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W
śród przepyta-
nych przez 
nas  osób 
większość 
stwierdziła, 

ze nie wie zbyt wiele o Soli-
darności, jednakże docenia 
jej historyczną rolę. – Wiem, 
że między innymi dzięki So-
lidarności mieszkam w takiej 
Polsce, w jakiej mieszkam, 
czyli w kraju wolnym i demo-
kratycznym, ale przyznaję, że 
moja wiedza w tym temacie 
jest niewielka. – mówi Mate-
usz, licealista z Katowic.

Większość młodych ludzi 
swoją wiedzę na temat historii 
Solidarności czerpie z mediów 
i od rodziców. Niemal wszyscy 
zaznaczają, że w szkole niewiele 
się o tym mówi. – Edukacja hi-
storyczna w polskich szkołach 
kończy się na drugiej wojnie 
światowej. Historię starożytną 
męczy się przez cały semestr, 
a najnowszą historię Polski, 
czyli sprawy o wiele ważniej-
sze, przerabia się „po łebkach”, 
bo przychodzi czerwiec i trze-
ba wystawić oceny. – zauważa 
Agnieszka, absolwentka Poli-
techniki Śląskiej.

Media kształtują również 
obraz współczesnej Solidar-
ności wśród młodych ludzi. 
Z tego względu, jak łatwo przy-
puszczać, kojarzy im się ona 
głównie z protestami i manife-
stacjami. – Trzeba powiedzieć, 
że demonstracje związkowców 
nie zawsze przeprowadzane są  

w sposób pokojowy. Pewne 
rzeczy na pewno można by 
załatwić droga bardziej dy-
plomatyczną. – mówi Michał, 
student politologii. – Ostatnio 
przeczytałam gdzieś o akcji 
Uśmiechnięta Kasjerka, orga-
nizowanej przez Solidarność. 

To przykład bardzo pozytyw-
nej działalności związku i na 
pewno skuteczniejszej niż pa-
lenie opon – dodaje Małgosia, 
studentka polonistyki.

Czy więc w oczach młodych 
związki zawodowe są w ogóle 
potrzebne? – Związek zawodo-

wy daje to, że nie jesteś sam. 
Potrzebna jest organizacja, 
która w przypadku proble-
mów z pracodawcą pomaga 
pracownikom. – uważa Mi-
chał. – Oczywiście że związki 
są potrzebne, ale nie wszędzie. 
Tam gdzie Kodeks pracy jest 

łamany, a ludzie nie do końca 
są świadomi swoich praw, musi 
się zebrać grupka ludzi, która 
zorganizuje resztę i wywalczy 
lepsze traktowanie. Moim 
zdaniem, związki zawodo-
we powinny przede wszyst-
kim szkolić pracowników w 

materii prawa pracy. Jeśli nie 
wiem, jakie mam prawa, to 
nie wiem też, kiedy praco-
dawca je łamie – komentuje 
Agnieszka. 

Skoro opinia młodych 
pokoleń o współczesnej Soli-
darności nie zawsze jest po-
zytywna, to czy jest szansa, 
że kiedyś oni sami zapiszą 
się do związku? – Chcąc po-
zyskać nowych członków, 
związek powinien oferować 
w zamian konkretne korzy-
ści. Nikt nie zapisze się dla 
samej idei czy górnolotnych 
haseł, tym bardziej jeżeli trze-
ba płacić składki z własnej 
pensji. W dzisiejszych cza-
sach, w dużej mierze dzięki 
Solidarności, nie trzeba już 
walczyć o wolność i demo-
krację. Jeżeli związki chcą 
przyciągnąć ludzi w moim 
wieku, to muszą oferować 
coś w zamian, być atrakcyjne 
dla pracownika. – konkluduje 
Tomek, student prawa. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Z opublikowanego niedawno badania CBOS wynika, że młodzi ludzie nie wiedzą zbyt wiele na temat 
Solidarności. Jak to wygląda w naszym regionie? Co myślą o Solidarności pokolenia, które dorastały już w wolnej 
Polsce? Czy będą chcieli w przyszłości zasilić szeregi związku? Zapytaliśmy o to młodych katowiczan.

Solidarność według młodych

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność pomaga powodzianom. 
Na wtorkowym posiedzeniu 
Zarząd Regionu podjął uchwa-
łę o przekazaniu 60 tys. zł na 
zapomogi dla członków związ-
ku, którzy ucierpieli podczas 
wiosennej powodzi. 

– Nauczeni doświadcze-
niem z poprzednich powodzi 
wiedzieliśmy, jak ważna jest 
pomoc udzielana nie kilka 
dni po powodzi, ale później. 
Wiadomo, że zainteresowanie 
mediów problemami powo-
dzian trwa krótko i oni szybko 
zostają sami sobie – mówi Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko-

Dąbrowskiej  Solidarności. - Dla-
tego czekaliśmy na  konkretne 
informacje z naszych struktur 
terenowych, aby pomoc trafi ła 
do tych członków Solidarności, 
którzy najbardziej tego wspar-
cia potrzebują.  

Szef Zarządu Regionu po-
informował, że na ostatnim 
posiedzeniu Komisji Krajowej 
złożył wniosek, aby KK wy-
stąpiła do rządu o dopłaty do 
rachunków za energię elektrycz-
ną dla poszkodowanych przez 
powódź. - Pracujące non stop 
pompy, osuszacze, wentylatory 
oznaczają wysokie rachunki za 
prąd, a to dodatkowo pogrąża 

fi nansowo gospodarstwa, które 
ucierpiały z powodu powodzi 
– podkreśla Piotr Duda. 

Pomoc dla rodzin poszkodo-
wanych przez powódź zaofe-
rowała też Fundacja na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
im. Grzegorza Kolosy. Kilkanaś-
cioro dzieci z rodzin powodzian 
wyjechało na kolonie organi-
zowane przez Fundację. Koszt 
tych wyjazdów został pokryty 
ze środków Fundacji.   

Podczas wtorkowego po-
siedzenia Zarządu Regionu 
sporo czasu poświęcono także 
sprawom organizacyjnym zwią-

zanym z obchodami 30–lecia 
Solidarności w naszym re-
gionie i w kraju. Przypomnij-
my: kluczowe obchody jak co 
roku odbędą się 3 września 
w Jastrzębiu pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskie-
go. 11 września w Dąbrowie 
Górniczej upamiętnione zo-
stanie podpisane tam w 1980 
r. Porozumienie Katowickie. 
A wcześniej – 5 września – 
w  Katowickim Parku Leśnym 
odbędzie się wielki koncert ple-
nerowy z udziałem zespołów 
Alphaville, Dżem i Oddział 
Zamknięty.    
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Nasz Region wspiera ofi ary powodzi

Chcąc pozyskać 
nowych członków, 
związek powinien 
oferować w zamian 
konkretne korzyści. 
Zwłaszcza, że składki 
trzeba płacić składki 
z własnej pensji.

Młodzi wiedzę 
na temat 
Solidarności 
czerpią 
z mediów 
i od rodziców. 
W szkole 
niewiele się 
o tym mówi 

Podczas obrad członkowie ZR zapoznali się ze szczegółowym 
programem obchodów 30. rocznicy powstania Solidarności

Foto: TŚD

Foto: TŚD



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 11.08.2010 |  Nr 32/2010  www.solidarnosckatowice.pl2
TRZY pytania
Roman Brudziński, przewodniczący NSZZ Solidarność 
w kopalni Zofi ówka

Jastrzębie Zdrój – miastem Solidarności
30. rocznica powstania NSZZ Solidar-
ność to ważny i wyjątkowy jubileusz. 
W Jastrzębiu Zdroju, w mieście gdzie 
podpisywano Porozumienie Jastrzęb-
skie, obchody rocznicowe będą miały 
z pewnością szczególny wymiar?

– Chcemy to święto obchodzić wyjątko-
wo uroczyście i  podniośle, i z pewnością 
tak będzie. Ale smutne jest to, że dziś w 
górnictwie nie ma nastroju do wielkiego 
świętowania. A szczególnie nie ma go w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Głównie 
z tego względu, że mamy takiego, a nie 
innego prezesa, który dzisiaj publicznie 
kontestuje dokonania naszych ojców, na-
szych poprzedników sprzed 30 lat. Dziś 
publicznie mówi się o tym, że wolne soboty 
to relikt przeszłości. Publicznie mówi się 
o tym, że to, o co walczyli nasi ojcowie, 
nie przystoi do dzisiejszych warunków 
ekonomii rynkowej. Nam, działaczom 
Solidarności , trudno się z tym zgodzić 
i stąd tak daleko jest posunięty konfl ikt 
w JSW. Tu chodzi o sprawy fundamen-
talne. Jako przewodniczący Solidarności 
w tej historycznej dla naszego związku 
kopalni, nie mogę wyprzeć się tych war-
tości, o które walczył mój ojciec. 

Kogo z władz centralnych możemy w 
roku spodziewać się w Jastrzębiu?     

– Przygotowywaliśmy się długo do 
tej rocznicy, planowaliśmy zaprosić na 
uroczystości przedstawicieli wszystkich 
władz państwowych w naszym kraju 
z prezydentem na czele. Niestety, po 
10 kwietnia wszystko się zmieniło. 
Ostatecznie zaproszenia zostały skie-
rowane m.in. do marszałka Sejmu oraz 
do wicepremiera i ministra gospodarki 
odpowiedzialnego  za górnictwo. Jeśli 
chodzi o ludzi z pierwszych stron gazet, 
to nie należy spodziewać się, że przybędą 
tłumnie na uroczystości, ale nie to jest 
najważniejsze. Dla nas - ludzi Solidar-
ności  najważniejsze jest to,  żebyśmy 
pamiętali i żeby jak najliczniej przyszli 

ci ludzie, którzy w tych wydarzeniach 
przed 30 laty brali udział. 
Uroczystości jak co roku rozpocznie 
msza św. w kościele „na górce”, potem 
przeniosą się pod Pomnik Porozumie-
nia Jastrzębskiego. Ale w programie 
zauważyłem też uroczystą sesję Rady 
Miasta...  

– 5 lat temu, gdy obchodziliśmy 
ćwierćwiecze istnienia Solidarności, 
w naszej kopalni odbyła się uroczysta 
sesja Rady Miasta. W tym roku też od-
będzie się taka sesja. Przed pięciu laty 
prezydent Jastrzębia Zdroju publicznie 
zobowiązał się, że tak jak Wadowice 
są nazywane miastem papieskim, tak 
Jastrzębie Zdrój zostanie nazwane 
miastem Solidarności. Na drogach 
wjazdowych do miasta, podobnie 
jak  przed Wadowicami, pojawią się 
tablice z informacją, że wjeżdżamy 
właśnie do Jastrzębia Zdroju – miasta 
Solidarności. Trzymam prezydenta 
za słowo i liczę, że właśnie podczas 
uroczystej sesji 3 września zostanie 
podjęta odpowiednia uchwała w tej 
sprawie.
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Dziś mówi się, że 
wolne soboty to relikt 
przeszłości. Kontestuje 
się to, o co walczyli 
nasi ojcowie.

LICZBY tygodnia

10,3 proc. 
skontrolowanych przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych wystawionych w tym 
roku zwolnień lekarskich była przyznana 
nieprawidłowo. W I półroczu tego roku 
lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzi-
li 154,1 tys. kontroli. W ich efekcie ZUS 
cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń 
chorobowych na kwotę ponad 76 mln 
zł. Zakład wstrzymał też wypłatę zasił-
ków chorobowych w przypadku 4,6 proc. 
zwolnień wykorzystywanych niezgodnie z 
przeznaczeniem. ZUS, korzystając ze swo-
ich uprawnień, obniżył także świadczenia 
osobom, które spóźniły się z dostarcze-
niem zwolnienia lekarskiego. W jej efekcie 
nie wypłacono 4,6 mln zł. W porównaniu 
z poprzednimi latami liczba nieprawid-
łowości przy korzystaniu z L4 spada. To 
efekt m. in. prowadzonego przez ZUS od 
II półrocza ubiegłego roku programu „Zin-
tensyfi kowana kontrola absencji chorobo-
wej”, a także szkoleń pracodawców. 

INNI napisali
Czeka nas podwyżka 
cen książek, gazet
i czasopism

P
olska ma niewielkie szanse na utrzy-
manie zerowej stawki VAT na książki. 
Nie należy też liczyć na to, że resort 

finansów zgodzi się na preferencyjną 
stawkę na audiobooki. 

Już 31 grudnia 2010 r. kończy się okres 
obowiązywania w Polsce zerowej stawki 
VAT na książki i czasopisma specjalistycz-
ne. Aby została ona utrzymana, rząd musi 
przekonać radę Ecofin (tworzą ją ministro-
wie finansów państw UE), by podjęła decy-
zję o przedłużeniu obowiązującej obecnie 
derogacji, ewentualnie poprosić Komisję 
Europejską o przygotowanie tzw. propo-
zycji legislacyjnej, a następnie zapobiegać 
o jej przyjęcie przez Radę UE. I właśnie z 
tej drugiej możliwości skorzystał minister 
finansów. Niestety wszystko wskazuje na 
to, że nic z tego nie wyjdzie.

Derogację na książki Polska wywalczyła 
w trakcie negocjacji przedakcesyjnych. Do-
kument miał obowiązywać do 31 grudnia 
2007 r., ale został przedłużony do końca 
tego roku. Ale czy uda się go przedłużyć 
po raz drugi?

– Decyzja w tej sprawie powinna zapaść 
wczesną jesienią. Niestety szanse są niewiel-
kie – przyznaje minister kultury Bogdan 
Zdrojewski.

Dodaje, że oczywiście razem z mini-
strem finansów Jackiem Rostowskim cały 
czas walczą.

Tymczasem jak dowiedział się „DGP”, 
Komisja Europejska nie chce zajmować 
się tą sprawą. W piśmie skierowanym do 
ministra Rostowskiego KE stwierdzała, że 
Rada UE w najbliższej przyszłości nie zamie-
rza wracać do kwestii obniżonych stawek 
VAT, bo jej zdaniem ewentualny nowy pro-
jekt legislacyjny powinien racjonalizować 
i upraszczać obowiązujące przepisy, a nie 
rozszerzać ich zakres.

– Brak jest możliwości utrzymania przez 
Polskę zerowej stawki na książki i czasopis-

ma po 31 grudnia – twierdzi podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów Maciej 
Grabowski.

Z kolei Piotr Marciszuk, prezes Polskiej 
Izby Książki, ma nadzieję, że może uda się 
przekonać Ecofin. Niestety, sprzeciw cho-
ciażby jednego jej członka oznacza, że od 
nowego roku książki będą obłożone VAT. 
Najprawdopodobniej będzie to 8-proc. 
stawka preferencyjna.

Równolegle w Polsce toczy się batalia o 
obniżenie stawki VAT na książki cyfrowe. 
Obecnie wynosi ona 22 proc. Tymczasem 
Polska Izba Książki chce, by była ona taka 
sama jak przy książkach tradycyjnych. Co 
więcej, zrównanie stawek VAT na oba ro-
dzaje książek zaleca krajom UE dyrektywa 
Rady 2009/47/WE.

Niestety resort finansów swoją decyzję w 
tej sprawie uzależnia od sytuacji budżetowej. 
Patrząc jednak na ostatnie poczynania rządu, 
o preferencyjnej stawce na audiobooku czy 
e-booki nie mamy co marzyć.

» Dziennik Gazeta Prawna,
9 sierpnia 2010

Nie można 
zwalniać z pracy 
tylko z powodu 
uzyskania wieku 
emerytalnego

N
owa rzecznik praw obywatel-
skich Irena Lipowicz zapowie-
działa w środę podczas swojej 

pierwszej konferencji prasowej, że 
zamierza powołać zespół ds. osób star-
szych; ma on opracować propozycje 
rozwiązań prawnych, dzięki którym 
niemożliwa byłaby dyskryminacja ze 
względu na wiek. 

Lipowicz podkreśliła, że sytuacja osób 
starszych będzie jednym z priorytetów jej 
działań podczas pełnienia przez nią urzędu 

RPO. - Dotychczas byliśmy nieczuli na tę sy-
tuację. Krzywda osób starszych jest czasami 
krzywdą cichą i nie przekłada się na głośne 
echa społeczne - powiedziała.

W jej ocenie fakt, że ludzie starsi są „cisi 
w swoich żądaniach”, wynika z tego, iż pa-
miętają oni ciężkie czasy i często zadowalają 
się absolutnym minimum lub przyjmują złe 
traktowanie ich przez władzę publiczną jako 
coś normalnego.

Zwróciła także uwagę na dyskryminują-
cy osoby starsze język potoczny. Za sprawą 
świadczeń, które otrzymują, wszystkich określa 
się mianem „emeryci i renciści”. Dodała, że 
osoby starsze dyskryminują także obowiązu-
jące przepisy prawa oraz praktyki stosowane 
przez prywatne podmioty – osoby po 60. 
roku życia są „wypychane” z rynku pracy, a 
urzędy i banki odmawiają im np. kredytów 
czy dotacji ze względu na wiek.

Obecny na konferencji dyrektor zespołu 
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 
w Biurze RPO Lesław Nawacki podkreślił, 
że z inicjatywy RPO Sąd Najwyższy podjął 
uchwałę mówiącą o tym, że samo uzyskanie 
wieku emerytalnego nie stanowi przesłanki 
uzasadniającej wypowiedzenie stosunku 
pracy. (...) 

W połowie lipca Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że zróżnicowanie wieku emerytalne-
go kobiet i mężczyzn jest zgodne z konsty-
tucją (ustawowy wiek emerytalny wynosi 
obecnie 60 lat dla kobiet, zaś dla mężczyzn 
- 65 lat - PAP). Poprzedni RPO Janusz Kocha-
nowski, który wystąpił w tej sprawie do TK, 
podnosił, że zróżnicowanie wieku emerytal-
nego dyskryminuje kobiety - powoduje, że 
krócej oszczędzają na emeryturę, a dłużej ją 
pobierają. Wskutek tego ich świadczenia są 
niższe od świadczeń mężczyzn.

Według prognoz GUS, do 2030 r. licz-
ba osób w wieku ponad 60 lat wzrośnie 
w Polsce z obecnych 7 do 10 mln. Bada-
nia Eurostatu prognozują zaś, że w 2060 
r. odsetek Polaków w wieku 65+ będzie 
wynosił 36,2 proc., co uplasuje Polskę na 
pierwszym miejscu w Europie. 

» Dziennik Gazeta Prawna, 
4 sierpnia 2010

Prośba o krew 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
Solidarność PKP Katowice zwraca się z apelem do 
wszystkich pracowników o oddanie krwi dla naszej 
chorej koleżanki.

Krew można oddawać w każdym punkcie krwio-
dawstwa pod hasłem „Teresa Sudoł”.

Najbardziej potrzebna krew grupy 0 RH-.
Za życzliwość i ofi arność wszystkim krwiodaw-

com serdecznie dziękujemy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonów: 

32 719 52 27; kom. 664 988 792 oraz 668 134 759.  

Apel o pomoc
dla powodzian
Zarząd Regionu Jeleniogórskiego apeluje o pomoc 
dla poszkodowanych mieszkańców Bogatyni, Rado-
mierzyc, Zgorzelca i innych miejscowości powiatu 
zgorzeleckiego.

Tragiczny bilans kilkugodzinnej burzy nie jest jesz-
cze do końca wyliczony. Jednak już dzisiaj możemy 
powiedzieć o wielu zniszczonych budynkach, o setkach 
osób pozbawionych dachu nad głową, o zabranych 
przez wodę meblach, ubraniach, dokumentach.

Powódź w rejonach podgórskich charakteryzuje 
się siłą uderzenia wody. Trwa krótko ale jest bar-
dzo gwałtowna, dlatego też głównym problemem 
są zniszczone mosty, drogi i zburzone miejsca za-
mieszkania. W takiej sytuacji potrzebne są przede 
wszystkim środki na odbudowę mieszkań, na zakup 
wyposażenia mieszkań. 

Dlatego też apelujemy do wszystkich o wspar-
cie fi nansowe, które przekażemy właśnie na wyżej 
wymienione cele. Wielkimi krokami zbliża się okres 
jesienno-zimowy, dlatego też szybka pomoc może 
zaowocować szybką odbudową zniszczeń i zabezpie-
czeniem poszkodowanych w podstawowe produkty 
potrzebne do życia.

Solidarność to znaczy pomoc i wsparcie drugiego 
człowieka, naszej koleżanki, naszego kolegi, znajdu-
jących się w potrzebie. Mamy nadzieję, że większość 
z nas właśnie w taki sposób postrzega nasze współ-
działanie.

Konto na które, można przesyłać środki fi nan-
sowe:
Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność
ul. 1 Maja. 25
58 – 500 Jelenia Góra
BZ WBK 21 1090 1926 0000 0001 0286 8935
z dopiskiem „powódź”.
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5 
sierpnia przedstawi-
ciele 10 górniczych 
związków zawodo-
wych działających 
w Kompanii Węglo-

wej powołali centralny sztab 
protestacyjno – strajkowy. 
Zdecydowali też o powo-
łaniu lokalnych sztabów w 
poszczególnych kopalniach 
spółki. 

– 31 sierpnia we wszyst-
kich kopalniach i zakładach 
Kompanii odbędą się masów-
ki, podczas których załogi 
zostaną poinformowane o 
przyczynach protestu. Za-
planowane na 2 września 
referendum będzie dotyczyło 
strajku generalnego w Kom-
panii – wyjaśnia Jarosław 
Grzesik, szef Solidarności 
w Kompanii Węglowej.  – Wy-
znaczone terminy wynikają  
m.in. z ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych, ale 
jest w tym coś symbolicznego, 
że prawie dokładnie w 30. 
rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, górnicy 
muszą walczyć o miejsca 
pracy, o przyszłość swoich 
kopalń – dodał Grzesik.

Przedstawiciele sztabu 
zwrócili się do wojewody 
śląskiego o podjęcie media-

cji w ich sporze zbiorowym 
z zarządem Kompanii Węglo-
wej. – W piśmie do wojewody 
podkreśliliśmy, że nasz protest  
dotyczy planów likwidacji 
kilkunastu tysięcy miejsc 
pracy w naszym regionie, 
a to grozi wybuchem nieza-
dowolenia społecznego. W tej 

sytuacji gospodarz regionu 
powinien podjąć próbę za-
żegnania sporu – mówi szef 
Solidarności w KW. Przypo-
mniał, że na początku 2008 
r., po 24-godzinnym strajku 
ostrzegawczym w kopalniach 
Kompanii, wojewoda Zyg-
munt Łukaszczyk z powo-

dzeniem zaangażował się w 
rozwiązanie sporu płacowego 
w spółce. 

Decyzję o powołaniu szta-
bu protestacyjno – strajkowe-
go przedstawiciele związków 
zawodowych podjęli po za-
poznaniu się z założeniami 
i planami koncernu zawar-

tymi w „Strategii rozwoju 
i funkcjonowania Kompanii 
Węglowej SA w latach 2010 - 
2015 z perspektywą do roku 
2020”.   Strategia zakłada m.in 
likwidację kopalni „Halemba 
– Wirek” w Rudzie Śląskiej 
do końca przyszłego roku. 
Przewiduje też dalsze zmniej-
szania wydobycia węgla, z 41 
mln ton w tym roku do 34 
mln mln ton w 2015 r. A co 
za tym idzie  zmniejszenia 
zatrudnienia  z 62 tys. osób 
obecnie do ponad 45 tys. 
osób w 2015 r. 

– Choć  będą to głównie 
tzw. odejścia naturalne, czyli 
na emerytury, to będą w rze-
czywistości oznaczały trwałą 
likwidację kilkunastu tysięcy 
miejsc pracy –  szacuje Jaro-
sław Grzesik. – Utrata aż tylu 
miejsc pracy Kompanii prze-
łoży się na cały śląski rynek 
pracy, bo spowoduje również 
zwolnienia pracowników w 

wielu fi rmach kooperujących 
z górnictwem. 

Związkowcy wyrazili 
też stanowczy sprzeciw 
wobec planów zwolnienia 
z Kompanii Węglowej SA 
w 2011 roku 1400 pracow-
ników. - Z przedstawio-
nych nam zapisów wynika, 
że przygotowywana jest 
właśnie taka redukcja  za-
trudnienia na powierzchni, 
głównie w służbach księgo-
wych i fi nansowych  – po-
wiedział szef Solidarności 
w Kompanii. Te zwolnienia 
to ma być skutek utworzenia  
wspólnego dla wszystkich 
kopalń Centrum Usług Księ-
gowych. Związki  krytykują 
też inne planowane zmiany 
organizacyjne, związane 
z tworzeniem tzw. kopalń 
zespolonych i  likwidacji 
kilku należących do Kom-
panii zakładów.

Związkowcy przypo-
minają, że na obecnym 
etapie sporu zbiorowego 
w KW  w każdej chwili mogą 
ogłosić dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy w kopalniach.  
Liczą jednak, że stronom 
sporu uda się porozumieć 
bez strajku.

GRZEGORZ PODŻORNY

To nie jest żadna rewelacja, 
ale dzięki temu kontraktowi 
ludzie, przynajmniej na razie, 
mają pracę – tak zakładowa 
Solidarność z tarnogórskiej 
Fabryki Maszyn i Urządzeń 
Tagor ocenia umowę o war-
tości 36,9 mln zł na dostawę 
sprzętu górniczego, zawartą 
pomiędzy jej właścicielem 
spółką Kopex a Kompanią 
Węglową. 

Kontrakt z Kompanią Wę-
glową obowiązywać będzie 
od września do stycznia, 
ale nie ma żadnych przesła-
nek, by dzięki niemu miały 
wzrosnąć wynagrodzenia 
zatrudnionych. 

Związkowcy przypomi-
nają, że roczne zyski Tagoru 
ze sprzedaży, jeszcze przed 
kryzysem gospodarczym, 
opiewały na dziesięciokrot-
nie wyższe kwoty. – Nie ma 
takiej możliwości, by środ-
kami, które otrzymamy od 
Kompanii Węglowej, pokryć 
wszystkie straty, jakie nasza 
fabryka poniosła od początku 
roku – mówią związkowcy. 

Przypomnijmy, na począt-
ku stycznia, zatrudnieni nie-
spodziewanie poinformowani 
zostali o ekonomicznym para-
liżu Tagoru, spowodowanym 
m.in. brakiem rynków zbytu. 
Wówczas okazało się, że za-
kład, odnoszący dotychczas 
sukcesy fi nansowe, będzie mu-
siał znacznie ograniczyć kosz-

ty i przeprowadzić radykalne 
zwolnienia. Z 920-osobowej 
załogi obecnie pozostało ok. 
500 pracowników. Zakładowa 
Solidarność musiała interwe-
niować, bo ludzie niespodzie-
wanie zostali pozbawieni 
premii i otrzymywali tylko 
gołe pensje. W efekcie roz-
mów, prowadzonych przez 
związkowców z pracodawcą, 
w fabryce ponownie wypłaca-
ne są premie, ale uzależnione 
od wydajności pracy. - Teraz 
nasze płace są tak niskie, że 
wiele osób, zwłaszcza tych, 
którzy mają rodziny na utrzy-
maniu, zaczyna rozglądać 
się za innym zajęciem. Nie 
dziwię się, bo jaki sens ma 
praca do upadłego za 1,3 
tys. zł – mówi Stefan Jacznik, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Jacznik podkreśla, że na-
stroje wśród załogi Tagoru, 
mimo zawartego przez fa-
brykę kontraktu, są fatalne, 
bo ludzie, zwłaszcza ci star-
si, obawiają się kolejnych 
zwolnień. A pracodawca 
wciąż daje do zrozumienia, 
że pracownicy są za drodzy. 
– Oburzające, bo zdarzyło 
mu się nawet powiedzieć, 
że najlepiej byłoby, gdyby 
zatrudnieni otrzymywali 
pensje w wysokości płacy 
minimalnej – mówi prze-
wodniczący. 

BEA

2 września w kopalniach Kompanii Węglowej odbędzie się referendum strajkowe – taką decyzję podjął 
związkowy sztab protestacyjno-strajkowy. Związkowcy sprzeciwiają się m.in.  planowanej przez zarząd KW 
likwidacji kopalń, zwolnieniom i zamrożeniu płac.

Referendum strajkowe w Kompanii

Solidarność z kopalni Bo-
lesław Śmiały w Łaziskach 
Górnych domaga podpisania 
umowy społecznej, jeszcze 
przed przejęciem zakładu 
przez grupę energetyczną 
Tauron.

Przejęcie od Kompanii 
Węglowej kopalni Bolesław 
Śmiały przez grupę energe-
tyczną Tauron oraz wszyst-
kich akcji Południowego Kon-
cernu Węglowego zakłada 
plan przygotowany przez 
zarządy obu tych fi rm.

Oprócz zakładowej Soli-
darności, projekt włączenia 
majątku Bolesława Śmiałego 
do Tauronu,  zaaakcepto-
wały wszystkie organizacje 
związkowe z kopalni. 

Związkowcy z Solidarno-
ści uważają, że zakład nie 
może zostać przeniesiony 
do innego właściciela, bez 
gwarancji obowiązywa-
nia porozumień, układów i 
umów, zawartych pomiędzy 
związkami zawodowymi a 
zarządem Kompanii Wę-
glowej.

Solidarność postuluje pod-
pisanie umowy społecznej z 
Kompanią Węglową i Tauro-
nem, jeszcze przed przeka-
zaniem Bolesława Śmiałego 
do tej grupy energetycz-
nej. Wtedy też związkowcy 
przeprowadzą referendum 
wśród załogi, a jego wyniki 
przesądzą bądź nie o podję-
ciu ewnentualnych działań 

przeciwko włączeniu kopal-
ni do grupy energetycznej 
– Dodatkowo domagamy 
się pisemnych gwarancji 
powrotu do Kompanii, w 
przypadku niepowodzenia 
przejęcia kopalni – mówią 
związkowcy. 

Bodgan Syposz, prze-
wodniczący zakładowej 
Solidarności, informuje, że 
wszystkie dotychczasowe 
próby wyłączenia kopalni 
ze struktur górnictwa zakoń-
czyły się niepowodzeniem. 
Tak było np. na początku lat 
90., gdy pojawił się zamysł 
fuzji Bolesława Śmiałego, z 
sąsiadującą z kopalnią Elek-
trownią Łaziska. Jednak plan 
powiązania kapitałowego 
obu zakładów nie powiódł 

się, mimo że zaakceptowa-
ły go ich załogi. W 2004  
r.Bolesław Śmiały znalazł 
się wśród czterech kopalń, 
które Kompania Węglowa 
wytypowała do likwida-
cji. Wówczas o jej przejęcie 
zaczął zabiegać Południo-
wy Koncern Energetyczny. 
Ostatecznie jednak, Kompa-
nia zdecydowała o dalszym 
funkcjonowaniu Bolesława 
Śmiałego w jej strukturach, a 
do PKE przekazała zakłady 
górnicze Janina i Sobieski, 
z których utworzony zo-
stał PKW.

– Teraz Kompania chce 
nas przekazać do Tauronu, 
a zarząd spółki przekonuje, 
że wraz z przejęciem nas 
przez tę grupę energetycz-

ną, załogę będzie chronił 
układ zbiorowy pracy dla 
PKW, który również został 
przejęty przez Tauron. Do-
datkowo Kompania zapew-
nia, że nasze wynagrodzenia 
wzrosną o 400 zł. Nie jesteśmy 
przeciwnikami włączenia 
Bolesława Śmiałego do Tau-
ronu, ale chcemy rozmawiać 
z przedstawicielami obu fi rm 
na temat gwarancji pracow-
niczych dla załogi i umowy 
społecznej. Nie pozwolimy 
na to, byśmy mieli gorzej niż 
w Kompani – mówi Bogdan 
Syposz.

Zdaniem Solidarności, 
już najwyższy czas, by za-
rząd Tauronu spotkał się ze 
związkowcami i przedstawił 
im wizję funkcjonowania pra-
cowników Bolesława Śmia-
łego w swojej grupie energe-
tycznej. Pismo w tej sprawie 
związkowcy wystosowali do 
prezesa Tauronu. 

Dla zakładowej Solidar-
ności decyzja o przekazaniu 
ich zakładu nie jest do końca 
zrozumiała, bo wprawdzie 
kopalnia Bolesław Śmiały 
jest jedną z najmniejszych 
kopalń, zatrudniających 
niespełna 1,7 tys. pracowni-
ków, ale od pięciu lat przy-
nosi Kompanii Węglowej 
wyłącznie niemałe zyski. 
– Przecież nie sprzedaje się 
kury znoszącej złote jaja – 
dziwią się związkowcy.  

BEATA GAJDZISZEWSKA

Utrata kilkunastu 
tysięcy miejsc pracy 
Kompanii przełoży 
się na cały śląski 
rynek pracy.

Firma uratowana,
ale zarobki marne

Chcą umowy społecznej

Załoga Bolesława Śmiałego liczy, że decyzji o włączeniu do koncernu 
Tauron towarzyszyć będzie korzystna umowa społeczna

Związki zawodowe stanowczo protestują przeciw planowanej likwidacji miejsc pracy w kopalniach KW

Foto: TŚD

Foto: internet
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Jastrzębie Zdrój
» MIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA KOORDYNACYJNA 
Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność J.S.W S.A. wraz 
z Sybirakami i Kombatantami Armii Krajowej oraz Urzędem 
Miasta Jastrzębie Zdrój zaprasza poczty sztandarowe 
i delegacje na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny 
w 90. rocznicę Cudu nad Wisłą w dniu 15.08.2010 r. 
(niedziela). Msza odbędzie się o godz. 11 w parafi i p.w. 
NMP Matki Kościoła na Górce. 

Dąbrowa Górnicza
» 28 SIERPNIA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W PARKU 
Hallera odbędzie się piknik z okazji XXX–lecia Porozumień 
Sierpniowych organizowany przez Solidarność z Huty 
Katowice, Solidarność z Koksowni Przyjaźń, Stowarzyszenie 
„Pokolenie” i władze miasta. 
Program imprezy: 
16.30  –  Występ zespołu Redlin. 
18.00  –  Występ zespołu Negatyw. 
20.00  –  Koncert Macieja Maleńczuka.

Jaworzno 
» W JAWORZNIE OBCHODY 30–LECIA POWSTANIA 
Solidarności trwać będą dwa tygodnie.
PROGRAM OBCHODÓW:
28.08.2010 r.
8.30  –  Turniej tenisa stołowego. Zbiórka w szkole ZSP PKE 

S.A., ul. Promienna 51.
04.09.2010 r.
9.00  –  Zawody strzeleckie drużyn komisji zakładowych 

NSZZ Solidarność na strzelnicy sportowej Elektrowni 
Jaworzno III.

9.00  –  Turniej piłki nożnej dla członków komisji 
zakładowych na stadionie Orlik w Pieczyskach.

05.09.2010 r.
7.00  –  Indywidualne i drużynowe zawody wędkarskie 

z okazji XXX–lecia NSZZ Solidarność na ośrodku Sosina. 
06.09.2010 r.
Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży. Stadion MCKiS 
Szczakowianka.
11.09.2010 r.
Finały zawodów sportowych dzieci i młodzieży. Stadion 
MCKiS Szczakowianka.
12.09.2010 r.
9.00  –  Msza św. – Kolegiata Św. Wojciecha.
 – Odsłonięcie popiersia księdza Jerzego Popiełuszki.
 – Po mszy Św. przemarsz pod Urząd Miejski, celem 

odsłonięcia tablicy na rondzie imienia NSZZ 
Solidarność.

16.00  – Piknik rodzinny w stadninie w Ciężkowicach z okazji 
XXX–lecia NSZZ Solidarność. Wręczanie nagród 
dla zwycięzców zawodów i turniejów oraz koncert 
zespołu Capri New Beat.

 – Występ orkiestry dętej Elektrownii Jaworzno III.
 – Pokaz Straży Pożarnej.
 – Park zabaw dla dzieci.
22.00 –  Zakończenie pikniku.

Pszczyna 
» URODZINY SOLIDARNOŚCI w MOSiR Czechowice-Dziedzice. 
21 sierpnia 
6.00–10.00 – Zawody wędkarskie dla członków Solidarności.
11.00  –  Turniej piłki nożnej komisji zakładowych ze Śląska

i Podbeskidzia. 
12.00 –  Turniej siatkówki plażowej na terenie nad basenem 

w Czechowicach-Dziedzicach.
14.00 – 15.00 – Przemarsz orkiestr górniczych ulicami 

miasta Czechowic-Dziedzic.
15.00  –  Mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją 

Solidarności i reprezentacja samorządów. 
15.30  –  17:30 – Gry i zabawy dla dzieci.
18.00  –  20.30 – Występy zespołów muzycznych. 
21.00  –  22.00 – Zabawa taneczna. 
22.00  –  Pokaz laserowy. 

KALENDARIUM obchodów

O
koło 100 człon-
ków Solidarności 
z sieci Carrefour 
Polska  zorganizo-
wało pikietę przed 

siedzibą marketu w Warszawie. 
Związkowcy domagali się od 
pracodawcy zmiany dotychcza-
sowej, nagannej polityki kadro-
wej, a zwłaszcza zaprzestania 
zatrudniania pracowników za 
pośrednictwem fi rm zewnętrz-
nych (outsourcing), na bardzo 
niskich stawkach płacowych. 
Takie zatrudnianie na podstawie 
umowy cywilnoprawnej ma na 
celu obchodzenie przepisów 
prawa pracy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę. 
Związkowcy informują, że 
obecnie w marketach sieci Car-
refour outsourcing występuje 
na niespotykaną do tej pory 
skalę i odbiera pracownikom 
poczucie stabilizacji zawodowej 
oraz ma destrukcyjny wpływ 
na ich rodziny.

– Niekorzystnym zjawiskiem 
jest również zatrudnienie w 
niepełnym wymiarze czasu 
pracy z dopełnieniem do 10/12 
godzin. Jest to niepełnoetatowe, 
fi kcyjne zatrudnienie, ponieważ 
w praktyce pracownik wyko-
nuje pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy – mówi kierujący 
pikietą pod Carrefourem Alfred 
Bujara, przewodniczący Kra-
jowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność.

Bujara wskazuje, że w wy-
niku braków kadrowych spo-
wodowanych oszczędnościami, 
pracownicy z sieci Carrefour 
skarżą się, że w trakcie jednej 
zmiany są ponadnormatywnie 
obciążani obowiązkami, przy 
jednoczesnym braku jasno 
sprecyzowanego zakresu obo-
wiązków. Podkreśla, że narzu-
canie przez pracodawcę norm 
w wykonywaniu konkretnych 

obowiązków jest sprzeczne z 
przepisami bhp i może grozić 
zwiększeniem liczby wypad-
ków przy pracy. Coraz częściej 
słychać także słowa niezadowo-
lenia ze strony konsumentów, 
którzy twierdzą, że, ze względu 
na małą ilość pracowników, w 
marketach Carrefour nie są 
należycie obsługiwani.

– Dodatkowo atmosferę 
strachu wśród pracowników 
powodują niesłusznie nakłada-
ne na nich kary porządkowe, 
całkowicie niewspółmierne 
do popełnionych przez nich 
czynów. Pracownicy są drę-

czeni ciągłymi kontrolami, a 
takie praktyki niekorzystnie 
wpływają na relacje pomiędzy 
załogą a kadrą menadżerską – 
mówi Alfred Bujara.

Załogi Carrefoura domaga-
ją również realnego wzrostu 
wynagrodzeń, bo otrzymywa-
ne przez nich niskie płace, są 
niewspółmierne do wykony-
wanej pracy. W ocenie związ-
kowców, wynagrodzenia, które 
otrzymują pracownicy nie są 
w stanie zapewnić godnych 
warunków życia im i ich ro-
dzinom. – Biedni pomimo 
pracy – tak głosiły napisy na 
przyniesionych przez prote-
stujących transparentach.

Wszystkie żądania szere-
gowych pracowników sieci 
Carrefour związkowcy zawarli 
w petycji, którą w trakcie pi-
kiety zamierzali przekazać jej 

kierownictwu. Jednak nikt z 
jego przedstawicieli nie wy-
szedł do protestujących, co 
wyraźnie świadczy o lekce-
ważeniu związkowców So-
lidarności w sieci Carrefour.  
I na te praktyki związkowcy 
również zwrócili uwagę w 
petycji.

– Utrudnianie działalności 
związkowej, szykanowanie 
członków związku stało się 
normą w państwie, które od-
zyskało niepodległość właśnie 
dzięki związkowi zawodowemu. 
Organizacje związkowe w sie-
ciach handlowych są ewidentnie 
zwalczane przez pracodawców 
– podkreślili protestujący związ-
kowcy z Carrefoura.

Nazajutrz po pikiecie związ-
kowcy dostarczyli petycję do 
centrali sieci Carrefour.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pracownicy Carrefoura
biedni pomimo pracy

Pracownicy fi rm czekających 
na ogłoszenie upadłości mogą 
na własną rękę składać wnio-
ski o wypłatę zaległych pensji 
do Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych 
(FGŚP). 

Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, które weszło w życie 
20 lipca br., prawo to przysłu-
guje zatrudnionym w przedsię-
biorstwach, które nie prowadzą 
faktycznej działalności od co 
najmniej dwóch miesięcy. Do 
wniosku trzeba dołączyć doku-
menty bądź informacje uwia-
rygodniające niewypłacalność 
pracodawcy lub dokumenty 
potwierdzające złożenie przez 
niego wniosku o upadłość, a 

także druk zgłoszenia do ubez-
pieczeń ZUS ZUA.

Procedura ogłoszenia upad-
łości często trwa nawet kilka 
miesięcy, w czasie których pra-
cownicy  nierzadko nie dostawali 
ani grosza. Na dodatek, nawet 
po ogłoszeniu upadłości syndyk 
często zwlekał z wnioskiem 
do FGŚP, co jeszcze bardziej 
wydłużało czas oczekiwania 
pracowników na jakiekolwiek 
pieniądze. – Upadłość likwida-
cyjna Huty Będzin ogłoszono 
w październiku zeszłego roku. 
Przez 6 kolejnych miesięcy nie 
dostaliśmy z FGŚP ani złotówki. 
Dopiero w marcu każdy pracow-
nik dostał część zaległego wy-
nagrodzenia – mówi Stanisław 
Pawelec, były przewodniczący 

NSZZ Solidarność w nieistnie-
jącej już Hucie Będzin.

Nowe przepisy określają do-
kładnie wzór wniosku do FGŚP. 
Pracownik ubiegający się o wy-
płatę zaległych pensji musi w 
nim określić wysokość swoich 
roszczeń, okres, w którym nie 
otrzymywał należnego wyna-
grodzenia, oraz nazwę i adres 
pracodawcy. Dokumentację na-
leży składać w najbliższym tere-
nowym biurze FGŚP. Kierownik 
biura po rozpatrzeniu wniosku 
zawiadamia pracownika o wyso-
kości i terminie wypłaty zaliczki 
na poczet zaległych pensji.

Choć rozwiązania przyjęte 
w rozporządzeniu resortu pracy 
z pewnością są korzystne dla 
pracowników bankrutujących 

firm, to jednak nie rozwiązują 
one wszystkich problemów. 
FGŚP wypłaca jedynie zaliczki 
na poczet zaległych wynagro-
dzeń. Na resztę swoich pienię-
dzy pracownicy muszą czekać, 
aż syndykowi uda się sprzedać 
majątek upadłego zakładu, co 
często trwa wiele miesięcy. – 
Osobiście mam jeszcze w Hucie 
Będzin ok. 9 tys. zaległego wy-
nagrodzenia. Ostatnio wszyscy 
dostaliśmy pisma od syndyka 
informujące, że ewentualne 
wypłaty będą najwcześniej w 
październiku br., a jak ostatnio 
rozmawiałem z kolegami z huty 
to dowiedziałem się, że i to nie 
jest wcale takie pewne. – mówi 
Stanisław Pawelec

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Łatwiej odzyskać zaległe pensje

3 września
30. rocznica podpisania

Porozumienia Jastrzębskiego
godz. 9.00 –  Msza św. w kościele pw. NMP Matki 

Kościoła („na górce”).
godz. 11.00 – Uroczystości po Pomnikiem Porozumienia 

Jastrzębskiego przy KWK Zofi ówka.

11 września
30. rocznica podpisania

Porozumienia Katowickiego
godz. 12.00 – Odsłonięcie przed Hutą Katowice pomnika 

upamiętniającego Porozumienie Katowickie.

Bezpieczeństwa zatrudnienia, realnego wzrostu wynagrodzeń 
i respektowania praw pracowniczych  żąda Solidarność z Carrefoura.

W Carrefourze nasilają 
się złe praktyki 
outsourcingowe. Ludzie 
mają tego dość.

Protestujący domagali się m.in. zaprzestania zatrudniania pracowników przez fi rmy zewnętrzne na bardzo 
niskich stawkach płacowych



S P R AW Y  R E G I O N UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 32/2010 |  KATOWICE 11.08.2010 5

Krakowska fi rma Naprzód, 
która wygrała przetarg 
na usługi sprzątające w 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Dąbrowie Górniczej, nie 
chce przejąć salowych 
z placówki w trybie art. 
KP 231 i oferuje im pracę 
na znacznie gorszych wa-
runkach. 

Jeszcze do 10 wrześ-
nia br. usługi sprzątające 
w dąbrowskim szpitalu 
wykonuje firma Aspen 
z Krakowa, która w 2004 
r. przejęła ponad 100-oso-
bową grupę salowych na 
mocy art.231 KP. Wówczas 
o takie przejęcie zabiegała 
zakładowa Solidarność, bo 
większość salowych, to 
członkinie związku. 

Teraz, gdy szpitalny prze-
targ wygrała fi rma Naprzód, 
Aspen, zgodnie z ustawą o 
związkach zawodowych, 
poinformował zakładową 
Solidarność o przekaza-
niu salowych do Naprzo-
du na dotychczasowych 
warunkach zatrudnienia. 
W piśmie przesłanym do 
nowego pracodawcy zakła-
dowa Solidarność zwróciła 
się o przedstawienie wa-
runków ekonomicznych 
i socjalnych, które fi rma 
ma do zaoferowania pra-
cownicom.

– Okazało się jednak, 
że podczas spotkań z sa-
lowymi przedstawiciele 
Naprzodu informują, że 
nie są zainteresowani ich 
przejęciem w trybie art. 
23’oraz oświadczają, że 
nie przekażą informacji, o 
które Solidarność wystąpi-
ła do pracodawcy – mówi 
Elżbieta Żuchowicz, prze-
wodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Firma Naprzód już po-
informowała salowe, że 
warunkiem ich przeję-

cia będzie jednostronne 
wypowiedzenie umów o 
pracę z Aspenem. W ocenie 
zakładowej Solidarności, 
takie przejęcie będzie dla 
nich bardzo niekorzystne. 
Oznacza m.in. pozbawie-
nie się na własną prośbę 
prawa do odprawy oraz 
zrzeczenie się przejścia do 
nowego podmiotu w try-
bie art. 231. Związkowcy 
zapowiadają, że na takie 
działania nie będzie ich 
zgody. Szpitalna Solidar-
ność niezwłocznie podjęła 
kroki prawne. 

W trybie pilnym przy-
gotowuje indywidualne 
pozwy, które do sądu pracy 
mają wpłynąć już w przy-
szłym tygodniu. – Na pod-
stawie pełnomocnictw 
salowych chcemy ustalić 
pracodawcę dla grupy zawo-
dowej na dzień 11 września 
2010 r. oraz rolę szpitala, 
który w 2004 r. wyłączył 
ze swoich struktur usługi 
sprzątające wraz z pracow-
nikami – informuje prze-
wodnicząca związku. 

O ich sytuacji związkow-
cy zamierzają poinformować 
również radnych Dąbrowy 
Górniczej oraz prezydenta 
miasta, bo to on  w 2002 r., 
będąc dyrektorem szpitala, 
zapowiedział wyłączenie 
usług sprzątających ze 
struktur placówki. Soli-
darność będzie się doma-
gać szczegółowej analizy 
zasadności tego procesu 
oraz jego opłacalności.

Same salowe liczą, że 
przed zbliżającymi się wy-
borami samorządowymi, 
radni zaangażują się w 
rozwiązanie ich problemu. 
Zapowiadają, że jak trze-
ba będzie, to swoich praw 
będą dochodzić przed try-
bunałem w Hadze.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Od stycznia zmienią się za-
sady naliczania rent. Limity 
dorabiania do świadczeń z 
ZUS mają zostać zniesio-
ne. Podwyższeniu ulegną 
renty rodzinne. Niestety, nie 
wszyscy renciści zyskają na 
nowej ustawie. – Najbied-
niejsi dostaną jeszcze mniej 
niż dotychczas – ostrzega 
Solidarność.

Rząd przedstawił osta-
teczny projekt nowelizacji 
ustawy o nowych rentach 
kapitałowych. Najważniej-
sza zmiana dotyczy sposobu 
naliczania świadczeń z tytułu 
niezdolności do pracy. Rząd 
tłumaczy zmiany koniecz-
nością dostosowania systemu 
rentowego do reformy eme-
rytalnej sprzed 11 lat. Do tej 
pory renty były wyliczane 
m.in. na podstawie kwoty 
bazowej oraz okresów skład-
kowych i nieskładkowych, 
czyli w sposób zbliżony do 
„starych” emerytur.

Według nowych zasad ZUS 
będzie obliczał na podstawie 
zarobków danej osoby kapitał, 
jaki zebrałaby na koncie eme-
rytalnym, gdyby pracowała 
jeszcze 30 lat lub do ukoń-
czenia 60 roku życia. Do tej 
kwoty dodawane będzie to, 
co dana osoba już wpłaciła 
do ZUS  zanim zgłosiła się po 
rentę. Następnie uzyskana 
w ten sposób suma pienię-
dzy będzie dzielona przez 
statystyczną długość życia 
60-letniej osoby – obecnie 
jest to 247,5 miesiąca.

Zmiany mają objąć osoby 
urodzone po 1948 roku, które 
zwrócą się o przyznanie renty 
po raz pierwszy.

– Renty wyliczane wg 
nowych zasad będą niższe 
od tych obecnych. Jeżeli 
dodamy do tego planowa-
ne podwyżki podatku VAT, 
to sytuacja tych najgorzej 
uposażonych będzie kata-
strofalna. Wbrew temu co 

mówi rząd, podwyżki cen 
nie ominą żywności. Jeżeli 
wzrosną koszty transportu, 
energii itp., to ceny artyku-
łów spożywczych muszą 
pójść w górę. Ludzie, którzy 
mają po 500-600 zł renty, po 
prostu nie dadzą sobie rady 
– komentuje Jan Sosnowski, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Renci-
stów w śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności 

Zyskają za to wdowy i 
sieroty. Progi procentowe, 
wg których obecnie obli-
czana jest  wysokość renty 
rodzinnej, zostaną podnie-
sione o 5 proc. Dzisiaj krewni 
zmarłego otrzymują 85 proc. 
należnej mu renty, jeżeli do 
świadczenia uprawniona 
jest jedna osoba, 90 proc., 
jeśli dwie i 95 proc, gdy 3 
lub więcej 

Poprawie ulegnie też sy-
tuacja osób dorabiających 
do renty. Dotychczas jeżeli 

dodatkowy dochód rencisty 
przekraczał 70 proc. średniej 
krajowej, ZUS zmniejszał 

proporcjonalnie świadczenie. 
Jeżeli dochód ten wynosił 
ponad 130 proc. średniego 

wynagrodzenia, wstrzymy-
wano wypłatę renty.  

– Z pewnością są to dobre 
wiadomości. Niestety nale-
ży pamiętać, że często stan 
zdrowia nie pozwala wielu 
rencistom dorabiać, a więc 
nowy sposób naliczania 
świadczeń  uderzy w tych, 
którzy i tak są w najgorszej 
sytuacji. Poza tym w pro-
jekcie nowelizacji brakuje 
przepisów regulujących inne 
ważne kwestie. Chodzi np. 
o sposób waloryzacji rent. 
Obecnie waloryzacje obli-
czane są procentowo. W tej 
sytuacji osoby posiadające 
najniższe renty otrzymują 
podwyżki o kilka złotych, 
natomiast ci najlepiej upo-
sażeni o kilkaset. Dużo lep-
szym rozwiązaniem byłyby 
waloryzacje kwotowe, gdzie 
każdy rencista zyskiwałby 
tyle samo – zaznacza Jan 
Sosnowski.

ŁK

O
soba, która nie 
ma poczucia sta-
bilizacji pracuje 
gorzej – mówi 
Lesław Ordon 

przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność. Dlatego 
środowisko nauczycielskie 
z niepokojem przyjmowa-
ło informacje docierające 
w ostatnich tygodniach z 
Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej dotyczące np. pla-
nów zmniejszenia wymiaru 
urlopu tej grupy zawodowej. 
– Takie działania nie sprzyja-
ją dobremu wypoczynkowi i 
przygotowaniu się do pracy 
– dodaje Ordon.

Od września na nauczy-
cieli czeka 7 proc. podwyż-
ka wynagrodzeń i kolejna, 
druga już dodatkowa go-
dzina pracy, wchodząca w 
skład tzw. pensum. Zdaniem 
związkowców mówiąc o pod-
wyżce dla nauczycieli rząd 
manipuluje opinią społeczną. 
W rzeczywistości podwyżka 
tej wysokości przyznana na 
cztery ostatnie miesiące roku 
nie zrekompensuje ani infl a-
cji, ani dodatkowej godziny 
pracy. Nauczycieli policzyli, 
że tylko ta jedna dodatkowa 
godzina powinna wygene-
rować podwyżkę nauczy-
cielskiego wynagrodzenia 
o 6,25 proc.

– Obecna władza już wie-
lokrotnie wykazywała się 
brakiem zrozumienia, taktu 
i nieuczciwością względem 

społeczeństwa i nas nauczy-
cieli. Nie jeden raz padały za-
pewnienia, o których szybko 
zapominano. Teraz oczekujemy 
realizacji obietnic wyborczych 
prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego, który w trakcie 
swojej kampanii mówił o 30 
procentowych podwyżkach 
dla nauczycieli – przypomina 
przewodniczący nauczycielskiej 
regionalnej Solidarności.

Nauczyciele i rodzice dzieci 
w wieku szkolnym obawiają 
się również zniesienia zero-

wej stawki VAT na książki i 
czasopisma specjalistyczne. 
Okres jej obowiązywania w 
Polsce kończy się 31 grudnia 
br. i wszystko wskazuje na to, 
że nie uda się jej utrzymać. To 
oznacza, że szkolne podręcz-
niki, które i tak są już bardzo 
drogie, będą jeszcze droższe. 
Ich cena uderzy po kieszeniach 
zwłaszcza rodziny posiadają-
ce więcej, niż jedno dziecko 
w wieku szkolnym. W dodat-
ku ministerstwo edukacji cały 
czas zmienia szkolne programy, 

a to sprawia, że podręczniki, 
które były używane przez 
dzieci jeszcze rok, dwa lata 
temu teraz nadają się do wy-
rzucenia i nie mogą być wy-
korzystane np. przez młodsze 
rodzeństwo.

Zdaniem Lesława Ordona 
zniesienie zerowej stawki VAT 
na książki i czasopisma specja-
listyczne odbije się na całym 
społeczeństwie, które czyta 
coraz mniej i będzie ubożało 
intelektualnie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wprawdzie do zakończenia wakacji pozostały jeszcze trzy tygodnie, ale nauczyciele 
już myślą o nowym roku szkolnym i oczekują stabilizacji, spokoju oraz 
spełnienia obietnic politycznych.

Niepewność przed
pierwszym dzwonkiem

Dąbrowskie salowe
walczą o swoje

Podwyżka VAT na ksiązki oznacza dodatkowe wydatki dla rodziców

Kto zyska, a kto straci na rentowej rewolucji?

Foto: internet

- Zmiany w systemie mogą dotknąć najbiedniejszych - ostrzega Solidarność

Foto: internet



E K O L O G I A Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 11.08.2010 |  Nr 32/2010  www.solidarnosckatowice.pl6

P
rogram skierowany 
jest do właścicieli 
posesji prywatnych 
i wspólnot mieszka-
niowych, których 

budynki nie zostały podłą-
czone do sieci ciepłowniczej. 
Dzięki umowie podpisanej 
przez Zarząd NFOŚiGW z 
sześcioma dużymi bankami, 
odbiorcy indywidualni oraz 
wspólnoty mieszkaniowe 
będą mogli zaciągnąć kredyt 
na ten cel w 4,5 tys. placówek 
bankowych położonych na 
terenie całej Polski.

– Wyjątkowy charak-
ter tego wydarzenia pole-
ga m.in. na tym, że pro-
gram adresowany jest do 
osób fizycznych, podczas 
gdy najczęściej partnerami 
NFOŚiGW są samorządy, 
przedsiębiorstwa, instytucje 
publiczne oraz organizacje 
pozarządowe – mówi Witold 
Maziarz rzecznik prasowy 
NFOŚiGW.

Osoby prywatne i wspól-
noty mieszkaniowe mogą 
otrzymać zwrot 45 proc. 
brutto kredytu na zakup 
i montaż kolektorów sło-
necznych, jednak nie wię-
cej, niż 2,5 tys. zł do 1 m kw. 
instalacji.

Na dopłaty NFOŚiGW 
zarezerwował 300 mln zł. 
Pieniądze wypłacane będą 
do 2014 roku. – Pozwoli to 
na osiągnięcie efektu eko-
logicznego w postaci za-
instalowania kolektorów 
słonecznych o łącznej po-

wierzchni ponad 250 tys. 
mkw, co przyczyni się do 
redukcji emisji dwutlenku 
węgla o 36 tys. ton – szacuje 
Zarząd Funduszu.

Dopłaty udzielane będą 
zarówno na zakup i montaż 
kolektorów słonecznych, 
jak i aparatury niezbędnej 
do ich prawidłowego funk-
cjonowania. 

Program poprzedzony
badaniami
Opracowanie programu po-
przedziły wnikliwe badania 
opinii publicznej wykonane 
przez firmę GFk Polonia, 
które miały ustalić opty-
malną wysokość dofi nanso-
wania. – Wyniki tych badań 
pokazały, że w przedziale 
wysokości dofi nansowania 
ze środków publicznych 
na poziomie 40-50 proc. 
następuje wyraźny wzrost 
zainteresowania zrealizowa-
niem takiej inwestycji przez 

właścicieli domów – dodaje 
Maziarz.

Badania przeprowadzo-
ne zostały w grudniu 2009 
roku i w styczniu 2010 roku 
na reprezentatywnej grupie 
respondentów, składającej 
się z właścicieli domów jed-
norodzinnych z własnym 
systemem ogrzewania. Już 
wstępne wyniki pokazały, że 
35 proc. właścicieli domów 
jednorodzinnych rozważa 
zainstalowanie kolektorów 
słonecznych.

Solary mogą zmniejszyć 
zużycie tradycyjnej energii 
nawet o 60 proc. rocznie. 
NFOŚiGW obliczył, że dla 
pięcioosobowej rodziny 
ogrzewającej wodę elektrycz-
nością roczne oszczędności 
mogą wynieść nawet 1,5 tys. 
zł. Koszt przeprowadzonej 
inwestycji wraz z dopłatą 
powinien się więc zwrócić 
po 5-6 latach. Przy ogrzewa-
niu wody olejem opałowym 
lub gazem okres zwrotu in-
westycji jest dłuższy i może 
wynosić nawet 10 lat.

Trzeba jednak pamiętać, 
że montaż kolektorów sło-
necznych do ogrzewania 
wody nie może wiązać się z 

rezygnacją z innego źródła 
energii, gdyż solary charak-
teryzują się zróżnicowaną 
wydajnością w zależności 
od nasłonecznienia, pory 
dnia i roku.

Jak działa kolektor słoneczny?
Promieniowanie słonecz-
ne pada na powierzchnię 
kolektora (absorber), która 
pochłania energię tego pro-
mieniowania. Do absorbera 
przymocowane są przewody, 
w których w układzie za-
mkniętym krąży tzw. czynnik 
roboczy. Najczęściej jest to 
płyn na bazie glikolu, który 
po odebraniu energii ciep-
lnej z absorbera transportuje 
ją do budynku, gdzie jest 
wykorzystana do wstęp-
nego ogrzania np. wody 
użytkowej.

Istnieje wiele typów 
kolektorów słonecznych. 
W Polsce najbardziej popu-
larne są kolektory płaskie 
(zwykłe cieczowe) oraz ru-
rowe (próżniowe). Zdaniem 
specjalistów, te drugie lepiej 
się sprawdzają ze względu 
na panujące u nas warunki 
atmosferyczne.

AK

40 projektów, które nie 
otrzymały dofi nansowa-
nia ze środków unijnych 
i znalazły się na liście re-
zerwowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego 
ma jednak szansę na re-
alizację.

Chodzi o projekty przed-
sięwzięć dotyczących gospo-
darki ściekowej zgłoszone 
przez gminy w dwóch kon-
kursach odbywających się 
w ramach RPO. – Przygo-
towane wnioski uzyskały 
pozytywne opinie eksper-
tów, ale nie mogły otrzymać 
dofi nansowania ze względu 
na wyczerpanie środków na 
zadania związane z gospo-
darką ściekową. Ich całko-
wity koszt oszacowano na 
ok. 470 mln zł – wyjaśnia 
Piotr Biernat rzecznik pra-
sowy WFOŚiGW.

Możliwość dofi nansowa-
nia tych projektów pojawi-
ła się dzięki porozumieniu 

podpisanemu przez prezes 
zarządu katowickiego Fun-
duszu Gabrielę Lenartowicz 
i Marszałka Województwa 
Śląskiego Bogusława Śmi-
gielskiego.

– Prace nad wypraco-
waniem modelu wsparcia 
fi nansowego dla tych pro-
jektów trwały od dłuższego 
czasu i wynikały z potrzeb 
samorządów. Nowoczesna 
kanalizacja w gminach to 
szansa nie tylko na spełnie-
nie unijnych zobowiązań w 
zakresie ochrony środowiska, 
ale przede wszystkim okazja 
do polepszenia warunków 
życia mieszkańców – mówi 
Gabriela Lenartowicz.

Podpisane porozumienie 
jest również szansą na to, 
by nie zostały zmarnowane 
wysiłki i koszty poniesione 
przez gminy na przygoto-
wanie projektów moderni-
zacyjnych dla gospodarki 
ściekowej.

AK

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
uruchomił program dopłat do kredytów bankowych na zakup
i montaż kolektorów społecznych.

Dopłaty do kredytów 
na kolektory słoneczne

Dobiega końca projekt 
„Zielone Karpaty = Czyste 
Karpaty” realizowany od 
listopada 2008 roku na 
terenie województw ślą-
skiego, małopolskiego i 
podkarpackiego. 

Przedsięwzięcie miało 
charakter kampanii eduka-
cyjno-informacyjnej, zor-
ganizowane zostało przez 
Ligę Ochrony Przyrody,
a sfi nansowane przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Kampania skierowana 
została do mieszkańców 
terenów górskich i przed-
stawicieli samorządów. Po-
przedziły ją inne projekty 
ekologiczne:„Budowanie 
Koalicji na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju Kar-
pat”, „Portal Zielone Karpa-
ty” oraz „Śmieć i my – czy 
wiesz, że odpady to także 
Twój problem”. Akcja miała 

pomóc mieszkańcom tere-
nów górskich w zmianie 
postaw w zakresie kon-
sumpcji i gospodarowania 
odpadami.

Jednym z pierwszych 
działań było przygotowa-
nie „Poradnika Komunika-
cji Społecznej w Zakresie 
Gospodarki Odpadami”. 
Opracowanie powstało na 
podstawie badań ankieto-
wych dotyczących gospo-
darki odpadami przepro-
wadzonych w gminach, 
powiatach i wojewódz-
twach biorących udział w 
programie.

W trakcie projektu or-
ganizowane również były 
spotkania z mieszkańcami 
terenów górskich i warsztaty 
prowadzone przez specjali-
stów edukacji ekologicznej. 
W szkoleniach brali udział 
samorządowcy i przedsta-
wiciele mediów.

AK

Dzieci i młodzież z rodzin 
dotkniętych przez tego-
roczną powódź z miejsco-
wości Nieboczowy i Ligota 
Tworkowska w powiecie 
wodzisławskim wyjadą na 
piętnastodniowy obóz har-
cerski do Ustronia Lipow-
ca, zorganizowany dzięki 
wsparciu WFOŚiGW.

Na letni wypoczynek 
dzieci powodzian z tych 
miejscowości zarząd Fun-
duszu udzielił Komendzie 
Chorągwi Śląskiej ZHP do-
tacji w wysokości 35 tys. zło-
tych. Pieniądze przyznane 
zostały zgodnie z zasadami 
fi nansowania przedsięwzięć 
związanych z wystąpieniem 
klęski żywiołowej. – Środki 
z Funduszu mogą zostać 
przeznaczone na transport, 
zakup odzieży niezbędnej 
do udziału w zajęciach edu-

kacyjno-terapeutycznych 
oraz na zakwaterowanie i 
wyżywienie – mówi Piotr 
Biernat, rzecznik prasowy 
WFOŚiGW.

Na uczestników obozu 
czeka wiele atrakcji m.in. 
nauka pływania, piesze i 
rowerowe wycieczki oraz 
zawody sportowe. Prze-
prowadzone zostaną także 
zajęcia związane z edukacją 
ekologiczną, m.in. spotkania 
z leśnikami.

Podobną akcję harcerze 
z Chorągwi Śląskiej ZHP 
zorganizowali w ubiegłym 
roku, umożliwiając udział w 
swoich obozach 200 dzieciom 
z terenów powodziowych wo-
jewództwa podkarpackiego. 
Ich wyjazdy również zostały 
dofi nansowane ze środków 
katowickiego Funduszu. 

AK

Gminy dostały drugą szansę

Obóz dla dzieci powodzian

Zielone Karpaty to Czyste Karpaty

Dopłaty udzielane będą zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych, jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania

Program 
skierowany 
jest do osób 
fi zycznych, podczas 
gdy partnerami 
NFOŚiGW najczęściej 
są samorządy, 
przedsiębiorstwa, 
instytucje publiczne 
oraz organizacje 
pozarządowe.

Foto: internet
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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.

§

PROJEKT: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

„Prawy i Sprawiedliwy. 
Życie i męczeństwo błogosławionego 

Księdza Jerzego Popiełuszki”.
Fotografi e: Adam Bujak 
Tekst: Jolanta Sosnowska 

200 stron, 23x28 cm, papier 170 g. kreda błyszcząca, 
oprawa twarda, obwoluta laminowana. 
Album wydany pod patronatem „Solidarności” z logo 
KK NSZZ „Solidarność”. 

Bogaty materiał dokumentalny z beatyfi kacji księdza 
Popiełuszki.

Tekst pióra Jolanty 
Sosnowskiej, współ-
autorki nagrodzone-
go książkowym Osca-
rem „Książka Roku 
2009” albumu „Ars. 
Dzieje życia św. Jana 
Marii Vianneya”, 
przybliża dzieje ks. 
Popiełuszki od jego 
narodzin, poprzez 
studia i działalność 
duszpasterską, aż do 
męczeńskiej śmier-
ci. Ukazuje trudną 
drogę ks. Jerzego do 
świętości, kształto-
wanie się jego nie-

złomnej postawy, głębokie przywiązanie do wartości 
chrześcijańskich i patriotycznych, umiłowanie wolności, 
serdeczny stosunek do ludzi pracy, a także wielki wpływ, 
jaki wywarła śmierć kapłana na polskie społeczeństwo, 
wreszcie starania o beatyfi kację, uwieńczone uroczystoś-
cią w Warszawie 6 czerwca 2010 r. 

Zamiast ceny detalicznej 89 zł/szt. cena dla „Solidarności” 
55 zł/szt.  

Komisje zainteresowane kupnem albumu proszone są 
o kontakt z Biurem Administracyjnym Zarządu Regionu: 
tel. 32 353 84 25 wewn. 199.

Z tego, co się orientuję, to 
pracodawca ma obowiązek 
dać mi 2 pełne tygodnie ur-
lopu, czyli 10 dni roboczych. 
A jeżeli ja nie chcę w ciągu 
roku brać pełnych 10 dni? 
Czy mogę podzielić urlop na 
mniejsze części?

Najważniejsza zasada, 
stosowana przy udzielaniu 
urlopów wypoczynkowych, 
wymieniona jest w art. 152 § 
1 K.p. – zgodnie z nią pracow-
nikowi przysługuje prawo do 
corocznego, nieprzerwanego, 
płatnego urlopu wypoczyn-
kowego, zwanego dalej urlo-
pem. Z przepisu tego wynika, 

iż sytuacja jest idealna, kiedy 
pracownik wykorzystuje swój 
całoroczny urlop jednorazo-
wo, nie dzieląc go na części. 
Ponieważ jednak taka sytu-
acja jest trudna w realizacji, 
prawo zezwala wykorzysty-
wać urlop wypoczynkowy w 
częściach.

Zgodnie z art. 162 K.p. 
urlop wypoczynkowy może 
być podzielony na części, pod 
warunkiem, że co najmniej 
jedna część wypoczynku 
będzie trwała nie mniej niż 
14 kolejnych dni kalenda-
rzowych. W Kodeksie pracy 
mowa jest więc o części wy-

poczynku trwającej 14 dni (a 
nie o 10-dniowym urlopie). 
Wypoczynek trwający 14 dni 
kalendarzowych nie zawsze 
oznacza 10 dni roboczych, w 
czasie tym uwzględnia się bo-
wiem także dni wolne i świą-
teczne, w tym niedziele.

O podział urlopu wnioskuje 
pracownik, ale dzieląc urlop 
na części, powinien pamiętać 
o powyższej zasadzie.

Pracodawca nie powinien 
wyrazić zgody na inny podział 
urlopu wypoczynkowego, 
gdyż krótszy niż 14-dniowy 
wypoczynek nie pozwala 
na skuteczny odpoczynek i 

prawidłową regenerację sił. 
Pracodawca, który zgodzi 
się na krótszy wypoczynek 
pracownika, może zostać 
ukarany w razie kontroli 
karą grzywny od 1000 zł do 
30 000 zł (art. 282 § 1 K.p.), 
mimo że to pracownik wnio-
skował o taki, a nie inny po-
dział urlopu.

Reasumując, taki podział 
urlopu, gdzie ani jedna część 
wypoczynku nie trwa co naj-
mniej 14 dni kalendarzowych, 
jest nieprawidłowy.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

R
esort pracy opra-
cował i opubli-
kował na stronie 
internetowej Mi-
nisterstwa Pracy i 

Polityki Społecznej projekt 
ustawy z dnia 28.07.2010 r. 
o zmianie ustawy emerytu-
rach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
oraz niektórych innych 
ustaw.

W projekcie tym zawarto 
propozycje dotyczące:
• wprowadzenia nowego 

systemu naliczania rent 
z tytułu niezdolności do 
pracy dla osób urodzo-
nych po 1948 r., zgodne-
go z zasadami wyliczania 
świadczeń w nowym sy-
stemie emerytalnym, 

• zniesienia warunku udo-
wodnienia co najmniej 5 
lat stażu ubezpieczenio-
wego w ostatnim 10-leciu 
przy ustalaniu prawa do 
renty z tytułu niezdolno-
ści do pracy z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
osoby całkowicie niezdol-
nej do pracy, która udo-
wodniła okres składkowy 
wynoszący co najmniej 
30 lat w przypadku ko-
biety i 35 lat w przypadku 
mężczyzny, 

• podwyższenia wymiaru 
rent rodzinnych, 

•  zniesienia przepisów uza-
leżniających wypłatę renty 
przyznanej z tytułu niezdol-
ności do pracy lub niepeł-
nosprawności od wysokości 
przychodów osiąganych z 
pracy zarobkowej. 
Dla osób pobierających 

obecnie rentę, w tym z tytułu 
niezdolności do pracy, szcze-
gólnie istotne zmiany wpro-
wadza rozwiązanie dotyczące 
zniesienia ograniczenia kwot 
przychodów, jakie mogą te 
osoby osiągnąć.

Zgodnie z projektem ustawy 
zniesienie limitów zarobko-
wych dotyczyłoby rent z tytułu 
niezdolności do pracy (stałych 
i okresowych) przysługujących 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w tym także rent z 
tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej wypadkiem 
przy pracy lub chorobą za-
wodową, a także:
• rent rodzinnych dla osób 

niezdolnych do pracy, po-
licyjnych i wojskowych 
rent inwalidzkich, 

• rolniczych rent inwalidz-
kich (stałych i okresowych) 
oraz 

• rent socjalnych. 
Z przestawionych w pro-

jekcie ustawy propozycji jedna 
z nich dotyczy uchylenia 
przepisów uzależniających 
wypłatę renty z tytułu nie-

zdolności do pracy lub niepeł-
nosprawności od wysokości 
przychodów osiąganych z 
tytułu pracy zarobkowej (art. 
1 pkt 6 i 7, art. 2-5 i art. 9 pro-
jektu ustawy).

Zgodnie z obecnie obowią-
zującymi przepisami emery-
tura z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, przysługują-
ca osobie, która nie osiąg-
nęła powszechnego wieku 
emerytalnego, jak również 
renta z tytułu niezdolności 
do pracy i renta rodzinna, 
ulegają zmniejszeniu, jeżeli 
świadczeniobiorca osiąga 
przychód wyższy niż 70% 
przeciętnego wynagrodzenia, 
ale nie przekraczający 130% 
tego wynagrodzenia. Jeżeli 
rencista lub emeryt zarabia 
powyżej 130% przeciętnego 
wynagrodzenia, to prawo do 
emerytury lub renty ulega 
zawieszeniu.

W wyniku proponowanej 
zmiany art. 103 i 104 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS 
renta z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do 
pracy byłaby wypłacana bez 
względu na wysokość przycho-
dów z pracy zarobkowej (art. 1 
pkt 6 i 7 projektu). Zmiana tych 
przepisów spowodowałaby, 
że bez względu na wysokość 
zarobków w pełnej wysokości 
byłyby wypłacane także renty 

z tytułu niezdolności do pracy 
spowodowanej wypadkiem 
przy pracy lub chorobą za-
wodową. Jeżeli jednak taka 
renta przysługiwałaby osobie 
uprawnionej jednocześnie do 
emerytury, to – tak jak dotych-
czas – prawo do pobierania 
półtorakrotnego świadczenia 
przysługiwałoby pod warun-
kiem nieosiągania przychodu 
z pracy zawodowej.

Obecne przepisy stanowią 
spore ograniczenie dla podej-
mowania zatrudnienia przez 
osoby niepełnosprawne otrzy-
mujące renty, co przyczynia się 
do bardzo niskiej aktywności 
zawodowej tych osób.

Osoby, które ze względu na 
swój stan zdrowia otrzymują 
świadczenia na mocy przepi-
sów ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS, nie powinny 
mieć ograniczanych możli-
wości zarobkowych między 
innymi dlatego, że emerytura 
obliczona według nowych 
zasad będzie tym wyższa, im 
wyższe przychody stanowiły 
podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie emerytalne.

Proponowane zmiany mają 
być zachętą dla rencistów do 
podjęcia pracy w trakcie po-
bierania świadczenia.

DOROTA KRIGER
 Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zniesienie limitów 
zarobkowych dla rencistów

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2010 r.):       1.317 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2010 r.):  3197,85 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  582,70 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2010 r.):  2.716,71 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2010  r.):  543,29 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2010 r.):  847,55 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2010 r.):  651,95 zł

10-dniowy urlop w ciągu roku – czy to obowiązek pracownika?
Ustawa Kodeks pracy:
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23 czerwca w Dąbrowie 
Górniczej zainaugurowane 
zostały prace ziemne przy 
budowie pomnika, upamięt-
niającego podpisanie przed 
30 laty przez Międzyzakła-
dowy Komitet Robotniczy 
Huty Katowice i Komisję 
Rządową Porozumienia 
Katowickiego.

Uroczyste odsłonięcie 
pomnika odbędzie się 11 
września, w rocznicę podpi-
sania tego dokumentu. 

Porozumienie Katowi-
ckie, czwarte z wielkich 
porozumień z 1980 r, po 
szczecińskim, gdańskim 
i jastrzębskim, dotyczyło 
przede wszystkim realiza-
cji zapisów Porozumienia 
Gdańskiego w zakresie 
tworzenia struktur nieza-
leżnych, samorządnych 
związków zawodowych. 
Było gwarantem ich po-
wstania na terenie całej 
Polski i faktycznym zwień-
czeniem oraz urzeczywist-
nieniem idei, utworzonych 
w 1978 r., Wolnych Związ-
ków Zawodowych. Teraz, 
w 30. rocznicę powstania 
Solidarności, związkowcy 
z Huty Katowice, podjęli 
decyzję o budowie Pomnika 

Porozumienia Katowickiego, 
który będzie upamiętniał to 
ważne historycznie, a dziś 
przez wielu zapomniane, 
wydarzenie. Jak informują, 
monument będzie zarazem 
hołdem dla setek bezimien-
nych działaczy, szykanowa-
nych i represjonowanych za 
swoje dążenia do powstania 
w Zagłębiu wolnych związ-
ków zawodowych.

Pomnik Porozumienia 
Katowickiego zaprojek-
tował artysta plastyk Zbi-

gniew Terczyński. Składa się 
z kilku bloków, wykona-
nych z kamienia, betonu, 
marmuru i stali.

Uroczystościom odsłonię-
cia monumentu towarzyszyć 
będzie konferencja naukowa 
zorganizowana przez Insty-
tut Pamięci Narodowej oraz 
wystawa i projekcja doku-
mentu „Solidarność 1980-81, 
zrealizowana z archiwalnych 
materiałów przez Telewizję 
Katowice.

BEA

Już niebawem rondo u 
zbiegu ulic Gliwickiej, Le-
gionów i Wyszyńskiego 
w Tarnowskich Górach 
będzie nosiło imię NSZZ 

Solidarność. Poza zwyczajną, 
„urzędową” tabliczką z nazwą 
ronda, w pobliżu zawiśnie też 
większa tablica, gdzie nazwa 
NSZZ Solidarność będzie wy-
pisana solidarycą. 

– Pomysł nadania jednemu 
z rond w mieście imienia Soli-
darności powstał już w zeszłym 
roku, podczas rozmowy Marka 
Klementowskiego (ówczesnego 
przewodniczącego Terenowej 
Sekcji Problemowej NSZZ So-
lidarność Powiatu Tarnogór-
skiego – przyp. red.) z posłem 
Tomaszem Głogowskim. Na 
dobre jednak temat pojawił się 
wiosną tego roku. Oczywiście 
od początku wspieraliśmy tę 
inicjatywę. Prowadziliśmy w 
tej sprawie rozmowy ze wszyst-
kimi radnymi, nie patrząc na 
to, z jakiej opcji politycznej 
się wywodzą – mówi Zby-
szek Klich, kierownik Biura 
Terenowego Solidarności w 
Tarnowskich Górach.

– Początkowo nazwa ronda 
miała brzmieć po prostu „rondo 

Solidarności”, jednakże związ-
kowcom zależało, aby podkre-
ślić, że chodzi tutaj o „związ-
kowe” znaczenie tego słowa, 
bo solidarność jest pojęciem 
wieloznacznym i abstrakcyj-
nym. Jeżeli nazwa ronda ma 
być hołdem dla tych, którzy 
walczyli o wolność i godność 
w latach 80., to ważne jest, aby 
nie zapominać jakie dokład-
nie nosił imię ten wielki ruch 
społeczny. Dlatego chcieliśmy, 
aby w nazwie ronda przed 
słowem Solidarność znalazł 
się skrót NSZZ – zaznacza Jan 
Jelonek, przewodniczący Te-
renowej Sekcji Problemowej 
NSZZ Solidarność Powiatu 
Tarnogórskiego. 

Związkowcy przedstawili 
władzom miasta poprawki do 
projektów uchwał w tej spra-
wie oraz zabrali głos na sesji 
rady gminy. 28 kwietnia, po 

długiej debacie radni niemal 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 
uwzględniającą propozycję 
przedstawicieli związku. 

– Byliśmy naprawdę mile 
zaskoczeni. Radni sami mó-

wili, że będzie to właściwy 
sposób na uczczenie nad-
chodzącego jubileuszu. Po-
wiedzieli, że fakt, iż mogą tu 
siedzieć i swobodnie rozma-
wiać zawdzięczają właśnie 

Solidarności – komentuje 
Jelonek.

Otwarcie ronda będzie 
częścią uroczystych obchodów 
30-lecia powstania Solidarno-
ści i pierwszych strajków na 

Górnym Śląsku, które wybu-
chły właśnie w Tarnowskich 
Górach. Latem 1980 roku w 
tarnogórskiej fabryce Fazos, 
produkującej nowoczesne 
urządzenia dla górnictwa, 
jako pierwsi przerwali pracę 
pracownicy spawalni. Następ-
nie przyłączyli się do nich ro-
botnicy z innych wydziałów. 
Dzień później stanęło Jastrzę-
bie. Protest oprócz  postulatów 
płacowych i socjalnych za-
wierał żądania o charakterze 
ogólnospołecznym. Był on 
również wyrazem wsparcia 
dla zakładów pracy protestu-
jących na wybrzeżu. 

Ceremonia nadania rondu 
imienia NSZZ Solidarność roz-
pocznie się 21 sierpnia o godzi-
nie 9.00. Wcześniej delegacje 
komisji zakładowych oraz wła-
dze miasta złożą kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą strajk 
w Fazosie. O 9.40 obchody 
przeniosą się pod tablicę NSZZ 
Solidarność przy dzwonnicy 
Gwarków. Centralne uroczy-
stości w Tarnowskich Górach 
zakończą się mszą święta w 
kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Awers i rewers sztandaru Solidarności Kopalni Brzeszcze

DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar NSZZ „S” 
Kopalni Brzeszcze
Sztandar „Solidarności” z ko-
palni „Brzeszcze” ufundowali 
jej pracownicy. Zaprojektowa-
ny został w roku 1980 przez 
ówczesną Komisję Zakłado-
wą, a wyhaftowały go siostry 
Serafi tki z Oświęcimia. 

Umieszczona na awersie 
sztandaru data 2 września 
1980 r. upamiętnia strajk 
w kopalni „Brzeszcze” na-
tomiast rewers przedstawia 
patronkę górników Świętą 
Barbarę. Zielono-czarne ko-
lory sztandaru, odpowiadają 
barwom górniczego stanu.  
4 grudnia 1980 r., w parafii   
pod wezwaniem Świętego 
Urbana w Brzeszczach, biskup 
krakowski ks. Albin Małysiak, 
odprawiając mszę świętą 
w intencji górników i ich 
rodzin, uroczyście poświęcił 
związkowy sztandar. 

Wraz z ogłoszeniem stanu 
wojennego sztandar prze-
chowywany był na terenie 
kopalni przez członków 
zakładowej Solidarności. 
Po kilku tygodniach został 

zrabowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa, wraz z całą 
związkową dokumentacją. 
Dzięki kilkuletnim staraniom 
działaczy zakładowej Soli-
darności został odnaleziony 
w siedzibie SB w Pszczynie 
i zwrócony wiosną 1989 
roku, tuż przed samymi 
wyborami czerwcowymi. W 
2005 r. odnowiły go siostry 
Klaryski z Kęt.

– Pod jego barwami uczest-
niczyliśmy i uczestniczymy 
we wszystkich ważnych uro-

czystościach. Tych podnio-
słych, radosnych i smutnych. 
Wraz z nim modliliśmy się 
podczas pielgrzymek Ojca 
Świętego Jana-Pawła II do 
Ojczyzny. Z naszym sztan-
darem oddaliśmy hołd 
w Pałacu Prezydenckim tra-
gicznie zmarłemu Prezydento-
wi RP Lechowi Kaczyńskiemu 
i jego małżonce Marii Kaczyń-
skiej – mówi Stanisław Kłysz, 
przewodniczący Solidarności 
z kopalni Brzeszcze.

RED.

Dokładnie w trzydziestą rocznicę pierwszego strajku na Śląsku, w Tarnowskich Górach odbędzie się ceremonia 
nadania jednemu z rond w mieście imienia NSZZ Solidarność. 

Nadanie rondu imienia NSZZ Solidarność poparli niemal wszyscy miejscy radni

Wkrótce odsłonięcie pomnika
Porozumienia Katowickiego

Monument składa się z kilku bloków wykonanych z kamienia, 
betonu, marmuru i stali

Tarnowskie Góry pamiętają
o rocznicy powstania Solidarności

Nazwa ronda ma 
być hołdem dla tych, 
którzy walczyli o 
wolność i godność 
w latach 80.

Foto: Jacek Zommer


