teraz 
przyszedł czas na wypróbowanie tej 
metody w prawdziwej kopalni! 

 Przez kilka tygodni w Kopalni Do-
świadczalnej „Barbara” w Mikołowie 
działała pilotażowa instalacja do zga-
zowania węgla. Naukowcy z Główne-
go Instytutu Górnictwa w Katowicach 
bacznie obserwowali, jak zachowuje 
się specjalny georeaktor umieszczony 
pod ziemią, gdzie znalazło się około 20 
ton węgla. Do instalacji przez cały czas 
dostarczano tlen lub parę wodną. Dzięki 
reakcjom chemicznym i wysokiej tempe-
raturze węgiel zamieniał się w gaz, który 

tłoczony był na powierzchnię. W ten 
sposób w ramach międzynarodowego 
projektu HUGE (Hydrogen Oriented 
Underground Coal Gasification for 
Europe) prowadzony był eksperyment 
podziemnego zgazowania węgla. W 
przyszłości może on pozwolić na wy-
korzystanie węgla znajdującego się w 
trudnych złożach, gdzie wydobycie tra-
dycyjnymi metodami jest nieopłacalne 
i szalenie ryzykowne. - Próba przebiegła 
pomyślnie. W trakcie eksperymentu 
zgazowaliśmy około 12-15 ton węgla 
z prędkością około 40 kilogramów na 
godzinę - mówi prof. Krzysztof Stań-
czyk, kierownik projektu.

Powodzenie eksperymentu w Miko-
łowie pozwoli teraz naukowcom z GIG-u 
na kolejny krok, czyli zamontowanie 
instalacji do zgazowania węgla w praw-
dziwej działającej kopalni. Tylko takie 
testy pozwolą odpowiedzieć na pytanie, 
czy metoda może być stosowana na skalę 
masową. - W warunkach eksperymental-
nych stosunkowo łatwo było sterować 
procesem zgazowania, bo cały rejon był 
otamowany i dobrze zabezpieczony. W 
prawdziwej kopalni będzie to na pewno 
trudniejsze. Oczywiście wybierzemy tak 
odseparowany pokład, by nie było żad-
nych możliwości przeniknięcia powsta-
łych gazów do miejsc, w których będą 
pracowali ludzie - mówi prof. Stańczyk 
i dodaje, że próby mogą potrwać nawet 
pięć lat. Gaz, który będzie tłoczony na 
powierzchnię, zostanie bezpośrednio 
wykorzystany do napędzania turbin 
wytwarzających energię elektryczną. Nie 
wybrano jeszcze kopalni, gdzie przepro-
wadzony zostanie eksperyment.

Badania GIG-u mogą zmienić obli-
cze górnictwa, bo do tej pory jeszcze 
nikomu nie udało się zgazować węgla 
na masową skalę. Nad własnymi in-
stalacjami pracują m.in. RPA, Kanada, 
Australia, Indie oraz Chiny. Badania nad 
zgazowaniem węgla prowadzono też w 
latach 70. w kopalni Mars w Będzinie, 
ale nie udało się stworzyć instalacji 
przemysłowej.

» www.gazeta.pl, 4 maja 2010, 
Tomasz Głogowski

TRZY pytania
Czesław Łęczek, były szef Regionalnego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Zawsze byłem aktywnym człowiekiem
8 lat pełnił Pan funkcję szefa Re-
gionalnego Sekretariatu Emerytów i 
Rencistów. Jak z Pana perspektywy 
zmienia się sytuacja emerytów i ren-
cistów w Polsce?

– Na lepsze na pewno się nie zmie-
nia. Emeryci i renciści są wciąż trakto-
wani, jak obywatele drugiej kategorii. 
Problem waloryzacji, problem tzw. 
„starego portfela” to wciąż problemy 
nierozwiązane Politycy dużo obiecują, 
szczególnie przed wyborami, a potem i 
tak zostaje po staremu. Spośród rządzą-
cych w tych latach najgorzej oceniam 
obecny rząd Platformy Obywatelskiej. 
Rząd Donalda Tuska zupełnie nas ig-
noruje, nie odpowiedział na ani jedno 
z pism, jakie do niego kierowaliśmy. 
O problemach i postulatach emery-
tów pisaliśmy do wszystkich rządów, 
pisaliśmy do klubów parlamentarnych 
wszystkich ugrupowań. Nawet  SLD 
odpowiadało na nasze pisma, a rząd 
PO nie. Ta partia chętnie powołuje się 
na konieczność dostosowywania do 

europejskich standardów, ale nawet 
nie próbuje zbliżyć się do wyznaczo-
nego przez Międzynarodową Orga-
nizację Pracy standardu, mówiącego, 
że najniższa emerytura powinna wy-
nosić co najmniej 40 procent średniej 
krajowej. 
Jakie są Pana plany na przyszłość? Za-
służony odpoczynek emeryta? 

– Po tych 8 latach najchętniej usiad-
łbym w kącie i trochę odpoczął. Choć 
koledzy mnie namawiają, żebym nadal 
aktywnie działał w naszych strukturach. 
O sprawach związkowych łatwo się nie 
zapomina, bo człowiek przecież tym 
żyje.  Nadal pełnię funkcję wiceprze-

wodniczącego Krajowego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów. Wybory już za 
kilka tygodni. 
Zamierza się Pan ubiegać o wybór do 
władz Krajowego Sekretariatu? 

– Na razie o tym nie myślę. Chciał-
bym więcej czasu poświęcić rodzinie, 
mojej niepełnosprawnej córce. Chciał-
bym mieć też więcej czasu na swoje 
hobby. Od 40 lat hoduję ptaki śpie-
wające. Mam 15 kanarków.  Wbrew 
pozorom to niedużo. Mój teść miał 
300 takich ptaków. Ale nawet ta pięt-
nastka „ptoszków” to pracochłonna 
pasja, choć  bardzo wciągająca i bardzo 
przyjemna. Po ponad 29 latach pracy 
na kopalni, po wielu latach aktywnej 
działalności w związku, chyba przy-
szedł czas na prawdziwą emeryturę i 
zajmowanie kanarkami. Ale z drugiej 
strony zawsze byłem człowiekiem 
bardzo aktywnym i nie wiem, czy już 
jestem gotów na inny, spokojniejszy 
tryb życia.  

POD

Najniższa emerytura 
powinna wynosić co 
najmniej 40 procent 
średniej krajowej.

LICZBA tygodnia

167 tys.
tyle osób każdego roku umiera w Unii Europej-
skiej na skutek wypadków w pracy lub chorób 
zawodowych. 10-15 proc. śmiertelnych wy-
padków następuje podczas konserwacji urzą-
dzeń. Tę liczbę ma zmniejszyć nowa kampania 
informacyjna ogłoszona w zeszłym tygodniu 
przez Komisję Europejską.
Kampania potrwa dwa lata; w tym czasie 
ma się odbyć szereg imprez popularyzują-
cych bezpieczeństwo związane z konserwa-
cją i dobre praktyki w tym zakresie. Przy-
gotowano też wiele prezentacji i publikacji 
w 22 językach urzędowych UE. Kampania 
ma zwrócić uwagę, że konserwacje i na-
prawy urządzeń przeprowadza się często 
w trudnych warunkach, bezpośrednio przy 
maszynie, w złym oświetleniu, niskich albo 
wysokich temperaturach, przy narażeniu na 
zanieczyszczenia, często toksyczne. Praca w 
nocy albo w weekendy (ze względu na ko-
nieczność podtrzymania produkcji za dnia) 
wzmaga presję czasu.
Ponadto zwiększone ryzyko wiąże się z coraz 
powszechniejszym powierzaniem konserwa-
cji zewnętrznym podwykonawcom, którym 
obce jest konkretne środowisko pracy. 

Msza za Marka Mirynowicza
W piątek 14 maja o godz. 18.00 w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie 
Górniczej-Strzemieszycach odprawiona zosta-
nie msza św. w intencji śp. Marka Mirynowicza 
w szóstą rocznicę śmierci. Regionalny Sekretariat 
Przemysłu Metalowego NSZZ „Solidarność” zaprasza 
związkowców wraz z pocztami sztandarowymi.

List do Wałęsy
Publikujemy pełną treść listu przewodniczącego Komisji 
Krajowej Janusza Śniadka do prezydenta Lecha Wałęsy. 

List to odpowiedź na wypowiedzi pierwszego przewod-
niczącego „S”, w których ostro skrytykował on związek za 
apel w sprawie głosowania na Jarosława Kaczyńskiego w 
wyborach prezydenckich. - Ja bym nigdy sobie, gdybym 
był w Solidarności, na to nie pozwolił. Nie wolno następny 
raz mieszać Solidarności w takie rozgrywki. Solidarność ma 
być ponad tym wszystkim – powiedział.

Wałęsa stwierdził również, że poparcie dla Kaczyńskiego 
to „zdrada jego (Wałęsy) koncepcji Solidarności”. - Moja 
koncepcja Solidarności była inna, my się nie mieszamy w 
rządzenie, my kontrolujemy, my inicjujemy, zachęcamy, 
pilnujemy - mówił pierwszy przewodniczący związku.

Kalisz, 1 maja 2010 r.
Panie Prezydencie,
Odnosząc się do ostatniej wypowiedzi Pana Prezydenta, tak 

szeroko nagłośnionej w mediach, chciałbym podkreślić, że nikt 
z nas w „Solidarności” nie przysięgał wierności poglądom Pana 
Prezydenta. Dlatego bardzo proszę o większą powściągliwość w 
oskarżaniu o zdradę.

30. rocznica urodzin „Solidarności” rodzi obowiązek rachunku 
sumienia, do którego dzisiaj wzywałem w Kaliszu na pielgrzym-
ce „Solidarności” do św. Józefa Robotnika. Postawmy sobie pyta-
nie: na ile wszyscy, a zwłaszcza elity polityczno-gospodarcze, po-
zostaliśmy wierni przesłaniom Sierpnia. Czy jako społeczeństwo 
wystarczająco domagamy się od polityków ich realizacji.

Spełniły się nasze sny o wolności, ale nie potrafi my sprawied-
liwie dzielić się chlebem. Polska stała europejskim rekordzistą w 
rozwarstwieniu płacowym, w niedożywieniu dzieci, wykluczeniu 
społecznym i wielu innych patologiach. Postępuje zjawisko zani-
ku stosunku pracy. Wsparcie Pana Prezydenta, pierwszego prze-
wodniczącego „Solidarności” byłoby niezwykle doniosłym gło-
sem w tej sprawie. Proszę o nie, w imię wspólnego związkowego 
rodowodu, koleżanek i kolegów dzisiaj wyrzucanych z pracy za 
działalność związkową. Proszę w imieniu tych wszystkich, którzy 
takiego solidarnego wsparcia potrzebują.

Ze związkowym pozdrowieniem Janusz Śniadek
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Henryk Grymel został nowym 
przewodniczącym Regionalnej 
Sekcji Kolejarzy Śląsko – Dą-
browskiej Solidarności. 

Grymel był jedynym kan-
dydatem. Głosowało na niego 
44 spośród 49 uczestników 
Walnego Zebrania Delegatów. 
Zastąpił na tym stanowisku 
Bogumiła Wojewodę, który w 
wyborach nie startował. 

- Przed kolejarską Soli-
darnością  znowu trudny 
rok. Naszym najważniej-
szym zadaniem jest walka 
o utrzymanie miejsc pracy 
we wszystkich spółkach 
na kolei – mówi Henryk 
Grymel. Innym niezwykle 
istotnym zadaniem jakie 
stoi przed związkiem, jest 
doprowadzenie do wzrostu 
wynagrodzeń  kolejarzy. - Na 
początku kwietnia udało się 
to zrobić w Polskich Liniach 
Kolejowych. Teraz czas na 
następne spółki PKP – do-
daje Grymel. 

  Niezwykle ważne jest też 
niedopuszczenie do nieko-
rzystnej dla kolejarzy  zmiany 
ustawy o prywatyzacji i ko-

mercjalizacji przedsiębiorstw. 
- Ta nowelizacja dawałaby 
możliwość postawienia w 
stan upadłości spółek PKP.  

Oceniamy, że wejście w życie 
takiego zapisu będzie oznaczać, 
że szybko zostanie ogłoszona 
upadłość Przewozów Regio-
nalnych, Intercity, czy Cargo. 
Spółki te zostaną sprzedane za 
symboliczną złotówkę zagra-
nicznym fi rmom kolejowym 
takim jak np. Deutsche Bahn. 
Czyli polski rynek kolejowy 
zostanie za bezcen oddany 
zagranicznym potentatom, a 
wielu kolejarzy straci pracę – 
ostrzega Grymel.  

Nowy szef Regionalnej 
Sekcji jest zarazem szefem 
Sekcji Krajowej Kolejarzy. 
Wybory na stanowisko szefa 
krajowych struktur kolejarskiej 
Solidarności odbędą się pod 
koniec maja.  

Regionalna Sekcja Kolejarzy 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści zrzesza 6,5 tysiąca człon-
ków. To ponad 1/5 wszyst-
kich członków kolejarskiej 
Solidarności w Polsce.

POD

T
eraz zakład spo-
kojnie oczekiwać 
będzie na unijną 
pomoc publiczną, 
dzięki której możli-

wa stanie się  restrukturyzacja 
fabryki oraz zwrot zaciągnię-
tych przez nią zobowiązań 
finansowych.  - To sukces 
całej załogi, która z determi-
nacją zabiegała o wstrzyma-
nie egzekucji komorniczej 
– podkreślają związkowcy z 
zakładowej Solidarności.

Jeszcze w tym tygodniu 
sąd umorzy postępowanie 
egzekucyjne. Jeżeli wierzy-
ciele ponownie będą chcieli 
odzyskać swoje długi po-
przez egzekucję komorniczą, 
to kolejna licytacja będzie 
się mogła odbyć dopiero za 
rok. Jednak już wiadomo, że 
zakład uniknie dalszych eg-
zekucji, bo wkrótce otrzyma 
unijną pomoc publiczną w 
wysokości 7,5 mld zł. Taką 
decyzję podjął minister Skar-
bu Państwa, po rozpatrzeniu 
wniosku zarządcy komisa-
rycznego fabryki o zamianę 
długów wierzycieli Defumu 
na udziały oraz przekształce-
nie zakładu w spółkę.

Przypomnijmy, na począt-
ku kwietnia Solidarność z 
Defumu, podczas sesji Rady 
Miasta, zorganizowała pikietę 
w dąbrowskim magistracie. W 
efekcie udało się przekonać 
prezydenta Dąbrowy Górni-
czej do wystąpienia z apelem 
do komornika i pozostałych 
wierzycieli dąbrowskiej Fabry-
ki Obrabiarek Ponar-Defum 
o przesunięcie terminu licy-

tacji.  Do tamtego momen-
tu  miasto,  jako jedyne z 13 
wierzycieli,  nie skłaniało się 
do odroczenia fabryce spłaty 
długów. 

- Nie było łatwo, ale w 
końcu przekonaliśmy miej-
skich urzędników do odstą-
pienia od roszczeń. Dzięki 
staraniom prezydenta udało 
się osiągnąć porozumienie 
ze wszystkimi wierzyciela-

mi – mówi Krzysztof Piętak, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. - Okazało się, że 
nikt nie był zainteresowany 
kupnem działek  należących 
do fabryki. To rezultat du-
żego zaangażowania władz 
miasta, wojewody, zarządcy 
zakładu, jego wierzycieli 
oraz związkowców z dwóch 
organizacji, działających w 
Defumie. Wszyscy wykaza-
liśmy troskę o los zakładu o 
125-letniej tradycji w pro-
dukcji obrabiarek.

Piętak podkreśla, że skutek 
odniósł również związkowy 
apel o ratowanie ostatnich 
stu miejsc pracy w Defumie. 
Jeszcze 10 lat temu praco-
wało tam około 400 pra-
cowników.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

W imieniu załogi Ponar-
Defum serdecznie dzię-
kuję wszystkim, którzy 
wspierali nas w tych  przeło-
mowych dla zakładu chwi-
lach, m.in. przewodniczącemu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści Piotrowi Dudzie, przewod-
niczącemu Sekcji Problemowej 
Zbigniewowi Piątkowi, radnym 
Dąbrowy Górniczej: Krzysz-
tofowi Stachowiczowi, Toma-
szowi Paskowi i Grzegorzowi 
Jaszczurze oraz związkowcom 
z „S” z komisji zakładowych 
z Kopalni Kazimierz- Juliusz, 
Huty Katowice, Koksowni 
Przyjaźń, Remkoksu,  Timke-
na, Huty Bankowej i dąbrow-
skiego szpitala.

Krzysztof Piętak
przewodniczący 

Solidarności w Ponar-Defum

W kadencji 2010-2014 
pracami Regionalnego Se-
kretariatu Emerytów i Ren-
cistów NSZZ Solidarność 
pokieruje Jan Sosnowski, 
wiceprzewodniczący tej 
struktury i przewodniczą-
cy Koła Emerytów i Ren-
cistów w kopalni Jas-Mos 
w Jastrzębiu Zdroju. Tak 
zdecydowali delegaci na 
WZD Sekretariatu. Na tym 
stanowisku zastąpi Czesła-
wa Łęczka.

Sosnowski związany jest 
z Solidarnością od września 
1980 r. W 1990 r., wspólnie 
m.in. z Edwardem Szczygłem 
i nieżyjącym już Grzegorzem 
Łyskawą założył Regional-
ną Komisję Koordynacyj-
ną Emerytów i Rencistów 
kopalni Zofi ówka. Później 
została utworzona sekcja 
regionalna, a następnie 
sekretariat EiR. – Cały czas 
byłem w zarządzie, najpierw 
Sekcji, później Sekretariatu 
– mówi Sosnowski.

Od 1995 r. pełni również 
funkcję wiceprzewodniczące-
go Międzyzakładowej Komisji 
Koordynacyjnej Emerytów i 
Rencistów w kopalniach Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. 
Jest też delegatem na WZD 
Krajowego Sekretariatu Eme-
rytów i Rencistów „S”.

Sosnowski podkreśla, że 
RSEiR jest jednym z więk-
szych w Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, skupia ponad 5 
tys. członków. – Chcę położyć 
duży nacisk na współpracę 
ze wszystkimi komisjami i 

kołami emerytów i renci-
stów w naszym regionie, 
wprowadzić sporo innowacji 
i poprowadzić Sekretariat „ku 
lepszemu”. Wszyscy wiemy, 
z jakimi problemami boryka 
się środowisko emerytów i 
rencistów – dodaje nowy 
przewodniczący. Najwięcej 
problemów dotyczy syste-
mu emerytalno-rentowego. 
Zdaniem Sosnowskiego, prio-
rytetową sprawą powinno 
być zlikwidowanie podatku 
dochodowego płaconego 
przez emerytów i rencistów, 
zwłaszcza tych, którzy po-
bierają najniższe świadcze-
nia. – Nie może tak być, że 
kolejne rządy tylko obiecują 
poprawę sytuacji emerytów 
i rencistów, a potem o nas 
zapominają. Powinniśmy 
się bardziej uaktywnić, a do 
tego potrzebne są również 
zmiany w krajowym Sekre-
tariacie, który musi prężniej 
działać – zaznacza.

AGNIESZKA KONIECZNY

Zbigniew Michałkiewicz z So-
lidarności z sosnowieckiego 
zakładu Timken-Polska został 
nowym przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Przemysłu 
Metalowego. Jego kandyda-
turę związkowcy zaakcepto-
wali jednogłośnie. 

W poprzednich dwóch 
kadencjach Zbigniew Mi-
chałkiewicz był wiceprze-
wodniczącym zakładowej 
Solidarności. Teraz przejął 
również funkcję jej szefa, 
zastępując na tym stano-
wisku Mieczysława Pietru-
cha, który przechodzi na 
emeryturę. 

- W Timkenie uczestni-
czyłem we wszystkich nego-
cjacjach z pracodawcą, które 
doprowadziły m.in. do podpi-
sania bardzo korzystnego za-
kładowego układu zbiorowego 
pracy oraz takich samych po-
rozumień płacowych – mówi 
nowy szef Sekcji.

Jako przewodniczący RSPM 
zamierza kontynuować po-
litykę swych poprzedników. 
Priorytetem dla niego bę-
dzie konsolidacja organizacji 
związkowych, wchodzących 
w skład Sekcji, tak by się z nią 
bardziej identyfi kowały.

Michałkiewicz przyzna-
je, że jest zorientowany w 

problemach dotykających 
zakłady, z których komisje 
należą do RSPM. – Zawsze 
starałem się być blisko prob-
lemów mojej branży. Teraz 
jako przewodniczący Sek-
cji, będę się im przyglądał 
jeszcze bardziej wnikliwie. 
Chciałbym też, by problemy 
związkowców jednego za-
kładu, stały się problemami 
nas wszystkich w Sekcji – 
mówi pan Zbigniew. 

Zbigniew Michałkiewicz 
ma 42 lata. Ma wykształ-
cenie średnie technicz-
ne. Jest żonaty, ma jedno 
dziecko.

BEA

Nie odbyła się licytacja komornicza dwóch działek, należących do 
dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Ponar-Defum. Nie było zainteresowanych 
kupnem. Kierownictwo i pracownicy zadłużonej fabryki odetchnęli z ulgą. 

Radość w Defumie 
po nieudanej egzekucji

Nowy przewodniczący
związkowych seniorów

Jednogłośna zmiana 
w sekcji metalowców

Kolejarze: znów kolej na Grymela

Henryk Grymel (z prawej) zastąpił na stanowisku szefa 
Regionalnej Sekcji Kolejarzy Bogumiła Wojewodę (z lewej)

Do uratowania fabryki doprowadziło m. in. zaangażowanie związkowców z Solidarności. 
Na zdjęciu  protest z marca tego roku

Teraz zakład 
spokojnie oczekiwać 
będzie na unijną 
pomoc publiczną, 
dzięki której 
możliwa stanie się 
restrukturyzacja fabryki.

- Poważnym wyzwaniem będzie 
dla mnie konsolidacja organiza-
cji związkowych wchodzących 
w skład Sekcji – mówi Zbigniew 
Michałkiewicz

Jan Sosnowski związany jest z 
Solidarnością od września 1980 
roku

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Sosnowiec
» DĄBROWSKA TERENOWA Sekcja 
Problemowa NSZZ Solidarność oraz Stowa-
rzyszenie Robotników Chrześcijańskich im. 
Ojca Grzegorza Augustyniaka zapraszają na 
uroczyste obchody 30. rocznicy powstania 
Solidarności Ziemi Zagłębiowskiej, 20-lecia 
samorządu terytorialnego oraz III Pielgrzym-
kę Mężczyzn Diecezji Sosnowieckiej.
Uroczystości zainaugurowane zostaną 16 
maja o godz. 12.00 w Bazylice Matki Boskiej 
Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. O 13.30 w 
dąbrowskim Pałacu Kultury nastąpi otwarcie 
wystawy upamiętniającej powstanie NSZZ 
Solidarność Ziemi Zagłębiowskiej.  

Jastrzębie Zdrój
» PRZEDSTAWICIELE KOMISJI Zakła-
dowej NSZZ Solidarność Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu 
spotkali się z członkami związku, by przeka-
zać im informację na temat ustalonego przez 
dyrekcję, aktualnego wzrostu wynagrodzeń 
dla wybranych grup zawodowych.   
- Te podwyżki płac zostały wprowadzone 
bez konsultacji ze związkami zawodowymi, 
mimo, że obecnie w rozmowach z praco-
dawcą jesteśmy na etapie wprowadzania 
regulacji płac we wszystkich grupach zawodo-
wych. Przypomnę, że do tej pory nie zostało 
zrealizowane podpisane przez nas w ostat-
nim kwartale ub. r. porozumienie płacowe, 
dotyczące regulacji wynagradzania w grupie 
pielęgniarek i położnych. Pracodawca z jednej 
strony tłumaczy personelowi, że powodem 
jest brak środków fi nansowych, a jednocześ-
nie wprowadza podwyżki płac w wybranych 
grupach zawodowych – mówi Halina Cier-
piał, przewodnicząca szpitalnej Solidarności.
W tej sytuacji związkowcy zamierzają wystą-
pić do sądu pracy o natychmiastową reali-
zację podpisanego porozumienia. Skierują 
również wniosek do sądu o nierównym trak-
towaniu pracowników szpitala pod wzglę-
dem ich wynagradzania.

» DUŻYM POWODZENIEM WŚRÓD 
poszukujących zatrudnienia cieszyły się 
Targi Pracy, zorganizowane przez jastrzębski 
Urząd Pracy. W ich organizację zaangażo-
wana była Danuta Jemioło, kierownik BT 
w Jastrzębiu, a zarazem przewodnicząca 
Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
- Wysoka frekwencja na targach to efekt 
wzrostu bezrobocia w Jastrzębiu w ostat-
nim roku. Wierzę, że dzięki temu przedsię-
wzięciu, wiele osobom poszukującym za-
trudnienia, wśród których przeważali ludzie 
młodzi, udało odnaleźć się na rynku pracy 
– mówi Danuta Jemioło.

» PRZEWODNICZĄCYM TERENOWEJ 
Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
Miasta Wodzisław i Powiatu Wodzisław-
skiego po raz kolejny został Ireneusz Woj-
tylak, przewodniczący Solidarności 
w Szpitalu Miejskim. 

Z BIUR 
terenowych

1 Maja Kościół katolicki 
obchodził święto św. Jó-
zefa - patrona ludzi pracy. 
Związkowcy z Solidarności 
uczestniczyli w tym dniu w 
dorocznej pielgrzymce ro-
botników i pracodawców 
do bazyliki Świętego Józefa 
Kaliskiego w Kaliszu. 

Hasło tegorocznej piel-
grzymki brzmiało: „Święty 
Józef najwspanialszy męż-
czyzna w historii ludzko-
ści, wzór do naśladowania 
wobec kobiet, dzieci i rodzi-
ny. To wzór dla kapłanów 
i ojców”. 

W homilii ordynariusz 
diecezji kaliskiej biskup 
Stanisław Napierała mówił 
m.in. o potrzebie ścisłej 
współpracy pracowników 
i pracodawców, by zapew-
nić robotnikom pracę oraz 
godziwe wynagrodzenie i 
odpowiednie warunki roz-
woju ich rodzin. - Wzajemne 
relacje powinny zmierzać ku 

budowaniu wspólnoty pra-
codawców i pracowników, 
wspólnoty naznaczonej sza-
cunkiem, sprawiedliwością 
i wzajemną życzliwością - 
mówił duchowny. 

Jak mówił biskup, w 
Polsce ostatnich lat zaczęło 
dziać się coś niedobrego z 
pracą. - Pracę zaczęto wyno-
sić do rangi najwyższej, do 
celu dla siebie. W hierarchii 
wartości pracę stawia się 
właściwie przed ojczyzną, a 
nawet na miejsce ojczyzny. 
Nie ma już właściwie zna-
czenia, kto jest właścicielem 
i zarządcą, do kogo należą 
dobra. Byleby była praca - 
ubolewał kapłan. 

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarno-
ści Janusz Śniadek mówił 
dziennikarzom w czasie 
pielgrzymki, że robotni-
cy przyjechali do Kalisza 
modlić się w sposób szcze-
gólny „wobec sytuacji 

zagrożeń wynikających 
z docierającego do Polski 
kryzysu” oraz ze wzglę-
du na wielki dramat pod 
Smoleńskiem. 

- Za wolność dziękujemy 
Bogu, ale pozostaje pytanie, 
jak ją wykorzystujemy, na 
ile potrafi my respektować 
zasady sprawiedliwości spo-

łecznej. Polska jest dzisiaj 
w Europie rekordzistą w 
rozwarstwieniu społecz-
nym. Żadna teoria nauko-
wa nie usprawiedliwia tej 
sytuacji. To są decyzje na 
szczeblu parlamentarnym. 
Modlimy się o to, żebyśmy 
wrócili do wartości Sierp-
nia i sprawiedliwie dzielili 

się chlebem - powiedział 
Śniadek. 

W pielgrzymce, jak co 
roku, uczestniczyli związ-
kowcy ze Śląsko-Dąbrow-
skiej  Solidarności, m. in. 
z kopalni Sośnica i nieist-
niejącej już kopalni 1 Maja 
w Wodzisławiu Śląskim. – 
Dzień Świętego Robotnika 
to święto naszego zakładu – 
mówi emerytowany górnik 
Edward Szczygieł, pierwszy 
przewodniczący tamtejszej 
Solidarności. – Jeździliśmy 
tu, gdy nasz zakład istniał, 
jeździmy i teraz. Zawsze 
modlimy się o wolną i nie-
zależną Polskę.

Kaliska bazylika jest 
centralnym ośrodkiem 
kultu św. Józefa w Polsce. 
Znajdujący się tutaj obraz 
Świętej Rodziny pochodzi 
z 1670 r. W 1997 r. modlił 
się przed nim papież Jan 
Paweł II.

WG

Najlepszy sipowiec 
pilnie poszukiwany!
Rusza kolejna edycja konkursu 
organizowanego przez Okręgową 
Inspekcję Pracy w Katowicach na 
„Najaktywniejszego Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy”. 
Jego celem jest promowanie działal-
ności społecznych inspektorów pracy 
w sferze ochrony pracy i praworządności 
w stosunkach pracy. 

Kandydatów mogą zgłaszać za-
kładowe organizacje Solidarności. 
Regulamin konkursu i karty zgłosze-
niowe są do pobrania we wszystkich 
biurach terenowych Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Termin zgłaszania 
kandydatów upływa 28 maja. 

K
siądz Bernard 
Czernecki jest 
dla nas ogrom-
nym autory-
tetem, ostoją. 

Zwracamy się do niego 
zarówno w sprawach 
związkowych, jak i w ro-
dzinnych. On jest naszym 
duchowym ojcem – mówi 
Danuta Jemioło, kierująca 
jastrzębskim Biurem Tere-
nowym Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

Urodził się 28 kwietnia 
1930 r. w Kobiórze nieda-
leko Tychów, w rodzinie 
górniczej. Jak wspomina, 
do wyboru drogi sługi Bo-
żego skłoniła go pobożna 
atmosfera rodzinnego domu. 
Normalne u nich było na 
przykład to, że rodzina co-
dziennie modliła się przed 
ołtarzem Św. Barbary. Ojciec 
był górnikiem. W kopalni 
Wujek przepracował 36 lat. 
Dla młodego Bernarda był 
ogromnym autorytetem. 
Matka była w rodzinie 
największą świętością.  – 
Nawet suchy chleb w czasie 
wojny był jej sercem po-
smarowany – wspomina 
ksiądz prałat.

W 1954 roku Bernard 
Czernecki ukończył Śląskie 
Seminarium Duchowne w 
Krakowie i w Sanktuarium 
Maryjnym w Piekarach Ślą-
skich otrzymał święcenia 
kapłańskie. W kolejnych 
latach sprawował posługę 
kapłańską m. in. w Kato-
wicach, Świętochłowicach 

i Rudzie Śląskiej. W 1974 
roku arcybiskup Herbert 
Bednorz mianował go dusz-
pasterzem Ludzi Pracy 
Diecezji Katowickiej. 

Duchowy ojciec
protestujących
W 1979 roku objął probo-
stwo kościoła NMP Matki 
Kościoła (tzw. Kościół na 
Górce) w Jastrzębiu Zdro-
ju. Podczas strajków w 
sierpniu 1980 roku był 
duchowym ojcem pro-
testujących. W czasie co-
dziennych nabożeństw 
wygłaszał apele do rodzin 
górników o nienamawianie 

strajkujących do opusz-
czenia kopalń. 

13 grudnia 1981 r. na 
mszy świętej ogłosił po-
czątek strajków w jastrzęb-
skich kopalniach. Po pacy-
fi kacjach kopalń Wujek i 
Manifest Lipcowy nakłonił 
górników do pokojowego 
zakończenia protestów w 
pozostałych kopalniach. 
Dzięki duszpasterskiemu 
wsparciu udzielanemu 
strajkującym i represjono-
wanym górnikom, zyskał 
miano kapelana górniczej 
Solidarności.

- To fantastyczny czło-
wiek. Ksiądz Bernard jest 

dla nas wzorem. On zawsze 
skupiał nas wokół siebie, 
razem z nami prowadził 
walkę o prawa pracownicze 
i związkowe. Wtedy jesz-
cze nie przypuszczaliśmy, 
że w tej walce uda nam się 
wyszarpać wolną Polskę. 
Dodawał nam otuchy i 
sił. Do dzisiaj dzieli się z 
nami mądrym i kojącym 
Słowem Bożym. Głosi 
przepiękne homilie, w 
których zawarte są słowa 
miłości do Ojczyzny – 
mówi Andrzej Ciok, prze-
wodniczący Solidarności 
w kopalni Jas-Mos.

Ks. Bernard podkre-
śla, że tak jak on zawsze 
wspomagał górników, tak 
i oni nigdy nie opuścili 
Kościoła. – Gdyby nie 
ich postawa i wola, to 
nie wybudowalibyśmy 
świątyni w Jastrzębiu. 
Po szychcie przychodzili 
budować kościół, a gdy 
znaleźli się w potrzebie, 
to wstrzymałem prace 
budowlane i ogłosiłem w 
parafii  , że wielu ludzi jest 
pokrzywdzonych, wielu 
górników straciło pracę i 
należy im pomóc – mówi 
ks. Czernecki. 

Wierny ideałom Solidarności
Każdego roku, przy okazji 
rocznicowych obchodów 
pod Pomnikiem Porozu-
mień Jastrzębskich, pod-
kreśla, że to właśnie tu, 
w Jastrzębiu, zrodziła się 
Solidarność – Z kościoła, 
jak apostołowie z wie-
czernika, górnicy wyszli 
do odważnego protestu. 
Dzięki nim runął mur 
niewoli. Musimy o tym 
pamiętać, by nie uschły 
nasze korzenie – wska-
zuje kapelan górniczej 
Solidarności.

Dla prałata słowo „soli-
darność” oznacza bardzo 
mądre umowy społeczne 
podpisane przez robotni-
ków i władzę, w których 
zawarte jest upomina-
nie się o ludzką godność, 
niepodległość, wolność i 
niezależne związki zawo-
dowe. – Dziś te umowy 
niejednokrotnie są depta-
ne, łamane, tak, jakby ich 
nigdy nie było. Dziś idea-
ły Solidarności pozostały, 
tylko ludzi  traktujemy 
jak trędowatych – mówi 
ks. Bernard.

Od 1994 r. jest kapela-
nem Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidar-
ność. Jest też dyrektorem 
górniczym III stopnia. 
Prezydent Lech Wałęsa 
odznaczył ks. Bernarda 
Czerneckiego Złotym Krzy-
żem Zasługi dla górnictwa 
za duszpasterską posługę 
w czasie strajków.

BEATA GAJDZISZEWSKA  

Ksiądz prałat Bernard Czernecki to postać legendarna i niezwykła. Jest symbo-
lem walki z komunistycznym ustrojem. Nazywają go sumieniem Ziemi Jastrzębskiej. 

JUBILEUSZ KAPŁANA 
– LEGENDY SOLIDARNOŚCI

Robotnicy z pielgrzymką w Kaliszu

Ks. Bernard 
wspólnie 
z Solidarnością 
walczył o prawa 
pracownicze
i związkowe.

Dla prałata słowo „solidarność” oznacza mądre umowy
 społeczne podpisane przez robotników i władzę

– Trzeba budować wspólnotę pracodawców i pracowników 
– apelował bp Stanisław Napierała

Foto: internet

Foto: TŚD
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Decyzja o wykonaniu sztan-
daru zakładowej Solidarności 
tarnogórskiego Fazosu za-
padła w sierpniu 1981 roku, 
w pierwszą rocznicę sierpnio-
wego strajku w zakładzie.

Wyhaftowały go zakonnice 
z Piekar Śląskich, a drzewiec, 
ufundowany ze związkowych 
składek, zrobili w zakładzie 
członkowie Solidarności. Na 
awersie sztandaru widnieje 
postać św. Barbary, a na rewer-
sie znak fi rmowy Fazosu oraz 
napis „Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Solidar-
ność” oraz symboliczna data 
pierwszego strajku: „21 sierpnia 
1980 roku”. 

Uroczyste poświęcenie 
sztandaru miało miejsce 4 
grudnia 1981 r. Na terenie 
zakładu odprawiona została 
msza święta. Ołtarz zbudo-
wany został z dwóch zwróco-
nych do siebie sekcji obudów 
ścianowych. Nabożeństwo  
koncelebrowali proboszcz 
parafii   Św. Apostołów Piotra 
i Pawła ks. Zygmunt Trocha, 

proboszcz parafii   Matki Bożej 
Królowej Pokoju ks. dr. Franci-
szek Jastrzębski oraz wikary tej 
parafii   ks. Paweł Buchta. 

Związkowcom nie było dane 
długo cieszyć się sztandarem, 
gdyż po 9 dniach od jego po-
święcenia wprowadzony zo-
stał stan wojenny. 14 grudnia 
w Fazosie rozpoczął się strajk 
okupacyjny. 

- W pierwszym dniu sztan-
dar potajemnie wynieśli z za-
kładu członkowie związku: 
Antoni Gajek i mój ojciec Le-
onard Warda. Udali się z nim 
na probostwo kościoła Matki 
Bożej Królowej Pokoju i zosta-
wili pod opiekę tamtejszego 
proboszcza. W 1983 roku, przed 
wizytą Ojca Świętego Jana Pawła 
II, do księdza przyszło dwóch 
mężczyzn podających się za 
związkowców z Solidarności. 
Prosili o wydanie sztandaru. 
Chcieli go rzekomo zabrać na 
przyjazd Ojca Świętego do Ka-
towic. Mężczyźni przedstawili 
dokument, opieczętowany 
znakami Solidarności, który 

potwierdzał, że są upoważ-
nieni do odbioru sztandaru. 
Proboszcz uwierzył i wydał 
im związkowy symbol – opo-
wiada Dariusz Warda, obecny 
przewodniczący Solidarno-
ści w Fazosie. Związkowcy 
z Fazosu byli przekonani, że 
sztandar przejęła Służba Bez-
pieczeństwa. 

Gdy w 1989 roku reakty-
wowano zakładową Solidar-
ność, jeden ze związkowców 
otrzymał anonimowy telefon, 
informujący, że sztandar został 
podrzucony na probostwo para-

fii   św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Tarnowskich Górach. 

- Od tego czasu sztandar to-
warzyszy nam podczas wszyst-
kich ważnych uroczystości. W 
15. rocznicę powstania związku 
był z nami na pielgrzymce do 
Watykanu, gdzie spotkaliśmy 
się z Ojcem Świętym. Ostatnio 
opuścił siedzibę naszego związ-
ku, by w Warszawie oddać 
hołd prezydenckiej parze oraz 
wszystkim ofi arom katastrofy 
lotniczej pod Smoleńskiem – 
mówi Dariusz Warda. 

BEA                                                       

Z
godnie z porozu-
mieniem z sierpnia 
2009 roku, pierw-
szym krokiem do 
wprowadzenia re-

gulacji płacowych miało być 
wartościowanie stanowisk 
pracy przeprowadzone przez 
fi rmę zewnętrzną. - Wartoś-
ciowanie zakończyło się pod 
koniec listopada i kosztowało 
ok. 40 tys. zł, jednak do tej 
pory nie otrzymaliśmy jego 
wyników – mówi Sebastian 
Kołodziej, przewodniczący 
Solidarności w spółce.

Na podstawie wartościowa-
nia miała powstać nowa siatka 
płac. Zdaniem związkowców, 
obecna jest mało przejrzysta, 
określa tylko najniższe i naj-
wyższe kwoty wynagrodzeń na 
poszczególnych stanowiskach 
i nie uwzględnia uprawnień 
posiadanych przez pracow-
ników oraz stażu pracy.

Do tej pory nie udało się 
również opracować motywa-
cyjnego systemu premiowania, 
mimo że jego robocza wersja 
została już przedstawiona stro-
nie związkowej. - Na początku 
marca spotkaliśmy się z zarzą-
dem, mieliśmy nadzieję, że 
premie motywacyjne wejdą w 
pierwszym kwartale tego roku 
- dodaje Kołodziej. Przyznaje, 
że pracownicy otrzymali pre-

mie świąteczne, ale pieniądze 
na nie pochodziły z funduszu 
socjalnego. 

- Nie takie były założenia i 
obietnice zarządu w momencie 
zawieszania sporu zbiorowe-
go - dodaje przewodniczący 
zakładowej Solidarności. Dla-
tego strona związkowa będzie 
domagała się kontynuowania 

rozmów na temat regulacji 
płacowych, a ostatnie wyda-
rzenia związane z wybuchem 
wulkanu Eyjafj allajokull na Is-
landii i kilkudniowym wstrzy-
maniem ruchu lotniczego w 
całej Polsce, nie mogą być kartą 
przetargową zarządu.

- Negocjacje powinny być 
prowadzone, wulkan wybuchł 
na początku kwietnia, a nasze 
ustalenia miały miejsce w 
zeszłym roku, więc na wy-
wiązanie się ze zobowiązań 
zarząd miał sporo czasu - mówi 
Kołodziej.

Zastój spowodowany wybu-
chem wulkanu na Islandii nie 
odbije się na wynagrodzeniach 
pracowników spółki GTL Lot 
Usługi Lotniskowe w Pyrzo-

wicach - takie zapewnienia od 
kierowników uzyskali związ-
kowcy z Solidarności. - Postojo-
we nie zostało wprowadzone. 
Pracownicy przychodzili na 
dyżury, działał warsztat, na-
prawy wykonywane były na 
bieżąco. Odbywały się też loty 
mniejszych samolotów na niż-
szych wysokościach - wyjaśnia 
Sebastian Kołodziej.

Związkowcy zwrócili się 
o udostępnienie bilansu strat 
za okres zastoju, podkreślają 
jednak, że w ostatnim czasie 
fi rma przynosiła również zyski 
spowodowane transportem 
cargo oraz odladzaniem sa-
molotów w miesiącach od 
października do marca. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność w spółce GTL Lot Usługi Lotniskowe w Pyrzowicach rozważa 
odwieszenie sporu zbiorowego dotyczącego podwyżek wynagrodzeń i 
wprowadzenia motywacyjnego systemu premiowania. Zdaniem związkowców 
zarząd fi rmy nie dotrzymał zobowiązań, które były warunkiem zawieszenia protestu. 

Przekazanie Przewozów Re-
gionalnych samorządom w 
grudniu 2008 roku, miało 
uporządkować funkcjono-
wanie spółek kolejowych. 
Doprowadziło jednak do 
niezdrowej konkurencji mię-
dzy nimi.

Zdaniem związkowców, ry-
walizujące ze sobą Przewozy 
Regionalne i Intercity popadają 
w coraz większe zadłużenie. 
– Stało się coś bardzo złego 
dla funkcjonowania kolei, 
doszło do konfl iktów między 
samorządowcami i PKP oraz 
między spółkami. Wszyscy 
słyszeliśmy o blokowaniu kont 
i zamykaniu kas biletowych. 
Uważamy, że przewoźnicy po-
winni dojść do porozumienia 
i podzielić rynek, uzgadniając, 
kto i na jakich trasach będzie 
jeździł. Nie zabraknie miejsca, 
ani dla jednej, ani dla drugiej 
spółki – mówi Henryk Grymel 
przewodniczący kolejarskiej 
Solidarności. 

Jego zdaniem, Przewozy 
Regionalne fi nansowane przez 
samorządy powinny reali-
zować połączenia lokalne, a 
Intercity – międzyregionalne, 
zaś rozkłady jazdy jednych i 
drugich pociągów powinny 
być do siebie dopasowane.

Z inicjatywy Sekcji Kra-
jowej Kolejarzy NSZZ „S” 
doszło do trzech spotkań sej-
mowej komisji Infrastruktury 
i dwóch posiedzeń Zespołu 
Trójstronnego ds. Kolejnictwa, 
ale do kompromisu między 
przewoźnikami nie udało 
się doprowadzić. Tymczasem 
przygotowany został projekt 

ustawy o Funduszu Kolejowym 
oraz ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego 
Polskie Kole Państwowe, której 
pierwsze czytanie odbyło się 
27 kwietnia na wspólnym po-
siedzeniu sejmowych komisji 
Infrastruktury oraz Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej. W projektach 
tych znajdują się zapisy pozy-
tywnie oceniane przez stronę 
związkową. 

Przewodniczący kolejarskiej 
Solidarności obawia się jednak, 
że znajdzie się tam  również 
możliwość postawienia spółek 
kolejowych w stan upadłości. 
– Jeżeli obie spółki nie dojdą 
do porozumienia, taki czarny 
scenariusz może się sprawdzić. 
Wówczas obcy przewoźnik 
za przysłowiową złotówkę 
przejmie cały rynek przewo-
zów pasażerskich a to może 
oznaczać utratę wielu miejsc 
pracy – mówi Grymel.

AGNIESZKA KONIECZNY

Mobbing w śląskich
Przewozach Regionalnych
Okręgowa Inspekcja Pracy 
w Katowicach uznała, 
że w Śląskim Zakładzie 
Przewozów Regionalnych 
dochodziło do mobbingu. 
Kontrola przeprowadzona 
została na wniosek związ-
kowców z Solidarności.

Zachowania mobbingowe 
miały miejsce w trakcie „progra-
mu monitorowanych zwolnień” 
realizowanego przez spółkę na 
początku br. Zgodnie z nim do 
końca marca ze śląskich Prze-
wozów Regionalnych miało 
zostać zwolnionych 250 osób, 
stanowiących 10 proc. załogi. 
Związkowcy podkreślają, że pra-
codawca wymuszał na niektó-
rych pracownikach, najczęściej 
starszych, zgodę na dobrowolne 
odejście z pracy. Szantażował 
ich, że jeżeli sami nie zdecydują 
się na taki krok, to i tak wkrótce 

zostaną zwolnieni, ale bez od-
prawy. Zakładowa Solidarność 
posiada oświadczenia kilku 
osób, które w ten sposób zostały 
potraktowane i czują się poszko-
dowane.

Podstawą do stwierdzenia 
mobbingu była ankieta prze-
prowadzona przez inspektorów 
PIP wśród załogi. Odpowie-
działo na nią 30 pracowników, 
przeważnie biurowych.

Zdaniem OIP w fi rmie nie 
tylko miały miejsce zachowa-
nia mobbingowe, ale również 
nie zostały wprowadzone 
żadne procedury pozwalające 
im zapobiegać.

Zarząd spółki nie zgadza się 
z zarzutami Inspekcji Pracy
i podważa wyniki przeprowa-
dzonej ankiety. Więcej informa-
cji na ten temat ukaże się
w kolejnym numerze TŚD.

Niezdrowa konkurencja, 
cierpią pasażerowie

Konfl ikt ze spółką
Intercity to nie jedy-
ne kłopoty Przewozów 
Regionalnych. Aż 48 po-
ciągów tego przewoźnika nie 
wyjechało we wtorek 4 maja 
na tory. Powód? Zadłużenie 
Przewozów Regionalnych 
wobec PKP PLK. Na całym 
zamieszaniu ucierpieli jednak 
przede wszystkim pasażero-
wie, którzy w ostatniej chwili 
musieli rezygnować z podróży 
lub szukać innych środków 
transportu.

Pyrzowice poczuły
zapach Eyjafj allajokull

DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar Solidarności tarnogórskiego Fazosu

Foto: w
ikim

edia/A
. D

ziura

Awers i rewers sztandaru Solidarności Fazosu

Związkowcy 
obawiają się, 
że pracodawca 
wykorzysta wybuch 
wulkanu na Islandii, 
by opóźniać negocjacje 
z Solidarnością.

Na konfl ikcie między spółkami ucierpieli  głównie pasażerowie

Wybuch 
wulkanu 
na kilka dni 
sparaliżował 
ruch lotniczy 
w Polsce i nad 
całą Europą

Foto: internet
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Rozbrajanie bomb ekologicz-
nych zagrażających ludziom 
i środowisku naturalnemu 
to jedno z najważniejszych 
zadań, jakie stawia przed 
sobą katowicki Fundusz. 
Likwidacja odpadów che-
micznych zgromadzonych w 
magazynach i mogilnikach 
w województwie śląskim 
trwa od 2000 roku.

Dzięki pomocy tej insty-
tucji udało się unieszkod-
liwić odpady i zamknąć 
mogilniki m.in. w Cieszy-
nie, Grzybowicach, Sośni-
cowicach i Pilchowicach 
oraz 20 magazynów z nie-
bezpiecznymi odpadami. 
Powstała również strategia 
unieszkodliwiania groźnych 
substancji chemicznych 
oraz ich lokalizacji.

Handlowo-Usługowa 
Spółdzielnia Pracy Rolnik w 
Wielowsi to kolejna fi rma, 
która otrzymała dotację na 
usunięcie przeterminowa-
nych środków ochrony 

roślin. 25 tys. zł umożliwi 
unieszkodliwienie czterech 
ton pestycydów zalegających 
w magazynach spółdzielni. 
Odpady przechowywane 
są od ponad 30 lat w her-
metycznie zamkniętych 
beczkach, szklanych opa-
kowaniach i kartonach. Ich 
likwidowanie zakończy się 
w lipcu.

Według danych Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska 
oraz Instytutu Ochrony 
Roślin, jeszcze do niedawna 
na terenie województwa 
śląskiego znajdowało się 
10 mogilników i 72 maga-
zyny z niebezpiecznymi 
odpadami. Ich ilość sza-
cowano na 150 ton. – Do 
dziś pozostały trzy pełne 
trucizn podziemne zbior-
niki w gminach Lipowa, 
Lyski i Żarki – informuje 
WFOŚiGW na swojej stro-
nie internetowej.

AK

W
śród gmin, 
które otrzy-
mały pienią-
dze z Fun-
duszu na 

poprawę bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego zna-
lazły się Goczałkowice Zdrój. 
80 tys. zł dofinansowania 
pozwoli na przygotowanie 
dokumentacji niezbędnej do 
rozpoczęcia prac w okolicach 
zbiornika retencyjnego Ron-
tok Mały, znajdującego się w 
dolinie Wisły, w rejonie go-
czałkowickiej zapory.

– W czerwcu ubiegłego 
roku w wyniku dużych opa-
dów deszczu na wysokości 
stawu Rontok doszło do po-
ważnego uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego. Przez 
dwumetrową wyrwę woda 
zalała ponad 100 domów, po-
bliskie sklepy i Drogę Krajową 
nr 1. Straty były duże – mówi 
Piotr Biernat, rzecznik praso-
wy Funduszu.

Dotacja przeznaczona zo-
stanie na opracowanie doku-

mentacji technicznej zlewni 
Potoku Goczałkowickiego i 

zbiornika Rontok Mały. Wy-
konane zostaną również po-

miary jakości wody, inwen-
taryzacja urządzeń wodnych 

oraz ocena stanu technicznego 
wału przeciwpowodziowego. 
Etap ten powinien zostać za-
kończony pod koniec maja, 
po nim rozpoczną się prace 
modernizacyjne, zapewniające 
bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe wokół zbiornika. 
– To ważne zadanie, także ze 
względu na fakt, iż w dolinie 
Wisły znajduje się niezwykłe 
bogactwo przyrody. Żyje tu 
ok. 520 gatunków roślin i 600 
gatunków zwierząt, w tym 
ponad 200 gatunków pta-
ctwa wodnego, uznawanego 
w Europie za najcenniejsze i 
zagrożone wyginięciem, m.in. 
czapla purpurowa, rybitwa 

białoskrzydła i zwyczajna 
oraz kormorany – dodaje 
Biernat.

Do połowy listopada pro-
wadzone będą również prace 
przeciwpowodziowe w miej-
scowościach: Przystajń, An-
toniów i Kuźnica Nowa w 
powiecie kłobuckim. 

Na regulację i odbudowę 
cieków „Od Przystajni” i Z 
Cybatej Góry” Zarząd Fun-
duszu przekazał dotację w 
wysokości 802 tys. zł.

Celem inwestycji realizo-
wanej przez Śląski Zarząd Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 
jest zwiększenie bezpieczeń-
stwa przeciwpowodziowego 
ok. 300 osób mieszkających w 
pobliżu rzeki, ochrona dróg 
lokalnych oraz zdrenowanych 
terenów rolniczych.

Środki z Funduszu prze-
znaczone zostaną na regulację 
koryta rzeki, ukształtowanie 
skarp o odpowiednim nachy-
leniu, umocnienie dna i napra-
wę mostu drogowego.

AGNIESZKA KONIECZNY

W ciągu trzech ostatnich lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył 
ponad 19 mln zł na realizację 35 zadań związanych z ochroną obszarów narażonych na powodzie.

W walce z żywiołem –
by powódź nie niszczyła

Taki tytuł miało spotkanie 
edukacyjne z zakresu ochrony 
środowiska, zorganizowa-
ne pod koniec kwietnia w 
katowickim Spodku przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. 
Impreza przyciągnęła kilka 
tysięcy widzów.

Na scenie, w charakte-
rze prowadzącego pojawił 
się Andrzej Frajndt, lider 
modnego przed laty zespo-
łu Partita. W trakcie spotka-
nia Gabriela Lenartowicz, 
prezes zarządu WFOŚiGW 

zaprezentowała cele i moż-
liwości Funduszu w zakresie 
fi nansowania projektów pro-
ekologicznych oraz rolę tej 
instytucji w przekształcaniu 
wizerunku województwa w 
coraz bardziej ekologiczny 
i przyjazny mieszkańcom. 
Zaprezentowała skalę po-
mocy fi nansowej, udzielanej 
przez Fundusz na różnego 
rodzaju działania związane 
z ekologią i ochroną środo-
wiska w regionie. Imprezę 
zakończył koncert zespołu 
Golec uOrkiestra.

AK

Śląska Komenda Chorąg-
wi ZHP rozpoczyna kam-
panię ekologiczną „Na 
zielonej ścieżce”. Akcja, 
która obejmie około ty-
siąca dzieci i młodzieży, 
skierowana jest do harce-
rzy i instruktorów. 

Inicjatywę wsparł Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, przekazując 149 
tys. zł.

– Kampania potrwa do 
końca roku. W jej trakcie 
dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe wezmą udział w 
różnych działaniach i za-
bawach ekologicznych – 
mówi Piotr Biernat, rzecznik 
prasowy Funduszu.

Podczas kampanii prze-
prowadzone zostaną m.in. 
konkursy plastyczne oraz 
warsztaty poświęcone eko-
logii, gospodarce wodnej i 
ochronie środowiska natu-
ralnego. Zorganizowany 
zostanie harcerski festiwal 
piosenki ekologicznej.

Konkursy i turnieje umie-
jętności będą organizowane 
też w ramach Harcerskiej 
Akademii Przyrody. Ich 
celem ma być promowanie 
zachowań proekologicz-
nych, takich jak utrwalanie 
potrzeby kontaktu z przy-
rodą i wyrabianie postawy 
szacunku do jej piękna. 
Dużo miejsca zajmą rów-

nież działania zmierzające 
do zapobiegania dewastacji 
środowiska i nauka segre-
gacji śmieci.

– Zuchy, harcerze oraz 
młodzież niezrzeszona będą 
mieli szansę aktywnej obec-
ności we własnym środowi-
sku, naukę ekologicznego 
życia we własnym domu 
oraz rozwijania poczucia od-
powiedzialności i potrzeby 
szybkiej reakcji na problemy 
ekologiczne, występujące 
w najbliższym otoczeniu – 
podkreślają organizatorzy 
harcerskiej akcji. Zaznaczają, 
że kampania nieprzypadko-
wo została zainicjowana w 
województwie śląskim, które 
od lat traktowane jest jako 
najbardziej zdegradowana 
ekologicznie część kraju. 

– Teraz, po wielu pozy-
tywnych zmianach w za-
kresie ochrony środowiska 
naturalnego w regionie, 
pojawiła się realna szansa 
na wychowanie nowego 
pokolenia ludzi, potrafią-
cych cenić sobie bogactwo 
otaczającej przyrody. Dobrą 
okazją na to jest przekaza-
nie młodym mieszkańcom 
regionu wiedzy i umiejęt-
ności mądrego korzystania 
ze środowiska za pomo-
cą sprawdzonych harcer-
skich metod – informuje 
WFOŚiGW.

AGA

Wkrótce rozpoczną się 
prace modernizacyjne 
zapewniające 
bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe 
wokół zbiornika 
Rontok Mały.

Bomba ekologiczna
w spółdzielni pracy

Ekologia po harcersku Świat w Spodku
w kolorze nadziei

Spotkanie edukacyjne z zakresu ochrony środowiska przyciągnę-
ło do katowickiego Spodka kilka tysięcy widzów.

Powódź to poważne zagrożenie dla wielu unikatowych gatunków roślin i zwierząt

Foto: internet

Foto: internet
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Kodeks pracy:

M
am pytanie 
o wynagrodze-
nie za urlop 
wypoczynko-
wy. Wydaje 

mi się, że jest ono dokładnie 
takie samo, jakie byłoby, gdybym 
w tym czasie była w pracy, np. 
moja stawka godzinowa wyno-
si 10 zł, więc jeśli przepracuję 
100 godzin, to do wypłaty do-
stanę 1000 zł. Jeśli będę miała 
50 godzin pracy i 50 urlopu, 
to i tak otrzymam 1000 zł. W 
wakacje pracuję jednak więcej, 
np. 200 godzin, a po wakacjach 
będę szła na urlop. Jak wtedy 
wyliczyć wynagrodzenie? Czy 
dłuższa praca przez wakacje 
wpłynie na wynagrodzenie za 
urlop? Szef mówi, że dłuższy 
czas pracy w wakacje nie będzie 
miał nic do rzeczy.

Pani odczucie co do tego, 
że wynagrodzenie za urlop 
jest takie, jakie otrzymała-
by Pani, gdyby była Pani 
w tym czasie w pracy, jest 
prawidłowe. Taka zasada 
wynika bowiem z art. 172 
K.p. który mówi, że za czas 
urlopu pracownikowi przy-
sługuje wynagrodzenie, jakie 
by otrzymał, gdyby w tym 
czasie pracował. Ponadto 
zmienne składniki wynagro-
dzenia mogą być obliczane 
na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia z okresu 3 
miesięcy poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlo-
pu, a w przypadkach znacz-
nego wahania wysokości 
wynagrodzenia okres ten 
może być przedłużony do 
12 miesięcy.

Dokładne zasady oblicza-
nia wynagrodzenia za czas 
urlopu wymieniono w roz-
porządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 8 
stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udziela-
nia urlopu wypoczynkowego, 
ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, 
poz. 14 z późn. zm.).

Zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem wynagrodzenie 
urlopowe należy obliczać 
w następujący sposób (§ 9 
pkt 1):
1. podstawę wymiaru dzieli 

się przez liczbę godzin, w 

czasie których pracow-
nik wykonywał pracę w 
okresie, z którego została 
ustalona ta podstawa, 

2.  a następnie tak ustalone 
wynagrodzenie za jedną 
godzinę pracy mnoży się 
przez liczbę godzin, jakie 
pracownik przepracowałby 
w czasie urlopu w ramach 
normalnego czasu pracy, 
zgodnie z obowiązującym 
go rozkładem czasu pracy, 
gdyby w tym czasie nie 
korzystał z urlopu. 
Podstawa wynagrodzenia 

urlopowego zależy od tego, 
jakiego rodzaju składniki są 
wypłacane w związku z wy-
konywaną pracą. Składniki 
te dzieli się w następujący 
sposób:
1. Składniki wynagrodzenia, 

określone w stawce mie-
sięcznej w stałej wysokości 
– są to m.in.: miesięczne 
wynagrodzenie zasadni-
cze, stałe dodatki, takie jak 
stażowy czy funkcyjny, 
stała miesięczna premia 
regulaminowa. Skład-
niki te należy uwzględ-
niać w wynagrodzeniu 
urlopowym w wysokości 
należnej pracownikowi 
w miesiącu wykorzysty-
wania urlopu. 

2. Składniki wynagrodzenia, 
wypłacane za okresy dłuż-
sze niż jeden miesiąc – są 
to np. premie kwartalne. 
Wypłaca się je w przyję-
tych terminach wypłaty 
tych składników, przy 
czym okres urlopu jest 

traktowany na równi z 
okresem wykonywania 
pracy, dlatego pobyt pra-
cownika na urlopie nie 
powinien mieć wpływu na 
wysokość takiego skład-
nika. 

3. Składniki wynagrodzenia, 
przysługujące za okresy nie 
dłuższe niż jeden miesiąc 
– są to m.in.: wynagrodze-
nie określone prowizyjnie 
lub stawką godzinową albo 
akordową, wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe, 
premie naliczane jako 
wartość procentowa od 
tego wynagrodzenia. Przy 
ustalaniu wynagrodze-
nia urlopowego należy 
je uwzględniać w łącznej 
wysokości wypłaconej 
pracownikowi w okresie 
3 miesięcy kalendarzo-
wych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia, a 
jeśli wysokość tych skład-
ników ulega znacznym 
wahaniom – w łącznej 
wysokości wypłaconej 
pracownikowi w okresie 
nieprzekraczającym 12 
miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu. W 
razie jakichkolwiek zmian 
w składnikach wynagro-
dzenia przysługujących 
za okresy nie dłuższe niż 
jeden miesiąc lub zmiany 
wysokości takich składni-
ków w okresie, z którego 
ustala się podstawę wy-
miaru, wprowadzonych 
przed rozpoczęciem przez 

pracownika urlopu wypo-
czynkowego lub w mie-
siącu wykorzystywania 
tego urlopu – podstawę 
wymiaru należy ustalić 
ponownie, z uwzględ-
nieniem tych zmian od 
początku okresu rozlicze-
niowego. Jeśli przez cały 
okres przyjęty do ustale-
nia podstawy wymiaru, 
poprzedzający miesiąc 
wykorzystywania urlopu 
wypoczynkowego, lub 
przez okres krótszy, lecz 
obejmujący pełny miesiąc 
kalendarzowy lub pełne 
miesiące kalendarzowe, 
pracownikowi nie przy-
sługiwało wynagrodzenie, 
o którym mowa powyżej 
– przy ustalaniu podsta-
wy wymiaru uwzględnia 
się najbliższe miesiące, za 
które pracownikowi przy-
sługiwało takie wynagro-
dzenie. Jeżeli zaś pracow-
nik przed rozpoczęciem 
urlopu wypoczynkowego 
otrzymał wynagrodzenie 
za okres krótszy niż przy-
jęty do ustalenia podsta-
wy wymiaru, to podstawę 
wymiaru stanowić będzie 
wynagrodzenie wypłaco-
ne pracownikowi za okres 
faktycznie przepracowany. 
Wynagrodzenie ustalo-
ne według powyższych 
zasad stanowi podstawę 
wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego. 
Jeśli w ostatnich trzech 

miesiącach poprzedzających 
urlop, oprócz otrzymanego 
wynagrodzenia za przepra-
cowane godziny, otrzymała 
Pani wynagrodzenie za go-
dziny nadliczbowe, to także 
i to wynagrodzenie powinno 
być uwzględnione w wyna-
grodzeniu urlopowym.

Nie jest więc prawdą, że 
nie ma wpływu to, ile godzin 
przepracowała Pani przed 
urlopem. Jeśli jednak takie 
wynagrodzenie nie było 
wypłacone, bo za godziny 
nadliczbowe pracodawca 
udzielił czasu wolnego – 
uwzględnione będzie tylko 
wynagrodzenie wynikające 
ze stawki godzinowej.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Jak wyliczyć wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy?

Reklama

Nowe szkolenie na temat 
wyborów rad pracowników
W związku z nowelizacją ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (tzw. ustawy o radach pra-
cowników) pracownicy Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych 
oraz Współpracy Zagranicznej przeprowadzi szkolenia dotyczące 
nowych zasad wyboru rady pracowników. Szkolenia odbędą się 
w biurach terenowych w poniższych terminach:
•  17 maja 2010 r.  –  BT Rybnik
•  18 maja 2010 r.  – BT Gliwice
•  21 maja 2010 r. – BT Zabrze
•  24 maja 2010 r. – BT Jastrzębie Zdrój
•  25 maja 2010 r. – BT Pszczyna
•  31 maja 2010 r. – BT Bytom
•  1 czerwca 2010 r. –  BT Tychy
•  2 czerwca 2010 r. – BT Sosnowiec
•  7 czerwca 2010 r. – BT Zawiercie
•  8 czerwca 2010 r. – BT Tarnowskie Góry
•  9 czerwca 2010 r. – BT Jaworzno
•  10 czerwca 2010 r. – BT Katowice
Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane w Biurach Terenowych.

Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, 
jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował

Foto: internet
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Rozwiązanie krzyzówki: 
Od słodkiego wina do gorzkich słów bardzo blisko
Uzupełnij: 6


