
7 października we wszyst-
kich sieciach handlowych 
odbędzie się strajk włoski. 
W ten sposób pracownicy 
marketów chcą zaprotestować 
przeciwko niskim zarobkom 
i skrajnie niekorzystnym for-
mom zatrudnienia. – Jeszcze 
do niedawna alarmowaliśmy, 
że pracodawcy w handlu nie 
chcą zatrudniać ludzi na czas 
nieokreślony, tylko zawierają 
z nimi wieloletnie umowy na 
czas określony. Teraz jest jesz-
cze gorzej, bo preferowane są 
umowy cywilnoprawne z agen-
cją pracy tymczasowej – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ Solidarność.

Strajk będzie częścią ob-
chodzonego 7 października 
na całym świecie Światowego 
Dnia Godnej Pracy, ustano-
wionego przez Międzynaro-
dową Konfederację Związków 
Zawodowych.
» STRONA 2

21,3 proc.
 – taki odsetek wśród 

zarejestrowanych 
bezrobotnych 

stanowią ludzie 
młodzi, w wieku 

od 19 do 24 lat.
 WIĘCEJ » STRONA 8
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Damian Kochoń: 
Najwięcej niezrekompensowanych 
nadgodzin mają strażacy z naszego 
regionu. » STRONA 4

Elżbieta Żuchowicz: 
Proponujemy, aby szpital ponownie 
zatrudnił salowe, które przekazał 
kiedyś zewnętrznej fi rmie. » STRONA 5

O
prócz podwyż-
ki stałej części 
wynagrodzeń, 
p r a c o w n i c y 
mają też otrzy-

mywać dodatkową premię 
motywacyjną. Zapisy doku-
mentu zaczną obowiązywać 
od 1 marca 2011 roku. Jak 
mówi Grzegorz Zmuda, szef 
zakładowej Solidarności, 
najprawdopodobniej jest 
to pierwsze porozumienie 
w branży motoryzacyjnej, 
które udało się podpisać 
kilka miesięcy przed wej-
ściem w życie.

Podkreśla też, że po raz 
pierwszy w tej spółce pod-
pisanie dokumentu poprze-
dziły tylko i wyłącznie nego-
cjacje, a nie tak, jak to było 
w poprzednich latach, akcje 
protestacyjne i strajki.

– Na początku września 
nastąpiła zmiana na stano-
wisku dyrektora i już widać, 
że fi rma ma inne podejście 
do pracowników. Okazuje 

się, że można ze sobą roz-
mawiać i w drodze dialogu 
osiągać porozumienie, które 
jest sukcesem obu stron – 
i pracowników, i władz 
fi rmy. To dobra prognoza 
na przyszłość – zaznacza 
Grzegorz Zmuda.

Podwyżki są sukcesem 
najbardziej wymiernym, 
ale dla związkowców z za-
kładowej Solidarności nie-
zwykle ważne jest rów-
nież to, że automatyczne 
przejście na umowy na 
czas nieokreślony, nastąpi 
po czterech latach pracy 
w firmie. W poprzednim 

porozumieniu znajdował 
się podobny zapis, ale zmia-
na umowy mogła nastąpić 
dopiero po wydaniu opinii 
przez przełożonego. 

– To powodowało nie-
potrzebny stres. Pracow-
nik tuż przed osiągnięciem 
czteroletniego stażu pracy w 
fi rmie nagle mógł się dowie-
dzieć, że przełożony jednak 
nie ocenia go najlepiej i już 
nie jest potrzebny. Naszym 
zdaniem, cztery lata to wy-
starczająco dużo czasu, aby 
ocenić pracownika i po takim 
okresie pracy zasługuje on 
na bardziej stabilne warunki 
zatrudnienia, czyli umowę 
na czas nieokreślony – mówi 
Grzegorz Zmuda.

Spółka Nexteer Automo-
tive Poland w Tychach jest 
wiodącym producentem 
układów kierowniczych ze 
wspomaganiem elektrycz-
nym. Zatrudnia ponad 800 
pracowników.

AGA, POD

Porozumienie bez strajku
185 zł podwyżki dla każdego pracownika i automatyczna zmiana umów na czas określony na umowy na 
czas nieokreślony, po czterech latach pracy w fi rmie. To najważniejsze zapisy porozumienia wynegocjowanego 
w spółce Nexteer Automotive Poland w Tychach przez zakładową Solidarność.

Blisko 100 tys. związkow-
ców manifestowało 
w Brukseli w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Akcji 
zorganizowanego przez 
Europejską Konfederację 
Związków Zawodowych 
(EKZZ). Ulicami miasta prze-
maszerowali przedstawiciele 
50 central związkowych z 30 
krajów Europy, w tym delega-
cja NSZZ Solidarność.

Protestowano przeciwko dra-
stycznym planom oszczędnoś-
ciowym, wprowadzanym 
w unijnych krajach oraz prze-
rzucaniu kosztów kryzysu go-
spodarczego na pracowników. 
– Ludzie pracy wyszli dziś na 
ulice z jasnym przesłaniem do 
przywódców Europy: Jest jesz-
cze czas! Czas, by nie decydo-
wać się na zaciskanie pasa. Jest 
jeszcze czas, by wybrać inny 
kierunek działania na rzecz 
wzrostu gospodarczego i miejsc 
pracy – powiedział John Monks, 
sekretarz generalny EKZZ.

Równolegle z akcją w 
Brukseli, fala manifestacji 
i strajków przetoczyła się 
przez cały kontynent. Związ-
kowcy wyrazili swoje nieza-
dowolenie w Portugalii, we 
Włoszech, na Cyprze, 
w Rumunii, Czechach, Ser-
bii, Irlandii, Francji, Wielkiej 
Brytanii, na Łotwie i Litwie. 

W Hiszpanii ogłoszono strajk 
generalny.

W Warszawie przed budyn-
kiem Kancelarii Premiera wiel-
ką manifestację zorganizowali 
związkowcy z Solidarności i 
OPZZ. W Al. Ujazdowskich ze-
brało się przeszło 8 tys. ludzi.

ŁK
» STRONA 3

Okazuje się, że można 
ze sobą rozmawiać 
i w drodze 
dialogu osiągać 
porozumienie, 
które jest sukcesem 
obu stron.

Najprawdopodobniej to pierwsze porozumienie w branży motoryzacyjnej, które udało się podpisać
kilka miesięcy przed jego wejściem w życie

Foto: internet

Europa mówi „Nie” 
PROTEST

Strajk włoski w handlu
HANDEL

Demonstracje odbyły się w całej Europie

Foto: internet



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

KATOWICE 06.10.2010 |  Nr 40/2010  www.solidarnosckatowice.pl2
TRZY pytania
Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników 
Handlu NSZZ Solidarność

Ten protest ma głębokie uzasadnienie
Sekcja Krajowa Pracowników Handlu 
NSZZ Solidarność ogłosiła 7 październi-
ka dniem solidarności z pracownikami 
handlu. W sklepach w tym dniu prze-
prowadzony będzie strajk włoski. Jakie 
są przyczyny tego protestu?

– Jeszcze do niedawna alarmowa-
liśmy, że pracodawcy w handlu nie 
chcą zatrudniać ludzi na czas nieokre-
ślony, tylko zawierają z nimi wielolet-
nie umowy na czas określony. To się 
zmieniło, niestety na gorsze. W handlu 
coraz trudniej o umowy o pracę. Teraz 
preferowane są umowy cywilnoprawne 
z agencją pracy tymczasowej. Coraz częś-
ciej jest tak, że pracownicy w markecie 
są tak naprawdę przysłani tam przez 
producenta czy dystrybutora i wraz z 
towarem przekazani do sklepów, gdzie 
wykładają towar i wypełniają inne obo-
wiązki. A to odbija się na sytuacji ludzi 
zatrudnionych w sklepach. Często są 
po prostu zwalniani. Mam przykłady 
konkretnych sieci, gdzie po pojawie-
niu się człowieka przysłanego przez 
zewnętrzną fi rmę, osoba zatrudniona 
na etat straciła pracę. Takie rzeczy się 
naprawdę dzieją. Dlatego domagamy 
się zakończenia tych praktyk i zwięk-
szenia zatrudnienia w branży, bo obecni 

pracownicy są przeciążeni zadaniami. 
Jest ich za mało. No i sprawa zarobków. 
Większość kasjerek zarabia minimalne 
wynagrodzenie 1317 zł brutto. Bywa i 
gorzej. Niektóre panie są zatrudnione 
np. na 6/8 etatu. Na rękę dostają więc 
ok. 750 zł. Jak z tego wyżyć? Frustrację 
ludzi pogłębia jeszcze rozwarstwienie 
płac w branży. Kierownicy i menadże-
rowie zarabiają kilka razy więcej niż 
reszta załogi. 
Problemy, o których pan mówi, wystę-
pują w całej branży? Czy może któreś ze 
sklepów korzystnie się wyróżniają?

– Wszyscy stosują te same zasady 
i techniki. Spotykają się, wymieniają 
sposobami. Np. kilka tygodni temu 
jeden z marketów rozpoczął proceder 
zwalniania ludzi zatrudnionych na 
czas określony i przyjmowania tych 

z leasingu pracowniczego. Inne sieci 
szybko to podpatrzyły i już wprowa-
dzają. Korzystnie nie wyróżnia się 
nawet Biedronka, o której napisano 
już mnóstwo złego i która od pewne-
go czasu chwali się zmianą podejścia 
do załogi. Tam też mają miejsce złe 
praktyki.
Pracownicy handlu to dziś najgorzej 
traktowana grupa zawodowa?

– Może w ochronie i sprzątaniu 
dzieje się równie źle. Ale tam pracu-
ją mężczyźni, którzy dają sobie jakoś 
radę, biorą nadgodziny itd. A w han-
dlu ponad 70 proc. stanowią kobiety, 
którym trudniej jest walczyć o swoje. 
Dlatego m. in. zdecydowaliśmy na 
taką formę protestu, jak strajk włoski. 
Chcemy pokazać i uświadomić naszym 
pracodawcom, że największym kapita-
łem w ich fi rmach są pracownicy. Za-
dowolony pracownik to lepsza obsługa 
i dobra wizytówka fi rmy. Liczymy też 
na wyrozumiałość i wsparcie ze stro-
ny naszych klientów. Ten protest ma 
głębokie uzasadnienie, pracownicy 
handlu walczą o swoje podstawowe 
prawa. W handlu pracuje się teraz 
naprawdę fatalnie. 

WG

Niektóre pracownice 
są zatrudnione np. 
na 6/8 etatu, na rękę 
dostają ok. 750 zł. Jak 
z tego wyżyć? 

Związkowcy z Jastrzębia 
odzyskali sztandar MKR
Po siedmiu latach starań, z pomocą policji i prokuratury, 
jastrzębska Solidarność odzyskała historyczny sztan-
dar Międzyzakładowego Komitetu Robotników, który 
w 2002 r. pod pretekstem uroczystości barbórkowych 
wypożyczył, a następnie nie chciał zwrócić były szef de-
legatury Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność w Jastrzębiu Zdroju. 

Jastrzębscy związkowcy bezskutecznie prowadzili z nim 
rozmowy na temat oddania związkowej własności. Na począt-
ku roku zwrócili się do Piotra Dudy, przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności o uruchomienie wszystkich dopusz-
czalnych prawem środków, w celu odzyskania sztandaru. 

– To jest świętość, to własność Solidarności, o którą bę-
dziemy walczyć – argumentowali związkowcy.

W rezultacie o sprawie powiadomiona została prokuratu-
ra, która postawiła byłemu szefowi delegatury zarzut przy-
właszczenia związkowego sztandaru. Na mocy prokuratorskie-
go nakazu jego mieszkanie zostało przeszukane przez policję, 
jednak związkowego symbolu nie odnaleziono. Ostatecznie 
były kierownik delegatury, zwrócił go za pośrednictwem jed-
nego z członków jastrzębskiej Solidarności, który przywiózł 
sztandar do siedziby Zarządu Regionu. 

– Najprawdopodobniej sam nie miał odwagi go przywieźć. 
Sztandar jest zniszczony, wymaga renowacji, w końcu to było 
jego drugie internowanie. Po raz pierwszy internowany zo-
stał przez komunistyczną władzę, zaraz po ogłoszeniu stanu 
wojennego – mówi Zbigniew Jaskólski, działacz jastrzębskiej 
Solidarności.

Wtedy sztandar MKR zdeponowany został w komórce Urzę-
du Miejskiego w Jastrzębiu. Stamtąd, sobie tylko wiadomym 
sposobem, wykradła go pracownica urzędu Stanisława Krauz. 
Za ten czyn została zwolniona z pracy, była szykanowana i re-
presjonowana. Sztandar został ukryty w kościele 
„Na Górce”. Po górniczych strajkach w 1988 r., trafi ł do ów-
czesnej siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
w Jastrzębiu i do 1990 r. był jego ofi cjalnym sztandarem. 
Po przeniesieniu władz związku do Katowic, jego miejsce znaj-
dowało się w siedzibie Międzyzakładowej Komisji Koordyna-
cyjnej, przekształconej później w delegaturę Zarządu Regionu.

Związkowcy z Jastrzębia zapowiadają, że po renowacji 
sztandar będzie wisiał na honorowym miejscu w Biurze 
Terenowym. – Jest nam przykro, że odzyskaliśmy go w tak 
opłakanym stanie, ale cieszymy się z jego powrotu – mówi 
Danuta Jemioło, kierownik BT w Jastrzębiu.

BEATA GAJDZISZEWSKA
W piątek 8 paździer-
nika o godzinie 18.30 
w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego 
w Bytomiu, w kolejną 

rocznicę pobytu bł. ks. 

Jerzego Popiełuszki w tej 

parafii  , odbędzie się msza 

św. w intencji Ojczyzny. 

Nabożeństwo rozpocznie 

11 dni czuwania i modli-

twy, aż do 19 październi-

ka, kiedy jest obchodzone 

wspomnienie liturgiczne 

nowego błogosławionego 

męczennika. Mszy świętej 

będzie przewodniczył ks. 

kanonik Czesław Banasz-

kiewicz, duszpasterz pa-

rafii   św. Stanisława Kostki 

w Warszawie i przyjaciel 

bł. ks. Jerzego. 

W imieniu organizatorów Obchodów 30. Rocznicy 
Powstania Solidarności w Mysłowicach 

mamy zaszczyt zaprosić na uroczystą dziękczynną 
mszę św. za dar odzyskanej wolności.
Nabożeństwo odbędzie się w sobotę 
16 października o godz. 18.00

w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mysłowicach przy ul. Starokościelnej 3.

Członkowie Założyciele
Miejskiej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ Solidarność z 1980 roku.
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P
rotest w Warszawie 
był częścią Europej-
skiego Dnia Akcji, 
zorganizowanego 
w całej Unii Euro-

pejskiej przez Europejską 
Konfederację Związków Za-
wodowych.

W Warszawie, tak jak 
w innych europejskich stoli-
cach, protestowano przeciwko 
cięciom budżetowym. Oprócz 
tego manifestujący domagali 
się m.in. stabilnego zatrudnie-
nia, podwyżki płacy minimal-
nej i kwot uprawniających 
do zasiłków rodzinnych oraz 
pomocy społecznej. 

– Rząd próbuje przerzucić 
koszty kryzysu gospodarczego 
na społeczeństwo. To zamra-
żanie i tak już bardzo niskich 
płac w sferze budżetowej. 
To podwyżka podatku VAT, 
która uderzy nie tylko w naj-
biedniejszych pracowników, 
ale także w emerytów i renci-
stów. To brak rzeczywistego dia-
logu z partnerami społecznymi 
w Komisji Trójstronnej np. 
w sprawie minimalnego wy-
nagrodzenia, czy progów po-
mocy społecznej. Przeciwko 

takim działaniom związki 
zawodowe muszą protesto-
wać – wyjaśnia Bogdan Biś, 
zastępca przewodniczącego 

Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. 

– Każdy, kto wskazuje na 
problemy i domaga się ich 

rozwiązywania, okrzyknię-
ty zostaje przez władzę i jej 
zwolenników przeciwnikiem 
politycznym. Dzisiaj pod 

Urząd Rady Ministrów nie 
przychodzi polityka. Przy-
chodzi polski świat pracy 
z nękającymi nas problemami 
– mówił przewodniczący Soli-
darności Janusz Śniadek.

Na czele pochodu jechała 
platforma, na której grupa 
młodych związkowców ści-
skana była grubym pasem 
przez dwie postacie prze-
brane za Donalda Tuska 
i Jacka Rostowskiego, co miało 
symbolizować, że budżeto-
we oszczędności dotykają 
głównie ludzi pracy. Następ-
nie uczestnicy happeningu 
odczytali ze sceny manifest 
młodych, w którym zwrócili 
uwagę na problemy, z jakimi 
borykają się osoby wchodzące 
na rynek pracy.

Za platformą, Alejami 
Ujazdowskimi maszero-
wały delegacje wszystkich 
regionów NSZZ Solidarność 

i OPZZ. Jak zwykle najlicz-
niejszą i najgłośniejszą grupę 
stanowili przedstawiciele 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

 – Mieliśmy orkiestrę gór-
niczą z Miechowic, bębny i 
talerze z Zakładu Górnicze-
go Sobieski z Jaworzna. Ge-
neralnie cała pikieta miała 
spokojny i trochę piknikowy 
przebieg. Staramy się unikać 
agresywnych form manifesto-
wania. Pokojowe, ale głośne 
i kolorowe protesty, są rów-
nie skuteczne, a jednocześnie 
o wiele lepiej odbierane przez 
społeczeństwo i, co najważ-
niejsze, dużo bezpieczniejsze. 
Trzeba pamiętać, że policjanci 
ochraniający manifestacje to 
nasi koledzy, którzy wyko-
nują tylko swoją pracę – ko-
mentuje Biś.

Na zakończenie manife-
stacji przedstawiciele związ-
ków złożyli w Kancelarii 
Premiera petycję. Jak in-
formuje przewodniczący 
Śniadek, odebrał ją jeden 
z urzędników KP, gdyż trwa-
ło posiedzenie rządu.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Warszawa 29.09.2010

Manifest młodych przedstawicieli 
NSZZ Solidarność z okazji
 Europejskiego Dnia Akcji

My, pracownicy, członkowie NSZZ Solidarność, 
przedstawiciele młodego pokolenia chcemy czynnie 
uczestniczyć w pozytywnym zmienianiu polskiej 
rzeczywistości. Wolność, wywalczona 30 lat temu przez 
Solidarność – nasz Związek, jest wielkim darem, który 
chcemy właściwie wykorzystać. Chcemy kontynuować 
idee Solidarności, poprawiając warunki, w jakich żyjemy 
i pracujemy.

My, młodzi, zaczynający naszą przygodę z rynkiem 
pracy, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju dyskryminację. 
Zmusza się nas do pracy za minimalną stawkę, w niepełnym 
wymiarze godzin, na czas określony, często zatrudnia 
się na umowę zlecenie, zmusza do samozatrudnienia. 
Oznacza to, że wielu z nas za pracę nie może przeżyć „do 
pierwszego”. Pozbawia nas to prawa do urlopu, skutkuje 
brakiem możliwości zaciągnięcia kredytu na własne 
mieszkanie, czy brakiem ubezpieczenia społecznego, 
co oznacza w przyszłości głodową emeryturę. Jesteśmy 
młodzi, chcemy się rozwijać i planować życie swoje i 
naszych rodzin.

Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, aby wspólnie, solidarnie 
upomnieć się w swoje prawa, o godne życie tu i teraz. 
Nie chcemy żyć marzeniami i z zazdrością patrzeć na 
rówieśników żyjących w innych europejskich krajach. 
Chcemy być częścią rodziny narodów europejskich 
zbudowanej wokół zasady sprawiedliwości społecznej 
i równości szans. Bezpieczeństwo socjalne pragniemy 
uczynić naszym prawem, a nie tylko przywilejem. Bo 
nowoczesne państwo to także takie, które potrafi  trafnie 
diagnozować problemy najbardziej potrzebujących 
członków społeczeństwa i skutecznie je rozwiązywać. 
Chcemy być jego częścią.

Wierzymy, że siła solidarnego działania przyniesie 
skutki i dzięki niemu, nasz głos, mówiący o codziennych 
problemach ludzi młodych, wreszcie będzie słyszany.

Apelujemy do władzy – rządu i parlamentu, nie 
patrzcie tylko na wybranych. Wszyscy chcemy żyć 
godnie – tu i teraz. 

Apelujemy do młodych pracowników – odważmy 
się upomnieć o nasze prawa i zorganizujmy się w 
Solidarności. Nie musimy wyjeżdżać za granicę. Razem 
możemy zmieniać nasze życie na lepsze – tu i teraz. 

„Chcemy żyć godnie tu i teraz” skandowało ponad 8 tysięcy związkowców z Solidarności podczas manifestacji 
przed Kancelarią Premiera w Warszawie. 

Europejski Dzień Akcji

Najliczniejsza i najbardziej kolorowa grupa przyjechała z naszego regionu

Rządy próbują 
przerzucić koszty 
kryzysu na 
społeczeństwo.

Foto: TŚD
Foto: internet

Foto: TŚD

W Warszawie protestowali m.in. młodzi ludzie, którzy są dyskryminowani na rynku pracy

Podobne problemy jak młodzi Polacy mają ich rówieśnicy, którzy demonstrowali w innych krajach europejskich
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Jastrzębie
» OKOŁO 40 ZWIĄZKOWCÓW z 
obszaru działania jastrzębskiego BT 
uczestniczy w siedmiodniowym szko-
leniu pt.„Prawo pracy, jako narzędzie 
dialogu społecznego”. Szkolenie prowa-
dzą specjaliści z Biura Szkoleń Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik i Krzysztof Hus.

Rybnik
» 23 PAŹDZIERNIKA W RUDACH 
Raciborskich rybniccy związkowcy orga-
nizują piknik rodzinny z okazji 30. rocz-
nicy powstania Solidarności.
W programie imprezy jest m.in. zwiedzanie 
zabytkowych atrakcji miasta: zamku i bazy-
liki oraz opactwa Cystersów. Przewodnikiem 
uczestników pikniku będzie Marian Toma-
siak, przewodniczący Solidarności 
w Nadleśnictwie w Rudach Raciborskich.
– W trakcie rodzinnej zabawy zapropo-
nujemy wspólne śpiewanie przy akor-
deonie i pieczenie kiełbasek – mówi 
Urszula Grzonka, kierownik Biura Tere-
nowego w Rybniku. 

» ZWIĄZKOWCY Z RYBNIKA zabiega-
ją o podwyżki wynagrodzeń dla pracowni-
ków wszystkich zakładów, dla których or-
ganem prowadzącym jest Urząd Miasta. 
– Na razie prezydent obiecał nam, że 
zorientuje się, czy w miejskim budżecie 
znalazłyby się środki na te podwyżki i 
ewentualnie przedstawi nam ich pro-
pozycję. O wsparcie zwróciliśmy się do 
rybnickich radnych PiS – mówi Leszek 
Moń z rybnickiego Biura Terenowego.

Gliwice
» 12 PAŹDZIERNIKA o godz. 9.00, 
odbędą się wybory do władz Tereno-
wej Sekcji Problemowej Gliwic i Powiatu 
Gliwickiego.

» SOLIDARNOŚĆ KOPALNI Sośnica-
Makoszowy poświęciła nowy sztandar.
Podczas uroczystej mszy świętej w kościele 
pw. św. Jacka w Gliwicach Sośnicy biskup 
ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej 
poświęcił sztandar, połączonych w jedną or-
ganizację związkową, komisji zakładowych 
NSZZ Solidarność z gliwickiej kopalni Soś-
nica i zabrzańskiej kopalni Makoszowy. 
W marcu tego roku, po połączeniu obu 
kopalń, związkowcy z Solidarności podjęli 
decyzję o ufundowaniu nowego sztan-
daru, będącego symbolem Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej Sośnica-
Makoszowy NSZZ Solidarność. 
– Jesteśmy przekonani, że nowy sztandar 
będzie godnym następcą swoich poprzed-
ników, którzy ze względu na nieuchronne 
zmiany struktur naszych kopalń przecho-
dzą na „zasłużoną emeryturę” – mówi 
Ryszard Nadolski, przewodniczący Solidar-
ności w kopalni Sośnica-Makoszowy.
W trakcie poświęcenia związkowego sym-
bolu zaszczytu pełnienia funkcji sztan-
darowych dostąpili trzej wiceprzewodni-
czący zakładowej Solidarności: Mariusz 
Hoff mann, Jerzy Bartosiewicz 
i Zbigniew Wasilewski.
Związkowcy informują, że reprezentują-
ce ich dotychczas sztandary, trafi ą do 
kopalnianych izb tradycji lub zostaną 
przekazane do wybranego kościoła.

Z BIUR 
terenowych

11 października zarząd 
Kompanii Węglowej osta-
tecznie zdecyduje o losach 
kopalni Halemba-Wirek w 
Rudzie Śląskiej, w opar-
ciu o jeden z trzech wa-
riantów, spośród których 
wyboru dokonał już spe-
cjalny zespół ekspertów, 
zajmujący się przyszłością 
tego zakładu.

 Do tego czasu przed-
stawiciele zarządu Kom-
panii, strony związkowej 
oraz naukowcy biorący 
udział w pracach zespołu, 
nie mogą ujawnić wybra-
nego przez nich wariantu 
procesu naprawczego dla 
kopalni, ponieważ zobo-
wiązani zostali do zacho-
wania tajemnicy. 

Pierwszy wariant, za-
kłada samodzielne funk-
cjonowanie kopalni, drugi 
jej połączenie z kopalnią 
Pokój i Bielszowice, a trze-

ci zamrożenie rudzkiego 
zakładu.

– Ewentualna decyzja 
zarządu spółki o zamro-
żeniu kopalni, na pewno 
nie wzbudzi naszej euforii, 
a stanie się przyczyną po-
nownego, ostrego kon-
fl iktu ze stroną związko-
wą. Zamrożenie oznacza 
bardzo wysokie koszty 
ekonomiczne i społeczne 
– mówi członek zespołu 
Józef Kowalczyk, prze-
wodniczący Solidarności 
w kopalni Halemba.

Zespół swoje prace oparł 
na analizach naukowców, 
powołanych przez Kompa-
nię Węglową oraz stronę 
związkową, które m.in. 
wykazały, że przyczyną 
większości strat kopalni 
Halemba, było przejęcie 
przez ten zakład kosztów 
procesu likwidacji Ruchu 
Wirek.

Przewodniczący podkre-
śla, że jeśli kierownictwo 
spółki zaakceptuje wybrany 
przez zespół wariant dla 
kopalni Halemba-Wirek, to 
ten zakład ma przyszłość 
pod warunkiem, że wszyscy 
członkowie zespołu będą 
solidnie nadzorować jego 
proces naprawczy i ściśle ze 
sobą współpracować.

– Nasza kopalnia ma 
szanse fedrować jeszcze 
przez wiele lat. W maju 
2011 r. kończy prace elek-
trownia Halemba. To ozna-
cza, że będziemy mogli 
rozpocząć wydobycie pod 
zamkniętym do tej pory dla 
nas terenem elektrowni. 
A tam zalega 36 mln ton 
wysokiej jakości węgla, 

którego wydobycie nie 
wymaga wielkich nakła-
dów inwestycyjnych – in-
formuje Józef Kowalczyk i 
dodaje, że żywotność ko-
palni oceniana jest na 70 
lat, a jej złoża szacowane 
są na 195 mln ton.

Likwidację kopalni Ha-
lemba-Wirek zakładał nie-
korzystny dla pracowników 
projekt „Strategii rozwoju i 
funkcjonowania Kompanii 
Węglowej na lata 2010-2015 
z perspektywą do 2020 r.”, 
będący powodem konfl iktu, 
pomiędzy stroną związko-
wą a zarządem spółki. We 
wrześniu, na mocy poro-
zumienia kończącego spór, 
zarząd Kompanii wycofał 
ten projekt i zdecydował, 
że w spółce wciąż będzie 
obowiązywać strategia z 
2007 r., która nie przewiduje 
likwidacji kopalń.

BEA, POD

W
e d ł u g 
danych 
Państwo-
wej Stra-
ży Pożar-

nej, 30 tys. zawodowych 
strażaków wypracowało 
w ostatnich latach ok. 12 
mln nadgodzin. Gdyby 
zgodnie z obowiązujący-
mi regulacjami otrzymali 
dodatkowy urlop za te 
nadgodziny, to PSP mu-
siałaby stworzyć prawie 
4 tys. nowych etatów w 
straży pożarnej. Rekom-
pensaty za nadgodziny to 
rozwiązanie, które powinno 
zadowolić obie strony, czyli 
zarówno ministerstwo, bo 
rekompensaty to tańsze 
rozwiązanie niż nowe etaty, 
jak i strażaków, którzy nie 
mogą się doczekać rozlicze-
nia nadgodzin. 

Projekt przewiduje re-
kompensaty w wysokości 
60% stawki 1/172 średniego 
uposażenia strażaków za go-
dzinę przepracowaną ponad 
40-godzinny normatyw 
tygodniowy, w rozliczeniu 
sześciomiesięcznym. 

Jeżeli ustawa wejdzie 
w życie w takiej formie, jaką 
przygotowało Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, rekompensaty 
będą wypłacane strażakom 
od 2011 r., ale za nadgodziny 
wypracowane już w drugiej 
połowie 2010 r. Rekom-
pensata będzie wypłacana 
w pierwszym kwartale po 
zakończeniu okresu rozli-
czeniowego. 

Będą jednak dwa wyjątki. 
W przypadku wprowadze-
nia stanu podwyższonej 
gotowości (ust.10 art. 35 
ustawy o PSP) czas służby 

wypracowany w ten sposób 
będzie można odebrać tylko 
w wymiarze równoważnego 
czasu wolnego. W przypadku 
długotrwałych działań ratow-
niczych „na skraju” dwóch 
okresów rozliczeniowych, 
rekompensowanie nastąpi 
 opóźnieniem ale niezwłocz-
nie po jego rozliczeniu.

 Nowe regulacje doty-
czące nadgodzin obejmą 
wszystkich strażaków, czyli 
zarówno tych, którzy pracu-
ją w systemie zmianowym, 
jak i tych, którzy pracują 
w systemie codziennym. 

– Projekt był już konsul-
towany ze związkami za-

wodowymi. Teraz pozostaje 
nam czekać na efekty prac 
w parlamencie. Strażacy od 
długiego czasu czekają na 
rozwiązanie problemu, a 
chyba najwięcej nierozli-
czonych nadgodzin mają 
strażacy z woj. śląskiego 
– mówi Damian Kochoń, 
szef Śląskiej Sekcji Po-
żarnictwa. – Nowelizacja 
dotyczy tylko rozliczenia 
nadgodzin w przyszłości, 
natomiast nadal trwają 
rozmowy z MSWiA na 
temat rozliczenia nadgodzin 
z minionych lat – podkre-
śla Kochoń. 

GRZEGORZ PODŻORNY

180 osób – delegaci 
i zaproszeni goście – 
świętowało 30-lecie 
powstania Solidarności 
podczas Jubileuszowe-
go Walnego Zebrania 
Delegatów Krajowej 
Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ Solidarność, które 
odbyło się w Szczyrku 
w dniach 29 września 
– 1 października.

– To był uroczysty 
zjazd, podczas którego 
przede wszystkim prag-
nęliśmy uhonorować 
ludzi zasłużonych dla 
naszej Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa – informu-
je Damian Kochoń, szef 
Śląskiej Sekcji Pożarni-
ctwa w Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Ho-
norowymi gośćmi WZD 
byli m.in. Zbigniew 
Sosnowski, podsekre-
tarz stanu w MSWiA, 
gen. bryg. Wiesław 
Leśniakiewicz, Komen-
dant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej, st. 
brygadier Marek Rącz-
ka, Śląski Komendant 
Wojewódzki PSP i Piotr 
Duda, przewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. W zjeździe 
uczestniczyli też przed-
stawiciele innych or-
ganizacji związkowych 
działających w straży 
pożarnej oraz delegacje 
strażaków-związkowców 
z Chorwacji, Macedo-
nii, Węgier i Wielkiej 
Brytanii.

W przyszłym roku ma zostać w końcu rozwiązany problem rekompensat dla 
strażaków za przepracowane nadgodziny. Przygotowano już projekt nowelizacji 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, a w budżecie na 2011 r. zarezerwowano na ten cel 
blisko 100 mln zł.

Nowelizacja ma rozwiązać 
problem nadgodzin

11 października rozstrzygną się losy kopalni Halemba

Liczba nadgodzin rośnie lawinowo m.in. z powodu coraz częściej występujacych klęsk żywiołowych

Nowelizacja 
dotyczy tylko 
rozliczenia 
nadgodzin w 
przyszłości, nadal 
trwają negocjacje 
dotyczące rozliczenia 
milionów nadgodzin 
z ubiegłych lat.

Górnicy z Halemby wierzą, że ich kopalnia będzie wydobywać 
węgiel jeszcze przez wiele lat

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Informacyjne akcje ulotko-
we i plakatowe, skierowane 
przeciwko nowelizacji ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyż-
szym”, przeprowadzili podczas 
inauguracji roku akademickie-
go na wielu uczelniach pub-
licznych w Polsce związkowcy 
z Krajowej Sekcji Nauki NSZZ 
Solidarność

W Teatrze im. A. Mickiewi-
cza w Cieszynie, gdzie zorga-
nizowana została uroczystość 
inauguracji roku akademickie-
go na Uniwersytecie Śląskim, 
związkowcy z Solidarności 
rozdawali ulotki, w których 
informowali o poważnych 
zagrożeniach, które niesie za 
sobą przyjęta we wrześniu 
przez rząd nowelizacja usta-
wy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym”. 

W tym dniu również na 
wszystkich uniwersyteckich 
wydziałach, zawisły plakaty 
z apelami do decydentów 
szkolnictwa wyższego o zde-
cydowane działania, które 
odwrócą proces jego degra-
dacji. – To nie jest reforma. 
To pozorowanie działań na-
prawczych. Budżet państwa 
na 2011 r. zniszczy polskie 
uczelnie – głoszą plakaty.

Zdaniem Ewy Żurawskiej, 
przewodniczącej Solidar-
ności na UŚ, warunkiem 
reformowania szkolnictwa 
wyższego powinna być li-
kwidacja patologii: niskich 
płac i wieloetatowości oraz 
wzrost nakładów fi nanso-
wych. – Planowane odbieranie 
nauczycielom akademickim 
praw nabytych i wymusza-
nie niekorzystnych form 
zatrudnienia, to dyskrymi-
nacja i dzielenie społeczności 

akademickiej – uważa Ewa 
Żurawska. 

Tymczasem nowelizacja 
drastycznie obniża rangę uczel-
ni publicznych i umożliwia 
przeniesienie fi nansowania 
państwowego szkolnictwa 
wyższego na uczelnie pry-
watne. Jej zapisy m.in. dzielą 
społeczność akademicką, ogra-
niczają prawa wykładowców, 
wprowadzają destabilizację i 
dyskryminację kadry uczelni 
publicznych przez odbieranie 

praw nabytych, przyzwalają 
na degradowanie nauczycieli 
akademickich na niższe stano-
wiska i wprowadzają klauzulę 
wygaśnięcia stosunku pracy 
po osiągnięciu wieku emery-
talnego. Likwidują również 
wieloetatowość, bez podwyż-
szenia pensji nauczycieli aka-
demickich. Nowela zakłada 
także przejęcie uprawnień 
związków zawodowych przez 
senaty uczelni.

W przededniu inauguracji 
roku akademickiego związ-
kowcy z UŚ przedstawili swoje 
negatywne stanowisko wobec 
nowelizacji na posiedzeniu 
Senatu uczelni. Skierowali je 
również do parlamentarzystów 
RP, którzy już 7 i 8 październi-
ka będą słuchać w Sejmie jej 
pierwszego czytania. 

Również Solidarność ze 
Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego przedstawiła 
na forum Senatu negatyw-
ną opinię na temat tego 
dokumentu. Senat uczel-
ni poparł związkowców i 
przyjął uchwałę, w której 
wyraził swoje krytyczne 
stanowisko wobec tej no-
welizacji.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Organizacje związkowe dzia-
łające w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym nr 5 
im. św. Barbary w Sosnowcu 
nie godzą się na wypowie-
dzenie warunków płacowych 
96 salowym i zapowiadają 
unieważnienie przetargu na 
sprzątanie placówki.

Przetarg na usługi sprząta-
nia sosnowieckiego szpitala 
wygrała Spółdzielnia Inwa-
lidów Naprzód z Krakowa. 
1 września przejęła salowe, 
a równocześnie wszystkie 
związki zawodowe, z wy-
jątkiem szpitalnej Solidar-
ności, otrzymały pismo, w 
którym krakowska firma 
poinformowała o zamiarze 
trzymiesięcznego wypowie-
dzenia wszystkim salowym 
dotychczasowych warunków 
płacowych: obniżeniu wy-
nagrodzenia i odebraniu 25 
procentowej wysługi lat. 

Zdaniem Alicji Skarbińskiej
-Poznańskiej, przewodniczą-
cej Solidarności w szpitalu, 
gdyby tak się stało, salowe 
stracą nawet 500 zł mie-
sięcznie. Dlatego organizacje 

związkowe zapowiadają, że 
nie wyrażą zgody na zmianę 
warunków płacowych.

– Teraz czekam na podobne 
pismo, które otrzymały po-
zostałe związki i kolejną turę 
negocjacji. Jeżeli spółdzielnia 
Naprzód nie zmieni zdania, 
postaramy się o unieważnie-
nie przetargu – mówi Alicja 
Skarbińska-Poznańska.

Jej zdaniem są podstawy 
do takiego działania, gdyż 
nieodłączną częścią przetargu 
był projekt pakietu ochron-
nego, gwarantującego salo-
wym prawo do utrzymania 
wynagrodzenia i zatrudnie-
nia na trzy lata.

Spółdzielnia Inwalidów 
Naprzód z Krakowa to ta sama 
fi rma, która wygrała przetarg 
na sprzątanie szpitala w Dą-
browie Górniczej i odmówiła 
przyjęcia do pracy salowych 
na dotychczasowych wa-
runkach. Od kilku tygodniu 
w dąbrowskim magistracie 
trwa protest okupacyjny 
grupy salowych, które walczą 
o swoje miejsca pracy. 

AGA

Brak dialogu, zbyt niskie 
nakłady na oświatę i depre-
cjonowanie zawodu nauczy-
ciela – to problemy, które 
Solidarność sygnalizuje od 
wielu lat i które wciąż pozo-
stają nierozwiązane. 

Dlatego 14 października 
w Dniu Edukacji Narodowej 
zamiast świętować nauczy-
cielska Solidarność zamierza 
pikietować przed Kancela-
rią Premiera. Związkowcy 
chcą przekazać premierowi, 
że po raz kolejny czują się 
oszukani przez rząd.

Będzie to kolejny krok 
w protestach oświatowych, 
organizowanych przez kra-
jowe struktury nauczyciel-
skiej Solidarności. Ostatnia 
demonstracja przed siedzibą 
premiera odbyła się niecały 
miesiąc temu, 9 września, 
ale nie doprowadziła do 
podjęcia dialogu na temat 
sytuacji w oświacie.

– Mieliśmy nadzieję, że 
tamta pikieta będzie ostat-
nią i rząd zacznie wreszcie 
z nami rozmawiać, ale nic 
się nie zmieniło. Boli nas 
sposób, w jaki jesteśmy 
traktowani przez premiera 
– mówi Lesław Ordon, prze-
wodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty 
NSZZ Solidarność.

Związkowcy zarzucają 
Donaldowi Tuskowi, że 
mocno mija się z prawdą. 
– W czerwcu br. premier 
powiedział, że nie może 
rozmawiać tylko z Solidar-
nością, ponieważ dialog 
dotyczy wszystkich orga-
nizacji związkowych, po 
czym spotykał się z jedną 
z central – mówi Lesław 
Ordon. Zdaniem związkow-

ców, premier mija się rów-
nież z prawdą przekazując 
na forum Unii Europejskiej 
informacje o nakładach na 
oświatę. – Z informacji pre-
miera wynika, że w Polsce 
na oświatę przekazywanych 
jest 5 proc. PKB, tymczasem 
oświatowy budżet stanowi 
niecałe 3 proc. PKB – pod-
kreśla Ordon.

Podczas demonstracji 
nauczyciele upomną się 
o godne podwyżki wynagro-
dzeń i dotrzymanie wcześ-
niejszych umów, dotyczących 
wzrostu płac w oświacie. 
Przypominają, że wciąż 
obowiązuje porozumienie, 
zgodnie z którym powinni 
otrzymać podwyżki już 
w styczniu 2011 roku, a nie 
dopiero po wakacjach.

– Zależy nam na dobru 
oświaty, dobru uczniów 
i na tym, by ranga nauczy-
cielskiego zawodu nie była 
deprecjonowana – mówi 
Ordon.

Zapewnia, że w środowi-
sku nie ma rozłamów i za-
chęca do udziału w pikiecie 
przed Kancelarią Premiera 
wszystkich pracowników 
oświaty oraz przedstawi-
cieli pozostałych central 
związkowych. Zaproszenie 
nauczycielskiej Solidarności 
skierowane jest także do 
rodziców.

Do Warszawy wybie-
rają się rodzice pięcio – 
i sześciolatków ze stowa-
rzyszenia „Ratuj Maluchy”, 
które istnieje od dwóch lat i 
sprzeciwia się objęciu dzieci 
sześcioletnich obowiązkiem 
szkolnym – podkreśla prze-
wodniczący RSNiO.

AGNIESZKA KONIECZNY

Ulotki podczas inauguracji roku akademickiego

Znowu Naprzód 
kontra salowe

Zamiast świętować
będą pikietować

W teatrze w Cieszynie związkowcy rozdawali ulotki informujące 
o zagrożeniach wynikających z nowelizacji ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym”

Foto: TŚD

E
lżbieta Żuchowicz, 
przewodniczą -
ca Solidarności w 
dąbrowskim szpi-
talu przedstawiła 

radnym przygotowaną przez 
związkowych ekspertów 
analizę skutków społecz-
no-ekonomicznych, jakie 
niesie ze sobą outsourcing 
usług sprzątania szpitala. 
Związkowcy proponowa-
li, aby szpital zrezygnował 
z tej formy usług. Prezydent 
miasta argumentował, że to 
nie wchodzi w grę, ponieważ 
wiązałoby się to z unieważ-
nieniem prawomocnie roz-
strzygniętego przetargu na 
usługę sprzątania szpitala i 
jego zdaniem oznaczałoby 
to bardzo wysokie kary fi -
nansowe, a tego ciężaru pla-
cówka nie byłaby w stanie 
udźwignąć.

– Do mnie ta argumentacja 
nie przemawia, ponieważ ani 
prezydent miasta, ani dyrek-
tor szpitala nie są w stanie 
sprecyzować o jak wysokie 
kwoty chodzi – podkreśla 
Żuchowicz. Ale wobec takiej 
postawy władz miasta i dy-
rekcji placówki związkowcy 
zaproponowali inne wyjście, 
w postaci tzw. częściowego 
insourcingu, czyli ponow-
nego zatrudnienia salowych 
przez szpital. 

Ostatecznie skończyło 
się na tym, że zobowiązano 
dyrektora szpitala do przed-
stawienia radnym analizy 

ekonomicznej wprowadze-
nia tego rozwiązania, czyli 
ponownego zatrudnienia 37 
salowych przez szpital. – Pod-
czas sesji panował jednak tak 
wielki chaos i takie emocje, 
że nie podano terminu, w 
którym dyrektor taką analizę 
przedstawi. Mam nadzieję, 

że nastąpi to bezzwłocznie. 
Grupa radnych zapewniła, że 
natychmiast po otrzymaniu 
tej analizy złoży wniosek o 
zwołanie kolejnej nadzwy-
czajnej sesji w tej sprawie – 
dodała Żuchowicz. 

Protest okupacyjny w dą-
browskim magistracie trwa 
nadal. Kilkadziesiąt salowych 
protestuje w ten sposób od 
miesiąca, bo fi rma Naprzód, 
która wygrała przetarg na 
sprzątanie dąbrowskiego 
szpitala, odmówiła przyjęcia 
ich do pracy na warunkach, 

na jakich były zatrudnione w 
fi rmie poprzednio sprzątającej 
szpital, do której z kolei tra-
fi ły w 2004 roku, po tym jak 
szpital postanowił wprowadzić 
outsourcing usług sprzątania. 
Protestujące oczekują umów 
o pracę na czas nieokreślony 
i minimalnego ustawowego 
wynagrodzenia. Złożyły też 
do sądu wnioski o ustale-
nie pracodawcy. Pierwsze 
rozstrzygnięcia sądu w tej 
sprawie mają być znane na 
początku listopada.

POD

Specjalna sesja Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej, poświęcona sytuacji 
salowych z dąbrowskiego szpitala, trwała prawie pięć godzin. Mimo to nie 
udało się wypracować konstruktywnego rozwiązania problemu.

Bez rozstrzygnięć

Solidarność proponuje, 
aby szpital 
ponownie zatrudnił 
37 salowych.

Salowe już ponad miesiąc czekają na rozwiązanie problemu

Foto: TŚD
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W Centrum Energii Odna-
wialnej w Kostkowicach w 
powiecie cieszyńskim powsta-
ła pierwsza w pełni rolnicza 
biogazownia w Europie.

Instalacja uruchomiona zosta-
ła przez Zakład Doświadczalny 
Instytutu Zootechniki Państwo-
wego Instytutu Badawczego 
z Grodźca Śląskiego i kosztowa-
ła 10 mln zł. Ponad 55 procent 
tej kwoty pochodziło z prefe-
rencyjnej pożyczki i dotacji 
przyznanej ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Innowacyjność obiektu po-
lega na tym, że do produkcji 
energii wykorzystane zostaną 
wszystkie rodzaje odpadów 
powstających w rolnictwie, 

zarówno roślinnych, jak i zwie-
rzęcych. Paliwem może być tutaj 
m.in. obornik, pozostałości po 
produkcji gliceryny, tłuszczy, 
osadów rzepakowych oraz 
resztek gorzelnianych, kuchen-
nych i spożywczych.

Wytworzony gaz spalany 
będzie w specjalnym silniku, co 
ma pozwolić na zaspokojenie 
40 proc. zapotrzebowania cen-
trum na energię elektryczną i 4 
proc. na cieplną. Dodatkowo, 
powstałe w trakcie spalania 
odpady mogą zostać wykorzy-
stane jako nawóz. Eksperci z 
Instytutu szacują, że inwestycja 
zwróci się w ciągu 6 lat.

Takie instalacje są szansą 
dla lokalnych społeczności, dla 
których pozyskiwanie taniej i 
czystej energii będzie coraz waż-
niejszą sprawą – powiedziała 

Gabriela Lenartowicz – Prezes 
Zarządu WFOŚiGW, podczas 
uroczystego otwarcia obiektu. 
Podkreśliła, że zgodnie z unij-
nymi wymaganiami do końca 
tego roku udział odnawialnych 
źródeł w ogólnym bilansie 
energetycznym powinien 
wynieść 7,5 proc., a do końca 
2020 roku 14 proc.

AK

Nowoczesna biogazownia 
nie jest pierwszym rozwią-
zaniem proekologicznym 
wprowadzonym przez Cen-
trum Energii Odnawialnej 
w Kostkowicach.

Od trzech lat działa 
tam również agrorafi neria 
wytwarzająca biodiesel z 
nasion rzepaku. Produktem 
ubocznym tej produkcji jest 
pasza białkowa przeznaczona 
dla zwierząt hodowlanych. 
Natomiast ciepło odzyskane 
podczas chłodzenia mleka 
wykorzystywane jest do 
ogrzewania gospodarstwa.

S
amorządy lokalne 
mają duże możliwości 
zwiększania efektyw-
ności energetycznej 
i ograniczania emisji 

dwutlenku węgla, tylko nie 
zawsze potrafią je wyko-
rzystać – mówili uczestnicy 
konferencji poświęconej 
racjonalnemu zarządzaniu 
energią, zorganizowanej 
w Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim.

W dyskusji na temat ener-
gooszczędności wzięli udział 
przedstawiciele samorządów, 
śląskich przedsiębiorstw ener-
getycznych oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

Zdaniem Bernarda Błasz-
czyka, podsekretarza stanu 
w ministerstwie środowiska 
jednym z najprostszych roz-
wiązań pozwalających na 
ograniczenie emisji spalin 
do atmosfery są zmiany w 
organizacji ruchu drogowe-
go, które w znaczący sposób 
mogą wpłynąć na zmniejsze-
nie zużycia paliwa. 

Błaszczyk zwrócił uwagę, 
że sposobem na ogranicze-
nie emisji spalin mogłoby 
być zastosowanie biopaliw 
w transporcie publicznym. 
Miejscami, w których samo-
rządowcy powinni szukać 
ograniczenia emisji gazów są 
wysypiska odpadów. Wdroże-

nie dyrektywy o składowaniu 
nie tylko wyeliminuje znaczną 
część metanu, ale także po-
zwoli wykorzystać biomasę 
do celów energetycznych – 
zaznaczył.

Jego zdaniem, szukając 
oszczędności w zużyciu energii 
warto pomyśleć o racjonalnym 
oświetleniu ulic i zastosowaniu 
innowacyjnych rozwiązań. Za-
stąpienie tradycyjnych lamp 
sodowych lampami diodo-
wymi pozwala zaoszczędzić 
znaczące ilości energii, a nawet 
odzyskać koszty inwestycji. 
Rezerwy tkwią też w bardzo 
energochłonnych procesach 
jakimi są zaopatrzenie w wodę 
i odbiór ścieków – powiedział 
przedstawiciel ministerstwa 
środowiska.

Jednym z uczestników pa-
nelu był Olgierd Dziekoński, 
wiceminister infrastruktury, 
który zwrócił uwagę na moż-
liwości energooszczędności, 
znajdujące się w budynkach. 
Tutaj oszczędności można 
uzyskać poprzez lepsze za-

rządzanie energią i admi-
nistrowanie infrastrukturą 
techniczną oraz skuteczną 
termomodernizację – prze-
konywał. Okazuje się, że cie-
pło „ucieka” nie tylko przez 
nieszczelne okna, czy drzwi, 
ale również przez wentylację, 
ściany, dach i podłogę.

W trakcie dyskusji czę-
sto podkreślano, że wiele 
samorządów lokalnych nie 
prowadzi żadnych działań 

ukierunkowanych na zmniej-
szenie zużycia energii i ciepła 
a niektóre miasta i gminy nie 
inwestują w efektywność 
energetyczną, zasłaniając 
się brakiem środków lub 
pilniejszymi potrzebami. 
Dlatego tak niewiele samo-
rządów dysponuje lokalnymi 
programami oszczędnoś-
ciowymi, dostosowanymi 
do gminnych programów 
inwestycyjnych.

Z wypowiedzi uczestni-
ków panelu wynika, że przy-
czyną takiego stanu rzeczy 
jest nie tylko brak niezbęd-
nych środków, lecz także 
świadomości, że publiczne 
pieniądze zainwestowanie 
w oszczędzanie energii elek-
trycznej i cieplnej zwracają 
się szybko, a zaoszczędzone 
w przyszłości środki można 
wydać na inne cele – komen-
tuje Piotr Biernat, rzecznik 

prasowy WFOŚiGW w Ka-
towicach.

Zmianę tej sytuacji ma 
wymusić nowa ustawa o 
efektywności energetycz-
nej, która zakłada wzorcową 
rolę sektora publicznego w 
podnoszeniu efektywności 
energetycznej.

Podczas dyskusji Ewa Ma-
niecka i Andrzej Konieczny 
z WFOŚiGW podkreślali, że 
katowicki Fundusz od wielu 
lat wspiera działania pro-
ekologiczne prowadzące do 
ograniczenia emisji pyłowo-
gazowej i oszczędności energii, 
podejmowane przez osoby 
prawne i fi zyczne. 

Podmioty prawne mają 
możliwość ubiegania się o 
preferencyjne, częściowo 
umarzalne pożyczki oraz 
dotacje i dopłaty. Benefi cjen-
tami tej instytucji są również 
przedsiębiorstwa. Wśród 
przykładowych inwestycji 
zwiększających efektywność 
energetyczną dofi nansowa-
nych ze środków Funduszu 
Andrzej Konieczny wymie-
nił modernizację układu hy-
draulicznego w Ciepłowni 
Radzionków. Natomiast bu-
dowa nowoczesnego bloku 
energetycznego w Elektro-
wni Łagisza w znaczący spo-
sób wpłynęła na obniżenie 
emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery.

AK

Ograniczenie emisji z transportu, racjonalne oświetlenie ulic oraz efektywne ogrzewanie budynków 
– to tylko niektóre sposoby na skuteczne oszczędzanie energii energetycznej i cieplnej w miastach i w regionach.

Efektywne zarządzanie energią 
opłaca się nam wszystkim

Niewiele samorządów 
wypracowało programy 
energooszczędnościowe 
dostosowane 
do gminnych 
programów 
inwestycyjnych. 

Zmiany w organizacji ruchu drogowego mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliwa i ograniczenie 
emisji spalin do atmosfery

4 miliony zł – taką kwotą 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach do-
fi nansuje unieszkodliwie-
nie bomby ekologicznej 
znajdującej się na terenie 
likwidowanej Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice. 
Prace mają zostać zakoń-
czone pod koniec 2015 
roku, a ich całkowity koszt 
wyniesie 28 mln zł.

W trzech osadnikach 
znajdujących się w pobli-
żu zakładu do tej pory za-
lega ponad 150 tysięcy ton 
szlamów poprodukcyjnych 
zawierających groźne dla 
ludzi i zwierząt pierwiast-
ki przede wszystkim cynk. 
Odpady te stanowią realne 
zagrożenie zanieczyszczenia 
wód podziemnych.

Pieniądze z Funduszu 
pozwolą na kontynuowanie 
likwidacji tej bomby. Szacuje 

się, że około 80 tys. ton szla-
mów zawiera 12 proc. cynku, 
który można odzyskać. Po-
zostałe 70 tys. ton zostanie 
złożone w oczyszczonym 
i zaizolowanym osadniku 
do czasu znalezienia efek-
tywnej technologii ich prze-
robu. Teren po osadnikach 
zostanie zrekultywowany i 
zagospodarowany.

Będzie to kolejne bomba 
ekologiczna w województwie 
śląskim, której ostateczne 
rozbrojenie zostało zain-
spirowane i dofi nansowane 
przez WFOŚiGW w Katowi-
cach. Prace nad likwidacją 
składowisk niebezpiecz-
nych odpadów trwają już w 
Ogrodzieńcu, Tarnowskich 
Górach, Czechowicach-Dzie-
dzicach, Jaworznie oraz w 
Kaletach – podkreśla Piotr 
Biernat, rzecznik katowi-
ckiego Funduszu.

RED.

Śląskie bomby
ekologiczne

Foto: internet

Kostkowice wyprzedziły Europę
Takie instalacje 
są szansą dla 
lokalnych 
społeczności 
– podkreślała 
Gabriela
Lenartowicz, 
prezes WFOŚiGW 
w Katowicach 
podczas otwarcia 
biogazowni

Foto: WFOSiGW



W styczniu 1993r. przewod-
niczący Komisji Emerytów i 
Rencistów NSZZ Solidarność 
KWK Jastrzębie Jan Sosnowski 
wyszedł z inicjatywą wyko-
nania sztandaru emeryckiej 
organizacji. 

W marcu 1993r., podczas 
Walnego Zebrania Sprawo-
zdawczo-Informacyjnego, 
seniorzy związku przepro-
wadzili zbiórkę pieniędzy 
na sztandar. Zebrana kwota 
stanowiła 1/3 jego wartości. 
O pozostałe środki zwrócili 
się do Solidarności z kopalni 
Jastrzębie.

Sztandar zaprojektował Jan 
Sosnowski, a wyhaftowały go 
siostry Boromeuszki z Piekar 
Śląskich, pod nadzorem sio-
stry Magdaleny. 

W lipcu 1993 r. sztandar był 
gotowy. 28 sierpnia, w roczni-
cę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego, podczas mszy 
świętej za Ojczyznę, odprawio-
nej w Kościele Najświętszej 

Marii Panny Matki Kościoła 
w Jastrzębiu Zdroju, poświęcił 
go ks. prałat Bernard Czerne-
cki. Ojcem chrzestnym sztan-
daru został przewodniczący 
emeryckiej organizacji z ko-
palni Jastrzębie, a pierwszymi 
sztandarowymi byli nieżyją-
cy już Jan Mazurek i Gerard 
Burzywoda oraz Józef Kocela, 
który od kilku lat nie jest już 
członkiem Solidarności.

4 września, tuż po poświę-
ceniu sztandaru, w wypadku 
samochodowym w Koziegło-
wach zginęli liderzy Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności: jej 
przewodniczący Grzegorz Ko-
losa, szef górniczej Solidarności 
Adam Stepecki i Jan Tyszkie-
wicz, kierowca. Wtedy też, po 
raz pierwszy pod swoim sztan-
darem, związkowi seniorzy z 
kopalni Jastrzębie wzięli udział 
w uroczystościach pogrzebo-
wych ofi ar wypadku. 

– Wraz ze swoim sztanda-
rem uczestniczymy w comie-

sięcznych mszach świętych za 
Ojczyznę w Kościele „na Górce” 
w Jastrzębiu, odprawianych 
przez ks. prałata Bernarda 
Czerneckiego. Każdego roku 
jest z nami na Pielgrzymce 
Ludzi Pracy na Jasną Górę, 
Pielgrzymce do Sanktuarium 
Matki Bożej Świętokrzyskiej 
w Kałkowie-Godowie oraz 
na listopadowej Pielgrzymce 
Górników do Częstochowy. 
Wraz z nim byliśmy w Waty-
kanie na Pielgrzymce Solidar-
ności w 25 lecie pontyfi katu 

Ojca Świętego Jana Pawła II i 
dwukrotnie w Ostrej Bramie 
w Wilnie na Litwie. Od 1994 
roku 16 razy pielgrzymował z 
nami do Lichenia – informuje 
Jan Sosnowski.

Corocznie w maju pod 
swoim sztandarem związkowi 
seniorzy idą w Pielgrzymce 
Mężczyzn i Młodzieńców 
do Piekar Śląskich. Sztandar 
towarzyszył im również w 
trakcie pogrzebów ofi ar ka-
tastrofy smoleńskiej.

BEA
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e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11, 
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. 11 Listopada 
2a, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

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

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

W dniu 28. września 2010 r. odszedł od nas 
w wieku 97 lat

Ś. P. 

prof. TADEUSZ ZAGAJEWSKI
Wybitny specjalista w zakresie radiotechniki i elektroniki 
przemysłowej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, 
nauczyciel akademicki o wielkim autorytecie. Był profesorem 
Politechniki Śląskiej i jednym z jej założycieli, prorektorem, 
a także dziekanem dwóch jej wydziałów: elektrycznego 
i automatyki oraz szefem Oddziału PAN w Katowicach. 
Był również członkiem Solidarności i przewodniczącym zespołu 
jej doradców na Politechnice Śląskiej. Podczas II wojny światowej 
był żołnierzem AK we Lwowie, a poparcie demokratycznych 
postulatów studentów w marcu’68 przypłacił utratą funkcji 
dziekana i szefa katedry.

Za ogrom dokonań i postawę dziękujemy Ci, Kolego Profesorze.

Córce Ewie, Synowi Adamowi
i całej Rodzinie Zmarłego

przekazujemy wyrazy współczucia oraz wsparcia.

W imieniu Regionalnej Sekcji Nauki
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności i własnym 

Kazimierz A. Siciński, przewodniczący.

Pożegnanie Ś.P. prof. T. Zagajewskiego odbędzie się 8 października 
2010 roku w Gliwicach: msza św. o godz. 10.30 w kościele św. 
Antoniego, a następnie uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu 
Centralnym o godz. 12:00.

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 Ś. P.

 dr. hab. JANUSZA FRĄCKOWIAKA
 wybitnego nauczyciela akademickiego oraz zasłużonego 

społecznika, współtwórcę Solidarności Uniwersytetu Śląskiego
 i samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

 Bezkompromisowość i odwaga w obronie najwyższych 
wartości zyskała mu powszechne uznanie i szacunek.

Solidarność straciła swojego bliskiego Przyjaciela.

Łączymy się w żalu i modlitwie

z Żoną, Synem, Bliskimi 
oraz Przyjaciółmi

NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego

P
rogram skierowa-
ny jest do zakła-
dów pracy, gdzie 
organizacje związ-
kowe już istnieją 

– Aby związek zawodowy 
się rozwijał, cały czas trzeba 
dostarczać bodźców do tego 
rozwoju. Trzeba systematycz-
nie i systemowo pracować. W 
naszym regionie są zakłady 
pracy, gdzie w stosunkowo 
krótkim czasie udało się zwie-
lokrotnić uzwiązkowienie. 
Kluczem do sukcesu jest właś-
nie systematyczność. – mówi 
Sławomir Ciebiera, zastępca 
przewodniczącego Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności, który 
przed dwoma tygodniami 
prowadził konferencje inau-
gurująca program.

Na warsztatach i szko-
leniach związkowcy będą 
poszerzać swoją wiedze me-
rytoryczną. – Jeżeli związek 
jest merytoryczny, silny, ma 
poparcie pracowników, to 
wtedy jest prawdziwym part-
nerem dla pracodawcy, daje 
gwarancje rzetelnego wypeł-

niania obowiązków wobec 
swoich członków – mówi 
Ciebiera. 

Szkolenia obejmą także 
zajęcia z technik budowania 
wizerunku związku – To będzie 
retoryka, erystyka, metody ar-
gumentacji. Jak związek będzie 
atrakcyjny, to ludzie sami będą 
do niego przychodzić – mówi 
Eugeniusz Karasiński, kierow-
nik Biura szkoleń ZR Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Celem projektu ma być 
oddolne budowanie pozy-

tywnego wizerunku związku 
w każdym zakładzie pracy 
– Musimy zacząć dbać o po-
strzeganie związku u pod-
staw. Często nie jesteśmy w 
stanie przebić się z naszym 
pozytywnym przekazem i 
zrównoważyć negatywnej 
propagandy funkcjonującej 
w części mediów, a taka orga-
niczna praca obroni się sama 
– ocenia Karasiński. 

Promowaniem Solidarno-
ści w zakładach pracy zajmą 
się specjalnie przeszkoleni 

organizatorzy związkowi. 
– Docieranie do poszczegól-
nych pracowników ze szczeb-
la centralnego jest bardzo 
trudne. Każda branża jest 
inna, każdy pracownik różni 
się od siebie. Organizatorzy 
będą działać w poszczegól-
nych zakładach pracy oraz 
wymieniać doświadczenia ze 
swoimi odpowiednikami w 
innych zakładach, gdzie udało 
się osiągnąć sukces – opisuje 
Sławomir Ciebiera.

ŁK

DUMNI z naszych sztandarów

Po trwającym kilka miesięcy 
remoncie w zeszłym tygodniu 
ofi cjalnie otwarto nową sie-
dzibę Biura Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności 
w Zawierciu.

– Choć obecnie nasze Biuro 
zlokalizowane jest poza cen-
trum miasta, w biurowcu przy 
ul. Okólnej, ale za to w jed-
nym budynku z oddziałem 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
Nikogo nie trzeba chyba prze-
konywać, że takie sąsiedztwo 
bardzo pomaga nam prowadzić 

działalność związaną z obroną 
praw pracowniczych – mówi 
Małgorzata Benc, szefowa Biura 
Terenowego w Zawierciu. – 
Nowa siedziba to nie jest tylko 
biuro, to także miejsce spotkań 
i dyskusji przyjaciół wspólnie 
walczących o lepszą, solidarną 
Polskę. Tu doskonale widać 
rodzinną atmosferę panującą 
wśród zawierciańskich związ-
kowców – zauważa Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

BEA, ZAW

Nowa siedziba BT Zawiercie

Związek liczny to związek silny

Ruszył program szkoleń dla działaczy Solidarności, którego celem 
jest poprawienie poziomu uzwiązkowienia. Projekt zakłada nie tylko 
podniesienie kompetencji merytorycznej związkowców, ale także zajęcia 
z retoryki i technik argumentacji. 

Sztandar Solidarności Emerytów i Rencistów kopalni Jastrzębie

Tylko silny 
związek jest 
prawdziwym 
partnerem 
dla 
pracodawcy
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Ukazał się już fol-
der „Dobre praktyki. 
Kształcenie ustawiczne 
w przedsiębiorstwach 
województwa śląskie-
go”. – W jednym opra-
cowaniu pokazaliśmy, jak 
kilkanaście firm z naszego 
regionu – i tych wielkich, 
z pierwszych stron gazet, 
i niewielkich zakładów 
rzemieślniczych – wspiera 
kształcenie swoich pracow-
ników – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, koordy-
natorka projektu „Promo-
cja kształcenia ustawicz-
nego w województwie 
śląskim”. – To swoisty 
przewodnik dla tych praco-
dawców, którzy chcą poma-
gać załodze w poszerzaniu 
kwalifikacji. Pokazujemy, 
że warto to robić, że są do 
tego konkretne narządzia, 
że to się po prostu opłaca.

Folder ukazał się w 
nakładzie 2 tys. egzempla-
rzy. Trafi do uczestników 
projektu. 

Folder jest do pobra-
nia w postaci pdf ze strony 
www.ustawiczne.pl.

Wszystkich zaintereso-
wanych zagadnienia-
mi nauki w dorosłym 
życiu zapraszamy na 
seminaria „Kształcenie 
ustawiczne jako źródło 
adaptacyjność i kon-
kurencyjności przed-
siębiorstw oraz pra-
cowników”. Konferencje 
odbędą się w Bielsku-Bia-
łej (8 października) i Sos-
nowcu. Szczegóły pod nr 
tel. 32 353 84 25 wewn. 
223 oraz na www.usta-
wiczne.pl.

Seminaria są częścią 
realizowanego do paź-
dziernika tego roku unij-
nego projektu „Promocja 
kształcenia ustawicznego 
w województwie śląskim”, 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest popu-
laryzacja idei nauki przez 
całe życie, rozumianej jako 
zwykłe kursy i szkolenia 
zawodowe, a także wieczo-
rowe szkoły, studia wyższe 
jak i podyplomowe. Ważne 
jest również przekonanie 
szefów przedsiębiorstw czy 
kierujących działami per-
sonalnymi, że warto inwe-
stować w pracowników, bo 
to pozwala firmie zacho-
wać konkurencyjność.

S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność
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W
ynagrodze-
nia osób 
w c h o -
d z ą c y c h 
na rynek 

pracy są zazwyczaj równe 
płacy minimalnej lub nawet 
niższe. Większość młodych 
ludzi o etacie może tylko 
pomarzyć. 

Jak wynika z danych GUS 
w I kwartale br. osoby w prze-
dziale wiekowym 18-24 lata 
stanowiły 21,3 proc. ogółu za-
rejestrowanych bezrobotnych. 
Najgorzej wygląda sytuacja 
absolwentów szkół średnich. 
W grupie wiekowej 18-19 lat 
bez pracy pozostaje 29 proc. 
mężczyzn i 23,4 proc kobiet. 

Co więcej, nawet wyższe 
wykształcenie nie gwarantu-
je znalezienia pracy. Według 
badań przeprowadzonych przez 
portal Edunews, spośród 500 
000 absolwentów uczelni wyż-
szych w roku 2008, aż 17 proc. 
skończyło na bezrobociu. 

Pracodawcy, mogąc prze-
bierać w ofertach kandydatów, 
wolą zatrudniać 30-, 40-latków 
z doświadczeniem, zamiast 
inwestować w absolwentów, 
którzy wymagają dodatko-
wych szkoleń. – W zeszłym 
roku skończyłem studia. Przez 
pierwsze kilka miesięcy szuka-
łem pracy w zawodzie. Wysy-
łałem ok. 100 CV miesięcznie. 
Parę razy zaproszono mnie na 
rozmowę kwalifi kacyjną, ale 
wszędzie dowiadywałem się, że 
mam za małe doświadczenie. 
Dzisiaj pracuję jako barman, 
na czarno – mówi Paweł z 
Katowic.

Zarobki większości osób 
wchodzących na rynek pracy 
kształtują się na poziomie płacy 
minimalnej. Mitem jest pogląd o 
wygórowanych oczekiwaniach 
płacowych młodych pracow-
ników. Z sondażu przeprowa-

dzonego przez portal pracuj.pl 
na grupie 58 tys. absolwentów 
szkół wyższych wynika, że 
nawet absolwenci topowych, 
technicznych kierunków mają 
skromne wymagania – zado-
wala ich kwota 1700 zł netto, 
a 6 proc. ankietowanych jest 
gotowe pracować za mniej 
niż tysiąc zł. 

– Kiedy przez kilka miesię-
cy nie można znaleźć pracy 
człowiek obniża wymagania. 
Pracuję za 1600 zł brutto w call 
center jednego z banków – 
mówi Agnieszka, absolwentka 
Politechniki Śląskiej.

– Płaca minimalna na po-
czątek sama w sobie nie jest ni-
czym złym. Przez pierwsze kilka 

miesięcy pracy tak naprawdę 
uczymy się nowych obowiąz-
ków, przyzwyczajamy się do 
nowego otoczenia. Problem 
pojawia się, kiedy pracodawca 
poprzestaje na minimalnym 
wynagrodzeniu po okresie 
próbnym czy pierwszej umo-
wie na czas określony – ocenia 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, 
specjalistka z biura szkoleń 
ZR Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

Jednak niskie wynagrodze-
nia to wcale nie największy 
problem młodych pracowni-
ków. O wiele bardziej doskwie-
ra im forma zatrudnienia. Na 
umowę o pracę na czas nie-
określony mogą liczyć tylko 
nieliczni szczęśliwcy. Więk-
szość pracuje w niepełnym 
wymiarze godzin, na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej 
lub samozatrudnienia. Brak 
stabilnego zatrudnienia nie 
pozwala im się usamodziel-
nić, z przerażeniem myślą 
o przyszłej emeryturze.

Tomek z Katowic pracuje 
na umowę zlecenie w domu 
maklerskim, w biurze obsłu-
gi klienta. – Kolejne umowy 
podpisuję co 3 miesiące, na etat 
nie mam raczej co liczyć. Bez 
umowy o pracę nie dostanę 
kredytu na mieszkanie, nie 
będę mógł założyć rodziny 
– narzeka.

 – Tutaj powinny interwe-
niować związki zawodowe. 
Niestety poziom uzwiązko-
wienia wśród młodych ludzi 
jest bardzo niski. Zasady 
zatrudnienia regulowane są 
ustawowo. Prawo nie nadą-
ża jednak za zmianami na 
rynku pracy. O wiele lepiej 
załatwiać te problemy na 
zasadzie umowy społecz-
nej między pracodawcami 
i pracownikami. Jednakże, 
aby było to możliwe, po-
trzebne są silne związki 
zawodowe, będące realnym 
partnerem dla pracodawców 
– dodaje. 

ŁK

Przykład Danuty Jakóbik 
pokazuje, że determinacja 
i konsekwencja w zdoby-
waniu wiedzy przekładają 
się na awans zawodowy 
i lepsze zarobki.

Zaczynała jako wartow-
nik straży przemysłowej 
w Elektrowni Jaworzno III. 
Po kilkunastu latach przy-
szła propozycja pracy na 
stanowisku starszego refe-
renta ds. obsługi zarządu 
w nowo powstałym Połu-
dniowym Koncernie Ener-
getycznym. – Ten awans 
zachęcił mnie do konty-
nuowania nauki, dlatego 
w 2004 roku rozpoczęłam 
studia na Akademii Górni-
czo-Hutniczej w Krakowie. 
W 2008 roku obroniłam 
pracę dyplomową na Wy-
dziale Górnictwa i Geoin-
żynierii, uzyskując tytuł 
inżyniera środowiska o 
specjalności inżynieria 
mineralna – wspomina z 
dumą.

Jak mówi,  decyzja o 
podjęciu dalszej  nauki 
nie była łatwa.  W tym 
samym czasie na studia 
poszła i ona, i mąż. – To 
były ciężkie 4 lata – wspo-
mina. – Czas poświęcony 

na naukę nigdy nie jest 
czasem straconym, bo bez 
niej nic w życiu nie osiąg-
niemy, jednak pogodzenia 
nauki z obowiązkami za-
wodowymi i rodzinnymi 
na pewno nie jest łatwe. 
W prowadzeniu domu 
i opiece nad synem poma-
gali mi rodzice męża, a w 
przygotowaniu do zajęć 
na uczelni – mąż.

Wiedza zdobyta w trakcie 
studiów i doświadczenie 
związane z efektywnym 
zarządzaniem własnym 
c z a s e m  p o m a g a j ą  j e j 
w pracy na obecnym stano-
wisku. – Przede wszystkim 
w sprawnym planowaniu 
i organizowaniu pracy całe-
go pionu, w którym jestem 
zatrudniona. Uczestniczy-
łam też w wielu organizo-
wanych i finansowanych 
przez pracodawcę szkole-
niach, podnoszącym moje 
umiejętności z zakresu 
obsługi komputera oraz 
profesjonalnego prowa-
dzenia sekretariatu, co do-
datkowo wzmocniła moje 
kompetencje i umiejęt-
ności – podkreśla Danuta 
Jakóbik. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Pracodawca bez żadnego 
uzasadnienia wypowiedział 
Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy w Fabryce Maszyn i 
Urządzeń Tagor w Tarnow-
skich Górach. Od miesiąca 
trwa spór zbiorowy pomię-
dzy organizacjami związko-
wymi w Tagorze a zarządem 
fi rmy. 

Powodami konfliktu są 
drastyczne cięcia płacowe, 
premie uzależnione od wydaj-
ności pracy oraz kontrower-
syjne umowy na wykonanie 
robót, omijające zapisy Zakła-
dowego Zbiorowego Układu 
Pracy, wprowadzające ukryty 

akord i nie wykazujące godzin 
nadliczbowych. Dodatkowo, 
w wyniku wprowadzanych 
przez pracodawcę programów 
oszczędnościowych, pracowni-
cy pozbawieni zostali gorącej 
herbaty, przysługującej im do 
tej pory bezpłatnie.

– Pracodawca nie jest skłon-
ny do jakichkolwiek kom-
promisów, za wszelką cenę 
chce udowodnić, że to on 
ma rację. W żaden sposób nie 
możemy się z nim dogadać. 
Swoje działania najczęściej 
uzasadnia trudną sytuacją 
ekonomiczną zakładu. Naj-
prościej jest ciąć koszty pra-

cownicze i przez długi Tagoru 
cierpi przede wszystkim za-
łoga – mówi Stefan Jacznik, 
przewodniczący Solidarności 
w Tagorze.

Przypomnijmy, na począt-
ku stycznia br. pracownicy 
Tagoru zostali poinformo-
wani o kryzysie ekonomicz-
nym w zakładzie, spowo-
dowanym m.in. brakiem 
rynków zbytu. Ograniczanie 
kosztów zakładu rozpoczęto 
od zwolnień pracowników. 
Z 920-osobowej załogi pozo-
stało ok. 500 pracowników, 
których pozbawiono pre-
mii. Interwencja zakładowej 

Solidarności doprowadziła 
wprawdzie do przywrócenia 
tego świadczenia, jednak od 
tej pory wypłata premii uza-
leżniona jest od wydajności 
pracy. Równocześnie w Ta-
gorze nastąpiły drastyczne 
cięcia płacowe. – Teraz otrzy-
mujemy tylko „gołe” stawki. 
Wynagrodzenia pracowników 
produkcyjnych kształtują 
się na poziomie 1,3 tys. zł, 
a pracodawca sugeruje, że 
skromne pensje zatrudnio-
nych należałoby obniżyć do 
wysokości płacy minimalnej 
– mówi Stefan Jacznik.

BEA

Spór zbiorowy w Tagorze

Co piąty bezrobotny w Polsce nie skończył 25 lat. W żadnej innej 
grupie bezrobocie nie rośnie w takim tempie. Naukę i pracę 

można połączyćMŁODZI, ZDOLNI, 
BEZROBOTNI

Bez umowy o pracę 
nie dostanę kredytu 
na mieszkanie, nie 
będę mógł założyć 
rodziny.

Nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje znalezienia pracy

Foto: internet


