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Reklama

W 
tajnym gło-
s o w a n i u 
za wybo-
rem Piotra 
Dudy opo-

wiedziało się 172 delegatów. 
Tylko trzech było przeciw, 
jeden głos był nieważny. 

– Dziękuję za zaufanie, 
jakim zostałem obdarzony. 
To pokazuje, że praca, którą 
wykonałem w ciągu minio-
nych czterech lat, szła w do-
brym kierunku i że chcecie 
jej kontynuacji – powiedział 
Piotr Duda po ogłoszeniu 
wyników głosowania. 

Podkreślił, że ma świado-
mość oczekiwań związanych 
z jego kandydowaniem na 
stanowisko szefa Komisji Kra-
jowej Solidarności. Przypo-
mniał, że już w poprzednich 
latach był wymieniany wśród 
kandydatów na przewodni-
czącego związku. – Osiem i 
cztery lata temu nie czułem 
się przygotowany do pełnie-
nia tej funkcji. Dziś jestem 
przygotowany – powiedział 
Duda. Salę tę deklarację przy-
jęła aplauzem. 

Tak jak wcześniej zapo-
wiadał, Piotr Duda poprosił 
delegatów o ofi cjalne poparcie 
w tej sprawie. – Nie jestem 

kolekcjonerem wizytówek. 
Chcę, żeby to była wasza wola, 
a nie moje widzimisię – pod-
kreślił przewodniczący. 

Niespodzianki nie było. 
Delegaci przez aklama-

cję przyjęli stanowisko, 
w którym udzielili  Du-
dzie „pełnego poparcia” w 
jego staraniach o funkcję 
przewodniczącego Komi-
sji Krajowej NSZZ Soli-
darność. 

Piotr Duda może mówić 
o swoim pełnym sukcesie 

podczas WZD. Wcześniej 
delegaci jednogłośnie przy-
jęli bowiem sprawozdanie 
Zarządu Regionu z kadencji 
2006–2010. 

WOJCIECH GUMUŁKA

O OBRADACH WZD PISZEMY 
TEŻ NA STRONACH 2–5.

Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów dotychczasowy przewodniczący został wybrany na trzecią 
kadencję miażdżącą większością głosów.

Piotr Duda szefem Zarządu Regionu.
Teraz pora na Komisję Krajową

Piotr Duda rozpoczyna trzecią kadencję. Czy potrwa pełne 4 lata? 

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
od lat wymieniany jest wśród kandydatów 
na szefa Komisji Krajowej. Wreszcie potwierdził 
swój start.

W historii Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
nie było wyborów, 
w których przewod-
niczący wygrał tak 
zdecydowanie. Po raz 
pierwszy zdarzyło się, 
że zgłoszony został tylko 
jeden kandydat. Nawet 4 
lata temu, kiedy pozycja 
Piotra Dudy również była 
niezagrożona, podczas 
obrad zgłoszono z sali 
mało znanego działacza 
z Radzionkowa Franciszka 
Dzionskę. W głosowaniu 
poparło go 6 delegatów. 
Dudę – 206.

Częściej bywało tak, 
że wybory na funkcję 
przewodniczącego były 
bardziej wyrównane. W 
1995 roku Marek Kemp-
ski pokonał Eugeniusza 

Karasińskiego kilkunasto-
ma procentami głosów. 
W 2002 roku  do wybor-
czej rywalizacji stanęło 
3 działaczy. W pierwszej 
turze odpadł Karol Łuż-
niak. W drugiej ówczesny 
skarbnik Zarządu Re-
gionu Piotr Duda okazał 
się lepszy od  przewod-
niczącego ZR Wacława 
Marszewskiego. Dla tego 
ostatniego porażka ozna-
czała koniec związkowej 
kariery. 

W historii obrad WZD 
zapisał się też przypadek 
kandydata na przewodni-
czącego, który nie dostał 
ani jednego głosu. Tak 
było w 1992 roku. Nawet 
sam zainteresowany na 
siebie nie zagłosował, 
bo... się pomylił. 

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Mirosław Czykota, najmłodszy delegat na WZD Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Nastawienie młodych do związku będzie się zmieniać
Był Pan najmłodszym spośród uczest-
ników Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. To dla 
Pan wyróżnienie?

– Z pewnością to duże wyróżnienie. 
Poza tym ktoś musi być tym najmłod-
szym, trafi ło na mnie. We wrześniu 
skończę 23 lata. Mam nadzieję, że w 
niedalekiej przyszłości wśród delega-
tów będzie się pojawiać coraz więcej 
moich rówieśników, młodych człon-
ków związku. Wydaje się, że wszy-
scy w Solidarności tego oczekujemy, 
niezależnie od wieku.  Brakuje mi 
oczywiście trochę rówieśników, ale ja 
łatwo nawiązuję kontakt z ludźmi nie-
zależnie od wieku. Podziwiam wiedzę 
i doświadczenie starszych delegatów. 
Myślę, że chcą się tym doświadczeniem 
i wiedzą dzielić z młodszymi. Problem 
w tym, że młodych ludzi w Solidarności 
nie jest tak wielu, jak wszyscy byśmy 
sobie życzyli.
 Jak to się stało, że w tak młodym 
wieku został Pan delegatem? 

– Jestem delegatem Komisji Zakła-
dowej  przy Walcowni Metali Nie-
żelaznych w Gliwicach- Łabędach, a 

zarazem wiceprzewodniczącym tej 
komisji. I po prostu zaufała mi załoga 
naszego zakładu. Cieszę się z tego za-
ufania, bo pracuję w Walcowni  rap-
tem 3 lata. Myślę, że  zaufanie jakim 
mnie obdarzono wynika  z tego, iż 
coraz więcej ludzi nadzieję na zmiany, 
na poprawę swojej sytuacji, wiąże z 
przedstawicielami młodego pokole-
nia. Chyba tak się dzieje nie tylko w 
związku, ale właściwie w większości 
dziedzin naszego życia społecznego i 
politycznego.  
Pan widzi sens działalności związko-
wej i w tą działalność się angażuje, 
ale wśród Pańskich rówieśników to 

rzadka postawa. Czy w rodzinie ma 
Pan tradycje związkowe?

– Nie. Nie ma takich tradycji. Za-
angażowanie w działalność związ-
kową, w Solidarność,  to efekt moich 
własnych przemyśleń, obserwacji i 
doświadczeń. Jako członkowie sil-
nego związku czujemy się pewniej 
w rozmowach z pracodawcą. Mamy 
też poczucie ochrony prawnej. To 
ważne, bo każdy się boi o miejsce 
pracy. Natomiast obojętność  moich 
rówieśników wobec związków za-
wodowych tłumaczę popularnym w 
moim pokoleniu przekonaniem, że 
nie warto w nic się anagażować, bo 
wszystko szybko się zmienia. Młodzi 
ludzie nie wiążą przyszłości z jednym 
zakładem pracy, chcą jak najszybciej 
dużo zarobić i dlatego każde obni-
żenie  kosztów typu umowa na czas 
określony czy umowa – zlecenie im 
odpowiada. Wkrótce i tak zmienią 
zakład pracy. Ale moim zdaniem to 
krótkowzroczna postawa i nastawienie 
młodych do związków zawodowych 
będzie się zmieniać.

GP

Coraz więcej ludzi 
nadzieję na zmiany, 
na poprawę swojej 
sytuacji, wiąże z 
przedstawicielami 
młodego pokolenia. 

LICZBA tygodnia

32
członków Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności na lata 2010-2014 zostało 
wybranych podczas obrad Walnego Zebrania 
Delegatów. Blisko jedną trzecią składu ZR 
stanowią nowi członkowie. Wśród nich m. in. 
Piotr Nowak, szef Solidarności w Nitroergu 
i przewodniczący Regionalnej Sekcji Przemy-
słu Zbrojeniowego, Józefa Warchala, prze-
wodnicząca Regionalnej Sekcji Pracowników 
Skarbowych oraz Kazimierz Siciński, szef Re-
gionalnej Sekcji Nauki. Członkiem ZR jest też 
przewodniczący górniczej Solidarności Domi-
nik Kolorz, który w poprzedniej kadencji nie 
zasiadał we władzach regionu. 
W skład Zarządu wchodzi też automatycznie 
przewodniczący Zarządu Regionu oraz sze-
fowie 6 regionalnych sekretariatów branżo-
wych. Zarząd w nowym składzie zbierze się 
na pierwszym posiedzeniu 8 lipca. Wtedy ze 
swojego składu wybierze prezydium. 

Koleżanki i Koledzy!
Podejmując decyzję, że 

będę ubiegał się o urząd Pre-
zydenta RP, zadeklarowałem, 
iż chcę kontynuować ideę 
solidarnej Polski, tak bliską 
mojemu śp. Bratu, Prezyden-
towi Lechowi Kaczyńskiemu, 
człowiekowi wielkiej wrażli-
wości społecznej.

Dobrze wiem, z jakimi 
trudnościami spotykają 
się dziś ludzie pracy w na-
szym kraju. Chociaż kreo-
wanie polityki gospodarczej 
i społecznej należy do rządu 
i parlamentu, to jednak de-
klaruję, że jako prezydent 
zrobię wszystko, by chro-
nić najsłabszych i zadbać 
o sprawiedliwe rozłożenie 
ciężarów, które dziś ponoszą 
często najubożsi.

Tylko praca jest źródłem wzrostu 
gospodarczego 
W naszym dziele zagospoda-
rowania odzyskanej z takim 
trudem wolności wszyscy 
muszą mieć równe szan-
se. Dlatego tak ważne jest 
zmniejszenie rozwarstwienia 
społecznego – systematyczne 
podnoszenie płacy minimal-
nej i średnich wynagrodzeń. 
Jestem zwolennikiem szyb-
kiego, nowoczesnego roz-
woju kraju, który pozwoli 
nam doganiać zachodnioeu-
ropejski peleton dobrobytu. 
Państwo powinno przy tym 
sprzyjać takiemu rozwojowi, 
z którego owoców będą ko-
rzystać wszystkie regiony i 
grupy zawodowe. Polityka 
zrównoważonego rozwoju 
to także droga do większego 
popytu wewnętrznego.

Tylko praca jest realnym 
źródłem wzrostu gospodar-
czego. Cały świat boleśnie 
przekonał się, że nie można 
osiągnąć trwałego rozwoju 
przez spekulacje, gry kapi-
tałowe czy politykę kredy-
tową nastawioną na niemal 
nieograniczoną konsumpcję. 
Chciwość i zysk za wszelką 
cenę to droga donikąd!

„Praca znajduje się pod ochroną 
Rzeczypospolitej” 
– głosi art. 24 polskiej Konsty-
tucji. Nie może on być pustą 
deklaracją. Musi przekładać 
się na funkcjonowanie Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz 
wymiaru sprawiedliwości. 
Praca w Polsce musi być go-
dziwa, bezpieczna, zarówno 
pod względem warunków 
wykonywania, jak i sposobów 
zatrudnienia. Tak zwane sa-
mozatrudnienie oznacza po-
zbawienie pracownika części 
przyszłej emerytury, ale także 
pozbawienie go praw pracow-
niczych. Będę podejmował w 
tym zakresie odpowiednie 
inicjatywy legislacyjne.

Nowoczesne państwo musi 
zapewnić swoim obywatelom 
równy dostęp do podstawo-
wych usług publicznych. 
Zdrowie i edukacja nie mogą 
stać się przedmiotem gry 
rynkowej, gdyż może to nas 
wszystkich, jako społeczeń-
stwo i jako naród, bardzo 
drogo kosztować.

Niewątpliwie problemem 
naszych czasów jest zagrożenie 
kryzysem demografi cznym. 
Remedium na to zagrożenie 
powinna być przede wszyst-
kim skuteczna polityka pro-
rodzinna.

Potrzebny jest dialog
Koleżanki i Koledzy!

Wolność wywalczyliśmy 
dzięki niezłomnej postawie 
milionów ludzi pracy, ale także 
dzięki temu, że postawiliśmy na 
mądry dialog. Bez strachu, ale 
z rozwagą – ta zasada powinna 
nam towarzyszyć także dzisiaj. 
Kształt dialogu społecznego w 
Polsce jest co najmniej niewy-
starczający. Będę wspierać te 
inicjatywy, które prowadzą 
do wzmocnienia partnerów 
społecznych – zarówno or-
ganizacji pracowników, jak i 
przedsiębiorców. Potrzebny 
jest dialog zamiast permanen-
tnego konfl iktu. Dzięki temu 
osiąga się w wielu polskich 
przedsiębiorstwach dobre 
wyniki gospodarcze nawet w 
czasie kryzysu, dbając o miejsca 
pracy i bezpieczne zatrudnie-
nie. Tak powinno być również 
na poziomie ogólnopolskim. 
Ważną inicjatywą byłoby 
zawarcie umowy społecznej 
między pracodawcami, związ-
kami zawodowymi i rządem. 

Dotyczyłaby ona z jednej 
strony głównych kierunków 
rozwoju naszej gospodarki, 
a z drugiej – zabezpieczenia 
interesów szerokich grup pra-
cowniczych.

Opowiadam się za Polską 
Solidarną 
Tak zwane tanie państwo to 
państwo słabe, a w ostatecz-
nym rachunku bardzo dro-
gie. Przekonaliśmy się o tym 
jakże boleśnie w kwietniu 
tego roku. Tanie państwo, 
to najczęściej państwo dla 
bogatych – którzy mają dość 
własnych środków, aby za-
pewnić sobie i swoim rodzi-
nom dostatnią egzystencję. 
Opowiadam się za państwem 
normalnym i sprawiedliwym, 
za Polską, która pochyli się 
nad potrzebującymi, która 
zapewni wykształcenie i 
ochronę zdrowia wszyst-
kim, a nie tylko wybranym. 
Opowiadam się za Polską, 
która zadba o pracę, bo to 
na niej opiera się rozwój. 
Opowiadam się za Polską 
solidarną. Taka Polska jest 
najważniejsza.

Proszę Was, drogie Ko-
leżanki i Koledzy, o głos 4 
lipca. Jako prezydent uczy-
nię wszystko, abyśmy mogli 
z dumą mówić o Ojczyźnie, 
która będzie naszym wspól-
nym domem – zasobnym, 
bezpiecznym i sprawiedli-
wym dla każdego.

Warszawa, 28.06.2010 r.

List Jarosława Kaczyńskiego do ludzi pracy
Sześć osób, wśród nich Piotr Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności oraz Robert Nawrat, 
członek Społecznego Komitetu Pamięci Górników Ko-
palni Wujek zostało odznaczonych Złotym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

Odznaczenie to jest przyznawane za szczególne zasługi w 
upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się 
działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeń-
stwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

- Obowiązkiem każdego Polaka jest dbanie o historię swojej 
ukochanej ojczyzny, bo naród, który nie dba o swoja historię, 
nie pamięta o niej, idzie ku zagładzie – powiedział Piotr Duda 
dziękując w imieniu wszystkich odznaczonych. Podkreślał też, 
że szczególnie należy dbać o najnowszą historię Polski.

W uroczystości wręczenia medali w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim wziął udział Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, który 
niedawno zastąpił na tym stanowisku tragicznie zmarłego w 
katastrofi e smoleńskiej Andrzeja Przewoźnika. 

Podczas wręczania odznaczenia Piotrowi Dudzie przewod-
niczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa Stanisław Dąbrowa podkreślał wybitne zasługi prze-
wodniczącego Śląsko – Dąbrowskiej „S” dla ochrony pamięci 
górników pomordowanych w kopalni Wujek.

Uczestnicy uroczystości uczcili pamięć ofi ar katastrofy 
prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem minutą ciszy. -To 
co możemy na pewno zrobić – to właśnie pamiętać o nich i o 
tym, z jaką misją udali się w tą ostatnią, tragicznie zakoń-
czoną podróż. A misją tą było zachowanie pamięci oraz od-
krywanie i mówienie prawdy, tak ważne właśnie w Katyniu, 
który przez wiele lat był symbolem zakłamania - powiedział 
Stanisław Dąbrowa. 

ŁK

Pamięć i 
obowiązek 

Odznaczenie to jest przyznawane za szczególne zasługi 
w upowszechnianiu idei pamięci narodowej

Foto: TŚD
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Co dalej z Solidarnością?
Zapytaliśmy delegatów, czego oczekują od Solidarności 
w najbliższej kadencji.

Dariusz Gierek, Nadwiślańska Spółka Energetyczna Brzeszcze.
Na pewno życzymy sobie 

większej liczby członków. To jest 
priorytet, żeby nasz związek się 
rozrastał, a nie kurczył. Wielkie 
obawy budzą propozycje rządu 
dotyczące wyprowadzenia związ-
ków zawodowych poza zakłady 
pracy. W dużych komisjach zakła-
dowych, które liczą w granicach 
tysiąca członków, jest to możli-

we, natomiast w tych mniejszych utrzymanie związku 
poza zakładem pracy jest praktycznie niewykonalne. 
Młodych ludzi trzeba zachęcać poprzez promowanie 
Solidarności i zmianę wytworzonego przez lata, fał-
szywego wizerunku związku, że związkowiec jest kimś 
złym, kimś niedobrym dla pracownika. 

Mariusz Hofman, KWK „Sośnica-Makoszowy”.
Potrzebne jest przede wszyst-

kim wyjście do społeczeństwa, 
bo nie da się ukryć, że społeczeń-
stwo zamknęło się w sobie. Coraz 
więcej osób jest zastraszanych 
przez pracodawców. Związek 
musi przeciwdziałać temu pro-
cederowi. Należy prowadzić 
szkolenia, ludzie nie do końca 
zdają sobie sprawę, jakie mają 

prawa i przywileje. Jednocześnie jeżeli zajdzie taka ko-
nieczność, związek powinien sięgać również po prote-
sty, bo czasami jest to jedyna droga dotarcia do prawdy 
i do społeczeństwa.

Henryk Grymel, Sekcja Krajowa Kolejarzy
Mam nadzieję na zmiany jeżeli 

chodzi o cały związek, co wiąże 
się również ze zmianą przywódcy. 
Jeśli chodzi o region, to oczeku-
ję kontynuowania obecnej linii. 
Charakter działalności związku 
zależeć będzie w dużej mierze 
od wyniku wyborów prezyden-
ckich. Jeśli wygra Komorow-
ski i Platforma obejmie pełnię 

władzy, to podejrzewam, że będziemy musieli częściej 
protestować, jednocześnie nie zapominając o działal-
ności szkoleniowej. Młodych ludzi należy przyciągać 
do związku poprzez zmianę wizerunku Solidarności. 
Trzeba postawić na internet.

Tadeusz Krenzel, KWK „Ziemowit”
Oczekuję tego samego, co 

działo się do tej pory, czyli cią-
głej walki, ponieważ obecny 
rząd nie jest najlepszym part-
nerem do rozmów. Prowadzi 
propagandę sukcesu, politykę 
zakłamania. Ja akurat pochodzę 
z kopalni Ziemowit, czyli znad 
Wisły. Jeździmy do powodzian 
i rozmawiamy z tymi ludźmi, 

którym rząd Donalda Tuska naobiecywał dużo i na tym 
się skończyło. Nowoczesny związek powinien prowa-
dzić szeroką działalność szkoleniową, ale gdy jest to 
potrzebne, również protestować.   

Tadeusz Kukiełka, Elektrownia Rybnik
Na pewno potrzebujemy 

większej ochrony pracowni-
ków. Należy prowadzić szeroką 
działalność szkoleniową, co w 
naszym regionie funkcjonuje 
bardzo dobrze. Natomiast pro-
testy pokazują władzy, że jeste-
śmy silni, że należy się liczyć ze 
związkiem i że należy załatwiać 
sprawy pracownicze przy stole, 

a nie na ulicach. 

Andrzej Bałchan, Zamet Tarnowskie Góry
Dla mnie najważniejszą sprawą 

jest to, aby wzmocnić ustawy, z 
których jako związkowcy korzy-
stamy. Przede wszystkim kodeks 
pracy musi być propracowniczy. 
Jak wiadomo PO zapowiada li-
beralizację prawa pracy. Tu mu-
simy stanąć na wysokości zada-
nia, żeby te prawa pracownicze 
wzmocnić. Musimy też obronić 

ustawę o związkach zawodowych, w której rząd także 
zapowiada niekorzystne zmiany. 

Członkowie Zarządu Regionu 
wybrani przez WZD:
1. BENC MAŁGORZATA
2. BIŚ BOGDAN
3. BRUDZIŃSKI ROMAN
4. CIEBIERA SŁAWOMIR
5. DRABEK RYSZARD
6. FILAPEK MAREK
7. FIUK ZENON
8. FLAKUS ADAM
9. GOIŃSKI JERZY
10. GOLISZEWSKI ZDZISŁAW
11. GRZESIK JAROSŁAW
12. GRZONKA URSZULA
13. GRZYWA MIROSŁAW
14. JEMIOŁO DANUTA
15. KŁYSZ STANISŁAW
16. KOLORZ DOMINIK
17. KUŹNICKI GRZEGORZ
18. LATOS JUSTYNA
19. LUKOSEK JOANNA
20. MROZEK KAZIMIERZ
21. NOWAK PIOTR
22. OSTROWSKI MAREK
23. PIETRUCH MIECZYSŁAW
24. PŁOCHA IRENEUSZ
25. RAMS JACEK
26. SICIŃSKI KAZIMIERZ
27. SOBIESIEK ZBIGNIEW
28. SUŁKOWSKI GRZEGORZ
29. SZAREK JACEK
30. TRUCHAN MIROSŁAW

31. WARCHALA JÓZEFA
32. ŻUCHOWICZ ELŻBIETA
W skład ZR wchodzą również prze-
wodniczący ZR oraz szefowie regional-
nych sekretariatów branżowych

Członkowie Regionalnej Komisji 
Rewizyjnej:
1. BUJAK WOJCIECH
2. LEMBOWICZ WALDEMAR
3. MENTEL BARBARA]
4. NOWAK JADWIGA
5. RASZYK ANDRZEJ
6. SOPATA WALDEMAR
7. STASIAK GRZEGORZ

Delegaci na Krajowy Zjazd 
Delegatów:
1. BACZYŃSKI RYSZARD
2. BIENIEK PIOTR
3. BIŚ BOGDAN
4. BRUDZIŃSKI ROMAN
5. BYZDRA ADAM
6. CIEBIERA SŁAWOMIR
7. CIERPIAŁ HALINA
8. CIOK ANDRZEJ
9. CZYPIONKA PIOTR
10. DRABEK RYSZARD
11. DUDA KRZYSZTOF
12. FIUK ZENON
13. GOIŃSKI JERZY
14. GOLISZEWSKI ZDZISŁAW

15. GROLIK ANDRZEJ
16. GRYMEL HENRYK
17. GRZESIK JAROSŁAW
18. HUTEK BOGUSŁAW
19. JELONEK JAN
20. JEMIOŁO DANUTA
21. KLEMENTOWSKI MAREK
22. KLISZ TOMASZ
23. KŁYSZ STANISŁAW
24. KOCHOŃ DAMIAN
25. KOLORZ DOMINIK
26. KOZIŃSKI BOGDAN
27. KOZŁOWSKI SŁAWOMIR
28. KULPA DARIUSZ
29. LACH RYSZARD
30. LEŚNIOWSKI KRZYSZTOF
31. LUKOSEK JOANNA
32. MAJCHRZAK LECH
33. NADOLSKI RYSZARD
34. NAKONIECZNY HENRYK
35. ORDON LESŁAW
36. OSTROWSKI MAREK
37. PIĘTAK KRZYSZTOF
38. RAMS JACEK
39. SAK MAREK 
40. SOPATA WALDEMAR
41. STELMACH WALDEMAR
42. SZAREK JACEK
43. TRUCHAN MIROSŁAW
44. URBAN KRZYSZTOF
Delegatem na KZD jest również prze-
wodniczący ZR.

O
mawiając ostatnie 
4 lata szef Śląsko-
Dąbrowskiej So-
lidarności Piotr 
Duda podkreślił, 

że kluczowa dla władz regional-
nej Solidarności była pomoc dla 
zagrożonych zakładów oraz 
obrona praw pracowniczych. 
- Ta władza dążyła do liberali-
zacji Kodeksu pracy, więc akcji 
i protestów w naszym regionie 
było bardzo dużo. Byliśmy w 
tych miejscach, gdzie organizacje 
związkowe, zwłaszcza młode 
komisje zakładowe, nie mogły 
sobie same poradzić. Byliśmy 
wszędzie tam, gdzie ta pomoc 
była potrzebna - podkreślił 
Duda. Jak zaznaczył, „gdy jest 
szansa na dialog rozmawiamy, 
ale gdy jej nie ma, sięgamy po 
ostrzejsze instrumenty”.

Jak powiedział szef regionu, 
priorytetem w ostatnich latach 
dla Śląsko-Dąbrowskiej „S” były 
szkolenia związkowe i projekty 
unijne. - W tej dziedzinie je-
steśmy wiodącym regionem 
związku w kraju. Członkowie 
związku powinni się kształcić, 
mam nadzieję, że przyjdzie taki 
czas, że problemy pracownicze 
będziemy rozwiązywać przy 
stole negocjacyjnym, a nie na 
ulicy – powiedział Duda. 

Część swojego wystąpienia 
Piotr Duda poświęcił relacjom 
związku ze światem polityki. 
Jak powiedział, poparcie „S” 
dla Jarosława Kaczyńskiego w 
wyborach nie jest bezwarun-

kowe. – Skończyły się czasy, 
że partie polityczne manipu-
lowały związkiem do swoich 
celów. To my mamy wyko-
rzystywać partie do realizacji 
swoich celów, czyli poprawy 
warunków pracy i płacy – po-
wiedział Piotr Duda.

Gościem obrad był przewod-
niczący Komisji Krajowej Janusz 
Śniadek. W swoim wystąpieniu 
nawiązywał do trudnej sytuacji 
wielu zakładów pracy. - Mó-

wienie, że Polska jest zieloną 
wyspą i dobrze sobie radzi z 
kryzysem, w obliczu upadku 
polskich stoczni i innych za-
kładów jest nieprawdą - pod-
kreślił przewodniczący Komisji 
Krajowej, wzywając rząd do 
„dialogu i szacunku”. 

 Była wiceprzewodnicząca 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” i mi-
nister w Kancelarii Prezydenta 
Bożena Borys-Szopa raz jeszcze 
powróciła do wydarzeń z 10 
kwietnia. – Są tacy, których nie 
da się zastąpić. 3 miesiące od 
katastrofy jest to wciąż temat 
tabu. Rodziny ofi ar to ludzie 
pełni pokory. Oni wciąż liczą 
na to, że dowiedzą się jak zgi-
nęli ich bliscy – powiedziała 
Bożena Borys-Szopa. 

Obrady poprzedziła msza 
święta w kościele Wniebo-

wzięcia NMP. Nabożeństwu 
przewodniczył kapelan Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
ksiądz prałat Stanisław Puchała. 
Podczas homilii ks. Puchała 
nawiązał do słynnych słów bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki: „Zło 
dobrem zwyciężaj.” – To jest 
wskazówka dla nas, którzy 
nosimy miano Solidarności. 
Solidarności, która nim stała się 
symbolem ruchu robotniczego 
była częścią nauki Kościoła, 
społecznej nauki Kościoła – 
zaznaczył ks. Puchała.

WOJCIECH GUMUŁKA, 
AGNIESZKA KONIECZNY

W kolejnym numerze Ty-
godnika Śląsko-Dąbrowskiego 
opublikujemy przyjęte podczas 
obrad WZD uchwały, apele 
i stanowiska.

Pomoc potrzebującym branżom i zakładom, związkowe szkolenia i 
promocja Solidarności – na tym w minionej kadencji koncentrowały się 
działania Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Walne 
Zebranie Delegatów osiągnięcia władz regionu oceniło pozytywnie. Sprawozdania 
ZR i Regionalnej Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie. 

BYLIŚMY TAM, GDZIE 
BYŁA POTRZEBNA POMOC

„Gdy jest szansa na 
dialog rozmawiamy, 
ale gdy jej nie 
ma, sięgamy 
po ostrzejsze 
instrumenty.”

Rozdawanie 
kart do 
głosowania, 
na zdjęciu 
przewodniczący 
Regionalnej 
Komisji 
Wyborczej 
Bogdan Biś

Foto: TŚD
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Pierwsze WZD w siedzibie 
Solidarności na Floriana
Sala im. Lecha Kaczyńskiego zdała najważniejszy jak dotąd 
egzamin. We wtorek 29 czerwca przyjęła w swe progi ponad 
200 osób – delegatów na Walne Zebranie, zaproszonych 
gości, pracowników Zarządu Regionu. Pomimo tego na 
ciasnotę nikt nie miał prawa narzekać. Podobnie zresztą 
jak na udogodnienia w postaci ekranów z transmisją obrad, 
system nagłośnienia czy obsługę gastronomiczną. Zdjęcia 
nie kłamią – obrady IX WZD w Katowicach były sprawnie 
przygotowane i przeprowadzone.

Prezydium WZD, od lewej Krzysztof Piętak, Danuta Jemioło, Jarosław Grzesik, Lesław Ordon i Zdzisław Goliszewski

Nasi goście, chociaż Bożena Borys-Szopa jest przecież u siebie;) obok Stanisław Szwed

Marek Ostrowski i szef górniczej „S” Dominik Kolorz

O jakość dokumentów WZD dbała komisja uchwał i wniosków Krzysztof Urban i Grzegorz Sułkowski

Adam Flakus (z lewej) ponownie wszedł w skład Zarządu Regionu
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Tak wyglądała karta do głosowania na Przewodniczącego ZR Jedno z głosowań, wybiera Elżbieta Żuchowicz

Piotr Duda podczas odczytywania wyniku głosowania

Mandat Artura Michałowskiego, jednego z 218 delegatów Uroczyste ślubowanie nowych władz Regionu i delegatów na KZD

Szef KK Janusz Śniadek i przewodniczący WZD Jarosław Grzesik
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Kazimierz Grajcarek został 
ponownie wybrany prze-
wodniczącym Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność. To będzie jego 
czwarta kadencja na tym 
stanowisku.

W wyborach na szefa naj-
większej struktury branżowej 
związku Grajcarek nie miał 
konkurenta, a jego kandyda-
turę poparło 76 spośród 78 
delegatów obecnych na obra-
dach VI Kongresu SGiE.

Przewodniczący zapewnił, 
że podobnie, jak w poprzed-
nich kadencjach, również 
przez najbliższe cztery lata 

podstawowym celem Sekreta-
riatu pod jego kierownictwem 
będzie dobro pracowników. 
– Program konkretnych dzia-
łań tak naprawdę pisze nam 
życie. Musimy być bardzo 
elastyczni, współpracować 
z pracodawcami, współ-

pracować z politykami, aby 
ten zasadniczy cel – dbanie 
o dobro pracowników – re-
alizować – powiedział po 
wyborze Grajcarek. 

Delegaci minutą ciszy 
uczcili pamięć ofiar kata-
strofy pod Smoleńskiem. 

Do tragedii smoleńskiej w 
swoim wystąpieniu odniósł 
się też zaproszony na Kon-
gres Piotr Duda. – Po 10 
kwietnia musieliśmy zwe-
ryfi kować wszystkie nasze 
plany. Musimy rozpocząć 
kolejną kadencję w tak wy-

razisty sposób, jak wyrazisty 
był prezydent Kaczyński 
– powiedział szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Duda zaznaczył, że poparcie 
Solidarności dla kandydatury 
Jarosława Kaczyńskiego na 
prezydenta RP jest wielkim 
kapitałem społecznym i po-
litycznym, o który trzeba 
dbać i zabiegać.

– Mam nadzieję, że po 
wyborach pan prezes je 
doceni – powiedział Piotr 
Duda. 

Obecny na kongresie 
przewodniczący Komisji 
Krajowej Janusz Śniadek 
podkreślił, że nie ma praw-
dy o Solidarności bez jej 
wymiaru społecznego, bez 
księdza Jerzego i wielkiego 
wołania o sprawiedliwość 
społeczną. – Dziś przemil-
cza się ten wątek, bo trze-
ba by się zmierzyć z naszą 
rzeczywistością z 2010 r., 
w której koszty kryzysu 
przerzucono na pracow-
ników – powiedział Janusz 
Śniadek. Zaapelował, by 
pod hasłem „Zorganizo-
wani mają lepiej” budować 
liczebność związku. – Żeby 
się z nami liczyli, musimy 

być liczni, kompetentni, 
merytoryczni, mieć ideały 
i silne morale – podkreślił 
przewodniczący KK.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Kazimierz Grajcarek, prze-
wodniczący SGiE:
Uważam, że z sukcesem 
zrealizowaliśmy cele wy-
tyczone w poprzedniej 
kadencji. Zawsze pamię-
tamy, że jesteśmy po to, 
by nasi ludzie pracowali 
bezpiecznie, w godziwych 
warunkach, żeby mieli 
godziwe wynagrodzenie i 
byli szanowani. Trudy re-
strukturyzacji, tej uczciwej 
i tej nieuczciwej, najbar-
dziej odczuwają struktury 
związkowe. U władzy są 
ludzie, którzy za nic mają 
pracowników, nie szanują 
naszej pracy, oszczędza-
ją na bezpieczeństwie. 
I wreszcie nie szanują 
związków zawodowych, 
stosują zbójeckie prawa,. 
Hańbą jest, że w XXI 
wieku pracodawca ma 
prawo zwolnić przewodni-
czącego związku. 

N
owym szefem 
Sekretariatu 
Metalowców 
NSZZ „Soli-
darność” zo-

stał  Bogdan Szozda. Sto-
sunkiem głosów 50 do 40 
pokonał dotychczasowego, 
wieloletniego szefa Sekre-
tariatu Adama Ditmera. 
Bogdan Szozda jest rów-
nież szefem Sekcji Krajo-
wej Przemysłu Motoryza-
cyjnego NSZZ „S”.

– W pierwszej kolejno-
ści chcę skoncentrować się 
na tych branżach, które 
mają kłopoty – stoczniach, 
zbrojeniówce, motoryzacji.  
W wielu przypadkach trze-
ba będzie szybko działać 
– zapowiada nowy prze-
wodniczący

Wybory lidera poprze-
dziły wystąpienia polskich 
i zagranicznych gości. W 
ich trakcie najczęściej pa-
dały słowa kryzys i po-
trzeba umocnienia ruchu 
związkowego.

– W Polsce staje się zwy-
czajem rozwiązywanie 
problemów gospodarczych 
zakładów pracy przez za-
bijanie tych zakładów, 
przez zabijanie miejsc pracy 
– mówił Janusz Śniadek 
przewodniczący Komisji 
Krajowej. Zaznaczył, że 
ludzie sumienia i Solidar-
ności, mają obowiązek głoś-
no mówić o problemach 
pracowniczych. – Nie ma 
prawdy o Solidarności bez 

wołania o sprawiedliwość 
społeczną – podkreśl i ł 
przewodniczący Komisji 
Krajowej. Zaapelował, by 
XXX rocznica powstania 
związku była okazją do 
przypominania czym była 
i jest Solidarność oraz do 
jej umocnienia. – Będziemy 
bronić naszych zakładów 
pracy, będziemy budowa-
li silniejszy związek. Sil-
niejszy liczebnością, silny 
wartościami. Będziemy 
wzmacniali związek me-
rytorycznie: szkoleniami i 
profesjonalizacją działań. 
Będziemy mocno trzymali 
nasze sztandary i nie wy-
puścimy ich. Solidarność 
ciągle Polsce jest potrzeb-
na – mówił w Katowicach 
Janusz Śniadek.

Związek zawodowy, 
nie zaplecze dla partii
O potrzebie umacniania 
związku mówił też Piotr 
Duda, przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. –  Nie łudźmy się, 
że po wyborach prezyden-
ckich, nawet jeżeli wygra 

je Jarosław Kaczyński, a 
my nie będziemy aktyw-
ni, ktoś nam pomoże. Nie 
możemy oglądać się na 
polityków. Mamy robić 
swoją politykę, politykę 
związkową – zaznaczył 
Piotr Duda. 

Podkreślił, że związek 
zawodowy nie może być 
zapleczem dla żadnej partii 
politycznej, tylko partne-
rem. – Wybory się skończą, 
a my mamy dalej funk-
cjonować, jako związek 
zawodowy. To jest dla nas 
najważniejsze. Partie po-

lityczne dzisiaj są, jutro 
ich nie ma, a związek za-
wodowy Solidarność był, 
jest i będzie – mówił szef 
Śląsko–Dąbrowskiej So-
lidarności. Podkreślił, że 
wzmacnianie związku jest 
szczególnie ważne w ob-
liczu walki ze skutkami 
globalnego kryzysu.

Skutki kryzysu ponoszą 
zwykli ludzie
Co do tego,  że  kryzys 
miał dewastujący wpływ 
na gospodarkę światową 
wątpliwości nie mieli też 

związkowcy reprezentujące 
międzynarodowe organi-
zacje związkowe. 

– Według danych Mię-
dzynarodowej Organizacji 
Pracy straconych zostało 
ok. 16 milionów miejsc 
pracy, z czego 9 milionów 
w przemysłach przetwór-
czych. Najbardziej dotknię-
te zostały mniejsze sektory 
motoryzacyjny, hutniczy 
i elektroniczny. Szacuje 
się, że bardzo wiele z tych 
utraconych miejsc pracy 
już nigdy nie zostanie od-
tworzonych, w tych kra-

jach, w których zniknęły 
– mówił Hiroshi Kamada, 
asystent Sekretarza Gene-
ralnego Międzynarodowej 
Federacji  Metalowców. 
Podkreślił, że inwestuje się 
w gospodarki, ale przede 
wszystkim w Chinach i 
Indiach oraz w Ameryce 
Południowej, w szczegól-
ności w Brazylii. Jego zda-
niem centrum dynamiki 
gospodarczej świata po raz 
kolejny przesunęło się. – 
Wychodzimy z kryzysu, 
ale musimy się upewnić, 
że nasza przyszłość będzie 
miała charakter zrówno-
ważony i trwały – mówił 
Hiroshi Kamada. 

Natomiast Peter Scherrer 
Sekretarz Generalny Euro-
pejskiej Federacji Metalow-
ców podkreślił, że skutki 
kryzysu ponoszą zwykli 
ludzie, a nie decydenci, 
którzy do niego dopro-
wadzili. – Powinny zostać 
wprowadzone ostrzejsze 
regulacje, zwłaszcza na 
rynkach finansowych. W 
związku z tym, że speku-
lacja nie została zakazana, 
podobny kryzys, a nawet 
większy może się powtó-
rzyć, co dla nas metalow-
ców może oznaczać zwie-
lokrotnienie problemów 
– podkreślił Peter Scherrer. 
Dlatego, jak zaznaczył, 
ruchy związkowe muszą 
się zjednoczyć i skupić na 
walce o miejsca pracy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wyłonienie szefa Sekretariatu na kadencję 2010-2014 było najważniejszym punktem XX Kongresu 
Metalowców obradującego 28 czerwca w Katowicach. 

Będziemy bronić naszych miejsc pracy

Czwarta kadencja Kazimierza Grajcarka

Wychodzimy z kryzysu, 
ale musimy się 
upewnić, że nasza 
przyszłość będzie 
miała charakter 
zrównoważony
i trwały.

Nowy szef Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda wywodzi się branży motoryzacyjnej

Kazimierz Grajcarek nie miał konkurenta, a jego kandydaturę poparło 76 spośród 78 delegatów SGiE

Kazimierz Grajcarek ma 
58 lat, ma dwoje dorosłych 
dzieci i dwoje wnuków. 
Twierdzi, że nie ma zbyt 
wielu czasu na hobby, ale 
jego pasją jest muzyka 
operowa, muzyka poważ-
na i muzyka góralska. W 
młodości trenował boks, 
ale teraz preferuje inny 
dziedziny sportu i rekrea-
cji  – to przede wszystkim 
jazda na rowerze i turysty-
ka piesza.  

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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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.

§

Kodeks pracy:

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 pracodawcą w obszarach dotyczących pośrednio 
i bezpośrednio pracowników. 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 stosowanie 
uprawnień i permanentne prowadzenie dialogu. 
Na rzecz szkolenia powstała specjalna publikacja o dialogu 
społecznym, 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 

postępowania 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, Przewodniczący 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.

Komisja Trójstronna:

Trójstronna Komisja ds. Spo-
łeczno-Gospodarczych w dniu 
24 czerwca 2010 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wery-
fikacji kwot dochodowych 
uprawniających do świadczeń 
z pomocy społecznej.

Na mocy przyjętej uchwały 
od 1 października tego roku 
progi dochodowe wyniosą:
•  dla osoby samotnie go-

spodarującej – 546 zł na 
osobę, 

•  dla osoby w rodzinie – 415 
zł na osobę. 
Wysokość kwot kryteriów 

dochodowych określana jest 
na podstawie badania progu 
interwencji socjalnej przepro-
wadzanego przez Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych (IPiSS).

Zgodnie z art. 9 ustawy z 
12 marca 2004 roku o pomo-
cy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 
zmiana wysokości progów 
dochodowych ma wpływ na 
wysokość części świadczeń.

Zgodnie z powyższym 
zmieni się:
•  wysokość podstawy do usta-

lenia wysokości pomocy na 
częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w rodzi-
nie zastępczej oraz pomocy 
dla osób, które opuszczają 
opiekę zastępczą – podsta-
wa ta wzrośnie z 1647 zł do 
1714 zł, 

•  kwota dochodu z 1 hekta-
ra przeliczeniowego, która 
jest brana pod uwagę przy 
obliczaniu dochodu ubie-
gających się o pomoc rol-
ników – wyniesie ona 240 
zł, czyli o 33 zł więcej, 

•  maksymalna wysokość 
zasiłku stałego – kwota ta 

zostanie podniesiona z 444 
zł do 511 zł. 
Osoby, którym w dniu wej-

ścia w życie nowych przepisów 
zostaną przyznane powyższe 
świadczenia, nie będą musiały 
składać nowych wniosków. 
Osoby te otrzymają decyzje 
zmieniające, informujące o 
nowej wysokości pomocy.

Nowe kryteria dochodowe 
w pomocy społecznej będą 
miały wpływ na zwiększenie 
zarówno liczby osób korzysta-
jących z rządowego programu 
dożywiania, jak i liczby dzieci, 
które mogą otrzymać rządową 
wyprawkę szkolną.

Wyższe progi dochodowe 
oznaczają, że więcej osób będzie 
mogło się ubiegać w gminach 
o wsparcie, a jednocześnie 
spowodują wzrost wydatków 
państwa – szacuje się, że pod-

wyżka progów i świadczeń od 
października tego roku będzie 
kosztować państwo około 
570 mln zł.

Podczas posiedzenia Trój-
stronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych 
zostały omówione także kwe-
stie waloryzacji świadczeń 
emerytalno-rentowych w 2011 
r., weryfi kacji kwot kryteriów 
dochodowych, wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
pracę w 2011 r., działań rządu 
na rzecz innowacyjności go-
spodarki polskiej w dziedzinie 
nauki i szkolnictwa wyższego 
oraz dotyczących projektu usta-
wy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

P
racuję w firmie 4 
lata, złożyłam wypo-
wiedzenie 10 czerw-
ca. Od 1 lipca mam 
drugą pracę, a „były” 

pracodawca powiedział, że roz-
wiąże ze mną umowę dopiero 
15 sierpnia. Co mam robić?

Z pytania nie wynika, jakiego 
typu umowa Panią obowiązuje, 
dlatego przedstawione zosta-
ną rozwiązania dopuszczalne 
dla umowy zawartej na czas 
określony oraz dla umowy na 
czas nieokreślony.

Na wstępie należy zazna-
czyć, iż rozwiązanie umowy o 
pracę w drodze wypowiedze-
nia nie wymaga zgody drugiej 
strony umowy. Pracownik, 
który przedłożył oświadcze-
nie o rozwiązaniu umowy o 
pracę z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 
2 K.p.), w swoim oświadczeniu 
informuje jedynie pracodaw-
cę, że rozwiązuje umowę w 
terminie zgodnym z Kodek-
sem pracy.

Inaczej jest w przypadku 
rozwiązania umowy na mocy 
porozumienia stron (art. 30 
§ 1 pkt 1 K.p.) – do rozwią-
zania umowy w tym trybie 
wymagana jest zgodna wola 
obu stron.

Pracownik, który zatrudnio-
ny jest na podstawie umowy 
zawartej na czas określony, może 
rozwiązać umowę o pracę w 
drodze wypowiedzenia tylko 
wtedy, gdy w treści umowy 
zawarto klauzulę dopuszcza-
jącą wcześniejsze jej rozwią-
zanie (art. 33 K.p.). W takim 
przypadku strony obowiązuje 
wypowiedzenie, niezależne od 
długości zatrudnienia, trwają-
ce 2 tygodnie i kończące się 
zawsze w sobotę.

Przy zatrudnieniu na pod-
stawie umowy zawartej na czas 
nieokreślony – zgodnie z art. 
36 § 1 K.p. – okres wypowie-
dzenia wynosi:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik 

był zatrudniony krócej niż 
6 miesięcy, 

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy, 

– 3 miesiące, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 
3 lata. 
Przy zatrudnieniu trwa-

jącym 4 lata obowiązywać 
będzie ten najdłuższy okres 
wypowiedzenia, czyli 3-mie-
sięczny.

Terminy powyższe są wią-
żące i pracownik nie może ich 
skracać bez zgody pracodaw-
cy. Również pracodawca nie 
może dowolnie wydłużyć 
okresu wypowiedzenia.

Strony mogą po dokona-
niu wypowiedzenia umowy 
o pracę przez jedną z nich – 
zgodnie z art. 36 § 6 K.p. – w 
drodze porozumienia uzgodnić 
krótszy termin wypowiedze-
nia. Niestety, potrzebna jest tu 
dobra wola obu stron – przy 
braku wspólnego stanowiska 
rozwiązanie to nie jest moż-
liwe i wtenczas obowiązują 
terminy kodeksowe.

W sytuacji opisanej w py-
taniu:
1. jeśli umowa była zawarta 

czas określony, a strony 
dopuściły możliwość jej 
wcześniejszego rozwiąza-
nia – wypowiedzenie jest 
wiążące i umowa rozwiąże 
się w dniu 26.06. br., mimo 
sprzeciwu pracodawcy. 

2. jeśli umowa była zawar-
ta na czas nieokreślony 
– umowa zakończy się 
dopiero 30.09. br., chyba 
że pracownik przyjmie 
propozycję pracodawcy i 
rozwiąże umowę z dniem 
15.08. br. Dodatkowym 
rozwiązaniem może być w 
tym przypadku skorzysta-
nie z urlopu bezpłatnego 
w czasie, w którym pra-
cownik zamierza podjąć 
nowe zatrudnienie, jeśli 
pracodawca wyrazi zgodę 
na taki urlop. 

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wyższe zasiłki z pomocy społecznej 
od 1 października 2010 roku

Zbyt późne wypowiedzenie umowy 
o pracę a podjęcie drugiej pracy
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P
odczas uroczystej 
mszy, która odby-
ła się w niedzielę 
w katowickiej ar-
chikatedrze Chry-

stusa Króla, homilię wygłosił 
kard. Dziwisz. Podkreślił 
w niej społeczne zaanga-
żowanie jubilata. – Miłość 
do człowieka otwierała pa-
sterza na wielkie problemy 
społeczne śląskiej ziemi. 
Abp Damian po dziś dzień 
wpisuje sprawy pracy, bez-
robocia, sprawiedliwości i 
rodziny w dzieło ewange-
lizacji – powiedział metro-
polita krakowski.

Urodzony w Niedob-
czycach koło Rybnika, w 
górniczej rodzinie, abp 
Zimoń zawsze szczególną 
uwagę poświęcał proble-
mom społecznym Śląska, 
o czym świadczy chociaż-
by powołanie pod koniec 
lat 80. ubiegłego wieku 
Rady Społecznej Bisku-
pa Katowickiego, głośny 
dokument pt. „Kościół 
katolicki na Śląsku wobec 
bezrobocia”, a także liczne 
homilie o socjalnej tema-
tyce. – To prawda, że prze-
miany przynoszą wiele 
pozytywnych zjawisk. Ale 
jednocześnie powodują 
wzrost liczby tych, którzy 
z lekiem patrzą na otacza-
jącą nas rzeczywistość. 
Ciągle naruszane są prawa 
pracowników związane 
z czasem zatrudnienia i 
wynagrodzenia. Wołamy 
o poszanowanie godności 
pracownika! - apelował abp 

Zimoń podczas pielgrzymki 
ludzi pracy do Sanktuarium 
Matki Sprawiedliwości i 
Miłości Społecznej.

Duchowny w licznych 
wystąpieniach podkreśla 
też decydującą rolę, jaką 

odegrała Solidarność w 
procesie historycznych 
przemian w Polsce. Pod-
czas zeszłorocznej mszy z 
okazji rocznicy Porozumie-
nia Jastrzębskiego mówił: 
Kolejna rocznica przynagla 
nas do refl eksji nad treścią 
wydarzeń, które zmieniły 
bieg historii i nadały kształt 
dzisiejszej Europie. Zryw 
społeczny, powstanie Soli-
darności, podpisanie umów 
społecznych, to niewąt-
pliwie wydarzenia, które 
należą już do naszego na-
rodowego dziedzictwa i nie 
wolno nam nigdy zatrzeć 

ich w pamięci – zaznaczył 
arcybiskup.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Specjalną wystawę w Mu-
zeum Archidiecezjalnym 
oraz album wydany przez 
księgarnię Świętego Jacka 
przygotowano na 25-lecie 
sakry abp. Zimonia. Wśród 
eksponatów można znaleźć por-
tret biskupa autorstwa Jerzego 
Dudy-Gracza, ornat autorstwa 
afrykańskich artystów czy bet-
lejkę  z węgla – dar górników 
z  KWK Wieczorek. 

Arcybiskup Damian Zimoń obchodzi 25. rocznicę święceń biskupich. 
Metropolicie katowickiemu problemy ludzi pracy były zawsze bliskie sercu.

DUSZPASTERZ 
ZWYKŁYCH LUDZI

Głośne dosłownie i w prze-
nośni wuwuzele, ulubio-
ny instrument afrykań-
skich kibiców, to jedno 
z odkryć tegorocznego 
mundialu.

 Tymczasem związkowcy 
ze Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności już od kilku lat 
używają własnych wuwu-
zeli podczas manifestacji 
i pikiet. – Demonstracja 
musi być nie tylko wi-
dowiskowa, ale i głośna. 
Nasze donośne, związko-
we wuwuzele naprawdę 
robią wrażenie i są sku-
teczne. Chyba każdy, kto 
słyszy ich dźwięk, czuje 
dreszcze – mówi Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Związkowa firma Sol-
dar na potrzeby związ-
kowców sprowadza dwa 
rodzaje wuwuzeli – zwy-
kłe i składane. Ten drugi 
rodzaj pozwala na lepszą 
modulację dźwięku, a po 
zakończeniu demonstracji 
można ją złożyć i schować 
do kieszeni. – Związko-
we wuwuzele są w na-
szym asortymencie od 
2005 roku, od 2009 roku 
mamy w ofercie również 
tę wersje składaną. Na co 
dzień sprzedajemy poje-
dyncze sztuki, ale przed 

dużymi demonstracjami 
komisje zakładowe za-
mawiają naprawdę duże 
partie tych instrumentów 
– mówi Wojciech Witom-
ski, szef Soldaru. Liczy, że 
po mundialu związkowe 
wuwuzele zyskają na po-
pularności, tym bardziej, 
że nie są drogie. Zarówno 
te zwykłe, jak i składane 
kosztują 12 zł. Wuwuzele 
afrykańskie osiągają nawet 
130 decybeli, nikt nie badał 
jeszcze siły związkowej 
wersji tego instrumentu, 
ale użytkownicy są prze-
konani, że choć nieznacz-
nie to jednak przekraczają 
moc afrykańskich.

Informacja o tym, że 
wuwuzele to instrument 
dobrze znany związkow-
com ze Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” wzbudziła ogromne 
zainteresowanie mediów. 
Po ukazaniu się tej infor-
macji na naszej stronie 
internetowej,  rzecznik 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Wojciech Gumułka 
był wręcz bombardowany 
telefonami.  W sprawie 
związkowych wuwuzeli 
odwiedzili go dziennika-
rze trzech telewizji, kilku 
stacji radiowych oraz licz-
na grupa dziennikarzy 
prasowych. 

POD

Nasze wuwuzele

Reklama

Górnicy ze wszystkich cen-
tral protestowali w zeszłym 
tygodniu przed siedzibą 
Kompanii Węglowej w Ka-
towicach przeciwko planom 
likwidacji kopalni Halemba-
Wirek w Rudzie Śląskiej. 

Szef górniczej Solidar-
ności Dominik Kolorz pod-
kreślił podczas manifestacji, 
że obrona miejsc pracy w 
rudzkiej kopalni wymaga 
współdziałania wszystkich 
związków. - Ostatnie lata po-
twierdziły, że tylko wspólne 
działania organizacji związ-
kowych przynoszą pozy-
tywny skutek. Już od kilku 
lat nie ma podziału między 
organizacjami związkowymi 
działającymi w górnictwie 
- mówił Kolorz.

Związkowcy zgodnie 
stwierdzili, że nie zgodzą 

się na zamknięcie kopalni 
zatrudniającej 4,7 tysiąca 

osób. Fatalne wyniki fi-
nansowe Halemby-Wirka 

(w zeszłym roku kopalnia 
przyniosła 323 mln zł 
straty) są – zdaniem pro-
testujących – skutkiem 
złego zarządzania i braku 
niezbędnych inwestycji. 
Demonstranci przekazali 
władzom Kompanii Wę-
glowej plan ratunkowy 
dla Halemby, który ma 
poprawić sytuację finan-
sową kopalni, przy jed-
noczesnym zachowaniu 
ilości miejsc pracy. 

Przed siedzibą Kompanii 
protestowało około 1000 
górników. Demonstracja 
przebiegła tak, jak za-
powiadano – głośno, ale 
bez palenia opon. Nikt 
z władz Kompanii nie wy-
szedł do protestujących 
górników. 

ŁK

Abp Damian Zimoń troskę o sprawy ludzi pracy wpisuje w swoje dzieło ewangelizacji

Damian Zimoń 
zawsze szczególną 
uwagę poświęcał 
problemom 
społecznym 
Śląska, docenia też 
rolę Solidarności.

Uśpić Waldka, nie Halembę

Tylko wspólne działania związków przynoszą skutek
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