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Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dzieciom jest wykształcenie. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty 

najserdeczniejsze życzenia pomyślności i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym. 
W tym szczególnym dniu pragnę Wam podziękować za trud, 

jaki wkładacie w kształtowanie młodego pokolenia.

Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

– Osiągnęliśmy zakładane 
cele: protestowały załogi wielu 
sklepów, informacja o naszych 
problemach dotarła do rzą-
dzących – tak szef handlowej 
Solidarności Alfred Bujara pod-
sumowuje czwartkowy strajk 
włoski w hipermarketach.

Przewodniczący Krajowej 
Sekcji Handlu NSZZ Solidar-
ność przyznaje, że protest nie 
w każdym sklepie miał taką 
samą skalę. – W niektórych 
sklepach pracowników etato-
wych zastąpili ci wypożyczeni 
z agencji pracy tymczasowych, 
którzy oczywiście nie przystą-
pili do akcji. Poza tym zapo-
wiadaliśmy nasz protest kilka 
dni wcześniej, więc klientów 
przy kasach było nieco mniej 
niż zwykle, bo chcieli uniknąć 
kolejek – wyjaśnia Bujara. 

Dodaje też, że niektórzy 
pracownicy marketów nie 

strajkowali, bojąc się sankcji 
ze strony pracodawców. – 
W większości sklepów protest 
jednak się powiódł, a infor-
macja o naszych problemach 
dotarła do rządzących – pod-
kreśla przewodniczący KSH 
NSZZ Solidarność. 

Protest zorganizowano, 
bo pracownicy sklepów nie 
zgadzają się na narastają-
ce patologie w handlu. Do 
najbardziej dokuczliwych 
należy zjawisko zastępowa-
nia pracowników zatrud-
nionych na umowy o pracę 
pracownikami z agencji pracy 
tymczasowej, zatrudnianie 
na niepełne etaty i bardzo 
niskie zarobki. Alfred Bujara 
podkreśla, że częstą praktyką 
jest też utrudnianie działal-
ności związkowej. 

W najbliższych dniach 
do rządzących i parlamen-

tarzystów trafią przygoto-
wane przez Krajową Sekcje 
Handlu NSZZ Solidarność 
propozycje zmian w prawie, 
które pozwolą wyeliminować 
przynajmniej część z tych 

nieprawidłowości. – Bardzo 
liczymy, że nasze rozwiązania 
będą potraktowane poważ-
nie i zostaną wprowadzone 
w życie – podkreśla Bujara.

WOJCIECH GUMUŁKA

O
statnie dni przed 
wyborami (21-
22 październi-
ka) to dla szefa 
Śląsko-Dąbrow-

skiej „S” Piotra Dudy pra-
cowity okres. Był już albo 
ma w planach wizyty m. 
in. we Wrocławiu, Bielsku 
Białej, Krakowie i Warsza-
wie. Do tego w siedzibie 
Solidarności w Katowicach 
odbyło się już spotkanie 
z szefami krajowych struk-
tur branżowych.

Szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności nie kryje oczy-
wiście, że wizyty w innych 
miastach mają związek 
z wyborami na szefa Komisji 
Krajowej. Natychmiast zgła-
sza jednak zastrzeżenie. – To 
nie są klasyczne spotkania 
przedwyborcze. To raczej spo-
kojne merytoryczne dyskusje 
o przyszłości naszego związku 
– wyjaśnia Piotr Duda. – Roz-
mawiamy o tym, co należy 
zmienić w Solidarności, jak 
związek powinien odnaleźć 
się w dzisiejszej niełatwej 
sytuacji. Koledzy z innych 
regionów i branż podcho-
dzą do tych spotkań bardzo 
odpowiedzialnie.

Jak mówi Duda, nie jeździ 
po kraju, by przekonywać 
do swojej osoby. – Od 8 lat 
kieruję Regionem Śląsko-
Dąbrowskim i każdy, kto 
chciał, mógł sobie wyrobić 
pogląd o mojej działalności 
związkowej. Związek wy-

maga reform, ja z kolegami 
z branż i regionów szukamy 
wspólnie odpowiedzi, jakie 
to mają być reformy.

Janusz Śniadek również 
uczestniczy w przedwybor-
czych spotkaniach. – To są 
ważne i ciekawe dyskusje. Nie 

mam żadnych wątpliwości, 
że chodzi nam wszystkim o 
to samo – silną Solidarność, 
która jest potrzebna pra-
cownikom, która od 30 lat 
godność pracy bezpiecznej 
i właściwie wynagradzanej 
stawia na pierwszym miej-

scu – mówi przewodniczący 
Komisji Krajowej. 

Są też zdania, że nie jest 
to dobry moment na zmia-
ny w Solidarności. Piotr 
Duda się z tym nie zgadza. 
– Związek zawodowy za-
wsze będzie być w opozycji 
do rządu. Zawsze będzie-
my walczyć, protestować. 
A ze zmianami nie możemy 
już czekać.

Swój pełny program wy-
borczy Duda ogłosi dopiero 
podczas obrad KZD. – Nie 
chcę, by delegaci z mediów, a 
nie bezpośrednio ode mnie, 
poznali moją wizję Solidarno-
ści – wielokrotnie zastrzegał. 
Ale ze spotkań przedwybor-
czych wyłania się już zarys 

tego programu. To m. in. 
przyjęcie zmian w statucie 
przybliżających Solidar-
ność szeregowym członkom, 
wprowadzenie większej rów-
nowagi pomiędzy historią 
związku a współczesnymi 
wyzwaniami i stopniowe 
wdrożenie kadencyjności w 
związku. Pod jego kierow-
nictwem zmianie uległaby 
też działania nakierowane 
na rozwój związku i poli-
tyka informacyjna.

Co będzie, jeśli za tydzień 
we Wrocławiu delegaci nie 
poprą jego programu? – To 
będzie dowód, że nie pora 
jeszcze na reformowanie 
Solidarności, że delegaci 
tego nie chcą. Ale jestem 
optymistą – zaznacza z prze-
konaniem Piotr Duda.

Spokojnie do wyborów 
podchodzi też Janusz Śnia-
dek. – Związek żyje i codzien-
ne jego funkcjonowanie na 
żadnym szczeblu nie może 
ucierpieć z powodu wyborów. 
Przełom kadencji zbiegł się 
z doniosłą rocznicą 30 urodzin 
Solidarności, ale w naszych 
strukturach potrafi liśmy to 
jednak połączyć. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Duda czy Śniadek? To najczęściej dziś stawiane pytanie przez związkowców. Odpowiedź padnie już 
za tydzień we Wrocławiu podczas obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

Za tydzień wybór szefa Solidarności

„Strajk włoski” jednak pomógł? 
Minister pracy Jolanta Fedak chce, by główny inspek-
tor pracy przeprowadził kontrolę w supermarketach. 
Chce sprawdzić, czy w placówkach tych nie jest łama-
ne prawo pracy. – W związku z licznymi sygnałami napły-
wającymi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącymi 
łamania przez pracodawców prowadzących wielkopowierzchnio-
we placówki handlowe przepisów prawa pracy, w tym przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zwracam się do Pana Ministra z 
prośbą o pilne przeprowadzenie kompleksowych kontroli w tych 
placówkach. Jestem bowiem żywo zainteresowana zapewnieniem 
wszystkim pracującym odpowiednich, zgodnych z przepisami, 
warunków pracy obejmujących także właściwe standardy bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy – napisała 
minister Fedak do głównego inspektora pracy Tadeusza Zająca. 

Protest w handlu niezbyt liczny, ale udany

Jeden 
z plakatów 
zachęcających 
do udziału 
w proteście

Piotr Duda 
od 8 lat kieruje 
Śląsko-Dąbrowską 
Solidarnością i każdy, 
kto chciał, mógł 
sobie wyrobić 
pogląd o jego 
działalności 
związkowej.

W poniedziałek Piotr Duda spotkał się z członkami Zarządu Regionu dolnośląskiej „S”.
Z lewej szef ZR Kazimierz Kimso

Foto: Marcin Raczkowski
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TRZY pytania
Damian Jonak, mistrz świata federacji WBC i IBC, 
członek Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

To najważniejsza walka w mojej karierze
W sobotę na ringu podczas gali w Le-
gionowie będziesz walczył z Meksyka-
ninem Jose Luisem Cruzem. To bardzo 
doświadczony rywal. Obawiasz się tego 
pojedynku?

– Oczywiście, że się nie obawiam, 
ale trzeba być bardzo ostrożnym. To 
najbardziej wymagający z wszystkich 
moich dotychczasowych przeciwników. 
Ma ponad 40 walk za sobą. Walczył z 
wieloma znakomitymi przeciwnika-
mi, z mistrzami świata i bokserami ze 
światowej czołówki. Jest bardzo twar-
dy, mocno bije. Naprawdę muszę być 
bardzo skoncentrowany i uważny, by z 
nim wygrać. Walka toczyć się będzie o 
pas WBC Baltic. Ale ważniejsze od tego 
tytułu jest to, że będę się mógł sprawdzić 
z wymagającym rywalem i że kibice zo-
baczą dobry pojedynek. Bardzo braku-
je mi boksu. Ostatnią walkę stoczyłem 
w maju w Łodzi. Potem trenowałem i 
wyczekiwałem szansy, bym mógł zapre-

zentować się ponownie kibicom. I udało 
się. Teraz bardzo liczę na moich fanów z 
Solidarności. Ich wsparcie zawsze dodaje 
mi skrzydeł i wiary w zwycięstwo. 
Twoją walkę wreszcie będzie można 
zobaczyć w telewizji. Ale nie na Polsa-
cie, tylko w w Jedynce... 

– Polsat kilka miesięcy temu wstrzymał 
transmisje moich walk i na to nie mam 
wpływu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, 
więc równolegle prowadzone były roz-
mowy z telewizją publiczną. I udało się. 
To będzie zresztą powrót boksu zawodo-

wego do TVP, wiele lat temu właśnie tam 
pokazywane były pierwsze gale. Sobotnią 
imprezę organizuje agencja Babilon Pro-
motion Tomasza Babilońskiego. Moim 
promotorem jest oczywiście Andrzej 
Wasilewski, w Legionowie będę walczył 
gościnnie. Z obecnym promotorem wy-
jaśniłem już wszelkie wątpliwości, teraz 
dobrze nam się współpracuje. 
A jak układa ci się prywatnie? Zeszło-
roczne zamieszanie związane z pro-
motorami założyło się na narodziny 
twojej córki...

– Laura to największa radość moje-
go życia. Kilka tygodni temu skończyła 
roczek. Zaczęła już chodzić. Nie byłem 
przy jej pierwszych krokach, ale i tak to 
było cudowne, gdy wróciłem ze zgrupo-
wania, a ona powitała mnie na stojąco. 
Z córką i żoną staram się spędzać każdą 
wolną chwilę, ale wiadomo, że przed 
walką nie jest to łatwe. 

WG

Liczę na moich fanów 
z Solidarności. Ich 
wsparcie zawsze 
dodaje mi skrzydeł 
i wiary w zwycięstwo. 

Fachowiec goni 
menadżera

P
o raz pierwszy w historii polskiej 
gospodarki po roku 1990 zmniej-
szyła się różnica pomiędzy wyna-

grodzeniami robotników i menedżerów 
w fi rmach produkcyjnych.

W ciągu ostatniego roku szefowie za-
rządów spółek zarobili średnio o 2,6 proc. 
mniej niż w roku 2008. Więcej natomiast, 
i to aż o 6 proc., dostali fachowcy: me-
chanicy, elektrycy, operatorzy maszyn. 
Wnioski z ostatniego raportu fi rmy ba-
dawczej Sedlak & Sedlak zaskoczyły nawet 
przeprowadzających analizę ekspertów. 
– Pierwszy raz od transformacji zarobki 
szeregowych pracowników rosną szyb-
ciej niż menedżerów – mówi Kaziemierz 
Sedlak, szef fi rmy badawczej.

Z analizy wynagrodzeń w 190 spółkach 
produkcyjnych wynika, że szef fi rmy za-
rabia niespełna siedmiokrotność pensji 
szeregowego pracownika. Oczywiście 
wysokość stawek na liście płac zależy 
od wielkości, obrotów i zysków fi rmy, 
ale średnia dyrektorska to ok. 21 tys. zł, 
a robotnicza – 3,1 tys. zł.

Co więcej, wszystko wskazuje na to, że 
różnica ta będzie dalej się zmniejszać, bo 
popyt na pracę fachowców jest znacznie 
większy niż na pracę menedżerów.

Potwierdzają to dane GUS, z których 
wynika, że aż 65 proc. wakatów, które 
pojawiły się na rynku pracy w pierw-
szym półroczu tego roku, to stanowiska 
dla absolwentów szkół zawodowych i 
technicznych. Firmy usilnie poszukują 
dobrych murarzy, elektryków, mechani-
ków. Tych jednak brakuje, bo wiele osób, 
choć ma papiery potwierdzające ukoń-
czenie szkoły lub kursu, nie zna nowych 
technologii i nie potrafi  obsługiwać no-
woczesnych maszyn i urządzeń.

– To wina naszego systemu edu-
kacji – mówi prof. Mieczysław Kabaj 
z Instytutu Pracy i Polityki Socjalnej. 
W ciągu ostatnich 10 lat zlikwidowano 
w Polsce ponad 4 tys. szkół technicznych 
i zawodowych, a te, które zostały, mają 
z reguły warsztaty i nauczycieli zawodu 
z poprzedniej epoki. Absolwenci trafi ają 
na rynek pracy, ale niewiele umieją.

Drugą przyczyną niedoboru fachow-
ców jest emigracja. Z prawie dwóch 
milionów Polaków, którzy po 2004 r. 
wyjechali do pracy na Zachód, 75 proc. 

stanowią ludzie z zawodowym i tech-
nicznym wykształceniem. Ciągną ich 
tam zarobki, zwykle 4 – 6 razy wyższe 
niż w Polsce. Znaczna część wyjeżdża-
jących to budowlańcy, których Wyspy 
znów potrzebują, w miarę jak zbliża się 
olimpiada w 2012 roku.

Drenaż fachowców zwiększy się w 
przyszłym roku, gdy rynki pracy otworzą 
Niemcy i Austria. Z prognoz Instytutu 
Pracy i Polityki Socjalnej wynika, że z ofert 
pracy u zachodnich sąsiadów skorzystać 
może 400 – 500 tys. wykwalifi kowanych 
robotników. – Aby zatrzymać najlepszych 
ludzi, polskie fi rmy będą musiały pod-
nosić stawki – mówi Kabaj.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
11 października 2010, Ewa Wesołowska

Przedszkola 
powszechnie 
łamią prawo

R
zecznik Praw Dziecka zwrócił 
się do Generalnego Inspektora 
z zapytaniem, czy praktyka żąda-

nia przez władze gminy i dyrektorów 
przedszkoli, by na potrzeby przyjęcia 
dziecka do przedszkola rodzice przed-
kładali różnego rodzaju dokumenty, 
m.in. zaświadczenie ZUS RMUA (na 
potwierdzenie zatrudnienia) oraz roczne 
rozliczenie podatkowe PIT (potwierdza-
jące miejsce zamieszkania i opłacania 
podatku dochodowego) jest zgodna 
z obowiązującym prawem. 

Ponadto, Generalny Inspektor Ochro-
ny Danych Osobowych otrzymuje suk-
cesywnie skargi kierowane przez rodzi-
ców dzieci uczestniczących w procesie 
rekrutacji do przedszkoli prowadzonych 
w wielu gminach na terenie całego kraju. 
W związku z powyższym GIODO roz-
począł szeroki przegląd regulacji prawa 
miejscowego oraz praktyk stosowanych 
na poziomie gmin i miast. 

GIODO nie ma wątpliwości, iż prak-
tyka pozyskiwania przez władze gminy 
i dyrektorów przedszkoli na potrzeby 
przyjęcia dziecka do przedszkola doku-
mentów takich jak zaświadczenie ZUS 
RMUA (na potwierdzenie zatrudnienia) 
lub – kopię deklaracji PIT (na potwier-
dzenie miejsca zamieszkania i opłacania 
podatku dochodowego) może być uznana 
za niezgodną z obowiązującym prawem 
i niedopuszczalną.

W ocenianych przypadkach GIODO 
miał do czynienia także z żądaniami prze-
kazywania kopii zaświadczeń zawierają-
cych dane medyczne dzieci i rodziców 
oraz orzeczeń wydanych w postępowaniu 
sądowym lub administracyjnych. Nie ma 
wątpliwości, że dane takie mają charakter 
danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 
ustawy o ochronie danych osobowych, 
podlegających szczególnemu reżimowi 
w zakresie zbierania, przetwarzania i 
zabezpieczania przed nieuprawnionym 
dostępem. We wszystkich wymienionych 
przypadkach – zdaniem Generalnego 
Inspektora – postępowanie takie jako 
nie wynikające z przepisów o randze 
ustawy jest sprzeczne z obowiązującym 
prawem.
» www.interia.pl, 12 października 2010

LICZBA tygodnia

38 tys.
dzieci w Polsce, których co najmniej 
jeden rodzic pracuje w Wielkiej Brytanii, 
otrzymuje brytyjski zasiłek, mimo że nie 
przebywają z rodzicami, lecz są w Polsce. 
Według ofi cjalnych danych rządowych, 
w ostatnich 18 miesiącach liczba pol-
skich dzieci uprawnionych do otrzymywa-
nia tego świadczenia wzrosła w Wielkiej 
Brytanii o ok. 20 proc. Tamtejszy zasiłek 
wynosi 20 funtów tygodniowo (ok. 91 zł) 
za pierwsze dziecko i 13,2 funta (61 zł) za 
następne. Wysokość nie jest uzależniona 
od poziomu przychodów. Przepisy unijne 
przewidują, że imigranci płacący podatki 
są uprawnieni do ubiegania się o zasiłki 
i inne świadczenia, łącznie z zasiłkiem na 
dzieci, z chwilą rozpoczęcia pracy, nawet 
jeśli ich rodziny pozostały w kraju pocho-
dzenia. Nic więc dziwnego, że Polacy i inni 
obcokrajowy pracujący w Wielkiej Bryta-
nii ochoczo korzystają z tych rozwiązań.

Salowe z Dąbrowy Górniczej rozpoczęły szósty tydzień 
protestu okupacyjnego w dąbrowskim magistracie. Ubie-
głotygodniowa, specjalna sesja Rady Miasta  poświę-
cona sytuacji  protestujących salowych z dąbrowskiego 
Szpitala Specjalistycznego nie przyniosła rozwiązania 
problemu, poza obietnicą sprawdzenia możliwości po-
nownego zatrudnienia salowych przez szpital. 

– Zobowiązano dyrektora szpitala do przedstawienia rad-
nym analizy ekonomicznej wprowadzenia tego rozwiązania 
i teraz czekamy na te analizę. Liczymy, że będzie gotowa na 
początku przyszłego tygodnia. Grupa radnych obiecała nam, 
że natychmiast po otrzymaniu tego dokumentu złoży wnio-
sek o zwołanie kolejnej, nadzwyczajnej sesji w sprawie salo-
wych – mówi Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarno-
ści w dąbrowskim Szpitalu.

– Ta okupacja trwa już bardzo długo. To bardzo wyczer-
pujące psychicznie, ale panie nie zamierzają się poddawać. 
Bardzo pomagają wyrazy zrozumienia i wsparcia  ze strony 
odwiedzających urząd mieszkańców Dąbrowy. Salowe zbiera-
ją podpisy poparcia dla swoich postulatów i udało się ich już 
zebrać ponad 1200 – dodaje Żuchowicz.

Z jednej strony salowe z niecierpliwością czekają na zwoła-
nie kolejnej sesji nadzwyczajnej, z drugiej strony na rozprawy 
sądowe. – Protestujące salowe złożyły pozwy do sądu pracy 
o ustalenie pracodawcy i 5 listopada odbędą się rozprawy z 
pozwu wszystkich 37 pań – mówi przewodnicząca  Solidar-
ności w dąbrowskiem szpitalu. 

Okupacja urzędu rozpoczęła się 7 września.  Kilkadziesiąt 
salowych protestuje, bo fi rma Naprzód, która wygrała prze-
targ na sprzątanie dąbrowskiego szpitala, odmówiła przyję-
cia ich do pracy na warunkach, na jakich były zatrudnione w 
fi rmie poprzednio sprzątającej szpital, do której z kolei trafi ły 
w 2004 roku, po tym jak szpital postanowił wprowadzić 
outsourcing usług sprzątania. Protestujące oczekują umów o 
pracę na czas nieokreślony i minimalnego ustawowego wyna-
grodzenia. 

POD

Foto: internet

1200 podpisów 
poparcia

Foto: TŚD
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Rząd zlekceważył uchwałę 
Komisji Trójstronnej w spra-
wie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia w przyszłym 
roku. Solidarność jest oburzo-
na ignorowaniem partnerów 
społecznych i degradacją idei 
dialogu społecznego. 

W czerwcu rząd przed-
stawił swoją propozycję dot. 
wysokości płacy minimalnej 
w przyszłym roku – 1386 zł 
brutto. NSZZ Solidarność 
postulowała 1500 zł. Po trwa-
jących 3 miesiące żmudnych 
negocjacjach Komisja Trój-
stronna wypracowała kom-
promis i uzgodniła, że mi-
nimalne wynagrodzenie za 

pracę w 2011 roku powinno 
wynosić 1408 zł. 

Pod uchwałą w tej spra-
wie 13 września podpisali 
się przedstawiciele związków 
zawodowych, pracodawców 
i rady ministrów. Niestety, 3 
tygodnie później rząd zmienił 
zdanie i powrócił do swojej 
czerwcowej propozycji, igno-
rując tym samym ustalenia z 
partnerami społecznymi.

Solidarność ostro krytykuje 
takie postępowanie gabinetu 
Donalda Tuska – Prezydium 
Komisji Krajowej wyraża swój 
protest i oburzenie zlekceważe-
niem przez rząd porozumienia 
w sprawie wysokości przy-

szłorocznego wynagrodzenia 
minimalnego pomiędzy pra-
codawcami, związkami zawo-
dowymi i przedstawicielami 
rządu w wysokości 1408 PLN 
– czytamy w stanowisku KK 
NSZZ Solidarność.

Związek przypomina rów-
nież, iż wbrew wcześniejszym 
obietnicom rząd nie przedstawił 
stronie społecznej planu dojścia 
minimalnego wynagrodzenia 
do poziomu 50 proc. średniej 
krajowej. – Decyzja Rady Mi-
nistrów to kolejny dowód na 
znikomą rolę dialogu społecz-
nego, który ma służyć niemal 
wyłącznie legitymizacji „jedynie 
słusznych” rozwiązań propo-

nowanych przez rządzących. 
– piszą w swoim stanowisku 
przedstawiciele Solidarności. 

Zdaniem związkowców, de-
cyzja rządu w sprawie minimal-
nego wynagrodzenia stanowi 
kolejny element polityki prze-
rzucania kosztów kryzysu na 
najbiedniejszych. – W planach 
budżetowych na przyszły rok 
rząd zaplanował, m. in. pod-
wyżki VAT, zamrożenie kwoty 
wolnej od podatku czy zamro-
żenie progów dochodowych 
uprawniających do zasiłków 
z pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych – czytamy w stano-
wisku Komisji Krajowej. 

ŁK, DIKK

Minęło pół roku od kata-
strofy pod Smoleńskiem, a 
wciąż niewyjaśnione pozo-
stają jej przyczyny...

– Dlatego nie dziwi fakt, 
że na temat tej tragedii po-
jawia się coraz więcej speku-
lacji. Od wielu lat zajmuję 
się sprawami bhp, powoły-
wałam zespoły do badania 
katastrof i dotychczas nie 
spotkałam się z taką nie-
udolnością przy wyjaśnia-
niu okoliczności tragedii, 
w której zginęły najważ-
niejsze osoby w państwie. 
Nie ma wątpliwości, że to 
miała być ofi cjalna wizyta, 
a nie prywatna i że lot był 
wojskowy, a nie cywilny, 
bo przypomnę, że wyloty 
głowy państwa organizu-
je MON, MSZ i Kancelaria 
Premiera. Jeśli w kopalni 
zdarzy się tragedia, w której 
zginą ludzie, to następnego 
dnia jej dyrektor zostaje za-
wieszony w obowiązkach. 
Po 10 kwietnia nikt nie 
poniósł odpowiedzialno-
ści. Zastanawiam się, czy 
czas honoru jest czasem 
minionym bezpowrotnie, 
ale wiem też, że moja So-
lidarność nie pozwoli, by 
Polska zapomniała o tej 
tragedii.
Wspierała pani  prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego w 
szczególnie ważnej dla 
niego sferze polityki pro-
społecznej. Jaka to była 
współpraca?   

– Prezydent Kaczyński 
starał się w pełni realizować 
przedstawioną w swoim 
w programie wyborczym 
wizję Polski solidarnej. My, 
najbliżsi współpracownicy 
wiedzieliśmy o tym najlepiej, 
bo media często milczały 
na temat jego społecznych 
przedsięwzięć. W tym roku 
prezydent nadał najwyższe 

odznaczenie państwowe 
Order Orła Białego Śląza-
kowi Henrykowi Sławikowi, 
który w czasie wojny urato-
wał wiele istnień ludzkich. 
Mimo, że o Sławiku mówi 
się wiele, to media nie roz-
powszechniły tego wyda-
rzenia, podobnie, jak faktu, 
że po katastrofi e w kopalni 
Wujek-Śląsk para prezyden-
cka zaprosiła wdowy po 
górnikach na wypoczynek 
do zameczku w Wiśle. Pan 

prezydent rozumiał Śląsk, 
wciąż podkreślał swój sza-
cunek dla jego patriotycznej 
i rodzinnej tradycji. Ilekroć 
mnie spotykał pytał: a co tam 
na tym twoim Śląsku słychać? 
Zarówno prezydent, jak i 
jego żona Maria byli ludźmi 
niezwykle empatycznymi. 
Polacy tak naprawdę mieli 
szansę ich poznać dopiero po 
śmierci, gdy media zaczęły 
pokazywać ich prawdziwe 
oblicze. Wówczas zrozumie-
li, że to była cudowna para, 
trzymająca się za ręce nie 
na pokaz.
A jak zapamiętała pani 
pozostałych pracowników 
Kancelarii, którzy zginęli 
10 kwietnia?

– Z Pawłem Wypychem 
wspieraliśmy się w swojej 
pracy. Mieliśmy wiele za-
wodowych planów. W ze-

szłym roku wraz z nim i z 
ministrem Władysławem 
Stasiakiem uczestniczy-
liśmy w uroczystościach 
barbórkowych na Śląsku. 
Zachwyciła ich atmosfera 
górniczej biesiady. Minister 
Stasiak przeprosił górników, 
za to, że musi ich wcześniej 
pożegnać, bo w domu czeka 
na jego życzenia żona Basia. 
Wtedy na sali rozległo się 
gromkie „Sto lat”. Władek 
zatelefonował do żony i 
oznajmił „Basiu, 400 gór-
ników śpiewa właśnie dla 
Ciebie”. Orkiestra górnicza 
z Miechowic zagrała dla 
Władka „Pierwszą bryga-
dę”. Wtedy nikt nie mógł 
przypuszczał, że orkiestra 
zadedykuje mu tę samą 
pieśń przy jego trumnie 
w Pałacu Prezydenckim. 
Długo można mówić o Basi 

Mamińskiej, naszej pani dy-
rektor od odznaczeń. Była 
uroczą postacią i specjalist-
ką od rzeczy niemożliwych. 
Gdy przyszło wynosić z 
Pałacu trumnę z jej ciałem, 
to pięknie zachowali się 
kolejarze z Solidarności, 
którzy  oświadczyli, że nie 
pozwolą, aby ich kochaną 
Basię nieśli cywile. Mąż 
Basi działał w Solidarno-
ści kolejarzy i ona z tymi 
strukturami była blisko 
związana. Z pochodzącym z 
Bielska ministrem Mariuszem 
Handzlikiem nadawaliśmy 
na wspólnych, śląskich fa-
lach. Kiedyś powiedział, że 
w Warszawie nie jadł jesz-
cze tradycyjnych śląskich 
rolad. Zobowiązałam się, 
że je zrobię. Prezydent też 
zapisał się na ten obiad. Nie-
stety, nie zdążyłam...

Czy utrzymuje pani kon-
takt z rodzinami zmarłych 
kolegów?

– Po katastrofie wspólnie 
z nimi podjęliśmy decyzję, 
że przywiezione z Moskwy 
trumny z ciałami pracowni-
ków Kancelarii Prezydenta 
trafią do Pałacu, razem z 
nimi przy tych trumnach 
modliliśmy się, uczestni-
czyliśmy w ich pogrzebach. 
Nawiązały się między nami 
szczególne więzi, które 
mam nadzieję, pozosta-
ną na zawsze. Olbrzymi 
to dla mnie zaszczyt, że 
mogłam przywieźć panią 
prezydentową do Polski, 
ale też przeżycie, którego 
nigdy nie zapomnę. Wie-
logodzinne oczekiwanie w 
zakładzie medycyny sado-
wej w Moskwie, gdzie leżeli 
bliscy nam ludzie. Tego, co 
tam widziałam nigdy nie 
zapomnę. Jako jedyna w 
całości zachowana była 
młoda dziewczyna, nasza 
Kasia Doraczyńska. Wyglą-
dała, jakby spała.
Od tragedii upłynęło już 
pół roku. Jak pani ocenia 
ten okres?

– Nie mogę zrozumieć, 
dlaczego po tych wszyst-
kich wspaniałych gestach 
i wpisach do księgi kondo-
lencyjnej ze strony całego 
świata, dziś wspomnienia o 
tych wspaniałych ludziach 
ze wszystkich opcji poli-
tycznych, którzy zginęli 
pod Smoleńskiem są wstyd-
liwą sprawą. Myślę też, że 
umiejętność szanowania 
zmarłych jest dla naszej 
tożsamości narodowej nie-
zwykle ważna. Nikomu nie 
odmawiam prawa do swo-
bodnych wypowiedzi, ale 
ponad nimi, jest prawo do 
uszanowania, pamięci o, 
tych którzy odeszli.

Z minister Bożeną Borys-Szopą, byłą podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego rozmawia Beata Gajdziszewska.

Solidarność nie pozwoli, by Polska 
zapomniała o smoleńskiej tragedii

Rząd nie dba o dialog społeczny

Barbórkowe spotkanie z grudnia zeszłego roku. Bożena Borys-Szopa, Władysław Stasiak i Paweł Wypych byli gośćmi Piotra Dudy

Foto: TŚD

Wielogodzinne 
oczekiwanie w 
zakładzie medycyny 
sadowej w Moskwie. 
Tego co tam 
widziałam nigdy 
nie zapomnę.

Rządowy plan to głodowa minimalna 1386 zł brutto...

Foto: internet
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Tarnowskie Góry
» 20 PAŹDZIERNIKA Solidarność Ziemi 
Tarnogórskiej wraz z dyrekcją Muzeum 
Miejskiego i dyrektorem Oddziału IPN w 
Katowicach organizują sesję poświęconą 
30. rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
Sesji towarzyszyć będzie otwarcie wy-
stawy „Tarnogórska Solidarność 1980-
1981”. Ekspozycja opracowana została 
przez Roberta Ciupę i Sebastiana Rosen-
bauma z katowickiego Oddziału IPN.

Katowice
» W MUZEUM MIEJSKIM w Siemia-
nowicach Śląskich do końca roku można 
oglądać wystawę poświęconą  Solidarno-
ści. Ekspozycja została otwarta we wrześ-
niu, przy okazji siemianowickich obcho-
dów 30. rocznicy powstania związku.
– Na wystawę składają się solidarnoś-
ciowe pamiątki i dokumenty, zgroma-
dzone od 1980 r. Są tam m.in. koszulki 
internowanych z nazwiskami związ-
kowców, którzy w stanie wojennym 
byli internowani w Uhercach. Można 
tam również obejrzeć sztandary Soli-
darności, z nieistniejących już zakła-
dów pracy w Siemianowicach – mówi 
Henryk Mrozek, siemianowicki działacz 
Solidarności.  

Jastrzębie Zdrój
» W SIEDZIBIE JASTRZĘBSKIEGO 
Biura Terenowego odbyło się spotkanie 
przedstawicieli lokalnych komisji zakłado-
wych oraz Terenowej Sekcji Problemowej 
NSZZ Solidarność Miasta Jastrzębie Zdrój.
Tematami związkowej dyskusji były 
m.in. manifestacje w Warszawie, odzy-
skanie sztandaru jastrzębskiego MKR, 
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidar-
ność we Wrocławiu oraz przeprowadzo-
ne wśród jastrzębskich związkowców 
szkolenie nt. „Prawo pracy, jako narzę-
dzie dialogu społecznego”.

Rybnik
» 23 PAŹDZIERNIKA W RUDACH 
Raciborskich związkowcy z rybnickiej 
Solidarności organizują piknik rodzinny 
z okazji 30. rocznicy powstania związku. 

Bytom
» UROCZYSTĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ w koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, 
odprawioną przy asyście pocztów sztan-
darowych z całego regionu, uczono w By-
tomiu 26. rocznicę pobytu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w tym mieście. To właśnie w 
bytomskim kościele legendarny kapelan 
Solidarności odprawił jedną z ostatnich 
mszy za Ojczyznę. Nabożeństwo w intencji 
Ojczyzny oraz ludzi pracy przez wstawien-
nictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki celebro-
wał prałat Czesław Banaszkiewicz, przyja-
ciel ks. Jerzego. Po mszy złożono wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem kapelana.
– Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności serdecznie dziękuje pocztom 
sztandarowym oraz wszystkim zgroma-
dzonym za udział w nabożeństwie – mówi 
Mirosław Truchan, członek prezydium ZR. 

Z BIUR 
terenowych

Mniej pieniędzy na staże 
i szkolenia, obcięcie do-
tacji na własny biznes 
i refundację miejsc pracy – 
rządowy projekt przyszło-
rocznego budżetu zakłada 
drastyczne ograniczenie 
pieniędzy na aktywizację 
bezrobotnych.

Te oszczędności budzą 
zdziwienie ekspertów ds. 
rynku pracy, zwłaszcza 
w sytuacji gdy bezrobocie 
w Polsce wciąż utrzymuje 
się na wysokim poziomie 
i przekracza 11 proc. Rzą-
dowy argument, że progra-
my aktywizacji bezrobot-
nych są mało skuteczne, 
jest znacznym uproszcze-
niem problemu bezrobo-
cia. Ograniczenie szkoleń 
i programów przekwalifi -
kowań może doprowadzić 
do wzrostu liczby osób 

wykluczonych z rynku 
pracy i pozostawienia ich 
bez pomocy.

– Grupa bezrobotnych 
jest grupą niejednorodną. 
Z jednej strony mamy 
osoby, które dopiero wcho-

dzą w bezrobocie i będą 
zaliczane do krótkotrwa-
le bezrobotnych. Na nie 
powinny być nakierowa-
ne środki aktywnego od-
działywania, czyli staże 
i szkolenia pozwalające na 

jak najszybszy powrót na 
rynek pracy. Jest to zgodne 
z ideą fl exicurity, według 
której osoba trafi ająca na 
bezrobocie ma możliwość 
aktywnego skorzystania z 
pomocy w ramach środ-
ków posiadanych przez 
Powiatowe Urzędy Pracy 
– mówi Agnieszka Lenar-
towicz-Łysik ze związko-
wego Biura ds. Rozwoju 
i Szkoleń Związkowych 
oraz Współpracy Zagra-
nicznej.

Podkreśla, że wśród 
osób pozostających bez 
pracy są też długotrwale 
bezrobotni. – Może należa-
łoby zapytać o skuteczność 
narzędzi oddziaływania na 
tę grupę. Trzeba jednak 
pamiętać, że każdemu 
należy się szansa. Każda 
zaktywizowana osoba to 

sukces, tym bardziej, że 
obecnie dąży się do tego, 
by ludzie pracowali jak 
najdłużej. Tymczasem w 
grupie 50+ aktywnych 
zawodowo jest tylko 10 
proc – dodaje.

Ograniczenie pieniędzy 
na aktywizację bezrobot-
nych będzie oznaczało 
również krok do tytułu 
dla publicznych służb za-
trudnienia, które w ostat-
nich latach znacznie się 
zmieniły. 

Prowadzone przez nie 
szkolenia i programy ak-
tywizacji bezrobotnych 
współfi nansowane z przez 
Fundusz Pracy i ze środków 
EFS dostosowywane są do 
potrzeb pracodawców i 
przyczyniają się do poprawy 
sytuacji wielu osób.

AGA

T
o wielka szansa 
dla naszej ko-
palni. W 2011 
r. musimy udo-
wodnić, że Ha-

lemba-Wirek jest dobrym 
zakładem i wierzę, że 
to się uda – komentuje 
Józef Kowalczyk, prze-
wodniczący Solidarności 
w Halembie, a zarazem 
członek zespołu eksper-
ckiego, który teraz zo-
stał przekształcony przez 
kierownictwo Kompanii 
w zespół monitorujący. 
Jego zadaniem będzie 
bieżący nadzór nad pracą 
kopalni. 

W ocenie związków za-
wodowych i załogi, zarząd 
spółki wybrał, spośród 
trzech wypracowanych 
przez zespół, najbardziej 
odpowiedni wariant, za-
kładający samodzielne 
funkcjonowanie kopalni. 
Drugi wariant przewidy-
wał połączenie zakładu 
z kopalnią Pokój i Bielszo-
wice, a trzeci zamrożenie 
Halemby-Wirek.

To był jedyny, możliwy 
do zaakceptowania przez 
nas wariant. Zgodnie z de-
cyzją zarządu, kopalnia w 
przyszłym roku powinna 
wydobyć ponad 2 mln ton 
węgla, przy zatrudnieniu 
ok. 2950 pracowników. 
Wtedy przetrwamy. To 
niestety, może oznaczać 
redukcję zatrudnienia – 
mówi przewodniczący.

Jak dodaje Kowalczyk, 
obecnie kopalnia zatrud-
nia ponad 3300 pracowni-
ków na dole i ok. 1000 na 
powierzchni. – Pożądany 
poziom zatrudnienia zo-
stanie uzyskany głównie 
przez odejścia na emery-
tury pracowników, któ-

rzy nabyli uprawnienia 
emerytalne. Dotyczy to 
ok. 600 osób. Niektórzy 
przedstawiciele zespo-
łu wyszli z projektem 
przeniesienia tych pra-
cowników do rudzkich 
kopalń Bielszowice i Pokój 
– mówi przewodniczący 
zakładowej „S”.

Kowalczyk informuje 
jednak, że już wkrótce ze-
spół monitorujący przy-
gotuje raport na temat 
pełnego stanu zatrud-
nienia na dole kopalni 
i na powierzchni – Jeże-
li będzie taka potrzeba, 
to będziemy przenosić 
ludzi do innych kopalń, 
a jeśli nie to zostaniemy 
z tą samą załogą – zapo-
wiada.

Jego optymizm ma 
solidne podstawy, bo 
w maju 2011 r. kończy 
pracę Elektrownia Halem-
ba. Wtedy kopalnia będzie 
mogła bez większych na-
kładów inwestycyjnych 
rozpocząć wydobycie pod 
zamkniętym do tej pory 
terenem. 

Likwidacja kopalni 
Halemba-Wirek zapisana 
była w projekcie „Strategii 
rozwoju i funkcjonowania 
Kompanii Węglowej na 
lata 2010-2015 z perspek-
tywą do 2020 r.”, który 
był powodem ostrego 
sporu pomiędzy stroną 
związkową a zarządem 

spółki. Spór zakończony 
został we wrześniu pod-
pisaniem porozumienia, 
na mocy którego nieko-
rzystny zapis strategii tra-
fi ł do kosza. Tym samym 
w spółce wciąż obowiązuje 
strategia z 2007 r., która 
nie przewiduje likwidacji 
kopalń.

W ocenie związkow-
ców, za likwidację ko-
palń odpowiedzialne 
są wcześniejsze decyzje 
o ich łączeniu – To rolą 
pracodawcy było prze-
niesienie pracowników 
z Wirka, nie tylko do 
kopalni Halemba, lecz do 

kilku ościennych kopalń. 
Halemba sama nie jest w 
stanie udźwignąć ciężaru 
tego połączenia – zauważa 
Józef Kowalczyk.

W tym tygodniu w 
Halembie zorganizowane 
zostały masówki, podczas 
których pracownicy po-
informowani zostali o 
przyszłości kopalni.

– Poinformowaliśmy 
ich, że wszyscy musi-
my wziąć się za solidną 
pracę, że teraz również 
od nich zależy przyszłość 
Halemby – mówi Józef 
Kowalczyk.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wybrali 
Radę Pracowników
Jarosław Grzesik, szef 
Solidarności w Kompanii 
Węglowej i Jerzy Mazur 
z Zakładu Górniczego 
Piekary będą reprezen-
tować Solidarność w 
Radzie Pracowników, 
wybranej przez załogę 
Kompanii Węglowej.

Uprawnionych do gło-
sowania było 61 tys.472 
pracowników. Swoje głosy 
oddało 18 tys. 68 osób, 
czyli 29,39 proc. załogi.

O siedem miejsc w 
Radzie Pracowników ubie-
gało się 13 kandydatów, 
rekomendowanych przez 
związki zawodowe z KW. 

– Solidarność, wraz 
z trzema największymi 
centralami związkowymi 
z Kompanii Węglowej, 
ustaliła wspólną listę, 
która została zaakcepto-
wana przez 11 pozosta-
łych związków zawo-
dowych. Ta kampania 
wyborcza okazała się 
bardzo skuteczna, bo 
wszystkie zaproponowane 
przez nas osoby weszły 
w skład Rady Pracowni-
ków – informuje Jarosław 
Grzesik.

Rada Pracowników 
jest bardzo istotnym cia-
łem opiniotwórczym. Pra-
codawca konsultując z nią 
sprawy związane z przy-
szłością fi rmy, zobowiąza-
ny jest udzielić jej przed-
stawicielom informacje, z 
którymi nie musi zapozna-
wać związków zawodo-
wych. – Rada to bardzo 
cenne źródło informacji, 
dotyczących zwłaszcza 
zamierzeń zarządu spółki 
– podkreśla Grzesik.

O samodzielnym funkcjonowaniu rudzkiej kopalni Halemba-Wirek zdecydował 
zarząd  Kompanii Węglowej w uchwale, zatwierdzającej wnioski końcowe z prac 
specjalnego zespołu ekspertów zajmującego się przyszłością zakładu. 

Halemba będzie fedrować

Mniej pieniędzy na walkę z bezrobociem

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 sobo-
tę 16 października o godz. 18.00 
w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mysłowicach przy ul. Starokoś-
cielnej 3.

Członkowie Założyciele 
Miejskiej Komisji Koordynacyjnej 

NSZZ Solidarność z 1980 roku.

W efekcie zmian wzrośnie liczba ludzi wykluczonych 
z rynku pracy

Józef Kowalczyk: – Samodzielność Halemby to dla niej 
ogromna szansa. Wierzę, że się uda

Foto: TŚDZa likwidacje 
kopalń 
odpowiedzialne 
są wcześniejsze 
decyzje o ich 
łączeniu.

Foto: internet
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N
ajczęstszym 
przykładem na-
ruszenia było 
p o d a w a n i e 
krótszego ter-

minu konsultacji, niż wynika 
z przepisów – mówi Bartło-
miej Rzeźnik z Biura Polityki 
Społecznej Komisji Krajowej. 
Prawo do opiniowania aktów 
prawnych opracowywanych 
przez rząd gwarantuje arty-
kuł 19 ustawy o związkach 
zawodowych, który określa 
również trzydziestodniowy 
termin konsultacji. Skróce-
nie tego okresu do 21 dni 
jest możliwe, ale musi zostać 
uzasadnione ze względu na 
ważny interes publiczny. 

Tymczasem, jak podkre-
śla Bartłomiej Rzeźnik, zbyt 
często rządowi urzędnicy 
wyznaczają zaledwie dwu-
tygodniowy termin kon-
sultacji, a niektóre projekty 
przychodzą do zaopiniowa-
nia z datą wsteczną. – Szczy-
tem absurdu jest przesyłanie 
projektów do konsultacji po 
czasie określonym jako ter-
min ich zakończenia, albo 

dwa dni przed zakończeniem 
konsultacji – dodaje.

Innym rażącym naduży-
ciem trybu konsultacji spo-
łecznych jest stosowanie 
klauzuli mówiącej o tym, 
że niezgłoszenie uwag w 
terminie potraktowane zo-
stanie jako akceptacja przed-
łożonego projektu. – Takie 
postępowanie jest sprzecz-
ne z ustawą o związkach 
zawodowych, która mówi, 
że niezgłoszenie uwag w 
terminie oznacza rezygna-
cję z ich wyrażenia, a nie 
akceptację projektu – za-
znacza Rzeźnik.

Wszystkie udokumen-
towane naruszenia zostały 
zebrane w Białą Księgę i 
w lipcu przekazane wice-

premierowi Waldemarowi 
Pawlakowi odpowiedzial-
nemu za dialog na Komisji 
Trójstronnej. Odpowiedzi 

nie ma do tej pory. Nie 
zmieniły się też praktyki 
stosowane przez rządową 
administrację. Pracownicy 

związkowego biura stwier-
dzili już, że tylko w okresie 
od lipca do pierwszych dni 
października doszło do 10 
naruszeń zapisów ustawy. 
Biała Księga zostanie więc 
uzupełniona i ponownie 
przekazana wicepremierowi 
Pawlakowi.

Bartłomiej Rzeźnik pod-
kreśla, że do Biura Polityki 
Społecznej najczęściej trafi ają 
projekty ustaw przygotowy-
wanych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Ich tematyka jest zróżnico-
wana, od mieszkalnictwa po 
ubezpieczenia społeczne, 
ale nie ma takiej dziedziny, 
w której nie dochodziłoby 
do uchybień.

Jego zdaniem, podobną 
sytuację stwierdza biuro 
eksperckie i dział branżowo
-konsultacyjny KK, gdzie 
również do konsultacji tra-
fiają akty prawne i gdzie 
w ciągu dwóch ostatnich 
lat liczba naruszeń trybu 
opiniowania była jeszcze 
większa.

AGNIESZKA KONIECZNY

– Rząd lekceważy proces konsultacji tworzonego przez siebie prawa – alarmują eksperci z Biura Polityki Społecznej Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. Tylko od czerwca 2008 r. do maja 2010 r. udokumentowano 70 naruszeń ustawy 
o związkach zawodowych.

Naruszają przepisy ustawy
o związkach zawodowych

Zarząd PKP Intercity przed-
stawił plan restrukturyzacji 
spółki. Zatrudnienie w fi rmie 
ma zostać zmniejszone o 20 
proc., 13 z 18 zakładów za-
plecza technicznego ma być 
zlikwidowane. Kolejarska 
Solidarność nie zgadza się na 
zapowiadane cięcia.

Początkiem października 
w PKP Intercity uruchomio-
ny został program dobrowol-
nych odejść. Pracownik, który 
zdecyduje się zrezygnować z 
pracy za porozumieniem stron, 
otrzyma 25 tys. zł odprawy lub 
30 tys., jeżeli zadeklaruje chęć 
założenia własnej działalno-
ści gospodarczej. Zgłoszenia 
pracowników do programu 
będą przyjmowane do 22 
października.

Zarząd fi rmy liczy, że na 
dobrowolne odejście z pracy 
zdecyduje się ok 2 tys. kole-
jarzy. Jeżeli jednak tak się nie 
stanie, kolejowy przewoźnik 
zapowiada zwolnienia grupo-
we. – Program dobrowolnych 
odejść nie był negocjowany ze 
stroną związkową. Stanowi on 
samodzielny projekt zarządu. 
Jeżeli pracownik jest już np. 
w wieku emerytalnym i chce 
skorzystać z programu to ma 
oczywiście do tego prawo – 
mówi Maria Sędek, szefowa 
NSZZ Solidarność w PKP In-

tercity. – Na pewno jednak 
nie zgodzimy się na zwol-
nienia grupowe. Podjęliśmy 
uchwałę jako sekcja zawodo-
wa przewozów pasażerskich o 
wszczęciu sporu zbiorowego 
z zarządem spółki. 

Związkowcy skarżą się, że 
plan restrukturyzacji przedsta-
wiony przez zarząd jest mglisty 
i mało konkretny oraz na to, że 
powstał on bez jakichkolwiek 
konsultacji ze stroną społecz-
ną. – Ustne informacje o tym, 
że władze fi rmy pracują nad 
programem restrukturyzacji, 
docierały do nas już od czerw-

ca. Jednak projekt na piśmie 
otrzymaliśmy dopiero przed 
kilkoma tygodniami – infor-
muje Sędek.

W planie restrukturyzacji 
oprócz cięć kadrowych zawar-
to również postulat likwidacji 
części zaplecza technicznego 
fi rmy oraz zmniejszenie tabo-
ru. – Dzisiaj PKP Intercity dys-
ponuje 18 zakładami zaplecza 
technicznego. Docelowo po 
restrukturyzacji ma ich zostać 
zaledwie 5. Zaplecze technicz-
ne to również przygotowanie 
taboru do drogi. Nie otrzymali-
śmy od zarządu spółki żadnych 

szczegółowych informacji o 
tym, kto będzie świadczył te 
usługi po restrukturyzacji – 
relacjonuje Sędek

Kolejarska Solidarność pod-
jęła uchwałę, w której domaga 
się od władz fi rmy przedstawie-
nia szczegółowych informacji 
na temat zapowiadanych roz-
wiązań. – Wprowadzenie tak 
daleko idących zmian w funk-
cjonowaniu spółki wymaga 
przedstawienia ich pełnej analizy 
ekonomicznej, uzasadnienia 
wykazywanych przerostów 
zatrudnienia, liczby pracow-
ników z poszczególnych grup 
zawodowych planowanych do 
zwolnienia, gwarancji zatrudnie-
nia dla przekazywanych innym 
podmiotom pracowników oraz 
źródeł fi nansowania inwestycji 
i rozwoju spółki – czytamy w 
stanowisku Prezydium Sekcji 
Krajowej Kolejarzy NSZZ So-
lidarność.

Zdaniem związkowców, 
planowana restrukturyzacja 
nie gwarantuje rozwoju fi rmy, 
a tak głębokie zmiany muszą 
być na bieżąco konsultowane 
ze stroną społeczną. – Jeżeli 
władze spółki nie będą skłon-
ne do kompromisu, będziemy 
zmuszeni podjąć akcje prote-
stacyjno-strajkowe – zapowia-
da Maria Sędek.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Tegoroczny Dzień Edu-
kacji Narodowej nauczy-
ciele będą obchodzić 
protestując przed Kan-
celarią Premiera Rady 
Ministrów.

14 października przed-
stawiciele nauczycielskiej 
Solidarności chcą zwró-
cić uwagę na negatyw-
ne zjawiska w oświacie, 
które wpływają na obni-
żenie jakości kształcenia 
i wychowania. Należą do 
nich m.in. niskie nakłady 
na oświatę, zwiększanie 
czasu pracy nauczycieli, 
czy obarczanie ich no-
wymi obowiązkami nie 
związanymi z pracą z 
uczniami. Zdaniem na-
uczycieli negatywnie na 
sytuację w oświacie wpły-
wają również rządowe 
groźby likwidacji Karty 
Nauczyciela ,  łamanie 
praw związkowych oraz 
brak prawdziwej deba-
ty o polskim systemie 
edukacji.

Pracownicy zwracają 
również uwagę na nega-
tywne skutki odejścia od 

zasady podwyżek płac 
nauczycieli od stycznia 
każdego roku. Kolejna 
waloryzacja płac od wrześ-
nia w 2011 r., 7 proc. od 
września to średniorocz-
nie 2,3 proc. (tyle ile pla-
nowana inflacja w 2011 
r.), czyli faktycznie żadna 
realna podwyżka, a przy 
większej inflacji niż 2,3 
proc. realna obniżka wy-
nagrodzeń.

– Dzień Edukacji Na-
rodowej winien być świę-
tem, ale w trosce o pol-
ską oświatę apelujemy o 
przybycie tego dnia do 
Warszawy na pikietę, by 
wyrazić nasz niepokój, co 
do dalszych losów polskiej 
edukacji i jej pracowników 
– pisze w liście przesłanym 
do nauczycieli, Ryszard 
Proksa, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Oświaty 
i Wychowania NSZZ So-
lidarność.

Protest  nauczyciel i 
przed Kancelarią Pre-
miera rozpocznie się o 
godz. 12.00.

DIKK 

Warszawa, 22 września – protest pracowników sfery budżetowej zwolnieniom i cięciom fi nansowym

Artykuł 19 ustawy o 
związkach zawodowych 
gwarantuje 
Solidarności prawo 
do opiniowania 
aktów prawnych 
opracowywanych 
przez stronę 
rządową.

Przyszła kolej na kolejarzy Protest w Dzień 
Nauczyciela  

Zarząd fi rmy liczy, że na dobrowolne odejście z pracy zdecyduje się 
ok 2 tys. kolejarzy. Jeżeli jednak tak się nie stanie, kolejowy 
przewoźnik zapowiada zwolnienia grupowe

Foto: internet

Foto: internet
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DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar Solidarności kopalni Bobrek w Bytomiu 
W 1980 roku związkowcy 
z bytomskiej kopalni Bobrek 
podjęli decyzję o wykonaniu 
związkowego sztandaru. 
Inicjatorami tego przed-
sięwzięcia byli Józef Godyń 
i Kazimierz Rudzki. W dro-
dze konkursu Solidarność 
z Bobrka zdecydowała, że 
sztandar wykonany zostanie 
zgodnie z projektem plasty-
ka zatrudnionego w dziale 
dekoracyjnym kopalni. 

Wyhaftowały go siostry 
Boromeuszki z Piekar Ślą-
skich.

Sztandar poświęcony 
został w lipcu 1981 r. przez 
proboszcza Kościoła pw. 
Świętej Rodziny ks. Pawła 

Krawczyka, podczas uro-
czystej mszy świętej odpra-
wionej na stadionie GKS 
Bobrek Karb.

– Wcześniej w ogromnym 
pośpiechu pracownicy ko-
palni zbudowali na stadionie 
ołtarz polowy. To było duże 
wydarzenie dla naszej zało-
gi, a także dla mieszkańców 
bytomskiej dzielnicy Bobrek 
W uroczystości poświęce-
nia sztandaru uczestniczy-
ło bardzo wielu wiernych, 
którzy zgromadzili się na 
płycie boiska – wspomina 
Kazimierz Szaliński, po re-
aktywacji związku pierwszy 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Bobrek.

Po wprowadzeniu w 
Polsce stanu wojennego 
Solidarność z Bobrka posta-
nowiła, że sztandar ukry-
je Józef Godyń. Później 
Godyń często powtarzał, 
że w jego kryjówce nikt 

go nie znajdzie. W 1983 r. 
Józef Godyń zmarł. Jego 
syn przez półtora roku 
bezskutecznie poszukiwał 
sztandaru. 

– Pewnego dnia przyszedł 
do nas i oznajmił: – Chłop-

cy! Znalazłem sztandar na 
strychu, ale nie ma przy 
nim drzewca. Do sztan-
daru musieliśmy dorobić 
nowy – wspomina Kazi-
mierz Szaliński. – Drzewca 
nie znaleźliśmy do dziś. 
Wciąż nie wiemy, gdzie go 
Józek ukrył, ale cieszymy 
się, że nasz sztandar nawet 
przez chwilę nie znalazł się 
w posiadaniu Służby Bezpie-
czeństwa – dodaje Marian 
Fasser, działacz Solidarności 
z kopalni Bobrek. Podczas 
ubiegłorocznej Barbórki 
obydwaj związkowcy zo-
stali uhonorowani przez 
prezydenckiego ministra 
Władysława Stasiaka Or-

derem Odrodzenia Polski 
za całokształt działalności 
związkowej.

Po połączeniach kilku by-
tomskich kopalń, życzeniem 
starych solidarnościowych 
działaczy z Bobrka było, 
by pierwszy związkowy 
sztandar kopalni uczest-
niczył tylko w szczególnie 
ważnych wydarzeniach. 
Takim wydarzeniem było 
m.in. obchodzone niedaw-
no 100-lecie Parafii Świętej 
Rodziny. Pod związkowym 
sztandarem związkow-
cy uczestniczą również w 
ostatnich pożegnaniach 
swoich kolegów.

BEA  

Rozwiązanie: Nie ma dnia który by nie oczekiwał lepszego jutra

Sztandar Solidarności kopalni Bobrek w Bytomiu 
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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.

§

W 
mojej pracy 
byłam zatrud-
niona na umo-
wę-zlecenie, 
obecnie mam 

umowę o pracę na czas określony. 
W ciążę zaszłam w czasie trwania 
umowy-zlecenia, obecnie jestem w 
6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje 
mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli 
praca jest fi zyczna i z czynnikami 
szkodliwymi dla dziecka (choroby), 
mogę pójść wcześniej na urlop ma-
cierzyński? Praca nie pozwala mi 
nawet na wizyty u lekarza, które 
są wymagane.

Stosownie do brzmienia art. 
177 § 1 K.p.: „Pracodawca nie 
może wypowiedzieć ani rozwią-
zać umowy o pracę w okresie 
ciąży, a także w okresie urlopu 
macierzyńskiego pracownicy, 
chyba że zachodzą przyczy-
ny uzasadniające rozwiązanie 
umowy bez wypowiedzenia z 
jej winy i reprezentująca pra-
cownicę zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła zgodę na 
rozwiązanie umowy”.

„§ 3. Umowa o pracę za-
warta na czas określony lub 
na czas wykonania określonej 
pracy albo na okres próbny 
przekraczający jeden miesiąc, 
która uległaby rozwiązaniu 
po upływie trzeciego miesiąca 
ciąży, ulega przedłużeniu do 
dnia porodu”.

„§ 4. Rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy o pracę 
za wypowiedzeniem w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyń-
skiego może nastąpić tylko 
w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy. 
Pracodawca jest obowiązany 
uzgodnić z reprezentującą 
pracownicę zakładową or-
ganizacją związkową termin 
rozwiązania umowy o pracę. 
W razie niemożności zapew-
nienia w tym okresie innego 
zatrudnienia, pracownicy przy-
sługują świadczenia określone 
w odrębnych przepisach. Okres 
pobierania tych świadczeń wli-
cza się do okresu zatrudnienia, 
od którego zależą uprawnienia 
pracownicze”.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z 
ubezpieczenia społecznego w 
razie choroby i macierzyństwa 
zasiłek macierzyński przysługuje 
ubezpieczonej, która urodziła 
dziecko w okresie ubezpiecze-

nia chorobowego albo w okresie 
urlopu wychowawczego.

Zgodnie z powyższym ważny 
jest moment urodzenia dziecka: 
jeżeli poród przypadł w czasie 
trwania umowy o pracy, za-
siłek macierzyński będzie się 
Pani należał.

Zasiłek przysługuje przez 
okres odpowiadający długości 
urlopu macierzyńskiego. Dłu-
gość urlopu macierzyńskiego 
uregulowana jest w art. 180 § 1 
K.p. Zgodnie z tym przepisem 
urlop ten od 13 stycznia 2002 
r. wynosi:
1.  16 tygodni przy pierwszym 

porodzie, 
2. 18 tygodni przy każdym 

następnym porodzie, 
3. 26 tygodni w przypadku 

urodzenia więcej niż jed-
nego dziecka przy jednym 
porodzie. 
Co więcej, na podstawie art. 

30 ust. 1 ustawy zasiłek macie-
rzyński przysługuje również 
w razie urodzenia dziecka po 
ustaniu ubezpieczenia choro-
bowego (tytułem ubezpiecze-
nia jest np. umowa o pracę), 
jeżeli ubezpieczenie to ustało 
w okresie ciąży:
1.  wskutek ogłoszenia upadłości 

lub likwidacji pracodawcy; 
2. z naruszeniem przepisów 

prawa, stwierdzonym pra-
womocnym orzeczeniem 
sądu. 
Ubezpieczonej będącej pra-

cownicą, z którą rozwiązano 
stosunek pracy w okresie ciąży 
z powodu ogłoszenia upadło-
ści lub likwidacji pracodawcy i 
której nie zapewniono innego 
zatrudnienia, przysługuje do 
dnia porodu zasiłek w wysokości 
zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczonej będącej pra-
cownicą zatrudnioną na pod-
stawie umowy o pracę na czas 
określony lub na czas wyko-
nania określonej pracy, z którą 
umowa o pracę na podstawie art. 
177 § 3 Kodeksu pracy została 
przedłużona do dnia porodu, 
przysługuje prawo do zasiłku 
macierzyńskiego po ustaniu 
ubezpieczenia.

Reasumując: jeżeli umowa, 
która obecnie została z Panią za-
warta, zakończy się w momencie, 
gdy upłynie trzeci miesiąc ciąży, 
pracodawca będzie miał obowią-
zek przedłużyć Pani umowę do 
czasu porodu. W takiej sytuacji 

będzie przysługiwał Pani zasiłek 
macierzyński.

W pierwszej kolejności, jeżeli 
chce Pani, aby Pani prawa jako 
kobiety w ciąży były przestrze-
gane, powinna Pani dostarczyć 
pracodawcy zaświadczenie le-
karskie o swoim stanie.

Kobiet w ciąży oraz karmią-
cych piersią nie wolno zatrud-
niać przy pracach szczególnie 
uciążliwych lub szkodliwych 
dla zdrowia. Zgodnie z art. 176 
Kodeksu pracy: „Nie wolno 
zatrudniać kobiet przy pra-
cach szczególnie uciążliwych 
lub szkodliwych dla zdrowia. 
Rada Ministrów określi, w dro-
dze rozporządzenia, wykaz 
tych prac”.

Wykaz tych prac umieszczony 
jest w rozporządzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 10 września 1996 
r. w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia kobiet. Zakaz 
ten ma charakter bezwzględny. 
Oznacza to, że pracodawca nie 
może zatrudnić Pani, nawet gdy 
zgadza się Pani na pracę w okre-
ślonych warunkach. Nie wolno 
mu również wymagać od Pani 
wykonywania tych prac, gdy 
nie zgłosiła Pani ciąży, ale jest 
ona widoczna.

Poza tym lekarz może wydać 
Pani zaświadczenie, w którym 
określi inne niż ujęte w rozporzą-
dzeniu warunki pracy szkodliwe 
dla ciężarnej. Może stwierdzić, 
że ze względów zdrowotnych 
nie wolno Pani wykonywać 
dotychczasowych zajęć, nawet 
jeśli nie jest to praca uciążliwa 
lub szkodliwa. Pracodawca 
ma obowiązek zastosować się 
do wskazań lekarza. Powin-
na Pani więc porozmawiać ze 
swoim lekarzem, a ten oceni, 
czy praca zagraża Pani ciąży 
– w razie potrzeby wyda też 
odpowiednie zaświadczenie, 
które pracodawca będzie musiał 
uwzględnić.

Jaki obowiązki ma pra-
codawca wobec kobiety 
w ciąży? 

Zgodnie z art. 179 K.p.:
• Pracodawca zatrudniający 

pracownicę w ciąży lub kar-
miącą dziecko piersią przy 
pracy wymienionej w przepi-
sach wydanych na podstawie 
art. 176, a wzbronione takiej 
pracownicy, bez względu na 
stopień narażenia na czynni-

ki szkodliwe dla zdrowia lub 
niebezpieczne, jest obowią-
zany przenieść pracownicę 
do innej pracy, a jeżeli jest to 
niemożliwe – zwolnić ją na 
czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. 

•  Pracodawca zatrudniają-
cy pracownicę w ciąży lub 
karmiącą dziecko piersią 
przy pozostałych pracach 
wymienionych w przepi-
sach wydanych na podsta-
wie art. 176 jest obowiązany 
dostosować warunki pracy 
do wymagań określonych 
w tych przepisach lub tak 
ograniczyć czas pracy, aby 
wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa 
pracownicy. Jeżeli dostoso-
wanie warunków pracy na 
dotychczasowym stanowi-
sku pracy lub skrócenie czasu 
pracy jest niemożliwe lub 
niecelowe, pracodawca jest 
obowiązany przenieść pra-
cownicę do innej pracy, a w 
razie braku takiej możliwo-
ści – zwolnić pracownicę na 
czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. 

•   W przypadku gdy przeciw-
wskazania zdrowotne do wy-
konywania dotychczasowej 
pracy przez pracownicę w 
ciąży lub karmiącą dziecko 
piersią wynikają z orzecze-
nia lekarskiego, pracodawca 
również obowiązany jest 
dostosować warunki pracy 
do wymagań określonych 
w tych przepisach lub tak 
ograniczyć czas pracy, aby 
wyeliminować zagrożenia dla 
zdrowia lub bezpieczeństwa 
pracownicy. Jeżeli dostoso-
wanie warunków pracy na 
dotychczasowym stanowi-
sku pracy lub skrócenie czasu 
pracy jest niemożliwe lub 
niecelowe, pracodawca jest 
obowiązany przenieść pra-
cownicę do innej pracy, a w 
razie braku takiej możliwo-
ści – zwolnić pracownicę na 
czas niezbędny z obowiązku 
świadczenia pracy. 
Kobiet w ciąży nie wolno 

zatrudniać w godzinach nad-
liczbowych. Pracownicy w 
ciąży nie można też zatrudniać 
w nocy.
KAMILLA STEFANIUK-BORÓWKA

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Ustawa Kodeks pracy:

Ciąża a praca w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci

ś. p. 

TADEUSZA ZAGAJEWSKIEGO
żołnierza AK, profesora Politechniki Śląskiej, 

członka Solidarności.
W imieniu wszystkich członków Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Rodzinie i Przyjaciołom
przekazuję wyrazy współczucia i wsparcia.

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu

Przekazuję szczere wyrazy współczucia 

Rodzinie 
ś. p.
  

ANDRZEJA PAKOSA
jednego z założycieli Solidarności w KWK Andaluzja,

współorganizatora akcji pomocy dla represjonowanych,
współredaktora i kolporterta podziemnych pism,

członka Stowarzyszenia Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu

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

Koledze

Januszowi Michurze
z Biura Terenowego NSZZ Solidarność w Zabrzu

przekazuję wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA.
Piotr Duda

Przewodniczący Zarządu Regionu
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Słynni polscy piłkarze 
wsparli ciężko chorego 
Piotra Wrzosa, członka 
Solidarności i zasłużonego 
działacza Victorii Jaworzno. 
W niedzielę 10 paździer-
nika na stadionie MCKiS 
w Jaworznie odbył się cha-
rytatywny mecz „Solidarni 
z Piotrem”, pomiędzy repre-
zentacją oldbojów Śląska 
a reprezentacją oldbojów 
Jaworzna. 

Reprezentacja Śląska, 
prowadzona przez byłego 
trenera Legii Warszawa 
Jana Urbana wygrała 2:1 
z reprezentantami Jaworz-
na prowadzonymi przez 
Jerzego Maucha. W dru-
żynie zwycięzców zagrali 
m.in.: Ryszard Czerwiec, 
Jan Furtok, Jerzy Wijas, 
a także Marek Konia-
rek, Radosław Gilewicz, 
Piotr Lech, Andrzej Zgut-
czyński i Marek Majka. 
Z kolei w drużynie jaworz-
nian zagrali m.in: Krzysztof 
Urban (brat Jana), a także 
Andrzej Sermak i Paweł 
Sawaniewicz.

Podczas meczu były roz-
prowadzane cegiełki dla 
chorego Piotra Wrzosa. 

Zorganizowano też licytację 
różnych przedmiotów. Jan 
Urban przekazał na licytację 
koszulki z autografami pił-
karzy Zagłębia Sosnowiec, 
GKS Katowice oraz Górnika 
Zabrze oraz ofi cjalną piłkę 
z Mistrzostw Świata w RPA 
– Jabulani. Ryszard Czer-
wiec podarował koszulkę 
reprezentacji Polski Macieja 
Iwańskiego z autografem 
i koszulkę Wisły Kraków 
z podpisami zawodników. 
Szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Piotr Duda 
przekazał srebrną mone-
tę wybitą z okazji XXX-
lecia NSZZ Solidarność. 
Większość z przedmiotów 
przekazanych przez ludzi 
dobrego serca zostanie 
zlicytowana drogą inter-
netową. 

Charytatywna akcja zo-
stała zorganizowana przez 
NSZZ Solidarność w Połu-
dniowym Koncernie Wę-
glowym S.A. Zakład Górni-
czy Sobieski, Jaworznickie 
Stowarzyszenie Piłkarskie 
Szczakowianka oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie.

DARIUSZ PIECHOWICZ, POD

W 
2006 roku 
listonosze 
dostarczyli 
miliard dwie-
ście milio-

nów wszelkiego rodzaju dru-
ków bezadresowych. Wtedy 
przeciążeni w przenośni i do-
słownie listonosze powiedzieli 
– „dość”. W grudniu tego roku 
związki zawodowe podpisały 
z kierownictwem  Poczty Pol-
skiej porozumienie, zgodnie 
z którym roznoszeniem ulotek 
zajęły się zewnętrzne fi rmy. 

Dzisiaj narodowy operator 
pocztowy, szukając dodat-
kowych zysków, postano-
wił powrócić do kolportażu 
ulotek. Od 1 października 
ruszył program pilotażowy, 
który nakłada na listonoszy 
w miastach obowiązek roz-
noszenia druków bezadre-
sowych. Zdaniem pocztowej 
Solidarności, program stoi 
w sprzeczności z porozumie-
niem sprzed 4 lat, a jego szcze-
góły nie były negocjowane ze 
stroną związkową. 

– Spotkanie z prezesem Pop-
kiem (Mariusz Popek, członek 
zarządu Poczty Polskiej – red.) 
w sprawie druków bezadreso-
wych dało nam świadomość, 
że pracodawca decyduje się na 
działania łamiące porozumienie 
z 13 grudnia 2006 r. Spotkanie 
miało charakter informacyj-
ny, a nie negocjacyjny. Prezes 
stwierdził, że istnieje stosowna 
rezerwa etatowa, możliwość 
nadgodzin i środki fi nanso-

we dla przywrócenia usługi 
druków bezadresowych na 
terenach miejskich, oraz że 
spada faktyczne obciążenie 
pracą listonoszy – relacjonuje 
na stronie internetowej poczto-
wej Solidarności Bogumił No-
wicki, przewodniczący związku 
w Poczcie Polskiej.

Poczta Polska szacuje, że 
na drukach bezadresowych 
zarobi ok. 50 mln zł. rocznie. 
Władze fi rmy tłumaczą, że od 
2006 r. sytuacja na rynku usług 
pocztowych  uległa znacz-
nej zmianie, a zła kondycja 
finansowa firmy zmusza ją 
do szukania nowych źródeł 
dochodów.– Przypuszczalnie 
dobrze przygotowana usługa 
druków bezadresowych może 
być źródłem sporego przycho-
du, ale projekt przedstawiony 
stronie związkowej nie nosi 
cech dopracowanej konstruk-
cji. Organizacja projektu ma 
być dopracowywana w trak-
cie działania. Oczywista jest 
analogia z sowiecką metodą 

rozpoznania bojem, rolę kar-
nych batalionów mają spełniać 
listonosze – pisze Nowicki.

Związkowcy zwracają 
uwagę, że roczny pilotaż przy-
pada akurat na okres wyborów 
samorządowych oraz parla-
mentarnych. Ich zdaniem całe 
przedsięwzięcie jest swoistym 
prezentem dla polityków. – 
Prezent ten jest okupiony 
oczywistą, dodatkową pracą 
listonoszy – ocenia Bogumił 
Nowicki.

Pocztowcy zapowiadają 
zaskarżenie projektu. Ich zda-
niem, lekceważąc porozumie-
nie z 2006 roku władze Poczty 
Polskiej złamały prawo.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Piłkarskie gwiazdy
solidarnie z Piotrem

Zyski dla poczty, 
ciężar dla listonoszy

Do toreb listonoszy znów trafi ą kilogramy reklam i ulotek. Za dodatkową 
pracę listonosze nie dostaną ani grosza. – To łamanie porozumienia 
z 2006 roku – protestuje pocztowa Solidarność.

To prezent dla polityków przed wyborami. Swoją pracą zapłacą za niego listonosze

Projekt ma być 
dopracowywany 
w trakcie działania. 
To przypomina 
sowiecką metodę 
rozpoznania przez 
atak.

Od lewej stoją Piotr Piekarczyk, Jan Urban i Piotr Duda
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Foto: TŚD


