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Z
akład z pewnym 
opóźnieniem, ale 
dotkliwie, odczuł 
skutki spowolnie-
nia gospodarczego. 

– Wiele fi rm z dnia na dzień 
wstrzymało wszelkie zamó-
wienia, a część z nich, nawet 
wiodących na rynkach zagra-
nicznych, przestała istnieć lub 
została zmuszona do restruk-
turyzacji – mówi Joachim Wie-
schalka, wiceprzewodniczą-
cy Solidarności w Zakładach 
Odzieżowych Bytom.

Jednym z pierwszych symp-
tomów pogarszającej się sytuacji 
było przeniesienie we wrześ-
niu ubiegłego roku produkcji 
z Bytomia do Tarnowskich 
Gór. W tej chwili w spółce 
trwają zwolnienia grupowe, 
wypowiedzenia dostało już 97 
osób, w sumie z fi rmy będzie 
musiało odejść 130 pracowni-
ków. – Przechodzimy z dwóch 
na jedną zmianę. Atmosfera jest 
bardzo nerwowa, a dziewczyny 

zdruzgotane. Nawet te, które 
nie dostały wypowiedzeń, boją 
się o to, co będzie za dwa, trzy 

miesiące – mówi Iwona Bejm, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności. 

Związkowcy podkreślają, że 
zwolnienia nie ominęły żadnej 
grupy zawodowej: pracowników 

produkcyjnych, kierowników, 
majstrów i dział techniczny. – 
Podczas rozmów z przedsta-
wicielami zarządu staraliśmy 
się bronić naszych członków i 
dążyć do tego żeby zwolnienia 
były jak najmniej dotkliwe, np. 
dotyczyły osób, które mają już 
prawo do jakichkolwiek świad-
czeń. Jednak, przy tak dużej licz-
bie zwalnianych, wybronienie 
wszystkich było niemożliwe – 
dodaje Wieschalka. 

– To prawdziwy dramat, wiele 
osób będzie miało problemy ze 
znalezieniem pracy, na rynku 
brakuje ofert dla szwaczek – 
podkreśla Iwona Bejm.

Związkowcom udało się 
wynegocjować, że jeśli sytuacja 
ulegnie poprawie, w pierw-
szej kolejności przyjmowani 
będą zwolnieni pracownicy. 
– Mamy nadzieję, że zakład 
wyjdzie na prostą i po zała-
maniu umocni swoją pozycję 
na rynku – podkreśla Joachim 
Wieschalka.

W fi rmie powiało optymi-
zmem, gdy wygrała ogłoszony 
przez UEFA przetarg na zapro-
jektowanie, uszycie i dostar-
czenie ofi cjalnych strojów na 
piłkarskie mistrzostwa Europy 
w 2012, których gospodarzami 
będą Polska i Ukraina. Ogło-
szony w maju 2009 roku prze-
targ miał dwa etapy i dotyczył 
ubrań dla przedstawicieli UEFA 
i hostess. Uczestniczyło w nim 
kilkanaście fi rm z całej Europy. 
Póki co nie wiadomo jednak, 
jakie są warunki kontraktu i jak 
może on wpłynąć na poprawę 
losu załogi ZO Bytom.

AGNIESZKA KONIECZNY

Bogusław Gotkowicz: Górnicy 
demonstrowali w obronie swoich praw, 
w interesie ludzi pracy. Nie naruszyli 
spokoju. » STRONA 2

Stanisław Szwed: Na zmiany 
w przepisach o wypłatach z FGŚP czeka 
nawet kilkanaście tysięcy pracowników.
» STRONA 4 

Zakłady Odzieżowe Bytom uszyją garnitury dla zarządu UEFA oraz stroje dla hostess i asystentów obsługujących Euro 
2012 w Polsce i na Ukrainie. Zdaniem związkowców, pozyskanie tak prestiżowego kontraktu, jest dużym 
sukcesem dla fi rmy, zwłaszcza w czasach kryzusu. 

Bytomskie garnitury 
walczą o przetrwanie

Około 12 tys. podpisów pod 
kandydaturą Jarosława Ka-
czyńskiego zebrały struk-
tury Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. W całym kraju 
pod kandydaturą prezesa 
PiS podpisało się blisko 1,7 
mln osób!

Deklaracje z poparciem 
około 6,5 tys. osób zostały w 
siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w zeszłą środę 
wręczone posłance PiS Marii 
Nowak. Reszta podpisów ze 
względów organizacyjnych 
została już wcześniej przeka-
zana do lokalnych struktur 
Prawa i Sprawiedliwości.  

Związkowcy pod kandy-
daturą Jarosława Kaczyńskie-

go mogli podpisywać się od 
czwartku 29 kwietnia w jed-
nym z 11 biur terenowych 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności, siedzibach większych 
organizacji związkowych, a 
także w budynku Zarządu 
Regionu. - Biorąc pod uwagę 
dzień, kiedy zaczęliśmy zbie-
rać podpisy i długi week-
end w połowie tego okresu, 
cała akcja przebiegłą bardzo 
sprawnie. Nasi związkowcy 
bardzo się zaangażowali - 
ocenia wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Bogdan Biś.

- To dla nas konkretne 
wsparcie. Nie chodzi tylko o 
taką albo inną liczbę podpi-

sów, ale również o to, że po-
mocy udziela nam największy 
związek zawodowy - mówi 
posłanka Nowak. 

W czwartek 29 kwietnia 
Komisja Krajowa NSZZ So-
lidarność wystosowała apel 
do członków i sympatyków 
związku o poparcie w wybo-
rach prezydenckich Jarosła-
wa Kaczyńskiego. „Szanu-
jąc indywidualne decyzje 
członków NSZZ Solidarność, 
Komisja Krajowa stwierdza, 
że wybór Pana Jarosława Ka-
czyńskiego na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
daje największą gwarancję 
kontynuacji programu Soli-
darnej Polski realizowanego 

przez ś.p. Lecha Kaczyńskie-
go - głosi treść przyjętego 
wtedy stanowiska.

Poparcie dla Jarosława Ka-
czyńskiego deklarowali też 
członkowie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności podczas posiedzenia w 
czwartek 29 kwietnia.  Prze-
wodniczący Piotr Duda za-
znaczył wtedy, że poparcie 
udzielone Kaczyńskiemu 
przez „S” nie może być bez-
warunkowe. - Jarosław Ka-
czyński jako prezydent po-
winien reprezentować ludzi 
pracy. Związek chce mieć 
w nim sojusznika – mówił 
Piotr Duda.

WOJCIECH GUMUŁKA

Wsparcie od Śląsko-Dąbrowskiej „S”

Podpisy przeglądają Maria Nowak (PiS) i szef regionalnej Solidarności 
Piotr Duda

Związkowcy 
mają nadzieję, 
że zakład 
z kilkudziesięcio-
letnią tradycją 
wyjdzie na prostą

Pozyskanie kontraktu na 
garnitury dla zarządu 
UEFA nie uchroni 
pracowników 
przed zwolnieniami 
grupowymi.

Foto: internet

Foto: TŚD
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INNI napisali

Rośnie liczba 
nielegalnie 
zatrudnianych 
cudzoziemców

W 
Polsce rośnie liczba nielegalnie 
zatrudnianych cudzoziem-
ców: w 2009 r. zwiększyła 

się aż dwukrotnie w porównaniu 
z poprzednim rokiem i wyniosła ponad 
10 tys. - wynika z kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy. Najczęściej na czarno 
pracują Ukraińcy.

Najczęściej cudzoziemcy są niele-
galnie zatrudniani w woj. dolnoślą-
skim, pomorskim i lubelskim; pracują 
głównie w obszarach przetwórstwa 
przemysłowego, budownictwa, han-
dlu i napraw, transportu, hotelarstwie 
i restauracjach. 

W 2009 r. inspektorzy PIP prze-
prowadzili 1,7 tys. kontroli legalności 
zatrudnienia. Łamanie prawa stwier-
dzono w 43 proc. spośród ponad 1600 
fi rm, które kontrolowano - podał we 
wtorek w Warszawie szef PIP Tadeusz 
Zając na konferencji „Zapobieganie 
nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziem-
ców w Polsce”.

Wśród nielegalnie zatrudnionych 
pracowników przeważają obywate-
le b. ZSRR (59 proc.), w tym - przede 
wszystkim Ukraińcy. Jak mówił Zając, 
druga pod względem liczebności grupa 
to obywatele krajów dalekowschod-
nich - w ubiegłym roku byli to głównie 
Chińczycy (dla porównania - w 2008 r. 
- Wietnamczycy). Nielegalnie pracowali 
też m.in.: obywatele Białorusi, Filipin, 
Tajlandii i Nepalu.

Najczęściej cudzoziemcy są niele-
galnie zatrudniani w woj. dolnoślą-
skim, pomorskim i lubelskim; pracują 
głównie w obszarach przetwórstwa 
przemysłowego, budownictwa, han-

dlu i napraw, transportu, hotelarstwie 
i restauracjach.

Według Zająca, najczęściej nieprawid-
łowości wiązały się z brakiem zezwo-
lenia na pracę; zdarzały się przypadki 
niedotrzymywania przez pracodaw-
ców umów w związku z wynagrodze-
niami i nieprzestrzeganie przepisów 
w zakresie czasu pracy czy opłacania 
ubezpieczenia.

Na konferencji przedstawiono też 
informacje o tym, jak problem nielegal-
nego zatrudnienia wygląda w innych 
krajach. I tak w Niemczech z szacunko-
wych danych wynika, że cudzoziemcy 
nielegalnie zatrudnieni stanowią 10-13 
proc. wszystkich nielegalnie zatrudnio-
nych - w 2009 r. było ich blisko 970 tys. 
W Wielkiej Brytanii szacunki mówią o 
ok. 500 tys. nielegalnie zatrudnionych 
cudzoziemcach. We Włoszech liczba ta 
wynosi od 300 tys. do 1,5 mln osób.
» www.gazetaprawna.pl, 11 maja 2010

 
 

W uścisku Putina

C
oraz bardziej widać, z każdą kolejną 
sensacją i przeciekiem, że uścisk, 
którym Władimir Putin objął Do-

nalda Tuska na miejscu smoleńskiej ka-
tastrofy, był nie tyle braterskim gestem, 
co zapaśniczym nelsonem.

I że nie występując w porę o umię-
dzynarodowienie dochodzenia, Tusk 
popełnił największy chyba błąd w ka-
rierze. Przede wszystkim, oczywiście, 
dlatego, że w stosunkach z Kremlem 
umiędzynarodowienie każdej sprawy 
jest w naszym interesie, i powinno to 
być żelazną zasadą naszej dyplomacji. 
Ale także jeśli patrzeć tylko na osobiste 
i partyjne jego interesy polityczne, Tusk 
zbłądził niewybaczalnie.

Pozostawienie śledztwa wyłącznie w 
rękach rosyjskich oznacza bowiem, że 
to właśnie Putin wyznaczy zwycięzcę 

wyborów prezydenckich. Bo kluczowe 
dla ich wyniku będą właśnie postępy 
śledztwa. Jeśli będzie się ono nadal śli-
maczyć, nie będą dotrzymywane kolejne 
terminy przekazania dowodów, mnożyć 
się będą dementowane potem przecieki 
o piątych czy szóstych głosach albo ciałach 
w kokpicie, irytacja Polaków skupi się na 
kandydacie PO i po prostu go zmiecie. 
Oczywiście, gospodarze śledztwa mogą 
grać też odwrotnie, np. podrzucając ar-
gumenty zwolennikom tezy o winie 
zmarłego prezydenta. Ale wcale nie jest 
oczywiste, że tak zrobią; jest pytaniem 
retorycznym, kiedy Kremlowi łatwiej 
Polskę rozgrywać – gdy jest tu jeden 
ośrodek władzy czy dwa śmiertelnie ze 
sobą skłócone? Więc jeśli nie pogrążą 
Komorowskiego z kretesem, to zapewne 
zażądają za to jakiejś ceny. Jakiej – pew-
nie się nie dowiemy, nawet gdyby została 
zaakceptowana i zapłacona.

Nie łudźmy się, że słynącym od zawsze 
z twardej bezwzględności moskiewskim 
dyplomatom sumienie nie pozwoli wy-
korzystać tak dogodnej sytuacji. I marna 
to pociecha, że kiwali oni już nie takich 
graczy jak nasi chłopcy z boiska.

» http://blog.rp.pl/ziemkiewicz, 
11 maja 2010

TRZY pytania
Jacek Rączka, przewodniczący Terenowej Sekcji Proble-
mowej NSZZ Solidarność Miasta Sosnowca

Sosnowieckie obchody jubileuszu Związku 
Cała Solidarność przygotowuje się do ob-
chodów 30. rocznicy powstania. Jak będą 
przebiegać obchody w Zagłębiu?

– Mamy już przygotowany wstępny 
harmonogram uroczystości i imprez. Ale 
część wydarzeń już za nami. Przed trze-
ma miesiącami Rada Miasta, na wniosek 
Solidarności z kopalni Kazimierz-Juliusz, 
nadała rondu przy zbiegu ulic Wojska 
Polskiego i Mikołajczyka w Sosnowcu
-Niwce, nazwę Rondo 30-lecia NSZZ 
Solidarność. Rondo jest bardzo dobrze 
położone, stanowi wylot z miasta na 
Jaworzno i Kraków. Nieopodal znajduje 
się jedna z sosnowieckich parafii  , która 
w tym roku obchodzi 100-lecie swojego 
istnienia. Już 20 czerwca połączymy ob-
chody tego jubileuszu z uroczystym na-
daniem rondu solidarnościowej nazwy. 
Nieco później w Kościele pw. Niepokala-
nego Poczęcia Marii Panny w dzielnicy 
Sielec odsłonimy tablicę pamiątkową ku 
czci Solidarności. 12 września w sosno-
wieckim Kazimierzu na ośrodku Leśna 
odbędzie się festyn rocznicowy, który 
poprzedzi msza święta w intencji sosno-
wieckiej Solidarności. Podczas festynu 
uhonorowani zostaną zasłużeni działa-
cze związkowi. W części artystycznej na 

pewno wystąpi Jan Pietrzak ze swoim ka-
baretem. Prowadzimy jeszcze rozmowy 
z kilkoma innymi wykonawcami. W 
fazie dogrywania jest również organizacja 
międzynarodowego turnieju hokejowego 
z udziałem Kanadyjczyków i reprezentacji 
Polski, nad którym honorowy patronat 
obejmie Piotr Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Jaką rolę odegrała sosnowiecka Soli-
darność w walce o wolną i demokra-
tyczną Polskę?

– W kościele na Sielcu urządziliśmy nasz 
„solidarnościowy kącik”. Swoje miejsce 
znalazło tam bardzo wiele sztandarów z 
nieistniejących już komisji zakładowych. 
Ich ilość wskazuje na bardzo prężną dzia-
łalność Solidarności z Sosnowca, której 
kolebką była właśnie sielecka parafi a. 
Duże komisje funkcjonowały m.in. w 

Hucie Cedler, Timkenie, w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, w Prema-Milmet, w 
kopalni Kazimierz-Juliusz i Czerwone 
Zagłębie i w wielu innych zakładach. 
Często spotykamy się z opiniami, że rola 
Solidarności z Sosnowca w walce o wolną 
Polskę nie jest należycie doceniana. Może 
dlatego, że u nas, dzięki Bogu, obyło się 
bez przelewu krwi, mimo że w Zagłębiu 
było bardzo dużo kopalni. 
W sosnowieckie obchody rocznicowe 
będą szczególnie ważne dla tamtej-
szych działaczy Solidarności z lat 80...

– Bardzo mocno w ich organizację za-
angażowany jest pan Ryszard Nikodem. 
To bardzo piękna, jedna z pierwszoplano-
wych postaci sosnowieckiej Solidarności 
z tamtych czasów. Podobnie, jak Leszek 
Witelus. Po latach obaj wrócili z przymu-
sowej emigracji do USA. Tam stworzyli 
Solidarność Los Angeles. W trakcie ame-
rykańskiej olimpiady rozciągnęli fl agę z 
napisem „Solidarność live”. Organizowali 
kwesty wśród amerykańskiej Polonii i w ten 
sposób wspierali działalność podziemnej 
Solidarności. Dla nas Ryszard Nikodem 
jest honorowym patronem rocznicowych 
obchodów w Sosnowcu.

BEA

Rola Solidarności 
z Sosnowca w walce 
o wolną Polskę nie jest 
należycie doceniana.

LICZBA tygodnia

12,3 proc.
tyle w kwietniu w Polsce wyniosła stopa 
bezrobocia. Znacząco spadła w porów-
naniu do marca, kiedy wynosiła 12,9 
proc. Resort pracy podaje w komunika-
cie, że liczba bezrobotnych w kwietniu 
wyniosła 1,97 mln osób i w porównaniu 
do końca marca 2010 spadła o 101,0 
tys. osób (o 4,9 proc.). Jest to rekordowy 
spadek liczby bezrobotnych na prze-
strzeni ostatnich trzech lat. Świadczyć 
to może o stopniowej stabilizacji sytu-
acji na rynku pracy. Do spadku bezro-
bocia doprowadziło podejmowanie prac 
sezonowych w budownictwie, rolnictwie, 
ogrodnictwie, transporcie, turystyce 
i leśnictwie. Wpływ na to miała również 
realizacja programów aktywizacji bez-
robotnych z Funduszu Pracy i ze środ-
ków unijnych. Wzrosła także liczba osób, 
które nie potwierdziły gotowości do pod-
jęcia pracy lub dobrowolnie zrezygnowa-
ły ze statusu bezrobotnego.

Bardzo ważny wyrok 
dla związkowców

14 górników oskarżonych o zakłócanie porządku pub-
licznego podczas manifestacji w 2005 r. zostało unie-
winnionych. W sześciu przypadkach sprawy zostały 
umorzone.

Po pięciu latach kończą się sprawy sądowe przeciwko gór-
nikom biorącym udział w manifestacji w 2005 r. w obronie 
uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego. W poniedzia-
łek 10 maja Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił wcześniej-
sze wyroki wydane przez sąd rejonowy i uniewinnił sześciu 
górników oskarżonych o zakłócanie porządku publicznego. 
Zdaniem sądu w ideę demonstracji wpisany jest protest, 
który zakłada zakłócanie porządku. Łączy się to z pewnymi 
niedogodnościami, ale demonstracja była legalna. – Górnicy 
demonstrowali w obronie swoich praw, w interesie ludzi pracy. 
Dlatego nie można mówić o naruszaniu spokoju – relacjonu-
je wyrok sądu mecenas Bogusław Gotkowicz.

Tego samego dnia przed Sądem Rejonowym w Białymsto-
ku zapadł pierwszy uniewinniający wyrok w sprawie górni-
ków oskarżonych o czynną napaść na policjantów. W tym wy-
padku sąd orzekł, że organy ścigania nie sprostały wymogom 
postępowania przygotowawczego. W prawie wszystkich przy-
padkach protokoły zatrzymań były przygotowane nieprawidło-
wo. Zeznania policjantów w licznych przypadkach były takie 
same, co oznacza, że były wcześniej przygotowywane. Taśmy 
fi lmowe, które miały być dowodem nie odpowiadały kryte-
riom wymaganym przez kryminalistykę. – To tylko niektóre 
z rażących uchybień, z którymi sąd nie mógł sobie poradzić 
– dodaje mecenas Gotkowicz.

Więcej na temat tego korzystnego dla Solidarności wyroku 
napiszemy w jednym z kolejnych numerów Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego.

DIKK

Foto: internet

Górnicza manifestacja z lipca 2005 r.

Foto: TŚD
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Przyłączenie Kombinatu Kok-
sochemicznego „Zabrze” do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
wynika z planów konsolida-
cji branży i zostało zapisane 
w strategii dla górnictwa do 
2015 r. Mimo tego załoga jest 
pełna obaw.

Konsolidacja ma charakter 
kapitałowy, 85 proc. akcji kom-
binatu podniesie wartość JSW, 
pozostałe trafią do załogi przed-
siębiorstwa. Takie przekształcenie 
budzi wiele kontrowersji wśród 
pracowników spółki, którzy nie 
są chronieni przez żaden pakiet 
socjalny. Obawiają się o miejsca 
pracy, wycenę majątku i zabez-
pieczenie środków na inwesty-
cje. Pominięcie pracowników 
i związkowców podczas nego-
cjacji powoduje, że wyjaśnienie 
pojawiających się wątpliwości 
jest bardzo trudne.

– Niedawno Jastrzębska Spółka 
Węglowa przeprowadziła symu-
lacje, ale ich wyniki nie zostały 
nam udostępnione, podobnie jak 
większość informacji dotyczących 

połączenia. Rozpoczęcie rozmów 
na temat warunków konsolidacji, 
z udziałem strony społecznej, jest 
jeszcze możliwe – mówi Irena 
Przybysz przewodnicząca Soli-
darności w kombinacie.

Jej zdaniem, przekazanie akcji 
kombinatu Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej powinno zostać rozło-
żone na etapy. – Należy też jasno 
określić wszystkie zasady wyceny 
majątku i udziałów pracowniczych 
oraz zabezpieczenia środków na 
rozpoczęte i zaplanowane inwe-
stycje – dodaje Przybysz.

Przewodnicząca zakładowej 
Solidarności bierze udział w ob-
radach Komisji Trójstronnej ds. 
Hutnictwa, jest też gościnnie za-
praszana na spotkania Zespołu 
ds. Bezpieczeństwa Górniczego, 
ale na żadnym z tych posiedzeń 
nie uzyskała odpowiedzi na py-
tania nurtujące pracowników 
koksowni. – Ludzie są zdener-
wowani, chcieliby wiedzieć, co 
ich czeka – dodaje.

W skład kombinatu wchodzą 
trzy koksownie: Jadwiga, Radlin i 

Dębieńsko. Spółka zatrudnia tysiąc 
pracowników i posiada 12 proc. 
udziałów w produkcji koksu w 
Polsce. Ma odbiorców m.in. w 
Austrii, Niemczech, Czechach i 
Słowacji. – To bardzo dobry zakład, 
nawet w okresie spowolnienia 
gospodarczego został uznany 
za jedną z najlepszych koksowni 
w Polsce i w Czechach – mówi 
Przybysz. Związkowcy podkre-
ślają, że konsolidacja w sytuacji, 
gdy Jastrzębska Spółka Węglo-
wa znalazła się na minusie i nie 
przeprowadziła zapowiadanych 
inwestycji, dodatkowo potęguje 

niepokój wśród załogi kombinatu. 
Ich zdaniem, na odpowiedź zasłu-
guje też pytanie: dlaczego wyco-
fano się z planów konsolidacji z 
JSW Koksowni Wałbrzych?

Dlatego Regionalna Sekcja 
Hutnictwa przygotowała stano-
wisko, w którym prosi Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności o zwrócenie się do 
Ministra Skarbu o określenie wa-
runków połączenia oraz wska-
zanie, co pracownicy zabrzań-
skiego kombinatu otrzymają 
w zamian.

AGNIESZKA KONIECZNY

Blisko 2 tys. pracowników 
Zakładów Mechanicznych 
Bumar Łabędy w Gliwicach 
odetchnęło z ulgą. Na ich 
konta wreszcie wpłynęły 
wypłaty za kwiecień. 

- Ważne, że spłacono też 
wszystkie zaległości wobec 
pracowników, bo przez 
ostatnie miesiące wypłaty 
wpływały z opóźnieniem i 
w ratach – podkreśla Zdzi-
sław Goliszewski, prze-
wodniczący Solidarności 
w Bumarze. 

To bardzo dobra informa-
cja dla pracowników, którzy 
obawiali się, że zostaną bez 
środków do życia, bo konta 
fabryki były praktycznie 
puste. - Ale to nie oznacza, 
że sytuacja fi rmy nagle zmie-
niła się na lepsze. Po prostu 
od 4 maja mamy nowego 
prezesa. Przypuszczamy, że 
kierownictwo grupy Bumar 
nie chciało, aby rozpoczy-
nał pełnienie obowiązków 
od wojny o wypłaty i pie-
niądze się znalazły - ocenił 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Nowy prezes, Czesław 
Swoboda podczas spot-
kania zapoznawczego z 
przedstawicielami organi-
zacji związkowych zapew-
niał, że jest zwolennikiem 
dialogu. Zapowiedział cy-
kliczne robocze spotkania 

ze związkowcami na temat 
obecnej sytuacji i przyszło-
ści Bumaru Łabędy. 

- Czekamy na pierwsze 
efekty pracy prezesa, ale na-
szym zdaniem najważniejsze 
decyzje leżą teraz po stronie 
Ministerstwa Obrony Naro-
dowej. Wciąż nie doszło do 
obiecywanego od wielu ty-
godni spotkania z MON na 
temat kontraktów remonto-
wych dla naszych zakładów 
i ciągle nie wiadomo, kiedy 
i czy w ogóle do tego spot-
kania dojdzie – powiedział 
Goliszewski. Obiecywane 
przez MON kontrakty na 
remonty czołgów polskiej 
armii czy na budowę wież 
bezzałogowych dla Rosoma-
ków to są ostatnie szanse na 
przetrwanie zbrojeniówki 
w Łabędach.

Szef Solidarności podkre-
śla, że ZM Bumar Łabędy to 
jedyny w Polsce zakład, który 
może i potrafi  remontować 
czołgi T-72 i jego zmoder-
nizowaną wersję PT 91. Ta 
konstrukcja jest nadal na 
wyposażeniu wielu armii, 
które weszły w skład NATO. 
Jego zdaniem problemy gli-
wickiego zakładu można by 
zlikwidować na długi czas 
tworząc w Bumarze Łabędy 
bazy remontową NATO dla 
tego typu maszyn. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Zarząd spółki PKP Interci-
ty zdecydował o likwida-
cji Zakładu Południowego 
prowadzącego działalność 
w Katowicach, przy ulicy 
Raciborskiej. W praktyce, ta 
decyzja oznacza zamknięcie 
Lokomotywowni Katowice i 
utratę 90 miejsc pracy.

Zdaniem pracowników, 
którzy rozpoczęli już akcję 
protestacyjną, likwidacja 
lokomotywowni nie ma 
żadnego uzasadnienia. Na 
razie zakład został ofl agowa-
ny, ale zaostrzenie protestu, 
może okazać się tylko kwe-
stią czasu. Podjęcie bardziej 
drastycznych działań zostało 
uzależnione od przebiegu 
rozmów z prezesami spółek 
PKP i PKP Intercity.

– Zwróciłem się prezesów 
obu spółek o wyznaczenie 
w trybie pilnym spotkania, 
termin upływa 13 maja. Jeżeli, 
w tym czasie nie dojdzie do 
rozmów, wspólnie z komi-
sją zakładową podejmiemy 
decyzje dotyczące dalszych 
form protestu – mówi Jan 
Gliszczyński przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„S” PKP Intercity, Zakład 
Południowy w Krakowie. 
Zaznacza, że pracownicy są 
zdeterminowani, dlatego nie 
można wykluczyć demon-
stracji na torach, a nawet 
strajku głodowego.

Związkowcy chcą, by 
rozmowy z prezesami pro-

wadzone były w sposób 
merytoryczny i dotyczyły 
sytuacji pracowników Za-
kładu Południowego.

– Może nadszedł wresz-
cie czas, aby zauważyć pra-
cownika i zobaczyć w nim 
człowieka, który ma także 
na utrzymaniu rodzinę i 
często przepracowane bli-
sko 40 lat pracy „w służ-
bie na PKP”, a w wyniku 
takich decyzji pozostaje 
bez perspektyw podjęcia 
pracy i środków do życia 
– napisali związkowcy w 
komunikacie dotyczącym 
sytuacji w spółce i podjęcia 
protestu.

Pracownicy czują się 
oszukani przez spółkę PKP 
Intercity, której zaufali w 
2008 r., przechodząc z PKP 
Cargo. – Podpisane wówczas 
porozumienie gwarantowa-
ło trwałość stosunku pracy 
oraz inwestycje i rozwój 
spółki. Lokomotywownia 
Katowice, była trzecim pod 
względem wielkości kapita-
łu kadrowego i techniczne-
go, zakładem w „nowym” 
PKP Intercity – dodaje Jan 
Gliszczyński.

Związkowcy obawiają 
się również, że likwidacja 
zakładu może doprowadzić 
do rozkradania i dewasta-
cji majątku. Podjęta akcja 
protestacyjna ma temu 
zapobiec.
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O 
mobbingu wspo-
mionają nie tylko 
związkowcy, ale 
również pokon-
trolne raporty 

Okręgowej Inspekcji Pracy w 
Katowicach. Z anonimowych 
ankiet, przeprowadzonych przez 
inspektorów PIP wynika, że w 
placówce miały miejsce m. in. 
takie zachowania jak ogranicza-
nie podwładnym możliwości 
wypowiedzi, zlecanie bezsen-
sownych prac lub odbieranie 
wcześniej zleconych, przydzie-
lanie nadmiernej ilości zadań 
czy zaniżanie oceny zaangażo-
wania w pracę. Ankietowani 
pracownicy skarżyli się też 
na ośmieszanie, zastraszanie, 
rozsiewanie nieprawdziwych 
informacji na temat pracow-
ników i unikanie kontaktów 
z wybranymi podwładnymi. 

To były anonimowe ankiety, 
które nie zostały poparte żad-
nymi dowodami – twierdzi 
tymczasem dyrektor ośrodka, 
która nie chce ujawnić swego 
nazwiska.

Wiekowe podziały
Związkowcy skarżą się, że szyka-
nowani są zwłaszcza pracownicy 
z długim stażem, a pani dyrektor, 
w ciągu dwóch lat zarządzania 
ośrodkiem, stworzyła wokół 
siebie tzw. „obóz młodych”. - 
Czujemy się zagrożeni i dlatego 
w sierpniu założyliśmy w ośrod-
ku Solidarność. Pani dyrektor 
przyjęła związek w zakładzie jak 
najgorsze zło. Przeprowadzała 
nawet dochodzenie, kto należy 
do Solidarności - mówi przewod-
nicząca Jolanta Przybyła.

Wkrótce po rejestracji Kom 
isja Zakładowa przesłała pismo 
do prezydenta w którym poin-
formowała go o zachowaniach 
mobbingowych w placówce. 

W ocenie związkowców, kilka-
krotne spotkania przedstawi-
cieli Urzędu Miasta z załogą i z 
pracodawcą nie doprowadziły 
do rozwiązania problemów. 
Służyły głównie atakowaniu 
osób, należących do organizacji 
związkowej. Niezrzeszeni pra-
cownicy MOPS-u zarzucali, że 
w zakładzie związek powstał w 
tajemnicy przed załogą. 

– Zrobiono nam pokazówkę, 
próbowano zastraszyć. Dobrze, 
że w trakcie każdego spotkania 
z władzami miasta meryto-
rycznie wspierał nas Waldemar 
Pawłowski, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Pracow-
ników Pomocy Społecznej. 
Mamy niewielkie doświad-
czenie związkowe i bez jego 
pomocy nie dalibyśmy rady 
– mówi Jolanta Przybyła. Ze 
strony władz ostateczną propo-
zycją pomocy było udzielenie 
wsparcia psychologa.

W ocenie związkowców, nie 
mogło to pomóc, podobnie jak 
szkolenie antymobbingowe, do 
przeprowadzenia którego PIP 
zobligowała dyrektorkę MOPS. 
W jego trakcie pracownicy 
usłyszeli, że to grupa może 
mobbingować pracodawcę. W 
ośrodku, zgodnie z zaleceniem 
PIP, powołana została też ko-
misja antymobbingowa.

– Cóż z tego, jeśli przewa-
gę w jej składzie mają ludzie 
z otoczenia pani dyrektor? 
– pyta przewodnicząca So-
lidarności, która niedawno 
otrzymała karę upomnienia 
za „niesumienne i niestaran-
ne” wypełnianie obowiązków 
w okresie od 2 lutego do 11 
marca. – W tym czasie, za zgodą 
władz placówki, przez 4 dni 
przebywałam na szkoleniu 
związkowym. Złożyłam pro-
test do sądu pracy – informuje 
Jolanta Przybyła.

Ręka do zgody? 
Tymczasem zdaniem dyrektor 
MOPS, Inspekcja jako instytu-
cja nadzorująca warunki pracy, 
jeśli rzeczywiście stwierdziłby 
przejawy mobbingu w MOPS, 
to wnioskowałby o ukaranie pra-
codawcy. – A w tym przypadku 
PIP zalecił prowadzenie polityki 
antymobbingowej – informuje. 
Zarazem przyznaje, że zwykle 
dla pracowników nie jest łatwe, 
gdy  dotychczasowa koleżanka 
z pracy zostaje ich przełożonym. 
– Wielokrotnie wyciągam rękę 
do zgody, zachęcam do rozmów, 
ale osoby z Solidarności nie chcą 
tego kontaktu. Może to zabrzmi 
nieskromnie, ale zrobiłam sobie 
rachunek sumienia i nie od-
najduję w swoich działaniach 
zachowań mobbingowych – 
mówi pani dyrektor. 

Teraz związkowcy z niepo-
kojem i nadzieją oczekują na 
podjęcie działań przez Radę 
Miasta. Informują, że obecna 
sytuacja nie pozwala na nor-
malną pracę, a relacje między 
pracownikami pogarszają się 
z tygodnia na tydzień.

– Szkoda, że władze miasta za-
pomniały, do jakich celów służą 
miejskie ośrodki pomocy społecz-
nej. Na pewno nie powinny być 
areną do stosowania mobbingu 
i szykan. A swoją drogą ciekawe, 
czy PIP we wszystkich kontrolo-
wanych przez siebie placówkach 
zaleca prowadzenie polityki an-
tymobbingowej? – mówi Wal-
demar Pawłowski.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Czy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim 
dochodziło do mobbingu? Tak uważają członkowie zakładowej Solidarności. 
Związkowcy zwrócili się do Rady Miasta mówiły  o interwencję w tej sprawie.

Protest w katowickiej 
lokomotywowni

W Bumarze chwilowo 
odetchnęli z ulgą

Mobbing w wodzisławskim MOPS-ie?
Związkowcy czują 
się zagrożeni przez 
dyrektorkę placówki. 
Ona sama jednak uważa, 
że ma czyste sumienie.

Chcą czytelnych reguł gry

– Czujemy się zagrożeni, dlatego założyliśmy Solidarność 
– mówi Jolanta Przybyła

Pracownicy koksowni chcą wiedzieć, co ich czeka

Foto: internet

Foto: TŚD
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Sosnowiec
» PODCZAS ZEBRANIA TERENOWEJ 
Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność 
Miasta Sosnowca związkowcy omówili 
kwestie związane ze zbliżającymi się wy-
borami do Sekcji.
Wiele uwagi poświęcili również obchodom 
30. rocznicy powstania Solidarności.
W ramach obchodów imieniem NSZZ 
Solidarność zostanie nazwane rondo w 
sosnowieckiej dzielnicy Niwka. W roczni-
cowych planach związkowców jest rów-
nież wydanie publikacji o zagłębiowskiej 
Solidarności, zorganizowanie międzynaro-
dowego turnieju hokejowego oraz festynu 
w sosnowieckim Kazimierzu. 
- Chcielibyśmy także, by na terenie Koś-
cioła pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Marii Panny w dzielnicy Sielec 
stanął pomnik lub obelisk poświęcony 
Solidarności z Zagłębia Dąbrowskiego. 
O tym wkrótce będziemy prowadzić 
rozmowy z proboszczem parafi i. Jeśli 
wyrazi zgodę, to będziemy zaszczyceni 
– mówi Joanna Sińska, kierownik Biura 
Terenowego w Sosnowcu.

» DĄBROWSKA TERENOWA SEK-
CJA Problemowa NSZZ Solidarność oraz 
Stowarzyszenie Robotników Chrześcijań-
skich im. Ojca Grzegorza Augustyniaka 
zapraszają na uroczyste obchody 30. 
rocznicy powstania Solidarności Ziemi 
Zagłębiowskiej, 20-lecia samorządu 
terytorialnego oraz III Pielgrzymkę Męż-
czyzn Diecezji Sosnowieckiej.
Uroczystości zainaugurowane zosta-
ną 16 maja o godz. 12.00 w Bazylice 
Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie 
Górniczej. O 13.30 w dąbrowskim Pa-
łacu Kultury nastąpi otwarcie wystawy 
upamiętniającej powstanie NSZZ Soli-
darność Ziemi Zagłębiowskiej.  

Jastrzębie Zdrój
» DUŻYM POWODZENIEM WŚRÓD 
poszukujących zatrudnienia cieszyły się 
Targi Pracy, zorganizowane przez ja-
strzębski Urząd Pracy, podczas których 
liczne fi rmy przedstawiły swoje oferty 
osobom zainteresowanym. - Wysoka 
frekwencja na targach, to efekt wzrostu 
bezrobocia w Jastrzębiu w ostatnim 
roku. Wierzę, że dzięki temu przedsię-
wzięciu, wielu osobom poszukującym 
zatrudnienia, wśród których przeważali 
ludzie młodzi, udało odnaleźć się na 
rynku pracy  – mówi Danuta Jemioło, 
kierownik BT w Jastrzębiu, a zarazem 
wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady 
Zatrudnienia.  

Z BIUR 
terenowych

A
utorzy opracowa-
nia ostrzegają, że 
polskie rodziny 
czekają trudne 
czasy. Bezrobocie 

jest na poziomie najwyższym 
od 10 lat. Według danych 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego wynik fi nansowy 
netto przedsiębiorstw był 
wyższy o 25,1 proc, czyli o 
15,8 mld zł. - Większość pra-
codawców przerzuca skutki 
kryzysu na pracowników. To 
niestety wciąż powszechna 
praktyka – komentuje szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Piotr Duda. 

Dane zawarte w raporcie 
wskazują, że istnieje niebez-
pieczeństwo nadmiernego 
zadłużania się gospodarstw 
domowych i drastycznego 
spadku popytu wewnętrz-
nego. Przeniesienie skut-
ków kryzysu na pracow-
nika będzie też skutkowało 
pogłębianiem się kryzysu 
demografi cznego. W sytu-
acji braku pewności zatrud-
nienia, niskich zarobków i 
problemów z łączeniem życia 
zawodowego z rodzinnym 
coraz mniej młodych ludzi 
będzie się decydowało na 
posiadanie więcej niż jedne-
go dziecka. Polskie rodziny 
będą coraz słabsze. 

Starzenie się społeczeństw 
to jeden z głównych wyzwań, 

przed jakim stoi większość 
krajów europejskich. Sytu-
acja Polski jest wyjątkowo 
niepokojąca i należy do naj-
bardziej niebezpiecznych 
w Europie. Prognoza GUS 
na lata 2008–2035 zakła-
da, że liczba ludności Pol-
ski będzie systematycznie 

maleć, „przy czym tempo 
tego spadku będzie coraz 
wyższe”. Oznacza to dalsze 
problemy na rynku pracy, 
a w konsekwencji również 
kłopoty systemu emerytal-
nego. Skutki spadku liczby 
mieszkańców dotkną również 
rynki fi nansowe oraz rynek 

nieruchomości. Nie zmienią 
tego ani podwyższenie wieku 
emerytalnego ani rządowe 
programy typu 50+. 

Autorzy raportu alarmują, 
że w Polsce wydatki na rodzi-
ny, są po Bułgarii, najniższy-
mi w Europie, włączając w 
to równość siły nabywczej. 
Stanowią one pomoc 11 
razy mniejszą niż we Francji 
i 17 razy niższą niż w Irlan-
dii. Mniej niż 3 proc. dzieci 
poniżej 3 lat ma dostęp do 
żłobka lub przedszkola, dla 
porównania we Francji jest to 
ponad 60 proc. Zresztą duża 
część żłobków są to żłobki 
prywatne, których koszt jest 
zbyt wysoki dla wielu rodzin. 
Kwestia opieki nad dziećmi 
ma tym większe znaczenie w 
Polsce, że norma czasu pracy 
należy tu do najdłuższych 
w Europie.

Z raportu wynika, że klu-
czowe dla polskiej gospodar-
ki powinno być utrzymanie 
miejsc pracy i poziomu wyna-
grodzeń. Wystarczy przypo-
mnieć, że w roku 2009 popyt 
gospodarstw domowych 
zapewnił 82 proc. wzrostu 
polskiego PKB i był jednym z 
głównych czynników amor-
tyzujących kryzys. Zdaniem 
autorów opracowania prio-
rytetem polskiej polityki go-
spodarczej jest niestety zysk, 
a nie pracownik, jak miało to 
miejsce w w wielu innych 
krajach Unii Europejskiej. 
Choćby w Niemczech czy 
Francji, gdzie rządowe dzia-
łania ochronne pozwoliły 
uniknąć likwidacji kilkuset 
tysięcy miejsc pracy. 

Tymczasem w Polsce rząd 
ograniczył się do wprowadze-
nia mało przydatnego pakie-
tu kryzysowego. - Zabrakło 
zdecydowania i odwagi w 
interwencji. A przecież rząd 
ma sposoby, by pomagać kon-
kretnym branżom. Choćby po-
przez zamówienia publiczne. 
W ten sposób można by np. 
pomóc stojącej na krawędzi 
upadku polskiej zbrojeniówce 
– uważa Piotr Duda. 

Pełna treść raportu jest do 
pobrania ze strony Komisji 
Krajowej www.solidarnosc.
org.pl.

DZIAŁ INFORMACJI KK. WG

Pod pretekstem światowego kryzysu wielu polskich pracodawców 
restrukturyzowało przedsiębiorstwa kosztem pracowników – wynika 
z raportu „Praca Polska 2010”, sporządzonego na zlecenie Solidarności przez fi rmę 
doradczą S.Partner/Grupa Syndex, od lat współpracującą z naszym związkiem.

POLSKA PRACA
JEST CHORA

Około 10–15 tys. osób 
będzie mogło ubiegać się 
o pensje niewypłacone przed 
1 października 2006 r. Wy-
płaci je Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pra-
cowniczych.

Pracownicy, którzy po-
siadają prawomocne wyroki 
sądu przeciwko pracodaw-
com, syndykom lub likwida-
torom o wypłatę zaległych 
wynagrodzeń, a mimo to 
nie otrzymali pensji, otrzy-
mają wypłaty z Funduszu 
Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych (FGŚP). 
Tak wynika z ustawy z 18 
marca 2010 r. o przywró-
ceniu terminu do wypłaty 
świadczeń pracowniczych z 
FGŚP. Sejm przyjął część po-
prawek zgłoszonych przez 
senatorów. Teraz ustawa 
trafi  do podpisu marszałka 

Sejmu, który pełni obowiązki 
głowy państwa.

– To rozwiązanie, na które 
czeka nawet kilkanaście tysię-
cy pracowników – mówił w 
Sejmie poseł Stanisław Szwed 
(PiS), wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny.

Na podstawie nowych 
przepisów prawo do wy-
płaty zaległych świadczeń 
ze środków FGŚP uzyskają 
pracownicy, którzy posiadają 
korzystny dla siebie wyrok 
sądu w sprawie wypłaty 
pensji, ale nie otrzymali ich 
od fi rmy (bo np. była ona 
niewypłacalna) i nie spełnili 
ustawowych wymogów, aby 
otrzymać pieniądze z FGŚP 
(np. nie złożyli wniosku w 
tej sprawie). Chodzi w tym 
przypadku o wymogi okre-
ślone w ustawie z 29 grudnia 

1993 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie nie-
wypłacalności pracodawcy 
(t.j. Dz.U z 2002 r. nr 9, poz. 
85 z późn. zm.), która obo-
wiązywała do 30 wrześnie 
2006 r. W restrykcyjny sposób 
ograniczała ona możliwość 

uzyskania zaległych świad-
czeń z FGŚP.

Na przykład wniosek w 
sprawie świadczeń należało 
złożyć w ciągu dwóch tygo-
dni po upływie terminu, w 
którym pracodawca, syndyk 
lub likwidator musi przedsta-

wić wykaz niezaspokojonych 
roszczeń pracowniczych.

Nowe przepisy przywra-
cają termin pracownikom 
do ubiegania się o zaległe 
świadczenia. Pracownicy 
powinni złożyć wniosek w 
tej sprawie do kierownika 
Biura Terenowego FGŚP 
i dołączyć do niego m.in. 
prawomocny wyrok sądu 
w sprawie należnych wyna-
grodzeń. Z szacunkowych 
danych wynika, że prawo 
takie przysługuje kilkunastu 
tysiącom pracowników na 
łączną kwotę około 15–16 
mln zł.

Przypomnijmy, że w na-
szym regionie Biuro Tereno-
we FGŚP działa w budynku... 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności, w Katowicach, przy 
ul. Floriana 7. 

WG

Szkolenie SIP
Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń Związ-
kowych oraz Współpracy Zagra-
nicznej informuje, że w dniach 
24-26 maja 2010 roku planuje 
zorganizować kolejną edycję bezpłat-
nego stacjonarnego szkolenia dla Spo-
łecznych Inspektorów Pracy. Szkolenie 
będzie odbywać się w siedzibie Zarządu 
Regionu w Katowicach, a prowadzić 
będą je eksperci Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Katowicach. 

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

bhp, badania lekarskie, czas pracy).
2.  Minimalne i zasadnicze wymagania.
3.  Szkolenie z psychologii (skuteczna ko-

munikacja w środowisku pracy, zagro-
żenia psychospołeczne w stosunkach 
pracy, trening psychologiczny).
Zainteresowane organizacje pro-

simy o kontakt z Biurem ds. Rozwoju
i Szkoleń Związkowych oraz Współpracy 
Zagranicznej (zagraniczne@solidarnosc-
kat.pl, 32 353 84 25 wewn. 223). 

Zaległe pensje uda się odzyskać? 

Nowe przepisy to szansa na zaległe pieniądze dla kilkunastu 
tysięcy osób

Przeniesienie skutków kryzysu na pracownika będzie skut-
kowało pogłębianiem się kryzysu demografi cznego. Polskie 
rodziny będą coraz słabsze. 

Starzenie się 
społeczeństw to 
jedno z głównych 
wyzwań, przed 
jakim stoi 
większość krajów 
europejskich. 
Sytuacja Polski 
jest wyjątkowo 
niepokojąca.

Foto: internet

Foto: internet
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Załoga sosnowieckiej fi rmy Pla-
stic Components and Moduels 
Systems jest rozgoryczona. Po-
mimo zapewnień pracodawcy, 
wielu pracowników jest wciąż 
zatrudnionych na umowy na 
czas określony. 

Niektórzy zatrudnieni w 
ten sposób pracują w Plastic 
Components and Moduels 
Systems (dawnym Ersi Po-
land) nawet 7 lat. Tymczasem 
w lutym kierownictwo fi rmy 
produkującej podzespoły do 
samochodów na potrzeby ty-
skiego Fiata podpisało umowy 
na czas nieokreślony z grupą 
pracowników, zatrudnionych 
w Ersi zaledwie dwa lub trzy 
lata. Ale już z osobami, którym 
umowy o pracę kończyły się w 
następnych miesiącach, podpi-
sano kolejne tylko na siedem 
miesięcy. Nic więc dziwnego, 
że w tej sytuacji załoga oburza 
się i spekuluje na temat uprzy-
wilejowanej pozycji niektórych 
pracowników. 

Jerzy Szczepański, przewod-
niczący zakładowej Solidarności, 
przyznaje, że ten niezrozumiały 
system zatrudniania pracow-
ników w Ersi staje się dla nich 
coraz większym problemem. 
Osoby zatrudnione na czas 
określony są np. gorzej trakto-
wane przez banki. Mają kłopoty 
z wzięciem kredytu, nie mogą 
na raty kupić samochodu czy 
sprzętu AGD. 

Szczepański tym problemem 
próbował zainteresować kie-
rownictwo zakładu. Usłyszał, 
że w przypadku braku zamó-
wień, firma musi być przy-
gotowane na ewentualność 
przeprowadzenia zwolnień 
wśród pracowników. – Przecież 
nie zwolnią połowy załogi. W 
kryzysie mieliśmy pracę, to 
teraz tym bardziej powinniśmy 
mieć zamówienia – denerwuje 
się Szczepański.

Dwa lata temu włoskich 
prezesów w zakładzie zastą-
pił polski dyrektor generalny. 
Związkowcy przyznają, że dy-
rektor wprowadził poważne 
zmiany w funkcjonowaniu 
zakładu. Zainwestował w park 
maszynowy oraz w poprawę 
warunków socjalnych. – Ale 
wciąż nierozwiązany pozostaje 
problem sposobu zatrudniania 
pracowników. W naszej ocenie, 
zapisy ustawy antykryzyso-
wej stanowią dla pracodawcy 
pretekst do nie zawierania 
z pracownikami umów na czas 
nieokreślony – mówi Jerzy 
Szczepański. 

Przewodniczący wskazuje, 
że fi rmy zatrudniające pracow-
ników na czas nieokreślony, są 
bardziej przewidywalne i stabil-
ne. Również pracownicy solid-
niej wykonują swoją pracę, bo 
nie muszą obawiać się o swoją 
fi nansową przyszłość.

BEATA GAJDZISZEWSKA

P
ensje zasadnicze pra-
cowników produk-
cyjnych ASK Poland 
SA w Bielsku-Białej 
wytwarzającej głoś-

niki do samochodów wzrosną 
o 270 zł brutto miesięcznie. 
Związkowcy domagali się 300 
zł podwyżki dla każdego pra-
cownika. - Wynagrodzenia w tej 
fi rmie są bardzo niskie. Pensje 
zasadnicze około 40 procent 
pracowników wynosiły 1317 
zł brutto. W kolejnej grupie za-
szeregowania niewiele więcej. 
Zależało nam przede wszyst-
kim na tym, aby wzrosły te 
zasadnicze stawki i to udało się 
wynegocjować – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Mię-
dzyzakładowej Organizacji 
Związkowej Solidarności Fiat 
Auto Poland SA. 

Jak wyjaśnia przewodnicząca, 
wynagrodzenie w ASK Poland 
składa się z pensji zasadniczej, 
dodatku kontrolnego ok. 200 
zł i dodatku frekwencyjnego 
wynoszącego 300 zł. 

- Problem z dodatkiem fre-
kwencyjnym polega na tym, 
że jeśli pracownik ma jeden 
dzień nieobecności, np. cho-
robowego, to zamiast 300 zł 
otrzymuje 150 zł. A jeśli cho-
ruje lub z innych powodów 
jest nieobecny przez dwa dni 
i więcej, to nie otrzymuje nic. 
Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak 
dużo tracił pracownik, któremu 
zdarzyło się zachorować – pod-
kreśla Wanda Stróżyk. 

Po negocjacjach pracodawca 
zdecydował, że 200 zł z dodat-
ku frekwencyjnego przesu-
nie do stawki zasadniczej i do 
tego dołoży jeszcze 70 zł, czyli 
podwyżka pensji zasadniczej 
wyniesie 270 zł. Dodatkowo 

wyznaczył tzw. premię pro-
dukcyjną w wysokości do 130 
zł miesięcznie. –  Nie są to może 
oszałamiające podwyżki, ale 
zważywszy na dotychczasową 
sytuację pracowników i sytuację 
w spółce to korzystny kompro-
mis – ocenia Stróżyk.

Nadal trwają natomiast spory 
zbiorowe w Denso Thermal Sy-
stems , Sirio Polska i w Proseat. 
Choć w tej pierwszej udało się 
wywalczyć 300 zł podwyżki i 
1800 zł premii rocznej, to So-
lidarność nie podpisała poro-
zumienia płacowego. - Ustnie 
uzgodniliśmy, że będzie to 300 
zł podwyżki dla każdego, tym-

czasem szefostwo fi rmy samo-
wolnie zmieniło tekst projektu 
porozumienia, zamiast 300 zł 
podwyżki dla każdego wpisu-
jąc 300 zł średniej podwyżki. 
To uderza w pracowników 
najmniej zarabiających i nie 
mogliśmy tego podpisać – wy-
jaśniła Stróżyk. 

Z kolei w Proseat kierow-
nictwo spółki nie chce dać 
żadnej podwyżki. - Mam wra-
żenie, że chodzi tu o względy 
ambicjonalne, albo jakieś od-
górne polecenie – powiedział 
Rafał Tyrała, szef Solidarności 
w Proseat. – Przeszliśmy już 
prawie wszystkie etapy sporu 
zbiorowego, łącznie ze strajkiem 
ostrzegawczym. Pozostał nam 
już tylko strajk generalny. W 
obawie przed takim strajkiem 
zatrudniono 200 ludzi z agencji 
pracy tymczasowej i powięk-

szono zapasy w magazynach. 
Z naszych wyliczeń wynika, że 
cała ta akcja kosztuje drożej, niż 
przyznanie nam podwyżek, ale 
kierownictwo fi rmy pozostaje 
nieugięte.

Generalnie podwyżkowa 
akcja Solidarności w fi rmach 
motoryzacyjnych przynosi 
skutek. Zaczęło się od tyskiej 
fabryki Fiata, potem o pod-
wyżki upomnieli się przed-
stawiciele załóg kolejnych 
spółek motoryzacyjnych w 
naszym regionie. Pracowni-
cy dostrzegają skuteczność 
związku. Od początku roku 
liczba członków MOZ Soli-
darność FAP wzrosła o prawie 
200 osób i wynosi już ponad 
1800 osób. Cztery lata temu 
ta organizacja zrzeszała nieco 
ponad 1100 członków.

GRZEGORZ PODŻORNY

Dzięki Solidarności udało się wywalczyć podwyżki w kolejnej spółce 
motoryzacyjnej – ASK Poland. Nadal trwają spory płacowe w Sirio Polska i Proseat.

Podwyżki w ASK,
gdzie indziej spory

Halina Cierpiał, szefowa „S” 
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu 
Zdroju i Regionalnej Sekcji Służ-
by ponownie została wybrana 
przewodniczącą Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność.

O to stanowisko ubiegał 
się również Paweł Prohaska, 
przewodniczący komisji za-
kładowej w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka 
i Matki w Katowicach Ligo-
cie. Delegaci na WZD RSOZ 
stosunkiem głosów 22 do 10 
mandat przewodniczącej, po 
raz drugi, powierzyli Halinie 
Cierpiał.  – Delegaci postawili 
na doświadczenie, będę współ-
pracował z radą sekretariatu i 
postaram się ją przekonać do 
swoich pomysłów – powiedział 
Paweł Prohaska po zakończe-
niu głosowania.

– To będzie kolejna bardzo 
trudna kadencja – zaznacza 

Halina Cierpiał. Jej zdaniem, 
w dalszym ciągu najważniejsze 
będzie zapobieganie przekształ-
caniu placówek medycznych 
w spółki prawa handlowego, 
przyglądanie się fi nansowa-
niu ochrony zdrowia w woje-
wództwie śląskim oraz walka 
o łatwiejszy dostęp pacjentów 
do lekarzy specjalistów i szpi-
tali. Wydawało się, że 2010 rok 
jest bardzo trudny dla służby 
zdrowia, ale może się okazać, 
że kolejne lata będą jeszcze 
gorsze – dodaje Cierpiał.

W kadencji 2010-2014 skład 
rady Sekretariatu został zmniej-
szony z czternastu do siedmiu 
osób. Taka zmiana ma uspraw-
nić jej prace. – Zostaną jasno 
określone obowiązki członków 
rady. Istotna będzie współpraca 
ze wszystkimi sekcjami wcho-
dzącymi w skład sekretariatu, 
postaramy się też wypracować 
nowe formy tej współpracy, tak 
by członkowie rady zawsze 

mogli służyć pomocą sekcjom 
i komisjom zakładowym – 
zaznacza przewodnicząca Se-
kretariatu.

Cierpiał podkreśla, że w 
podejmowaniu dalszych dzia-
łań podyktowanych zmiana-
mi w ochronie zdrowia, bar-
dzo ważna będzie współpraca 
RSOZ z Zarządem Regionu, 
samorządami zawodowymi 
Izby Pielęgniarskiej, Lekarskiej, 

Ministerstwem Zdrowia, NFZ 
i samorządowcami.

W trakcie WZD RSOZ, prze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Piotr Duda wręczył Złote Medale 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści związkowcom z pogotowia 
ratunkowego w Sosnowcu. 
Uhonorowani zostali: Eugeniusz 
Maligłówka, Bogusław Mędrala 
i Stanisław Juszczyk.

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność ze Szpitala Spe-
cjalistycznego w Dąbrowie 
Górniczej apeluje do prezyden-
ta miasta, by w strukturach 
placówki pozostała laryngolo-
gia. Ewentualne przeniesienie 
oddziału do Czeladzi będzie 
wkrótce przedmiotem głoso-
wania miejskich radnych. 

Związkowcy zawniosko-
wali również do prezydenta 
o spotkanie, podczas którego 
domagać się będą przedsta-
wienia jasnego stanowiska 
organu założycielskiego w 
sprawie laryngologii. Chcą 
przedstawić własne argumenty 
za utrzymaniem jej w szpitalu. 
Już zapowiadają, że o ten od-
dział będą walczyć z ogromną 
determinacją, bo wszystkie 
pielegniarki tam zatrudnione 
należą do Solidarności. Dodat-
kowo, w przypadku przekaza-
nia usług laryngologicznych z 
dąbrowskiego szpitala do Cze-
ladzi, zaprzepaszczone zostaną 
wielotysięczne inwestycje drogi 
sprzęt specjalistyczny.  

– Mieszkańcom Dąbrowy 
Górniczej i okolic proponuje 
się usługi laryngologiczne na 
oddziale czeladzkiego szpitala, 
który nigdy nie wykonywał 
nawet części zadań oferowa-
nych przez naszą laryngologię. 
Znacznie pogorszy się dostęp-
ność do usług laryngologicznych 
– przekonują związkowcy.

Przewodnicząca zakłado-
wej Solidarności Elżbieta Żu-
chowicz przypomina, że od 

2005 r. ówczesny dyrektor 
placówki oraz przedstawi-
ciele organu założycielskiego 
szumnie zapowiadali, że laryn-
gologia będzie nowoczesnym 
oddziałem, oferującym wy-
sokospecjalistyczne zabiegi i 
całodobową opiekę doraźną. 
Wkrótce w szpitalu nastąpiła 
zmiana na stanowisku dyrek-
tora i zaraz potem ograniczone 
zostały gwarancje na zakup 
sprzętu diagnostycznego dla 
laryngologii.  

- Obecnie na laryngologii 
nie działa całodobowa opie-
ka doraźna, oddział połączo-
ny jest  z ginekologią. Wciąż 
zmniejszana jest liczba łóżek. 
Jesteśmy tym wszystkim coraz 
bardziej zaniepokojeni - mówi 
Elżbieta Żuchowicz.

Wprawdzie, powołany przed 
kilkoma miesiącami z inicjatywy 
Solidarności Komitet Obrony 
Oddziału Laryngologicznego 
skutecznie przekonał radę 
społeczną szpitala i radnych z 
Komisji Zdrowia do negatyw-
nego zaopiniowania projektu 
uchwały o likwidacji oddziału , 
ale związkowcy wolą dmuchać 
na zimne. Tym bardziej, że w 
naszym wojewóztwie w ostat-
nich latach drastycznie ogra-
niczona została dostępność do 
usług laryngologicznych. M.in. 
zamknięte zostały oddziały w 
szpitalach w Chorzowie, w 
Jaworznie, Katowicach i Sie-
mianowicach Śląskich.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Stałe zatrudnienie 
to solidniejsza praca

Ochrona Zdrowia już po wyborach

W Dąbrowie Górniczej 
walczą o laryngologię

Pracownicy spółki ASK będą lepiej zarabiać. O swoje walczy też załoga Proseat (na zdjęciu protest z marca 2010 r.)

W Proseat pracownikom 
pozostał już tylko 
strajk generalny.

Foto: TŚD

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

§

Badania okresowe pracownic:

Wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci 

OJCA
Koledze 

Mieczysławowi Pietruchowi 
koleżanki i koledzy 

z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ Solidarność z Timken Polska w Sosnowcu

Z
godnie z pro-
jektem ustawy 
z 15.04.2010 r. 
o zmianie usta-
wy o świadcze-

niach opieki zdrowotnej 
fi nansowanych ze środków 
publicznych oraz ustawy 
Kodeks pracy pracownice 
będą wykonywać cytologię 
i mammografię w ramach 
badań okresowych. Wykona-
nie badań będzie warunkiem 
uzyskania orzeczenia lekar-
skiego stwierdzającego brak 
przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku. 

Kobiety w wieku od 25 do 
59 lat przy badaniach okreso-
wych będą musiały wykonać 
cytologię (badanie mające 
wykryć raka szyjki macicy), 
obowiązek wykonania mam-
mografii (badanie mające 
wykryć raka piersi) będzie 
zaś dotyczył kobiet w wieku 
od 50 do 69 lat. Badania będą 
finansowane ze środków 
publicznych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Projekt ustawy przygoto-
wało Ministerstwo Zdrowia. 

Projektowana ustawa aktu-
alnie znajduje się na etapie 
konsultacji społecznych – ter-
min zgłaszania uwag upływa 
w dniu 14 maja 2010 r. Prace 
nad wprowadzeniem obo-
wiązkowej mammografii i 
cytologii trwają w Minister-
stwie Zdrowia od 2008 r. 
Szczegóły przeprowadzania 
badań zostaną określone w 
rozporządzeniu ministra 
zdrowia.

Proponowane zmiany 
mają związek z profi laktyką 
antynowotworową, której 
obecny poziom jest niewy-
starczający, nadal bowiem 
u wielu kobiet stwierdza się 
chorobę nowotworową w za-
awansowanym już stadium, 
czyli wtedy, kiedy jej lecze-
nie jest już bardzo trudne i 
kosztowne. Polska ma jeden 
z najwyższych w Europie 
wskaźników umieralności 

na raka szyjki macicy – co 
roku umiera na niego ok. 
2000 kobiet.

Z danych NFZ wynika, że 
zdecydowana większość Polek 
nie korzysta z bezpłatnych 
badań profi laktycznych. W 
2007 r. Narodowy Fundusz 
Zdrowia wysłał ponad 2,7 
mln zaproszeń na badania 
wykrywające raka piersi 
(mammografi a) – w badaniu 
wzięło udział zaledwie 23,5% 
zaproszonych. Na ponad 6 
mln zaproszeń na badania 
dotyczące raka szyjki maci-
cy (cytologia) zareagowało 
jedynie 7,5% kobiet.

Lekarze specjaliści pod-
kreślają, że nowotwory szyjki 
macicy oraz piersi, wykryte we 
wczesnych stadiach, są łatwo 
wyleczalne – w ponad 90% 
przypadków. Wykrycie zmian 
grożących rakiem szyjki lub 
wczesnych zmian nowotwo-
rowych w szyjce jest możliwe 
dzięki regularnym badaniom 
cytologicznym.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Mammografi a i cytologia
w badaniach okresowych

Byłam na zwolnieniu chorobo-
wym 182 dni. Po tym okresie 
przeszłam na 4-miesięczne 
świadczenie rehabilitacyjne. 
W tym czasie zakład roz-
wiązał ze mną umowę bez 
wypowiedzenia. W fi rmie 
przepracowałam 13 lat. 
Czy należy mi się odprawa? 
Oczywiście umowa była na 
czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy na 
podstawie art. 53 § 1 pkt 1 
K.p., wynikające z długo-
trwałej niezdolności pra-
cownika do pracy wskutek 
choroby, nie jest podstawą 
do wypłaty odprawy. Do 

rozwiązania umowy w tym 
trybie dochodzi bez zastoso-
wania okresu wypowiedze-
nia, a w ustawie z dnia 13 
marca 2003 r. o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z 
pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedoty-
czących pracowników (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844) 
mowa jest o rozwiązaniu 
umowy w drodze wypowie-
dzenia dokonanego przez 
pracodawcę lub na mocy 
porozumienia stron.

Pod uwagę bierzemy 
też powody rozwiązania 
umowy – w tym przypad-

ku nie można powiedzieć, 
że przyczyna wystąpiła po 
stronie pracodawcy (co jest 
wymagane, aby zaistniała 
podstawa do wypłaty od-
prawy). Przyczyna dotyczy 
pracownika, a to z miejsca 
neguje prawo pracownika 
do odprawy pieniężnej.

Reasumując, odprawa 
pieniężna przysługuje pra-
cownikowi w sytuacji, gdy 
rozwiązanie stosunku pracy 
nastąpiło z przyczyn nieleżą-
cych po stronie pracownika 
za wypowiedzeniem doko-
nanym przez pracodawcę 
albo na mocy porozumienia 

stron. W przypadku opisa-
nym w pytaniu taka sytuacja 
nie występuje.

Inną sprawą jest prawo 
do odprawy rentowej, do 
której – zgodnie z art. 921 
K.p. – ma prawo pracow-
nik spełniający warunki 
uprawniające do renty z ty-
tułu niezdolności do pracy. 
Prawo do oprawy rentowej 
będzie rozpatrywane, jeśli 
pracownik w związku ze 
stanem zdrowia wystąpi 
o rentę.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Warunki uzyskania odprawy 
pieniężnej oraz odprawy rentowej

Kodeks pracy:

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

OJCA
Koledze

Mieczysławowi Pietruchowi
Przewodniczącemu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ Solidarność z Timken Polska w Sosnowcu

w imieniu 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący Piotr Duda

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

OJCA
Naszemu Koledze

Mieczysławowi Pietruchowi
w imieniu Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego 

NSZZ Solidarność

składa 
przewodniczący Krzysztof Piętak

Msza za Marka Mirynowicza
W piątek 14 maja o godz. 18.00 w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górni-
czej-Strzemieszycach odprawiona zostanie msza św. 
w intencji śp. Marka Mirynowicza w szóstą rocznicę 
śmierci. Regionalny Sekretariat Przemysłu Metalowego 
NSZZ „Solidarność” zaprasza związkowców wraz z pocz-
tami sztandarowymi.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA 
Koledze

Mieczysławowi Pietruchowi 
składają

Joanna Sińska i Piotr Kisiel
z Biura Terenowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność w Sosnowcu 

Być może już wkrótce mammografi a będzie częścią obowiązko-
wych badań okresowych kobiet

Foto: internet
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Sztandar Solidarności
kopalni Zofi ówka

Awers i rewers sztandaru Solidarności kopalni Zofi ówka

Na awersie sztandaru So-
lidarności jastrzębskiej 
kopalni Zofi ówka (dawny 
Manifest Lipcowy) jest po-
stać świętej Barbary oraz 
prośba „Patronko Górników 
módl się za nami”. Na jego 
rewersie widnieje napis 
„Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy KWK 
Manifest Lipcowy Jastrzę-
bie 1980” oraz benzyno-
wa lampa górnicza i dwa 
górnicze godła.

Idea wykonania sztanda-
ru zakładowej Solidarności 
zrodziła się tuż po strajkach 
w 1980 r. 

– Ufundowany został z 
datków przekazywanych 
przez załogę. Wykonanie 
sztandaru zamówiliśmy u 
sióstr zakonnych z Piekar 
Śląskich. Pracami nadzoro-
wała siostra Teresa – wspo-
mina Jan Bożek, czoło-
wy działacz Solidarności 
z Manifestu Lipcowego z 
tamtych czasów.

W Barbórkę 4 grudnia 
1980 r. na placu przed ko-
palnią odprawiona zosta-
ła uroczysta msza święta, 
podczas której sztandar 
poświęcił biskup Czesław 
Domin. W nabożeństwie 
uczestniczyło ponad 4 tys. 
wiernych.

13 grudnia 1981 r. związ-
kowy sztandar wynosi z 
kopalni Elżbieta Baradziej 
z zakładowej Solidarności. 

Do 1983 r. przechowuje go 
w sobie tylko wiadomym 
miejscu. 

– W kwietniu 1983 r. z wię-
zienia zostają zwolnieni dzia-
łacze związku z kopalni Ma-
nifest Lipcowy, jedni z wielu 
podejrzanych o wysadzenie 
pomnika Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej w Wodzisławiu. 
Miesiąc później w Kościele 
na Górce zapada decyzja o 
przejęciu sztandaru od Eli 
Baradziej przez zwolnionego 
z aresztu Piotra Blauta. Dwa 
lub trzy tygodnie później, 
bezpieka znajduje go w jego 
domu – opowiada Zbigniew 
Jaskólski, działacz Solidarno-
ści z Jastrzębia.

Dopiero w 1988 r., po 
strajkach w jastrzębskich 
kopalniach, okazuje się, 
że sztandar znajduje się 
w Komitecie Centralnym 
PZPR. Stamtąd odbiera 
go związkowiec z Manife-
stu Lipcowego Kazimierz 
Włodarek. Od tamtej pory 
sztandar Solidarności z ko-
palni Zofi ówka zadomowił 
się w związkowej siedzibie 
i towarzyszy związkowcom 
podczas wszystkich ważnych 
uroczystości. W kwietniu 
był z nimi w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie, by 
oddać hołd prezydentowi, 
jego małżonce i wszystkim 
ofi arom katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem.

BEA 

H
utnicy złoży-
li kwiaty pod 
figurą Św. Flo-
riana, znajdu-
jącą się obok 

budynku dyrekcji. Prze-
szli też ulicami dzielnicy 
Batory do Kościoła Wnie-
bowstąpienia Najświętszej 
Marii Panny, gdzie odpra-
wiona została msza święta 
w intencji pracowników 
z Batorego, spółek, oraz za-
kładowych emerytów renci-
stów, a także mieszkańców 
dzielnicy, nazywanej przed 
laty Hajduki Wielkie. 

– Na uroczystości Dnia 
Hutnika zapraszamy poczty 
sztandarowe Solidarności 
z okolicznych zakładów 
pracy. W tym roku swoją 
obecnością zaszczyciły 
nas poczty sztandarowe 
z Huty Kościuszko-Kró-
lewskiej, Huty Baildon, 
Alstom Konstal, czecho-
wickiej Walcowni Metali 
Nieżelaznych oraz Sek-
cji Krajowej Hutnictwa. 
Przyznam, że to była dla 
nas miła niespodzianka – 
mówi Stefania Penkała, 

przewodnicząca Solidar-
ności w Hucie Batory. 

 W tym uroczystym dniu 
życzenia dla załogi przekazał 
również prezes Huty Bato-
ry. Tradycją stało się, że w 
przededniu Dnia Hutnika w 
zakładzie organizowane są 
spotkania z hutniczymi jubi-

latami oraz z pracownikami, 
uhonorowanymi wyróżnie-
niami Zasłużony Pracownik 
Huty oraz Wpis do Księgi 
Ludzi Zasłużonych. 

– Każdego roku wśród 
wyróżnionych są członko-
wie Solidarności – podkreśla 
Stefania Penkała.

BEA

Nowe szkolenie na temat 
wyborów rad pracowników
W związku z nowelizacją ustawy o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (tzw. ustawy o radach 
pracowników) pracownicy Biura ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej przeprowadzą 
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 Te-
renowych.

DUMNI 
z naszych sztandarów

Pracownicy chorzowskiej Huty Batory uczcili Dzień Świętego Floriana. 
W uroczystościach udział wzięły delegacje z huty, spółek okołohutniczych, 
stowarzyszeń działających w zakładzie i wszystkich organizacji związkowych. 

Obchody święta
hutniczego patrona

Najlepszy sipowiec 
pilnie poszukiwany!
Rusza kolejna edycja konkursu organizowa-
nego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Kato-
wicach na „Najaktywniejszego Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy”. Jego celem jest 
promowanie działalności społecznych inspektorów 
pracy w sferze ochrony pracy i praworządności 
w stosunkach pracy. 

Kandydatów mogą zgłaszać zakładowe organiza-
cje Solidarności. Regulamin konkursu i karty zgło-
szeniowe są do pobrania we wszystkich biurach te-
renowych Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Termin 
zgłaszania kandydatów upływa 28 maja. 

Wszystkim hutnikom, ich rodzinom oraz emerytom hutniczym 
O okazji Dnia Hutnika pragnę przekazać życzenia spokojnej, 

bezpiecznej i stabilnej pracy oraz opieki świętego Floriana
Przewodniczący Regionalnej Sekcji Hutnictwa 

NSZZ Solidarność
Andrzej Karol

Z okazji hutniczego święta wszystkim pracownikom branży 
życzenia wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej 

oraz w życiu osobistym składa
Przewodniczący Regionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego NSZZ Solidarność

Krzysztof Piętak

Drodzy Hutnicy
Z Okazji Dnia Hutnika składam Wam serdeczne życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 
bezpieczeństwa, stabilizacji i satysfakcji z pracy zawodowej 

oraz błogosławieństwa i opieki Świętego Floriana. 
W imieniu Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa 

Przewodniczący Adam Ditmer

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność za-
chęca do zamawiania płyt z fi lmem 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas” 
oraz książki poświęconych 
kapelanowi naszego związku. 
W ofercie dla członków Solidarności 
płyta i książka kosztują 36,99 zł. 
Przy większych zamówieniach możliwe 
są dodatkowe rabaty.

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

Niezwykła książka i fi lm
o kapelanie Solidarności

Członkowie 
hutniczych 
pocztów 
sztandarowych 
zawsze ubrani 
są w stroje 
stalowników, 
a w składzie 
pocztu 
sztandarowego 
Solidarności Huty 
Batory 
od kilku lat jest 
„hutniczka” 
ubrana w ludowy 
strój śląski 

Uroczyste obchody Dnia 
Hutnika zorganizowane 
zostały również w innych 
zakładach branży, m.in. w 
Walcowni Metali „Dziedzice” 
w Czechowicach-Dziedzicach 
oraz w hutach Katowice i Kró-
lewska, wchodzących w skład 
Arcelor Mittal. 

– Tegoroczne obchody 
Dnia Hutnika przysłoniły 
obawy o przyszłość branży, 
która została poważnie osła-
bione przez ogólnoświatowy 
kryzys – mówi Andrzej Karol, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ „S”. 
Zaznacza, że lęk hutników 
pogłębiają obecne problemy w 

Grecji, powodujące wahania 
w kursach walut. – O tym, że 
sytuacja w hutnictwie jesz-
cze nie jest klarowna mówili 
również podczas uroczystości 
prezesi Huty Batory i Walcow-
ni Metali „Dziedzice” – dodaje 
Andrzej Karol.

Dzień Święto Floriana to 
również święto koksowników. 
Związkowcy z Koksowni Przy-
jaźń obchodzili je nie tylko 
podczas ofi cjalnych uroczy-
stości, ale także na tradycyj-
nej karczmie koksowników. 
Jak zwykle na tego typu 
imprezach nie zabrakło 
wspólnych śpiewów, zabaw
i konkursów.

Foto: TŚD


