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Eugeniusz Karasiński: I co robi 
przeciętny Polak, jak się narobi? 
Idzie po rozum po głowy. 
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Lesław Ordon: Dorośli nie radzą 
sobie z problemami i stresem, to odbija 
się przede wszystkim na dzieciach.
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W
itając wier-
nych me-
t ropol i ta 
katowicki 
a b p  D a -

mian Zimoń podkreślił, że 
polska rodzina potrzebuje 
dziś „wielkiej promocji”. - Jeśli 
nie obronimy zdrowej rodziny, 
nasza Ojczyzna nie będzie miała 
przyszłości. Broniąc rodziny, bro-
nimy Ojczyzny, narodu i Koś-
cioła. Jeśli zniszczymy rodzinę, 
zniszczymy naród i jego kulturę 
– powiedział abp Zimoń. 

Głównym tematem wystą-
pienia metropolity katowickie-
go było ojcostwo. Arcybiskup 
przestrzegał przed jego postę-
pującym rozpadem. Jednym 
z jego przyczyn jest pogoń za 
sukcesem. – Pragnienie sukce-
su za wszelką cenę prowadzi 
do zazdrości, którą wywołuje 
świadomość, że inni są lepsi 
ode mnie, że osiągają większe 
sukcesy. U wielu mężczyzn 
wywołuje to stan napięcia i po-
czucie zagrożenia. Tak powstają 
konfl ikty i nieporozumienia – 
mówił abp Zimoń.

Kryzys ojcostwa wypły-
wa przede wszystkim z braku 

wiary i uznania Boga za źródło 
wszelkiego ojcostwa. - Męż-
czyzna powinien naśladować 
ojcostwo Boga. W czym to na-
śladowanie się wyraża? Przede 
wszystkim w obecności. Jak Pan 
Bóg obecny jest w świecie, tak 
ojciec powinien być obecny w 
rodzinie. Ojciec musi praco-
wać, by utrzymać rodzinę – to 
oczywiste, ale musi również 
mieć czas dla dzieci – apelował 
arcybiskup. 

Homilię z piekarskiego wzgó-
rza wygłosił arcybiskup Ko-
lonii, kard. Joachim Meisner, 
który wspominał swój pobyt 
na pielgrzymce piekarskiej 
w roku 1976. – Cisza wsłucha-
nych w słowo kaznodziei była tak 
przenikająca, że można by było 
usłyszeć przysłowiową szpilkę 
padającą na ziemię. Kiedy zaś jak 
grzmot zabrzmiało z męskich 
ust milionowej rzeszy wyzna-
nie wiary, odniosłem wrażenie 

jakby się w Piekarach zatrzęsła 
ziemia – opowiadał. 

– Biskup Kolonii podkreślił, 
że komunistyczne władze były 
bezsilne wobec heroicznej po-
stawy Ślązaków. – Bóg i Kościół 
mogli zawsze na Was liczyć 
i w pełni Wam zaufać. Przecież 
to również Wasza zasługa, że 

możecie teraz wraz z sąsiadami 
za granicą cieszyć się tak długo 
oczekiwaną wolnością!

Do Piekar jak co roku przy-
były tysiące członków Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 
Przewodniczący Zarządu Re-
gionu Piotr Duda i wiceprze-
wodniczący Sławomir Cie-

biera wręczyli kardynałowi 
Franciszkowi Macharskiemu, 
który przewodniczył mszy, Dar 
Ołtarza - miniaturkę pomnika 
ks. Jerzego Popiełuszki, który 
stoi w Bytomiu.  

W pielgrzymce uczestniczy-
ło również wielu polityków, 
wśród nich przewodniczący 

Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek oraz kandydat na 
fotel Prezydenta RP Jarosław 
Kaczyński, powitany przez 
uczestników mszy długimi 
brawami.

WOJCIECH GUMUŁKA

Do końca września, przy 
ufundowanym przez 
Śląsko-Dąbrowską Soli-
darność pomniku Jana 
Pawła II u stóp wzgórza 
kalwaryjskiego w Piekarach 
Śląskich, można oglądać wy-
stawę „Górnośląski azyl. Piel-
grzymki stanowe do Piekar 
Śląskich w materiałach Służ-
by Bezpieczeństwa”. Wystawa 
przybliża działania aparatu 
bezpieczeństwa wobec pie-
karskich pielgrzymów w Pol-
sce Ludowej. Ekspozycja po-
kazuje, w jaki sposób esbecy 
stosowali metody i techniki 
inwigilacji pielgrzymów przy-
bywających do Piekar. Przed-
stawia stanowe zjazdy wy-
łącznie z perspektywy Służby 
Bezpieczeństwa. Na wystawę 
składa się 26 plansz. 

Wzrost płacy zasadniczej 
o 3,5 procent oraz zwrot 100 
mln zł zabranych w zeszłym 
roku górniczym załogom z Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
to najważniejsze gwarancje 
zawarte w porozumieniu 
pomiędzy zarządem JSW 
a Reprezentatywnym Poro-
zumieniem Związków Zawo-
dowych JSW (RPZZ). 

Dokument podpisano 27 
maja, kończąc w ten spo-
sób trwający od kilkuna-
stu miesięcy spór zbiorowy 
z pracodawcą. 

–  Porozumienie jest 
w miarę satysfakcjonujące, 

jeśli chodzi o sprawy płacowe 
w tym roku. Nie udało nam 
się natomiast dogadać w spra-
wie nowego Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 

Uzgodniliśmy jedynie,że  
prace nad nim zostaną zin-
tensyfi kowane  – informuje 
Sławomir Kozłowski, szef 
Solidarności w JSW.

Porozumienie niejako pie-
czętuje podjęte już wcześniej 
przez zarząd spółki decyzje, 
że odda pracownikom ponad 
100 mln zł, o które zmniejszył 
się fundusz płac w zeszłym 
roku. Oddanie tej sumy nastąpi 
w poprzez zwiększenie fundu-
szu płac o dodatkowe 70 mln zł, 
a także przeznaczenie 34 mln 
zł na jednorazową premię dla 
pracowników. Premia będzie 
wypłacona do 25 czerwca. 

Ponadto w porozumieniu 
zawarto gwarancję  przezna-
czenia dodatkowych środków 
na standaryzację płac. Od sierp-
nia w spółce ma rozpocząć się 

standaryzacja wynagrodzeń za 
pracę na tych samych stanowi-
skach. W pierwszej kolejności 
płace mają zostać ujednolicone 
wśród pracowników zatrudnio-
nych w ścianach, w przodkach, 
przy zbrojeniach i likwidacji. 
We wrześniu zostanie przepro-
wadzona standaryzacja pozo-
stałych oddziałów dołowych, 
a w październiku ujednolico-
ne będą płace pracowników 
powierzchni kopalń. Strony 
oszacowały, że przeprowadze-
nie standaryzacji zamknie się 
w kwocie 30 mln zł.

Standaryzacja wynagrodzeń 
nie obejmie jednak wszyst-

kich pracowników JSW, dla-
tego zarząd zobowiązał się do 
zagwarantowania od 1 lipca 
każdemu zatrudnionemu w 
spółce nowych stawek płac 
zasadniczych, wyższych od 
dotychczasowych o 3,5 proc. 
Wielkość dodatkowego fun-
duszu na ten cel wyniesie ok. 
28 mln zł. 

W kopalniach JSW ma zostać 
również utworzony fundusz 
premiowy, z którego pracow-
nicy spółki będą nagradza-
ni za bezwypadkową pracę. 
To z kolei kosztować będzie 
zarząd JSW ok. 12 mln zł. 

POD, BEA

Niezliczone tłumy pielgrzymów zgromadziły się jak co roku w ostatnią niedzielę maja na Wzgórzu 
Kalwaryjskim w Piekarach Śląskich, by uczestniczyć w dorocznej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców.  
W tym roku główna myśl pielgrzymki brzmiała: „Bądźmy świadkami miłości w rodzinie”. 

PIELGRZYMKA W INTENCJI
OJCOSTWA I RODZINY 

Porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Pogoń za sukcesem 
jest jedną z przyczyn 
kryzysu ojcostwa
i kryzysu rodziny.

Do Piekar jak co roku przyjechało ok. 100 tys. wiernych

Foto: Tomasz Dudzinski/Edytor.net

Na początek zostaną ujednolicone płace w oddziałach dołowych 
później przyjdzie kolej na standaryzację płac powierzchni

Foto: JSW
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INNI napisali

Polacy szukają 
pracy, korzystając 
z pomocy dorad-
ców zawodowych

C
oraz więcej Polaków szuka pracy, 
korzystając z pomocy doradców 
zawodowych. O 75 tys. zwiększyła 

się w ubiegłym roku liczba osób korzysta-
jących w agencjach zatrudnienia z tzw. 
poradnictwa zawodowego. W 2008 roku 
takich osób było 219 tys., rok później – 
już 294 tys.

– Ta zmiana nie była podyktowana wy-
łącznie wzrostem bezrobocia, ale wynika z 
faktu, że więcej Polaków sięga po dodatko-
we rozwiązania, aby skutecznej poszukiwać 
zatrudnienia – uważa Sylwia Sędrowicz, me-
nedżer z agencji Job Impulse Polska.

Mimo wzrostu bezrobocia i mniejszej 
liczby ofert pracy agencje w ubiegłym roku 
pomogły znaleźć pracę ponad 654 tys. osób. 
Liczba ta była jednak mniejsza o około 147 
tys. w stosunku do 2008 r.

– Głównym tego powodem było to, że 
pracodawcy mieli do zaoferowania mniej 
miejsc pracy – wyjaśnia Monika Ulatowska 
ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

W 2009 roku zmniejszyła się też liczba 
agencji – z 3811 do 2941. Spadki objęły 
niemal wszystkie obszary ich działania – od 
pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej po 
doradztwo personalne. Nie jest to jednak sku-
tek wycofywania się z rynku działających na 
nim podmiotów, ale konsekwencja zmian 
prawnych. Od ubiegłego roku marszałkowie 
mogą wykreślać z rejestru agencji te, które 
np. nie złożyły rocznej informacji o działal-
ności. W efekcie wykreślili ich 511.

– Powodem tej redukcji jest też odejście 
od rejestracji kilku kategorii agencji zatrud-
nienia – zauważa Ewa Lankau, z Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Tłumaczy, że wprowadzono jeden certy-
fi kat uprawniający je do działania. Dotych-
czas jedna agencja mogła być zarejestrowana 
kilka razy (np. jako poradnictwo zawodowe i 
doradztwo personalne). W efekcie sztucznie 
zawyżały statystyki. Teraz może świadczyć 
te usługi w ramach jednej agencji.

Niektóre agencje wstrzymały też swoją 
działalność, aby zminimalizować straty spo-
wodowane spowolnieniem gospodarczym. 
Dotyczyło to szczególnie małych fi rm.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
31 maja 2010, Urszula Mirowska 

Pożar w straży

P
olscy strażacy mają przepracowane 
blisko 10 mln nadgodzin. Należy im 
się ponad 3 tys. lat wolnego! I co? Nic. 

Wolnego nikt nie chce im dać (...) 
Komenda Główna Straży dusi się pod la-

winą nadgodzin. 30 tys. wszystkich polskich 
zawodowych strażaków wyrobiło ich w la-
tach 2006-09 aż 8,5 mln. Razem z tegoroczną 
powodzią liczba ta może dojść do 10 mln! 
Dokładnych danych jeszcze nie ma. 

Strażacy powinni za nie odebrać ok. 45 
tys. miesięcy wolnego, czyli...3750 lat! To 
niemożliwe – trzeba by całą straż w Polsce 
zamknąć na półtora miesiąca. Strażacy 
rekordziści powinni od razu mieć wolne 
przez siedem miesięcy. 

Związki zawodowe biją na alarm. – Czy 
panowie sobie wyobrażają pracę przez 

ponad pół roku bez pieniędzy? Czy to 
możliwe w prywatnej fi rmie? – dener-
wuje się Robert Osmycki, przewodni-
czący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ 
„Solidarność”. 

Ustawa o straży przewiduje rozliczanie 
wszystkich nadgodzin w ciągu pół roku. 
Ale nikt tego nie kontroluje. 

– To pusty przepis – mówi Puchalski. 
Gdzie jest Inspekcja Pracy? – My stra-

żaków nie sprawdzamy, oni nie podlegają, 
jak i inne służby mundurowe, pod nas, 
mają odrębne przepisy – wyjaśnia rzecz-
nik Państwowej Inspekcji Pracy Danuta 
Rutkowska. 

Skąd cały problem? Przed wejściem 
Polski do Unii strażacy nie mieli wyzna-
czonych tygodniowych norm pracy. 
Od 2005 r. obowiązuje ich 40–godzinny 
tydzień pracy. 

A ponieważ strażaków jest o 3-4 tys. 
za mało, nadgodziny zaczęły biec jak 
szalone. 

Tymczasem Stanisław Rybicki, zastępca 
dyrektora Biura Kadr i Organizacji Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
ostrzega: – Liczba nadgodzin będzie ros-
nąć. Trzeba coś z tym zrobić. 

– Skoro nie chcą nam dać wolnego, 
niech dadzą rekompensaty – proponu-
je Puchalski. 

Według związkowców sprawę roz-
wiązałoby 90 mln zł w ciągu dwóch lat. 
Byłoby i na wypłatę bieżących nadgodzin, 
i na rozliczenie starych. 

Prawo nie pozwala jednak wypłacać 
strażakom rekompensat za nadgodziny, 
w przeciwieństwie choćby do policji. – To 
ewidentna luka prawna – dodaje Robert 
Osmycki z „Solidarności”. 

Inne rozwiązanie to zaliczenie nadgo-
dzin do stażu emeryckiego. Dzięki temu 
strażak odchodzący ze służby dostawałby 
wyższą emeryturę. 

 » Leszek Kostrzewski, 
31 maja 2010, Gazeta Wyborcza

TRZY pytania
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Prawo powinno stać po stronie słabszych
Jak się żyje dzieciom w Polsce? To przy-
jazny kraj dla małych ludzi?

– To pytanie należałoby zadać przeszło 
8 milionom dzieci, które w Polsce żyją. 
Myślę jednak, że zdecydowana większość 
tych odpowiedzi byłaby pozytywna. 
Z punktu widzenia Rzecznika Praw Dzie-
cka zauważam poprawę sytuacji dzieci 
w Polsce, zwłaszcza na przestrzeni dwu-
dziestu lat obowiązywania Konwencji 
o Prawach Dziecka i 10 lat istnienia urzędu 
Rzecznika. Oczywiście, wiele jest jeszcze 
przed nami do zrobienia, np. w kwestii 
opieki medycznej i dostępu najmłod-
szych do specjalistów-pediatrów czy sto-
matologów, w kwestii edukacji i statusu 
materialnego. Mamy szansę być krajem 
przyjaznym dla dzieci - ale to wymaga 
współpracy wszystkich, którym dobro 
najmłodszych leży na sercu.
Ważą się losy zapisu ustawowego za-
braniającego bicia dzieci. Jakie jest 
w tej sprawie Pana stanowisko?

– Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie zawiera wprawdzie zakaz bicia 
dzieci, ale nie jest on poparty sankcjami 
karnymi - to przepis o znaczeniu symbo-
licznym, edukacyjnym i wychowawczym. 
Jesteśmy bardzo blisko uchwalenia tego 
aktu prawnego, który ma wejść w życie 
już 1 sierpnia. Popieram ważne i potrzebne 

rozwiązania, zawarte w ustawie, ponieważ 
prawo powinno stać po stronie słabszych 
- ofi ar przemocy domowej, które bite nie 
mogą iść do lekarza po obdukcję, bo ich 
nie stać, które uciekają z domu, szukając 
schronienia w noclegowniach, które po 
latach traumy potrzebują pomocy psy-
chologicznej. Bać się jej powinni domowi 
oprawcy, a nie zwykli, porządni obywa-
tele, tak jak nie boją się zapisów Kodeksu 
karnego. Faktem jest, że ta ustawa inge-
ruje w rodzinę - gdyby nie ingerowała, 
byłaby nieskuteczna. Ale rodzina pełna 
ciepła i radości, w której odpowiednio 
dużo jest witaminy M, czyli miłości, nie 
ma się czego obawiać. A takich rodzin jest 
przecież zdecydowana większość!
Z Pana inicjatywy ruszyła kampania 
„Stop pedofi lom”. Zaproponował Pan 

ministrowi sprawiedliwości konkretne 
rozwiązania usprawniające system 
ochrony dzieci przed przestępczością 
seksualną...

– Zgadza się, 25 maja, w dniu inauguracji 
kampanii „Stop pedofi lom”, którą organi-
zuję z Fundacją Kidprotect.pl, podpisałem 
pakiet wystąpień do Ministra Sprawiedli-
wości oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Już 8 czerwca wejdą w 
życie nowe przepisy Kodeksu karnego, 
które umożliwią pełniejszą ochronę dzieci 
przed przestępstwami o charakterze sek-
sualnym. Niezbędne jest jednak dalsze 
jej wzmocnienie - stąd moje postulaty 
kolejnych zmian prawnych. Jednym z 
nich jest zagwarantowanie ofi arom wy-
korzystywania - małoletnim powyżej 15. 
roku życia - prawa do inicjowania postę-
powań karnych. W przypadku tych dzieci 
zawiadomienie o przestępstwie złożyć 
może tylko rodzic lub opiekun prawny 
- jeśli więc to on jest sprawcą przemocy, 
dziecko nie ma możliwości szukania po-
mocy. W pakiecie wystąpień zawarłem 
też szereg innych propozycji - wszystkie 
one są dostępne na mojej stronie inter-
netowej. Zachęcam też do odwiedzania 
serwisu internetowego kampanii - www.
stoppedofi lom.pl.

WG

Rodzina pełna ciepła 
i radości, w której 
odpowiednio dużo jest 
witaminy M, czyli 
miłości, nie ma się 
czego obawiać.

LICZBA tygodnia

59  proc.
o tyle wzrosła liczba poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy w I kwartale 
2010 roku. Jak podał Główny Urząd 
Statystyczny od początku stycznia do 
końca marca poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy zostało 18139 
osób, w analogicznym okresie roku 
ubiegłego było to 11382 osoby.  
Choć zdecydowana większość osób to 
poszkodowani w wypadkach lekkich, 
zanotowano niepokojąca dynamikę 
wzrostu liczby ofi ar śmiertelnych. 
W I kwartale zeszłego roku w wypadkach 
przy pracy zginęło 46 osób, w I kwartale 
tego roku było 86 ofi ar śmiertelnych.  
To oznacza wzrost o 87 procent.
Wzrost wypadkowości dotknął 
właściwie wszystkie działy gospodarki. 
Ale są branże, gdzie ten wzrost jest 
zdecydowanie wyższy od średniej. Bardzo 
źle wygląda sytuacja w  budownictwie 
i w transporcie, a więc w branżach 
o niskim uzwiązkowieniu. 
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 
tego roku na budowach zginęło 20 
pracowników.

Święto Bożego Ciała to dzień ustawowo wolny od handlu. 
Jeśli tego dnia sklep ma być otwarty, to sprzedawać w nim 
może tylko właściciel lub osoba zatrudniona na umowę 
zlecenie. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników np. 
stacji benzynowych i aptek.

Boże Ciało to jeden z dni ofi cjalnie wolnych od pracy. Ich 
wykaz zawiera ustawa z 18 stycznia 1951 r. w tej sprawie. Zgod-
nie z kodeksem pracy w takim dniu pracować w handlu nie 
mogą osoby zatrudnione w sklepie na podstawie umowy o pracę. 
Kodeks mówi wprost, że „praca w święta w placówkach handlo-
wych jest niedozwolona”. 

Nie ma natomiast przeszkód, by 3 czerwca pracował w skle-
pie sam właściciel albo osoba zatrudniona na podstawie umowy 
zlecenia. Art. 151.9a Kodeksu pracy nie zakazuje zatrudniania 
takich osób w dni świąteczne.

Kodeks pracy zezwala również na normalny handel w święta 
w tzw. placówkach użyteczności publicznej. Zaliczają się do nich 
np. w apteki czy stacje benzynowe. Zaczynają to wykorzystywać 
hipermarkety, które  uruchamiają małe sklepy na stacjach benzy-
nowych przy swoich marketach. 

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, na razie w Polsce działa 
11 takich minimarketów. Liderem jest Intermarche, który ma ich 
osiem, a do końca roku zamierza uruchomić kolejne cztery. Tesco 
ma na razie trzy. W drugiej połowie roku ma zdecydować, czy 
rozwijać ten segment.

Eksperci nie mają wątpliwości, że liczba takich sklepów będzie 
dynamicznie rosnąć. Koncepcja zdała bowiem egzamin. Zdaniem 
specjalistów to w tej chwili najbardziej perspektywiczny kanał 
sprzedaży dla takich kategorii produktów, jak słodycze, napoje czy 
alkohole. W ofercie znajdą się również  nawet artykuły higienicz-
ne i chemia domową.

– Niedługo połączą jeden dystrybutor paliwa z wielkim hiper-
maretem i wtedy tam też handel będzie dozwolony – komentuje 
przewodniczący Solidarności w handlu Alfred Bujara. – Będziemy 
się tej sprawie bacznie przyglądać. Naszym zdaniem to naciąga-
nie prawa. Sytuację mogłaby ostatecznie wyjaśnić ustawa o pracy 
w handlu. Solidarność domaga się jej przyjecia.

WG

W Boże Ciało handlować może 
tylko właściciel sklepu, ale...
Foto: internet

Foto: internet
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Nowym przewodniczącym Sek-
cji Krajowej Oświaty i Wycho-
wania został Ryszard Proksa 
z Regionu Świętokrzyskiego. 
Podczas obrad Walnego Ze-
brania Delegatów w Gdańsku 
związkowcy przekazali rzą-
dowi 21 postulatów oświa-
towej „S”. 

Na stanowisku przewodni-
czącego Proksa zastąpił Stefana 
Kubowicza, który tę funkcję 
pełnił przez kilka poprzed-
nich kadencji. Związkowcy z 
oświatowej Solidarności nadali 
odchodzącemu na emeryturę 
Kubowiczowi tytuł Honorowe-
go Przewodniczącego SKOiW. 
Z tą inicjatywą wystąpił Lesław 
Ordon, przewodniczący Regio-
nalnego Sekretariatu Nauki i 
Oświaty Regionu Śląsko-Dą-
browskiego. 

Delegaci, na specjalnej tabli-
cy, zredagowali 21 nauczyciel-
skich postulatów, które wręczyli 
obecnym na posiedzeniu przed-
stawicielom resortu oświaty. 

Domagają się w nich m.in. 
wstrzymania niekorzystnych 
zmian w Karcie Nauczyciela, 
zabezpieczenia nakładów na 
polską edukację, zwiększenia 
wynagrodzeń nauczycieli do 
poziomu obowiązującego w 
UE, zagwarantowania rów-
nych praw pracowniczych 
wszystkim nauczycielom, 
zatrudnionym w szkołach 
i placówkach oświatowych 
rządowych, samorządowych, 
publicznych i niepublicznych 
oraz przestrzegania dialogu 
społecznego.

Związkowcy z oświatowej „S” 
są rozczarowani, że na obradach 
WZD nie pojawiła się minister 
oświaty Katarzyna Hall.

– Pani minister otrzymała 
zaproszenie na miesiąc przed 
WZD. Mieliśmy nadzieję na rze-
czowy dialog, dotyczący Karty 
Nauczyciela, bo stanowimy 
poważne gremium, zaintereso-
wane sprawami oświaty - mówi 
Bogumiła Wacławek, rzecznik 

prasowy Regionalnej Sekcji 
Oświaty NSZZ Solidarność.

Podczas obrad w Gdański 
delegaci oświatowej Solidarności 
wybrali 13-osobowe prezydium 
Sekcji, delegatów na Kongres 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
oraz członków Rady Sekcji. 

Wśród nich są przedstawiciele 
oświatowej Solidarności z Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego: 
Urszula Grzonka, Jan Kurczek 
i Lesław Ordon, który także 
uczestniczyć będzie w pracach 
prezydium SKOiW.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Górnicza Solidarność wezwała 
polskich eurodeputowanych do 
podjęcia wszelkich działań w 
celu odrzucenia w Parlamencie 
Europejskim projektu dyrek-
tywy IED o emisjach przemy-
słowych. 

Zawarte w projekcie drastyczne 
ograniczenia norm emisyjnych są 
jeszcze bardziej restrykcyjne, niż 
proponowane na zakończonym 
fiaskiem szczycie w Kopenhadze, 
którego celem było wprowadze-
nie na całym świecie Pakietu  
Klimatyczno-Energetycznego. 
Dokument ma być głosowany w 
lipcu podczas obrad Parlamentu 
Europejskiego. 

Związkowcy wskazują, że ta 
dyrektywa może stanowić realne 
zagrożenie dla funkcjonowania 
energetyki i przemysłu ciężkiego 
w tych krajach UE, które w dużym 
stopniu korzystają z energii pro-
dukowanej z węgla. A to grozi 
utratą dziesiątek tysięcy miejsc 
pracy. Restrykcyjne rozwiązania 
ekologiczne doprowadzą do 
utraty konkurencyjności euro-
pejskiej gospodarki z powodu 
drastycznego podwyższenia 
kosztów energii. 

– W przypadku przyjęcia 
dyrektywy ceny za energię elek-
tryczną w kolejnych latach mogą 
wzrosnąć nawet o 300 proc, 
a koszt produkcji koksu i stali 
o ponad 200 proc. - alarmuje 
Dominik Kolorz, szef górniczej 
Solidarności. - Zieloni już rozpo-
częli w Parlamencie Europejskim 
intensywną kampanię na rzecz 
drastycznych cięć emisji dwutlen-
ku węgla. Niestety, eurodeputo-
wani, którzy zdają sobie sprawę z 
konsekwencji jakie niesie za sobą 

ten projekt, jak na razie przegry-
wają z nimi w głosowaniach w 
podkomisjach.

Zdaniem związkowców, for-
sowanie projektu przez frakcję 
zielonych ma podłoże „bizneso-
we”, bo zgodnie z wymogami 
dyrektywy do 2016 roku będą 
musiały do niej zostać dostoso-
wane infrastruktury energetycz-
ne, a to z kolei wymuszać będzie 
potrzebę olbrzymich inwestycji 
- Nowoczesne technologie, które 
miałyby zostać zastosowane w 
przypadku jej obowiązywania, 
będą kosztować dziesiątki miliar-
dów euro – wskazuje Dominik 
Kolorz.  

Górnicza Solidarność jest 
przekonana, że próby wprowa-
dzenia na siłę przez UE Pakietu 
Klimatyczno-Energetycznego na 
całym świecie oraz dyrektywy 
IED, mają niewiele wspólnego 
z obroną klimatu. Związkowcy 
przypominają, że opracowania 
na temat jego ocieplenia zostały 
prawdopodobnie sfałszowane 
przez brytyjskich naukowców, 
którym już postawiono  prokura-
torskie zarzuty. W ich przekonaniu 
wszystko po to, by najbogatsze 
państwa UE wzbogaciły się na 
tych mniej rozwiniętych. 

– Nie możemy, kosztem ty-
sięcy miejsc pracy, demontować 
polskiej gospodarki i jej konku-
rencyjności. A tak będzie, jeśli 
będziemy nachalnie wprowa-
dzać energetykę atomową czy 
źródła odnawialne. Wszyscy na 
świecie wiedzą, że energia pro-
dukowana z węgla jest najtań-
sza – przypomina szef górniczej 
Solidarności.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

Rusza UmiechnietaKasjerka.pl 
– kampania internetowa, któ-
rej celem jest poprawa warun-
ków pracy osób zatrudnionych 
w super- i hipermarketach. 

W ramach kampanii, na inter-
netowej stronie www.usmiech-
nietakasjerka.pl będą zbierane 
podpisy pod petycją skierowaną 
do zarządów sieci handlowych. 
Apel odnosi się do poprawy wa-
runków pracy w super- i hiper-
marketach. Kampania będzie 
też prowadzona w portalach 
społecznościowych – m.in. na 
Facebook (www.facebook.com/
pracawmarkecie), gdzie realizo-
wane są działania edukacyjne na 
temat warunków pracy w sklepach 
wielkopowierzchniowych. 

W petycji Solidarność zwraca 
uwagę na 5 głównych problemów 
pracowników super i hipermar-
ketów. Do najważniejszych na-
leżą niskie płace, nieliczenie się z 
życiem prywatnym i potrzebami 
pracowników, zaniedbania doty-
czące bezpieczeństwa pracy oraz 
lekceważenie przez pracodawców 
dialogu społecznego. 

Organizatorem akcji jest NSZZ 
Solidarność, a wsparcia kampanii 
udzieliło wiele organizacji spo-
łecznych, m.in. Koalicja Karat, 
Stowarzyszenie Współpracy 
Kobiet NEWW oraz Centrum 
CSR.

Z tą kampanią związane są 
niedawne akcje ulotkowe przed 
sklepami Kauflanda w Chorzowie 
i Rudzie Śląskiej. Ta sieć została 
wytypowana do pokazania skali 

nieprawidłowości w handlu wiel-
kopowierzchniowym w całej 
Polsce. - W Kauflandzie zarabia 
się ok. 1200 zł netto - mówi Ma-
riusz 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 bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Walka o godne warunki pracy 
w Kauflandzie nie skończyła się 
wraz z akcją ulotkową. 9 czerwca 
przed sklepem we Wrocławiu 
związkowcy organizują pikietę. 
Tydzień później podobna akcja 
odbędzie się w Rudzie Śląskiej. 

WG, DIKK

Skalę problemów w skle-
pach wielkopowierzch-
niowych potwierdzają wyniki 
badań przeprowadzonych wśród 
pracowników sklepów przez 
NSZZ Solidarność w marcu 
2010 r.  Aż 68 proc. z nich jest 
zdania, że sieci nie starają się 
poprawić warunków pracy, a ok. 
65 proc. deklaruje, że w relacjach 
pracownik-sieć panuje brak za-
ufania i obustronnego dialogu. 
Jednocześnie w branży panuje 
duży pesymizm – tylko co 
dziesiąty pracownik super- lub 
hipermarketu uważa, że w jego 
miejscu pracy warunki są lepsze 
niż w innych.

DZIAŁ INFORMACJI KK 

P
rezes PiS podzię-
kował za poparcie 
udzielone mu przez 
Solidarność podkre-
ślając, że realizacja 

programu Polski Solidarnej 
będzie jego priorytetem. Od-
wołał się do raportu Praca 
Polska 2010 przygotowanego 
przez Komisję Krajową, który 
jak powiedział ilustruje skalę 
rozwarstwienia społecznego i 
inne bolączki naszej rzeczywi-
stości. Kandydat na prezydenta 
podkreślał, jak ważną sprawą 
jest zakończenie wojny polsko
-polskiej, która uniemożliwia 
merytoryczną dyskusję o przy-
szłości naszego kraju. 

Komisja Krajowa przy-
jęła  stanowisko w sprawie 
przyszłorocznego wzrostu 
wynagrodzeń. Związek po-
stuluje wzrost wynagrodzeń 
w państwowej sferze budże-
towej powinien wynosić nie 
mniej niż 5,3 proc. Natomiast 
minimalne wynagrodzenie 
za pracę powinno w 2011 r. 
wynosić 45 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej, to jest 1500 zł 
brutto. 

NSZZ Solidarność wezwał 
stronę rządową do podjęcia 
w Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych 
rozmów na temat przedsta-
wionych propozycji, tak aby 
mogły one być uwzględnio-
ne przy pracach nad projek-
tem ustawy budżetowej na 
rok 2011. 

Propozycje naszego związ-
ku zostały opracowane przez 

przedstawicieli NSZZ „S” w 
zespole budżetu, wynagro-
dzeń i świadczeń socjalnych 
Trójstronnej Komisji ds. 
Społeczno-Gospodarczych i 
zostały poparte przez przed-
stawicieli OPZZ i FZZ w tym 
zespole. 

Członkowie Komisji 
Krajowej zajęli się również 
skutkami powodzi w na-
szym kraju. We wszystkich 
regionach trwa zbiórka po-
mocy dla ofi ar kataklizmu. 

Związek rezygnuje też z 
niektórych akcji protesta-
cyjnych. Na wniosek szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Piotra Dudy odwoła-
na została np. zaplanowana 
na 31 maja br. ogólnopol-

ska manifestacja w Szczeci-
nie w obronie miejsc pracy 
w tamtejszej stoczni.

O pomocy dla powodzian 
piszemy też na str. 5 naszego 
Tygodnika. 

DZIAŁ INFORMACJI KK, WG

Groźna i droga dyrektywa

Uśmiech za jeden podpisW Warszawie obradowała Komisja Krajowa Solidarności. Związ-
kowcy zaapelowali o podniesienie płacy minimalnej do 1500 zł 
brutto. Gościem obrad był kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński. 

KK O WYBORACH, 
PŁACACH I POWODZI

Minimalne 
wynagrodzenie 
za pracę powinno 
w 2011 roku 
wynosić 45 proc. 
przeciętnego 
wynagrodze-
nia, czyli1500 zł 
brutto

Związkowcy ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wy-
grywają w wyborach na szefów branżowych sekcji. 
W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Henryk Grymel 
ponownie został wybrany szefem Sekcji Krajowej Kolejarzy. 
Sekcją Krajową Hutnictwa kierował będzie Adam Ditmer, 
również z naszego regionu. 
Region Śląsko-Dąbrowski w 100 proc. obsadził też sekcje 
wchodzące w skład Krajowego Sekretariatu Banku, Handlu 
i Ubezpieczeń Społecznych. Poszczególnymi sekcjami po-
kierują Alfred Bujara (handel), Mieczysław Bielawski 
(ING, bankowość) i Justyna Winiarska (PZU Życie 
w Gliwicach, ubezpieczenia). I wreszcie Sekcja Krajowa 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej – pokieruje nią 
Ryszard Samsel z Jastrzębia Zdroju. 

Jarosław Kaczyński 
zapowiedział, 
że realizacja 
programu Polski 
Solidarnej będzie 
jego priorytetem. 

21 postulatów oświatowej Solidarności

Związkowcy z oświatowej Solidarności na specjalnej tablicy spisali 
21 nauczycielskich postulatów, które przekazali obecnym na WZD  
przedstawicielom Ministerstwa Oświaty

Foto: TŚD

Foto: internet
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Pszczyna
» MINISTER GOSPODARKI Waldemar 
Pawlak wyraził zgodę na sprzedaż kopal-
ni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach 
czeskiej fi rmie Energeticky A Prumyslovy 
Holding (EPH). 
Sprzedaż kopalni, nierentownej dla Kom-
panii Węglowej z uwagi na ogromne potrze-
by inwestycyjne, jest jedyną alternatywą 
dla jej uśpienia.
–Teraz musimy uzyskać zgodę  Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na sprzedaż działek należących do kopalni. 
Już złożyliśmy wniosek w Urzędzie Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, dotyczący 
sprzedaży Silesii. Zawnioskujemy również do 
Ministerstwa Ochrony Środowiska o prze-
kazanie koncesji na wydobycie węgla oraz 
przygotowanie informacji biologiczno-górni-
czej i planu zagospodarowania złoża – mówi 
Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności 
w kopalni Silesia.
W tym tygodniu rozpoczną się negocjacje 
związkowców z przedstawicielami koncernu 
EPH, na temat umowy społecznej. W ocenie 
strony związkowej, przygotowany przez nią 
projekt umowy jest bardzo korzystny dla 
obu stron.
W ratowanie kopalni, a zarazem miejsc 
pracy, zaangażowali się zwłaszcza związ-
kowcy z zakładowej Solidarności, którzy, 
po dwóch nieudanych próbach sprzedaży 
zakładu, przekonali załogę do utworzenia 
spółki pracowniczej na bazie majątku Silesii. 
W lutym br. przekonali czeski koncern EPH 
do zainwestowania w czechowicką kopalnię.
 

Jastrzębie Zdrój

» JULIA MATEJA I ANNA FIGURA, 
uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jastrzębiu Zdroju zostały  laureatkami 
Konkursu Wiedzy Regionalnej w katego-
rii klas I-III. i IV-VI.
Odbywający się już po raz jedenasty kon-
kurs dla uczniów jastrzębskich szkół podsta-
wowych przygotowali nauczyciele z SP nr 1: 
Dorota Pala, Katarzyna Pomykoł, Jolanta Bo-
jarowska, Anna Zielińska i Alina Kuboszek. 
Każdego roku jedną z konkursowych nagród 
funduje jastrzębskie Biuro Terenowe.  

» JASTRZĘBSCY ZWIĄZKOWCY wzięli 
udział w szkoleniu na temat zmiany zasad 
wyboru rad pracowników. Szkolenie pro-
wadzili specjaliści z Biura Szkoleń Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Jadwiga 
Piechocka i Krzysztof Hus.

» 50-OSOBOWA GRUPA jastrzębskich 
związkowców wzięła udział we mszy 
świętej intencji ofi ar katastrofy prezy-
denckiego samolotu pod Smoleńskiem, 
odprawionej na krakowskim Wawelu 
z inicjatywy NSZZ Solidarność.

»  PRZEWODNICZĄCYM Solidarności 
w Urzędzie Celnym w Jastrzębiu Zdroju 
został Janusz Nędzi.

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 
przekazania do świątyni witraża z wizerun-
kiem kapelana Solidarności, ufundowane-
go przez będzińskich związkowców. 

Z BIUR 
terenowych

O
bowiązek cią-
głego zdoby-
wania nowej 
wiedzy, ko-
nieczność 

ustawicznego kształcenia 
młodym ludziom wyda-
je się banalną opowieś-
cią nauczycieli powta-
rzaną od pokoleń, która 
z rzeczywistością nie ma 
nic wspólnego. Wielu 
przekonuje się dopiero 
w średnim wieku, że się 
mylili, ale jednocześnie  
myśli, że jest już za późno. 
I to jest dopiero wielki 
błąd. Nawet kilkadzie-
siąt lat po rezygnacji ze 
zdawania kolejnych eg-
zaminów można wrócić 
do książek i z sukcesem 
podnosić poziom własne-
go wykształcenia. 

Po rozum do głowy
Eugeniusz Karasiński 
w tym roku skończy 58 lat. 
Kilka dni temu skończył 
studia zdobywając tytuł 
magistra prawa admini-
stracyjnego. Gdy na po-
czątku lat 70. ubiegłego 
wieku ukończył szkołę 
zawodową wydawało 
mu się, że naukę ma już 
za sobą i teraz będzie 
już do emerytury tylko 
pracował. 

– Pracowałem na róż-
nych budowach jako 
monter wewnętrznych 
instalacji sanitarnych. 
I tam trzeba było mocno 
się napracować.  I co robi  
przeciętny Polak, jak się 
narobi? Idzie po rozum 
po głowy. Postanowiłem 

więc zdobyć jakieś kwa-
lifi kacje, które pozwolą 
mi na poprawienie bytu 
– wspomina Eugeniusz 
Karasiński.   

Rozpoczął naukę w 
wieczorowym technikum 
materiałów ogniotrwałych 
w Gliwicach. Zajęcia od-
bywały się 4 razy w tygo-
dniu, a równolegle zdobył 
uprawnienia operatora 
żurawia wieżowego. Zdo-
był dyplom technika, ale 
matura wydawała mu się 
już niepotrzebnym wysił-
kiem. Fakt, iż wówczas 
nie kontynuował kształ-
cenia, nie uważa za błąd 
młodości. 

 - Moje wszystkie ów-
czesne aspiracje zawo-
dowe zostały spełnio-
ne. Pracę miałem ciepłą 
i na dosłownie wysokim 
stanowisku, w dodatku 
relatywnie dobrze zaczą-
łem zarabiać. Dostawa-
łem  dwukrotnie więcej 
niż przeciętny inżynier 
w moim przedsiębiorstwie 
i trzykrotnie więcej niż 
słabiej płatni inżynierowie 
– mówi Karasiński. 

Nowe czasy, 
nowe wyzwania
Minęło sporo lat. W la-
tach 80 – tych poświęcił 
się działalności związko-
wej. Przyszły nowe czasy, 
inne warunki społeczno
–gospodarcze. W latach 
90. jego zdolności docenił 
związek zawodowy Soli-
darność i zaproponowano 

mu pracę w dziale szkoleń.  
– Wówczas uświadomi-
łem sobie, że mam dość 
istotne braki, jeśli chodzi 
o podbudowę teoretyczną. 
W związkowych szkole-
niach najbardziej pożąda-
na jest wiedza prawnicza, 
więc postanowiłem kształ-
cić się w tym kierunku. 
Pewne zawirowania ży-
ciowe i rodzinne spra-
wiły, że na rozpoczęcie 
studiów zdecydowałem 
się dużo później, mając 
skończone 52 lata – mówi 
Karasiński. 

W 2003 roku skiero-
wał do kuratora oświa-
ty pismo z wnioskiem 
o umożliwienie przy-
stąpienia do egzaminu 
maturalnego. Dołączył 
świadectwo ukończe-
nia technikum. Został 
skierowany do Centrum 
Kształcenia Ustawiczne-
go i w styczniu 2004 roku 
zdał maturę. Wreszcie 
mógł rozpocząć studia na 
Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu. 
27 maja 2010 roku obro-
nił pracę magisterską, 

której tematem był sta-
tus prawny pracownika 
samorządowego.

Nauka może sprawiać
przyjemność
Matura i dyplom magi-
sterski po skończeniu 50 
lat tylko na pozór wydaje 
się zbyt trudnym zada-
niem. – Najtrudniejsze 
było pokonanie takiej 
psychologicznej bariery, 
że człowiek jest już stary. 
Taki fałszywy wstyd, zaże-
nowanie wiekiem. Byłem 
najstarszy w grupie. Byli 
też studenci w średnim 
wieku, ale też tacy, któ-
rzy są młodsi od moich 
dzieci. Przez pierwsze dwa 
lata nikt w pracy nie wie-
dział, że studiuję. Ale w 
końcu poradziłem sobie 
z tym – mówi Eugeniusz 
Karasiński.  

– Nauka sprawiała mi 
ogromną przyjemność, 
a wtedy przyswajanie 

wiedzy przychodzi bez 
większego trudu. Przez 
cztery z pięciu lat stu-
diów brałem stypendium 
naukowe. Na ostatnim 
roku średnia 4,7 – dodaje 
świeżo upieczony magister 
prawa. Jeszcze w trakcie 
studiów Eugeniusz Kara-
siński ukończył półroczny 
kurs nauczania dorosłych, 
tzw. andragogikę. – A teraz 
chciałbym pogłębić wie-
dzę na temat zarządzania 
bezpieczeństwem pracy. 
W październiku rozpo-
cznę podyplomowe studia 
z tego zakresu. Trzeba się 
spieszyć, bo do emerytury 
już blisko – uśmiecha się 
Karasiński.

Do emerytury zostało 
mu jeszcze 7 lat i nikt nie 
będzie zdziwiony, jeśli na 
zasłużony odpoczynek 
będzie odchodził trzyma-
jąc w ręku swój doktorat 
z prawa pracy. 

 GRZEGORZ PODŻORNY

Zdać maturę 30 lat po ukończeniu technikum? Zdobyć tytuł magistra 40 lat 
po ukończeniu szkoły zawodowej? To nie jest science fi ction. To jest możliwe.

NA NAUKĘ NIGDY
NIE JEST ZA PÓŹNO

Program konferencji

„Kształcenie ustawiczne jako źródło 
adaptacyjności 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

– Nauka sprawia mi ogromną przyjemność, a wtedy 
przyswajanie wiedzy przychodzi bez większego trudu 
– mówi Eugeniusz Karasiński

Eugeniusz Karasiński 
jest jednym z bohaterów 
kampanii promocyjno – 
informacyjnej kształ-
cenia ustawicznego w 
województwie śląskim, 
prowadzonej przez Ślą-
sko-Dąbrowską Solidar-
ność w ramach projektu 
współfi nansowanego ze 
środków Unii Europej-
skiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Spo-
łecznego. Projekt ma na 
celu popularyzację idei 
nauki przez całe życie 
wśród mieszkańców 
województwa, w szcze-
gólności wśród pracują-
cych. W projekcie ważne 
jest również przekonanie 
szefów przedsiębiorstw 
czy kierujących działami 
personalnymi, że warto 
inwestować w pracow-
ników, bo to pozwala 
fi rmie zachować konku-
rencyjność.

Najtrudniejsze jest 
pokonanie takiej 
psychologicznej 
bariery, że 
człowiek jest 
już za stary na 
naukę.

Foto: TŚD
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Reklama

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” 

Solidarność cały czas zbiera 
informacje o pomocy potrzeb-
nej poszkodowanym przez 
powódź. W najtrudniejszej 
sytuacji są mieszkańcy Bie-
runia, Czechowic Dziedzic i 
Krupskiego Młyna. Wielu z 
nich straciło dorobek całe-
go życia.

– Po opadnięciu wody 
potrzebna będzie pomoc w 
sprzątaniu, osuszaniu zala-
nych domów, wywózce nie-
czystości oraz kuciu tynków. 
Zastanawiamy się już na 
utworzeniem grup, które będą 
pomagały w wykonaniu tych 
podstawowych czynności – 
mówi wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Bogdan Biś.

Powodzianie długo jeszcze 
będą potrzebowali pomocy. 
Do odbudowy zniszczonych 
domów potrzebne będą ma-
teriały budowlane, sprzęt 
oraz środki na podstawowe 
wyposażenie. Wiele domów 
zalanych zostało po same 
dachy i jak ostrzegają epide-
miolodzy, większość rzeczy, 
które się w nich znajdowały, 
nie będzie nadawała się do 

użytku. Wyrzucać trzeba 
m.in. odzież, buty, kołdry, 
materace i łóżka.

Na razie poprzez biura 
terenowe związkowcy pró-
bują rozeznać, do kogo 
i jaka pomoc już dotarła. 
– Żeby nie było tak, że jedna 
rodzina skorzysta z pomocy 
różnych instytucji, a ludzie 
mieszkający obok pozosta-
wieni zostaną sami sobie 
– dodaje Biś.

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność włączyła się w pomoc 
powodzianom w pierwszych 
dniach po tragedii, przekazu-
jąc osobom ewakuowanym 
do Szkoły Podstawowej nr 3 
w Bieruniu środki czystości, 
gumowe rękawice i czajniki 
bezprzewodowe.

Przewodniczący ZR Piotr 
Duda zapowiedział już, że 
Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorz Kolosy zarezer-
wuje miejsca na koloniach 
dla dzieci, które ze względu 
na powódź nie będą mogły 
wyjechać na wakacje.

AGA

Jego zdaniem, błędne 
jest utrwalanie stereo-
typów, z których wy-
łania się obraz współ-
czesnych dzieci, jako 

gorszych, bardziej niegrzecz-
nych i mniej zdyscyplinowa-
nych, niż kiedyś  – Dzisiaj 
dzieci też są mądre i fajne, 
tylko zmieniają się czasy, 
w których żyją. Sprostanie 
tym zmianom jest obowiąz-
kiem dorosłych, nauczycieli i 
rodziców – dodaje Ordon.

Zaznacza, że duży wpływ 
na wychowanie młodego 
pokolenia wywiera telewi-
zja i internet, a to sprawia, że 
pedagogom i wychowawcom 
trudniej jest dotrzeć do dzie-
ci i młodzieży i przebić się 
z tradycyjnymi wartościami. 
Na brutalność płynącą z me-
diów i gier komputerowych 
nakłada się kryzys rodziny 
i brak autorytetów. – Jeżeli 
rodzina przestanie prawidło-
wo funkcjonować wówczas 
młody człowiek będzie szukał 
świata wartości na zewnątrz, 
na podwórku i wśród rówieś-
ników – dodaje Ordon.

Poważnym problemem jest 
też ubóstwo, niejednokrotnie 
prowadzące do patologii. W 
wielu miastach można mówić 
już o dzielnicach socjalnych. 
Przenoszone są do nich rodzi-
ny, które z różnych przyczyn 
nie płacą czynszu. – W takich 
miejscach „rządzi ulica”  i jest 
to jedna z przyczyn wzrostu 
agresji wśród dzieci – alarmują 
pedagodzy.

Zdaniem specjalistów, szan-
są dla dzieci z najbiedniej-
szych rodzin mogłyby być 
programy wyrównywania 
szans. Niestety wciąż wydaje 

się na nie za mało pieniędzy. 
Ten rozłam zaczyna się już na 
etapie edukacji przedszkolnej. 
W biedniejszych rejonach 
Polski, na obszarach wiejskich 
do przedszkola może chodzić 
tylko niewielka część najmłod-
szych dzieci. Pozostałe mają 
znacznie trudniejszy start 
szkolny, niż ich rówieśnicy 
z dużych miast. 

Niewystarczające środ-
ki przeznaczane są też na 
dożywianie dzieci. – Może 
trudno w to uwierzyć, ale 
wciąż są dzieci, które przy-
chodzą do szkoły głodne 
– dodaje przewodniczący 

regionalnej nauczycielskiej 
Solidarności.

Alternatywą dla dzieci 
z najuboższych rodzin powin-
ny być szkolne świetlice, gdzie 
mogłyby zjeść gorący posiłek i 
z pomocą pedagogów odrobić 
zadania domowe. Jednak nie 
wszystkie gminy są w stanie 
sprostać tym zadaniom.

Niejednokrotnie zagubione 
są też dzieci, których rodzice 
pracują od rana do późnego 
wieczora, w innym mieście 
lub zagranicą. – Takie dzieci 
często zostają z babciami i 
dziadkami, którym ze względu 
na podeszły wiek i choroby, 

opieka nad wnukami przy-
chodzi trudniej – zaznacza 
Ordon.

Zdaniem specjalistów, by 
sytuacja najbiedniejszych 
dzieci mogła ulec poprawie 
potrzebne są zmiany w poli-
tyce prorodzinnej państwa, 
która wciąż jest niewystar-
czająca, mimo że wiele się o 
niej mówi w trakcie każdej 
kampanii wyborczej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Dzieci, młodzież i bieda
Z raportu Organizacji 
Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju (OECD) 
wynika, że co piąty 
młody Polak żyje 
w rodzinie o niskich 
dochodach. W trudnej lub 
bardzo trudnej sytuacji ma-
terialnej znajduje się ponad 
1,8 mln Polaków, którzy 
nie ukończyli 19 roku życia. 
Oznacza to, że spośród   
państw wchodzących 
w skład OECD jesteśmy na 
końcu. Zdaniem specjali-
stów, bieda tak wielu pol-
skich dzieci związana jest 
głównie ze zróżnicowaniem 
materialnym rodzin. Podob-
ne wnioski płyną z raportu 
opracowanego przez Komi-
sję Europejską. Oba raporty 
pokazały, że w Polsce na 
dzieci i młodzież przeznacza 
się zbyt mało pieniędzy.

Solidarność w Fiacie ostro 
protestuje przeciwko dra-
stycznemu obniżeniu premii 
za efektywność za 2009 
rok. Wypłacane co roku na 
początku czerwca premie 
mają być niższe nawet o 40 
proc. niż w poprzednich la-
tach.  31 maja przed bramą 
fabryki Fiata w Tychach 
związkowcy przeprowa-
dzili wiec protestacyjny, 
w którym wzięło udział 
około tysiąca pracowników 
z pierwszej zmiany 

– Liczymy, że szefowie 
Fiata zmienią zdanie i wy-
płacą pracowników takie 
premie na jakie zasłużyli, 
ale zostało już niewiele 
czasu. Ostateczna decyzja 
ma zapaść w środę – mówi 
Wanda Stróżyk przewodni-
cząca Solidarności w Fiacie. 
- Próbowaliśmy uświadomić 
pracodawcy, że pracowni-
cy w zeszłym roku ciężko 
pracowali bijąc rekordy 
wydajności i cięcie premii 
w tej sytuacji jest nielo-

giczne. To demotywuje 
ludzi i może już wkrótce 
niekorzystnie odbić się na 
efektywności pracowników 
i tempie produkcji. 

Jak wyjaśnia Stróżyk 
przyczyną drastycznego 
obniżenia premii jest ode-
rwany od rzeczywistości 
sposobu wyliczania wskaź-
nika efektywności ustalo-
ny w układzie zbiorowym 
pracy sprzed 13 lat.  

– W zeszłym roku dy-
rekcja widząc, że sposób 
wyliczenia tego wskaźnika 
nie ma nic wspólnego ze 
znakomitą efektywnością 
załogi wypłaciła premie 
nawet pięciokrotnie wyższe, 
niż wynikałoby z operacji 
matematycznych służących 
do wyliczania wskaźni-
ka. Chcemy, aby również 
w tym roku przy ustalaniu 
premii zignorowano ten 
wskaźnik. Bo nie może być 
tak, że 2 + 2 = 3  – podkre-
śla Wanda Stróżyk.

POD

Członkowie Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego zaapelowali 
do mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego, aby poparli 
w nadchodzących wyborach 
prezydenckich kandydaturę 
Jarosława Kaczyńskiego.

Treść apelu uchwalono 
podczas Walnego Zjazdu sto-
warzyszenia, które odbyło się 
29 maja w Katowicach. Treść 
dokumentu przyjęto niemal 
jednogłośnie. 

„ Jesteśmy ludźmi  Solidar-
ności i bliskie nam są ideały 
Sierpnia 1980, chrześcijańska 
etyka  i katolicka nauka społecz-
na  jako ideowe fundamenty 
budowy naszego państwa. Te 
ideały są również fundamen-
tem przekonań i działalności 
społeczno-politycznej Jarosła-
wa Kaczyńskiego. W naszej 
ocenie to jeden z nielicznych 
polityków, który pozostał 
wierny ideałom Solidarności.  
(..)Naszym prawem i jedno-
cześnie obowiązkiem jest 

wskazywać i wspierać tych, 
którzy mają szanse skutecz-
nie budować Polskę wolną, 
sprawiedliwą, demokratyczną 
i solidarną. Poparcie kandy-
datury Jarosława Kaczyńskie-
go jest najlepszym krokiem 
na drodze do budowy takiej 
właśnie Polski - wolnej i de-
mokratycznej, sprawiedliwej 
i solidarnej” - głosi apel Sto-
warzyszenia.

Podczas zjazdu podjęto też 
decyzję o przekazaniu części 
składek członków stowarzy-
szenia na rzecz ofi ar ostatniej 
powodzi. Pieniądze zostaną 
przekazane potrzebującym za 
pośrednictwem Caritasu. 

Gośćmi zjazdu byli prze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności Piotr Duda, 
posłanka PiS Ewa Malik, a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
NZS 1980 z Katowic i Krako-
wa, Krakowskiego Komitetu 
Krzyża Solidarności oraz Jas-
nogórskiej Fundacji Pro Patria 
Bastion św. Rocha.

GP

Pomoc dla powodzian
potrzebna będzie długo

Apel StowarzyszeniaProtest w Fiacie

Zbyt często ludzie dorośli nie radzą sobie ze stresem, a to odbija się 
przede wszystkim na dzieciach, które czują się zagubione – mówi Lesław 
Ordon, przewodniczący regionalnej nauczycielskiej Solidarności.

Świat w oczach dziecka

Na brutalność płynącą z mediów i gier komputerowych nakłada 
się kryzys rodziny i brak autorytetów

Trudno w to uwierzyć, 
ale wciąż są dzieci, 
które przychodzą do 
szkoły głodne.

Foto: internet
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Jeśli potrzeby okażą się 
większe, ta kwota może 
wzrosnąć – zapewnia Ga-
briela Lenartowicz, pre-
zes zarządu WFOŚiGW 

w Katowicach.
28 maja Rada Nadzorcza 

Funduszu uchwaliła szcze-
gółowe zasady fi nansowania 
przedsięwzięć związanych z 
występowaniem katastrof i 
klęsk żywiołowych. Proce-
dury związane z ubieganiem 
się o dotacje na te cele zostały 
maksymalnie uproszczone i 
skrócone. Tak jak do tej pory 
w sytuacjach nadzwyczajnych 
pokrywane są wydatki poczy-
nione od dnia ogłoszenia alar-
mu powodziowego, a nie od 
daty złożenia wniosku. 

O dotacje ze środków Fun-
duszu mogą ubiegać się właś-
ciciele lub administratorzy 
urządzeń hydrotechnicznych 
i ochrony środowiska oraz 
samorządy z terenów obję-
tych powodzią. Ze środków 
Funduszu dofinansowane 
mogą zostać zadania zwią-
zane z usuwaniem szkód w 
urządzeniach wodnych i słu-
żących ochronie środowiska 
oraz zniszczenia w środowisku 
przyrodniczym.

Pokrywane będą również 
koszty Wojewody Śląskiego w 
ramach Wojewódzkiego Zespo-
łu Reagowania Kryzysowego 
na doposażenie magazynów 
przeciwpowodziowych oraz 
jednostek Państwowej Stra-
ży Pożarnej ponoszone przez 
Wojewódzką Komendę Straży 
Pożarnej.

– Jesteśmy też przygoto-
wani do nadzwyczajnego do-
fi nansowania akcji letniej dla 
dzieci i młodzieży z terenów 
objętych powodzią, które w ra-
mach profi laktyki zdrowotnej 

będą mogły wyjechać do baz 
wypoczynkowych w bezpiecz-
nych i czystych ekologicznie 
miejscowościach – podkreśla 
Piotr Biernat.

Inwestycje 
przeciwpowodziowe
W ostatnich latach dzięki wspar-
ciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
w wysokości ponad 115 mln 
zł. zrealizowane zostały 284 
inwestycje związane z ochro-
ną środowiska i usuwaniem 
skutków powodzi. 

Z możliwości dofi nanso-
wania tych zadań korzystał 
przede wszystkim Śląski Za-

rząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych oraz samorządy, 
zaś w mniejszym rozmiarze 
Regionalne Zarządy Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach i 
w Krakowie.

W 2009 roku przeprowa-
dzono m.in. regulacje koryt 
rzek i cieków w powiecie cie-
szyńskim, w Wilamowicach, w 
Czechowicach – Dziedzicach 
i  Radlinie. Odbudowane zo-
stały wały rzeki Biała w Biel-
sku – Białej. Wyremontowano 
też koryto rzeki Wapienica w 
Czechowicach – Dziedzicach 
wraz z nadbudową obwałowań, 
zmodernizowano przepust 
wałowy na Wiśle. Zbudowano 
zbiorniki retencyjne w powie-

cie tarnogórskim, Koszęcinie 
i Zawierciu –Kromołowie. W 
Goczałkowicach rozbudowa-
ny został system pomiarowy, 
a urządzenia zwiększające 
bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe powstały w Rajczy 
i Radziechowach w powiecie 
żywieckim.

Wsparcie dla strażaków
– WFOŚiGW systematycznie 
wspiera Wojewódzkie Komen-
dy Państwowej i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dofi nansowu-
jąc zakupy specjalistycznego 
sprzętu niezbędnego podczas 
akcji ratowniczych na terenach 
objętych powodziami – pod-
kreśla rzecznik Funduszu.

Każdego roku na ten cele 
przeznaczanych jest 12 mln 
zł. Dzięki pomocy Funduszu 
zakupiono np. pompy szla-
mowe, motopompy pływa-
jące, agregaty prądotwórcze, 
wyciągarki do samochodów, 
maszty oświetleniowe, zesta-
wy ratownictwa technicznego, 
pontony, łodzie ratownicze, 
urządzenia do dezynfekcji 
i specjalistyczną strażacką 
odzież ochronną.

OPR. AK

Środki Funduszu kiero-
wane będą na zapobie-
ganie niekontrolowane-
mu rozprzestrzenianiu 
się odpadów, przywra-
canie pierwotnego stanu 
środowiska przyrodnicze-
go, zwiększenie możliwości 
technicznych służb ratow-
niczych, uzupełnienie w 
sprzęt wojewódzkich ma-
gazynów przeciwpowodzio-
wych, usuwanie skutków 
powodzi w urządzeniach 
wodnych, rzekach, urzą-
dzeniach wodociągowych i 
ochrony środowiska, a także 
na organizację wyjazdów 
dzieci ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 

Dyskutowali 
o skutkach powodzi
Finansowanie usuwa-
nia skutków powodzi 
było też jednym z naj-
ważniejszych tematów 
spotkania prezesów 
16 wojewódzkich fun-
duszy ochrony środo-
wiska i gospodarki 
wodnej oraz Narodo-
wego Funduszu z wice-
ministrem środowiska 
Stanisławem Gawłow-
skim. 

– Potrzeby i straty dla 
środowiska spowodowane 
powodzią są wciąż jeszcze 
szacowane. Dlatego szyb-
ka i skuteczna pomoc jest 
dziś sprawdzianem ela-
styczności i skuteczności 
naszego systemu fi nanso-
wania ochrony środowiska 
– powiedziała w jego trak-
cie Gabriela Lenartowicz, 
prezes zarządu WFOŚiGW 
w Katowicach.

Uczestnicy spotkania 
ustalili, że na usuwanie 
skutków powodzi z fun-
duszu ochrony środowiska 
przeznaczonych zostanie 
400 mln. zł. Ustalono 
również, że po uzyska-
niu szacunków szkód od 
wojewodów i marszałków, 
wojewódzkie fundusze 
określą wspólnie z Narodo-
wym Funduszem, w jakim 
zakresie i dla jakich zadań 
oraz w jakiej formie moż-
liwe będzie samodzielne 
dofi nansowanie zadania 
z danego WFOŚiGW, bądź 
Narodowego Funduszu, a 
w których przedsięwzię-
ciach i w jakiej formie 
konieczne będzie wspólne 
dofi nansowane.

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 
znalazł się w gronie osób  i 
instytucji wyróżnionych Na-
grodą Godła Promocyjnego 
Śląski Oskar 2009 . Nagrody, 
już po raz dziewiąty, wrę-
czono w budynku rektoratu 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach.

– Statuetka Śląskiego Oska-
ra stała się wyrazem uznania 
dla najlepszych za to, co dla 
regionu zrobili promując 
go w kraju i w Europie – 
powiedział prof. Wiesław 
Banyś, rektor Uniwersytetu 

Śląskiego, otwierając galę 
wręczenia tej prestiżowej 
nagrody.

Zdaniem Gabrieli Le-
nartowicz, prezesa Zarzą-
du WFOŚiGW, przyznanie 
wyróżnienia Funduszowi 
świadczy o tym, że ekologia 
coraz częściej traktowana 
jest jako ważna dziedzina 
życia gospodarczego i spo-
łecznego oraz jako szansa 
na lepsze warunki życia dla 
mieszkańców naszego regio-
nu. – To także najważniejsze 
wyzwanie dla Wojewódz-
kiego Funduszu, który co 
roku skutecznie fi nansowo 

wspiera wszystkie liczące się 
działania proekologiczne w 
województwie śląskim – po-
wiedziała Gabriela Lenarto-
wicz odbierając nagrodę.

Statuetka Śląskiego Oskara 
od 2001 roku przyznawana 
jest z inicjatywy Wydawni-
ctwa Goniec Górnośląski 
i Uniwersytetu Śląskiego 
osobom, fi rmom i samorzą-
dom, które swą pracą i umie-
jętnościami przyczyniają się 
do tworzenia nowego obli-
cza województwa śląskiego 
jako nowoczesnego, silne-
go gospodarczo, naukowo 
i kulturowo regionu.

W gronie laureatów Oska-
ra znalazły się osobowości 
takie jak arcybiskup Da-
mian Zimoń, prof. Tade-
usz Sławek, prof. Andrzej 
Bochenek, Henryk Mikołaj 
Górecki czy prof. Jan Mali-
cki. Statuetkę skrzydlatego 
mężczyzny otrzymały rów-
nież wyróżniające się swą 
pozytywną aktywnością 
w regionie samorządy i 
instytucje kulturalne oraz 
przedstawiciele środowisk 
naukowych, gospodarczych 
i regionalnego życia pub-
licznego.

AK

Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy ponad 9 mln 
zł na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze przeciwpowodziowej w województwie śląskim. 

Fundusz pomaga w usuwaniu 
skutków wielkiej powodzi

W sytuacjach 
nadzwyczajnych 
pokrywane 
są wydatki 
poczynione od dnia 
ogłoszenia alarmu 
powodziowego, 
a nie od daty złożenia 
wniosku.

Rada Nadzorcza Funduszu uchwaliła szczegółowe zasady fi nansowania przedsięwzięć związanych 
z występowaniem katastrof i klęsk żywiołowych

Foto: internet

Śląski Oskar 2009 dla Funduszu

Gabriela Lenartowicz odbiera statuetkę Śląskiego Oskara 2009 

Foto: P. Biernat,  J.Pilszak
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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:

•  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.

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

Co to jest szklany sufi t i na 
czym polega styl transak-
cyjny? Na te i inne pytania 
można znaleźć odpowiedzi 
w zamieszczonym na stro-
nie internetowej Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
folderze sieci FEMANET 
„Kobiece przywództwo 
w Europejskim Modelu 
Odpowiedzialnego Zarzą-
dzania”.

W publikacji opisano 
m.in. różne style zarządza-
nia, w tym styl transakcyj-
ny, transformacyjny oraz 
liberalny (laissez-faire), we-
ryfi kując tym samym tezę 
o istnieniu szczególnego 
modelu kobiecego przy-
wództwa. Wspomina się 
również o rozbiciu szklane-
go sufi tu czy też istotnych 
źródłach zwiększenia za-
potrzebowania na kobiety 
– przywódczynie.  

Publikacja nawiązuje do 
wcześniejszego opracowa-
nia „Poradnika dla kobiet 
sukcesu”  (dostępnego rów-
nież na www.solidarnosc-
kat.pl). 

Jakie są wnioski wynika-
jące z publikacji? „Zarządza-
nie powinno się opierać na 
pracy zespołowej i koope-
racji, jasnym podziale ról 
i obowiązków. Zarządza-

nie przedsiębiorstwem lub 
instytucją wymaga wielu 
umiejętności zawodowych, 
włączając w to świadomość, 
że żaden mężczyzna i żadna 
kobieta nie jest niezależnym 
bohaterem, ale ekspertem 
korzystającym z różnorod-
nej wiedzy specjalistycznej 
i doświadczenia pracowni-
ków – zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet” – podkreślają 
autorzy. 

ALŁ

Poczytaj o kobiecym 
przywództwie

Folder w formacie pdf 
jest do pobrania ze strony 
www.solidarnosc-kat.pl

C
o wchodzi w skład 
płacy minimal-
nej? Czy jest to 
ogólna kwota, 
jaką otrzymam 

w ramach wynagrodzenia, 
czy też stawka podstawowa 
bez dodatków (np. dodatek 
nocny czy też dodatek za 
pracę w warunkach szkod-
liwych)?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 5 
ustawy z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, 
poz. 1679 z późn. zm.) do 
obliczenia wysokości wy-
nagrodzenia pracownika 
przyjmuje się przysługu-
jące pracownikowi skład-
niki wynagrodzenia i inne 
świadczenia wynikające ze 

stosunku pracy, zaliczone 
według zasad statystyki za-
trudnienia i wynagrodzeń 
określonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny do 
wynagrodzeń osobowych, 
z wyłączeniem:
•  nagród jubi leuszo-

wych, 
•  odprawy pieniężnej przy-

sługującej pracownikowi 
w związku z przejściem 
na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do 
pracy, 

•  wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbo-
wych. 
Do minimalnej wysokości 

wynagrodzenia nie należy 
wliczać dodatków, ze względu 
na ich charakter. W szcze-
gólności dotyczy to:

•  dodatków z tytułu pracy 
w porze nocnej (art. 1518 
§ 1 K.p.), 

•   dodatki, o których mowa 
w przepisach dotyczą-
cych wynagrodzenia, 
takie jak dodatki z ty-
tułu pracy w warun-
kach szkodliwych lub 
uciążliwych dla zdrowia 
pracownika. 
Z samego nazewnictwa 

tych składników wyna-
grodzenia wynika, że są 
to składniki dodatkowe, 
a nie stałe składniki wy-
nagrodzenia, dlatego nie 
powinny być wliczane w 
skład minimalnego wyna-
grodzenia.

Ponadto – zgodnie z art. 
78 § 1 K.p. – wynagrodzenie 
za pracę powinno być tak 

ustalone, aby odpowiada-
ło w szczególności rodza-
jowi wykonywanej pracy 
i kwalifikacjom wymaga-
nym przy jej wykonywa-
niu, a także uwzględniało 
ilość i jakość świadczonej 
pracy.

Dlatego jeśli praca prze-
widuje pracę w nocy lub 
jest wykonywana w wa-
runkach szkodliwych, to 
należy – oprócz ustalenia 
wynagrodzenia w kwocie 
nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie, związanej 
ze świadczeniem pracy – 
zrekompensować szcze-
gólne warunki jej wyko-
nywania.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Je s t e m  z a t r u d n i o n y 
w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Obecnie chciałbym 
założyć działalność gospo-
darczą, ale odstrasza mnie 
składka zdrowotna, którą 
co miesiąc trzeba płacić. 
Znajomy poinformował 
mnie, że nie trzeba płacić 
składki zdrowotnej za sie-
bie jako osobę prowadzącą 
działalność (ponoć jest to 
dobrowolne), natomiast za 
pracowników obowiązko-
wo – czy to prawda?

Niestety, przepisy w tym 
przypadku nie zezwalają 
na dobrowolność. Jeżeli 
ubezpieczony uzyskuje 
przychody z więcej niż 
jednego tytułu do objęcia 

go obowiązkiem ubezpie-
czenia zdrowotnego, po-
winien opłacać składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne 
z każdego z tych tytułów 
odrębnie – np. wtedy, gdy 
osoba prowadząca poza-
rolniczą działalność (lub 
współpracująca) jedno-
cześnie jest zatrudniona 
na podstawie umowy o 
pracę lub jest zatrudnio-
na na podstawie umowy
-zlecenia.

Tak wynika z art. 82 ust. 
1 ustawy z 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych. 
Jeżeli osoba prowadząca 
pozarolniczą działalność 

uzyskuje przychody z wię-
cej niż jednego tytułu do 
objęcia obowiązkiem ubez-
pieczenia zdrowotnego, 
o którym mowa w art. 66 
ust. 1 ustawy, składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne 
opłaca z każdego z tych 
tytułów.

Składkę na ubezpiecze-
nie zdrowotne należy więc 
opłacać i z tytułu np. wy-
konywania pracy na pod-
stawie umowy o pracę, i z 
tytułu prowadzenia poza-
rolniczej działalności.

Co istotne, osoby pro-
wadzące kilka rodzajów 
pozarolniczej działalności 
opłacają więcej niż jedną 
składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne, bo od każdej 
prowadzonej działalno-
ści.

Tylko w wyjątkowych 
przypadkach możliwe jest, 
aby z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności 
nie było konieczne od-
prowadzanie składki na 
ubezpieczenie zdrowot-
ne. Dotyczy to osób ma-
jących ustalone prawo do 
emerytury lub renty bądź 
ustalony umiarkowany lub 
znaczny stopień niepełno-
sprawności przy spełnie-
niu innych, wskazanych 
ustawą warunków.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Co wchodzi skład 
wynagrodzenia?

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Składka obowiązkowa
czy dobrowolna?



Po strajkach w sierpniu 
1980 r. związkowcy z Soli-
darności z kopalni Sośnica 
zdecydowali o wykonaniu 
związkowego sztandaru. 
Jednak wprowadzenie w 
Polsce stanu wojennego 
na kilka lat udaremniło 
ich plany.

Solidarność z Sośnicy 
była bodajże pierwszą pod-
ziemną strukturą związku, 
która w 1988 r., tuż przed 
ponowną jego legalizacją, 
ujawniła się i wystąpiła do 
sądu z wnioskiem o ponow-
ną rejestrację. Związkowcy 
przewidywali, że odpowiedź 
będzie odmowna, ale od 
tego czasu zaczęli działać 
jawnie. W 1989 r., po reak-
tywacji związku, rozpoczęli 
natychmiastową zbiórkę 
pieniędzy na wykonanie 
sztandaru.

- Uznaliśmy, że nasz sztan-
dar powinien być ufundo-
wany przez członków Soli-
darności i jej sympatyków 
– mówi Bolesław var Bogya 
de Csepy, związkowy dzia-
łacz z kopalni Sośnica.

Sztandar, według projektu 
jednego z pracowników ko-
palni, wyhaftowały siostry 

zakonne z Piekar Śląskich. 
Drzewiec wykonali pracow-
nicy z działu mechanicz-
nego. Na białym awersie 
sztandaru widnieje napis 
„Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Soli-
darność KWK Sośnica Gli-
wice 1989” a na zielonym 
rewersie wizerunek Świętej 
Barbary, otoczony czterema 
górniczymi godłami. W jed-
nej ręce patronka górników 
trzyma kielich z hostią, a w 
drugiej miecz.  

– Wizerunek Św. Barbary 
został namalowany farba-
mi i dlatego sztandar musi 
być często odnawiany, bo 
postać naszej patronki po 
prostu płowieje – informują 
związkowcy. 

4 grudnia 1990 r., w Bar-
bórkę, podczas uroczystej 
mszy świętej odprawionej 
na cechowni Pola Zachód, 
odbyło się poświęcenie sztan-
daru.

– Z tej okazji wykona-
ny został specjalny ołtarz, 
który później przekazali-
śmy do Kościoła Św. Józefa 
w sąsiedniej dzielnicy Ligo-
ta Zabrska – opowiada pan 
Bolesław.

Pierwszymi sztandaro-
wymi w kopalni Sośnica 
byli: Henryk Andrzejewski, 
Stanisław Wilk i Henryk 
Owczarczak.

Związkowy symbol towa-
rzyszy zakładowej Solidarno-
ści podczas wszystkich waż-
nych wydarzeń kościelnych, 
związkowych i państwowych. 
Był  ze związkowcami m.in. 
na tamie we Włocławku oraz 
w Kościele Św. Stanisława 
Kostki na uroczystościach, 
zorganizowanych w roczni-
cę męczeńskiej śmierci ks. 
Jerzego Popiełuszki.

– Każdego roku jeździ z 
nami na pielgrzymki ludzi 
pracy m.in. do Kalisza i Czę-
stochowy. Jest wszędzie tam, 
gdzie nasz poczet sztanda-

rowy powinien się znaleźć, 
a nasi sztandarowi wykonują 
swoje obowiązki społecznie 
– podkreśla Bolesław var 
Bogya de Csepy.

Teraz, po połączeniu 
gliwickiej kopalni Sośnica 
z kopalnią Makoszowy 
w Zabrzu, związkowcy z obu 
zakładów górniczych znowu 
przymierzają się do zbiórki 
pieniędzy wśród członków 
Solidarności. Zebrane środki 
przeznaczą na wykonanie 
wspólnego dla tych kopalń 
związkowego sztandaru. Jak 
zapewniają, reprezentujące 
ich dotychczas symbole, trafi ą 
do kopalnianych izb tradycji 
lub zostaną przekazane do 
wybranego kościoła.
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Sztandar Solidarności z kopalni Sośnica

Awers i rewers sztandaru Solidarności kopalni Sośnica w Gliwicach

DUMNI z naszych sztandarów

Budownictwo jest jedną 
z najbardziej niebezpiecz-
nych branż. Jak wynika 
z najnowszych danych GUS 
tylko w I kwartale 2010 na 
budowach w Polsce zginęło 
20 pracowników, a 25 zo-
stał ciężko rannych. 

Państwowa Inspekcja 
Pracy w Katowicach oprócz 
działalności kontrolnej stara 
się również poprzez działa-
nia prewencyjne poprawić 
złą sytuację w tym sektorze. 
Jedną z długofalowych form 
działania prewencyjnego 
jest promowanie bezpiecz-
nej pracy wśród uczniów 
szkół budowlanych, m.in. 
poprzez organizację kon-
kursów wiedzy o BHP. 

Do udziału w 11 już kon-
kursie wiedzy o bezpie-
czeństwie i higienie pracy 
zaproszono uczniów wszyst-
kich szkół budowlanych z 
naszego regionu. Konkurs 
był rozgrywany w dwóch 
kategoriach: zespołowej 
(gdzie szkoła była repre-
zentowana przez dwóch za-
wodników) i indywidualnej. 
O kolejności zajętego miej-
sca w kategorii zespołowej 
decydowała suma punktów 
zdobytych łącznie przez 
poszczególnych członków 
zespołu. Pytania, na które 

odpowiadali uczniowie, 
obejmowały zarówno za-
gadnienia związane z bhp 
w budownictwie, jak i pod-
stawy prawa pracy.

Laureatami w kategorii 
zespołowej zostali: Zespół 
Szkół Budowlanych im. 
Gen. Stefana Grota Rowe-
ckiego z Cieszyna (I miej-
sce), Państwowe Szkoły 
Budownictwa z Bytomia 
(II miejsce), Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
1 z Jaworzna (III miejsce). 
W konkursie indywidu-
alnym zwyciężyli: Kamil 
Kocur (I miejsce), Doro-
ta Kowalska (II miejsce) 
i Marta Borowiecka (III 
miejsce). 

Jak podkreślają organiza-
torzy, każdy z uczestników 
fi nału zasługiwał na wyróż-
nienie, stąd też dla wszyst-
kich przygotowano nagrody 
rzeczowe. Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność, która propagu-
je bezpieczną pracę i prze-
strzeganie przepisów BHP 
w budownictwie, była jed-
nym ze sponsorów konkursu 
i ufundowała część nagród. 
Gościem fi nału konkursu 
był wiceprzewodniczący 
Zarządu Regionu Mirosław 
Truchan.

WG

Ks. Jerzy Popiełuszko, dusz-
pasterz ludzi pracy, zostanie 
w niedzielę, 6 czerwca – 
w dniu Święta Dziękczynienia 
- ogłoszony błogosławionym. 
Jego beatyfi kacji w Warsza-
wie dokona prefekt Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych 
abp Angelo Amato.

Msza św. rozpocznie się 
odczytaniem dokumen-
tu Stolicy Apostolskiej 
o wyniesieniu na ołtarze 
ks. Jerzego Popiełuszki. 
Tuż po mszy ruszy procesja 
z relikwiami ks. Popiełuszki 
do Panteonu Wielkich Po-
laków w Centrum Opatrz-
ności Bożej. 

To będzie jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń 
tego roku. Mszę na placu 
Piłsudskiego koncelebrować 
będzie ok. 100 biskupów 
z kraju i zagranicy oraz ok. 
1500 kapłanów. Stolica spo-

dziewa się nawet kilkuset 
tysięcy wiernych.

Tydzień później uroczy-
stości związane z beatyfi -
kacją kapelana odbędą się 
również w naszym regionie.  
W niedzielę 13 czerwca 
o godz. 12.00 w Kościele Pod-
wyższenia Krzyża Świętego 
w Bytomiu (ul. Ligonia 2) 
odprawiona zostanie uro-
czysta Msza Dziękczynna 
za beatyfi kację ks. Popie-
łuszki. Po nabożeństwie 
pod stojącym obok kościoła 
pomniku kapelana Solidar-
ności  ufundowanym przez 
Region Śląsko-Dąbrowski, 
zostaną złożone kwiaty. 

Do udziału w tej wyjąt-
kowej uroczystości zapra-
szamy poczty sztandaro-
we i wszystkich członków 
Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności”. 

WG

W 
ramach trze-
ciej edycji 
konkursu 
certyfi katy 
Pracodaw-

cy Przyjaznego Pracownikom 
przyznano 16 fi rmom. Zgod-
nie z regulaminem konkursu 
wyróżniono fi rmy przestrze-
gające przepisy prawa pracy, 
w szczególności prawa do 
zrzeszania się w związkach 
zawodowych. Wśród 16 na-
grodzonych firm znalazła 
się fabryka Huhtamaki z 
Siemianowic Śląskich. 

Werdykt ten może być 
nieco zaskakujący, bo prze-
cież jeszcze kilka miesięcy 
temu załoga Huhtamaki 
groziła strajkiem z przyczyn 
płacowych. Adam Flakus, 
szef zakładowej Solidar-
ności, nie widzi jednak w 
tym żadnej sprzeczności. 
- Certyfi kat promuje prze-
strzeganie prawa pracy oraz 
możliwości działania związ-
ków zawodowych. Nie ma 
z tym u nas problemów. 
Pracodawca bardzo dba też 
o poprawę bezpieczeństwa 
– podkreśla.

Adam Flakus ma nadzie-
ję, że przyznanie certyfi katu 
poprawi sytuację rynkową 
produkującej opakowania 
spożywcze fabryki Huhta-
maki. - Coraz częściej nasi 
kontrahenci upewniają się, 
czy fi rma jest odpowiedzialna 

społecznie. Ten certyfi kat to 
potwierdza – dodaje przewod-
niczący zakładowej „S”. 

Do konkursu mogły być 
zgłoszone wszystkie zakłady 
pracy, które swoimi działa-
niami wpisują się w warto-
ści propagowane prze NSZZ 
„Solidarność”. Chodzi głów-
nie o stosowanie stałego za-
trudnienia, przestrzeganie 
prawa i standardów pracy 
oraz zapewnianie pracowni-
kom możliwości reprezentacji 
własnych interesów. Zakład 
pracy wyróżniony certy-
fikatem „Firma Przyjazna 
Pracownikom” ma prawo 
posługiwania się nim przez 
okres trzech lat. 

Zgłoszeń do akcji certyfi -
kacyjnej dokonywały orga-
nizacje zakładowe NSZZ „S” 
działające w zakładzie pracy. 
Wszystkie zostały rozpatrzone 
przez Komisję Certyfi kacyj-
ną, w której składzie zasiadali 
przedstawiciele Solidarności, 
Kancelarii Prezydenta RP 
oraz Rady Ochrony Pracy 
przy Sejmie RP.

DIKK, WG

Siemianowicka fi rma Huhtamaki znalazła się wśród laureatów konkursu 
Przyjazny Pracodawca. Konkurs organizowała Komisja Krajowa Solidarności.

Przyjazny pracodawca

Laureaci 3 edycji konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom:
• Bielskie Zakłady  Obuwia „Befado” Sp. z  o. o. 
•  CELSA HUTA OSTROWIEC Sp. z  o. o.
•  Gminna Gospodarka Komunalna Ochota Sp. z  o. o. 
•  „HERBAPOL – LUBLIN” S.A.
•  HUHTAMAKI Polska Sp. z o. o.
•  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o.
•  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Sieradzu  Sp. z  o. o.
•  Nasycalnia Podkładów Sp. z  o. o.
•  PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o. o.
•  PPG DECO POLSKA  Sp. z  o.o.
•  „REM – WAR” Sp. z  o. o. 
•  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie
•  VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z  o. o.
•  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ 

w Suwałkach
•  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie
•  Zakłady Tłuszczowe „KRUSZWICA” S.A.  

Certyfi katy wręczali szef Komisji Krajowej Janusz Śniadek i Bożena 
Borys-Szopa z Kancelarii Prezydenta RP.

Foto: Strona KK

Coraz częściej 
kontrahenci upewniają 
się, czy fi rma jest 
odpowiedzialna 
społecznie.

Promocja bezpiecznej 
pracy w budownictwie

W niedzielę beatyfi kacja 
ks. Jerzego Popiełuszki

Śląsko-Dąbrowska Solidarność była jednym ze sponsorów 
konkursu i ufundowała część nagród
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