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30 rocznica powstania 
NSZZ Solidarność stała się 
okazją do przypomnienia 
i podkreślenia fundamen-
talnej roli związku w naj-
nowszej historii naszego 
kraju. Jednym z elementów 
upamiętniania znaczenia 
Solidarności jest nadawa-
nie nazwy związku ulicom, 
skrzyżowaniom czy placom. 
Dzięki staraniom dzia-
łaczy Solidarności ronda 
w trzech miastach w na-
szym regionie będą nosiły 
nazwę Solidarności. 

W ubiegłą niedzielę, 
w Sosnowcu u zbiegu ulic 
Orląt Lwowskich i Wojska 
Polskiego znajdującemu 
się tam rondu nadano imię 
Solidarności. Poświęcono 

też obelisk upamiętniają-
cy 30. rocznicę powstania 
NSZZ Solidarność. To wyraz 

hołdu wszystkim członkom 
związku z Ziemi Zagłę-
biowskiej, którzy w 1980 

roku rozpoczęli demontaż 
systemu komunistycznego 
w Zagłębiu. – Gdy 21 lat 
temu zachłysnęliśmy się 
wolnością w naszej uko-
chanej ojczyźnie zapo-
mnieliśmy na jakieś czas o 
naszej najnowszej historii. 
Kolejne rocznice powsta-
nia związku zawodowego 
Solidarność przebiegały 
bez echa. Nazwę Solidar-
ność i związek bardziej 
szanowano za granicą niż 
w naszym kraju. Dopiero 
gdy dowiedzieliśmy się z 
mass mediów, że to podobno 
zburzenie muru berlińskie-
go i aksamitna rewolucja w 
Czechosłowacji doprowa-
dziły do obalenia systemu 
komunistycznego w Polsce, 

zaczęliśmy naprawiać nasz 
grzech zaniechania – mówił 
podczas uroczystości Piotr 
Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. 

Grzech zaniechania 
będzie też naprawiony 
w innych miastach naszego 
regionu. Imię Solidarności 
21 sierpnia zostanie na-
dane rondu u zbiegu ulic 
Gliwickiej, Legionów i Wy-
szyńskiego w Tarnowskich 
Górach. – Oprócz nazwy 
na normalnej tablicy urzę-
dowej, również na słupie 
oświetleniowym na ron-
dzie zostanie umieszczona 
nazwa związku napisana 
tzw. solidarycą – mówi 
Zbyszek Klich, kierownik 

tarnogórskiego Biura Te-
renowego Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Podkreśla, że uroczystość 
otwarcia odbędzie się w do-
kładnie w rocznicę pierw-
szego sierpniowego strajku 
na Śląsku. – W 1980 roku 
tarnogórski Fazos zastrajko-
wał pierwszy, dopiero dzień 
później stanęło Jastrzębie 
– dodaje Klich. 

29 czerwca Rada Mia-
sta Jaworzna ma uchwalić 
nadanie nazwy NSZZ Soli-
darność rondu w pobliżu 
Urzędu Miejskiego i siedzi-
by jaworznickiego Biura 
Terenowego. Uroczystość 
nadania imienia planowana 
jest na 12 września.

POD

P
ierwszą turę wy-
b o r ó w  p r e z y -
denckich wygrał 
Bronisław Komo-
rowski. Kandy-

dat PO zdobył 41,54 proc. 
głosów, Jarosław Kaczyń-
ski – 36,46 proc. Frekwen-
cja wyniosła 54,94 proc. 
W naszym województwie 
Komorowski zdobył 45,14 
proc. poparcia przy 32,52 
proc. kandydata PiS.

– Czuję się nieco roz-
czarowany. Liczyłem, że 
Jarosław Kaczyński wy-
przedzi Komorowskiego 
o 2–3 proc. – komentuje 
wynik głosowania wice-
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Mirosław Truchan. 

Wiceprzewodniczącego 
Ryszarda Drabka bardziej 
niż sam rezultat głosowa-
nia zaskoczyły rozbieżno-
ści, które pojawiły się we 
wstępnych, sondażowych 
wynikach wyborów. O godz. 
20 TVN podał wyniki son-
dażu MB SMG/KRC, według 
którego Komorowski zdo-
był 45 proc., Kaczyński – 
32 proc. Z kolei zgodnie ze 
znacznie bliższym prawdy 
badaniem TNS OBOP dla 
TVP przewaga kandydata 

Platformy była mniejsza 
i wyniosła 41,2 do 35,8 proc.
–Takie różnice podważają 
wiarygodność niektórych 
stacji telewizyjnych, które 
wybierają sondaże korzyst-
ne z punktu widzenia włas-
nych interesów– ocenia 
Drabek.

W drugiej turze związ-
kowcy liczą na wygraną Ja-
rosława Kaczyńskiego. Pod-
kreślają jednak, że poparcie 
dla kandydata PiS nie jest 
bezwarunkowe. – Ta kam-
pania była bardzo krótka. 
W normalnych warunkach 
organizacje społeczne mają 
czas na szerokie konsulta-
cje z kandydatami przed 
udzieleniem im poparcia. 
Solidarność popierając Ka-
czyńskiego obdarzyła go 
dużym kredytem zaufania 
– mówi Truchan.

W przypadku wygranej 
kandydata PiS–u związkow-

cy oczekują dialogu z orga-
nizacjami społecznymi oraz 
troski o los najsłabszych. 
Nowo wybrany prezydent 
powinien zgodnie z zapo-
wiedziami kontynuować 
politykę śp. Lecha Kaczyń-

skiego. – Z całą pewnością 
testament mojego brata 
będę ze wszystkich sił reali-
zował. Także dlatego, że to 
jest i moja idea – zapewniał 
przed dwoma tygodniami 
kandydat PiS podczas spot-

kania z przedstawicielami 
śląskiej nauki, samorządów 
i związków zawodowych.

Ewentualne zwycięstwo 
Bronisława Komorowskiego 
budzi liczne obawy. – Sy-
stem monopartyjny prze-

rabialiśmy już przed 1989 
rokiem. Moim zdaniem 
najlepsza jest sytuacja, 
w której prezydent i rząd 
wywodzą się z różnych 
ugrupowań. Wtedy ma 
miejsce samokontrola i sa-
moograniczanie się władzy. 
Obawiam się, że Komorowski 
byłby prezydentem partyj-
nym, co pokazały politycz-
nie umotywowane decyzje 
o wyborze nowego preze-
sa NBP czy o rozwiązaniu 
KRRiT – ocenia Truchan. 
– Wygrana Komorowskie-
go będzie oznaczać dalszą 
liberalizację prawa pracy na 
niekorzyść pracowników – 
dodaje Sławomir Ciebiera 
Zastępca Przewodniczącego 
ds. Struktur Branżowych.

Pewnym zaskoczeniem 
było dla związkowców 
wysokie poparcie dla kan-
dydata SLD. – Wynik Na-
pieralskiego pokazuje, że 
ludzie w Polsce potrzebują 
lewicy. Każdy, kto walczy 
o prawa pracownicze jest 
w jakimś sensie lewicowy, 
także Solidarność. Nie miej-
my jednak złudzeń, dzisiaj 
w SLD nadal wpływowi są 
działacze rodem z PZPR.– 
podsumowuje Ciebiera.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Bronisław Komorowski prowadzi w wyścigu o fotel prezydenta. Jarosław Kaczyński drugi ze stratą 
5 proc. Zaskakująco dobry wynik Napieralskiego. Co to oznacza dla Solidarności?

Będzie druga tura wyborów

Trzy ronda Solidarności w naszym regionie

Rondo Solidarności w Sosnowcu-Niwce

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Decydujące starcie 4 lipca.

Wygrana 
Komorowskiego będzie 
oznaczać dalszą 
liberalizację prawa 
pracy na niekorzyść 
pracowników.
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INNI napisali

Firmy mniej płacą 
na Fundusz Emery-
tur Pomostowych

F
irmy nie płacą składek do Funduszu 
Emerytur Pomostowych, bo ich pra-
cownicy nie skorzystają ze zgromadzo-

nych tam pieniędzy. W ten sposób obniżają 
swoje koszty.

O ponad 3 mln zł w ciągu ostatnich czte-
rech miesięcy spadła kwota składek wpła-
conych przez firmy do Funduszu Emerytur 
Pomostowych (FEP) za pracowników wyko-
nujących prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze.

– Początkowo firmy chętnie płaciły składki 
za pracowników, licząc, że w przyszłości będą 
oni mieli prawo do emerytur pomostowych. 
Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
marca tego roku, który odebrał szansę na 
świadczenia młodym pracownikom, coraz 
więcej z nich wycofuje się z ich opłacania – 
mówi Bogdan Kubiak, członek prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt K 
17/09) uznał bowiem, że prawo do emerytury 
pomostowej mają tylko pracownicy wyko-
nujący prace w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 
1999 r. Według Janiny Czetowicz, przewodni-
czącej Związku Zawodowego Pracowników 
OZD Indykpol, firmy mają rację, że nie chcą 
ponosić dodatkowych kosztów.

– Opłacanie składek za młodych pracow-
ników, którzy nie zaczęli pracy przed 1 stycz-
nia 1999 roku, jest niezrozumiałe. Wykonują 
przecież takie same prace jak ich starsi kole-
dzy, lecz będą musieli pracować do 65. roku 
życia – mówi Janina Czetowicz.

Ponadto przedsiębiorcy nie zgadzają się ze 
stanowiskiem resortu pracy, które nakazuje 
opłacanie składek do FEP pracownikom 
pracującym na 1/2 etatu.

– To związkowcy domagali się wpro-
wadzenia takiego zabezpieczenia dla pra-
cowników, aby firmy sztucznie nie dzieliły 
etatów. Składki te mają być przeznaczone 
na stworzenie systemu przekwalifikowania 
zawodowego dla osób bez prawa do eme-

rytur pomostowych – wyjaśnia Agnieszka 
Chłoń–Domińczak, była wiceminister pracy 
i polityki społecznej.

Eksperci zwracają uwagę, że Państwowa 
Inspekcja Pracy (PIP) może kontrolować listę 
stanowisk uprawniających do emerytur po-
mostowych. Według Danuty Rutkowskiej, 
rzecznika prasowego PIP, inspektorzy do 
końca maja tego roku wydali 118 decyzji na-
kazujących wpis do ewidencji pracowników 
zatrudnionych w warunkach szczególnych 
lub szczególnym charakterze, 4 decyzje naka-
zujące korektę wpisu oraz 583 decyzje uma-
rzające postępowanie. PIP ma także prawo do 
wykreślenia pracownika z ewidencji.

– I to jest właśnie powód zmniejszanie się 
wpływów ze składek – mówi Magdalena Jan-
czewska, ekspert ds. społeczno-gospodarczych 
Pracodawcy RP.

Zdaniem ekspertów liczba stanowisk 
uprawniających do emerytur pomostowych 
nie zmieniła się w firmach, w których przepro-
wadzono ocenę ryzyka. Tak na przykład jest w 
LOT, gdzie składki do FEP są płacone za 1245 
osób, a średnia ich wysokość to 148 zł.

– Zmniejszenie wpływów ze składek nie 
zagrozi wypłatom emerytur pomostowych, 
które będą finansowane z budżetu państwa. 
Może tylko mieć negatywne konsekwencje 
dla samych firm, które nie płacąc składek, 
łamią prawo – dodaje Agnieszka Chłoń-
Domińczak.

 »  Dziennik Gazeta Prawna,
22 czerwca 2010, Bożena Wiktorowska

W Gilowicach po-
chowano szczątki 
Stanisława Pyjasa

N
a cmentarzu w Gilowicach odbył się 
pogrzeb Stanisława Pyjasa. Pochowano 
go mimo sprzeciwu części rodziny.

Pyjas zginął w 1977 roku. Zwłoki tego 
studenta i działacza opozycji demokratycznej 
znaleziono w bramie jednej z krakowskich 
kamienic. Prokuratura umorzyła wtedy 
śledztwo, uznając, że zmarł na wskutek nie-

szczęśliwego wypadku. Śledztwo było jeszcze 
kilka razy wznawiane, ale za każdym razem 
je umarzano.

Teraz sprawą zajmuje się krakowski od-
dział IPN. Na użytek śledztwa 20 kwietnia 
ekshumowano szczątki studenta pochowane 
na cmentarzu w Gilowicach na Żywiecczyź-
nie. Ekshumacja odbyła się mimo sprzeciwu 
matki – Stanisławy Pyjas.

Wszystkie niezbędne badania zwłok zo-
stały już wykonane, specjaliści zrobili m.in. 
trójwymiarową tomografię głowy. Na ciele 
Pyjasa odkryto obrażenia, których nie znale-
ziono w czasie sekcji w 1977 roku. Zdaniem 
śledczych mogą one mieć znaczenie dla usta-
lenia okoliczności śmierci studenta. Jednak 
opinia biegłych gotowa będzie dopiero późną 
jesienią. W piątek na gilowickim cmentarzu 
odbył się pochówek szczątków Pyjasa. Była 
to skromna uroczystość, w której wzięło 
udział kilkanaście osób. Przede wszystkim 
członkowie najbliższej rodziny, a także pro-
boszcz miejscowej parafii, który odmówił 
modlitwę nad grobem.

Nie było na cmentarzu matki Pyjasa. 
Wcześniej poprosiła dziennikarzy, żeby już 
do niej nie przyjeżdżali i nie wypytywali o te 
bardzo bolesne dla niej sprawy. Na cmentarz 
w czasie uroczystości nie wpuszczano postron-
nych osób, miejsce zostało zabezpieczone 
taśmą przez policję. Nie obyło się jednak bez 
zmieszania. Agnieszka Przybysz, siostrzenica 
Pyjasa twierdzi, że w czasie ekshumacji z ciała 
wydobyto dwa niewielkie, kuliste przedmioty, 
które potem gdzieś zaginęły. – Stało się to w 
momencie, gdy na miejscu nie było nikogo z 
prokuratury, tylko sami lekarze – mówi.

 » Gazeta Wyborcza 18 czerwca, 
2010, Ewa Furtak

TRZY pytania
Edward Malec, prof. fi zyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nowy 
przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność

Irytują mnie patologie w szkolnictwie wyższym
Dlaczego, mimo jak Pan sam podkreśla, 
niewielkiego doświadczenia związko-
wego, zdecydował się Pan kandydować 
na funkcję przewodniczącego Krajowej 
Sekcji Nauki?

– Irytują mnie pogłębiające się pato-
logie na uczelniach. Chodzi np. o funk-
cjonowanie w Polsce kilkuset uczelni, 
w większości prywatnych, prezentu-
jących bardzo niski poziom naukowy. 
Prywatnych uczelni mamy blisko 350, 
a tylko ok. 20 z nich ma prawo dokto-
ryzowania, a bodajże tylko 3 do habili-
towania. Te szkoły mają bardzo wąski 
profi l zawodowy, nie posiadają kadry 
akademickiej i w sensie naukowym nie 
istnieją. Równie patologiczne są niskie 
płace wykładowców i wynikająca z nich 
wieloetatowość. 
W prowadzonym proteście przeciwko 
nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym KSN domaga się, by zmiany 
w ustawie poprzedzało przygotowanie 
„Strategii rozwoju szkolnictwa wyższe-
go”. Jakie zagrożenia stwarza dla uczelni 
państwowych brak tego dokumentu? 

Dlaczego KSN uznaje nowelizację usta-
wy za szkodliwą? 

– Z przyczyn demografi cznych najbliższe 
lata będą bardzo trudne dla prywatnych 
uczelni, bo poprzez zmniejszenie liczby 
studentów, zmniejszą się ich dochody. 
Szybka nowelizacja ustawy jest próbą 
opanowania tej sytuacji. Środki, które do 
tej pory przeznaczane były dla 130 uczelni 
państwowych, teraz zostałyby podzielo-
ne na jeszcze większą liczbę placówek. 
W efekcie nowelizacji, dobre uczelnie 
wypierać będą złe, bo te są tańsze. Lo-
giczne, że jeśli będzie mniej pieniędzy dla 

uczelni publicznych, to pensje pracow-
ników będą niższe, nastąpi ich większe 
rozwarstwienie, a także prawdopodobne 
będą zwolnienia.  
Czy środowisko akademickie w sprawie 
nowelizacji mówi jednym głosem?

– Nie spotkałem jeszcze entuzjasty tych 
zmian. To jest próba przeprowadzenia re-
formy bez doinwestowania pracowników 
szkolnictwa wyższego. Najlepszym przy-
kładem jest zmiana dotycząca zniesienia 
wieloetatowości, bez podniesienia pensji 
nauczycieli akademickich. W przypadku 
przemysłu każdy rozumie, że tam restruk-
turyzacja związana jest ze zwiększonym 
fi nansowaniem. Okazuje się, że dla szkol-
nictwa, które też próbuje się traktować, 
jako przedsiębiorstwo kształcące młodych 
ludzi, przyjmuje się inny punkt widzenia. 
Jestem za zniesieniem wieloetatowości, ale 
musi być coś w zamian. Będziemy konse-
kwentni w obronie naszego stanowiska. 
Zdecydowanie wyczerpiemy całą drogę, 
którą przewiduje prawo, włącznie z pra-
wem do organizacji strajku.

BG

Jeśli będzie mniej 
pieniędzy dla uczelni 
publicznych, to pensje 
pracowników będą 
niższe, prawdopodobne 
będą też zwolnienia. 

LICZBA tygodnia

5 zł
Tyle według autorów internetowego łańcusz-
ka już niedługo kosztować bedzie litr bezoło-
wiowej 95. 
Od jakiegoś czasu w sieci krąży e-mail, które-
go anonimowi autorzy nawołują do bojkotu 
stacji benzynowych sieci Statoil oraz BP. Zda-
niem organizatorów akcji wymusi to na kon-
cernach paliwowych obniżki cen. Aby bojkot 
odniósł skutek wystarczy że każdy, kto prze-
czyta apel, powstrzyma się od tankowania 
na wyżej wymienionych stacjach oraz – rzecz 
jasna – prześle wiadomość 30 osobom. 
Autorzy nie tłumaczą, dlaczego atak ma być 
wymierzony właśnie w Statoil i BP. Wszakże 
– jak przekonuje portal Poboczem.pl w kwe-
stii cen paliw najwięcej do powiedzenia mają 
PKN Orlen oraz Ministerstwo Finansów.
Nie wiadomo czy inicjatywa się powiedzie, 
ale każda próba obniżenia ceny paliwa jest ze 
wszech miar słuszna, zwłaszcza przed waka-
cjami.

Solidarność w Fiacie nie zgadza się na wprowadzenie w 
tyskiej fabryce kolejnych rozwiązań z tzw. rządowego pa-
kietu antykryzysowego. 

– Szefowie zakładu chcą wprowadzić elastyczny czas pracy 
i  wydłużony okres rozliczeniowy. Te rozwiązania biją pracowników 
po kieszeni, bo ludzie tracą pieniądze za nadgodziny i za pracę 
w soboty – alarmuje Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland. – W dodatku oznacza to, że w zależności od wi-
dzimisię pracodawcy mogą pracować raz cztery godzinny dziennie, 
innym razem 12 godzin, bez żadnej dodatkowej gratyfi kacji 

Jak mówi Stróżyk kierownictwo fabryki próbuje przekonać związ-
ki zawodowe, aby podpisały porozumienie, w którym zgadzają się 
na wprowadzenie tych rozwiązań antykryzysowych. – Doszło do 
trzech spotkań w tej sprawie, ale gdy podczas rozmów zapytałam 
o losy premii efektywnościowej, która w tym roku została drastycz-
nie obcięta, dyrektor ds pracowniczych wyprosił mnie ze spotkania 
– mówi Stróżyk. Podkreśla, że gdyby szefowie zakładu postarali się 
po obcięcia premii efektywnościowej, w inny sposób wynagrodzić 
pracowników za ubiegłoroczne rekordy produkcji i wydajności, 
wówczas łatwiej byłoby im przekonywać załogę do tymczasowych 
zmian w systemie pracy. – W sytuacji, gdy po wielu miesiącach wy-
tężonej pracy ludzie zamiast nagrody otrzymują karę, przestają wie-
rzyć w jakiekolwiek zapewnienia dyrekcji. I zarówno kierownictwu 
fabryki jak i związkom trudno będzie przekonać załogę do koniecz-
ności wprowadzenia elastycznego czasu pracy i wydłużonego okresu 
rozliczeniowego – podkreśla przewodnicząca Solidarności w Fiacie. 

W zeszły czwartek odbył się ostatni z serii wieców protestacyjnych 
przeciwko obcięciu premii efektywnościowej za ubiegły rok. Związkow-
cy wypuścili w powietrze 300 białych balonów z napisem Solidarność. 
Balony symbolizowały głos niezadowolenia załogi fabryki wysłany do 
władz koncernu we Włoszech. Zdaniem związkowców z Solidarności, 
trwa próba ograniczenia praw pracowników w fabrykach należą-
cych do koncernu Fiata. – We włoskich fabrykach stosuje się metodę 
marchewki - w zamian za zgodę na to ograniczenie koncern obiecał 
związkom produkcję nowej generacji Pandy.  W Polsce zastosowano 
metodę kija. Chcąc uzyskać zgodę związków na ograniczenie upraw-
nień pracowników, obcięto premie – podkreśla Stróżyk. 

POD

Fiat wykorzystuje pakiet
antykryzysowy

Protestujący pracownicy Fiata wypuścili w powietrze 300 
balonów, które miały zanieść głos niezadowolenia pracowników 
tyskiej fabryki do władz koncernu

Foto: TŚD

Foto: internet
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Kończy się pana druga kaden-
cja jako przewodniczącego 
Zarządu Regionu. Zacznijmy 
tę rozmowę nietypowo: co 
dla szefa Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności było najwięk-
szą porażką w ostatnich 4 
latach?

– Piknik Solidarności 
w Gliwicach w zeszłym roku... 
Organizowałem wcześniej 
wiele imprez, również znacz-
nie większych, i takiej porażki 
organizacyjnej do tamtego mo-
mentu nie zaliczyłem. Jeszcze 
raz wszystkich uczestników 
pikniku za to przepraszam. 
Nie jestem też do końca zado-
wolony z udziału Solidarności, 
a raczej zawieszenia udziału w 
pracach Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego. Taki obrót 
sprawy to trochę też moja po-
rażka. Ale nie do końca – jako 
Solidarność nie mogliśmy to-
lerować lekceważenia strony 
związkowej. Mimo wszystko 
szkoda, bo WKDS to ciało, w 
którym wiele można załatwić, 
wielu zakładom pomóc. Udo-
wodniliśmy to w ostatnich la-
tach, choćby podczas protestu 
w kopalni Budryk. Dochodzą 
mnie informacje, że bez Solidar-
ności WKDS działa źle, marna 
to jednak satysfakcja.
A pozytywy? Z czego jest pan 
zadowolony?

– Choćby z uzwiązkowie-
nia. W tej sferze mamy stabil-
ną sytuację, w porównaniu z 
2006 rokiem przybyło nam ok. 
3 tys. członków, i to głównie 
ludzi młodych, którzy zupełnie 
już inaczej patrzą na związek. 
Jestem zadowolony z tego, co 
zrobiliśmy w sferze informacji. 
Dobrze prezentuje się Tygodnik 
Śląsko-Dąbrowskiej, wdrażamy 
nową stronę internetową. To 
są, mówiąc marketingowym 
językiem, świetne produkty, 
mam nadzieję, że będą się 
lepiej niż do tej pory „sprze-
dawać”. Znakomicie radzimy 
sobie też z wdrażaniem pro-
jektów europejskich. Jesteśmy 
wiodącym regionem Solidar-
ności w tej sferze, może się z 
nami równać tylko Komisja 
Krajowa. Z tą sferą związane 
są też związkowe szkolenia. 
Wszystkie - i te ogólne, i me-
dialne, i dla społecznych in-
spektorów pracy - cieszą się 
wielką popularnością, często 
brakuje na nie miejsc, docho-
dzi do sporów, kto wcześniej 
się zgłosił. To dowód, że w 
tym zakresie radzimy sobie 
naprawdę dobrze. 
Jest pan nie tylko szefem re-
gionu, ale i pracodawcą dla 
blisko 80 pracowników. Łatwo 
łączyć te funkcje? 

– Oczywiście, że nie. Nieraz 
jako związkowiec rozumiem 

i popieram postulaty zakła-
dowej Solidarności, ale jako 
pracodawca muszę przede 
wszystkim patrzeć na rachu-
nek ekonomiczny. I właśnie 
kierując się tym rachunkiem, 
od początku staram się dbać o 
związkowe fi nanse. Gdyby 
nie podjęte przeze mnie 8 
lat temu działania, związane 
przede wszystkim ze zmniej-
szeniem zatrudnienia, dziś 
sytuacja fi nansowa Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
byłaby dramatyczna. Ale 
ważne dla mnie są też 
warunki pracy pracow-
ników. Siedziba Zarzą-
du Regionu została 
przebudowana, re-
montowane są Biura 
Terenowe, inwestu-
jemy w sprzęt. 
Najważniejsze 
wydarzenie w 
ostatnich 4 la-
tach? 

– Powiem 
o dwóch da-
tach. Pierw-
sza to 4 czerw-
ca 2009 roku, 
kiedy to w rocz-
nicę wyborów 
z 1989 roku 
zorganizowali-
śmy w Katowicach 
wielką manifestację. 
Pokazaliśmy, że warto 
było obalać komunizm, 
ale przypomnieliśmy też, że 
nie wszystko co się później 
stało, było pozytywne. Akcja 
była głośna, przebiliśmy się z 
naszym przesłaniem na cały 
kraj. I pokazaliśmy, że bez So-
lidarności nie można tego dnia 
świętować, a tak próbowano u 
nas w regionie właśnie zrobić. 
Druga data to oczywiście 10 
kwietnia 2010 roku i tragedia 
smoleńska. Solidarność straciła 
swojego prezydenta, na które-
go zawsze mogliśmy liczyć. Ja 
osobiście straciłem tam kilka 
osób, które dobrze znałem i 
bardzo szanowałem. 
Jaka jest pozycja Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności pod kie-
rownictwem Piotra Dudy?

– Trochę trudno oceniać 
organizację, którą się kieruje, 
nie ma się potrzebnego do 

tego dystansu. Wiem 
jednak, że i rządzą-
cy i pracodaw-
cy doceniają 
naszą siłę i 
liczą się z 
nami. Ale 
też trak-
tują jako 
p a r t n e -
ra do roz-
mów. Śląsko
-Dąbrowska 
Solidarność 
nie zamyka 
się na jedną 
opcję politycz-
ną. Rozmawia-
my z każdym, 
kto może 

pomóc. Zawsze po-
wtarzam - mogę 

negocjować 
nawet z dia-
błem, pod 
warunkiem, 
że te nego-
cjacje są w 
interesie 

pracow-
ników. 
W i d z ę 
zresztą, 
że takie 
same po-

dejście re-
prezen-

t u j e 

coraz więcej działaczy w te-
renie. Świetnie, że się nie za-
mykamy. Terenowe Sekcje 
Problemowe działają już pra-
wie we wszystkich większych 
miastach. I dobrze, że bierzemy 
odpowiedzialność za sprawy 
we własnych środowiskach. To 
przekazanie odpowiedzialności 
do struktur miejskich to sukces 
całego związku.
Jak ocenia pan relacje naszego 
związku z pracodawcami?

– Jedną z przyczyn wyco-
fania się z prac WKDS było 
łamanie prawa przez marszał-
ka przez niezgodne z prawem 
niedopuszczenie do Rady NFZ 
przedstawiciela pracodawców. 

To tylko przykład pokazujący 
szerszą prawidłowość 

– nasze rela-
cje z pra-

codaw-
c a m i 
prze-
strze-
gają-
c y -
m i 

prawa i szanującymi pracow-
ników są poprawne. Utrzymu-
jemy bieżące kontakty, rozma-
wiamy, negocjujemy. Poprzez 
wspólne działania – projekty 
unijne, konferencje – pokazu-
jemy inne oblicze Solidarności.
Tak to powinno wyglądać. 
Związek zawodowy to jednak 
przede wszystkim organiza-
cja broniąca praw pracow-
niczych...

– Oczywiście, Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności w ostatnich 4 
latach nie zabrakło nigdzie tam, 
gdzie była potrzebna. Zawsze 
można było na nas liczyć. Co 
ważne, nie zapominaliśmy 
też o tych kolegach, którzy z 
racji działalności w Solidarno-
ści byli przez pracodawców 
szykanowani czy ciągani po 
sądach. Mogli liczyć na nasze 
wsparcie, na związkowych 
prawników albo na wynajęte 
przez nas zewnętrzne kance-
larie prawne. Tak było choćby 
w przypadku górników oskar-
żonych po manifestacji 2005 
roku. Większość z nich została 
wybronionych, reszcie dalej 
będziemy pomagać. 
W najbliższy wtorek w Kato-
wicach rozpocznie się Walne 
Zebranie Delegatów Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 
Oczywiście będzie pan kan-
dydował na fotel przewod-
niczącego?

– Tak i mam nadzieję ze de-
legaci obdarzą mnie zaufaniem. 
Jeśli tak się stanie to nie ukry-
wam, że poproszę delegatów 
o zdanie w sprawie mojego 
kandydowania na funkcję prze-
wodniczącego Komisji Krajowej 
Solidarności. Jeśli tak zdecydują, 
to na zjeździe we Wrocławiu 
będę kandydował. 
Z jakim programem?

– Póki nie wypowiedzą się 
delegaci  z mojego regionu, 
nie chcę zbyt wiele mówić o 
programie. Wiem, że wizja 
związku, którą ja prezentu-
ję, bliska jest wielu działa-
czom z innych regionów. 
Oni doceniają pracę, którą 
tu wykonujemy. Chcą, żeby 
wiele z naszych doświadczeń 
wprowadzić teraz na szczeblu 
krajowym. Więcej teraz nie 
powiem, poczekajmy na wy-
niki WZD w regionie. 
Jak by pan podsumował 
ostatnie 8 lat przewodni-
czenia Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności?

– Praca działacza związ-
kowego jest trudna, niesie 
wiele pokus, łatwo można 
zboczyć z właściwej ścieżki. 
Ja uniknąłem tych zagrożeń. 

Kiedy codziennie rano się 
golę, z czystym sumieniem 

oglądam swoje odbicie 
w lustrze.

Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawia Wojciech Gumułka.

Liczę na zaufanie
naszych delegatów

Solidarność nie 
zamyka się na jedną 
opcję polityczną. 
Mogę negocjować 
nawet z diabłem, 
pod warunkiem, 
że te negocjacje 
są w interesie 
pracowników. 
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Jaworzno
» TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA do 
obchodów XXX rocznicy powstania 
NSZZ Solidarność. Uroczystości 
w Jaworznie zaplanowane zostały 
na 12 września. W tym dniu 
w kolegiacie św. Wojciecha 
odprawiona zostanie uroczysta 
msza św., po której nastąpi 
odsłonięcie tablicy poświęconej ks. 
Jerzemu Popiełuszce.
Po południu w stadninie koni 
w Jaworznie-Ciężkowicach odbędą 
się imprezy towarzyszące m.in. 
zabawy dla dzieci. W różnych 
częściach miasta zorganizowane 
zostaną zawody sportowe dla 
uczniów jaworznickich szkół oraz 
dorosłych, m.in. turniej wędkarski, 
piłki nożnej i zawody strzeleckie.

» BOGDAN BIŚ 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
ponownie został Przewodniczącym 
Terenowej Sekcji Problemowej 
Miasta Jaworzna.
Rada Sekcji jest stroną w 
rozmowach z władzami miasta 
w sprawach dotyczących 
problemów mieszkańców oraz 
członków związku zatrudnionych 
w spółkach, którym właścicielem 
jest miasto. – Dzięki interwencjom 
podejmowanym przez Radę 
Sekcji udało się m.in. poprawić 
relacje między organizacjami 
związkowymi a zarządem 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej – mówi Bogdan Biś.  
Jego zdaniem, działania w ramach 
sekcji pozwalają na integrowania 
środowiska działaczy Solidarności 
z jaworznickich zakładów pracy. 
Terenowa Sekcja Problemowa 
od wielu lat angażuje się też w 
pomoc najuboższym mieszkańcom 
miasta.

Katowice
» W SPÓŁCE REMAG, jednym 
z największych producentów 
maszyn górniczych, podpisany 
został dwuletni pakiet gwarancji 
pracowniczych. Negocjacje 
dokumentu związane były z 
przejęciem 85 proc. kapitału 
zakładowego Remagu przez 
spółkę Węglokoks. Uczestniczyły 
w nich organizacje związkowe z 
Remagu, wśród nich Solidarność 
oraz przedstawiciele Węglokosu. 
Udziału w rozmowach odmówił 
natomiast pracodawca – zarząd 
Remagu.
– Dziękujemy prawnikom 
Zarządu Regionu za pomoc 
w wynegocjowaniu pakietu 
– mówi Marian Malinowski 
przewodniczący Solidarności 
w Remagu.

Zabrze
» 10 CZERWCA ODBYŁO SIĘ 
spotkanie członków Solidarności, 
którzy zadeklarowali swój udział 
w pracach nowo powstałej 
Terenowej Sekcji Problemowej. 
W trakcie spotkania wybrane 
zostały władze tej struktury. 
Jej przewodniczącym 
został Mirosław Grzywa 
– lider Solidarności w 
Elektrociepłowni Zabrze. Funkcje 
wiceprzewodniczących Sekcji 
pełnić będą: Cecylia Kłak 
z Solidarności Zabrzańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej oraz Arkadiusz 
Malatyński, wiceprzewodniczący 
„S” w Oplu w Gliwicach.

Z BIUR 
terenowych

P
olskie fi rmy prze-
rzuciły ryzyko na 
pracowników. Nie 
dały im jednak nic 
w zamian – podkre-

śla Stefan Portet, współautor 
raportu Polska Praca 2010. 
Skąd taka opinia? – Wzrosło 
bezrobocie, spadło zatrud-
nienie, maleją realne płace, 
rośnie liczba umów na czas 
określony – wylicza Portet.

Pomimo kryzysu więk-
szość przedsiębiorstw w Pol-
sce zanotowała dobre wyniki 
fi nansowe. Według danych 
GUS w 2009 roku wynik 
fi nansowy netto przedsię-
biorstw niefi nansowych był 
wyższy o 15,8 mld (25,1 proc.) 
w porównaniu z osiągniętym 
w 2008 r. – To dowód, że 
polskie fi rmy nastawiły się 
przede wszystkim na krót-
koterminowe zarządzanie 
i skupienie na wynikach 
fi nansowych. Efektem jest 
przerzucenie kosztów de-
koniunktury na pracowni-
ków – uważa Portet.

W roku 2009 popyt go-
spodarstw domowych za-
pewnił 82% wzrostu PKB. 
– To był jeden z głównych 
czynników amortyzujących 
kryzys. Tymczasem kłopoty 
pracowników zmniejszają 
popyt. To odbija się na całej 
gospodarce, bo po prostu 
zabraknie jej paliwa – uważa 
Portet. 

Dla eksperta z fi rmy SPart-
ner najbardziej alarmujący jest 
jednak odnotowany w 2010 
roku wzrost bezrobocia. – Po 
raz pierwszy od 10 lat liczba 
bezrobotnych nowo zareje-
strowanych przekroczyła 3 
mln. Od stycznia 2009 do 
stycznia 2010 w przemy-
śle zlikwidowano 7.5 proc. 
miejsc pracy. 

Zdaniem Portet, w Polsce 
zabrakło odpowiednich na-
rzędzi do walki z tak szybko 
rosnącym bezrobociem. – Nie 
wystarczy sama polityka 
aktywizacji bezrobotnych, 
państwo musi działać ener-
giczniej – uważa Portet. I 
podaje przykłady Niemiec 
czy Francji, które wybrały 
ochronę zatrudnienia i siły 
nabywczej, nawet za cenę 
rosnącego defi cytu. – Praca 
w ograniczonym wymiarze 
czasu pozwala przedsiębior-
stwom ograniczyć czas pracy 
i kompensować przez rząd 
spadek wynagrodzeń. Takie 
narzędzie w Niemczech po-

zwoliły uniknąć likwidacji 
co najmniej 650 tys. miejsc 
pracy. We Francji udało się 
zachować około 250 tys. za-
grożonych likwidacją miejsc 
pracy – informuje Portet.

W Polsce podobne stara-
nia nie powiodły się. Ustawa 
antykryzysowa nie przynio-
sła oczekiwanych rezultatów 
głównie z powodu warunków, 
jakie muszą spełnić pracodaw-
cy, aby z niej skorzystać oraz 
niskiego wymiaru świadczeń 
fi nansowania. 

Nasz kraj wyróżnia się 
jeszcze pod jednym wzglę-
dem: braku stabilności pracy. 
– Polska jest europejskim 
rekordzistą w stosowaniu 
umów na czas określony. Z 
poziomem 27,1 proc. odebra-
liśmy niechlubne pierwsze 
miejsce Hiszpanii – infor-
muje Portet. 

Gość konferencji Praca 
Polska 2010 przytacza ko-
lejne zawstydzające dane. 
– Według Eurostatu w Pol-
sce w 2008 roku 11% pra-
cujących na pełnym etacie 
żyło w ubóstwie. Podjęcie 
pracy, nawet w pełnym 
wymiarze godzin, dla co 
10 zatrudnionego nie jest 
gwarancją wynagrodzenia 
zapewniającego życie powy-
żej granicy ubóstwa. 

Dużo do życzenia pozo-
stawia w naszym kraju też 
dialog społeczny, zwłaszcza 
sektorowy. – Słabe zorgani-
zowanie pracodawców nie 
pozwala na zawierania po-
nadzakładowych układów 
zbiorowych pracy. W tym 
zakresie bardzo różnimy 
się od innych krajów Unii 
Europejskiej. 

Podobnie jak w rozwar-
stwieniu płac. W Polsce 
rozpiętość płac pomiędzy 
najmniej i najwięcej zarabia-

jącymi jest rażąca. W 2008 
roku 10 proc. najwięcej za-
rabiających Polaków miało 
płacę 8 razy wyższą niż 10 
proc. najmniej zarabiają-
cych. W niskim przedziale 
zarobków (75 proc. średniego 
wynagrodzenia) znajduje się 
43 proc. Polaków. 

Sytuacja Polski jest wyjąt-
kowo niepokojąca i zapewne 
należy do najbardziej niebez-
piecznych w Europie również 
z innego powodu. – Zgodnie 
z przewidywaniami Komisji 
Europejskiej liczba mieszkań-
ców Polski zmniejszy się z 38,1 
milionów w 2007 roku do 

31,1 milionów w roku 2060. 
– Grozi nam krach systemu 
emerytalnego. Wybawieniem 
nie będzie aktywizacja ludzi 
w wieku przedemerytalnym. 
Polskę uratować może jedynie 
wielki baby–boom – uważa 
Portet. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Praca Polska 2010 to tytuł konferencji zorganizowanej w zeszłym tygodniu w Katowicach przez Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność. Gośćmi spotkania byli naukowcy, związkowcy, pracodawcy i politycy. W tym numerze Tygodnika Śląsko-
Dąbrowskiego omawiamy wystąpienia prelegentów wygłoszone podczas konferencji. 

Rośnie bezrobocie, ci którzy mają pracę, coraz częściej są zatrudniani na czas 
określony, coraz więcej ludzi jest biednych – tak o polskiej gospodarce mówi raport 
Praca Polska 2010, przygotowany przez Solidarność wspólnie z ekspertami z fi rmy SPartner.

PRACA POLSKA –
SMUTNA STRONA

Wzrost stopy bezrobocia w latach 2008 - 2009

Liczba umów na czas określony (w % pracowników)

Poziom płodności w Europie (2008 rok)

Słabe 
zorganizowanie 
pracodawców 
nie pozwala 
na zawierania 
ponadzakładowych 
układów 
zbiorowych pracy. 
W tym zakresie 
bardzo różnimy się 
od innych krajów 
Unii Europejskiej. 

materialy SPartner

materialy SPartner

materialy SPartner
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Straty w systemie ubezpieczeń 
społecznych trudno będzie nadrobić

W 
trakcie kon-
ferencji Pol-
ska Praca 
2010 przy-
pomniał, że 

jednym z najistotniejszych 
założeń reformy systemu 
emerytalnego zapoczątko-
wanej pod koniec lat 90-tych 
ubiegłego wieku było stwo-
rzenie Funduszu Rezerwy 
Demografi cznej, który miał 
zapobiegać niekorzystnym 
zjawiskom demografi cznym. 
Na jego konto miał trafi ać 1 
proc. składek odprowadza-
nych do systemu. Niestety, 
przekazywania składki tej 
wysokości zaniechano już na 
samym początku, a następ-
nie znacznie ją zmniejszono. 
Tymczasem fundusz mógłby 
mieć istotne znaczenie już 
za kilka lat i gdyby składka 
przelewana na jego konto nie 
została zmniejszona spełnił-
by swoje zadanie.

– By tak mogło się stać 
na jego koncie musiałoby 
się znaleźć 100-150 mld zł 
– powiedział Nakonieczny. 
Zaznaczył, że uzupełnienie 
Funduszu Rezerwy Demo-
grafi cznej jest już praktycz-
nie niemożliwe ze środków 
pochodzących z budżetu 
państwa.

Drugim czynnikiem, który 
wpłynął na sytuację systemu 
emerytalnego, jest jego zda-
niem „demontaż” systemu 
rentowego rozpoczęty w 
2007 roku zmniejszeniem 
składki na ubezpieczenie 
rentowe. – W momencie, gdy 

fundusz rentowy zaczynał 
wychodzić na prostą, jego 
saldo byłoby dodatnie, wpro-
wadzono obniżenie składki 
z 13 proc. do 6 proc.– dodał 
Nakonieczny.

Zaznaczył ,  że straty 
w systemie spowodowane 
są również nierównością 
składek płaconych przez 
pracowników zatrudnionych 
na umowy o pracę i przedsię-
biorców. W 2009 roku średnia 
stawka pracownicza wynosiła 
605 zł, a minimalna składka 
opłacana przez większość osób 
prowadzących działalność go-
spodarczą 373 zł (w Polsce jest 
ich ponad 2.9 mln). – Roczne 
straty funduszu emerytalnego 
z tego tytułu wynoszą ponad 
8 mld złotych – powiedział 
Nakonieczny. Podkreślił, 
że do tej kwoty należy do-
liczyć straty spowodowane 
obniżoną składką rentową 
i chorobową.

Ekspert Solidarności skry-
tykował też projekt zmian 
w powszechnym systemie 
emerytalno-rentowym. Jego 
zdaniem doprowadzą one 

do dalszego ubytku środ-
ków w systemie i przełożą 
się na niskie świadczenia 
w przyszłości. Jednym z 
filarów tego projektu jest 
zmiana wysokości składek 
lokowanych w OFE.

– Wysokości emerytur 
będą spadać i na pewno nie 
zrekompensują wzrostu cen 
towarów konsumpcyjnych – 
powiedział Nakonieczny.

Jego zdaniem należy też 
szukać mechanizmów, które 
pozwolą  na przeciwdziałanie 

skutkom kryzysów gospodar-
czych. Jednym z nich mogłoby 
być stworzenie Bezpieczne-
go Funduszu Emerytalnego, 
na który lokowane byłyby 
składki przez pięć lat przed 
przejściem na emeryturę. 
Byłoby to zabezpieczenie dla 
osób przechodzących na to 
świadczenie właśnie w okre-
sie kryzysu, sprawiające że 
ich świadczenia nie zostały 
dramatycznie obniżone na 
wiele lat.

AGNIESZKA KONIECZNY

Badania przeprowadzone 
przez socjologów i psycholo-
gów pracy nie pozostawiają 
złudzeń – nowe modele za-
trudniania mogą być groźne 
dla pracowników, pogorszyć 
ich zdrowie i jakość życia oraz 
bezpieczeństwo pracy.

– Zatrudnianie pracow-
ników na czas nieokreślony 
staje się coraz rzadsze. Coraz 
częściej stosuje się nietypo-
we formy zatrudniania. Ich 
nietypowość polega m.in. 
na dostosowaniu umowy do 
potrzeb pracodawcy, elastycz-
nej organizacji czasu pracy 
oraz elastycznym wyborze 
miejsca i wykonania pracy 
– mówiła Anna Kazenas z 
Pracowni Psychologii i So-
cjologii Pracy CIOP – PIB 
podczas konferencji Praca 
Polska 2010.

Do najczęściej stosowa-
nych form zatrudniania pra-
cowników oprócz umów na 
czas nieokreślony należą 

outsourcing, praca tymczaso-
wa, praca w domu i praca w 
niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Pracownicy zatrudnie-
ni w ten sposób mogą mieć 
m.in. zaniżoną samoocenę, 
odczuwać stres, zmęczenie i 
brak satysfakcji z pracy oraz 
cierpieć na bezsenność i zwięk-
szoną zachorowalność. 

Anna Kazenas podkreśliła, 
że pracownicy zatrudnieni na 
innych zasadach niż umowa 
o pracę na czas nieokreślony, 
zwłaszcza pracownicy tym-
czasowi mają ograniczony 
dostęp do kursów i szko-
leń, co z kolei przekłada się 
na bezpieczeństwo pracy i 
wzrost wypadkowości. 

– Poziom wypadkowości 
wśród pracowników tym-
czasowych jest znacznie 
wyższy w porównaniu do 
pracowników zatrudnionych 
na stałe – powiedziała.

Pracownicy tymczaso-
wi pozbawieni są też praw 

pracowniczych takich jak 
współdecydowanie o terminie 
urlopu, sposobie i terminie 
wykonania danego zadania. 
Mają utrudniony dostęp do 
innych świadczeń, m.in. 
świadczenia urlopowego i 
chorobowego. Zatrudnienie 
na innych zasadach niż stała 
umowa o pracę związane 
jest również z poczuciem 
niepewności.

– Sama niepewność pracy 
jest znacznie gorsza, niż jej 
utrata – powiedziała Ka-
zenas.

Zauważyła, że w Europie 
wzrasta zainteresowanie pra-
codawców zatrudnianiem 
pracowników w systemie 
tzw. telepracy. Jest to model 
najbardziej popularny w 
krajach skandynawskich, 
jednak przeprowadzone 
badania pokazują, że może 
prowadzić do zaburzenia 
równowagi między życiem 
rodzinnym i pracą zawodo-

wą. – Dochodzi do naduży-
wania przestrzeni rodzinnej 
i braku wsparcia społeczne-
go dla takiego pracownika 
– powiedziała.

Badania  przeprowa-
dzone przez pracownię 

CIOP-PIB pokazały też, że 
nowe modele zatrudnia-
nia pracowników wiążą 
się z wydłużaniem tygo-
dnia pracy. Oznacza to, że 
pracownicy zatrudnieni w 
ten sposób mogą pracować 

dłużej, niż 48 godzin ty-
godniowo.

– Stany lękowe, bezsen-
ność, pogorszenie jakości 
życia, brak aktywności fi zycz-
nej oraz zaburzenie równowa-
gi między życiem rodzinnym 
i zawodowym – to najczęstsze 
konsekwencje wydłużania 
tygodnia pracy – podkreśliła 
Anna Kazenas.

AGNIESZKA KONIECZNY

Polska wyprzedziła już 
Hiszpanię pod wzglę-
dem zatrudniania pra-
cowników tymczaso-
wych – wynika z badań 
przeprowadzonych przez 
Europejską Fundację na 
Rzecz Poprawy Warunków 
Życia i Zdrowia Pracowni-
ków, która podsumowała 
zmiany zachodzące w for-
mach zatrudnienia w ciągu 
minionych 15 lat.

– Ustawa o łagodzeniu 
skutków kryzysu ekono-
micznego dla pracowników 
i przedsiębiorców, zapo-
wiadana przez rząd Plat-
formy Obywatelskiej jako 
antidotum na kryzys, jest 
jedną wielką fi kcją – ocenił 
podczas konferencji Praca 
Polska 2010 poseł Prawa i 
Sprawiedliwości Stanisław 
Szwed, omawiając niektóre 
projekty zmian w prawie 
pracy oraz w tzw. ustawach 
antykryzysowych

Wiceprzewodniczący 
sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny, będą-
cy również członkiem Rady 
Ochrony Pracy przy Sejmie 
RP, przypomniał, że o przy-
jęcie ustawy antykryzyso-
wej, ale w zupełnie innej 
formie, zabiegały PiS oraz 
NSZZ Solidarność. Opraco-
wany przez rząd dokument 
nie spełnia oczekiwań ani 
pracowników, ani praco-
dawców i stawia niezwy-
kle wygórowane warunki 
podmiotom gospodarczym, 
które w efekcie kryzysu 
zmuszone są skorzystać z 
pomocy państwa. Z ofi cjal-
nych danych zebranych 
po roku obowiązywania 
ustawy antykryzysowej 
wynika, że zaledwie143 
podmioty złożyły wnioski 
o wypłatę świadczeń z ty-
tułu kryzysu ekonomiczne-
go i obniżonego wymiaru 
czasu pracy. Chodzi o ok. 
10 tys. pracowników i ok. 
20 mln zł.

– Okazało się, że dyrektor 
krajowego biura Funduszu 
Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych podpi-
sał tylko 73 wnioski, które 
upoważniały do wypłaty 
zatrudnionym 13 mln zł. 
Przypomnę, że w przyjętym 
przez rząd ograniczonym 
pakiecie, środki na pomoc 
dla podmiotów dotkniętych 
kryzysem miały wynosić 1,5 
mld zł. Wypłacone pieniądze 

to tylko ułamek tej kwoty 
– mówił poseł Szwed.

Jednocześnie wskazał 
na niekorzystne dla pra-
cowników rozwiązania za-
proponowane w ustawie 
antykryzysowej. To m.in. 
przyzwolenie na zawieranie 
przez pracodawcę w ciągu 
2 lat dowolnej ilości umów 
na czas określony oraz prze-
dłużenie okresu rozliczenio-
wego czasu pracy, z którego 
jak się okazuje, pracodawcy 
chętnie korzystają.

– Wbrew temu, co niektó-
rzy sądzą, w Polsce mamy 
jeden z najdłuższych czasów 
pracy i dlatego założenie, że 
trzeba go jeszcze bardziej 
uelastyczniać nie ma racji 
bytu – podkreśla poseł.

Zdaniem posła Szwe-
da, wydłużenie urlopów 
macierzyńskich o 20 dni 
obligatoryjnie i o 6 tygodni 
fakultatywnie oraz wpro-
wadzenie urlopów ojcow-
skich, to jedyne korzystne 
zmiany w Kodeksie Pracy, 
wprowadzone przez rząd 
PO. – Jest to jakiś postęp, 
ale nie możemy być w pełni 
usatysfakcjonowani, bo PiS 
postulował wydłużenie ur-
lopów macierzyńskich z 20 
do 26 tygodni – poinformo-
wał Szwed. Kontrowersje 
natomiast budzi propozy-
cja PO związana z wpro-
wadzeniem dnia wolnego 
od pracy w święto Trzech 
Króli, kosztem odebrania 
zatrudnionym praw do 
wolnych dniówek, które 
do tej pory należały się im 
z tytułu świąt przypadają-
cych w soboty. – Z jednej 
strony coś się pracownikom 
daje, ale równocześnie coś 
się im zabiera. Wprawdzie 
prace nad tą ustawą nie zo-
stały zakończone, ale jest 
raczej pewne, że dokument 
zostanie zaakceptowany 
w tej wersji – ocenił poseł 
Szwed.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Zdaniem Henryka Nakoniecznego, eksperta Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność ds. ubezpieczeń społecznych, największy wypływ na saldo 
systemu emerytalnego ma spadek lub wzrost wynagrodzeń i wielkości 
zatrudnienia. – Z uwagi na zmniejszone zatrudnienie w 2009 roku ubytek środków 
w systemie wynosił ok. 16 mld zł. – powiedział Nakonieczny.

Coś się pracownikom daje, 
a zaraz potem coś odbiera

Nowoczesne modele zatrudnienia mogą być groźne dla pracowników

– Poziom wypadkowości w śród pracowników tymczasowych jest 
znacznie wyższy w porównaniu do pracowników zatrudnionych na 
stałe – mówiła Anna Kazenas podczas panelu poświęconego pracy 
w Polsce

Projektowane przez 
rząd zmiany w 
systemie ubezpieczeń 
społecznych 
doprowadzą do 
dalszego ubytku 
środków w 
systemie.

Zmiany w powszechnym systemie emerytalno-rentowym mogą 
zmniejszyć przyszłe świadczenia

Foto: internet

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

§

Kodeks pracy:

Postanowiłam rozstać się 
z poprzednim pracodawcą, 
jednak miesiąc po wypo-
wiedzeniu ciągle nie mam 
świadectwa pracy (mimo 
kilku monitów telefonicz-
nych). W jakim czasie pra-
codawca ma obowiązek 
przekazać mi ten doku-
ment? Czy przysługuje mi 
jakieś odszkodowanie?

Termin wydania świa-
dectwa pracy jest określo-
ny w § 2 rozporządzenia 
MPiPS z 15 maja 1996 r. 
w sprawie szczegółowej 
treści świadectwa pracy 
oraz sposobu i trybu jego 
wydawania i prostowania 
(Dz. U. Nr 60, poz. 282 z 
późn. zm.). Zgodnie z tym 
przepisem pracodawca 
wydaje świadectwo pracy 
bezpośrednio pracowniko-

wi albo osobie upoważnio-
nej przez pracownika na 
piśmie w dniu, w którym 
następuje rozwiązanie lub 
wygaśnięcie stosunku pracy. 
Jeśli wydanie świadectwa 
pracy pracownikowi albo 
osobie przez niego upo-
ważnionej nie jest moż-
liwe, to pracodawca, nie 
później niż w ciągu 7 dni 
od dnia ustania stosunku 
pracy, przesyła świadectwo 
pracy pracownikowi lub tej 
osobie za pośrednictwem 
poczty albo doręcza go w 
inny sposób.

Obowiązek wydania 
świadectwa pracy w związ-
ku z rozwiązaniem lub wy-
gaśnięciem stosunku pracy 
wynika z art. 97 K.p.

Niemożność wydania 
świadectwa pracy w ostat-

nim dniu trwania stosunku 
pracy występuje tylko w 
przypadku nieobecności 
pracownika w pracy w tym 
dniu, o ile równocześnie 
nie ma wyznaczonej osoby 
do odebrania świadectwa 
w imieniu pracownika lub 
osoba taka nie zgłosiła 
się w tym dniu u praco-
dawcy.

Pracownik, któremu 
pracodawca nie wydał w 
wyżej podanych termi-
nach świadectwa pracy 
(lub jeśli treść świadectwa 
pracy jest niewłaściwa), 
ma prawo zgodnie z art. 99 
K.p. domagać się odszko-
dowania. Odszkodowanie 
przysługuje w wysokości 
wynagrodzenia za czas 
pozostawania bez pracy 
z tego powodu, nie dłuż-

szy jednak niż 6 tygodni. 
Ponadto pracownik może 
przed sądem dochodzić 
od pracodawcy naprawie-
nia szkody wyrządzonej 
niewydaniem w termi-
nie lub wydaniem nie-
właściwego świadectwa 
pracy, innej niż utrata 
zarobków związana z po-
zostawaniem bez pracy 
– tak wynika z wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 
13.10.2004 r. (II PK 36/04, 
ONSP 2005/8/106).

Pracodawca, który nie 
wydaje świadectwa pracy 
zgodnie z art. 282 § 1 K.p., 
może zostać ukarany karą 
grzywny w kwocie od 1000 
zł do 30 000 zł.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

C
órka po porodzie 
podjęła pracę 
na  1 /4  e ta tu 
(umowa na 2 
lata). Przepra-

cowała 3 miesiące i chciałaby 
udać się na urlop wycho-
wawczy, bo nie jest w stanie 
pogodzić macierzyństwa z 
pracą. Czy córka może już 
ubiegać się o płatny urlop 
wychowawczy?

Zgodnie z art. 186 § 1 
K.p. pracownik zatrudniony 
co najmniej 6 miesięcy ma 
prawo do urlopu wycho-
wawczego w wymiarze do 
3 lat w celu sprawowania 
osobistej opieki nad dzie-
ckiem, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez 
nie 4 roku życia. Do sześ-
ciomiesięcznego okresu 
zatrudnienia wlicza się 
poprzednie okresy za-
trudnienia.

Prawo do urlopu wy-
chowawczego nie jest 

jednoznaczne z prawem 
do tzw. płatnego urlopu 
wychowawczego. Z zasa-
dy urlop wychowawczy 
jest bezpłatny, jednakże 
pracownik korzystający 
z urlopu wychowawczego 
może ubiegać się o zasiłek 
rodzinny i dodatek do za-
siłku rodzinnego z tytułu 
opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z tego 
urlopu. Do otrzymania za-
siłku rodzinnego i dodatku 
niezbędne jest spełnienie 
wymogów określonych 
w ustawie z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992 
z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10. ust. 5 
pkt 2 ww. ustawy dodatek 
nie przysługuje pracowni-
kowi, jeżeli bezpośrednio 
przed uzyskaniem prawa 
do urlopu wychowawcze-
go pozostawał w stosunku 

pracy przez okres krótszy 
niż 6 miesięcy. W sposób 
dosłowny należy rozu-
mieć tu określenie „bez-
pośrednio”, oznacza ono 
bowiem, że pracownik musi 
być zatrudniony przez co 
najmniej 6 miesięcy tuż 
przed pójściem na urlop 
wychowawczy.

Ponadto pracownik, 
który ubiega się o doda-
tek do zasiłku rodzinnego, 
musi mieć w pierwszej ko-
lejności prawo do samego 
zasiłku rodzinnego. Dla-
tego musi być spełnione 
także i inne kryterium: 
dochodowe. Według prze-
pisów ww. ustawy (art. 5) 
zasiłek rodzinny przysłu-
guje, jeżeli przeciętny mie-
sięczny dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie albo dochód 
osoby uczącej się nie prze-
kracza kwoty 504 zł. W 
przypadku gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legi-
tymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarko-
wanym albo o znacznym 
stopniu niepełnospraw-
ności, zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli prze-
ciętny miesięczny dochód 
rodziny w przeliczeniu na 
osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza 
kwoty 583 zł.

Nie wystarczy więc wy-
pracowanie 6 miesięcy w 
dowolnym czasie przed 
urlopem wychowawczym, 
aby otrzymywać świad-
czenia rodzinne podczas 
urlopu wychowawczego. 
Należy spełniać wszyst-
kie kryteria określone w 
ustawie, aby mieć prawo 
do zasiłku rodzinnego i 
dodatków do niego.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Warunki otrzymania płatnego
urlopu wychowawczego

Termin wydania świadectwa pracy – 
kiedy pracownik powinien je otrzymać?

SZKOLENIE PRAWO PRACY
 JAKO NARZĘDZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Działania związku zawodowego jako przedstawiciela załogi powinno 
dążyć do ideału, jakim jest toczenie permanentnego dialogu z pra-
codawcą w obszarach dotyczących pośrednio i bezpośrednio pracow-
ników. Dialog społeczny opiera się o kompleksowe, umiejętne, 
sprawne i permanentne stosowanie narzędzi, w jakie prawo pracy 
wyposaża strony tegoż dialogu. W trakcie szkolenia „Prawo pracy 
jako narzędzie dialogu społecznego” wychodząc od przypomnienia 
podstawowych uprawnień chcemy pogłębić wiedzę uczestników o 
studia przypadków, orzecznictwo sądowe i wymianę doświadczeń, 
oraz uzmysłowić uczestnikom jak ważnym jest kompleksowe stoso-
wanie uprawnień i permanentne prowadzenie dialogu. 
Na rzecz szkolenia powstała specjalna publikacja o dialogu spo-
łecznym, której współautorami są prof. UG dr hab. J. Stelina oraz 
prof. UJ dr hab. A. Sobczyk.

Tematyka szkolenia: 
• Regulacje indywidualnego prawa pracy jako przedmiot dialogu 

społecznego na poziomie zakładu pracy,
• Zbiorowe prawo pracy jako czynnik kształtujący dialog społeczny,
• Przegląd orzecznictwa z zakresu dialogu społecznego, studium 

przypadków,
• Procesowe prawo pracy ze szczególnym uwzględnieniem postę-

powania pojednawczego.

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:
I szkolenie:  12 – 16 lipca 2010, Wisła 
II szkolenie: 13 – 17 września 2010, Wisła
III szkolenie: 22 – 29 września 2010, Gliwice 
IV szkolenie: 30 września – 7 października 2010, 
 Jastrzębie Zdrój
V szkolenie: 11 – 15 października 2010, Wisła
VI szkolenie: 11 – 15 października 2010, Wisła
VII szkolenie: 15 – 19 listopada 2010, Wisła
VIII szkolenie:  22 – 26 listopada 2010, Katowice 

Kto może być uczestnikiem: 
• każdy członek NSZZ „Solidarność” zatrudniony w woj. śląskim, 

jednak pierwszeństwo będą miały:
– Osoby, w wieku do 35 roku życia,
– Kobiety,
– Liderzy związkowi tj. członkowie Prezydiów i Zarządów Regionów: 

Częstochowa, Podbeskidzie i Śląsko-Dąbrowskiego, członkowie 
Rad regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych, Przewodni-
czący i członkowie Prezydium organizacji związkowych będący 
jednocześnie delegatami na WZD lub Zjazd Krajowy.

Szkolenie poprowadzą: Jadwiga Piechocka i Krzysztof Hus 
– eksperci Biura ds. Rozwoju i Szkoleń Związkowych Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

Wyrazy głębokiego bólu i współczucia

Rodzinie
tragicznie zmarłej

Ś.P. MAŁGORZATY PASZEWSKIEJ
w imieniu członków Solidarności

składa 

Magdalena Rosa 
Przewodnicząca NSZZ Solidarność 
Saia-Burgess w Dąbrowie Górniczej

ą ą g

Kodeks pracy:
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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

W 
czwartek 17 
czerwca we 
Wrocławiu 
odbyło się 
spotkanie 

przedstawicieli działającej 
w Kaufl andzie Solidarności 
i dyrekcji sieci. Pracodawca 
poinformował związkowców 
o nowych zasadach tworzenia 
i funkcjonowania zakłado-
wego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz zgodził się na 
udział przedstawiciela związku 
w pracach komisji socjalnej. 
Przedstawiciele sieci zapo-
wiedzieli też, że pracownicy 
sprzedaży otrzymają dwie 
zaplanowane podwyżki – w 
lipcu tego roku oraz styczniu 
2011 r. Kaufl and zapewnił rów-
nież, że wszystkie uchybienia 
związane z bezpieczeństwem 
pracy będą usunięte. 

Przypomnijmy, pracownicy 
Kaufl andu  organizują się od 
kilku miesięcy. W maju po-
wstała tam Solidarność, która 
przedstawiła pracodawcy po-
stulaty pracowników, dotyczące 
m.in. podwyżek wynagrodzeń, 
poprawy warunków pracy i 
zatrudniania pracowników 
na podstawie umów o pracę 
na czas nieokreślony. Przed 
sklepami sieci organizowano 
akcje, we Wrocławiu i Rudzie 
Śląskiej odbyły się pikiety.

 Jednocześnie Solidarność 
zainicjowała ogólnopolską 
kampanię UśmiechniętaKa-
sjerka.pl (www.usmiechnieta-
kasjerka.pl) na rzecz poprawy 
warunków pracy pracowników 
super– i hipermarketów. W ra-

mach akcji w internecie przy 
wsparciu grupy organizacji 
pozarządowych zbierane były 
podpisy pod listem do szefów 
sieci handlowych. Do tej pory 

pod apelem o rozwiązanie 
podstawowych problemów 
pracowników handlu podpisało 
się już prawie 3000 osób. 

Odpowiedzialny za organi-
zowanie Solidarności w Kau-
fl andzie Mariusz Skrzypek z 
Komisji Krajowej NSZZ „S” nie 
kryje zadowolenia z efektów 
tych działań. – Możemy mówić 
o przełomie w rozmowach z 
tą siecią. Kaufl and jest otwarty 
na dialog, chcą z nami współ-
pracować. To również zasługa 
wszystkich tych, którzy nas 

wspomagali – związkowców 
w poszczególnych regionach i 
internautów. Serdecznie za to 
wsparcie dziękuję.

Skrzypek ma nadzieję, że 
kolejnym krokiem będzie za-
warcie z Kaufl andem formal-
nego porozumienia. – Musimy 
też pilnie dotrzeć do załóg 
sklepów. Ludzie powinni wie-
dzieć, że nie są sami ze swoimi 
problemami, że mogą liczyć 
na wsparcie Solidarności w 
obronie swoich praw.

DIKK, WG

Nacisk Solidarności przyniósł skutek. Pracownicy Kaufl anda będą 
mieli wpływ na fundusz socjalny, mogą też liczyć na podwyżki 
płac. Kaufl and zapewnił również o poszanowaniu praw pracowników do 
zrzeszania się w związek zawodowy. 

W Kaufl andzie będzie lepiej

– Obecnemu rządowi nie zale-
ży na pracownikach urzędów 
skarbowych – uważa Józefa 
Warchala, przewodnicząca 
Regionalnej Sekcji Pracow-
ników Skarbowych NSZZ 
Solidarność.

Jej zdaniem warunki pracy 
w urzędach skarbowych są 
coraz gorsze, a zarobki urzęd-
ników coraz niższe. – W ubie-
głym roku zostaliśmy po-
zbawieni premii, która nie 
zostanie przywrócona również 
w tym roku – dodaje Józefa 
Warchala.

Coraz gorzej opłaconym 
skarbowcom przybywa na-
tomiast obowiązków. Więk-
szość z nich nie jest związana 
z podstawową misją urzęd-
ników skarbowych, jaką jest 
rozliczanie podatków, dotyczy 
natomiast sprawozdawczości 
i statystyki. Wykonywanie 
obowiązków utrudniają cią-
gle zmieniające się przepisy i 
mierniki pracy obowiązujące 
w tych instytucjach. – Mówi 
się też o rozroście administra-
cji, co w przypadku urzędów 
skarbowych nie jest prawdą, 

bo jest nas coraz mniej – do-
daje przewodnicząca Regio-
nalnej Sekcji Pracowników 
Skarbowych.

Bolączką branży jest brak 
dialogu między Ministerstwem 
Skarbu Państwa, dyrektorami 
Izb Skarbowych i związkowca-
mi. Zdaniem Warchali dialog 
na poziomie sekcji i Izby Skar-
bowej w Katowicach balansuje 
na granicy poprawności. – O 
przekazanie każdej informacji 
musimy zwracać się z ofi cjalną 
prośbą – dodaje. 

Podkreśla też, że jednym 
ze sposobów na poprawę tej 
sytuacji mogłoby być utwo-
rzenie regionalnego bądź 
krajowego sekretariatu pra-
cowników cywilnych. Warto 
się nad takim rozwiązaniem 
zastanowić, bo pracowników 
zatrudnionych w oparciu o 
ustawę o służbie cywilnej w 
całej Polsce jest ponad 100 
tysięcy. Zaliczają się do nich 
pracownicy urzędów skarbo-
wych, wojewódzkich, celnych 
i izb skarbowych. 

Temat ten poruszony został 
podczas pierwszego w tej ka-

dencji spotkania związkowców 
z sekcji, na które zaproszony 
został Zbigniew Bartoń, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Administracji 
Rządowej i Samorządowej 
NSZZ Solidarność. – Powoła-
nie takiego sekretariatu byłoby 
ogromną szansą na rozpoczę-
cie rzeczywistego dialogu o 
problemach branży oraz na 
pozyskiwanie informacji do-
tyczących warunków pracy i 
płacy pracowników cywilnych 

oraz zmian w przepisach – 
dodaje Warchala.

AGA

Regionalna Sekcja Pracowni-
ków Skarbowych istnieje od 
2007 roku. Skupia pracowni-
ków z urzędów skarbowych 
w Bytomiu, Dąbrowie Górni-
czej, Mikołowie, Częstocho-
wie, Zabrzu, Rudzie Śląskiej i 
Sosnowcu.

Na kolejnym posiedzeniu 
zebrała się Rada Historycz-
na przy przewodniczącym 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

Gościem spotkania był  
ks. prałat Stanisław Puchała. 
Kapelan Śląsko–Dąbrow-
skiej „S” poinformował, że 
zgodnie z decyzją arcybi-
skupa Damiana Zimonia 3 
września rocznicowa msza 
w Jastrzębiu Zdroju zostanie 
odprawiona tradycyjnie w 
kościele „na górce”. Kapłan 
podziękował też członkom 
Rady za „zaangażowanie i 
wierność wartościom Soli-
darności”. 

Szef Śląsko–Dąbrowskiej 
Solidarności Piotr Duda 
poinformował członków 
Rady o zbliżającym się 
rocznicowym zjeździe „S” 
w Gdańsku. Zaproszeni będą 
na niego wszyscy działacze 
z naszego regionu, którzy 
na przestrzeni ostatnich 30 
lat byli członkami Komisji 
Krajowej lub Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej. 

Członkowie Rady Hi-
storycznej rozmawiali też 
o zbliżających się wybo-
rach w związku. – Jeżeli 
delegaci wybiorą mnie 
na przewodniczącego Za-
rządu Regionu i poprą w 
stanowisku moją kandy-
daturę na szefa Komisji 
Krajowej, to wystartuję w 
wyborach – zapowiedział 
Piotr Duda. – Chcę dać na-
szemu związkowi alterna-
tywę, Chcę, żeby delegaci 
mieli wybór. Myślę, że nie 
jestem bez szans.

– Bardzo ważne jest, żeby 
to była godna konkuren-
cja, żeby to był konkurs 
na pomysły i programy 
– mówił obecny podczas 
posiedzenia Rady Jerzy 
Buzek. Przewodniczący 
Parlamentu Europejskie-
go podkreślił, że związ-
kowe wybory nie różnią 
się od innych elekcji. – W 
związku również następują 
zmiany, trzeba się do tego 
przyzwyczaić.

WG

Zeszłotygodniowy protest przed Kaufl andem w Rudzie Śląskiej

Ludzie powinni wiedzieć, 
że nie są sami ze 
swoimi problemami, 
że mogą liczyć 
na wsparcie 
Solidarności.

Rządowi na skarbowcach nie zależy?

– Warunki pracy i płacy pracowników urzędów skarbowych cały 
czas się pogarszają – alarmują związkowcy z Urzędów Skarbowych

Rada o wyborach i rocznicy

Od lewej Stanisław Płatek, Marek Kempski, Jerzy Buzek i Piotr Duda
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