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Ś
ląskie, małopolskie, 
podkarpackie i świę-
tokrzyskie to woje-
wództwa, które jako 
pierwsze odczuły skut-

ki kataklizmu. Tylko w naszym 
województwie zniszczonych 
zostało blisko 6 tys. budynków 
mieszkalnych i blisko 900 km 
dróg. Schronienia w szkołach 
i u sąsiadów musiały szukać 
tysiące osób.

– Straty są ogromne. Nie-
które domy zostały zalane 
po same dachy, ale trudno 
jeszcze mówić o konkretnych 
liczbach, trwa liczenie strat. Po 
ich oszacowaniu będziemy 
mogli myśleć o konkretnej 
pomocy – mówi Cezary Ko-
stecki, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Nitroergu w 
Krupskim Młynie. 

Tam woda wdarła się też 
do zakładu. Podtopiony został 
wydział produkcji materiałów 
wybuchowych, gdzie praca zo-
stała wstrzymana na trzy dni. 
Biurowiec fi rmy również ucier-
piał. – Zalany został cały parter, 
w tym pomieszczenie komisji 
zakładowej. Musieliśmy wyno-

sić na górę i ratować, co tylko 
się dało, sprzęt komputerowy i 
meble. Dziękujemy wszystkim 
pracownikom, którzy zaanga-
żowali się w ratowanie miejsc 
pracy – dodaje Kostecki.

Zdaniem związkowców, 
straty w Krupskim Młynie by-
łyby mniejsze, gdyby sztaby 
kryzysowe porozumiały się ze 
sobą. Zaznaczają, że mieszkańcy 
gminy nie zostali w porę ostrze-
żeni o zamiarze spuszczenia 
nadmiaru wody ze zbiornika 
w Kaletach-Zielonej.

– Od ponad tygodnia je-
steśmy na pełnych obrotach. 
Robimy co w naszej mocy, ale 

zniszczenia są ogromne, tylko 
na jednym osiedlu domków 
jednorodzinnych zalanych 
zostało 80 budynków – mówi 
Bolesław Jonkisz, przewodni-

czący Solidarności w Walcowni 
Metali „Dziedzice” w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Powódź 
dotknęła nie tylko Czechowice, 
zalane zostały również m,in. 

Dankowice i Kaniówek. – Jako 
komisja zakładowa w pierwszej 
kolejności będziemy pomagać 
członkom związku – dodaje 
Jonkisz. Podkreśla, że sytuacja 

w gminie w dalszym ciągu jest 
bardzo trudna, część domów 
znalazła się pod wodą już 
ponad tydzień temu. – Teraz 
najbardziej obawiamy się epi-
demii – mówi Jonkisz.

Rozlewisko, które powstało 
w Bieruniu Nowym ma po-
wierzchnię około 8 km kw. 
Ze wstępnych szacunków 
wynika, że ucierpiało ok. 2 tys. 
mieszkańców gminy, wśród 
nich pracownicy KWK „Piast”. 
W pomoc powodzianom, jako 
pierwsza zaangażowała się 
zakładowa Solidarność, Zwią-
zek Zawodowy Pracowników 
Dołowych i dyrekcja kopalni. 
– Niektórzy zostali dosłownie 
bez niczego, dostarczaliśmy im 
podstawową odzież – mówi 
Bolesłwa Hutek, przewodni-
czący Solidarności w kopalni 
„Piast” w Bieruniu.

Skutki powodzi odczuła 
też fabryka Fiata w Tychach, 
która musiała wstrzymać 
produkcję, gdy na czas nie 
dotarły szyby z walczącej z 
żywiołem huty szkła w San-
domierzu.

AGNIESZKA KONIECZNY 

Takiej powodzi nie było nawet w 1997 r. Sytuacja w województwie śląskim zaczęła się już stabilizować, 
ale opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń i ludzkich tragedii. Na razie trwa szacowanie strat, ale o powrocie 
do normalności długo nie będzie można mówić.

Region liczy straty po powodzi

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność szybko włączyła się w 
pomoc poszkodowanym przez 
powódź. Wsparcie dostali już 
powodzianie z Bierunia.  

Już w zeszłym tygodniu 
Prezydium Zarządu Regionu 
rozesłało maile do wszyst-
kich terenowych struktur 
związku z pytaniem o zakres 
potrzebnej pomocy. - Ludzie 
na terenach objętych powo-
dzią najlepiej wiedzą, czego 
potrzeba im i ich sąsiadom. 
Chcemy, żeby nasze wsparcie 
trafi ło do tych najbardziej 
potrzebujących i było dobrze 
wykorzystane. Dlatego czeka-
my na konkretne sygnały od 
naszych koleżanek i kolegów 
z zalanych terenów - mówi 
szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności Piotr Duda.   

Pierwsze wsparcie już 
zostało przekazane. Związ-
kowcy z kopalni Piast w Bie-
runiu zwrócili się o pomoc 
rzeczową dla ewakuowa-

nych powodzian, którzy 
teraz mieszkają w tamtejszej 
Szkole Podstawowej nr 3. 
Dzięki Solidarności do po-
trzebujących trafi ły już m. 
in. środki czystości i czajniki 
bezprzewodowe.   

Podobną pomoc związ-
kowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności udzielali 13 
lat temu podczas powodzi 
tysiąclecia. Wtedy ekipy 
remontowe składające sie 
z członków Solidarności 

pomagały w odbudowie 
zniszczonej przez powódź 
Lubomii. Pomoc rzeczową 
dostali również mieszkańcy 
innych gmin. 173 dzieci Ra-
ciborza, Lubomii i Międzyle-
sia spędziło też wakacje na 
koloniach sfi nansowanych 
i zorganizowanych przez 
działającą przy Śląsko-Dą-
browskiej „S” Fundacji im. 
G. Kolosy.   

Podobnie będzie i w tym 
roku. - Zarezerwujemy miej-
sca dla tych dzieci, które z 
powodów związanych z po-
wodzią, na przykład kłopo-
tów fi nansowych rodziców, 
nie będą mogły wyjechać na 
normalne wakacje. Tak jak i 
wtedy, tak i teraz związkowe 
ekipy remontowe wyruszą 
na pomoc najbardziej po-
szkodowanym. Szczegóły 
dopracujemy z naszymi 
strukturami terenowymi - 
zapowiada Piotr Duda.
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APEL O POMOC!
Drogie Koleżanki i Koledzy – Członkowie NSZZ Solidarność!

Mieszkańcy naszego Regionu!

Klęska powodzi, która dotknęła nasz kraj, doprowadziła 
do olbrzymich strat materialnych. Zniszczonych zostały 

tysiące domów, budynków gospodarczych 
i obiektów użyteczności publicznej. 

Również w naszym regionie wiele osób utraciło
dorobek całego życia. 

Śląsko-Dąbrowska Solidarność nie może o nich zapomnieć. 
Zwracamy się z apelem do wszystkich, 

którzy chcą i mogą pomóc, o wsparcie poszkodowanych.
 Liczy się każda złotówka!

Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o wpłatę 
na konto Zarządu Regionu:

ING Bank Śląski S.A.  Oddział w Katowicach
 nr 03105012141000000700010739

z dopiskiem  „Powódź”.

Wszystkie pieniądze zostaną przekazane potrzebującym!

Prezydium Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 

Solidarnościowe wsparcie dla powodzian

Tylko na Śląsku 
zalanych zostało blisko 
6 tys. budynków 
mieszkalnych
i blisko 900 km 
dróg. Schronienia 
w szkołach i u 
sąsiadów musiały 
szukać tysiące osób.

Krupski Młyn to jedno z miejsc w naszym regionie, które bardzo ucierpiało z powodu powodzi

Powódź doprowadziła do olbrzymich strat materialnych

Foto: TŚD

Foto: internet
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INNI napisali

Pracownikom 
będzie trudniej 
wziąć urlop na 
żądanie

K
omisja Przyjazne Państwo chce, 
żeby pracownicy nie mogli ko-
rzystać z czterech dni urlopu na 

żądanie z rzędu. 
Podwładnym trudniej będzie orga-

nizować nieformalne strajki lub nie 
przychodzić do pracy z powodu nie-
trzeźwości. Posłowie z sejmowej ko-
misji Przyjazne Państwo chcą bowiem 
ograniczyć możliwość korzystania z 
czterech dni urlopu na żądanie w do-
wolnie wybranym przez siebie terminie. 
W tej sprawie będzie przygotowany 
projekt zmiany kodeksu pracy.

Zanim zostanie on uchwalony, trafi  
do Komisji Trójstronnej (KT), aby opi-
nie w tej sprawie mogły przedstawić 
inne organizacje pracodawców i związ-
ki zawodowe. Propozycja uzyskała 
wstępne poparcie rządu, jeśli dojdzie 
do kompromisu w KT. (...)

– Obowiązujące zasady wniosko-
wania o urlop w praktyce mogą zde-
stabilizować organizację pracy fi rm, w 
tym zwłaszcza tych, które pracują w 
ruchu ciągłym – mówi Monika Gał-
doch, radca prawny, przedstawicielka 
Konfederacji Pracodawców Polskich 
(KPP).

To na wniosek KPP posłowie zaj-
mują się zmianami w kodeksie pracy. 
Sejm zajmie się także likwidacją innych 
przepisów, które utrudniają fi rmom 
prowadzenie działalności gospodarczej 
i zatrudnianie pracowników. Posłowie 
chcą m.in., aby fi rmy nie musiały kie-
rować na wstępne badania lekarskie 
pracowników, których w ciągu 30 dni 
od rozwiązania poprzedniego stosunku 
pracy znów zatrudnią na podstawie 
kolejnej umowy. Obecnie nie muszą 

kierować ich na badania tylko wtedy, 
gdy przyjmą ich ponownie do pracy 
bezpośrednio po zakończeniu po-
przedniej umowy (czyli najpóźniej 
następnego dnia). To powoduje prob-
lemy, bo jeśli przerwa w zatrudnieniu 
potrwa choćby kilka dni, konieczne 
jest przeprowadzenie badań. Resorty 
pracy i zdrowia nie będą przeciwsta-
wiać się tej propozycji.

Posłowie chcą też uprościć proce-
durę nakładania kar porządkowych 
na pracowników. Firmy nie będą mu-
siały ponownie analizować sprawy, 
jeśli pracownik złoży sprzeciw od ich 
decyzji dotyczącej ukarania.

Komisja Przyjazne Państwo odmó-
wiła natomiast poparcia m.in. propo-
zycji likwidacji czteroletniego okresu 
ochronnego przed zwolnieniem dla 
osób w wieku przedemerytalnym.

– Tego typu zmiany mają charakter 
systemowy. Komisja ma zaś zajmować 
się tylko usuwaniem biurokratycznych 
obowiązków, które utrudniają dzia-
łalność przedsiębiorcom – tłumaczy 
Hanna Zdanowska, posłanka PO, wi-
ceprzewodnicząca sejmowej Komisji 
Przyjazne Państwo. 

» Dziennik Gazeta Prawna,
21 maja 2010, Łukasz Guza

Wskutek powodzi 
nie pracują, co na 
to szef?  
Z 

powodu powodzi wiele fi rm nie 
działa. Osoby, które straciły cały 
swój dobytek, nie mają teraz 

głowy do pracy. Jak nieobecność w 
pracy (lub zamknięte zakłady pracy) 
wskutek powodzi , traktowane są w 
kodeksie pracy? 

- Oczywiście powódź musi zostać 
uznana przez szefa za usprawied-

liwioną przyczynę nieobecności. 
Pracownik musi niezwłocznie lecz 
najpóźniej następnego dnia poin-
formować szefa, że nie przyjdzie do 
pracy wskutek klęski żywiołowej. 
Pracownik musi też wskazać ile dni 
go nie będzie, musi umotywować, 
że jest to podyktowane zalaniem 
domu, że nie może teraz pracować. 
Szef musi to zaaprobować. Można 
również poprosić o zaświadczenie 
wójta, który wskaże że pracownik nie 
mógł dotrzeć do pracy, bo np. drogi 
były zalane lub że pracownik stracił 
cały dobytek i musiał pracować przy 
likwidacji szkód. Warto też dodać, że 
za czas nieobecności pracownik nie 
otrzyma wynagrodzenia. Pracownik 
może też skorzystać czterech dni ur-
lopu na żądanie, wówczas zachowuje 
prawo do pensji – wyjaśnia Krzysztof 
Gralczyk, prawnik, specjalizuje się 
m.in. w prawie pracy. 

A co, gdy szef nie może zapew-
nić pracownikom wykonywania 
pracy? 

- Zgodnie z przepisami, jeśli praco-
dawca nie będzie mógł zapewnić innej 
pracy, musi wypłaci wynagrodzenia 
za czas przestoju. Jeśli wysokość tego 
wynagrodzenia nie jest określona 
w umowie o pracę, wynosi 60 proc. 
zwykłej stawki. Nie może być jednak 
niższe niż minimalna płaca – tłuma-
czy Krzysztof Gralczyk. 

 » www.wp.pl, 24 maja 2010

TRZY pytania
Ks. bp Jerzy Maculewicz, administrator apostolski 
w Uzbekistanie, franciszkanin, przyjaciel Solidarności  

To był czas wielkiej bezinteresowności
Solidarność ukształtowała życiorysy i 
postawy wielu Polaków. Jakie znacz-
nie miała w życiu księdza? 

– Gdy rodziła się Solidarność, służy-
łem w wojsku, od 1979 roku do 1981 
roku. Kiedy wyszedłem do cywila, 
był stan wojenny. Ale miałem bliskie 
związki z ludźmi, którzy działali, w 
nielegalnych wówczas, strukturach 
NSZZ Solidarność w Hucie Katowice. 
Aktywnie działałem w Duszpasterstwie 
Ludzi Pracy przy parafii   św. Antoniego 
w Dąbrowie Górniczej, gdzie spotyka-
łem się i współpracowałem z wieloma 
wspaniałymi ludźmi z Solidarności. 
To był czas ludzi, którzy żyli ideą i 
nie myśleli o tym, jakie będą mieli z 
tego korzyści. To był okres wielkiej 
bezinteresowności. Ten czas pomógł 
mi dojrzewać do mojego powołania. 
Z jednej strony była Solidarność, a z 
drugiej strony też moje dojrzewanie 
jako chrześcijanina i jako człowieka, 
który później stał się zakonnikiem, a 
teraz jest biskupem.
Jest ksiądz ostatnim biskupem mia-
nowanym przez Jana Pawła II, na 
dzień przed śmiercią Ojca Świętego. 

Czy to stanowi dla księdza dodatko-
we zobowiązanie?

– W ostatnim okresie swojego życia 
Jan Paweł II podjął decyzję o erygo-
waniu administratury apostolskiej 
w Uzbekistanie i naznaczeniu pierw-
szego biskupa. To był Wielki Tydzień, 
akurat byłem w Rzymie, pracowałem w 
zakonie franciszkanów i wezwał mnie 
kardynał Angelo Sodano mówiąc, że 
papież chce, żebym został biskupem 
Uzbekistanu. Nawet się nie zasta-
nawiałem czy chcę, czy nie chcę do 
tego kraju jechać. Uważałem, że temu 

człowiekowi, w tym momencie życia, 
w momencie zmagania się z cierpieniem, 
nie można odmówić. Moją nominację 
ogłoszono 1 kwietnia, 2 kwietnia papież 
umarł. Czasami odzywa się we mnie 
coś, co przypomina mi, że papież Jan 
Paweł II w takim momencie swojego 
życia mnie naznaczył i że ja powinie-
nem wciąż patrzeć na jego posługę, 
wiele się od niego uczyć i przynajmniej 
próbować starać się być tak dobrym 
pasterzem jak on.
Pełnienie biskupiej posługi w Uz-
bekistanie to z pewnością niełatwe 
zadanie?

– To jest przede wszystkim kraj 
muzułmański. Ponad 80 procent oby-
wateli to wyznawcy islamu. Ale mam 
przyjaciół i znajomych, którzy są mu-
zułmanami i odnoszą się z wielkim 
szacunkiem do ludzi, którzy wierzą w 
Boga. Mamy pięć parafii  , dwa miejsca 
dojazdowe, kilkaset osób, ale mamy 
też powołania. To kościół młody, co 
roku pojawiają się nowi ludzie, śred-
nia wieku jest niska i to daje nadzieję 
na przyszłość.

POD

Spotykałem się 
i współpracowałem 
z wieloma wspaniałymi  
ludźmi z  Solidarności. 
Oni żyli ideą i nie my-
śleli o tym, jakie będą 
mieli z tego korzyści.

LICZBA tygodnia

800 mln
złotych tyle wynoszą szacunkowe straty 
związane ze zniszczeniem przez powódź 
wielu odcinków dróg zarządzanych przez  
Generalną Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. I są to na razie wstępne szacunki 
dotyczące głównie naszego regionu,  Mało-
polski i okolic Sandomierza. Według danych 
GDDKiA powódź zatrzymała 23 ważne in-
westycje drogowe i spowodowała poważne 
szkody na kilku odcinkach budowanej auto-
strady A1 na terenie woj. śląskiego. Szkód 
na pozostałych drogach zarządzanych przez 
samorządy jeszcze nie oszacowano. 
Ulewne deszcze i powódź wyrządziły potęż-
ne szkody w rolnictwie. Straty w uprawach 
nowalijek są szacowane na 50 proc., a to 
oznacza bardzo wysokie ceny warzyw 
w handlu.  Problemy związane m.in. z kło-
potami transportowym spowodowanymi 
przez powódź dotknęły też zakłady przemy-
słowe. Tyski Fiat był zmuszony na kilka dni 
wstrzymać produkcję. Straty spowodowane 
przez powódź z 1997 roku wyniosły ponad 
12 mld. Ta obecna  z pewnością będzie nas 
wszystkich kosztowała dużo drożej. 

Związkowcy z Solidarności rozdawali przed sklepami 
sieci Kaufl and ulotki informujące o trudnej sytuacji 
pracowników. 

Akcja prowadzona była we wtorek 25 maja przed skle-
pami w Chorzowie oraz Rudzie Śląskiej. W ten sposób Dział 
Rozwoju Związku Komisji Krajowej rozpoczął nagłaśnianie 
problemów załogi Kaufl anda. 

Solidarność w tej sieci działa od 10 maja. Tuż po powsta-
niu organizacji związkowcy przekazali pracodawcy petycję 
ze swoimi postulatami.  Domagają się w niej m. in. podwyż-
ki wynagrodzeń, wpływu na podział środków z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, poprawy warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz umów o pracę na czas nieokre-
ślony. 

– W Kaufl andzie zarabia się ok. 1200 zł netto  – wyjaśnia 
Mariusz Skrzypek, koordynujący projekt powstawania związku 
w tej sieci. – Są niskie odpisy na fundusz socjalny, dodatkowo 
pracownicy nie mają wpływu na jego wykorzystanie. Wiele do 
zrobienia jest też w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skrzypek podaje przykłady lekceważenia przez pracodawcę 
przepisów bhp. – Kasjerki mają niewygodne krzesła, przez co za-
miast siedzieć, praktycznie stoją przy kasach. Drabiny nie mają 
antypoślizgowych zabezpieczeń, zdarzają się upadki z nich.

Związkowcy oczekują też zmiany praktyki w zakresie za-
wierania umów o pracę. – W Kaufl andzie normą są nawet 
kilkuletnie umowy na czas określony. To utrudnia codzienne 
życie pracownikom. Mają na przykład kłopoty z wzięciem 
kredytu – mówi Mariusz Skrzypek.

Kilka dni temu kierownictwo sieci odpowiedziało na list 
zakładowej Solidarności. – To było ogólne pismo, nie odnieśli 
się w nim do naszych postulatów. Zaproponowali spotkanie, ale 
dopiero w drugiej połowie czerwca – mówi Mariusz Skrzypek.

Solidarność nie zamierza tak długo czekać. Akcje ulotko-
we przed marketami Kaufl anmda trwać będzie do końca ty-
godnia. 9 czerwca przed sklepem we Wrocławiu związkowcy 
organizują pikietę. Tydzień później podobna akcja odbędzie 
się w Rudzie Śląskiej. 

WG

Ulotki przed Kaufl andem

Akcja przed sklepem w Chorzowie, na zdj. Bożena Poloczek 
z Biura ds. Rozwoju Śląsko-Dąbrowskiej „S” 

Foto: T. Krzak
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Dlaczego dorośli nie powinni 
rezygnować z dalszej nauki, 
jak wykorzystać pieniądze z 
Unii Europejskiej na szkolenia 
i jakie przepisy wspomagają 
dokształcanie w czasie pracy? 
Na te i inne pytania będzie 
można znaleźć odpowiedzi 
podczas lipcowej konferen-
cji poświęconej kształceniu 
ustawicznemu. Jej organiza-
torem jest Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność.

Konferencja będzie częścią 
realizowanego od kwietnia 
do października tego roku 
unijnego projektu „Promo-
cja kształcenia ustawicznego 
w województwie śląskim”, 
współfi nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Jego celem 
jest popularyzacja idei nauki 
przez całe życie, a rozumianej 
jako zwykłe kursy i szkole-
nia zawodowe, jak i wieczo-

rowe szkoły, studia wyższe 
jak i podyplomowe. Ważne 
jest również przekonanie 
szefów przedsiębiorstw czy 
kierujących działami per-
sonalnymi, że warto inwe-
stować w pracowników, bo 
to pozwala fi rmie zachować 
konkurencyjność. 

Konferencja, która 6 lipca 
o godz. 9.30 odbędzie się w 
siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności (Katowice, ul. Flo-
riana 7), skierowana będzie 
zarówno do pracodawców, 
jak i pracowników. - Chcemy 
pokazać, w jaki sposób dzięki 
ciągłemu dokształcaniu, pra-
cownicy mogą zwiększać swą 
atrakcyjność na rynku pracy. 
Do udziału w konferencji za-
praszamy też pracodawców. 
Zdobędą na niej wiele cennych 
informacji, w jaki sposób 
można organizować dokształ-
canie pracowników oraz jak 
motywować do podnoszenia 

kwalifi kacji – podkreśla koor-
dynator projektu Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

Udział w konferencji jest 
bezpłatny. By w niej uczest-
niczyć, należy wypełnić kartę 
zgłoszeniową, która jest do 
pobrania ze stron www.usta-

wiczne.pl i www.solidarnosc-
kat.pl. Wypełnione zgłoszenie 
należy następnie wysłać do 
2 lipca pod nr faksu: 032 253 
73 73 lub 032 253 78 00, lub 
mailem na adres zagranicz-
ne@solidarnosc-kat.pl.

 WOJCIECH GUMUŁKA

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność zaprasza związkow-
ców do udziału w nowym 
szkoleniu „Prawo pracy 
jako narzędzie dialogu 
społecznego”.

Szkolenie to część pro-
jektu unijnego „Dialogiem 
nie styliskiem”, który Śląsko
-Dąbrowska „S” realizuje od 
początku maja. Jego celem 
jest doskonalenie kompe-
tencji działaczy z naszego 
związku w zakresie dialogu 
społecznego. Związkow-
cy poznają też konkretne 
przypadki z zakresu dialo-
gu społecznego, również 
takie, które zakończyły się 
postępowaniem pojednaw-
czym. Wszystko po to, by 
wzmocnić pozycje związ-
kowców w rozmowach z 
pracodawcą. Kontynuacją 
będą zaś dodatkowe szko-
lenia z zakresu skutecznej 
komunikacji, makroeko-
nomii oraz równości szans 

kobiet i mężczyzn, które 
będą realizowane późną 
jesienią oraz w pierwszym 
kwartale 2011 roku. 

W pierwszym etapie pro-
jektu zorganizowanych zo-
stanie 8 szkoleń, w których 
weźmie udział 160 działaczy 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. Pierwszeństwo w 
naborze będą mieli młodzi 
działacze oraz kobiety. 

Pierwsze szkolenie odbę-
dzie się w połowie lipca w 
Wiśle. Kolejne – we wrześ-
niu i październiku. Pro-
wadzić je będą Jadwiga 
Piechocka i Krzysztof Hus 
z Biura ds. Rozwoju i Szko-
leń Związkowych Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. 

Projekt współfi nanso-
wany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

WG

Terminy i miejsca szkoleń:
• I szkolenie:  12 – 16 lipca 2010, Wisła 
•  II szkolenie: 13 – 17 września 2010, Wisła
•  III szkolenie: 22 – 26 wrzesień 2010, Gliwice 
•  IV szkolenie: 30 wrzesień – 7 październik 2010, 
  Jastrzębie Zdrój
•  V szkolenie: 11 – 15 październik 2010, Wisła
•  VI szkolenie: 11 – 15 październik 2010, Wisła
•  VII szkolenie: 15 – 19 listopad 2010, Wisła
•  VIII szkolenie:  22 – 26 listopad 2010, Katowice 

Na naukę nigdy nie jest za późno

Nowe szkolenie 
związkowe

Program konferencji

„Kształcenie ustawiczne jako źródło 
adaptacyjność i konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz pracowników” 
6 lipca 2010 r.

Sala Konferencyjna NSZZ Solidarność 
w Katowicach, ul. Floriana 7

9:00 – 9:30  rejestracja uczestników
9:30 – 9:45 Powitanie uczestników przez przedstawicieli 

Partnerstwa:
 Piotr Duda – Przewodniczący Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
 Michał Wójcik – Dyrektor Naczelny Izby 

Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach

9:45 – 10:15 Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia 
społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej 
na wiedzy – prof. dr hab. Janusz Strużyna, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

10:15 – 10:45 Prawne przesłanki kształcenia ustawicznego 
w zakładach pracy – prof. dr hab. Jakub Stelina, 
Uniwersytet Gdański

10:45 – 11:00  przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Kształcenie ustawiczne w procesie 

poprawy konkurencyjności i adaptacyjności 
przedsiębiorstw – prof. dr hab. Jan Klimek, 
Szkoła Główna Handlowa

11:30 – 12:00  Wspieranie kształcenia ustawicznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Jacek 
Kwiatkowski, Prezes Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach

12:00 – 12:30  Praktyka kształcenia ustawicznego kadr 
w województwie śląskim – dr Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, koordynator projektu

12:30  Zakończenie i poczęstunek

W  
u r o c z y -
stościach 
uczestni-
czyły wła-
dze związku 

i około stu pocztów sztanda-
rowych z całej Polski. Do 
Krakowa przyjechały setki 
związkowców z naszego 
regionu z przewodniczącym 
Zarządu Regionu Piotrem 
Dudą i kapelanem Śląsko-
Dąbrowskiej „S” ks. Stani-
sławem Puchałą. 

 Przed mszą członkowie 
związku odwiedzili kryptę, 
w której spoczywają Lech 
i Maria Kaczyńscy. Związ-
kowcy pokłonili się prezy-
denckiej parze. W imieniu 
całej Solidarności złożono 
tam wieniec. 

Uroczystej mszy świę-
tej w wawelskiej katedrze 
przewodniczył metropolita 
krakowski kardynał Sta-
nisław Dziwisz W homilii 
mówił, że przeżycia ostatnich 
dwóch miesięcy stanowią 
trudne doświadczenie dla 
nas wszystkich. Złożyły się 
na nie najpierw katastrofa 
samolotu prezydenckiego 
pod Smoleńskiem, a od kil-
kunastu dni – niszczycielska 
powódź. 

– Czuliśmy, że pomimo 
codziennych sporów i napięć, 
towarzyszących zmaganiom 
o właściwy kształt życia nasze-
go narodu, przecież i przede 
wszystkim stanowimy wspól-
notę wiary i nadziei, języka i 
kultury, dobra i solidarności. 
Jednoczyło nas nieszczęście 
i skupiało ono naszą uwagę 
na tym, co naprawdę istotne 

i ważne w życiu człowieka, w 
jego jakże kruchej egzysten-
cji - zaznaczył metropolita 
krakowski. 

Kard. Dziwisz zwrócił się 
do przedstawicieli Solidar-
ności. Jak mówił, dzięki soli-
darnościowemu zrywowi od 
dwóch dziesięcioleci możemy 
żyć w wolnym kraju. - Wol-

ność jest trudnym darem, bo 
jest jednocześnie zadaniem. 
Dzisiaj Polsce potrzebna jest 
Solidarność, bo zawsze, w 
każdych warunkach będą 
ludzie cierpiący, bezbron-
ni, zepchnięci na margines 
społeczeństwa, szukający 
oparcia i domagający się 
dla siebie słusznych praw - 
mówił hierarcha. 

Biskup życzył Solidarności, 
by ta pozostała wierny ko-
rzeniom, z których wyrastał. 
- Były to i są korzenie chrześ-
cijańskie, ewangeliczne.

W homilii nie zabrakło 
też odwołania się do po-
wodzi. - Nieszczęście budzi 
odzew i wyzwala pokłady 
dobra w ludzkich sercach. 
Z wdzięcznością myślimy o 
wszystkich, którzy spieszą z 

pomocą ofi arom powodzi – 
dodał kapłan.

Po nabożeństwie związkow-
cy przeszli pod Krzyż Katyński 
u stóp Wawelu, gdzie odbyła 
się wspólna modlitwa. Tysiące 
zapalonych zniczy uformo-
wało kolejny krzyż. 

Związkowa pielgrzymka 
do Krakowa związana była 
również z 50 rocznicą posta-
wienia krzyża w Nowej Hucie. 
Organizatorzy przekazali 
ministrowi w Kancelarii Pre-
zydenta Andrzejowi Dudzie 
makietę krzyża i Dzwonu 
Zygmunta. Pierwotnie dary 
te miały trafi ć do prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Teraz 
trafią do jego córki Marty 
i brata Jarosława.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
WOJCIECH GUMUŁKA

Ponad 2 tysiące tysięcy związkowców z Solidarności z całego kraju przyjechało 
we wtorek na krakowski Wawel, by podczas uroczystej mszy świętej 
modlić się w intencji ofi ar katastrofy w Smoleńsku.

Solidarność modliła się
za ofi ary katastrofy

Od kilkunastu dni w internecie 
działa specjalna strona projektu 
„Promocja kształcenia ustawicz-
nego w województwie śląskim”. 
Pod adresem www.ustawiczne.pl 
znajdują się informacje o projek-
cie, historie osób, które zdecy-
dowały się kontynuować naukę, 
przykłady pracodawców, którzy 
pomagają swym pracownikom 
w kontynuowaniu nauki oraz 
galerie zdjęć. 

Po nabożeństwie związkowcy złożyli wieńce i kwiaty pod Krzyżem Katyńskim przy Wawelu

Polsce potrzebna 
jest Solidarność, bo 
zawsze, w każdych 
warunkach będą 
ludzie cierpiący, 
bezbronni, zepchnięci na 
margines społeczeństwa, 
szukający oparcia.

Foto: TŚD
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Zabrze 
»  21 MAJA W BIURZE Terenowym 
w Zabrzu odbyło się szkolenie na temat 
nowych zasad przeprowadzania wyborów 
do rad pracowników. Szkolenie prowadzili 
Jadwiga Piechocka i Krzysztof Hus, spe-
cjaliści z Biura Szkoleń Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczyło w nim 
kilkunastu związkowców.  

Sosnowiec
» 13 CZERWCA W KOŚCIELE pw. Świę-
tej Trójcy w Będzinie, z inicjatywy tamtej-
szych komisji zakładowych NSZZ Solidar-
ność, odprawiona zostanie msza święta 
w intencji ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas 
nabożeństwa odbędzie się uroczystość prze-
kazania do świątyni witraża z wizerunkiem 
kapelana Solidarności, ufundowanego przez 
będzińskich związkowców. 

» 2 CZERWCA W SOSNOWIECKIM Biu-
rze Terenowym odbędzie się szkolenie dla 
związkowców na temat nowych zasad prze-
prowadzania wyborów do rad pracowników. 
Szkolenie poprowadzą Jadwiga Piechocka i 
Krzysztof Hus z Biura Szkoleń ZR. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 27 maja. - Zainte-
resowanie szkoleniem jest bardzo duże. Do 
tej pory chęć uczestnictwa w nim zgłosiło 
27 związkowców – mówi Joanna Sińska, 
kierownik sosnowieckiego Biura Terenowego.

» 20 CZERWCA W SOSNOWCU-NIWCE 
odbędzie się uroczystość nadania rondu przy 
zbiegu ul.Wojska Polskiego i Mikołajczyka 
nazwy Rondo 30-lecia NSZZ Solidarność.

Pszczyna
» ZAKŁADY PRACY w Czechowicach Dzie-
dzicach nie ucierpiały w wyniku powodzi. 
Wyjątkiem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Miejskiej, ale tam sytuacja jest pod kontrolą. 
Niestety, skutki żywiołu najdotkliwiej odczuli 
mieszkańcy miasta – informuje Katarzyna 
Mitoraj z Biura Terenowego w Pszczynie. 
Organizacje związkowe z obszaru działania 
pszczyńskiego Biura na bieżąco monitorują 
sytuację swoich członków, którzy ucierpieli w 
powodzi. Związkowcy podkreślają, że godne 
szacunku są postawy pracodawców, którzy 
ułatwiają powodzianom godzenie wykonywa-
nia obowiązków służbowych z koniecznością 
ratowania i zabezpieczania dobytku.

Z BIUR 
terenowych

P
rzypomnijmy: 
w 2009 roku za-
rząd pod preteks-
tem kryzysu i bez 
porozumienia ze 

związkami zawodowymi 
zdecydował, że w koncernie 
obowiązywać będzie zerowy 
wskaźnik wzrostu wynagro-
dzeń. W efekcie pracownicy 
ponieśli stratę w rocznych 
dochodach od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych. Do 
tej pory żaden z poprzednich 
zarządów, mimo różnych 
zawirowań ekonomicznych, 
nie zdecydował się na pokry-
wanie strat wynagrodzeniami 
zatrudnionych.

W rozpoczętym w lutym 
zeszłego roku przez Repre-
zentatywne Porozumienie 
Związków Zawodowych JSW 
(RPZZ) sporze zbiorowym 
z pracodawcą, związkow-
cy domagają się ustalenia 
funduszu płac na poziomie 
roku 2008 i powiększenia 
go o rzeczywistą infl ację w 
latach 2009-2010. Oceniają, 
że pracodawca pozbawił w 
zeszłym roku górnicze za-
łogi około 100 mln zł. Teraz 
chcą te pieniądze odzyskać. 
Tymczasem zarząd JSW jest 
skłonny oddać pracownikom 
tylko 34 mln zł. Tę propo-
zycję związkowcy traktują, 
jako spłacenie pracownikom 
pierwszej raty z „pożyczonych 
pieniędzy”. 

Koniunktura ratuje zyski
Teraz w specjalnym komuni-
kacie RPZZ poinformowało 

załogi spółki, że za pierwsze 
cztery miesiące tego roku 
JSW osiągnęła zysk w wy-
sokości 160 mln zł. To jed-
nak nie zasługa stabilnego 
i zgodnego z planem wydo-
bycia węgla, ale znacznego 
wzrostu jego cen, przy wciąż 
zamrożonych płacach załogi. 
– Według światowych prognoz 
ceny węgla koksującego będą 
stale rosły, co zresztą widać w 
już podpisanych kontrak-
tach. Dzisiaj za tonę węgla 
koksowego trzeba w Europie 
zapłacić ok. 165 euro, czyli 
prawie 700 złotych. To dwa 
razy tyle, co w najgorszym 
okresie zeszłego roku! – in-
formują związkowcy.

Zdaniem Solidarności i 
innych związków w JSW 
zarząd dąży do prywatyza-
cji spółki. Świadczą o tym 
informacje przekazywane 
przez kierownictwo, że jej 
pracownicy opowiadają się 
za „bezpieczną prywatyza-
cją spółki”. Kierujący JSW 
przekonują, że na tym pro-
cesie skorzystają pracownicy 

i sama fi rma, która uzyska 
odpowiedni kapitał na in-
westycje. 

– Nie istnieje bezpieczna 
prywatyzacja, nie ma żadnej 
pewności, co do ilości i war-
tości akcji pracowniczych, 
które miałaby otrzymać 
mała część załogi – mówi 
Sławomir Kozłowski, szef 
Solidarności w JSW. - Prywa-
tyzacja jest przeniesieniem 
własności przedsiębiorstwa 
na podmioty prywatne i nic 
tego nie zmieni. Obietnice 
zachowania przez Skarb 
Państwa większościowego 
pakietu akcji są bez pokrycia. 
Pracownicy nigdy nie będą 
w pełni współwłaścicielami 
spółki, ponieważ ich wpływ 
na decyzyjność i wyko-

nywanie poszczególnych 
praw właścicielskich przy 
rozproszonym akcjonariacie 
będzie znikomy – podkreśla 
przewodniczący.

Bez zgody na prywatyzację
Związkowcy przypominają, 
że przeciwko prywatyzacji 
w referendum opowiedzia-
ło się ponad 90 proc. załóg 
JSW. Ich zdaniem, nikt z 
pracowników nie uwierzy 
w fi kcyjne rekompensaty, 
zwłaszcza, że gwarancje za-
trudnienia, przedstawione 
w projekcie opracowanego 
przez pracodawcę nowe-
go Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, to ilu-
zja. - Nie można mówić o 
jakichkolwiek gwarancjach, 

skoro okres wypowiedzenia 
układu miałby wynosić 
3 miesiące, a zapisy przesta-
ją obowiązywać w sytuacji, 
w której jeden z zakładów 
nie mógłby funkcjonować 
– mówią.

Podczas prac nad nowym 
układem zbiorowym i za-
kładowym systemem wy-
nagradzania związkowcy 
chcą przeforsować postulat 
standaryzacji płac w JSW. - 
Zarząd musi doprowadzić 
do sytuacji, w której pra-
cownicy wykonujący tę 
samą pracę będą zarabiali 
tak samo, niezależnie od 
warunków, miejsca i kopal-
ni, w jakiej pracują – uważa 
strona związkowa.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Poprzedni rok był dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej jednym 
z najtrudniejszych okresów w historii fi rmy. Teraz oczekują, że władze spółki 
zrekompensują im miesiące wyrzeczeń. 

Górnicy z JSW chcą
odzyskać swoje pieniądze

Wszyscy pracownicy ka-
towickiej lokomotywow-
ni przy ulicy Raciborskiej 
będą mieli pracę. Zakład 
nie zostanie zlikwidowany, 
ale ograniczy działalność 
do jednej z dwóch hal na-
prawczych. 

Kompromis w sprawie 
przyszłości Lokomotywow-
ni osiągnięty został 21 maja, 
podczas spotkania zarządu 
spółki PKP Intercity Zakład 
Południowy w Krakowie 
z załogą. Podpisanie po-
rozumienia pozwoliło na 
zakończenie akcji prote-
stacyjnej.

–  Od kilku miesięcy 
liczyliśmy się z ewentual-
nością ograniczenia dzia-
łalności do jednej z dwóch 
hal naprawczych, ale na 
całkowitą likwidację lo-
komotywowni i utratę 90 

miejsc pracy nie mogliśmy 
pozwolić – mówi Jan Glisz-
czyński, przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność PKP Interci-
ty Zakład Południowy w 
Krakowie.

W rozmowach z zarzą-
dem spółki pracowników 
lokomotywowni repre-
zentował Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Kolejarzy oraz Maria 
Sędek, szefowa MKK NSZZ 
„S” w PKP Intercity.

Związkowcy podkre-
ślają, że porozumienie jest 
sukcesem związku i zostało 
osiągnięte w wyniku dialo-
gu, bez sięgania po drama-
tyczne rozwiązania, jakim 
są strajk i protesty głodowe. 
– To także sukces drugiej 
strony, jaką jest pracodawca, 
bo pozwala wierzyć, że wraz 

ze zmianą zarządu spółki, 
przyszedł czas na normal-
ność w PKP Intercity i jej 
zakładach. To duży krok 
w kierunku odbudowy 
zaufania pracowników i 
tworzenia wizerunku fi rmy 
przyjaznej załodze – dodaje 
Jan Gliszczyński.

Przypomnijmy: protest 
rozpoczęty został 6 maja, po 
przekazaniu przez zarząd 
spółki informacji o zamia-
rze zamknięcia katowickiej 
lokomotywowni i skiero-
wania wykonywanych 
tutaj napraw lokomotyw 
do Krakowa. Związkowcy 
domagali się wycofania z 
tej decyzji argumentując, 
że jest ona nieekonomiczna 
dla spółki, zagraża utratą 
wielu miejsc pracy oraz 
dewastacją majątku.

AGA

Premia demotywacyjnaKompromis w sprawie
katowickiej lokomotywowni

Nasz człowiek
na kolei

Ciężko pracowali bijąc rekordy 
wydajności i rekordy produk-
cji, tymczasem ich doroczne 
premie za efektywność mogą 
być nawet o 40 proc. niższe 
niż w poprzednich latach. 

W takiej sytuacji znaleźli 
się pracownicy Fiat Auto Po-
land, a wszystko z powodu 
oderwanego od rzeczywistości 
sposobu wyliczania wskaźni-
ka efektywności ustalonego 
w układzie zbiorowym pracy 
sprzed 13 lat. Solidarność w 
FAP wysłała do dyrekcji pismo 
w tej sprawie, kategorycznie 
domagając się podwyższenie 
premii efektywnościowej za 
2009 roku. - Ta premia jest wy-
płacana co roku na początku 
czerwca i trzeba działać szyb-
ko. Liczymy na bezzwłoczną  
i pozytywną reakcję dyrek-
cji – mówi Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiacie.

- W zeszłym roku dyrekcja 
widząc, że sposób wyliczenia 

tego wskaźnika nie ma nic 
wspólnego ze znakomitą efek-
tywnością załogi, wypłaciła 
premie nawet pięciokrotnie 
wyższe, niż wynikałoby z ope-
racji matematycznych służą-
cych do wyliczania wskaźnika. 
Chcemy, aby również w tym 
roku przy ustalaniu premii 
zignorowano ten wskaźnik – 
podkreśla Wanda Stróżyk.

Zdaniem związkowców, 
w sytuacji gdy przychody 
wypracowane statystycznie 
przez jednego zatrudnionego 
w FAP, a to jest podstawowy 
wskaźnik efektywności pracy,  
wzrosły w 2009 roku o ponad  
15 proc., to trudno logicznie 
wyjaśnić obniżenie średniej 
premii efektywnościowej o 
prawie 40 procent. Jej nazwę 
należałoby w tym momencie 
zmienić z efektywnościowej 
na demotywacyjną – doda-
je szefowa Solidarności w 
Fiacie.

POD

Pracownicy 
wykonujący 
tę samą pracę 
powinni zarabiać tak 
samo, niezależnie od 
warunków, miejsca 
i kopalni, w jakiej 
pracują – uważa 
strona związkowa.

Przeciwko prywatyzacji JSW w referendum opowiedziało się ponad 90 proc. pracowników

Henryk Grymel 
został ponownie 
wybrany przewod-
niczącym Sekcji 
Krajowej Koleja-
rzy NSZZ Solidar-
ność. 

Podczas wtor-
kowych obrad 
Walnego Zebrania 

Delegatów w Pułtusku Grymela, który był 
jedynym kandydatem, poparło 88 głosują-
cych. Przeciwko jego kandydaturze było 42 
związkowców. 

Henryk Grymel szefuje Sekcji Krajowej 
Kolejarzy od 4 lat. Zapowiada, że w nowej 
kadencji priorytetem będzie dla niego nie-
doprowadzenie do sprywatyzowania 
i dalszego rozdrobnienia spółek kolejowych. 
– Musimy zachować narodowy charakter 
polskiej kolei. Kluczowa będzie też walka o 
godne warunki płacy i poprawę bezpie-
czeństwa pracy – podkreśla.

Henryk Grymel ma 50 lat. Pochodzi 
z Katowic, tutaj kieruje również Okręgową 
Sekcją Kolejarzy. Interesuje się sportem, 
jest wiernym kibicem katowickiego GKS-u. 

Foto: TŚD
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Firma Hutmen będzie mu-
siała zabezpieczyć pieniądze 
na usunięcie szlamów popro-
dukcyjnych po Hucie Metali 
Nieżelaznych „Szopienice” 
w Katowicach. – Wreszcie 
jest jakiś konkret. W sprawie 
likwidacji tego zwałowiska 
monitujemy już od ponad 
roku – przypomina Andrzej 
Karol, przewodniczący Re-
gionalnej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ Solidarność.

Informacja o zobowiązaniu 
przez władze Katowic  Hutme-

nu do zabezpieczenia 20 mln 
zł na unieszkodliwienie odpa-
dów po Hucie Szopienice prze-
kazana została związkowcom 
podczas ostatniego spotkania 
w Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska.

– Mamy nadzieję, że pienią-
dze na ten cel będą gromadzone 
– dodaje Andrzej Karol.

W pobliżu dawnej huty 
Szopienice, w trzech składo-
wiskach wciąż zalega około 
150 tysięcy ton niebezpiecz-
nych szlamów, zawierających 

m. in. cynk, ołów i kadm. 
Pierwiastki  przenikają do 
wód gruntowych. Nie bez 
powodu zwałowisko uznane 
zostało za jedną z najbardziej 
niebezpiecznych bomb eko-
logicznych w województwie 
śląskim. Jego usuwanie prze-
ciąga się w nieskończoność, a 
w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy nawet nie drgnęło. – Do 
tej pory Hutmen zasłaniał się 
brakiem pieniędzy – przypo-
mina Karol. Jego zdaniem, taka 
postawa zarządu spółki, jest 

łamaniem umowy prywa-
tyzacyjnej. – W momencie 
zakupu HMN Szopienice, 
Hutmen zobowiązał się do 
likwidacji zwałowiska, co 
było przedmiotem negocja-
cji i wypłynęło na obniżenie 
ceny zakupu huty – dodaje 
przewodniczący RSH. Dla-
tego w opinii związkowców, 
to właśnie Hutmen powinien 
w całości ponieść koszty likwi-
dacji zwałowiska, bez sięgania 
po środki publiczne.

AGNIESZKA KONIECZNY

P
iętak pokonał An-
drzeja Karola, szefa 
Regionalnej Sek-
cji Hutnictwa sto-
sunkiem głosów 

23 do 15. 
- Najważniejsze cele w tej 

kadencji to rozwój związku w 
branżach skupionych w se-
kretariacie i przegląd układów 
zbiorowych. W zakładach, w 
których takie układy nie funk-
cjonują, będziemy chcieli je 
zainicjować. No i oczywiście 
będziemy realizować najważ-
niejsze zadania związkowe, 
czyli bronić miejsc pracy i 
walczyć o poprawę warun-
ków socjalno-płacowych - 
zapowiada Piętak.

W skład Regionalnego Se-
kretariatu Przemysłu Metalo-
wego wchodzą przedstawiciele 
czterech regionalnych sekcji 
branżowych - motoryzacji, 
hutnictwa, zbrojeniówki i 
metalowców. W sumie zrze-
sza ponad 17 tys. członków. 
Krzysztof Piętak już po raz 
trzeci będzie pełnił funkcję 
szefa Sekretariatu. W 2003 r. 
na tym stanowisku zastąpił 
Jakuba Ordona, po jego re-
zygnacji z funkcji.

– Wówczas RSPM liczył 11 
tys. członków, a obecnie zrze-
sza ich ok. 17 tys. W ostatniej 
kadencji RSPM zasiliła nowo 
utworzona Regionalna Sekcja 
Motoryzacji, która powstała 

dzięki moim staraniom i wi-
ceprzewodniczącego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
Sławomira Ciebiery. Mam 
nadzieję, że w kolejnych 4 
latach Sekretariat będzie jesz-
cze silniejszy – powiedział 
Krzysztof Piętak

– Polscy związkowcy, re-
prezentujący przemysł meta-
lowy, muszą zwiększyć swoje 
dążenia do uczestnictwa we 
władzach europejskich rad 

zakładowych, by upomnieć 
się o płace pracowników z 
zakładów, które reprezentu-
ją – przekonywał delegatów 
obecny na WZD Sławomir 
Ciebiera. – W stosunku do 
wzrostu produktywności i 
efektywności, wskaźniki wzro-
stu naszych płace wynosi   -11 
proc. A przecież, skoro wzra-
stają produkcja i efektywność, 
to również powinny rosnąć 
wynagrodzenia.

Krzysztof Piętak ma 50 
lat. Od 1994 r. pełni funkcję 
przewodniczącego zakłado-
wej Solidarności w dąbrow-
skim zakładzie Ponar-De-
fum. Jest fanem polskiego 
fi lmu, interesuje się sportem 
zespołowym, a zwłaszcza 
siatkówką i piłką nożną. 
Jego muzyczne hobby to 
muzyka elektroniczna. 

Przed rozpoczęciem 
obrad delegaci WZD mi-
nutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłych w ostatnim roku 
kolegów oraz ofi ar katastro-
fy prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem. Obej-
rzeli również wspomnie-
niowy film, poświęcony 
prezydentowi Lechowi Ka-
czyńskiemu, zrealizowany 
przez Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wybory w sekretariacie 
przemysłu metalowego

Krzysztof Piętak został ponownie wybrany szefem Regionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego, największego regionalnego sekretariatu branżowego w kraju.

Mszą świętą w koście-
l e  N i epo k a l a n e j  N M P 
w Sosnowcu i otwarciem 
wystawy pamiątek z po-
czątków istnienia Solidar-
ności zainaugurowano 20 
maja cykl sosnowieckich 
uroczystości związanych 
z obchodami 30. rocznicy 
powstania związku.

–  D z i a ł a l n o ś ć  S o l i -
d a r n o ś c i  w  Z a g ł ę b i u 
rozpoczęła się w Hucie 
Katowice. Tam powstał 
Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy, potem 
Międzyzakładowy Ko-
mitet Założycielski,  do 
którego przystępowały 
komisje z zagłębiowskich 
zakładów –  wspomina 
Ryszard Nikodem, jeden 
z założycieli Solidarności 
w Zagłębiu Dąbrowskim. 
– Później MKZ Katowi-
ce połączył się z kilko-
ma innymi komitetami 
i powstał jeden Region 
Śląski-Dąbrowski,  naj-
większy pod względem 
liczby członków region 
w Polsce  i jednocześnie 
najbardziej szykanowany 
w stanie wojennym. Co 
piąty z 10 tys. internowa-
nych  był z naszego re-
gionu – mówi Nikodem.

Ważnym miejscem dla 
sosnowieckiej Solidarno-
ści był Kościół Niepoka-
lanej NMP. Tam rodził się 
związek i właśnie w tym 
kościele powstaje teraz 
zagłębiowskie muzeum 
„S”. - Na razie w bocznych 
nawach zorganizowano 
tymczasową wystawę. 
Są to m.in.  podziemne 
wydawnictwa,  b ibuła , 
plakaty, flagi z podpisami 
internowanych.  Chcemy, 
aby muzeum, które ma 
tu powstać,  pokazywa-
ło zarówno Solidarność 
sprzed 30 lat, jak i obec-
ną działalność związku – 
wyjaśnia Joanna Sińska, 
kierownik sosnowieckiego 
Biura Terenowego.

Otwarcie wystawy po-
przedziła msza św. koncele-
browana przez ordynariusza 
Diecezji Sosnowieckiej bp. 
Grzegorza Kaszaka. – Jakże  
dobrze byłoby wrócić do 
tej pięknej idei, aby Polak 
z Polakiem był solidarny – 
mówił w homilii biskup. 

Ryszard Nikodem po-
twierdza, że w ostatnich 30 
latach w wielu sprawach 
rzeczywistość rozminę-
ła się z celami, o które 
walczył. -  Zapomniano 
o  wie lu  spośród tych, 
którzy walczyli o wolną 
Polskę. Nie ma ustawy 
dla kombatantów z tam-
tych czasów. A przecież 
większość tych, którzy 
teraz rządzą, do władzy 
wyniosła się na plecach 
członków Solidarności. 
Co więcej, Solidarność i 
inne związki zawodowe 
są atakowane,  próbuje 
się ograniczać ich rolę – 
podkreśla Nikodem.

Kole jne  rocznicowe 
uroczystości w Sosnowcu 
odbędą się 20 czerwca. 
Tego dnia zostanie poświę-
cone rondo Solidarności 
w Sosnowcu-Niwce przy 
kościele pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. 

POD

Będą pieniądze na usunięcie szlamów po HMN

Sosnowieckie
obchody

Około 100 pracowników Elek-
trowni Chorzów pikietowało 
w piątek 21 maja siedzibę 
zarządu spółki.

 W ten sposób protestowali 
przeciwko warunkom konkursu 
na prezesa spółki, który w tym 
dniu rozstrzygała rada nadzorcza. 
Zdaniem związkowców z Soli-
darności, wymagania jakie rada 
postawiła kandydatom, były na 
niskim poziomie i nie gwaran-
towały wyboru profesjonalnego 

menadżera. Załoga niepokoi się 
też planami prywatyzacji firmy. 
Ludzie obawiają się, że niedługo 
stracą pracę. 

– Rada podejmuje decyzje, 
które naszym zdaniem są nie-
korzystne dla spółki – mówił 
przed pikietą szef zakładowej 
Solidarności Marek Strzałka. - 
Mamy wątpliwości, czy zostanie 
wybrany naprawdę najlepszy 
kandydat. Dlatego domagamy 
się rozpisania nowego kon-

kursu, w którym wymagania 
stawiane kandydatom będą na 
wyższym poziomie. 

 Postulaty związkowców nie 
zostały przez radę wysłuchane. 
Pomimo sprzeciwu reprezen-
tantów pracowników w radzie 
konkurs został doprowadzony 
do końca, a nowy prezes został 
wybrany.

Związkowcy nie mają teraz 
wątpliwości, że na spółkę nad-
chodzą trudne czasy. Poprzedni 

prezes chciał, by w elektrowni 
pozostała część pieniędzy ze 
sprzedaży udziałów w Elek-
trociepłowni Elcho. Rozważał 
też prywatyzację pracowniczą, 
popieraną przez załogę. Do dziś 
nie wiadomo czemu go odwo-
łano. Związkowcy są jednak 
przekonani, że nowe władze 
spółki z pewnością będą miały 
inną wizję, nieakceptowaną 
przez załogę. 

WG

Krzysztof Piętak już po raz trzeci będzie pełnił funkcję szefa 
Regionalnego Sekretariatu Przemysłu Metalowego

Najważniejsze cele 
w tej kadencji to 
rozwój związku 
w branżach skupionych 
w sekretariacie i 
przegląd układów 
zbiorowych. 

Protestowała załoga Elektrowni Chorzów 

Reklama

– Brak ustawy dla komba-
tantów to jedno z zaniedbań 
ostatnich lat – mówi Ryszard 
Nikodem

Foto: TŚD
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§

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 przeprowadzi szkolenia dotyczące 
nowych zasad wyboru rady pracowników. 
Szkolenia odbędą się w biurach terenowych 

w poniższych terminach:

• 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

•  11 czerwca 2010 r. – BT Katowice

•  16 czerwca 2010 r. – BT Pszczyna

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane 

w Biurach Terenowych.

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 
zachęca 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.

Kodeks pracy:

Jestem na urlopie wycho-
wawczym do 20.11.2010 
r., ale udało mi się zapisać 
dziecko do przedszkola od 
1.09.2010. Czy muszę wró-

cić wcześniej do pracy? Jeśli tak, to 
kiedy powinnam poinformować o 
tym pracodawcę? Czy przysługuje 
mi zaległy urlop?

Tak. Jeśli dziecko zacznie 
uczęszczać do przedszkola, Pani 
będzie zobowiązana do powrotu 
do pracy. Urlop wychowawczy 
– zgodnie z art. 186 K.p. – jest 
udzielany na wniosek pracow-
nika, będącego rodzicem lub 
opiekunem dziecka w wieku do 
4 lat, aby móc sprawować nad 
nim osobistą opiekę. To jest cel 
nadrzędny tego urlopu.

Jednak przełożony ma prawo 
odwołać pracownika z urlopu 
wychowawczego (wezwać, 
aby stawił się w pracy) m.in. 
w sytuacji, którą określa art. 
1862 Kodeksu pracy, tj. w razie 
ustalania, że podwładny trwale 
zaprzestał sprawowania osobi-
stej opieki nad dzieckiem (np. 
poprzez oddanie go do żłobka 
lub przedszkola, pozostawienie 
pod opieką członka rodziny, 
przy jednoczesnym podjęciu 
przez korzystającego z urlopu 
zatrudnienia w pełnym wymia-
rze lub wyjeżdżając za granicę 
bez dziecka w celach zarob-
kowych).

Pracodawcy przysługuje 
zatem prawo odwołania pod-
władnego z urlopu wychowaw-
czego wtedy, gdy pracodawca 
udowodni korzystanie z niego 
niezgodne z jego przeznacze-
niem. Pracodawca może wezwać 
pracownika do stawienia się do 
pracy w terminie przez siebie 
wyznaczonym, aby pracownik 
podjął zatrudnienie. Podany 
termin nie może przekraczać 
30 dni od dnia otrzymania ta-
kiej wiadomości, nie może być 
też krótszy niż 3 dni od dnia 
wezwania.

W przypadku niewyko-
nania polecenia służbowego 
i niestawienia się pracownika 
w pracy pracodawca ma prawo 
rozwiązać z nim umowę o pracę 
bez wypowiedzenia z winy 
podwładnego. Gdyby jednak 
okazało się, że przełożony nie 
miał podstaw do odwołania z 
urlopu, pracownik ma prawo 
domagać się przed sądem pracy 
ustalenia, że urlop był wykorzy-
stywany prawidłowo (zgodnie z 
art. 189 Kodeksu postępowania 
cywilnego).

Urlop wychowawczy udzie-
lany jest pracownikowi na jego 

pisemny wniosek. We wniosku 
tym zapewne określiła Pani datę 
rozpoczęcia urlopu i jego zakoń-
czenia. Jeżeli natomiast okazało 
się, że chce Pani wrócić do pracy 
wcześniej, aniżeli określiła to Pani 
we wniosku, to oczywiście jest 
taka możliwość.

Może to Pani zrobić:
•  w każdym czasie za zgodą 

pracodawcy, a więc na pod-
stawie porozumienia stron 
lub 

• po uprzednim zawiadomieniu 
pracodawcy, które powinno 
być złożone najpóźniej na 30 
dni przed terminem zamie-
rzonego podjęcia pracy. 
W obu przypadkach należy 

wskazać datę zamierzonego 
powrotu do pracy.

Wymóg uprzedniego zawia-
domienia lub uzyskania zgody 
pracodawcy na wcześniejszy 
powrót do pracy uwzględnia 
interesy pracodawcy, który za-
kładając, że pracownik będzie 
przebywał na urlopie wycho-
wawczym przez określony czas, 
może poczynić pewne zmiany 
w organizacji pracy (np. zawrzeć 
umowę o zastępstwo z inną 
osobą, rozdzielić obowiązki 
pracownika przebywającego na 
urlopie pomiędzy innych pra-
cowników). Pracodawca musi 
mieć zatem czas na przygotowa-
nie się do ponownego przyjęcia 
pracownika do pracy.

Przepisy Kodeksu pracy 
nie wymagają dla rezygna-
cji z urlopu wychowawczego 
zachowania formy wniosku. 
Tak więc wystarczy, że złoży 
Pani zwykłe zawiadomienie o 
rezygnacji z urlopu. Jeżeli jednak 
chciałaby Pani uzyskać zgodę 
pracodawcy na podjęcie pracy 
w pasującym dla siebie terminie 
(bez czekania, aż upłynie 30 dni 
od zawiadomienia), to najlepiej, 
jak odpowiednio uzasadni Pani 
swoją prośbę poprzez wskazanie 
powodów, które wpłynęły na 
decyzję o rezygnacji z urlopu. 
Może zatem Pani napisać, że jest 
możliwość, aby dziecko zaczęło 
uczęszczać do przedszkola, i w 
związku z tym, że nie będzie 
ono już potrzebowało Pani 
całodziennej opieki, chciałaby 
Pani wrócić do pracy.

Musi Pani wiedzieć, że po 
zakończeniu urlopu wycho-
wawczego pracodawca zobo-
wiązany jest dopuścić Panią 
do pracy na dotychczasowym 
stanowisku, a jeżeli nie jest to 
możliwe, na stanowisku rów-
norzędnym z zajmowanym 
przed rozpoczęciem urlopu lub 

na innym stanowisku odpowia-
dającym Pani kwalifikacjom 
zawodowym.

Po zakończeniu urlopu ma-
cierzyńskiego pracownikowi 
przysługuje urlop wypoczyn-
kowy. Zgodnie z art. 163 § 3 
K.p. pracodawca związany jest 
wnioskiem zatrudnionego i nie 
wolno mu odmówić udzielenia 
urlopu.

Po urlopie wychowawczym 
trwającym co najmniej 1 miesiąc 
pracodawca proporcjonalnie 
obniża wymiar urlopu za ten 
rok, w którym pracownik wraca 
do pracy.

Urlop krótszy niż 1 miesiąc 
nie powoduje żadnych zmian 
przy ustalaniu wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, natomiast 
urlop dłuższy (także suma urlopu 
wychowawczego, udzielanego 
w ratach mniejszych niż mie-
siąc) powoduje proporcjonalne 
obniżenie wymiaru należne-
go urlopu wypoczynkowego. 
Każdy pełny miesiąc urlopu 
wychowawczego obniża wy-
miar urlopu wypoczynkowego 
o 1/12 jego część.

Urlop, który należy się Pani 
w tym roku, powinien zostać 
pomniejszony, zgodnie z art. 
1552 § 1 Kodeksu pracy. Treść 
tego artykułu: „Przepis art. 1551 § 
1 pkt 2 stosuje się odpowiednio 
do pracownika powracającego 
do pracy u dotychczasowego 
pracodawcy w ciągu roku ka-
lendarzowego po trwającym co 
najmniej 1 miesiąc okresie:
1. urlopu bezpłatnego, 
2. urlopu wychowawczego, 
3. odbywania zasadniczej służ-

by wojskowej lub jej form 
zastępczych, okresowej służ-
by wojskowej, przeszkolenia 
wojskowego albo ćwiczeń 
wojskowych, 

4. tymczasowego aresztowa-
nia, 

5. odbywania kary pozbawie-
nia wolności, 

6. nieusprawiedliwionej nie-
obecności w pracy”. 
Jeżeli więc wróci Pani do 

pracy 1 września, należny urlop 
za 2010 r. ulegnie skróceniu o 
9/12, czyli jeżeli przysługuje Pani 
26 dni urlopu, to do wykorzy-
stania zostanie 9 dni.

Urlopy wychowawcze, 
bezpłatne oraz inne okresy 
niewykonywania pracy wy-
mienione szczegółowo w art. 
1552 § 1 K.p. mają wpływ na 
urlop wypoczynkowy. Urlop 
wypoczynkowy należy się za 
czas przebywania na urlopie 
macierzyńskim, nie przysługuje 

natomiast za okres spędzony na 
urlopie wychowawczym. Jeżeli 
przebywała Pani cały rok 2009 
r. na urlopie wychowawczym, 
to nie nabędzie Pani w ogóle za 
ten rok prawa do urlopu.

Natomiast jako że przysługuje 
Pani zaległy urlop wypoczynko-
wy, może go Pani wykorzystać 
po powrocie do pracy. Ma Pani 
prawo do tego urlopu, ponieważ 
w Pani sytuacji, jako że przeby-
wała Pani na wychowawczym 
(a więc nie wykorzystała Pani 
urlopu wypoczynkowego z 
usprawiedliwionych powodów), 
urlop wypoczynkowy nie uleg-
nie on przedawnieniu.

Roszczenie o udzielenie urlo-
pu wypoczynkowego przedaw-
nia się z upływem 3 lat od dnia, 
w którym stało się wymagalne 
(art. 291 § 1 K.p.), przy czym 
rozpoczęcie biegu tego terminu 
następuje bądź z końcem roku 
kalendarzowego, za który urlop 
przysługuje (art. 161 K.p.), bądź 
najpóźniej z końcem pierwsze-
go kwartału roku następnego, 
jeżeli urlop został przesunięty na 
ten rok z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub praco-
dawcy (art. 168 K.p.). Tak orzekł 
Sąd Najwyższy w wyroku z 11 
kwietnia 2001 r. (I PKN 367/00, 
OSNP 2003/2/38).

W uzasadnieniu do uchwa-
ły z 20 lutego 1980 r. (V PZP 
61/79, Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne 1981/8, s. 57) SN 
uznał, że ogólna zasada z art. 
161 K.p., określająca termin wy-
magalności roszczenia o urlop 
wypoczynkowy, nie będzie 
jednak miała zastosowania w 
sytuacji, gdy szczególne prze-
pisy Kodeksu pracy lub innych 
aktów normatywnych prze-
widują obowiązek udzielenia 
przez zakład pracy urlopu w 
innym okresie lub z nadejściem 
określonej daty.

Na przykład inna będzie 
– zdaniem SN – data wyma-
galności roszczenia o urlop 
wypoczynkowy w razie prze-
sunięcia urlopu na inny termin, 
niż to zostało ustalone w planie 
urlopów, z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub zakładu 
pracy, wykraczający poza rok 
kalendarzowy, o którym mowa 
w art. 161 K.p. (np. na wniosek 
pracownika umotywowany 
ważnymi przyczynami – art. 
164 § 1 K.p.; z przyczyn uspra-
wiedliwiających nieobecność w 
pracy – art. 165 i 166 K.p.).

KAMILLA STEFANIUK-BORÓWKA
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Wychowawczy a dziecko w przedszkolu

Najlepszy sipowiec 
pilnie poszukiwany!
Rusza kolejna edycja konkursu organizowanego przez 
Okręgową Inspekcję Pracy w Katowicach na „Najaktywniej-
szego 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 organizacje Solidar-
ności. Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe są do pobrania 
we wszystkich biurach terenowych Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 maja. 

Niezwykła książka i fi lm
o kapelanie Solidarności
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Sztandar Solidarności 
Kopalni Makoszowy

Awers i rewers sztandaru Solidarności Kopalni Makoszowy

DUMNI 
z naszych sztandarów

Piknik, połączony z IV edycją 
turnieju piłki nożnej drużyn 
8-osobowych, zorganizo-
wali na Księżej Górze w 
Radzionkowie związkowcy 
z Solidarności bytomskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej.

Okazją do sportowych 
zmagań i rekreacji był Dzień 
Pracownika Gospodarki 
Komunalnej.

Zwycięzcą rozgrywek 
została drużyna PGPU 
Salkop Bytom, na drugim 
miejscu uplasował się ze-
spół ZGK Radzionków, a 
trzecia była drużyna NSZZ 
Policjantów z Komendy 
Miejskiej w Bytomiu. Kolej-
ne miejsca zajęły drużyny 
Solidarni PEC-STS Bytom, 
UM Radzionków i MPEC 
Piekary Śląskie. Najlep-
szym bramkarzem turnieju 
został Grzegorz Musioł z 

Solidarnych PEC-STS, naj-
skuteczniejszym strzelcem 
Sławomir Dudziński z NSZZ 
Policjantów, a najlepszym 
piłkarzem okazał się jego 
drużynowy kolega Paweł 
Sega. Wyróżnieni zawod-
nicy otrzymali okolicznoś-
ciowe statuetki.

– Podczas pikniku rozda-
waliśmy metalowe znaczki 
Solidarności. Zainteresowa-
nie było ogromne. Jak do 
tej pory to była największa 
impreza zorganizowana 
przez naszą komisję – mówi 
Roman Poloczek, prze-
wodniczący Solidarności 
w bytomskim PEC.  

Gościem pikniku był 
Piotr Duda, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarnośc. 
Przewodnoiczący wręczył 
nagrody dla drużyn biorą-
cych udział w turnieju.

BEA

Solidarność z zabrzańskiej 
kopalni Makoszowy zdecy-
dowała o wykonaniu związ-
kowego sztandaru w 1981 
roku. Pomysłodawcami 
przedsięwzięcia byli m.in. 
Franciszek Serafi n, Stefan 
Gierga i Piotr Kołodziej-
czyk

W tym samym roku, 4 
grudnia w Barbórkę, sztan-
dar został poświęcony w 
Kościele Św. Antoniego w 
Zabrzu przez księdza Fran-
ciszka Czernika, nazywane-
go swojsko przez górników 
„Francikiem”. Na jego awer-
sie siostry zakonne z Piekar 
Śląskich wyhaftowały Świętą 
Barbarę, trzymającą w ręce 
kielich z hostią oraz napisy: 
„Szczęść Boże” i „Kopalnia 
Węgla Kamiennego Mako-
szowy Zabrze”. Na obrze-
żach rewersu widnieje napis 
„ Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy”, a w 
środku na biało-czerwonym 
tle „Solidarność”.

Grot sztandaru jest wierną 
kopią trzech krzyży z Gdańska. 
Wykonał go społecznie jeden 
z pracowników kopalni. 

– Po wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego 
nasz sztandar był bardzo po-
szukiwany przez esbeków. 
W domowej piwnicy pod 
węglem ukrył go Franciszek 
Serafi n. Światło dzienne  uj-
rzał dopiero po reaktywacji 

Solidarności. Wtedy też od-
było się jego ponowne po-
święcenie – opowiada Jerzy 
Bartosiewicz, wiceprzewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Makoszowy

W 2006 r sztandar z za-
brzańskiej kopalni raz jeszcze 
dostąpił zaszczytu uroczystego 
poświęcenia w Kościele Św. 
Antoniego. W ten sposób 
związkowcy uczcili 25. rocz-
nicę jego chrztu. 

Sztandar bierze udział we 
wszystkich ważnych uro-
czystościach. Towarzyszył 
związkowcom m.in. pod-
czas pogrzebów ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz tragicznie 
zmarłych związkowców ze 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności: Grzegorza Kolosy, 
Adama Stepeckiego i Jana 
Tyszkiewicza. Każdego roku 
uczestniczy w rocznicowych 
obchodach tragicznych wy-
darzeń w kopalni Wujek i 
w uroczystościach pod Po-
mnikiem Porozumienia Ja-
strzębskiego. 

Sztandar Solidarności 
z kopalni Makoszowy jest 
jednym z najstarszych związ-
kowych symboli w Zabrzu. 
Z okazji lokalnych obcho-
dów 25. rocznicy powstania 
Solidarności prezentowany 
był na okolicznościowych 
wystawach w muzeach 
w Zabrzu oraz Gliwicach.

BEA

W 
powrocie na 
rynek pracy 
niejedno-
k r o t n i e 
przeszka-

dza stereotypowe myślenie 
o kobiecie wychowującej 
dziecko, jako o mniej wy-
dajnym pracowniku. Praco-
dawcy obawiają się kłopotów 
związanych np. z chorobami 
dzieci, czy brakiem pełnej 
dyspozycyjności młodych 
mam. Tymczasem wyniki 
wielu badań pokazują, że są 
one świetnymi, dobrze zmo-
tywowanymi i zorganizowa-
nymi pracownikami.

Dużą barierą w powrocie 
na rynek pracy są też ogra-
niczone możliwości zapew-
nienia małym dzieciom opie-
ki. W publicznych żłobkach 
i przedszkolach brakuje miejsc, 
a prywatne placówki i usługi 
opiekunek są zbyt drogie dla 
wielu młodych małżeństw. Do 
lamusa odchodzi też instytucja 
babci zajmującej się wnukami. 
By zapewnić sobie godziwą 
emeryturę mamy mam muszą 
pracować coraz dłużej.

Elastyczny czas pracy, dzie-
lenie etatu i wykonywanie 
części zadań w domu – to 
tylko niektóre rozwiązania, 
które miały pomóc kobie-
tom opiekującym się mały-
mi dziećmi w powrocie do 
pracy. Jednak jak zaznacza 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
z Biuro ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych oraz Współpra-
cy Zagranicznej, w praktyce 
trudno znaleźć fi rmy stosu-
jące te możliwości w sposób 
sformalizowany. Zdarzają 
się jednak sytuacje, w któ-

rych pracodawcy idą młodym 
mamom na rękę. – Sama tego 
doświadczyłam, pracodawca 
umożliwił mi udział w rehabi-
litacji dziecka – mówi.

Zdaniem Anny, mamy 
ośmiomiesięcznej Emilki 
i czteroletniego Mikołaja, 
która kilka dni temu wróci-

ła do pracy po blisko roku 
przerwy, godzenie macie-
rzyństwa z obowiązkami 
zawodowymi to godzenie 
ognia z wodą. – Jest możliwe 
tylko dzięki pomocy łańcusz-
ka ludzi dobrej woli – babć, 
dziadków i opiekunek oraz 
zaangażowania obojga rodzi-

ców oraz męża. Jestem osobą 
aktywną i nie wyobrażam 
sobie siedzenia przez kilka 
lat w domu, ale etat mamy 
i dwójki małych dzieci to 
bardzo ciężkie wyzwanie i 
trudne zadanie. Pogodzenie 
tych obowiązków nieraz rodzi 
frustrację, ale kiedy wszyst-
ko się jakoś udaje przycho-
dzi satysfakcja i poczucie 
spełnienia, a nawet dumy z 
siebie – mówi Anna.

Monika, mama półtora-
rocznej Oli do pracy wróciła 
trzy tygodnie temu.–  Jako sa-
motna matka nie wyobrażam 
sobie wychowywania dziecka 
bez pracy zawodowej. Tylko 
w ten sposób mogę zapewnić 
jej przyszłość. Jest to jednak 
bardzo trudne, wymaga wielu 
poświęceń, a przede wszystkim 
świetnej organizacji – dodaje 
Monika.

Wszystkie mamy powta-
rzają, że to że łączą pracę z 
wychowywaniem małych 
dzieci, zawdzięczają własnej 
determinacji, rodzinie i praco-
dawcom. Ze strony państwa 
pomoc jest – delikatnie mó-
wiąc - niewystarczająca. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Pod koniec ubiegłego roku kobiety stanowiły aż 57 proc. bezro-
botnych. Wśród nich najwięcej było młodych matek. To one są 
w najtrudniejszej sytuacji, bardzo często muszą wybierać między pracą 
zawodową a opieką nad dzieckiem.

DZIEŃ MATKI POLKI

Państwowa Inspekcja Pracy 
w Katowicach promuje bez-
pieczną pracę w budowni-
ctwie, Jednym z sponsorów 
konkursu na ten temat była 
Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność. 

Do udziału w 11. już kon-
kursie wiedzy o bezpieczeń-
stwie i higienie pracy zapro-
szono uczniów wszystkich 
szkół budowlanych z regionu. 
Budownictwo jest sektorem 
o największej wypadkowości, 
dlatego prewencja i oświata 
właśnie w tej branży jest 
niezwykle ważna. Organiza-
torzy konkursu podkreślają, 
że inwestowanie w młodzież, 
w szczególności tą która chce 
podnosić swoje kwalifi kacje 
zawodowe, to priorytet PIP.

Konkurs był rozgrywa-
ny w dwóch kategoriach: 
zespołowej (gdzie szkoła 
była reprezentowana przez 
dwóch za-wodników) i in-

dywidualnej. O kolejności 
zajętego miejsca w katego-
rii zespołowej decydowała 
suma punktów zdobytych 
łącznie przez poszczególnych 
członków zespołu. Pytania, 
na które odpowiadali ucznio-
wie, obejmo-wały zarówno 
zagadnienia związane z bhp 
w budownictwie, jak i pod-
stawy prawa pracy.

Laureatami w konkursie 
międzyszkolnym zostali Zespół 
Szkół Budowlanych im. Gen. 
Stefana Grota Roweckie-go, 
Cieszyn (I miejsce), Państwowe 
Szkoły Budownictwa, Bytom (II 
miejsce), Zespół Szkół Ponad-
gimnazjal-nych Nr 1, Jaworz-
no (III miejsce). Wkonkursie 
indywidualnym zwyciężyli 
Kamil Kocur (I miejsce), Dorota 
Kowalska (II miejsce) i Marta 
Borowiecka (III miejsce). 

Jak podkreślają organi-
zatorzy, każdy z uczestni-
ków finału zasługiwał na 

wyróżnienie, stąd też dla 
wszystkich uczestników 
konkursu przygotowano 
nagrody rzeczowe. Wśród 
sponsorów konkursu była 

tez Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność. Jednym z jurorów 
był wiceprzewodniczący ZR 
Mirosław Truchan.
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Zwycięzcy i jurorzy konkursu zorganizowanego przez PIP 
w Katowicach
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Elastyczny czas 
pracy, dzielenie 
etatu i wykonywanie 
części zadań 
w domu – to tylko 
niektóre rozwiązania, 
które mogą pomóc 
mamom w powrocie 
do pracy.

Młode matki są świetnymi, dobrze zmotywowanymi i zorganizowany-
mi pracownikami
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