
38
procent Polaków 

pozytywnie ocenia 
działalność NSZZ 

Solidarność. 
To najlepszy wynik 

od 13 lat.
WIĘCEJ » STRONA 5

KATOWICE
07.07.2010

Nr272010

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosckatowice.pl

Jakub Stelina: Jeśli pracodawca się 
zgadza na wspomaganie nauki swojego 
pracownika, warto z nim zawrzeć 
specjalną umowę.  » STRONA 3

Zdzisław Goliszewski: Nie wykluczamy 
rozpoczęcia przygotowań do czynnej 
akcji protestacyjnej w całym sektorze 
zbrojeniowym. » STRONA 4

Ile ton przerzuca codzien-
nie kasjerka? Czy łatwo jest 
uśmiechać się do klientów, 
kiedy za uchem krzyczy kie-
rownik, a przerwa na posiłek 
trwa kilka minut? Pracy „na 
kasie” można było spróbo-
wać podczas happeningu 
zorganizowanego w ramach 
kampanii „Uśmiechnięta ka-
sjerka”.

W kilku miejscach stolicy 
ustawiono sklepowe kasy, gdzie 
każdy mógł usiąść i wcielić 
się na chwilę w rolę kasjerki. 
W ten sposób organizatorzy 
akcji starali się zwrócić uwagę 
opinii publicznej na problem 
ciężkich warunków pracy osób 

zatrudnionych w dużych sie-
ciach handlowych.

Według Marleny Laskowskiej 
z Komisji Krajowej Solidarności 
sytuacja pracowników marke-
tów jest bardzo trudna. – Na-
gminnym zjawiskiem w super- 
i hipermarketach jest mobbing. 
Przełożeni często w wulgarny 
i poniżający sposób odnoszą 
się do pracowników, nawet 
w obecności klientów – zauważa 
Laskowska. Problemem są też 
niskie płace, umowy wyłącznie 
na czas określony, ignorowanie 
wymogów bezpieczeństwa, 
a także fatalna organizacja pracy. 
– Często grafi ki w marketach 
ustalane są z dnia na dzień. Ka-

sjerki wzywane są do pracy w 
weekendy, a nawet w trakcie 
urlopu, co uniemożliwia im 
prowadzenie normalnego życia 
rodzinnego – dodaje.

W trakcie happeningu zbie-
rano podpisy pod petycją, 
która zostanie skierowana do 
zarządów wszystkich dużych 
sieci handlowych w Polsce. – 
Jeśli uda nam się zebrać wy-
starczającą liczbę podpisów, 
zarządy sieci handlowych nie 
będą mogły udawać, że prob-
lem nie istnieje. Wierzymy, że 
klientom nie jest obojętne, 
w jakich warunkach pracują 
osoby, które obsługują ich w 
sklepach – twierdzi Krzysztof 

Zgoda z Komisji Krajowej „S”. 
Apel można wesprzeć również 
na stronie internetowej akcji 
– www.usmiechnietakasjerka.
pl. Do tej pory zgromadzono 
ponad 5000 podpisów. 

Przebieg kampanii można 
śledzić także na portalach społecz-
nościowych, takich jak Facebo-
ok czy Youtube.  –  Codziennie 
otrzymujemy dziesiątki maili i 
wpisów na Facebooku od ludzi 
pracujących w różnych sieciach 
handlowych, którzy wspierają 
akcję i piszą o problemach wy-
stępujących w ich marketach – 
mówi Mariusz Skrzypek jeden z 
organizatorów kampanii.

ŁK, DIKK

W 
drugiej turze 
wyborów 
Bronisław 
Komorow-
ski zyskał 

poparcie 53,01 proc wybor-
ców. Jarosław Kaczyński 
- 46,99. Wynik wyborów 
jeszcze kilka godzin po 
zamknięciu głosowania 
był niewiadomą. Rezulta-
ty z połowy obwodów po-
dawane przez Państwową 
Komisję Wyborczą wska-
zywały wręcz na zwycię-
stwo Kaczyńskiego. Szalę 
na korzyść kandydata PO 
przechyliły ostatecznie 
najpóźniej zliczone wyniki 
z dużych miast.

Bronisław Komorowski 
okazał się zwycięzcą rów-
nież w woj. śląskim. Kan-
dydata PO poparło tu 57,4 
proc. wyborców, a lidera PiS 
42,6 proc.  Marszałek Sejmu 
prawie we we wszystkich 
dużych miastach. Jarosław 
Kaczyński - w Jastrzębiu 
Zdroju i kilku powiatach 
ziemskich i wielu gminach. 
Frekwencja w województwie 
śląskim wyniosła 54,29 proc. 
i była minimalnie mniejsza 
niż w pierwszej turze.

Przed Bronisławem Ko-
morowskim stoją teraz wiel-
kie wyzwania. Pierwsze to 
wypełnienie obietnicy, że 
jego prezydentura będzie 
czasem zgody narodowej, 
a on sam będzie zasypywał 
„rowy odziedziczone po 

trudnej, bolesnej historii. 
Zadanie ma trudne, bo obej-
muje urząd  w momencie, 
gdy kraj podzielony jest na 
3 części – zwolenników jego 
oraz Jarosława Kaczyńskie-
go oraz największą grupę 
tych, którzy w ogóle nie 
poszli na wybory. 

Komorowski będzie też 
musiał wypełnić inne zo-
bowiązania wobec wybor-

ców i obietnice, które hoj-
nie rozdawał,  zwłaszcza w 
ostatnich dniach kampanii. 
To oznacza, że  m.in. będzie 
musiał zawetować ewen-
tualne wydłużenie wieku 
emerytalnego (co bardzo 
poważnie rozważa rząd, a 
czemu Komorowski jako 
kandydat na prezydenta się 
przeciwstawiał). Wśród in-
nych ważnych, a trudnych 
do spełnienia obietnic Ko-
morowskiego można wy-
mienić też reformę systemu 
ochrony zdrowia, uszczel-
nienie KRUS czy  podwyżki 
dla sfery budżetowej. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Bronisław Komorowski zwyciężył w wyborach prezydenckich. – Głowę państwa czeka dużo pracy. Czekamy na 
spełnienie jego wyborczych obietnic – mówi Piotr Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

I po wyborach. Czas spełniać obietnice

Co zwycięstwo Bronisława 
Komorowskiego oznacza dla 
Solidarności?

– Piotr Duda, przewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności: Na razie czeka-
my. Przed nowym prezyden-
tem ciężka praca. Kilkakrot-
nie zapowiedział, że będzie 
próbował zachęcić do siebie 
nieprzekonanych wyborców. 
Mówił o różnych ważnych 
ustawach, mówił o dialogu z 
opozycją, podkreślał, że chce 
być prezydentem wszystkich 
Polaków, również tych, którzy 
go nie poparli. Więc my jako 

Solidarność czekamy i uważ-
nie się przyglądamy...
Czego pan oczekuje w pierw-
szej kolejności?

– Nie umiem się doczekać 
września, kiedy to według 
Bronisława Komorowskiego 
nauczyciele dostana 30-pro-
centowe podwyżki. Z nie-
cierpliwością oczekuję na 
zapowiadane przez nowego 
prezydenta podwyżki rent i 
emerytur. Rozumiem też, że nie 
będzie zmian w emeryturach 
mundurowych i górniczych, 
przynajmniej takie zapowiedzi 
padały z ust Bronisława Ko-

morowskiego. Przed nowym 
prezydentem dużo pracy, bo 
sejmowej zamrażarki, gdzie 
jako marszałek Sejmu chował 
ważne ustawy, nie da się do 
Pałacu Prezydenckiego zabrać. 
Więc czekamy na efekty jego 
pracy. A jeżeli nic z nich nie 
wyjdzie, to niech przynaj-
mniej zbuduje zapowiadane 
1000 km autostrad, żebyśmy 
mieli po czym jechać do sto-
licy, aby przypomnieć jakie 
składał obietnice.  
Czy nowy prezydent powinien 
wykonać jakiś gest w stosun-
ku do Solidarności?

– Dlaczego nie? Jeśli chce 
rozmawiać, jeśli chce wznieść 
się ponad podziały, to proszę 
bardzo, czekamy!
Jako Solidarność liczymy na 
aktywność ustawodawczą 
nowego prezydenta?

– Jeśli będą sprawy do-
tyczące ludzi pracy czy 
związków zawodowych, 
to nie wykluczam, że bę-
dziemy się z nimi zwracać 
również do prezydenta. 
I zobaczymy, jaka będzie 
reakcja: czy będzie chciał 
łączyć, a nie dzielić. Czy 
będzie z nami współpraco-

wał, czy wręcz odwrotnie. 
To będzie test. 
Podczas wieczoru wyborcze-
go nowy prezydent odwoły-
wał się do solidarnościowej 
tradycji...

– Owszem, „Nie ma wolno-
ści bez Solidarności” to ważne 
hasło, ale to już historia. Mi-
nęło 30 lat, dziś walczymy nie 
o prawa polityczne, ale prawa 
pracownicze i związkowe, o 
godną pracę, o godne płace. 
Tych haseł, tych wartości w 
wypowiedziach Bronisława 
Komorowskiego jak dotych-
czas brakuje. 

Sklepowa kasa w samym centrum Warszawy

Źle, że nowy prezydent 
nie mówi o prawach 
pracowniczych
i związkowych.

Solidarność czeka i uważnie się przygląda...

Tą akcją związkowcy starali się pokazać, jak trudna jest praca
sklepowej kasjerki

Foto: Marlena Laskowska
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TRZY pytania
Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Recepta na kryzys – kształcenie ustawiczne
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Ś redniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach współ-
pracuje z Śląsko-Dąbrowską Solidarnością 
przy projekcie „Promocja kształcenia usta-
wicznego w województwie śląskim”...

– Kształcenie ustawiczne to temat pro-
mowany w Unii Europejskiej już od wielu 
lat. W Polsce stosunkowo niedawno pozna-
liśmy samo pojęcie – co to jest kształcenie 
ustawiczne, na czym ono polega. Ważne 
jest, żeby wiedzieć jak pozyskiwać fundu-
sze na kształcenie ustawiczne. Dzisiaj są 
projekty unijne, ogromne pieniądze, które 
Unia inwestuje w kapitał ludzki. Doskona-
łym przykładem na to, że można się uczyć 
mając więcej niż naście lat jest prezes Izby 
Rzemieślniczej w Katowicach prof. Jan Kli-
mek, który zaczynał jako cukiernik, a dzisiaj 
wykłada w Szkole Głównej Handlowej. 
Kształcenie ustawiczne to także jedna z 
recept na kryzys. Wprowadzając na rynek 
coraz lepiej wykształconych pracowników, 
przyczyniamy się do rozwoju polskiej 
gospodarki – to jest oczywiste. Co więcej, 
kształcenie ustawiczne pozwala ludziom 
mającym problemy z pracą we własnym 
zawodzie dostosować się do wymogów 
rynku i wykonywać inną pracę.

A propos kryzysu, jak radzą sobie z nim rze-
mieślnicy, mali i średni przedsiębiorcy?

– Bardzo różnie. W rzemiośle, tak samo 
jak w innych sektorach gospodarki, wiele 
zależy od branży. Przedsiębiorcy jednych 
branż radzą sobie nieźle, innych trochę 
gorzej. Problem jest jeżeli duże korpo-
racje, z którymi kooperują rzemieślnicy, 
mają trudności spowodowane kryzysem. 
Jednak zdecydowana większość rzemieśl-
ników działa na rynkach lokalnych, gdzie 
ich marka jest znana od wielu lat i ci radzą 
sobie całkiem dobrze. Czy jest kryzys, czy 
go nie ma ludzie muszą kupować gdzieś 
chleb, naprawiać samochody czy chodzić 
do fryzjera.
Za nami wybory prezydenckie. W kampanii 
padło wiele obietnic dotyczących przed-

siębiorców np. o ułatwieniu zakładania 
działalności gospodarczej. Jak rzemieślnicy 
przyjęli wynik wyborów i czego oczekują 
od nowego prezydenta?

– Nasze środowisko jest bardzo duże. 
W samej Izbie Rzemieślniczej w Katowicach 
zrzeszamy ponad 8 tys. przedsiębiorców, 
którzy mają różne sympatie polityczne
i to jest dobre, na tym polega demokracja. 
Chcielibyśmy żeby różne zapowiedzi weszły 
w życie. Jest wiele problemów dotyczących 
środowiska rzemieślniczego, które należy 
rozwiązać. Od wielu lat czekamy na usta-
wę o rzemiośle. Oczekujemy też rozwiązań 
dotyczących poszczególnych branż. Jeżeli 
chodzi o zakładanie działalności gospodar-
czej i inicjatywę tzw. „jednego okienka”, to 
jest to totalna kompromitacja. Rzeczywiście 
trzeba ułatwić zakładanie przedsiębiorstw 
tym bardziej, że w tej kwestii świat nam 
ucieka. W niektórych krajach np. działal-
ność gospodarczą można założyć przez 
Internet. My dyskutujemy o jednym okien-
ku, a doskonale wiemy, że nie da się tego 
zrobić. Został wybrany nowy prezydent i 
oczywiście życzymy mu wszystkiego do-
brego, z ocenami należy poczekać.

ŁK

Czy jest kryzys, czy go 
nie ma, ludzie muszą 
kupować gdzieś chleb, 
naprawiać samochody 
czy chodzić do fryzjera.

LICZBA tygodnia

11,6 proc.
wyniosła według wstępnych szacunków 
stopa bezrobocia w czerwcu. Była o 0,3 pkt 
procentowego niższa niż w maju.
Jak podał w komunikacie resort pracy, 
z meldunków nadesłanych przez urzędy 
pracy wynika, że liczba bezrobotnych 
w czerwcu  wyniosła 1 mln 846 tys. osób
i była o 62 tys. osób mniejsza niż w maju. 
Bezrobocie spadło we wszystkich wojewódz-
twach, najwięcej w województwach warmiń-
sko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,7 
pkt proc.), najmniej w województwach mazo-
wieckim i śląskim (po 0,2 pkt proc.).  „Spadek 
bezrobocia dotyczy głównie mężczyzn, zatrud-
niających się przy pracach sezonowych w rolni-
ctwie, ogrodnictwie, leśnictwie, budownictwie”  
– napisano w komunikacie resortu pracy. 

W wieku 89 lat zmarła prof. Irena Bajerowa, wybitna ba-
daczka dziejów języka polskiego, współtwórczyni śląskiej 
polonistyki, pierwszy wybrany w demokratycznych wyborach 
prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wieloletni 
kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego w Instytucie Fi-
lologii Polskiej. Od 1980 r. należała do Solidarności UŚ, której 
pozostała wierna do końca. 

W pierwszych dniach stanu wojennego Irena Bajerowa, pełniąca 
wówczas funkcję prorektora ds. studenckich, została internowana wraz 
z ówczesnym rektorem UŚ, późniejszym marszałkiem Senatu Augustem 
Chełkowskim. Byli jedynymi internowanymi rektorami polskich uczelni. - 
Pani profesor była od początku do końca jednoznaczna. W jednoznacz-
ny sposób opowiadała się za określonym systemem wartości. Solidar-
ność była dla niej spełnieniem. Uczestniczyła w wykładach Wszechnicy 
Górnośląskiej, powołanej przez Solidarność UŚ. Była naukowcem, ale 
mówiła językiem przystępnym. W sytuacjach trudnych  niosła pomoc 
i pocieszenie, była otwarta na każdego człowieka. Studentka, z którą 
osadzono ją w więzieniu, opowiadała, że przetrwała tylko dzięki niej – 
wspomina Ewa Żurawska, przewodnicząca Solidarności na UŚ.

Prof. Bajerowa była córką wybitnego polskiego językoznawcy Ze-
nona Klemensiewicza. W 1938 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, które za rok przerwała wojna. Naukę ukończyła na taj-
nych kompletach. Związała się z ruchem konspiracyjnym – Związkiem 
Walki Zbrojnej i Armią Krajową. Wtedy też poznała Karola Wojtyłę 
oraz swojego przyszłego męża Kazimierza Bajera. 

Po wojnie doktoryzowała się na UJ, ale ze względu na niechęć ów-
czesnych władz uniwersyteckich, m. in. spowodowaną jej przeszłością 
w AK, przyjęła propozycję pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w 
Katowicach. Tam, a później na założonym w 1968 r. Uniwersytecie 
Śląskim, tworzyła podstawy śląskiej humanistyki.

Na początku lat 90. prof. Bajerowa przeszła na emeryturę, ale 
wciąż kontynuowała pracę badawczą. Ewa Żurawska wspomina, że 
pani profesor, mimo problemów zdrowotnych i miejsca zamieszkania 
w Krakowie, wciąż uczestniczyła w związkowych spotkaniach. – Inte-
resowało ją wszystko, co działo się w środowisku Solidarności UŚ, re-
agowała na każde nasze zaproszenie. Obiecała nam przekazać swoje 
wspomnienia. Nie zdążyła  - z żalem mówi przewodnicząca.

Irena Bajerowa była członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. 
Polskiej Akademii Nauk. Otrzymała liczne odznaczenia cywilne i 
wojskowe, wiele wyróżnień i nagród w tym min. prestiżową nagrodę 
„Lux ex Silesia”, ustanowioną przez metropolitę śląskiego. W 2008 r. 
została doktorem honoris causa UŚ.

BEA

INNI napisali

Pracownicy boją się 
korzystać z urlopu 
macierzyńskiego 

N
ieznajomość prawa i trudna sytuacja 
na rynku pracy powodują, że tylko 
około 1/3 pracowników korzysta z 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego. To 
nowe uprawnienie, które przysługuje pod-
władnym od tego roku. Obecnie mogą oni 
samodzielnie zdecydować, czy skorzystają z 
dodatkowych dwóch tygodni wolnych na 
opiekę nad dzieckiem (lub trzech w przy-
padku urodzenia co najmniej dwojga dzieci 
jednocześnie). W kolejnych latach wymiar 
ten będzie stopniowo wzrastał do odpo-
wiednio sześciu lub ośmiu tygodni.

– Pracownicy rezygnują z dodatkowe-
go urlopu macierzyńskiego, bo obawiają 
się pogorszenia swojej pozycji w fi rmie. A 
sytuacja na rynku pracy nadal jest trudna 
– mówi Dorota Głogosz z Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych.

Rodzice mogą się obawiać, że jeśli sko-
rzystają z nieobowiązkowego urlopu, będą 
postrzegani przez fi rmę jako osoby mniej 
zainteresowane jej działalnością i stwarza-
jące kłopoty w organizacji pracy. Muszą 
liczyć się też z tym, że im dłużej nie będzie 
ich w pracy, tym większa szansa na to, że 
pracodawca znajdzie zastępstwo na ich 
stanowisko. A sytuacja na rynku pracy, po 
ubiegłorocznym spowolnieniu gospodar-
czym i wzroście bezrobocia, nie jest łatwa. 
Zwłaszcza że pracownicy muszą łączyć 
życie zawodowe z obowiązkiem opieki 
nad małym dzieckiem. 

– Same fi rmy mogą też sygnalizować 
podwładnym, że korzystanie z dodatko-
wych uprawnień jest niemile widziane. 
Okazanie takiego niechętnego stosunku, 
nawet w nieformalny sposób, nie jest trud-
ne – mówi Wanda Nowicka z Federacji na 
Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. 

Pracownik zastanowi się, czy nie zre-
zygnować z dwóch tygodni wolnego na 
opiekę nad dzieckiem, skoro ceną może 

być np. brak premii lub pomijanie przy 
awansie.

Problemem może być też nieznajomość 
przepisów, które określają zasady korzystania 
z nowego uprawnienia rodzicielskiego.

– Pracodawcy nie mają obowiązku infor-
mowania pracowników o prawie do takiego 
urlopu i na pewno z własnej woli nie będą 
tego robić – mówi Stanisław Szwed, poseł 
PiS, wiceprzewodniczący sejmowej komisji 
polityki społecznej i rodziny. (...) 

– Najpierw konieczne jest  dokładne 
sprawdzenie, kto korzysta z dodatkowego 
urlopu, kto z niego rezygnuje i dlaczego, 
jak często rodzice po zakończeniu urlopu 
dodatkowego decydują się na urlop wycho-
wawczy itp. – mówi Dorota Głogosz.

Jej zdaniem umożliwi to jasne określenie, 
jakie rozwiązania najbardziej sprzyjają po-
dejmowaniu decyzji o posiadaniu dzieci.

– Błędem było dzielenie urlopu na 
część zwykłą i dodatkową – uważa Stani-
sław Szwed.

Jego zdaniem konieczne jest rozważa-
nie, czy nie należy po prostu wydłużyć 
obowiązkowego urlopu macierzyńskiego 
i zrezygnować z jego części dodatkowej.

 » Dziennik Gazeta Prawna, 
2 lipca 2010, Łukasz Guza

 

KE za późniejszym 
odchodzeniem na 
emerytury

C
hoć decyzja o wieku emerytalnym 
należy do kompetencji krajowych, 
Komisja Europejska opowiada się 

za przesunięciem wieku odchodzenia na 
emeryturę w UE, alarmując, że obecne 
systemy są „nie do utrzymania”. 

Takie ostrzeżenie znalazło się w doku-
mencie KE (tzw. Zielona Księga), który ofi -
cjalnie zostanie opublikowany w środę i 
ma rozpocząć debatę na temat przyszłości 
emerytów w Europie. 

„Należy sprawić, by czas spędzany 
na emeryturze nie wydłużał się nadal 
w stosunku do czasu pracy”. To ozna-
cza nic innego jak podniesienie wieku 
odchodzenia na emeryturę. Obecnie 
wynosi on w UE średnio 61,4 lata (dane 
OECD z 2008 roku) i jest niższy niż 
w Japonii (prawie 70 lat) i USA (pra-
wie 65 lat). 

„Jeśli ludzie, żyjąc coraz dłużej, nie 
będą pracować dłużej, to koszty utrzy-
mania systemów emerytalnych wzrosną 
w sposób nie do utrzymania” - ostrzega 
KE. I podaje dane, iż obecnie na jednego 
emeryta mamy w Europie cztery osoby 
aktywne, natomiast w 2060 roku na 
jedną osobę w wieku powyżej 65 lat 
będą przypadać tylko dwie osoby ak-
tywne zawodowo. 

Zdaniem KE, zjawisko starzenia się 
społeczeństwa, które z jednej strony 
jest wynikiem małej liczby narodzin 
dzieci w UE, a z drugiej rosnącej średniej 
długości życia, jeszcze się nasili. Szacu-
je się, że w 2060 roku ludzie będą żyć o 
siedem lat dłużej. 

Z drugiej strony większość krajów UE 
boryka się obecnie z kłopotami fi nansów 
publicznych, ma nadmierny defi cyt i dług 
publiczny. Dlatego reformy systemów 
emerytalnych stają się koniecznością. 
Zapowiedziało je w ostatnich miesią-
cach coraz więcej państw, w tym Grecja, 
Hiszpania, Francji i Niemcy. 
» Polska Agencja Prasowa, 6 lipca 2010

Wspomnienie o prof. 
Irenie Bajerowej

Foto: internet

Foto: internet
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T
o wnioski z zorga-
nizowanej przez 
Śląsko-Dąbrowską 
Solidarność konfe-
rencji „Kształcenie 

ustawiczne jako źródło adap-
tacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz pracowni-
ków”, która we wtorek 6 lipca 
odbyła się w Katowicach. Jej 
gośćmi byli pracodawcy, re-
prezentanci instytucji szko-
leniowych oraz związkow-
cy. Konferencja była częścią 
unijnego projektu „Promocja 
kształcenia ustawicznego w 
woj. śląskim”, prowadzonego 
przez Śląsko-Dąbrowską Soli-
darność wspólnie z katowicką 
Izbą Rzemieślniczą. 

Z analizy przeprowadzonej 
przez koordynatorkę projektu 
Agnieszkę Lenartowicz-Łysik ze 
Śląsko-Dąbrowskiej „S” wyni-
ka, że znaczenie inwestowania 
w edukację pracowników jest 
w naszym regionie coraz bar-
dziej dostrzegane. - Zarówno 
te największe fi rmy, jak np. Po-
łudniowy Koncern Węglowy, 
jak i małe zakłady rzemieśl-
nicze, wiedzą, że kształcenie 
pracowników wiąże się dla 
fi rmy z wieloma korzyściami. 
Niestety, zdarzają się też sytu-
acje, że pracownikom celowo 

utrudnia się poszerzanie kwa-
lifikacji - mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

Dofi nansowanie i urlopy
W ramach projektu prze-

badano kilkadziesiąt firm 
–  sprawdzano, w jaki sposób 
pracownicy się dokształcają 
i czy mają w tym wsparcie 
swoich zakładów. Na podsta-
wie tego badania wyłoniono 
14 podmiotów, zatrudniają-
cych łącznie w sumie ponad 
8 tys. osób, których wkład w 
kształcenie ustawicznego pra-
cowników uznano za znaczący 
i warty popularyzacji. Docelo-
wo opisy tych dobrych prak-
tyk zostaną opublikowane w 
specjalnym folderze.

- Wciąż najbardziej cenio-
nym sposobem wspomagania 

pracowników jest dofinan-
sowanie kosztów nauki w 
formach szkolnych, sięgają-
ce nawet 100 procent. Bywa 
uzależnione od wyników w 
nauce i przydatności kierunku 
studiów czy kursu dla dzia-
łalności firmy - relacjonuje 
wyniki badań Agnieszka Le-
nartowicz- Łysik. 

Urlopy szkoleniowe dla 
podejmujących naukę bez 
skierowania od pracodawcy 
to kolejne narzędzie, z któ-
rego korzystają fi rmy chcące 
wspomóc swoich kształcących 
się pracowników. – Czasem są 
to dodatkowe dni urlopu płat-
nego, czasem tylko zgoda na 
urlopy bezpłatne. Wszystko 
zależy od specyfi ki zakładu 
i relacji pracodawca - pracownik 
– mówi koordynatorka projek-
tu. Zaznacza też, że pracodawcy 
chętnie zgadzają się na to, by 
ich pracownicy kształcili się w 
szkołach i na kursach fi nanso-
wanych z pieniędzy unijnych 
czy organizowanych przez 
związki zawodowe. - Bywa 
i tak, że wiedza wyniesiona 
z takich zajęć jest później na 
wewnętrznych spotkaniach 
przekazywana innym członkom 
zespołów - mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

Prowadzony przez Soli-
darność projekt ma również 
na celu popularyzację kon-
kretnych postaw, prezenta-
cję osób, które zdecydowały 
się na naukę często po wielu 
latach przerwy. Mówił o tym 
podczas swojego wystąpienia 
na konferencji wiceprzewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Bogdan Biś. On sam za-
czynał wiele lat temu swoją 
karierę zawodową jako elek-
tromonter, dziś ma dyplom 
inżynierski renomowanej 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Kształci się też 
jego żona. - Dzieci dorosły, 
uznaliśmy że pora coś zmie-

nić. Żona zdobyła całkowicie 
nowy zawód. Warto się uczyć, 
warto się rozwijać – zachęcał 
Bogdan Biś. 

Obowiązek bez uprawnień
Co ważne, pracodawca ma 
obowiązek ułatwiania pra-
cownikom podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Taki 
zapis znajduje się w Kodeksie 
pracy. –To już nie jest prywatna 
sprawa pracownika. Zgodnie 
z tym przepisem pracodawca 
jest zobowiązany wspomagać 
pracownika – mówił podczas 
konferencji prof. Jakub Stelina 
z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Niestety, ten przepis Ko-
deksu pracy nie rodzi po stro-
nie pracowników żadnych 
uprawnień. – Nie możemy 
od pracodawcy domagać się 
specjalnego traktowania tylko 
z tego powodu, że się kształ-
cimy. Pracownicy nie mają 
prawnych narzędzi wpływu 
na swojego pracodawcę - za-
znacza prof. Stelina.

Co więc możemy? Jak wy-
jaśnia Jakub Stelina w połowie 
lipca wejdą w życie znowelizo-
wane przepisy Kodeksu pracy, 
które przejmują unormowania 
wcześniej zawarte w ministe-
rialnych rozporządzeniach. 
- Obowiązujące wcześniej 
„skierowania” pracownika na 
szkolenia oznaczało, że to od 
zgody pracodawcy zależna była 
nauka pracownika. W konse-
kwencji za tym skierowaniem 
szły obowiązki pracodawcy, 
związane np z urlopem czy 
dofinansowaniem – mówi 
Jakub Stelina.

Teraz te obowiązki znalazły 
się bezpośrednio w Kodeksie 
pracy, w podpunktach paragra-
fu 103. - Zasada ogólna - dobra 
wola pracodawcy - została 
utrzymana - mówi prof. Stelina. 
Jak zaznacza, nowe przepisy 
utrzymują rozróżnienie, czy 
nauka prowadzona jest z inicja-

tywy pracodawcy czy też nie. 
W tym pierwszym przypadku 
uczącemu się pracownikowi 
przysługuje urlop szkolenio-
wy, zwolnienie z pracy na czas 
zajęć. - Jeśli pracodawca powie 
„nie”, pracownik może oczywi-
ście się uczyć, nie może jednak 
domagać się od pracodawcy 
specjalnych przywilejów. 

Warto zawrzeć umowę
Jakub Stelina zaznacza, że jeśli 
pracodawca się zgadza na wspo-
maganie nauki swojego pra-
cownika, warto z nim zawrzeć 
specjalną umowę. – Można 
w niej zawrzeć obowiązki 
pracodawcy, np. dodatkowe 
urlopy czy dofi nansowanie 
studiów czy chociażby do-
jazdów. Ale też można tam 
zapisać obowiązki pracowni-
ka, np. zwrot świadczenia w 
przypadku odejścia z fi rmy z 
własnej inicjatywy. 

Jak mówiono podczas kon-
ferencji, pomimo niewielkiego 
wsparcia ze strony prawa dla 
uczących się, kształcenie prze-
żywa w Polsce rozkwit. W 2007 
roku co druga osoba w wieku 
19-24 lat uczyła się. W 1990 
roku było to tylko 13 proc. – 
mówił prof. Janusz Strużyna 
z Akademii Ekonomicznej w 
Katowicach. 

–Nakłady na kształcenie dają 
w efekcie stabilizację i demokra-
tyzację polityki. Wzmacniają 
fi rmy i pracowników. Przestrze-
gam jednak przed fetyszyzacją 
kształcenia. Masowy nacisk na 
naukę może spowodować, że w 
naszym kraju zrodzi się kolejny 
podział w społeczeństwie - na 
tych którzy się uczą i nie, na 
tych znających obsługę kom-
putera i zupełnie „zielonych” 
w tym temacie - mówił prof. 
Janusz Strużyna. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z kształ-
cenia ustawicznego. Nauce w dorosłym wieku sprzyjają i przepisy i oferta rynkowa. Najważniejsze jednak są chęci. 

Masz prawo do dalszej nauki.
Najpierw przekonaj pracodawcę

–  Wciąż najbardziej cenionym sposobem wspomagania pracowników jest dofi nansowanie kosztów nauki 
– mówi koordynatorka projektu Agnieszka Lenartowicz-Łysik

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie pracodawców, związkowców i przedstawicieli 
instytucji szkoleniowych

Jeśli pracodawca 
powie „nie”, pracownik 
może oczywiście się 
uczyć, nie może 
jednak domagać 
się od pracodawcy 
specjalnych 
przywilejów. 

Konferencja była częścią 
realizowanego od kwietnia 
do października tego roku 
unijnego projektu „Promo-
cja kształcenia ustawicz-
nego w województwie ślą-
skim”, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Jego celem jest populary-
zacja idei nauki przez całe 

życie, a rozumianej jako 
zwykłe kursy i szkolenia za-
wodowe, a także wieczoro-
we szkoły, studia wyższe jak 
i podyplomowe. Ważne jest 
również przekonanie szefów 
przedsiębiorstw czy kierują-
cych działami personalny-
mi, że warto inwestować w 
pracowników, bo to pozwala 
fi rmie zachować konkuren-
cyjność.

Reklama

Foto: TŚD Foto: TŚD
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Gliwice
» JUBILEUSZ 25-LECIA sakry 
biskupiej świętował biskup pomocniczy 
Diecezji Gliwickiej ks. Gerard Kusz. 
Z tej okazji w Katedrze pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła odprawiona 
została uroczysta msza święta. Za 
25 lat posługi biskupiej ks. Kuszowi 
podziękowali również gliwiccy 
związkowcy z Solidarności.
„Posłuszeństwo i pokój” – to przesłanie 
posługi biskupiej Gerarda Kusza. 
– Nie ma pokoju serca, jeśli nie zaufa 
się Bogu całkowicie. Zawierzenie życia 
Bogu uwalnia od dyktatu emocji, presji 
chwili. Bóg wie, co dla mnie dobre i 
jemu zaufałem. Bo i cóż człowiek może 
więcej – mówi bp. Gerard Kusz. 

Tarnowskie Góry
» JAN JELONEK, przewodniczący 
Solidarności w Hucie „Miasteczko 
Śląskie” w Miasteczku Śląskim został 
nowym szefem Terenowej Sekcji 
Problemowej NSZZ Solidarność Powiatu 
Tarnogórskiego. Na tym stanowisku 
zastąpił Marka Klementowskiego 
z górniczej Solidarności, który 
zrezygnował z ponownego ubiegania 
się o tę funkcję.
– W swojej pracy będę akcentował 
służebną funkcję naszej sekcji wobec 
ludzi i komisji zakładowych. Zawsze 
będziemy gotowi służyć im swoją 
wiedzą i pomocą. Terenowa Sekcja 
Problemowa powinna być pomostem, 
inicjującym współpracę Solidarności 
z władzami powiatu i gminami 
ościennymi – podkreśla Jan Jelonek. 

Jastrzębie Zdrój
» PREMIE DLA PERSONELU 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Rydułtowach wynegocjowali podczas 
dwóch spotkań z pracodawcą 
związkowcy z zakładowej Solidarności. 
Jednorazowe dodatki w wys. 330 
zł brutto otrzymają pielęgniarki 
zatrudnione w tzw. oddziałach 
obciążonych, a 280 zł pozostałe. 
Premia w wys. 120 zł przypadnie 
w udziale innemu białemu 
personelowi medycznemu, a 100 
zł otrzymają pracownicy personelu 
pomocniczego: administracji, działu 
technicznego i salowe.

» W SIEDZIBIE Biura Terenowego 
odbyło się cykliczne spotkanie 
jastrzębskich związkowców z 
Solidarności z prezydentem 
miasta Marianem Janeckim i jego 
zastępcą Krzysztofem Baradziejem. 
Przedstawiciele Urzędu Miasta 
poinformowali związkowców o 
trwających inwestycjach w Jastrzębiu 
oraz realizacji miejskiego budżetu. 
Spotkania Solidarności z władzami 
miasta odbywają się dwa razy w roku. 
Kolejne zaplanowane zostało jesienią.
 
» ZOBOWIĄZANIE, DOTYCZĄCE 
wycofania się z kary nałożonej na 
przewodniczącą Komisji Zakładowej 
NSZZ Solidarność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 
Śląskim, złożyła dyrektor MOPS 
podczas spotkania z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, 
związkowców z Solidarności oraz 
pracowników ośrodka
– W wodzisławskim MOPS doszło 
do wewnętrznego spotkania 
pojednawczego całej załogi 
z pracodawcą. Mamy nadzieję, że 
dyrekcja ośrodka na zawsze odstąpi 
od stosowania praktyk mobbingowych. 
Oczekujemy, że porozumienia 
doprowadzi do korzystnych zmian 
w relacjach pomiędzy dyrekcją a 
personelem – mówi Danuta Jemioło.

Z BIUR 
terenowych

Solidarność w Elektrociepłowni 
ELCHO w Chorzowie sprzeciwia 
się planom podziału zakładu 
na mniejsze podmioty, współ-
pracujące na zasadzie outsou-
rcingu.  - Outsourcing oznacza 
najczęściej zwolnienia i obniżki 
płac – mówi Krystian Salamon, 
szef Solidarności w ELCHO. 

Większość udziałów w spół-
ce ELCHO należy do czeskiego 
koncernu CEZ Group, która jest 
również właścicielem Elektrowni 
Skawina. - Wprowadzenie out-
sourcingu w Skawinie skończyło 
się cięciami zatrudnienia i obniż-
kami pensji. Zresztą trudno się 
spodziewać, aby wyodrębnienie 
ze spółki kilku małych firm, które 
mają tej spółce świadczyć usłu-
gi jako firmy zewnętrzne, czyli  
właśnie outsourcing, oznaczał 
jakieś korzyści dla pracowni-
ków dzielonej spółki – ocenia 
Salamon. Podkreśla też, że o ile 
ta operacja w Skawinie był ele-
mentem restrukturyzacji zakładu 
znajdującego się w trudnej sytu-
acji finansowej, to Elcho nie ma 

żadnego ekonomicznego uza-
sadnienia, bo chorzowska elek-
trociepłownia jest już od dawna 
zrestrukturyzowana. –  Z 711 
zatrudnionych zostało 125 osób.  
Elcho Chorzów jest najbardziej 
zyskowną  i najbardziej wydajną 
spółką działającą w CEZ Group. 
W krajach Unii Europejskiej do 
wyprodukowania  1 MW energii 
potrzebna jest  grupa  4 -  6 osób, 
w naszej elektrociepłowni zale-
dwie 0,5 osoby – podkreśla szef 
zakładowej Solidarności.  

Związkowcy zapowiadają, że 
jeśli czeski koncern nie zrezygnuje 
z planów podziału ELCHO na 
mniejsze podmiotu  i wprowa-
dzenia outsourcingu, to pojadą 
do Pragi, aby tam zamanifesto-
wać swój sprzeciw przed siedzibą 
CEZ Group.. 

 Zakładowa Organizacja Związ-
kowa NSZZ „Solidarność” w 
ELCHO Chorzów zrzesza 96 
spośród 125 zatrudnionych w 
elektrociepłowni, czyli niemal 
całą załogę. 

POD

S
ekretariat Handlu, 
Banków i Ubezpie-
czeń istnieje od 
1992 roku. W jego 
skład wchodzą trzy 

sekcje krajowe. W kadencji 
2010-2014 wszystkie będą 
miały siedzibę w Katowi-
cach. – To znacznie uspraw-
ni działalność Sekretariatu 
– mówi Bujara. Do tej pory 
sekcja ubezpieczeń mieściła 
się w Poznaniu, banków w 
Tarnowie.

Przewodniczący Sekreta-
riatu zaznacza, że w nowej 
kadencji w dalszym ciągu 
najważniejsza będzie walka 
o poprawę warunków pracy 
i płacy w placówkach han-
dlowych oraz w bankach i 
fi rmach ubezpieczeniowych. 
– Sytuacja pracowników 
handlu nigdy nie należała 
do dobrych, równocześnie ze 
względu na kryzys znacznie 
pogorszyły się warunki pracy 
w instytucjach fi nansowych. 
Pracodawcy próbują się aseku-
rować przed spowolnieniem 
gospodarczym poprzez cięcie 
kosztów osobowych, mimo 
że banki i fi rmy ubezpiecze-
niowe cały czas generują 

zyski. Systematyczne ogra-
niczenia etatów sprawiają, że 
pracownicy, którzy zostają 
mają niewspółmiernie dużo 
obowiązków do wykonania 
– dodaje.

By jakiekolwiek zmiany 
były możliwe, priorytetem 
musi być wzrost uzwiąz-
kowienia w tych branżach. 
W handlu pracuje ponad 
milion osób, w bankowości 
ok. 350 tysięcy, w ubezpie-
czeniach ponad 200 tysięcy. 
– To ogromny potencjał do 
zagospodarowania – mówi 
Bujara. 

Niestety wciąż są to sek-
tory, w których niewielu 

pracowników decyduje się 
na przynależność związko-
wą. Organizowanie związ-
ku utrudnia rozproszenie 
placówek po całej Polsce i 
duża fl uktuacja kadr zwią-
zana z podpisywaniem z 
pracownikami umów na 
czas określony. – W handlu 
to już jest patologia. Mamy 
takie markety, w których 
wszyscy pracownicy pracują 

na podstawie umów na czas 
określony – dodaje Bujara. Są 
to również branże, w których 
pojawienie się związku na-
potyka na niechęć ze strony 
pracodawców. Mimo wielu 
problemów uzwiązkowienie 
w placówkach handlowych 
nieco wzrosło, natomiast w 
instytucjach ubezpieczenio-
wych i bankach nieznacznie 
zmalało.

Zdaniem związkowców 
polscy pracownicy przegry-
wają walkę o swoje prawa, 
bo są słabo zorganizowani. 
– Musimy głośno mówić o 
tym, że jako społeczeństwo 
jesteśmy źle zorganizowani, 
a jedyną drogą do poprawy 
warunków pracy jest zrze-
szanie się – podkreśla Al-
fred Bujara.

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność domaga się 
odwołania obecnego 
zarządu Grupy Bumar 
i zapowiada protesty. 

– Zarząd od wielu 
miesięcy nie robi nic, 
aby grupa przetrwa-
ła trudną sytuację na 
rynku. Niekompeten-
cja tego zarządu spo-
wodowała, że prawie 
wszystkie spółki należące 
do grupy znalazły się 
w dramatycznej sytu-
acji fi nansowej - mówi 
Zdzisław Goliszewski, 
przewodniczący Soli-
darności w Bumarze-
Łabędy. - W dodatku 
od lutego pięć spółek 
Bumaru w naszym re-
gionie funkcjonuje bez 
zarządów – to Zakład 
Konstrukcji Spawanych 
Bumar-Łabędy, Zafama 
w Zawierciu, Odlewnia 
Staliwa Łabędy, Zakład 
Przekładni i Hydrauliki 
Bumar- Łabędy oraz Za-
kład Elementów Tłocz-
nych i Konstrukcji Sta-
lowych Bumar-Łabędy 
– wylicza Goliszewski. 

Jak mówią związ-
kowcy jedyna działal-
ność w jakiej zarząd 
Grupy Bumar wyka-

zuje się skutecznością 
to wynajmowanie fi rm 
konsultingowych, które 
opracowują plan re-
strukturyzacji fi rmy. – 
Ta aktywność na polu 
consultingu trwa od 
roku. Mamy już czwartą 
fi rmę, która przygoto-
wuje plan restruktury-
zacji. Nie wiemy ile to 
wszystko kosztowało, 
ale uzyskaliśmy infor-
mację, że tylko pierwsza 
z nich otrzymała za ten 
consulting 300 tys. zł – 
mówi szef Solidarności 
w gliwickim Bumarze. 
– Tymczasem pracow-
nicy przez jakiś czas 
otrzymywali wypłaty 
w ratach i z opóźnieniem. 
Od czerwca wypłaty 
znów są w terminie, 
ale wciąż są zawieszo-
ne wypłaty świadczeń 
wakacyjnych, czyli po-
pularnej „gruszki”.

Związkowcy zapowia-
dają, że jeśli w najbliż-
szym czasie zarząd Grupy 
Bumar nie zostanie od-
wołany i nie zostaną 
podpisane kontrakty na 
remont sprzętu polskiej 
armii,to rozpoczną przy-
gotowania do czynnej 

akcji protestacyjnej w 
całym sektorze zbroje-
niowym.

We wtorek odbyło się 
spotkanie podzespołu 
komisji trójstronnej zaj-
mującego się przemysłem 
zbrojeniowym. – Roz-
mawialiśmy o trudnej 
sytuacji spółek Grupy 
Bumar. Wciąż nie wiemy, 
czy i kiedy podpisane 
zostaną kontrakty z Mi-
nisterstwem Obrony Na-
rodowej na remont sprzę-
tu polskiej armii, a od 
tego zależy przyszłość 
fi rmy – podkreśla szef „S” 
w Bumarze-Łabędy. 
Związkowcy usłyszeli 
zapewnienie, że rząd pra-
cuje nad tym, aby na wzór 
rozwiązań wprowadzo-
nych w innych krajach 
europejskich, chronić swój 
własny przemysł zbroje-
niowy przed agresywną 
konkurencją zagranicz-
ną. – Mimo europejskich 
dyrektyw w sprawie np. 
zamówień publicznych 
taka ochrona jest moż-
liwa i liczymy, że będzie 
funkcjonować również w 
naszym kraju – dodaje 
Goliszewski.

POD

Musimy być silniejsi i 
bardziej zorganizowani

Alfred Bujara po raz drugi został przewodniczącym Krajowego Sekretariatu 
Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Jest również szefem Sekcji Krajowej 
Pracowników Handlu. Kongres wyborczy Sekretariatu odbył się 21 czerwca w Zakopanem.

Nie chcą outsourcinguBumar na krawędzi

Niektóre korporacje 
handlowe wykazują 
straty, a mimo to 
pomnażają swój 
majątek, inwestując 
w nowe placówki 
lub sieci. Dzieje 
się to kosztem 
zatrudnionych w 
nich pracowników.

– W handlu, bankach i ubezpieczeniach pracuje ponad półtora miliona pracowników. 
To olbrzymi potencjał do zagospodarowania– uważa Alfred Bujara

Do „Solidarności 
w ELCHO należy 
większość załogi

Foto: TŚD
Foto: internet
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38 proc. Polaków pozytyw-
nie ocenia działalność NSZZ 
„Solidarność”. Z badań wy-
konanych przez CBOS wyni-
ka, że zaufanie społeczne do 
Solidarności wzrosło w ciągu 
miesiąca, aż o 9 procent. 
Ankietowani bardziej cenią 
pracę związku niż Sejmu i 
Senatu. Miłą niespodzianką 
są pozytywne opinie ludzi 
młodych o Solidarności.

Poparcie dla związku CBOS 
bada od końca lat 80-. Tak 
dobry wynik Solidarność 
osiągnęła ostatni raz 13 lat 
temu. 

Początek transformacji 
ustrojowej to czas niemal 
jednomyślnej akceptacji 
działań Związku ( 84 proc. 
w listopadzie 1989 r.) Naj-
gorzej było w grudniu 2001 
roku, kiedy to aprobata dzia-
łalności NSZZ „Solidarność” 
wynosiła nieco ponad 12 
proc, a oceny negatywne 
przekroczyły 70 proc. Od 
tamtej pory obserwujemy 
niemal nieprzerwany wzrost 
zaufania społecznego dla 
działań Solidarności, która 
deklasuje pod tym względem 
pozostałe centrale związko-

we. Wynik netto +12 proc., a 
więc różnica między ocenami 
pozytywnymi i negatywny-
mi, sytuuje Solidarność zde-
cydowanie wyżej niż obie 
izby polskiego parlamentu, 
które uzyskały ujemne wy-
niki netto -  Sejm -23 proc., 
a Senat -10 proc. 

Pozytywnym zaskocze-
niem z pewnością jest przewa-
ga pozytywnych ocen wśród 
ludzi młodych, szczególnie 
uczniów i studentów. Dobrą 
opinię o działaniach Soli-
darności mają także osoby 
religijne oraz ankietowani 
deklarujący prawicowe po-
glądy polityczne.  

Jednocześnie, co warto 
podkreślić, nawet ludzie 
obecnie nie sympatyzujący 
z „S” doceniają jej wkład w 
odzyskanie niepodległości. 
Jak wynika z raportu opraco-
wanego przez CBOS, zdecy-
dowana większość ankieto-
wanych (84 proc.) uważa, że 
związek odegrał w dziejach 
Polski pozytywną rolę, a 82 
proc., że miał on duży wpływ 
na to, kim dziś jesteśmy jako 
naród i społeczeństwo. 

ŁK

W 
obu   spółkach 
związek już 
f u n k c j o -
nował, ale 
zakończył 

swoją działalność i został skre-
ślony z rejestru w Zarządzie 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność.

I co najważniejsze, w obu 
zakładach zatrudniających po 
80 pracowników do związku 
zapisało się więcej osób, niż 
przed wyrejestrowaniem Ko-
misji Zakładowej. 

W spółce TOYO SEAL Po-
land, produkującej akcesoria 
do samochodów, wcześniej 
było 40 związkowców, dzisiaj 
jest 62. – Do związku zapisali 
się wszyscy pracownicy fi zycz-
ni zatrudnieni na hali – mówi 
Kamil Mańka jeden z założycieli 
związku. Podkreśla, że decyzja 
o założeniu Solidarności zwią-
zana jest z niskimi zarobkami 
i brakiem podwyżek. – Nasze 
płace stoją w miejscu, a cały 
czas przybywa nam obowiąz-
ków – dodaje.

Ostatnie podwyżki, jakie 
załoga spółki otrzymała były 
wynegocjowane jeszcze przez 
poprzednią Komisję Zakłado-
wą. Związek nie przetrwał, bo 
najbardziej aktywni działacze 
odeszli z pracy. – Mamy nadzie-
ję na poprawę wynagrodzeń, 
ale przed nami długa droga i 
ciężka praca – mówi Mańka. 
W tej chwili związkowcy zała-
twiają sprawy organizacyjne i 

przygotowują się do wyborów, 
które odbędą się 14 lipca. Za-
powiadają, że po nich opracują 
plan działania. Na razie napisali 
pismo do pracodawcy informu-
jące o założeniu związku.

Natomiast w voestalpine 
Steel Service Center Polska, 
spółce będącej częścią au-
striackiego koncernu meta-
lowego, Solidarność liczy już 

35 członków, podczas gdy 
przed wyrejestrowaniem 
związku było ich zaledwie 
kilkunastu. Związkowcy 
mają nadzieję, że poprzez 
wznowienie działalności 
Komisji Zakładowej uda się 
doprowadzić do dialogu z 
pracodawcą.– Głos zorgani-
zowanej grupy jest bardziej 
słyszalny, niż pojedynczych 

pracowników – przekonuje 
Paweł Skiba przewodniczący 
„S” w fi rmie.

Zdaniem Danuty Klabisz, 
kierującej Biurem Terenowym 
„S” w Tychach pracownicy 
zaczęli doceniać rolę organi-
zacji związkowej w fi rmie i 
przekonali się, co oznacza jej 
brak. – Ich decyzja pokazała, 
że odradza się zapotrzebowa-
nie na działalność związko-
wą. Dobrze, że po raz drugi 
wybrali Solidarność – mówi 
Danuta Klabisz.

AGNIESZKA KONIECZNY

1 lipca w Siemianowicach 
Śląskich odbyło się spot-
kanie lokatorów mieszkań 
zakładowych po Hucie Jed-
ność i kopalni Siemianowice 
z członkami PiS.

– Dwa miesiące temu za 
przysłowiowe grosze, wraz 
z lokatorami sprzedanych 
zostało 48 mieszkań po 
Hucie Jedność – przypo-
mina Urszula Kaczmarska 
przewodnicząca Regional-
nego Sekretariatu Służb 
Publicznych NSZZ „Soli-
darność”.

Walka o przejęcie tych 
mieszkań przez miasto trwała 
kilka lat i nie powiodła się. 
Ich lokatorami są głównie 
ludzie starsi i schorowani, 
posiadający bardzo niskie 
emerytury, którym trudno 
przeżyć od pierwszego do 
pierwszego. Tymczasem, jak 
pokreśla Kaczmarska jedna z 
pierwszych decyzji nowego 
właściciela dotyczyła pod-
wyżek czynszu. – Drożeją 
również inne media, ci ludzie 
żyją na granicy przetrwania 
– dodaje Kaczmarska.

Podobna sytuacja miała 
miejsce w Zabrzu, gdzie z 
dnia na dzień sprzedanych 
zostało kilkaset mieszkań po 
hucie Zabrze. – Dwanaście lat 
trwała walka o uwłaszczenie 
tych mieszkań i udowod-
nienie, że zostały kupione 
niezgodnie z prawem. Po 
wielu procesach sądowych i 
protestach lokatorów udało 
się odzyskać 600 mieszkań 
– mówi  przewodnicząca Re-
gionalnego Sekretariatu Służb 
Publicznych NSZZ „S”.

Problem sprzedaży miesz-
kań po upadających zakła-
dach pracy dotyczy całej 
Polski. Dwa i pół roku temu 
Trybunał Konstytucyjny za 
niezgodną z Konstytucją uznał 
ustawę o ich uwłaszczeniu 
przygotowaną przez PiS. – 
Opracowany został nowy 
projekt dokumentu, ale przez 
ponad rok nie trafi ł pod ob-
rady Sejmu – mówił podczas 
spotkania w Siemianowicach 
Śl. Andrzej Duda – minister w 
Kancelarii Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.

AK

Grzegorz Zmuda przewodniczący 
Solidarności w fi rmie Nexteer 
Automotive Poland w Tychach 
(dawniej Delphi) zajął trzecie 
miejsce w plebiscycie na Czło-
wieka Roku 2009 ogłoszonym 
przez Tygodnik Echo.

Przywódca zwycięskiego 
strajku w tych zakładach, który 
w znaczny sposób podniósł 
zarobki pracowników – tak 
Tygodnik Echo uzasadnił no-
minację związkowca.

Grzegorz Zmuda podkreśla, 
że udział w konkursie i zdoby-
cie trzeciego miejsce uważa za 
ogromne wyróżnienie i sukces 
całej Solidarności w swojej fi rmie. 
Dlatego zadedykował je wszyst-
kim koleżankom i kolegom, 
którzy wraz z nim upomnieli się 
o godne wynagrodzenia i mieli 
odwagę przystąpić do strajku.  
– To jest sukces całego związku, 
który tak wiele osiągnął przez 
dwa lata działalności – mówi 
skromnie Grzegorz Zmuda.

Podkreśla, że kiedy dwa lata 
temu zakładał Solidarność w 
zakładzie, nie spodziewał się, 
że w tak krótkim czasie osiwie-
je. – Ale udało się wywalczyć 
godne płace dla pracowników. 
Kapitalizm działa tak, że jak w 
fi rmie jest dobrze, to pracodawca 
głośno tego nie powie, dlatego 
śmiało trzeba upominać się 
o swoje. Kiedy zakładaliśmy 

związek zawodowy należało 
do niego 100 osób, teraz mamy 
500 członków. Udowodniliśmy, 
że jak się działa solidarnie, to 
można osiągnąć sukces – do-
daje Grzegorz Zmuda.

Ofi cjalna uroczystość ogło-
szenia wyników plebiscytu od-
była się 16 czerwca w Muzeum 
Miejskim w Tychach. Czło-
wiekiem Roku został ks. Piotr 
Zegrodzki emerytowany pro-
boszcz parafii   w Górze. Drugie 
miejsce zajęła Krystyna Fuław-
ka, przewodnicząca Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
– koło w Pszczynie. 

Podczas gali uhonorowa-
ny został również Sportowiec 
Roku, Trener Roku, Działacz 
Sportowy Roku i wybrane 
Wydarzenie Roku.

AGA

Solidarność wspiera Jakuba 
Płażyńskiego, który posta-
nowił kontynuować  dzieło 
swego tragicznie zmarłe-
go ojca i doprowadzić do 
uchwalenia ustawy repa-
triacyjnej.

 12 kwietnia 2010 Maciej 
Płażyński miał złożyć w kan-
celarii Sejmu projekt tej nowej 
ustawy, jednak smoleńska 
katastrofa przekreśliła jego 
plany.  Syn kontynuuje dzieło 
ojca jako pełnomocnik spo-
łecznego komitetu „Powrót 
do Ojczyzny”. Komitet złożył 
w Sejmie projekt nowej usta-
wy o repatriacji. Aby jednak 
nowe przepisy mogły zostać 
uchwalone, konieczne jest 
ich wsparcie przez 100 000 
naszych obywateli. 

Na spotkaniu z Komisją 
Krajową Solidarności pod 
koniec czerwca Jakub Płażyń-
ski apelował o  solidarność 
z rodakami z Kazachstanu 
i wsparcie w akcji zbierania 
podpisów. - Obecna ustawa 
o repatriacji jest nieefektyw-
na. Mało rodzin jest w stanie 
wrócić do Polski. Projekt 
obywatelski, zakłada, że to 
państwo gwarantuje po-
wroty naszym rodakom, a 
nie samorządy. Tym, którzy 
wrócili, będzie przyznawało 

mieszkania na 24 miesiące 
oraz pieniądze na trzy lata. 
Dzięki temu aklimatyzacja 
ma być łatwiejsza - mówił 
Jakub Płażyński. Oprócz zło-
żenia podpisu pod projektem, 
można także wesprzeć akcję  
fi nansowo,  wpłacając dowol-
ną kwotę na  konto: 85 1440 
1101 0000 0000 1184 6661

Wszystkie niezbędne infor-
macje dotyczące inicjatywy, 
w tym treść projektu nowej 
ustawy oraz karta podpisów 
do pobrania, znajdują się się 
na specjalnej stronie inter-
netowej www.repatriacja.
com.pl. W skład Obywatel-
skiego Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej „Powrót do 
Ojczyzny” , popierającego 
projekt ustawy o powrocie 
do Rzeczypospolitej Polskiej 
osób pochodzenia polskiego, 
deportowanych i zesłanych 
przez władze Związku Socja-
listycznych Republik Radzie-
ckich weszła liczna grupa 
obecnych i byłych działaczy 
Solidarności. Są wśród nich 
m.in.  Piotr Duda,  Kazimierz 
Grajcarek, Dominik Kolorz, 
Marek Kempski, Henryk 
Nakonieczny, Andrzej Ciok, 
Krzysztof Urban, Stanisław 
Szwed czy Marcin Tyrna.

POD, DIKK 

A jednak zorganizowani mają lepiej. Do takiego wniosku doszli pracownicy 
dwóch tyskich fi rm: TOYO SEAL Poland i voestalpine Steel Service Center Polska
i po półtorarocznej przerwie ponownie założyli Solidarność.

Z Solidarnością lepiej

Rośnie zaufanie 
do naszego związku

Życie na granicy przetrwania

Głos zorganizowanej grupy jest bardziej 
słyszalny niż pojedynczych pracowników.

Pracownicy coraz częściej doceniają korzyści z przynależności do Solidarności

Trzecie miejsce naszego Człowieka Roku Ustawa repatriacyjna

– To sukces całej Solidarności w 
fi rmie mówi – Grzegorz Żmuda
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STANOWISKO NR 1
IX Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność
Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza

Katowice, 29 czerwca 2010 r.
IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
udziela pełnego poparcia 
kandydaturze Przewodni-
czącego Regionu Śląsko-Dą-
browskiego Piotrowi Dudzie 
na funkcję Przewodniczące-
go Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność.

STANOWISKO NR 2
IX Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność
Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza

Katowice, 29 czerwca 2010 r.
IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
występuje do Rządu RP z 
żądaniem podjęcia pilnych 
kroków na rzecz utrzyma-
nia produkcji samochodów 
Panda w fabryce Fiata w Pol-
sce. Uważamy, że na skutek 
zaniechań Rządu może dojść 
do ograniczenia produkcji, 
zwolnień, i pogorszenia sy-
tuacji materialnej znacznej 
liczby pracowników oraz ich 
rodzin. Niech wskazówką 
dla naszego Rządu będzie 
zapobiegliwość wielu in-
nych rządów krajów Unii 
Europejskiej, wykazujących 
dbałość o interesy gospodar-
cze i trwałość miejsc pracy. 
A przestrogą agonia prze-
mysłu stoczniowego i wielu 
zakładów kooperujących, na 
przykład Zakładów H. Cegiel-
skiego w Poznaniu, obcho-
dzących aktualnie rocznicę 
tragicznego Czerwca 1956 r. 
w nastroju zagrożenia upad-
łością i likwidacją.

STANOWISKO NR 3
IX Walnego Zebrania Delegatów 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność
Sesja Sprawozdawczo-Wyborcza

Katowice, 29 czerwca 2010 r.
IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidar-
ność wyraża zaniepokojenie 
obecną sytuacją w ochronie 
zdrowia. Dotychczasowy po-
dział środków fi nansowych 
dokonywany przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Centra-
lę NFZ jest krzywdzący dla 
pacjentów Województwa 
Śląskiego i powoduje utrud-
nienia w dostępie do usług 
medycznych.

Delegaci WZD żądają, aby 
Ministerstwo Zdrowia i Cen-
trala NFZ podjęła działania 
przygotowując założenia 
planu fi nansowego i algo-
rytm środków na świad-
czenia zdrowotne w 2011 
roku uwzględniając potrzeby 
pacjentów Województwa 
Śląskiego.

Obecny poziom kontrak-
towania usług przez Zakłady 
Opieki Zdrowotnej unie-
możliwia wykorzystanie 
potencjału medycznego co 
wpływa na:
1.  Wzrost zadłużenia placó-

wek ochrony zdrowia.
2.  Niemożność pozyskiwania 

środków na nowe inwe-
stycje.

3.  Likwidację miejsc pracy.
Co, w konsekwencji do-

prowadza do wydłużenia 
się czasu oczekiwania przez 
pacjentów na świadczenia 
medyczne.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
wnosi do Wojewody Śląskiego 
o utrzymanie dotychczaso-
wych zasad kontraktacji usług 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego dotyczących re-
jonów operacyjnych zespołów 
wyjazdowych PRM. 

Te zasady przewidują liczbę 
nie mniej niż 5 ambulansów 
w rejonie jednego dysponen-
ta. Nowa koncepcja Urzędu 
Wojewódzkiego zmniejsza 
liczbę ambulansów do 1-3 
w rejonie operacyjnym. Nie 
zgadzamy się z tym, ponieważ 
takie działanie spowoduje 
rozdrobnienie systemu PRM, 
co będzie miało zły wpływ 
na koordynację systemu, 
a w konsekwencji wpro-
wadzi prywatne podmioty, 
świadczące usługi w cało-
ści fi nansowane z budżetu 
państwa.
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IX Walne Zebranie De-

legatów Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność popiera wszystkie 
działania organizacji związ-
kowych Państwowej Straży 
Pożarnej, zmierzające do 
uzyskania rekompensaty 
za ponadnormatywny czas 
pracy, określony w art. 35 
ust. 1 Ustawy o Państwowej 
Straży Pożarnej (40 godzin 
tygodniowo od roku 2006 
do nadal).
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
popiera protest środowisk 
akademickich i nauki, sku-

pionych w Krajowej Sekcji 
Nauki, przeciw propono-
wanym przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
zmianom w ustawie „Prawo 
o szkolnictwie wyższym”, 
które poważnie zagrażają 
uczelniom publicznym. Stan 
polskiej nauki i szkolnictwa 
wyższego osiągnął już poziom 
krytyczny i należy zlikwi-
dować jak najszybciej takie 
patologie, jak niskie nakłady 
na naukę oraz szkolnictwo 
wyższe i niskie płace, zamiast 
proponować nowelizację, 
która utrwali istniejące nie-
prawidłowości.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 
żąda od Ministerstwa Skarbu 
i Ministerstwa Gospodarki 
podjęcia natychmiastowych 
rozmów zmierzających do 
podpisania gwarancji pra-
cowniczych pracowników 
Kombinatu Koksochemicz-
nego Zabrze wynikających 
z planowanego połączenia 
kapitałowego z Jastrzębską 
Spółką Węglową.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-

browskiego NSZZ Solidar-
ność apeluje do członków 
„Solidarności”, sympatyków, 
a także do mieszkańców na-
szego województwa o liczny 
udział w II turze wyborów 
prezydenckich.

Działalność naszego Związ-
ku opiera się na wartościach 
chrześcijańskich i społecznej 
nauce Kościoła katolickiego. 
W tej sytuacji wybór kandy-
data na Prezydenta z partii 
liberalnej albo konserwatyw-
no-chrześcijańskiej może być 
tylko jeden, i naszym solidar-
nościowym kandydatem jest 
Jarosław Kaczyński.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidar-
ność zwraca się do Komisji 
Krajowej o uruchomienie 
skutecznej inicjatywy usta-
wodawczej na rzecz ochrony 
tych działaczy związkowych, 
którzy nie są chronieni przez 
obecne ustawodawstwo, 
na przykład działaczy po-
nadzakładowych struktur 
branżowych.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność 

wzywa polskich eurodeputo-
wanych do podjęcia wszelkich 
działań w celu odrzucenia w 
Parlamencie Europejskim 
Dyrektywy IED (o emisjach 
przemysłowych).

Dyrektywa ta może sta-
nowić realne zagrożenie dla 
funkcjonowania energety-
ki i przemysłu ciężkiego 
w krajach UE o dużym stop-
niu nawęglania, co może gro-
zić utratą dziesiątek miejsc 
pracy.

Wprowadzenie restrykcyj-
nych rozwiązań ekologicz-
nych doprowadzi zarazem 
do utraty konkurencyjności 
gospodarki europejskiej 
z powodu drastycznego 
podwyższenia kosztów pro-
dukcji energii.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidar-
ność zwraca się do Marszałka 
Województwa Śląskiego 
z apelem o podjęcie roz-
mów dotyczących zawarcia 
ponadzakładowego układu 
zbiorowego pracy dla pra-
cowników zatrudnionych 
w zakładach opieki zdro-
wotnej, dla których Zarząd 
Województwa Śląskiego jest 
organem założycielskim.

Układy zbiorowe pracy 
są efektem prawidłowo 
funkcjonującego dialogu 
społecznego, który jest pod-
stawą współpracy pomię-

dzy pracodawcami a orga-
nizacjami związkowymi. 
W wielu krajach Wspólnoty 
Europejskiej to układy zbio-
rowe, a nie ustawy, regulują 
stosunki pracy. Unikanie 
przez organ założycielski 
zakładów opieki zdrowotnej 
podjęcia rozmów nad po-
nadzakładowym układem 
zbiorowym pracy pozwala 
domniemywać złą wolę oraz 
brak zrozumienia doniosłej 
roli, jaką odgrywają układy 
zbiorowe pracy, zarówno 
zakładowe, jak i ponadza-
kładowe.
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IX Walne Zebranie Dele-

gatów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidar-
ność zwraca się do Rządu RP 
o aktywne działania na 
rzecz innowacyjności pol-
skiej gospodarki, jak naj-
lepsze wykorzystanie kra-
jowych badań naukowych 
przydatnych dla polskiej 
gospodarki,  a w szcze-
gólności o wnioskowanie 
o znacznie większe środki 
na ten cel z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej 
w latach 2014-2020. Brak 
efektywnych działań ze stro-
ny Rządu w tej kwestii będzie 
się kładł cieniem za kilka lat, 
kiedy to Polska będzie miała 
o wiele większe problemy 
w gospodarce, na przykład 
w związku z wdrożeniem 
pakietu klimatycznego.

STANOWISKA I APELE

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 Piotr Duda.

IX Walnego Zebrania Delegatów
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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:

Sejm – projekt ustawy:

6-dniowy tydzień pracy i 
brak dnia wolnego za sobotę

W 
firmie, w któ-
rej pracuję, 
pracodawca 
w czerwcu 
„wprowa-

dził” wszystkie soboty pracu-
jące (jako 6. dzień pracujący). 
Osoby, które nie chcą przyjść 
do pracy, mają wpisywany 
urlop na żądanie. Czy jest to 
zgodne z prawem pracy? Czy 
pracodawca może zmusić do 
pracy w dzień wolny, oferując 
za to dzień wolny w trzecim 
kwartale?

Jeśli okres, w którym 
pracodawca nakazał pracę 
w soboty, i okres, w któ-
rym pracownicy będą mieli 
możliwość wykorzystać dni 
wolne za przepracowane so-
boty, występują w jednym 
okresie rozliczeniowym, to 
pracodawca ma prawo zor-
ganizować pracę w sposób 
opisany w pytaniu. Pracę w 
dodatkowym dniu wolnym 
od pracy, czyli w tym przy-

padku w soboty, pracodawca 
powinien bowiem zrekom-
pensować pracownikowi, 
oddając mu dzień wolny w 
tym samym okresie rozli-
czeniowym.

Okresy rozliczeniowe – 
zgodnie z Kodeksem pracy 
– mogą wynosić od 4 tygodni 
do nawet 12 miesięcy, a im 
dłuższy okres rozliczenio-
wy, tym większe możliwości 
elastycznego kształtowania 
czasu pracy pracowników. 
Stosując długi okres rozli-
czeniowy, pracodawca nie 
jest ograniczony maksy-
malną liczbą godzin pracy 
w miesiącu, a czas pracy li-
czony jest dla całego okresu 
rozliczeniowego.

Nieco inaczej wygląda sy-
tuacja, jeśli pracujące soboty 
wystąpią w danym okresie 
rozliczeniowym i w tym 
samym okresie nie zostaną 
zrekompensowane czasem 
wolnym – w tym przypad-

ku wystąpią nadgodziny, za 
które należy zapłacić doda-
tek. Błędem będzie udziele-
nie dni wolnych w kolejnym 
okresie rozliczeniowym, 
szczególnie jeśli udzielenie 
czasu wolnego doprowadzi 
do obniżenia wynagrodzenia 
pracownika.

W sytuacji opisanej w 
pytaniu występuje poważna 
nieprawidłowość: błędem 
jest wpisywanie urlopu na 
żądanie pracownikom, któ-
rzy w sobotę do pracy nie 
przyszli, mimo że otrzymali 
takie polecenie. O urlop na 
żądanie może wnioskować 
jedynie pracownik. Jedno-
cześnie odmowa świadcze-
nia pracy w sobotę, którą 
pracodawca ustanowił jako 
dzień pracujący, jest odmo-
wą wykonania polecenia 
służbowego.

Przypominam, że zgodnie 
z art. 100 § 1 K.p. pracownik 
jest obowiązany wykonywać 

pracę sumiennie i starannie 
oraz stosować się do pole-
ceń przełożonych, które 
dotyczą pracy, jeżeli nie są 
one sprzeczne z przepisami 
prawa lub umową o pracę. 
A zgodnie z art. 100 § 2 K.p. 
pracownik jest obowiązany 
w szczególności:
1. przestrzegać czasu pracy 

ustalonego w zakładzie 
pracy, 

2. przestrzegać regulaminu 
pracy i ustalonego w za-
kładzie pracy porządku. 
 Jeśli pracownik odmawia 

wykonania polecenia służ-
bowego, to powinien liczyć 
się z możliwością poniesienia 
konsekwencji takiej odmowy 
– od kary upomnienia (art. 108 
K.p.) po rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika (zgodnie 
z art. 52 § 1 K.p.).

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

śp. Profesor

 IRENY BAJEROWEJ,
wybitnej Uczonej, wspaniałego Pedagoga 

i szlachetnego Człowieka, 
byłej Prorektor Uniwersytetu Śląskiego.

Internowana w stanie wojennym za bezkompromisowość
i odwagę w obronie najwyższych wartości 

stanowiła dla wielu przykład niezłomności i prawości.

„Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego 
straciła swojego przywódcę duchowego.

Łączymy się w żalu i modlitwie 

z Rodziną i Bliskimi
 „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego

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 społecz-
nym, 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.

W dniu 24 czerwca br. do 
pierwszego czytania na po-
siedzeniu Sejmu RP skiero-
wano obywatelski projekt 
ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Ustawa ma na 
celu znowelizowanie przepi-
sów dotyczących prawa do 
przechodzenia na emeryturę 
oraz prawa do minimalnej 
emerytury. 

Obecne przepisy nie po-
zwalają osobom z długim 
stażem zawodowym przejść 
na emeryturę fi nansowaną 
z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych przed uzyska-
niem ustawowego wieku 
emerytalnego, czyli w przy-
padku kobiet: przed 60 ro-
kiem życia i w przypadku 
mężczyzn: przed 65 rokiem 
życia. Wyjątkiem są górnicy 
i osoby, które do końca ubie-
głego roku spełniły warunki 
ustawowe uprawniające do 

przejścia na emeryturę przed 
ukończeniem ustawowego 
wieku, ale dotychczas z tego 
prawa nie skorzystały.

Wieloletnia praca jest 
związana z dużą eksploatacją 
organizmu. Dla pracownika, 
który pracował zawodowo 
przez długi czas, koniecz-
ne jest ograniczanie jego 
aktywności zawodowej w 
okresie kilku ostatnich lat 
przed osiągnięciem ustawo-
wego wieku emerytalnego. 
Jednocześnie powinno się 
zabezpieczyć taką osobę, 
uwzględniając jej wielolet-
nie świadczenie pracy. Pra-
cownik taki narażony jest 
bowiem na utratę pracy ze 
względu na większą absen-
cję chorobową lub gorszą 
wydajność, a w przypadku 
utraty pracy ma niewielkie 
szanse na znalezienie nowe-
go zatrudnienia.

Projektodawcy proponu-
ją, aby pracownicy o bardzo 

długim stażu mieli możliwość 
przejścia na emeryturę przed 
osiągnięciem ustawowego 
wieku emerytalnego. Okres 
składkowy uprawniający 
do przejścia na emeryturę 
przed uzyskaniem wieku 
emerytalnego miałby wy-
nosić 35 lat dla kobiet i 40 
lat dla mężczyzn.

W stażu pracowniczym 
należałoby też uwzględnić 
okresy urlopów wychowaw-
czych i inne okresy niewy-
konywania pracy z powodu 
sprawowania opieki nad 
dzieckiem i zakwalifi kować 
je jako okresy traktowane na 
równi z okresami składko-
wymi (do 31 grudnia 1998 r. 
okresy te nie były zaliczane 
do okresów składkowych). 
Argumentacją za tym roz-
wiązaniem jest konieczność 
zniwelowania różnic w spo-
sobach traktowania urlopu 
wychowawczego czy okresu 
sprawowania opieki nad dzie-

ckiem przed dniem 31.12.1998 
r. i po tej dacie.

Ponadto w uzasadnieniu 
do projektu ustawy stwier-
dzono, że rozwiązania syste-
mu emerytalnego nie mogą 
zawierać w sobie elementów 
kary za urodzenie i zaanga-
żowanie się w opiekę nad 
dzieckiem.

Proponowane rozwiązanie 
dotyczyć będzie w praktyce 
osób, które rozpoczęły pracę 
w wieku ok. 20 lat i w całym 
okresie zatrudnienia (ew. 
działalności gospodarczej) 
miały niewielkie okresy 
absencji chorobowej.

Skutki projektowanej 
ustawy są jednoznacznie 
pozytywne. Jej przepisy 
będą swego rodzaju na-
grodą dla osób aktywnych 
zawodowo o długim stażu 
ubezpieczeniowym.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Długi staż pracy i wcześniejsza emerytura
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