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wiadomo, co przyniesie los, może kiedyś 
znów będę się musiał przekwalifi kować? 
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Fundacja na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy znala-
zła się w gronie laurea-
tów Konkursu EkoAktywni 
2010.

W konkursie ogłaszanym 
każdego roku przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach biorą 
udział instytucje i organiza-
cje prowadzące działalność 
na rzecz szeroko pojętej 
ekologii, edukacji ekolo-
gicznej oraz profilaktyki 
zdrowotnej.

– To kolejne wyróżnienie 
i potwierdzenie, że działal-

ność Fundacji ma sens, który 
dostrzegamy nie tylko my, 
jako Zarząd Regionu i Za-
rząd Fundacji. Naszą pracę 
zauważają również instytucje 
zewnętrzne To wyróżnienie 
będzie też pozytywnym 
bodźcem do dalszej pracy – 
mówi Piotr Duda przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności i prezes Fun-
dacji. Zaznacza, że nagroda 
– 10 tys. zł – przeznaczona 
zostanie na cele statutowe 
Fundacji.

Dla Wioletty Sznapki 
kierującej Biurem Fundacji, 
wyróżnienie jest docenie-
niem działalności Fundacji 
w zakresie profi laktyki zdro-

wotnej i edukacji ekologicz-
nej śląskich dzieci. 

– Od 18 lat Fundacja 
organizuje letnie wyjazdy 
kolonijne dla dzieci do czy-
stych ekologicznie terenów 
Polski. Każdy dzień pobytu 
tych dzieci w czystym śro-
dowisku to wzmocnienie 
ich organizmu i możliwość 
lepszego rozwoju. Wyjaz-
dy prowadzą również do 
zmniejszenia zachorowal-
ności, ogólnej poprawy 
samopoczucia i zdrowia, 
a także wzmocnienia kon-
dycji fi zycznej – podkreśla 
Sznapka. Dzięki Fundacji 
na wakacje wyjechało już 
ponad 68.5 tys. dzieci.

W tegorocznej edycji 
konkursu EkoAktywni 2010 
nagrodzonych zostało 38 
organizacji, m.in. szkolne 
koła i stowarzyszenia eko-
logiczne. Jednak najwyższe 
nagrody – 10 tys. zł odebra-
ło tylko siedem instytucji. 

Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się 7 czerwca 
w siedzibie Radia Katowice. 
W jej trakcie rozdane zosta-
ły także „Zielone Czeki”. 
Jedyna tego typu nagroda 
fi nansowa w kraju przyzna-
wana osobom fi zycznym, 
pasjonatom i działaczom na 
rzecz ochrony środowiska 
naturalnego.  

AGNIESZKA KONIECZNY

Ekoaktywna Fundacja im. G. Kolosy

D
o stolicy kilku-
dziesięcioosobo-
wą grupą wybrali 
się związkowcy z 
Koksowni Przy-

jaźń. – Dla nas to było ogromne 
wydarzenie – mówi Bogusław 
Trenda, wiceprzewodniczący 
tamtejszej Solidarności. – To 
wielka sprawa, że ksiądz Jerzy 
został uznany za błogosławio-
nego. I że na ołtarze udało się 
go wznieść w tak krótkim cza-
sie. To wspaniale, że doczekała 
tego jego matka.

Wraz ze związkowcami do 
Warszawy pojechał kapelan 
Śląsko–Dąbrowskiej Solidarno-
ści ks. prałat Stanisław Puchała. 
– Miałem zaszczyt być wśród 
kapłanów koncelebrujących 
mszę św. beatyfi kacyjną. Jako 
kapelan Solidarności Śląsko
–Dąbrowskiej sprawowałem ją 
w intencji członków naszego 
regionu, a także moich para-
fi an – mówi kapelan Śląsko
–Dąbrowskiej „S”. 

Ksiądz Puchała wspomina, 
że przed i po nabożeństwie roz-
mawiał z wieloma związkow-
cami z naszego regionu. – Tak 
samo jak ja głęboko przeżywali 
tę uroczystość. Wyczuwałem u 
nich dużą wdzięczność za całe 
to dobro, które nas spotkało. 
To było coś fantastycznego, to 
poczucie jedności wiernych i 

kapłanów, braterstwo i współ-
odpowiedzialność. Wspólnie 
modliliśmy się abyśmy wpa-
trzeni w nowego Błogosła-
wionego umieli, jak On, zło 
dobrem zwyciężać. 

Beatyfi kacyjne uroczystości 
będą też niezapomniane dla 
Urszuli Grzonki z biura tere-
nowego Śląsko–Dąbrowskiej 
„S” w Rybniku. – Przeszywały 
nas dreszcze, gdy słyszeliśmy, 
gdy pani Popiełuszko głośno 
odmawia dziesiątkę różańca. 
Po mszy odśpiewaliśmy swoją 
pieśń dla ks. Jerzego „Ojczy-
zna Cię nie zapomni, kiedy 
jesteś z Bogiem w niebie”, 
do której słowa napisał nasz 
kolega Norbert Sielski. Na 
stojących obok pielgrzymach 
z całej Polski wywarliśmy 
ogromne wrażenie. 

Niedzielne uroczystości  
zakończyły się złożeniem re-
likwii ks. Jerzego w Świątyni 
Opatrzności Bożej. Jak mówi 

ks. Puchała, wyniesienie ks. 
Jerzego Popiełuszki do chwa-
ły ołtarzy oznacza początek 
publicznego kultu jego osoby. 
– Teraz można się już publicz-
nie modlić do ks. Jerzego o 

jego stawiennictwo. Do tej 
pory wielu wiernych, prze-
konanych o świętości życia 
księdza Jerzego Popiełuszki, 
modliło się już „prywatnie” 
do Niego i zostało wysłucha-

nych. Są m.in. świadectwa 
uzdrowień dokonanych przez 
Jego wstawiennictwo. Teraz 
o potrzebne łaski można się 
do niego zwracać publicznie, 
niejako bardziej „ofi cjalnie”, 

w jedności z całym Kościo-
łem. Beatyfikacja oznacza 
również, że teraz głębiej uza-
sadnione będzie pragnienie 
zawieszania obrazów i zdjęć 
z wizerunkiem błogosławio-
nego ks. Jerzego w różnych 
oficjalnych miejscach, np. 
w komisjach zakładowych 
– wyjaśnia kapelan Śląsko
–Dąbrowskiej „S”.

Związkowcy z naszego 
regionu już w najbliższą nie-
dzielę ponownie będą mogli 
przeżyć beatyfi kację ks. Jerze-
go. O godz. 12.00 w bytom-
skim Kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu 
(ul. Ligonia 2) odprawiona zo-
stanie Msza Dziękczynna. Jak 
mówi szef Zarządu Regionu 
Piotr Duda, to bardzo ważna 
dla Śląsko–Dąbrowskiej „S” 
uroczystość. – Tą mszą chce-
my podziękować za wynie-
sienie ks. Jerzego na ołtarze. 
Przy kościele stopi pomnik 
ks. Jerzego, ufundowany 
przez nasz związek. Mam 
nadzieję, że spotkają się pod 
nim wszyscy mieszkańcy na-
szego regionu, którym bliska 
jest postać kapelana Solidar-
ności  – mówi szef Zarządu 
Regionu.

WOJCIECH GUMUŁKA, BG
O BEATYFIKACJI KS. JERZEGO 
PISZEMY TEŻ NA STR. 4-5.

Kapelan Solidarności i Duszpasterz Ludzi Pracy ks. Jerzy Popiełuszko został w niedzielę ogłoszony 
błogosławionym. W uroczystej mszy świętej w Warszawie uczestniczyło ponad 200 tysięcy wiernych. Wśród nich 
tysiące członków Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Błogosławiony ksiądz Jerzy

Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki zostały złożone w Świątyni Opatrzności Bożej

Teraz o potrzebne 
łaski do ks. Popiełuszki 
można się zwracać, 
niejako bardziej 
„ofi cjalnie”, w 
jedności z całym 
Kościołem. 

Piotr Duda z dumą prezentuje symboliczny czek – nagrodę 
w konkursie
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INNI napisali

Związkowcy 
skarżą emerytury 
pomostowe do TK

P
racownicy i pracodawcy kwestio-
nują nie tylko zasady przyznawania 
emerytur pomostowych, ale także 

obowiązek opłacania składek.
Dwa wnioski podważające kon-

stytucyjność ustawy o emeryturach 
pomostowych nadal czekają na roz-
patrzenie Trybunału Konstytucyjne-
go. Postępowanie w sprawie wniosku 
złożonego przez NSZZ Solidarność 
(sygn. akt K 5/09) zostało umorzo-
ne ze względu na, jak to określił TK, 
zbędność wydania wyroku. Sędziowie 
TK zwrócili uwagę, że wniosek ten 
dotyczył m.in. pracy w hałasie czy 
poza pomieszczeniami zamknięty-
mi. Kwestie te TK już jednak oceniał 
(sygn. akt K 17/09), a w tej sprawie 
16 marca 2010 r. zapadł już wyrok 
(Dz.U. nr 48, poz. 286). Zaskarżone 
przepisy, zdaniem TK, są zgodne z 
konstytucją.

– Pod koniec czerwca Komisja 
Krajowa podejmie decyzję, czy zło-
żymy nowy wniosek do Trybunału 
w sprawie emerytur pomostowych. 
Musimy raz jeszcze bardzo dokład-
nie zbadać ustawę, żeby zaskarżyć 
artykuły dające szansę na wygraną 
– mówi Janusz Śniadek, przewodni-
czący NSZZ Solidarność.

Obecnie na rozpatrzenie czeka 
jeszcze wniosek złożony przez OPZZ 
(sygn. akt K 27/09). Dotyczy m.in. 
zasad wypłaty rekompensaty za utra-
tę prawa do emerytury pomostowej. 
Natomiast Forum Związków Zawodo-
wych (sygn. akt K 23/09) kwestionuje 
m.in. defi nicje pracy w szczególnych 
warunkach. Także pracodawcy za-
powiadają przygotowanie własnego 
wniosku w sprawie składek do Fun-
duszu Emerytur Pomostowych.

 » Dziennik Gazeta Prawna, 
8 czerwca 2010, Bożena Wiktorowska

Po wakacjach
bilet KZK GOP 
skasujesz przez 
komórkę 

P
o Tychach i Jastrzębiu również KZK 
GOP przymierza się do sprzedaży bile-
tów przez komórkę! Będziemy mogli 

je kupować najdalej po wakacjach.  
Na tę informację czekały z pewnością 

setki pasażerów Komunikacyjnego Związku 
Komunalnego GOP, którym niestraszne 
nowinki technologiczne. Najpewniej tuż 
po wakacjach związek komunikacyjny 
wprowadzi możliwość kupowania bile-
tów przez telefon komórkowy. – Jesteśmy 
już dogadani z fi rmą mobilNet. Pozosta-
ło tylko podpisanie ostatecznej umowy 
– zdradza „Gazecie” Roman Urbańczyk, 
przewodniczący KZK GOP.

System będzie działał na takich samych 
zasadach jak w Tychach, które pierwsze 
zdecydowały się w naszym regionie na 
sprzedaż biletów przez komórkę, oraz 
w Jastrzębiu–Zdroju, gdzie możliwość 
tę wprowadzono od 1 czerwca. 

Pasażerowie, którzy będą chcieli sko-
rzystać z takiej możliwości, muszą mieć 
telefon komórkowy, z którego będą mogli 
się łączyć z internetem. Wcześniej trzeba 
będzie zarejestrować się na stronie www.
mobilet.pl, ściągnąć specjalną aplikację i 
wybrać formę płatności. Można będzie 
przelać na specjalne konto wybraną 
kwotę pieniędzy albo skorzystać z innej 
opcji – program po miesiącu będzie au-
tomatycznie pobierał z konta „wyjeż-
dżoną” przez nas kwotę. Ceny biletów 
elektronicznych będą jak w kiosku, ale 
pasażer musi doliczyć kilkanaście groszy 
za połączenie internetowe.

Roman Urbańczyk przyznaje, że w 
KZK GOP decyzję o wprowadzeniu biletu 
na komórkę podjęto niejako pod presją 
Tychów i Jastrzębia. By nie powstało 
wrażenie, że największy w regionie or-
ganizator komunikacji zostaje daleko 
w tyle za innymi. Ale Urbańczyk nie 

spodziewa się gigantycznego zaintere-
sowania. – Niestety, sprzedaż biletów na 
komórkę, choć to wygodna i nowoczesna 
forma dystrybucji, będzie tylko promilem 
tradycyjnej sprzedaży. To oferta adreso-
wana głównie do młodych ludzi – mówi 
Urbańczyk i dodaje, że sytuację mogłoby 
zmienić wprowadzenie znacznych obni-
żek cen, np. bilet na komórkę za 2,30 zł 
zamiast tradycyjnego za 2,60 zł. – Ale na 
to w obecnej sytuacji nie możemy sobie 
pozwolić. Musielibyśmy do tego interesu 
dopłacić – stwierdza Urbańczyk, choć nie 
wyklucza, że w przyszłości uda się prze-
forsować korzystne ceny.

Tymczasem Tychy nie narzekają na 
sprzedaż biletów „komórkowych”, bo 
jak obliczono niedawno, z tej formy 
korzysta około tysiąca osób miesięcz-
nie. – To tyle, ile oczekiwaliśmy – mówi 
Andrzej Ochman, szef MZK w Tychach, 
i dodaje, że w przypadku biletów na ko-
mórkę nie chodzi tylko o zwiększenie 
sprzedaży, a włączenie się w sieć miast, 
które korzystają z systemu mobilNet. – 
Jeżeli dołączy do niego też KZK GOP, to 
pasażer będzie mógł przejechać przez 
całe województwo, wykupując bilet na 
komórkę – mówi Ochman.

Zadowoleni są również w Jastrzębiu, 
gdzie w ciągu czterech dni bilet przez 
komórkę kupiło ponad 20 osób. – Sza-
cujemy, że w ciągi trzech tygodni bę-
dzie to już 50 osób, a docelowo 5 proc. 
wszystkich pasażerów – mówi Benedykt 
Lanuszny, członek zarządu jastrzębskiego 
MZK, i przyznaje, że bilet na komórkę to 
„rozgrzewka” przed wprowadzeniem w 
Jastrzębiu elektronicznego biletu.

 » Gazeta Wyborcza, 
8 czerwca 2010, Tomasz Głogo wski 

TRZY pytania
Dominik Kolorz, przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

Związkowcy nie są dinozaurami
Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, powiedział podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarcze-
go (ECC), że Porozumienie Jastrzębskie 
z 1980 r. należy unieważnić, dlatego, 
że jest przestarzałe, bo m. in. wpro-
wadziło wolne soboty...

– Lepiej żebyśmy wspólnie zaję-
li się do tej pory niezrealizowanymi 
zapisami tego dokumentu. Prezes 
Zagórowski powinien pamiętać, że 
celem Porozumienia Jastrzębskiego 
było upodmiotowienie człowieka w 
miejscu pracy. Odnoszę wrażenie, że 
marzy mu się powrót do tamtych cza-
sów, gdy ludzie byli mało ważnymi 
trybikami w machinie, którymi ktoś 
kręcił i nie zwracał uwagi, że kolejne 
z nich wypadają. Podkreślę, że 30 lat 
temu ludzie w tym kraju walczyli nie 
tylko o wolność, ale walczyli też o swoje 
prawa, o godność, o to, żeby mieli swoje 
reprezentacje. Walczyli o normalne re-
alia pracy. I to są najważniejsze zasady 
zapisane w Porozumieniu Jastrzębskim, 
których żaden Zagórowski nie będzie 

nam odbierał. On jest za młody i zbyt 
niedojrzały w sprawach społecznych, 
by  szabelką grozić świętym prawom 
pracowniczym. 

Zdaniem prezesa JSW, to organizacje 
związkowe hamują efektywność w 
górnictwie i prywatyzację branży.

– Myślę, że związkowcy wielokrotnie 
udowodnili, że nie są dinozaurami, jak 
o nich mówi prezes Zagórowski. My 
chcemy tylko poważnego traktowa-
nia, rozmów przy otwartej kurtynie o 
wszystkich problemach zakładu. Do tej 
pory, dzięki zdrowemu rozsądkowi po 
obu stronach i patrzeniu w przyszłość, 

wspólnie z pracodawcami uratowali-
śmy wiele fi rm przed likwidacją. Jeżeli 
prezes JSW nie chce prowadzić takiej 
polityki, to prędzej, czy później się na 
tym przejedzie. W sytuacji kolejnego 
kryzysu nie „załatwi” sprawy kilkuna-
stoma wolnymi piątkami dla załogi. Na-
leżałoby mu postawić kilka pytań np. 
dlaczego zyski JSW są mniejsze? Kto tak 
naprawdę ponosi odpowiedzialność za 
straty wynikające z opcji walutowych? 
Dlaczego chce prywatyzacji JSW, gdy 
na rynkach trwa kryzys?
Wiele tych pytań i zastrzeżeń...

– Radziłbym panu prezesowi, który 
uważa się za męża opatrznościowe-
go górnictwa, by sprawdził się w roli 
dyrektora w trudnej geologicznie ko-
palni np. w Halembie. Wówczas zo-
baczylibyśmy, jakie miałby pomysły, 
by przeprowadzić ten zakład przez 
kryzys. Przekonalibyśmy się też, czy 
jedyną jego koncepcją na ewentualne 
ratowanie samego siebie, byłoby zwal-
nianie ludzi z pracy.  

BG

Związkowcy chcą 
tylko być traktowani 
poważnie, chcą 
rozmawiać o wszystkich 
problemach zakładu.

LICZBA tygodnia

100 
lat skończyła we wtorek 1 czerwca Marianna 
Popiełuszko, matka księdza Jerzego. 
Niektóre źródła internetowe podają, że 
pani Marianna urodziła się w 1920 roku. 
Jednak jak wyjaśnia rzeczniczka wojewody 
podlaskiego Jolanta Gadek, prawdziwa 
data urodzenia, czyli rok 1910, wykazany 
jest zarówno w akcie urodzenia, jak i 
dowodzie osobistym. Setną rocznicę urodzin 
potwierdza też system PESEL.
Jubilatka dostała kwiaty i okolicznościowe 
listy gratulacyjne od szefa rządu i władz 
gminnych. Jak mówił po spotkaniu burmistrz 
Suchowoli Jerzy Omielan, Marianna 
Popiełuszko serdecznie podziękowała za 
pamięć. Podkreślił, że matka księdza Jerzego 
Popiełuszki zachowuje pogodę ducha, 
uśmiech i humor i ma dobre samopoczucie. 
O tym, że miał racje, potwierdziły niedzielne 
uroczystości – Marianna Popiełuszko 
prowadziła przed mszą modlitwę 
różańcową.

 – Będę realizował testament mojego brata ze wszyst-
kich sił. To również moja idea – taką obietnicę Jaro-
sław Kaczyński złożył szefowi Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Podczas wtorkowego spotkania kandydata do prezyden-
tury Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami nauki, sa-
morządów i związków zawodowych przewodniczący Zarządu 
Regionu Piotr Duda przypomniał, jak dobre relacje Solidar-
ność miała z tragicznie zmarłym Lechem Kaczyńskim. – Kiedy 
5 lat temu śp. profesor Lech Kaczyński kandydował na urząd 
prezydenta, jako Solidarność w całym kraju, ale też Śląsko
–Dąbrowska Solidarność, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, 
co do poparcia tej kandydatury. Lech Kaczyński miał program 
Polski solidarnej. Marzył o niej. To był nasz wspólny pro-
gram i nasze wspólne marzenie. Był blisko ludzi pracy, blisko 
związkowców, bo przecież był wiceprzewodniczącym Komisji 
Krajowej. Znał problemy nasze, pracowników i związkowców 
na wylot – wspominał Piotr Duda.

Przewodniczący Zarządu Regionu zaznaczył, że również 
Jarosław Kaczyński zyskał poparcie naszego związku. – Ufa-
liśmy i w dalszym ciągu ufamy, że będzie pan kontynuował 
program solidarnej Polski, o której marzył Pana brat, o której 
marzyła i marzy Solidarność – podkreślił szef ZR. Przypomniał 
też, że Solidarność jest najsilniejszą organizacją społeczną w 
kraju. – Organizacją pracowniczą, związkową, ale nie partyj-
ną. Poparcie „S” to jest wielki kapitał społeczny i polityczny, 
ale trzeba o niego dbać – zastrzegł Piotr Duda.

– Z całą pewnością testament mojego brata będę ze 
wszystkich sił realizował. Także dlatego, że to jest i moja idea 
– odpowiedział Jarosław Kaczyński. Przypomniał, że także był 
członkiem kierownictwa Solidarności, chociaż stał w związ-
kowej hierarchii niżej od brata. – Jestem tak samo jak mój 
brat – i jestem bardzo wdzięczny, że to padło w trakcie jego 
pogrzebu – człowiekiem Solidarności i zawsze nim pozostanę 
– zadeklarował kandydat na prezydenta. 

Piotr Duda przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu album 
zdjęciowy z zeszłorocznych uroczystości pod pomnikiem Poro-
zumienia Jastrzębskiego. Gościem rocznicowych uroczystości 
w Jastrzębiu Zdroju był wówczas Lech Kaczyński. 

WG

Foto: internet

O Solidarność trzeba dbać

– Jestem człowiekiem Solidarności – zapewniał w Katowicach 
Jarosław Kaczyński

Foto: internet
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W 
2009 roku 
do Okrę-
g o w e g o 
Inspekto-
ratu Pracy 

w Katowicach nie zgłoszono 
żadnego wypadku z udzia-
łem osoby niepełnoletniej, 
podobnie było w pierwszych 
miesiącach tego roku. To 
niestety jedna z niewielu 
dobrych wiadomości doty-
czących zatrudnienia osób, 
które nie ukończyły 18 roku 
życia. Kontrole przeprowa-
dzone w 2009 roku przez OIP 
ujawniły, że pracodawcy nie-
prawidłowo ewidencjonują 
czas pracy młodocianych 
pracowników.

 Nadużycia wystąpiły w 
szesnastu na dwadzieścia 
skontrolowanych fi rm, prze-
ważnie z branży cukierniczo
-piekarniczej. Nieuczciwi 
pracodawcy ukarani zostali 
mandatami na łączną kwotę 
ponad 20 tys. zł. – Na 88 
młodocianych pracowników 
objętych kontrolą zagadnień 
czasu pracy, nieprawidłowości 
stwierdzono w odniesieniu 
do 85 osób – mówi Michał 
Olesiak, rzecznik prasowy 
Okręgowej Inspekcji Pracy 
w Katowicach.

Problemy z ewidencją 
czasu pracy występują, mimo 
że polskie prawo pracy re-
guluje warunki zatrudnienia 
osób w wieku 16-18 lat. Pra-
cownicy młodociani muszą 
mieć zapewnione 48 godzin 
odpoczynku w tygodniu 
i odpoczynek ten musi obej-
mować niedzielę.

– Trzeba pamiętać, że do 
czasu pracy młodocianych 
wlicza się okres nauki – 
muszą mieć wolną sobotę 
i niedzielę lub niedzielę i 
poniedziałek – wyjaśnia 
Olesiak.

Analizując wyniki ubiegło-
rocznej kontroli inspektorzy 

OIP zapowiedzieli, że w tym 
roku sprawdzą 30 fi rm za-
trudniających młodocianych 
pracowników. Stawiają też na 
prewencję. Systematycznie 
współpracują ze szkołami 
zawodowymi i w terminach 
wywiadówek spotykają się 
z rodzicami, zapoznając ich 
z uprawnieniami przysłu-
gującymi niepełnoletnim 
pracownikom i obowiązka-
mi pracodawców, u których 
odbywają  praktykę. Spot-
kania te cieszą się dużym 
zainteresowaniem.

W ubiegłym roku, przy 
współpracy z Izbą Rze-
mieślniczą w Rybniku i 
miejscową Komendą Hufca 
Pracy, inspektorzy pracy 
przeprowadzili prelekcje 
dla uczniów gimnazjów i 
pierwszych klas szkół za-
wodowych, odbywających 
naukę zawodu w zakładach 
rzemieślniczych.

– W ich trakcie z przepi-
sami dotyczącymi ochrony 
pracy pracowników mło-
docianych oraz warun-
ków, jakie muszą zapewnić 
pracodawcy, zapoznanych 
zostało 110 osób – mówi 
Olesiak.

Równolegle w roku szkol-
nym 2009-2010 realizowany 
był ogólnopolski program 
Państwowej Inspekcji Pracy 
„Kultura Bezpieczeństwa”. W 

jego ramach, w wojewódz-
twie śląskim inspektorzy 
pracy przeprowadzili 85 

lekcji z młodocianymi pra-
cownikami i 21 spotkań z 
rodzicami. W trakcie tych 

spotkań przeszkolili około 
700 uczniów. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Utrzymanie zapisów dotych-
czas obowiązujących ukła-
dów zbiorowych, zakłado-
wego i ponadzakładowego 
oraz zapisów  regulaminu 
pracy, a także gwarancje 
pracy i godnej płacy. 

To priorytetowe cele 
związków zawodowych 
z kopalnia Silesia w Cze-
chowicach-Dziedzicach 
podczas negocjacji umowy 
społecznej z firmą Energe-
ticky-Prumyslowy Holding 
(EPH) z Czech. 

Umowa społeczna ma 
być podpisana jeszcze przed 
ostateczną finalizacją tran-
sacji sprzedaży kopalni 
EPH i spółce pracowników 
– Przedsiębiorstwu Górni-
czemu Silesia.

- Odbyły się już wstęp-
ne rozmowy. Właściwe 
negocjacje ruszają za dwa 
tygodnie i jesteśmy dobrej 
myśli, bo mamy wspólny 
cel. To dobro kopalni i jej 
rozwój – mówi Dariusz 
Dudek, przewodniczący 

Solidarności z kopalni Si-
lesia.

Obecnie kopalnia Silesia 
zatrudnia  798 pracowników, 
ale to zatrudnienie ma już 
wkrótce znacząco wzros-
nąć. - W ciągu pierwszego 
roku od finalizacji przeję-
cia kopalni, nowy inwestor 
chce zatrudnić 500 nowych 
pracowników, a w perspek-
tywie najbliższych 3 – 4 lat 
załoga naszej kopalni ma li-
czyć 1700 osób. To oznacza 
w sumie  900 nowych miejsc 

pracy w Silesii – podkreśla 
Dariusz Dudek. 

Wydaje się, że problemy 
pracowników czechowickiej 
kopalni wkrótce się skończą, 
ale patrząc na to co działo się 
z tym przedsiębiorstwem w 
ostatnich latach niczego nie 
można być pewnym. 

Kopalnia miała zostać 
zlikwidowana, ale urato-
wano ją dzięki determina-
cji pracowników. Po dwóch 
wcześniejszych, nieudanych 
próbach sprzedaży kopalni, 

utworzona przez pracow-
ników spółka znalazła w 
lutym tego roku inwestora 
w Czechach. Pod koniec 
maja Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Kompanii 
Węglowej, dotychczasowego 
właściciela wyraziło zgodę na 
sprzedaż Silesii.   Do fi nali-
zacji transakcji potrzebne są 
jeszcze m.in.  odpowiednie 
decyzje Ministerstwa Skar-
bu Państwa i Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 

Czeski holding EPH to 
ponad 20 fi rm zajmujących 
się w większości produkcją 
oraz sprzedażą energii elek-
trycznej i cieplnej , a także 
urządzeń dla energetyki i 
sieci elektroenergetycznych. 
Ciekawostką jest fakt, że w 
skład holdingu wchodzi  też 
przedsiębiorstwo produkujące 
autobusy oraz dwa zakłady 
mięsne. Firmy skupione w 
EPH zatrudniają w sumie 
ponad 6 tys. pracowników.

POD

Wakacje to dla coraz większej liczny młodych ludzi czas nie tylko odpoczynku, ale i dorywczej 
pracy. Młodzi ludzie, którzy w najbliższych tygodniach ją podejmą powinni pamiętać, 
że warunki ich zatrudniania są dokładnie uregulowane w prawie pracy.

PRACOWNIK MŁODY, 
ALE PRAWA POWAŻNE

Negocjacje umowy społecznej w Silesii

W najbliższy piątek 11 
czerwca i w czwartek 17 
czerwca przed bramą fabryki 
Fiata w Tychach odbędą się 
kolejne pikiety przeciwko 
obniżeniu premii za efek-
tywność za 2009 rok. 

– Chcemy, aby pracow-
nicy ze wszystkich zmian 
mieli okazję wyrazić swoje 
niezadowolenie z powodu 
nieuzasadnionego i krzyw-
dzącego obcięcia dorocz-
nych premii – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w Fiacie. 

Pierwsza akcja odbyła 
się 31 maja. W wiecu pro-
testacyjnym wzięło udział 
blisko półtora tysiąca pra-
cowników pierwszej zmiany. 
Związkowcy z Solidarności 
liczyli, że ten protest każe 
kierownictwu Fiata jeszcze 
raz przemyśleć i zmienić 
decyzję o obniżce premii 
efektywnościowej. Tak się 
jednak nie stało. – Naszym 
zdaniem kierownictwo może 
jednak w inny sposób wy-
nagrodzić pracownikom to, 
co stracili i wypłacić pre-
mie bądź nagrody, mniej-
sza o nazwę, w następnym 
miesiącu  – dodaje Wanda 
Stróżyk.

Premie efektywnościowe 
są wypłacane co roku na po-
czątku czerwca. Te wypła-
cane teraz są niższe nawet 
o 40 proc. niż w poprzednich 
latach.  Co więcej, w zeszłym 
roku pracownicy tyskiego 
Fiata bili rekordy wydajno-
ści, więc obniżenie premii 
za efektywność wydaje im 
się podwójnie nielogiczne 
i niesprawiedliwe. 

Przyczyną tak drastycz-
nego obniżenia premii jest 
oderwany od rzeczywistości 
sposob wyliczania wskaźni-
ka efektywności, ustalony 
w układzie zbiorowym pracy 
sprzed 13 lat. W zeszłym roku 
dyrekcja widząc, że sposób 
wyliczenia tego wskaźni-
ka nie ma nic wspólnego 
ze efektywnością załogi, 
wypłaciła premie nawet 
pięciokrotnie wyższe, niż 
wynikałoby z operacji ma-
tematycznych, służących do 
wyliczania wskaźnika. So-
lidarność chce, aby w tym 
roku przy ustalaniu premii 
również zignorowano ten 
wskaźnik i doceniono wy-
siłek załogi. 

POD

Niezadowolenie
w tyskim Fiacie

Chęć pomocy rodzicom czy zarobienie na wymarzony wyjazd – to najczęstsze przyczyny, dla których 
ludzie młodzi podejmują pracę w okresie wakacji

W ubiegłym roku 
inspektorzy pracy 
ukarali szesnastu 
pracodawców 
zatrudniających 
młodocianych 
pracowników 
mandatami na 
łączną kwotę 
ponad 20 tys. zł.

Przepisy rozróżniają pra-
cowników młodocianych 
oraz dzieci poniżej 16 roku 
życia.

Młodocianym w rozumieniu 
Kodeksu pracy jest osoba, która 
ukończyła 16 lat, a nie prze-
kroczyła 18 roku życia. Można 
zatrudniać tylko tych młodocia-
nych, którzy: ukończyli co naj-
mniej gimnazjum i przedstawią 
świadectwo lekarskie stwierdza-
jące, że praca danego rodzaju 
nie zagraża ich zdrowiu.  

Młodociany nie posiada-
jący kwalifi kacji zawodowych 
może być zatrudniony tylko w 
celu przygotowania zawodo-
wego. Nie wolno zatrudniać go 

w godzinach nadliczbowych, 
porze nocnej i przy pracach 
wzbronionych. 

Pracowników młodocia-
nych, którzy nie są zatrudnieni 
w celu praktycznej nauki zawo-
du (przygotowania zawodo-
wego), można zatrudniać wy-
łącznie na podstawie umowy 
o pracę przy wykonywaniu 
lekkich prac. Wykaz takich prac 
sporządza pracodawca po uzy-
skaniu zgody lekarza wykonu-
jącego zadania służby medycy-
ny pracy. Wykaz ten musi być 
zatwierdzony przez inspektora 
pracy. Tygodniowy wymiar go-
dzin pracy młodocianego nie 
może przekraczać 12 godzin 

(w okresie zajęć szkolnych) oraz 
7 godzin na dobę i 35 godzin 
w tygodniu (w okresie ferii 
szkolnych).

Wykonywanie pracy lub 
innych zajęć zarobkowych 
przez dziecko do ukończenia 
przez nie 16 roku życia jest 
dozwolone wyłącznie na rzecz 
podmiotu prowadzącego dzia-
łalność kulturalną, artystycz-
ną, sportową lub reklamową 
i wymaga uprzedniej zgody 
przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna tego dziecka, 
a także zezwolenia właściwego 
inspektora pracy.

Źródło: Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Katowicach

Młodociani w pracy – ważne przepisy

Foto: internet
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Jastrzębie Zdrój 

» 26 MAJA w Jastrzębiu Zdroju 
rozpoczął się Bieg Kwietny, 
poświęcony I pielgrzymce Jana 
Pawła II do Polski. Szafeta 
wyruszyla z jastrzębskiego 
Stadionu Miejskiego o godzinie 
17.00, bo o tej porze na lotnisku 
Balice w Krakowie w 1979 r. 
wylądował samolot papieski. 
Pielgrzymka Ojca Świętego trwała 
15 dni i tyle samo będzie trwał 
bieg sztafety. Jego uczestnicy 
przemierzą całą Polskę, pokonując 
dystans 3530 km. 
W imprezie, której pomysłodawcą 
i organizatorem jest Stanisław 
Haśkiewicz, jastrzębski sportowiec 
i związkowiec z Solidarności, 
biorą udział uczniowie, a także 
samorządowcy z miejscowości, 
przez które prowadzi trasa biegu. 
Bieg skończy się 10 czerwca 
w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu 
Zdroju o godz. 17.15, gdyż 
o tej porze 31 lat temu Jan Paweł 
II zakończył swoją pierwszą 
pielgrzymkę do Ojczyzny. 
Na zakończenie imprezy odbędzie 
się koncert zespołu „Helikopter”.

» W TYM SAMYM DNIU 
o godz. 11.00 w jastrzębskim 
Domu Zdrojowym zorganizowana 
zostanie konferencja 
popularnonaukowa pt. Solidarność 
z błoń. Podobne konferencje 
odbędą się także w Krakowie, 
Szczecinie oraz Ustrzykach 
Dolnych. W Domu Zdrojowym 
prezentowana będzie także 
wystawa pt. Kościół a kultura 
niezależna. 

Pszczyna
» 16 CZERWCA w pszczyńskim 
Biurze Terenowym odbędzie się 
szkolenie dla związkowców na 
temat nowych zasad wybierania 
członków rad pracowników. 
Szkolenie poprowadzą Jadwiga 
Piechocka i Krzysztof Hus, 
specjaliści z Biura Szkoleń Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Sosnowiec
» 13 CZERWCA W KOŚCIELE 
pw. Świętej Trójcy w Będzinie 
z inicjatywy tamtejszych komisji 
zakładowych odprawiona 
zostanie msza święta w intencji 
ks. Jerzego Popiełuszki. Podczas 
nabożeństwa odbędzie się 
uroczystość przekazania do 
świątyni witrażu z wizerunkiem 
kapelana Solidarności, 
ufundowanego przez będzińskich 
związkowców.

» 20 CZERWCA w Sosnowcu-
Niwce odbędzie się uroczystość 
nadania rondu przy zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Mikołajczyka 
nazwy Rondo 30-lecia NSZZ 
Solidarność.

Z BIUR 
terenowych

C
o było powo-
dem tak wiel-
kiej zbrodni? 
Czy  Ks iądz 
Jerzy był może 

przestępcą, mordercą, a 
może terrorystą? Nic z tych 
rzeczy. Ksiądz Popiełuszko 
był po prostu wiernym ka-
tolickim kapłanem, który 
bronił swojej godności jako 
sługi Chrystusa i Kościoła 
oraz wolności tych, którzy, 
podobnie jak on, byli cie-
miężeni i upokorzeni. Ale 
religia, Ewangelia, godność 
osoby ludzkiej, wolność nie 
były pojęciami zgodnymi 
z ideologią marksistowską. 
To właśnie dlatego rozpętał 
się przeciw niemu niszczący 
gniew wielkiego kłamcy, 
nieprzyjaciela Boga i cie-
miężcy ludzkości, tego, 
który nienawidzi prawdy 
i szerzy kłamstwo. 

W tamtych latach, jak 
zdarzało się niekiedy w 
historii, na dużym obsza-
rze Europy, światło rozu-
mu zostało przyćmione 
ciemnością, a dobro za-
stąpione złem. Prorocze 
sumienia ubiegłego wieku 
ostrzegały, że imperium zła 
może zrodzić tylko gorz-
kie i niestrawne „strąki” 
(Łk 15, 16), jak pokarm 
świń, którym chciał się 
posilić syn marnotrawny, 
porzuciwszy wpierw dom 
umiłowanego ojca.2 

Ksiądz Jerzy nie uległ 
pokusie, by żyć w tym 
obozie śmierci. Przy po-
mocy jedynie duchowych 
środków, takich jak prawda, 
sprawiedliwość oraz miłość, 
domagał się wolności su-
mienia obywatela i kapła-
na. Lecz zgubna ideologia 
nie znosiła światła prawdy 
i sprawiedliwości. Dlatego 
ten bezbronny kapłan był 
śledzony, prześladowany, 
aresztowany, torturowany 
a ostatecznie brutalnie 
związany i, choć jeszcze 
żył, został wrzucony do 
wody. Jego oprawcy, którzy 
nie mieli najmniejszego 
szacunku dla życia, z po-
gardą odnosili się nawet 
do śmierci. Porzucili go, 
jak niektórzy porzuca-
ją martwe zwierzę. Jego 
ciało zostało odnalezio-
ne dopiero po dziesięciu 
dniach. Nie wystarczyłoby 
łez wszystkich polskich 
matek, aby załagodzić taki 
ból i mękę. (...)

W latach 1966-68 kleryk 
Jerzy Popiełuszko odbył 
służbę wojskową, która 
była dla niego czasem wiel-
kiego cierpienia, okresem 
licznych upokorzeń i ogra-
niczenia wolności religij-
nej. Nie pozwalano mu 
uczestniczyć w Mszy św. i 
przyjmować Komunii św. 
W liście, który skierował do 
ks. Czesława Miętka, swo-
jego ojca duchownego w 
seminarium w Warszawie, 
jako młody kleryk-żołnierz 
pisał: „Wczoraj poszedłem 
do miasta, podając jako 
pretekst konieczność wpła-
cenia pieniędzy do banku. 
Poszedłem do kościoła i po 
raz pierwszy od miesiąca 
przyjąłem Eucharystię”. W 
obliczu religijnych prześla-
dowań, Eucharystia była 
dla niego boskim pokar-
mem, który umacniał go 
w dawaniu świadectwa 
wierze. Eucharystycznym 
był również jego ostatni 
życiowy czyn, celebracja 
Mszy św., odprawionej 19 
października 1984 roku. 
Przy tej okazji nasz Błogo-
sławiony zachęcał robot-
ników, aby nie uciekali się 
do nienawiści i zemsty, ale 
dążyli do zgody i pokoju: 

„Módlmy się - powiedział - 
byśmy byli wolni od lęku, 
zastraszenia, ale przede 
wszystkim od żądzy od-
wetu i przemocy”. 

Takie jest przesłanie, 
które nasz błogosławiony 
Męczennik przekazuje nam 
właśnie dzisiaj. Chrześcija-
nin jest świadkiem dobra 
i prawdy. Chrześcijanin 
przeżywa jako „błogo-
sławieństwo” ubóstwo, 
smutek, niesienie poko-
ju oraz prześladowania, 
ponieważ Jezus mówi: 
„Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo 
niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy [ludzie] wam 
urągają i prześladują was, i 
gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na 
was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wasza nagroda 
wielka jest w niebie. Tak 

bowiem prześladowali pro-
roków, którzy byli przed 
wami” (Mt 5,10-12). 

To wszystko było wier-
nie realizowane przez na-
szego Błogosławionego, 
mimo że zadawano gwałt 
jego kapłańskiemu su-
mieniu i prześladowano 
go aż do kresu jego życia. 
Ale Jezus nie pozostawił 
swego umiłowanego syna 
w objęciach zła i śmierci. 
Podobnie jak postąpił z 
dzieckiem wdowy z Nain 
(Łk 7,11-17), tak również 
dla tego wybranego syna 
Jezus przygotował chwałę 
w niebie, a teraz także i na 
ziemi. (...)

Jego wiara miała wpływ 
na innych. „Bardzo często 
- zwraca uwagę jeden ze 
świadków - jego spotkania 
z ludźmi stawały się oka-
zją do modlitwy. Starał się 
widzieć wszystkie swoje 
sprawy oczyma wiary”. Była 

też niezłomna i promienio-
wała w środowiskach oraz 
w osobach, które spotykał: 
„Wiara - dodaje Ks. Biskup 
Miziołek - nie była w nim 
czymś dodatkowym, uzu-
pełniającym, lecz stawała 
się miarą wszystkich jego 
czynów”. 

Bardzo wzruszające jest 
świadectwo mamy nasze-
go Błogosławionego, Pani 
Marianny Popiełuszko: 
„Mój syn, Ksiądz Jerzy, był 
przez całe życie człowie-
kiem głęboko wierzącym. 
Kiedy służył w wojsku, od-
mawiał różaniec pomimo 
zakazu dowódcy. Nigdy 
nie słyszałam, by żalił się 
na Pana Boga. Starał się 
przyjmować wyrządzane 
nieprzyjemności w duchu 
wiary i z miłości do Pana 
Boga”. Ksiądz Popiełusz-
ko, podobnie jak biblijny 
sprawiedliwy, żył wiarą i 
miłością: „W jego życiu - 
stwierdza kolejny świadek 
- nie zauważyłem antypatii 
w stosunku do osób czy 
nienawiści w odniesieniu 
do oprawców. W kaza-
niach wzywał do zgody. 
Jego dewizą były słowa 
św. Pawła: „Zło dobrem 
zwyciężaj”. (...)

Publikujemy fragmenty homilii delegata Benedykta XVI abp. Angelo Amato, 
który przewodniczył niedzielnej mszy beatyfi kacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki na 
pl. Piłsudskiego w Warszawie. 

ZŁO DOBREM
ZWYCIĘŻAŁ

Niedzielną mszę koncelebrowało około 100 biskupów i 2 tys. kapłanów z kraju i z zagranicy. Homilię wygłosił delegat 
Benedykta XVI abp Angelo Amato 

Ksiądz Jerzy przy pomocy jedynie 
duchowych środków, takich jak prawda, 
sprawiedliwość oraz miłość, domagał 
się wolności sumienia obywatela
i kapłana. 

Foto: W. Obremski

Foto: TŚD
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Kalendarium zdarzeń związanych z życiem
i męczeńską śmiercią ks. Popiełuszki 
14 września 1947  –  Urodził się we wsi Okopy niedaleko Suchowoli 

w województwie białostockim. 1954 – Rozpoczął 
naukę w szkole podstawowej w Suchowoli. 

1958  –  Został ministrantem w parafialnym kościele 
w Suchowoli. 

1961  –  Początek edukacji w liceum ogólnokształcącym 
w Suchowoli. 

1965  –  Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Warszawie i rozpoczął 6–letnie 
studia fi lozofi czne i teologiczne. 

1966-1968  –  Odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej 
jednostce dla studentów seminariów duchownych 
Bartoszycach. W czasie pobytu w wojsku był 
prześladowany i dręczony. 

28 maja 1972  –  W katedrze św. Jana Chrzciciela przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
prymasa Polski. Następnie sprawował posługe 
kapłańską w Ząbkach, Aninie i warszawskich 
parafi ach. 

20 maja 1980  –  Jako rezydent rozpoczął pracę duszpasterską w 
parafii   św. Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu. 

31 sierpnia 1980  –   Na prośbę robotników odprawił mszę świętą na 
placu fabrycznym Huty „Warszawa”. Zaangażował 
się w duszpasterstwo ludzi pracy. Został kapelanem 
Solidarności w hucie. 

1981  –  Został diecezjalnym duszpasterzem służby 
zdrowia. 

13 grudnia 1981 –  Po wprowadzeniu stanu wojennego był systematycznie 
nękany i inwigilowany przez SB i MO. Pomimo 
tego organizował pomoc materialną dla osób 
internowanych i ich rodzin.

17 stycznia 1982  –  W kościele św. Stanisława Kostki odprawił swoją 
pierwszą mszę za ojczyznę.  

13/14 grudnia 1982  – Nieznani sprawcy wrzucili w nocy do jego 
mieszkania cegłę z materiałem wybuchowym. 
W związku z powtarzającymi się prowokacjami i 
nękaniem księdza Popiełuszki robotnicy podjęli 
się chronić księdza, organizując dyżury nocne. 

19 maja 1983  –  W kościele św. Stanisława Kostki odbyła się msza 
święta w intencji śmiertelnie pobitego przez 
funkcjonariuszy MO 19–letniego maturzysty 
Grzegorza Przemyka. Ksiądz Popiełuszko 
zaangażował się w organizację uroczystości 
pogrzebowych, które stały się wielką manifestacją 
sprzeciwu wobec władzy komunistycznej. 

18 września 1983 –  Zorganizował pierwszą Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
na Jasną Górę pod hasłem „Bóg i Ojczyzna”. 

12 grudnia 1983  –  Stawił się na przesłuchanie w Stołecznej Komendzie 
MO w Pałacu Mostowskich, gdzie prokurator 
poinformował go o wszczęciu przeciwko niemu 
śledztwa. Pod fałszywymi zarzutami został aresztowany. 
Po interwencji arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego 
dzień później został wypuszczony na wolność. 

13 października 1984  –  Pierwsza próba zamordowania księdza Popiełuszki, 
który wracał samochodem z Gdańska z kościoła 
św. Brygidy do Warszawy. W okolicach Olsztynka 
funkcjonariusze MSW, przyszli mordercy księdza, 
planowali spowodować wypadek, rzucając kamieniem 
w przednią szybę jadącego samochodu. Następnie 
w zależności od rozwoju sytuacji mieli albo podpalić 
rozbite auto i jego pasażerów, albo ich zamordować 
i zakopać zwłoki. Zamach jednak nie powiódł się. 

19 października 1984 –  W czasie powrotu z Bydgoszczy, gdzie odprawił 
mszę św. dla ludzi pracy w kościele Świętych 
Polskich Braci Męczenników, zatrzymali go 
trzej funkcjonariusze SB. Był brutalnie bity 
oraz związany w taki sposób, że przy każdym 
ruchu sznur zaciskał mu się wokół szyi. Został 
zamordowany prawdopodobnie 19 października, 
zanim wrzucono go do wody.  

20 października 1984  –   Informację o uprowadzeniu księdza Popiełuszki 
podano w dzienniku telewizyjnym. W kościele św. 
Stanisława Kostki zaczęły gromadzić się tłum.

30 października 1984  –  W dzienniku telewizyjnym poinformowano o 
wyłowieniu z Wisły pod Włocławkiem ciała księdza 
Popiełuszki. Zwłoki były tak zmasakrowane, że 
rodzina identyfi kowała je tylko na podstawie 
znaków szczególnych. Do nóg kapłana przywiązany 
był 11–kilogramowy worek z kamieniami. 

3 listopada 1984  –  W Warszawie odbył się manifestacyjny pogrzeb 
księdza Popiełuszki, w którym wzięło udział ponad 
600 tys. wiernych oraz blisko tysiąc księży. 

8 lutego 1997  –  Rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza 
Popiełuszki. 

3 maja 2001  –  Początek rzymskiego etapu procesu beatyfi kacyjnego 
księdza Popiełuszki. 

19 grudnia 2009  –  Papież Benedykt XVI złożył podpis na dekrecie o 
męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, kończąc 
tym samym jego proces beatyfi kacyjny. 

6 czerwca 2010  – Na placu Piłsudskiego w Warszawie została 
odprawiona uroczysta msza beatyfikacyjna 
księdza Jerzego Popiełuszki. Marianna Popiełuszko wraz z rodziną. Matka ks. Jerzego, która kilka dni wcześniej skończyła 100 lat, 

doczekała beatyfi kacji swego syna

Do Warszawy pojechało kilka tysięcy związkowców z naszego regionu. Na zdjęciu pielgrzymi z Koksowni 
Przyjaźń

Na Placu Piłsudskiego w stolicy modliło się ok. 200 tys. osób

Foto: W. Obremski

Foto: TŚD

Foto: W. Obremski
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Brak rozwiązań systemowych 
dotyczących lecznictwa szpital-
nego i powszechny system ubez-
pieczeń zdrowotnych – to tylko 
niektóre z tematów poruszonych 
w trakcie panelu „Polityka zdro-
wotna – wyzwania dla Polski 
i Europy”, zorganizowanego 
w drugim dniu Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach.

W dyskusji na temat poli-
tyki zdrowotnej wzięli udział 
lekarze, przedstawiciele firm 
farmaceutycznych i ubezpie-
czeniowych oraz dyrektorzy 
placówek medycznych. Na sali 
zabrakło jednak przedstawiciela 
rządu odpowiedzialnego za po-
litykę zdrowotną, który mógłby 
odpowiedzieć na pojawiające się 
pytania. – Panel bardziej służył 
postawieniu diagnozy służbie 
zdrowia, niż wskazaniu recep-
ty na jej uzdrowienie – ocenia 
Małgorzata Grabowska prze-
wodnicząca MOZ NSZZ „S” 
Pracowników Ochrony Zdrowia 
w Zawierciu.

Najwięcej emocji wzbudził 
wątek dotyczący powszechnego 
systemu ubezpieczeń zdrowot-
nych. – W 2009 roku do NFZ 
wpłynęło 53,6 mld zł. i jest to 
kwota ponad dwukrotnie wyż-
sza, niż w roku 2003. Tak duży 
dopływ gotówki nie przełożył 
się jednak na poczucie bardziej 

efektywnej i lepszej usługi me-
dycznej – mówił podczas obrad 
Adam Pustelnik, prezes grupy 
ubezpieczeniowej Signal Iduna. 
Zaznaczył, że wzrastają wydatki 
Polaków na leczenie i trudno 
wskazać drugi kraj w Europie, w 
którym pacjenci dokładaliby tak 
dużo pieniędzy do powszech-
nego systemu zdrowotnego. 
Tymczasem brakuje rozwiązań 
prawnych umożliwiających pry-
watne ubezpieczenie zdrowotne, 
które byłoby uzupełniające do 
powszechnie obowiązującego. 
Oznacza to, że osoby chętne do 
skorzystania z takiego ubez-
pieczenia, płacą dwa razy za to 
samo. Taka sytuacja wpływa na 
powszechne przekonanie, że 
prywatne ubezpieczenia są zbyt 
drogie – Wcześniej, czy później 
będziemy musieli zmierzyć się 
z tym problemem – podkreślił 
Pustelnik.

Zdaniem przedstawicieli fi rm 
farmaceutycznych rozwiąza-
nia będzie wymagała również 
kwestia współpłacenia pacjen-
tów za leki refundowane, które 
jest jednym z najwyższych w 
Europie. – Leki są drogie dla 
pacjentów, mimo że po cenie 
producenta należą do najtań-
szych w Europie – powiedział 
Jerzy Toczyski, dyrektor gene-
ralny spółki farmaceutycznej 
GlaxoSmithKline.

Z kolei dr Maciej Hamankie-
wicz z Naczelnej Rady Lekarskiej 
zwrócił uwagę na konieczność 
wprowadzenia zmian do systemu 
kształcenia lekarzy. Zaznaczył, że 
weryfi kacja studentów medy-
cyny odbywa się na podstawie 
zaliczonych testów, a nie umie-
jętności praktycznych.

Uczestnicy dyskusji skupili 
się również na systemie szpi-
talnictwa, podkreślając, że ze 
względu na dużą ilość organów 
założycielskich, jakimi są m.in. 
gminy, miasta, powiaty, urzędy 
wojewódzkie, czy uniwersy-
tety medyczne, trudno nim 
zarządzać. Każdy placówka sa-
modzielne podejmuje decyzje 
np. o zakupie bardzo drogiego 
sprzętu, który potem nie jest efek-
tywnie wykorzystany. Jednak 
rozwiązaniem tego problemu, 
wbrew lansowanym opiniom, 
nie jest przekształcanie szpitali 
w spółki prawa handlowego, 
a przekonanie organów zało-
życielskich, że są prawdziwy-
mi właścicielami i zarządcami 
szpitali.

Z tymi wszystkimi problema-
mi zarządzający służbą zdrowia 
borykają się od wielu lat i jeżeli 
nie zaczną ich w końcu rozwią-
zywać, zamiast gonić inne kraje 
europejskie, jeszcze bardziej będą 
się od nich oddalać.

AGA

Jedni mówili, że polska branża 
motoryzacyjna kryzys mają 
już za sobą, ale za wolno z 
niego wychodzi. Inni utrzy-
mywali, że prawdziwy kryzys 
dopiero przed nami. Podczas 
ubiegłotygodniowego Euro-
pejskiego Kongresu Gospo-
darczego uczestnicy panelu 
motoryzacyjnego słowo kryzys 
odmieniali przez wszystkie 
przypadki. 

– Panel dyskusyjny zdomi-
nował  Enrico Pavoni, prezes 
Fiat Auto Poland. Choć Fiat 
świetnie sobie poradził w kry-
zysowych warunkach bijąc w 
Polsce rekordy produkcji, to 
prezes FAP ocenia, że kryzys 
dopiero przed nami –  mówi 
Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności i wieloletni 
szef związku w Oplu. – Eks-
perci podkreślali, że polska 
branża motoryzacyjna kryzys 
przetrwała w dobrej kondy-
cji dzięki sąsiadom, głównie 
Niemcom, którzy wprowadzili 
tzw. premie wrakowe. Nasza 
motoryzacja w 97 procentach 
produkuje na eksport i jeśli 
nie będzie wzrastać sprzedaż 
nowych samochodów w Pol-
sce, to przyszłość nie rysuje 
się różowo.

Uczestnicy panelu dyskuto-
wali o tym, jak zachęcać fi rmy 

do wymiany fl oty na nowe 
samochody produkowane w 
Polsce, jak zachęcać Polaków 
do wymiany zużytych aut 
na nowe. Jakub Faryś, prezes 
Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego przytaczał  
dane GUS mówiące o tym, że 
średni wiek auta w Polsce to 14 
lat. Podkreślał, że w Hiszpanii 
przed kryzysem sprzedawano 
1,5 mln nowych aut rocznie, 
a w czasie kryzysu milion. Pół 
żartem, pół serio mówił, że 
chciałby mieć w Polsce taki 
kryzys jak w Hiszpanii. - Żaden 
z ekspertów i przedsiębior-
ców nie powiedział jednak, 
co jest zasadniczą przyczyną 

tego stanu rzeczy. A przecież 
wiadomo, że tylko wyższe 
zarobki Polaków i tańsze kre-
dyty mogą sprawić, że Polacy 
będą kupować więcej nowych 
aut – dodaje Ciebiera.  

Zdaniem  Arkadiusza Ma-
latyńskiego, szefa Regionalnej 
Sekcji Motoryzacji Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
poważną wadą panelu mo-
toryzacyjnego był fakt, iż 
zabrakło głosu pracowników, 
związkowców. Przedstawiano 
jedynie punkt widzenia przed-
siębiorców, czy ekspertów, a to 
nigdy nie daje pełnego obrazu 
sytuacji w branży. 

 GP

E
ksperci od górnictwa 
przekonywali, że to 
organizacje związko-
we stanowią jedną 
z barier w realizacji 

procesów prywatyzacyjnych 
w sektorze i hamują efek-
tywność pracy w górnictwie. 
Zdaniem Piotra Dudy, szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści to dowód, że zarządzający 
górnictwem chcą przerzucić na 
związki swoją nieudolność w 
kierowaniu branżą. - Obarcza-
ją nas odpowiedzialnością za 
hamowanie rozwoju gospo-
darczego kraju, bo to właśnie 
związkowcy skrupulatnie pa-
trzą im na ręce – mówi Piotr 
Duda.

Podczas obrad kongresu w 
atakach na stronę związkową 
celował Jarosław Zagórowski, 
prezes Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej. Jego zdaniem, podpisane 
przed 30 laty pomiędzy ówczes-
nym rządem a związkowcami 
z Solidarności Porozumienie 
Jastrzębskie, wprowadzające w 
Polsce wolne soboty, jest archa-
iczne i należy je unieważnić. Jak 
tłumaczył, ten dokument pod-
pisywany był w innych realiach 
politycznych i gospodarczych. 
- Po 30 latach warto by to zmie-

nić, po to by górnictwo stało 
się bardziej efektywne i lepiej 
wykorzystywało kapitał, zain-
westowany w branżę - mówił 
Jarosław Zagórowski. 

Antyzwiązkowe obsesje
- Może jeszcze powinniśmy ich 
przepraszać za 1980 r.? Za to, 
że żyjemy w wolnym kraju, w 
którym pracownicy mają prawo 
do wolnych sobót i do godno-
ści?! – komentuje wypowiedź 
prezesa JSW Piotr Duda, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
- Może w 30. rocznicę powstania 
związku mamy się pokornie 
zgodzić się na unieważnienie 
Porozumienia Jastrzębskie-
go, stawiającego na piedestale 
przede wszystkim człowieka 
?! Gdyby ci górnicy wtedy nie 
strajkowali, to Zagórowski nie 
byłby dziś prezesem – mówi 
Piotr Duda.

Uczestnicy dyskusji uznali, że 
szansą dla polskiego górnictwa 
jest szybka prywatyzacja branży. 
Przekonywali, że jej celem jest 
pozyskanie środków na inwe-
stycje, bo bez nich po 2025 r. 
polskie górnictwo stanie się 
branżą schyłkową. - Po wejściu 
do UE świat się zmienił. Oby 
zaczął się zmieniać w głowach 
liderów związkowych – mówili. 
Jarosław Zagórowski otwarcie 
przyznał, że JSW zostanie spry-
watyzowana. Jego zdaniem, 
prywatyzacji nie obawiają się ci, 
którzy dobrze pracują, ale elity 
związkowe i ich wojsko – Wia-
domo, że wówczas będą elimi-

nowani ze swoich organizacji. 
To pracownicy zdecydują, czy 
chcą, aby kopalnie żyły jeszcze 
tylko 10 lat, czy też zgadzają się, 
abyśmy wydłużyli żywot kopalń 
od 30 do 50 lat – powiedział 
Zagórowski.

Piotr Duda komentuje, że 
prezes podczas debaty podej-
rzanie wiele uwagi poświęcił 
związkowcom – To chyba ob-
sesja. Głównym celem  prezesa 
nie jest prywatyzacja spółki, 
lecz walka ze związkami za-
wodowym. Twierdzenie, że 
prywatyzacja jest panaceum na 
wszystko to bzdura. Jeśli oddamy 
spółki węglowe w obce ręce, to 

bezpieczeństwo energetyczne 
kraju będzie poważnie zagro-
żone – mówi Duda.

I tak źle, i tak niedobrze
Prywatyzacja branży była jed-
nym z głównych tematów pa-
nelu górniczego. Jerzy Markow-
ski, wiceminister gospodarki 
w rządzie Włodzimierza Cimo-
szewicza stwierdził, że strach 
przed prywatyzacją jest strachem 
przed nowym poglądem właści-
ciela na funkcjonowanie fi rmy. 
Jego zdaniem, ludzie czują się 
dobrze, kiedy mogą wpływać 
na swoje losy poprzez presję 
polityczną, wywieraną na kadry 

przez związki zawodowe. Przy 
okazji dostało się związkowcom 
z Solidarności z czechowickiej 
kopalni Silesia, którzy uratowali 
przed likwidacją nierentowny 
dla Kompanii Węglowej zakład 
(piszemy o tym na str. 3). 

– Kiedy okazało się, że nikt 
nie ma pieniędzy na to, by ko-
palnia Silesia nadal istniała, to 
nagle okazało się, że nawet związ-
kowcy, genetycznie uprzedzeni 
o jakichkolwiek prywatyzacji, 
są za jej sprzedażą – mówił 
Markowski.

Szef górniczej Solidarności 
Dominik Kolorz podkreśla, 
że mówiąc o Silesii, nie wolno 
zapominać o sprawcach kło-
potów tej kopalni. - Gdzie był 
wtedy ten doskonały górniczy 
menagment, gdzie był pan Za-
górowski, który pracował w 
departamencie Ministerstwa 
Gospodarki, odpowiedzialnym 
za branżę. On też skazywał tę 
kopalnię na ruinę. Ta prywaty-
zacja bezpośrednio wzięła się 
z indolencji poszczególnych 
zarządów Kompanii Węglowej, 
które twierdziły, że Silesię na-
leży zlikwidować, bo tam nic 
nie ma – podkreśla Dominik 
Kolorz. 

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Ostra krytyka padła pod adresem górniczych związkowców podczas sesji panelowej na temat inwestycji 
w górnictwie i prywatyzacji branży, zorganizowanej przy okazji  Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Prezes JSW chce unieważnić
Porozumienie Jastrzębskie

Diagnoza jest, recepty brak Motokryzys dopiero przed nami?

Gdyby w 1980 roku 
górnicy z Jastrzębia 
nie zastrajkowali, 
dziś żaden kongres 
gospodarczy by nie 
mógł się odbyć.

Czy zarządzający 
górnictwem chcą 
na związkowców 
przerzucić swą 
nieudolność

Od lewej Sławomir Ciebiera, pierwszy przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „S” Leszek Waliszewski oraz Arkadiusz Malatyński

Foto: TŚD

Foto: ECC10



P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosc-kat.pl  Nr 23/2010 |  KATOWICE 09.06.2010 7

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” | ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 
| REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Wojciech Gumułka (Kierownik Biura Informacyjno-Wydawniczego, Rzecznik ZR), Agnieszka Konieczny, Grzegorz Podżorny | REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: ZR pok 104, tel. 32 353-84-25 wew. 104, e-mail: tygodnik.reklama@solidarnosc-kat.pl | DRUK: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy 
| LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl  | Numer zamknięto: 8 czerwca 2010 r.

SEKRETARIAT OGÓLNY ZR: tel./fax 32 253-78-00, e-mail: sekrzr@solidarnosc-kat.pl | BIURO PRZEWODNICZĄCEGO: tel. 32 258-98-56, tel./fax 32 253-73-73 | BIURO EKONOMICZNO-PRAWNE: tel. 32 253-75-08, 
e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl | BIURO DS. ROZWOJU I SZKOLEŃ ZWIĄZKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ: Biuro Szkoleń i Zagraniczne – tel./fax 32 353-84-25 wew. 428 i 223, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl | Rozwój Związku – tel. 32 353 84 25 wew. 107, e-mail: organizator@solidarnosc-kat.pl | BIURO DS. EWIDENCJI ZWIĄZKOWEJ: tel./fax 32 206-85-20, 
e-mail: ewidencja@solidarnosc-kat.pl | BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE: tel./fax 32 253-76-70, Rozliczenie składek Związkowych – tel. 32 206-85-77 | BIURO ADMINISTRACYJNE: tel. 32 353-84-25 
wew. 199/103 | REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA: tel./fax 32 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl 

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, tel./ fax 32 231-25-27, 
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11, 
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosc-kat.pl | Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, 
tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosc-kat.pl 
tygodnik@solidarnosc-kat.pl
tel. 32 253-72-54

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

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

§

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:
•  11 czerwca 2010 r. – BT Katowice
•  16 czerwca 2010 r. – BT Pszczyna
Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane w Biurach 
Terenowych.

Kodeks pracy:

Kodeks pracy:

P
racownik, który 
świadczył pracę 
3 czerwca bieżą-
cego roku, czyli 
w Boże Ciało, za 

wykonywaną w tym dniu 
pracę powinien otrzymać 
dzień wolny w innym ter-
minie, najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego. 
Jeśli nie jest możliwe od-
danie dnia wolnego, należy 
wypłacić pracownikowi 
dodatek do pensji.

Katalog sytuacji oraz 
rodzajów działalności, 
dla których dozwolone 
jest wykonywanie pracy 
w niedziele i święta, wy-
mieniony jest w art. 15110 
K.p. Praca w dni świątecz-
ne jest dozwolona m.in. 
ze względu na tzw. uży-
teczność społeczną lub co-
dzienne potrzeby ludności, 
w razie prowadzenia akcji 
ratowniczej, w transporcie 
i komunikacji czy przy 
niezbędnych remontach. 

Mimo że praca w święto 
w placówkach handlowych 
jest zabroniona, to można 
prowadzić sprzedaż w takim 
dniu, np. na stacjach paliw 
czy w aptekach.

W zamian za  pracę 
w Boże Ciało pracodaw-
cy będą musieli udzielić 
pracownikom dnia wol-
nego od pracy w innym 
terminie do końca okresu 
rozliczeniowego. Czasem 
jednak z względów orga-
nizacyjnych pracownik 

nie zdąży bądź nie będzie 
mógł wybrać dnia wolnego 
za pracę w święto – wtedy 
pracodawca będzie musiał 
zapłacić takiemu pracow-
nikowi za każdą godzinę 
pracy w święto dodatek 
do wynagrodzenia.

P o w y ż s z e  d o t y c z y 
wszystkich pracowników, 
którzy świadczyli pracę 
w dzień świąteczny. Jeśli 
zakład pracy nie pracu-
je w święto, to pracow-
nikom należało w dniu 
świątecznym udzielić dnia 
wolnego.

Jak obliczyć czas pracy 
w czerwcu w związku 
z Bożym Ciałem?

Zgodnie z art. 130 § 
1 K.p., aby ustalić liczbę 
godzin pracy w czerwcu, 
należy pomnożyć 40 go-
dzin przez liczbę tygodni 
przypadających do przepra-
cowania w tym miesiącu. 
Następnie do otrzymanej 
liczby godzin należy dodać 

iloczyn 8 godzin i liczby 
dni pozostałych do końca 
czerwca, ale przypadają-
cych od poniedziałku do 
piątku (tzw. dni wystają-
ce poza pełne tygodnie). 
Od otrzymanej w ten spo-
sób sumy należy odjąć 
iloczyn 8 godzin i świąt 
przypadających w inne 
dni niż niedziela (czyli 
w tym przypadku Boże 
Ciało, które tradycyjnie 
przypada w czwartek). 
Powstały wynik to godzi-
nowy wymiar czasu pracy. 
Po podzieleniu go przez 8 
godzin otrzymamy liczbę 
dni roboczych.

Zgodnie z przeprowa-
dzonymi obliczeniami 
w czerwcu do przepra-
cowania jest 168 godzin, 
czyli 21 dni pracy (dla 
osób zatrudnionych na 
pełen etat).

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Praca w święto Bożego Ciała
i czas pracy w czerwcu

By zachować 
w pamięci prawdę

Piękne pamiątkowe wydanie, najwyższy poziom 
artystyczny. Ponad 170 poruszających fotografii  , m.in.: 
Katyń • Pałac Prezydencki • Okęcie • archikatedra 
św. Jana • plac Piłsudskiego • Krzyż Katyński w Krakowie 
• Jasna Góra • Bazylika Mariacka • Wawel. Ofi cjalne 
uroczystości, spontaniczne zgromadzenia w hołdzie 
zmarłym, modlitewne skupienie. Zdjęcia przeplatają 
się ze słowami, tworząc obraz Lecha Kaczyńskiego 
jako męża stanu, patrioty związanego z „Solidarnością” 
i orędownika marginalizowanych grup społecznych. Wśród 
tekstów m.in.: „Polacy wiedzieli bardzo mało” – esej prof. 
Ryszarda Legutko, „ Wolność i prawda” – niewygłoszone 
przemówienie Lecha Kaczyńskiego, homilie i przemówienia: 
kard. Stanisława Dziwisza, kard. Stanisława Nagyego, 
abp. Kazimierza Nycza, abp. Józefa Michalika, kard. 
Angelo Sodano, abp. Henryka Muszyńskiego, wzruszające 
słowa Janusza Śniadka w Bazylice Mariackiej, esej prof. 
Andrzeja Nowaka o dążeniu do sowietyzacji Polski 
i kłamstwie katyńskim.

Cena detaliczna: 69 zł
Wysokie rabaty dla „Solidarności”!
W sprawie zamówień prosimy o kontakt telefoniczny
tel.: 12 254 56 04

Trwają prace legislacyjne 
mające na celu zmianę 
zasad udzielania urlopów 
wypoczynkowych. Jedna 
ze zmian dotyczy urlopu 
na żądanie, o którym pra-
cownicy mieliby informo-
wać pracodawcę jeszcze 
przed rozpoczęciem pracy, 
druga zaś ma wydłużyć 
czas, w którym pracow-
nik mógłby wykorzystać 
zaległy urlop wypoczyn-
kowy. O zmianę zasad 
wnioskowała Państwowa 
Inspekcja Pracy. 

Według nowych regu-
lacji firmy będą mogły 
udzielać zaległego urlopu 
wypoczynkowego swoim 
podwładnym do końca 
sierpnia następnego roku 
zamiast do końca marca. 
Nowe zasady z pewnością 
przyczynią się do więk-

szego niż obecnie zain-
teresowania wykorzysta-
niem prawa do zaległego 
urlopu. Aktualnie termin, 
w którym należy wyko-
rzystać urlop zaległy, jest 
mało atrakcyjny dla pra-
cowników i wzbudza ich 
niechęć do odpoczynku 
w tym czasie.

Państwowa Inspekcja 
Pracy złożyła w powyższej 
sprawie wniosek do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki 
Społecznej o przygoto-
wanie zmiany przepisów, 
a resort pracy przychy-
lił się do tej propozycji. 
Obecnie nad zmianami 
pracuje komisja trójstron-
na i wszystko wskazuje na 
to, że partnerzy społeczni 
porozumieją się w sprawie 
zmiany zasad udzielania 
zaległych urlopów wypo-

czynkowych. Dzięki zmia-
nom pracownicy zyskają 
możliwość skorzystania 
z przedłużonego urlopu 
wypoczynkowego w okre-
sie wakacyjnym.

Inną propozycją Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 
jest  zmiana dotycząca 
urlopu na żądanie. Otóż 
pracownik miałby zgłaszać 
pracodawcy chęć skorzy-
stania z urlopu na żądanie 
najpóźniej w dniu, który 
chce mieć wolny, ale jesz-
cze przed rozpoczęciem 
godzin pracy.

Prawo do urlopu na żą-
danie wynika z art. 1672 
K.p. i zgodnie z jego treś-
cią obecnie pracodawca 
jest obowiązany udzielić 
na żądanie pracownika i 
w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej 

niż 4 dni urlopu w roku 
kalendarzowym, pracow-
nik zaś zgłasza żądanie 
udzielenia urlopu najpóź-
niej w dniu rozpoczęcia 
urlopu.

Powyższe zapisy wzbu-
dzały już nie raz wątpli-
wości – w sprawie urlopu 
na żądanie m.in. zapadły 
wyroki mówiące o terminie 
zgłoszenia takiego urlopu 
bądź o możliwości odmo-
wy jego udzielenia przez 
pracodawcę.

Przyjęcie propozycji PIP 
ułatwiłoby firmom organi-
zację pracy i utrudniałoby 
pracownikom korzystanie 
z urlopów na żądanie w 
celu zaszkodzenia pra-
codawcy.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Dłuższe terminy wykorzystania zaległych urlopów 
wypoczynkowych i zmiany w urlopach na żądanie

W zamian za pracę 
w Boże Ciało 
pracodawcy będą 
musieli udzielić 
pracownikom dnia 
wolnego od pracy 
w innym terminie 
do końca okresu 
rozliczeniowego.
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M
irosław Grzy-
wa ma 44 lata. 
Od 1992 r. pra-
cuje w Elek-
trociepłowni 

Zabrze S.A., obecnie na sta-
nowisku mistrza ds. Instalacji 
Kondycjonowania Spalin oraz 
Instalacji Odsiarczania Spalin. 
W 2008 roku rozpoczął studia 
na Wydziale Organizacji i Za-
rządzania Politechniki Śląskiej w 
Zabrzu na kierunku socjologia, 
specjalność socjologia regionów 
przemysłowych. Naukę godzi 
z pracą zawodową i społeczną 
oraz studiami żony. W tygo-
dniu pochłaniają go obowiązki 
zawodowe i domowe, weekendy 
spędza na uczelni.

Zaczęło się od związkowego szko-
lenia
Inspiracją do podjęcia nauki 
był dla niego udział w szkole-
niu „Związkowych doradców 
zawodowych”, realizowanym 
przez Śląsko-Dąbrowską Solidar-
ność we współpracy z Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego 
w Katowicach. Szkolenia przy-
gotowywały działaczy związ-
kowych do zachęcania współ-
pracowników do podnoszenia 
kwalifikacji i wykształcenia. 
– I wtedy, już jako absolwent tego 
kursu, pomyślałem: „Zdobyłeś 
nową wiedzę, nowe umiejętno-
ści, ale tak naprawdę zatrzymałeś 
się wiele lat temu” – wspomina 
Mirosław Grzywa.

Po takim pozytywnym impul-
sie, we wrześniu 2006 roku – 22 
lata po zakończeniu szkoły zawo-
dowej – zaczął naukę w dwulet-
nim Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych.– Czas dzielący 
zakończenie i rozpoczęcie nauki 
był długi. Musiałem się zmobi-
lizować i porządnie przysiąść 
nad książkami. Na początku 
nie było to łatwe, ale cały czas 
wspierała mnie żona i syn. Po 
dwóch latach przystąpiłem do 
matury – opowiada.

Egzamin dojrzałości zdał jako 
jedna z dwóch osób z grupy 

i po takim sukcesie zaczął my-
śleć o studiach.

Od łopaty do mistrza
Podkreśla, że ścieżka zawodowa, 
którą przeszedł, nie była ani łatwa, 
ani prosta. W Elektrociepłowni 
Zabrze, gdzie trafił po kilku mie-
siącach bezrobocia po upadku Za-
kładów Elektronicznej Aparatury 
Medycznej „Temed”, zaczynał od 
przysłowiowej łopaty. Ze wzglę-
du na brak przygotowania został 
przyjęty na Wydział Kotłowy 
i przyuczony do pracy na stano-
wisku „obchodowy urządzeń 
pomocniczych kotła - obsługi 
taśm”. Pół roku później zdał 
pierwszy egzamin kwalifikacyj-
ny i rozpoczął powolną ścieżkę 
awansu. Stopniowo kończone 
kursy zawodowe zwieńczone 
egzaminami uprawniały go do 
awansu na kolejne stanowiska: 
maszynisty odpopielania, ma-
szynisty kotłów, obchodowe-
go instalacji kondycjonowania 
spalin a następnie jej operatora. 
Później był jeszcze m.in. ope-
ratorem instalacji odsiarczania 
spalin. Mistrzem został dopiero 
w 2006 roku. 

Podkreśla, że posiadając tak 
specjalistyczne doświadczenie 
zawodowe, mógł sobie pozwolić 
na studiowanie kierunku nie-
związanego bezpośrednio z pracą 
zawodową. Wybrał socjologię, 
którą się interesuje. – Zdobytą 
wiedzę będę mógł wykorzystać 
w pracy społecznej. Od 2006 
roku jestem przewodniczącym 
zakładowej Solidarności. – To 
praca wymagająca otwarcia na 
ludzi, umiejętności rozwiązywa-
nia problemów i prowadzenia 
trudnych negocjacji z pracodaw-
cą. Socjologia jest kierunkiem 
pozwalającym na pogłębienie 
tych umiejętności i zrozumie-
nie procesów zachodzących w 
różnych grupach społecznych. 
Aktywnie działam również w 

swojej wspólnocie mieszka-
niowej oraz w radzie rodziców. 
Myślę też o przyszłości. Nigdy 
nie wiadomo, co przyniesie los, 
może kiedyś znów  będę się mu-
siał przekwalifikować – zaznacza 
Mirosław Grzywa.

Wiedza najlepszą polisą na przy-
szłość
Konieczności przekwalifi ko-
wania doświadczyła niedawno 
jego żona, Joanna. Przez wiele 
lat pracowała jako pomoc la-
boratoryjna w szpitalu, ale po 
wydzieleniu badań laboratoryj-
nych do osobnego podmiotu, 
znalazła pracę w administracji 
samorządowej. Zatrudnienie to 
nie byłoby możliwe bez zdoby-
cia wcześniejszych kwalifi kacji 
– ukończenia w 2008 roku w 
dwuletniej szkoły policealnej na 
kierunku technik administra-
cji. – I teraz żona dzieli ze mną 
trudy studiowania. Rozpoczęła 
naukę w tym samym czasie, co 
ja i na tej samej uczelni, ale na 
kierunku Administracja, spe-
cjalność Administracja Pub-
liczna – podkreśla Mirosław 
Grzywa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Mirosław Grzywa jest jed-
nym z bohaterów kampanii
promującej kształcenie usta-
wiczne w województwie 
śląskim, prowadzonej przez 
Śląsko-Dąbrowską Solidarność 
w ramach projektu współfi -
nansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Projekt ma na celu 
popularyzację idei nauki przez 
całe życie wśród mieszkań-
ców województwa, 
w szczególności wśród pracu-
jących. W projekcie ważne jest 
również przekonanie szefów 
przedsiębiorstw czy kierujących 
działami personalnymi, że 
warto inwestować w pracow-
ników, bo to pozwala fi rmie 
zachować konkurencyjność.

Powszechnie mówi się, że matura to egzamin dojrzałości i pierwszy 
krok w dorosłe życie. Czasem jest odwrotnie. Najpierw trzeba zebrać 
sporo doświadczenia, żeby dojrzeć do matury.

NIGDY NIE WIADOMO,
CO PRZYNIESIE LOS

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

Do rozpoczęcia 
nauki w liceum dla 
dorosłych czy na 
studiach potrzebny 
jest pozytywny 
impuls i wiara, że 
się uda.

64 mecze, ponad 700 pił-
karzy, miliony widzów na 
stadionach i miliardy przed 
telewizorami. W piątek ru-
szają Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej, po Igrzy-
skach Olimpijskich najważ-
niejsza impreza sportowa 
na świecie. 

Mundial tym razem bez 
Polaków, którzy w elimina-
cjach zagrali beznadziejnie 
i w słabej grupie zajęli przed-
ostatnie miejsce. Ale może 
dzięki temu będziemy mecze 
w RPA oglądać spokojniej, 
mniej emocjonalnie, a bar-
dziej doceniając piękno 
gry? 

Futbolowa gorączka już 
wkrótce sięgnie zenitu. Emo-
cje rosną też wśród człon-
ków Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Sprawdziliśmy, 
komu kibicują związkowi 
liderzy. 

Piotr Duda, przewodniczący 
Zarządu Regionu: 

Kibicuję trzem zespołom, 
które gwarantują ofensywny, 
miły dla oka futbol i piękne 
bramki: Brazylii, Argentynie 
i Hiszpanii. Najmocniej trzy-
mam kciuki za tych ostat-
nich – byłem w Hiszpanii, 
to wspaniały kraj, poza tym 
wciąż pamiętam ich piękną 
grę na Euro 2008. O tytuł 
na pewno powalczą znów 
Niemcy, ten zespół jest 
zawsze groźny na takich 
długich imprezach. 

Dominik Kolorz: szef górniczej 
Solidarności:

Jak zwykle będę kibi-
cował Holandii, lubię ten 
zespół, ich ofensywny styl. 
Ale pewnie znów, mimo 
pięknej gry, nie dotrą do 
finału. A Puchar Świata 
pojedzie w tym roku do 
Argentyny. Mają takich 
piłkarzy, że nawet z Mara-
doną jako trenerem mogą 
zdobyć tytuł. Czy nie będzie 
mi brakować biało-czerwo-
nych? Takich, jacy grali w 
drużynie Beenhakkera – 

w ogóle. A ci od Smudy są 
jeszcze za słabi.

Henryk Grymel, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Kolejarzy:

Trzymam kciuki za Ho-
landię. Od lat im kibicuję, 
jeszcze od czasów Cruyff a 
i Neeskensa, a później van 
Bastena. Zawsze grali fut-
bol totalny – odważnie, do 
przodu, wszyscy atakują, 
wszyscy się bronią. Piękna 
piłka, nie zawsze niestety 
skuteczna. Mam nadzieję, 
że tym razem się uda. 

Krzysztof Piętak, przewodniczą-
cy Regionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego:

Mój typ na mistrza to Bra-
zylia. To zresztą murowany 
faworyt każdego mundialu. 
Grają ofensywnie, technicz-
nie, ładnie dla oka. A tak po 
cichu to trzymam kciuki za 
Anglię. Może zdobędą wresz-
cie tytuł po 44 latach? 

Lesław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty:

Stawiam na Hiszpanię. 
Świetny zespół, bardzo sku-
teczny, potwierdzili to nie-
stety we wtorek wieczorem 
w meczu z Polakami. 

Roman Brudziński, przewod-
niczący Solidarności w kopalni 
Zofi ówka:

Wygra Holandia, mają 
świetnych piłkarzy i pięknie 
grają. Najwyższa pora, żeby 
wreszcie zdobyli tytuł.

ZEBRAŁ WG

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności za-
prasza na konferencję Praca 
Polska 2010. 

Podczas spotkania omó-
wiony zostanie przygotowany 
na zlecenie Solidarności raport 
Polska Praca 2010. Informo-
waliśmy o nim w jednym z 
poprzednich numerów na-
szego Tygodnika (raport jest 
do pobrania ze strony www.
solidasrnosc.org.pl).

Gościem konferencji bę-
dzie Anna Kazenas z Cen-
tralnego Instytutu Ochrony 
Pracy, która omówi zagrożenia 
związane z nowymi formami 
pracy i modelami zatrud-
niania, np. telepracą. Poseł 
Stanisław Szwed, członek 
Rady Ochrony Pracy przy 

Sejmie RP, omówi planowane 
przez rząd zmiany w systemie 
ubezpieczeń i prawie pracy, 
a ekspert Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Henryk 
Nakonieczny przybliży szcze-
góły planowanych zmian w 
systemie ubezpieczeń. 

Konferencja odbędzie się 
w czwartek 17 czerwca w 
siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, w nowej Sali 
Konferencyjnej im. Lecha 
Kaczyńskiego. Dla naszych 
Czytelników mamy zapro-
szenia upoważniające do 
udziału w konferencji. By 
je otrzymać, wystarczy za-
dzwonić pod nr tel 32 253 
73 73. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

WG

Związkowcy już wiedzą, 
kto wygra mistrzostwa

Jaka jest Praca
Polska 2010?

- Nie było łatwo, ale cały czas wspierała mnie rodzina - wspomina 
Mirosław Grzywa


