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Drodzy Przyjaciele!

Gorąco dziękuję wszystkim członkom i sympatykom Solidarności za liczne wyrazy wsparcia przed Krajowym Zjazdem Delegatów 
i mnóstwo gratulacji przekazanych mi po Zjeździe. To były bardzo ważne gesty i słowa, które pomogły mi w tych ważnych 
dla mnie dniach. Szczególne podziękowania kieruję do delegatów na KZD. Tym, którzy mnie poparli, dziękuję za zaufanie, 
a nieprzekonanych zapewniam, że pracy dla Solidarności oddam całe swe serce i energię.

Piotr Duda

N
a Dudę zagłoso-
wało 166 dele-
gatów, a na do-
tychczasowego 
przewodniczą-

cego związku – 139. Oddano 
313 głosów, z czego 4 głosy 
były nieważne. 

Zaraz po ogłoszeniu wy-
ników głosowania delegaci 
owacjami na stojąco gratu-
lowali Dudzie. Na przemian 
skandowali „Piotrek, Piotrek” 
i „Solidarność, Solidarność”. 
Śniadkowi sala również na 
stojąco podziękowała. Tuż 
przed swym przemówie-
niem Duda został ubrany 
w żółtą koszulkę lidera. – To 
jest nasz nowy lider – mówił 
Jarosław Krauze z dolnoślą-
skiej „S”. 

– Jestem wzruszony i 
dumny. Dziękuję, że zaufa-
liście mi i że chcecie realizacji 
programu, który przedstawi-
łem w swoim wystąpieniu. 
Będzie on realizowany punkt 
po punkcie. Ja słowa dotrzy-
muję – zapewnił nowy szef 
Solidarności.

Piotr Duda podziękował 
Januszowi Śniadkowi za 
współpracę. – Zapraszam Was 
wszystkich do współpracy na 
rzecz naszego ukochanego 
związku zawodowego. Bez 

wyjątku. Od poniedziałku 
rozpoczynamy ciężką pracę. 

Mam nadzieję Janusz, że zo-
staniesz z nami w związku. Ja 

bardzo tego chcę – podkreślił 
Duda, zwracając się do do-

tychczasowego przewodni-
czącego Solidarności. 

Janusz Śniadek pogra-
tulował Piotrowi Dudzie 
zwycięstwa i „eleganckiego 
zachowania”. – Życzę ci, bez 
żadnych podtekstów, abyś 
spełnił w jak największym 
stopniu – bo w całym to 
jest niemożliwe – te wszyst-
kie nadzieje i oczekiwania, 
które pokładają w tobie te 
osoby, które głosowały na 
ciebie – powiedział Śniadek. 
Podziękował tym, którzy 
glosowali na niego. – Wie-
rzę, że to co się dzieje, bę-
dzie dobre dla Solidarności 
– dodał Śniadek.

– Głosy oddane na mnie i 
na Janusza, to głosy oddane 
na naszą ukochaną Solidar-
ność – zakończył Piotr Duda. 
Jeszcze długo przyjmował 
gratulacje od delegatów. 
Niektórzy z nich podpisy-
wali się na koszulce. Jako 
pamiątka trafi ona do Ko-
misji Krajowej.

GRZEGORZ PODŻORNY, WG

Szef Śląsko-Dąbrowskiej Piotr Duda pokonał Janusza Śniadka w wyborach na szefa Solidarności. – Swój 
wyborczy program zrealizuję punkt po punkcie – zapowiedział nowy przewodniczący Komisji Krajowej.  

Nowy lider Solidarności

Radość i niedowierzanie kandydatów tuż po ogłoszeniu wyników głosowania

„Głosy oddane na 
mnie i na Janusza, 
to głosy oddane 
na naszą ukochaną 
Solidarność”.

Najważniejszym do-
kumentem przyjętym 
podczas XXV Krajowe-
go Zjazdu Delegatów 
NSZZ Solidarność jest 
uchwała programowa, 
określająca plan działania 
związku w kadencji 2010 
–2014. Uchwałę podzielo-
no na dwie części. 
W pierwszej zatytułowanej 
Praca-Płaca-Dialog nakre-
ślono szeroki plan działań 
związku związanych 
z miejscami pracy, stałym 
zatrudnieniem, godnym 
wynagrodzeniem i bezpie-
czeństwem pracy.

W drugiej skupiono się 
na działaniach dotyczą-
cych rozwoju związku. Jak 
napisano w uchwale, jed-

nym z kluczowych zadań 
czekających Solidarność 
w rozpoczynającej się 
kadencji, będzie ochrona 

standardów zawiązanych 
z polskim i unijnym pra-
wem pracy.

» STRONA 4

W pierwszym dniu 
w pracy po powrocie z 
XXV Krajowego Zjaz-
du Delegatów na Piotra 
Dudę, przewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności i nowo wybra-
nego szefa związku cze-
kała niespodzianka.

W siedzibie Zarządu 
Regionu, w przystrojonej 
balonami sali im. Lecha 
Kaczyńskiego zebrali się 
niemal wszyscy pracowni-
cy Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Nasz przewodniczący 
Komisji Krajowej nie krył 
wzruszenia, zwłaszcza w 
chwili, gdy na ekranie 
ukazał się film z odczy-
tania wyników głosowa-
nia. Wspólne obejrzenie 

obrazów z Wrocławia było 
okazją do przypomnienia 
sobie tych emocji, jakie 
towarzyszyły nam wszyst-

kim podczas oczekiwania 
na ostateczny wynik wy-
borów.

» STRONA 4

XXV KZD

Wrocławska deklaracja programowa Solidarności
Foto: TŚD

Foto: TŚD

Zrobiłem to, co do mnie należało
XXV KZD

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Sławomir Ciebiera, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S”, 
przewodniczący Komisji Mandatowo-Wyborczej podczas KZD

Chyba sobie kupię okulary
Elektroniczne głosowanie po raz pierw-
szy pojawiło się w zjeździe krajowym 
Solidarności 13 lat temu w Jastrzębiu. 
We Wrocławiu była to już główna me-
toda głosowania. To dobry system?

– Generalnie tak, ale z drobnym 
zastrzeżeniem. Wyniki pojawiały się 
bardzo szybko, system był sprawny, 
nie było wątpliwości co do prawidło-
wości wyników. Więc na pewno przy-
śpieszyło to obrady. Z drugiej strony 
wiadomo, że w pewnych sytuacjach 
przyjrzenie się, jak głosuje reszta sali, 
inne  regiony, może być przydatne. W 
przypadku głosowania elektronicznego 
nie mieliśmy tej możliwości.
Jest jeszcze trzeci sposób głosowania, 
tajne przy użyciu kart. Podczas wyboru 
przewodniczącego było z tym trochę 
kłopotów...

– Wszystkie materiały wyborcze 
przygotowuje organizator KZD. Do-
staliśmy na płycie CD taki wzór karty 
do głosowania, w którym na dole 
drobnym drukiem było napisane, że 

kandydatów mamy zaznaczyć krzy-
żykami z boku nazwiska. A przecież 
ordynacja wyraźnie mówi, że kandy-
datów należy zakreślać kółkiem. Karty 
oglądali wszyscy członkowie Komisji 
Mandatowo-Wyborczej. I przeszło, 
nikt nie zauważył tej sprzeczności. 
Morze dlatego, że wszyscy tam oprócz 
mnie noszą okulary, a i ja mam trochę 
słaby wzrok? (śmiech). Do tego doszła 
jeszcze sytuacja, że napisany marke-
rem znak na mandacie, że odebrało 
się kartę, można było łatwo zmazać. 
Więc mogło dojść do nieprawidło-
wości, wielokrotnego poboru kart. 

Procedurę trzeba było powtórzyć 
i przygotować nowe karty. Powiem 
przewrotnie i trochę na usprawiedli-
wienie – Piotrowi Dudzie, patrząc na 
wynik, to zamieszanie wyszło chyba 
na dobre... Ale okulary chyba sobie 
kupię (śmiech). 
Nie tylko dlatego ten zjazd będzie dla 
pana niezapomniany. Delegaci wybrali 
pana w skład Komisji Krajowej...

– To dla mnie ogromne wyróżnienie 
i wielka niespodzianka. Piotrek Duda 
powiedział mi o takiej opcji dopiero 
kilka dni przed zjazdem. Trafi łem do 
doborowego towarzystwa, związko-
wych liderów. Praca w Komisji Kra-
jowej, przy takim szefi e jak Piotrek, 
to wielka nobilitacja. Ale i szansa, bo 
dzięki temu można ważne sprawy z re-
gionu, problemy branż czy fi rm, szybko 
wnosić pod obrady. Mam nadzieję, że 
praca w KK pozwoli mi się rozwinąć 
jako związkowcowi. I że dzięki temu 
będę mógł pomagać ludziom. 

WG

Praca w Komisji 
Krajowej to wielka 
nobilitacja. Będę mógł 
dzięki niej pomagać 
ludziom.   

Pracodawcy 
o wolnym 
w Trzech Króli

Z
daniem Pracodawców RP przy-
jęty przez Senat projekt ustawy 
o ustanowieniu święta Trzech 

Króli dniem wolnym od pracy niesie 
za sobą negatywne konsekwencje 
zarówno dla pracowników jak i pra-
codawców.

– Z dezaprobatą przyjmujemy re-
gulację, zgodnie z którą święta przy-
padające w dni wolne od pracy nie 
obniżają wymiaru czasu pracy – głosi 
komunikat organizacji skupiającej 
właścicieli ponad 7 tys. fi rm zatrud-
niających przeszło 3 mln pracowni-
ków. Będzie to skutkować większą 
liczbą pracujących sobót, za które 
pracownicy nie otrzymają dodatko-
wego wynagrodzenia z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych.

– Ponadto – argumentują Praco-
dawcy RP – nowy przepis prowadzi 
do różnicowania sytuacji pracowni-
ków, a pracodawców naraża na zarzut 
ich nierównego traktowania. W tej 
samej fi rmie dla jednej części pra-
cowników święto będzie przypadać 
w dzień wolny od pracy, zaś dla dru-
giej w dzień roboczy. W rezultacie, ci 
pierwsi przepracują 8 godzin krócej 
względem drugich, przy jednako-
wym wynagrodzeniu dla wszystkich 
pracowników. 

– Obawiamy się również występo-
wania przerw w świadczeniu pracy. 
Pracownicy będą starali się bowiem 
wydłużyć urlop świąteczno-noworocz-
ny aż do 6 stycznia. Według wstęp-
nych szacunków, przestoje w tym 
okresie spowodują wymierne straty 
dla polskiej gospodarki w wysokości 
aż 1,5 proc. PKB – podkreśla jedna z 
wiodących organizacji pracodawców 
w Polsce.

»  Dziennik Gazeta Prawna, 
26 października 2010, TB

 

Polska niania 
emigruje 
do Afryki

O
bok znanych od lat wyjazdów 
au pair do USA i Anglii, coraz 
większą popularność zysku-

ją egzotyczne oferty pracy. Polskie 
opiekunki do dzieci, ze względu na 
dobre wykształcenie, są mile widzia-
ne również w Afryce.

– Polacy są tam odbierani jako 
wykwalifi kowani i dobrze przygo-
towani do pracy – mówi Małgorzata 
Barczuk, specjalista ds. rekrutacji w 
fi rmie Nanny Express. – Od dwóch lat 
obserwujemy wyraźne ożywienie na 
egzotycznych rynkach. Opiekunki i 
guwernantki poszukiwane są między 
innymi w Kenii i RPA. 

Oferta cieszy się sporym zaintere-
sowaniem, bo – w odróżnieniu od wy-
jazdów do pracy w Europie – oznacza 
zupełnie odmienne doświadczenia. 
Takie wyzwania najchętniej podej-
mują studentki i absolwentki fi lologii 
obcych, choć nie tylko. 

– Atutem jest aspekt kulturowy. 
Często rodziny, które zatrudniają pol-
ską opiekunkę, podróżują po całym 
kontynencie, ze względu na charakter 
pracy jednego z rodziców – tłumaczy 
Małgorzata Barczuk. – Pojawia się więc 
możliwość bezpłatnego zwiedzania 
ciekawych miejsc – dodaje. 

Ile niania zarobi w Afryce? Śred-
nie wynagrodzenie to 1,5 tys. euro 
miesięcznie. Do tego opiekunka ma 

zagwarantowany nocleg i wyżywie-
nie. Rodzina pokrywa też koszty po-
dróży. Pracuje się zwykle od godz. 9 
do 17-18, od poniedziałku do piątku. 
Czasem wymagana jest też dyspozy-
cyjność w sobotę do południa. 

– Rodziny wymagają znajomości 
języka angielskiego lub francuskiego. 
Zwracają też uwagę na wcześniejsze 
doświadczenie w opiece nad dzie-
ckiem oraz przygotowanie pedago-
giczne – wylicza Małgorzata Barczuk. 
– W takiej pracy sprawdzą się przede 
wszystkim osoby o dużej odporności 
na różnice kulturowe i dobrze rozwi-
niętych umiejętnościach komunika-
cyjnych. Trzeba też być zdrowym, 
żeby być odpornym na tropikalne 
choroby– podkreśla. 

Wciąż duży popyt jest na wyjazdy 
do Stanów Zjednoczonych. – Reali-
zowany jest tam rządowy program 
wymiany kulturalnej Au Pair USA, 
który gwarantuje bardzo dobre wa-
runki – tłumaczy Anna Kaczorow-
ska, właścicielka Agencji Au Pair 
„Prowork”. 

Francuskim słowem „au pair” („do 
pary”) określa się młodą opiekunkę 
do dzieci. Opiekunka ma zapewnio-
ny bezpłatny przelot w obie strony, 
specjalistyczne szkolenie w Nowym 
Jorku. Rodzina, u której mieszka, do-
fi nansowuje kurs językowy, daje do 
dyspozycji samochód, zapewnia miesz-
kanie i wyżywienie. Kieszonkowe to 
około 800 dolarów miesięcznie. 

– Wyjeżdżając za granicę, wcale 
nie trzeba znać języka danego kraju. 
Potrzebny jest angielski – mówi Anna 
Kaczorowska. 

Jak zauważa do długiej listy państw  
w których polskie nianie są chętnie 
przyjmowane, dołączyła Szwajcaria. – 
Tamtejszy rynek bardzo się otworzył. 
Oferty są atrakcyjne fi nansowo, a do-
datkowo można skorzystać z uroków 
kraju, na przykład ucząc się jazdy na 
nartach – twierdzi. 

Nie wszyscy jednak mogą pozwolić 
sobie na taką pracę. Zwykle bowiem 
stawiane są ograniczenia wiekowe 
– najczęściej opiekunka musi mieć 
maksymalnie 30 lat. 

» Dziennik Polski, 26 października 
2010, Katarzyna Klimek-Michno

LICZBA tygodnia

10 proc.
o tyle ma być zmniejszone zatrudnienie 
w administracji publicznej do 2013 
roku. Zgodnie z rządowym projektem 
ustawy, redukcja obejmie m. in. 
KRUS, ZUS, Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, NFOŚiGW, NFZ, 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i rządowe agencje. 
Redukcji nie będą podlegać natomiast 
kancelarie: Sejmu, Senatu, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także Trybunał Konstytucyjny, NIK, Sąd 
Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny 
i jego wojewódzkie odpowiedniki, sądy 
powszechne, Rzecznik Praw Obywatelskich 
i Rzecznik Praw Dziecka, KRRiTV, IPN 
oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy 
ustawy nie obejmą też prokuratorów 
i służb mundurowych, a także służby 
zdrowia, uczelni i pańśtwowych instytucji 
kultury. Projekt przewiduje, że ustawa 
wejdzie w życie od stycznia 2011 r. 

VIII Turniej Piłkarski
im. Kazimierza Zachnika
7 listopada w hali MCKiS w Jaworznie przy ul. Grunwal-
dzkiej odbędzie się  VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej 
im. Kazimierza Zachnika w halowej piłce nożnej. 

Rozgrywki rozpoczynają się o godzinie 9.00. Organizato-
rzy, Solidarność z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie 
zaprasza do udziału drużyny z komisji zakładowych z naszego 
regionu. W ich składach mogą pojawić się wyłącznie piłka-
rze - amatorzy należący do Solidarności. Od każdej z drużyn 
pobierane będzie wpisowe w wysokości 300 zł. Piłkarze czte-
rech najlepszych drużyn turnieju zostaną nagrodzeni meda-
lami, pucharami i nagrodami rzeczowymi. Drobne upominki 
czekają też na pozostałych uczestników turnieju.

Zgłoszenia drużyn przyjmuje Piotr Miś z Komisji Zakłado-
wej Solidarności ZG Sobieski.  On też udziela dodatkowych 
informacji na temat turnieju. Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 4 listopada. Numery telefonów:  32 618 56 82 oraz  
501 598 421.

Pamięci  Władka

W piątek 5 listopada o godz.15.00 na cmenta-
rzu w Żarkach–Letnisku rozpoczną się uroczy-
stości w trzecią rocznicę śmierci śp. Władysła-
wa Molęckiego.  Po złożeniu kwiatów i zapaleniu 
zniczy,  w pobliskim kościele odprawiona zostanie 
msza św. w intencji zmarłego.

Do udziału w uroczystościach zapraszamy poczty 
sztandarowe i wszystkich członków Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności.
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Krzysztof Piętak:
Jestem bardzo dumny z 
wyboru Piotra Dudy na 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej, tym bardziej, że 
zawodowo Piotr wywodzi 
się z branży metalowców, 
którą reprezentuję. To był 
najbardziej profesjonalny 
zjazd ze wszystkich KZD. 
Widziałem, że nawet dzien-
nikarze TVN, która trans-
mitowała wybory, byli za-
skoczeni profesjonalizmem 
naszego związku. Delegaci 
z wszystkich regionów sta-
nęli na wysokości zadania. 
Moim zdaniem, najbardziej 
zdyscyplinowany był region 
Śląsko-Dąbrowski. Teraz 
oczekujemy na zmiany 
w Solidarności, ale prze-
prowadzenie ich z pew-
nością nie będzie łatwe. 
Mam nadzieję, że związek 

nie zaprzepaści tej szansy. 
Komisja Krajowa nie może 
być dłużej zamkniętą elitą. 
Trzeba wyjść do ludzi i być 
razem z nimi. 

Dariusz Kulpa:
Zwycięstwo Piotra Dudy 
w wyborach na szefa Ko-
misji Krajowej to dla mnie 
wielka radość, bo wierzę, 
że on spowoduje pozytyw-
ne zmiany w związku, że 
będzie ich gwarantem. A 
zmiany w Solidarności są 
bardzo potrzebne. Chcę 
podkreślić, że rywalizacji 
o stanowisko przewodni-
czącego towarzyszyła bar-
dzo wysoka kultura. Obaj 
kandydaci pokazali wielką 
klasę. Organizatorzy KZD 
zasłużyli na pochwałę za 
profesjonalne przygotowa-
nie zjazdu. 

Waldemar Stelmach:
To z pewnością nie był zjazd 
konfl iktów i zawiści. Kandy-
daci na przewodniczącego 
zachowali się bardzo godnie. 
Politycy powinni brać z nich 
przykład. Mam nadzieję, że 
z wyboru Piotra Dudy na 
przewodniczącego KK wy-
nikną wyłącznie pozytywy. 
Sądzę, że wszyscy oczekujemy 
zmian, większej dynamiki w 
Solidarności. Moim zdaniem, 
w poprzednich kadencjach w 
Komisji Krajowej funkcjono-
wało tzw. zasiedzenie.

Danuta Jemioło:
To był bardzo owocny zjazd. 
Delegaci m.in. przyjęli nową 
uchwałę programową. Wybór 
nowego przewodniczącego 
oznacza dla mnie dużą zmia-
nę oblicza związku. Znamy 
Piotra Dudę, wiemy, że jest 

to działacz związkowy z 
krwi i kości, dla którego, 
zarówno funkcyjni, jak i 
szeregowi związkowcy nie 
są obojętni. Sądzę, że teraz 
Komisja Krajowa zbliży się 
do członków związku. Nie 
będzie żyła osobnym życiem, 
tak jak to było w poprzed-
nich kadencjach. To będzie 
bardzo trudne, ale możliwe 
do osiągnięcia. Piotr Duda 
zmienił już oblicze Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
ale nie stało się to natych-
miast. Na przeprowadzenie 
zmian potrzeba czasu. My 
nie możemy być urzędni-
kami, my musimy być dzia-
łaczami. A nie da się ukryć, 
że w poprzedniej kadencji 
nasz związek zurzędniczał. 
I znowu zaplątał się w po-
litykę, co nie było najroz-
sądniejsze.

Sądzę, że Piotr Duda jest 
bardzo zdeterminowany. Je-
stem przekonana, że osiąg-
nie cele, które sobie zało-
żył i konsekwentnie będzie 
realizował swój program. 
Piotr jest działaczem związ-
kowym z charyzmą. Tego 
nam brakowało na szczeblu 
krajowym. 

Tomasz Klisz:
Oczekuję na realizację progra-
mu przewodniczącego Piotra 
Dudy. Jestem jej pewny, po-
dobnie, jak tego, że będziemy 
wspomagać go na dobre i na 
złe. Piotr ma do wykona-
nia ciężkie zadanie, przede 
wszystkim musi udowodnić, 
że nasz związek jest skutecz-
ny. Jestem przekonany, że 
sobie doskonale poradzi i nie 
ukrywam, że z jego wyboru 
jestem bardzo zadowolony. 

Te wybory na szefa Solidar-
ności były przykładem praw-
dziwej demokracji. Wszyscy 
musimy zapracować na to, 
by program przestawiony 
przez Piotra przyniósł ocze-
kiwane efekty. 

Bogdan Koziński:
Moim zdaniem, teraz wszyscy 
musimy wspierać nowego 
przewodniczącego Solidar-
ności. Piotr Duda, chcąc 
przeprowadzić zmiany w 
związku, nie może zostać 
sam. Piotr, jak się rozkręci, 
to nie można go zatrzymać. 
To było widoczne podczas 
prezentacji jego programu 
na zjeździe. Wypadł nie-
porównywalnie lepiej niż 
Janusz Śniadek. Janusz nie 
przekonał mnie do siebie, 
myślę, że się wypalił. 

ZEBRAŁA: BEA

Po wrocławskim KZD NSZZ Solidarność delegaci z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przedstawili nam swoje opinie na temat zjazdu oraz 
oczekiwania wobec nowego przewodniczącego Komisji Krajowej.

Solidarność stanęła na wysokości zadania

W 
trakcie zjaz-
du wybra-
no też 50 
członków 
K o m i s j i 

Krajowej oraz Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej na kadencję 
2010 – 2014. Wśród wybra-
nych przez zjazd członków 
nowej KK znalazło się ośmiu 
przedstawicieli Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności (pisze-
my o nich w ramce obok). 

KZD przyjął też szereg 
uchwał i stanowisk. Naj-
ważniejszym z przyjętych 
dokumentów jest uchwała 
programowa XXV KZD NSZZ 
Solidarność. Wymieniono w 
niej główne zadania związku 
w najbliższych latach. Są to: 
ochrona miejsc pracy i sta-
łego zatrudnienia, wzrost 
wynagrodzeń i poprawa 
bezpieczeństwa pracy, a także 
działania na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy (pisze-
my o tym na str. 4).  

Najważniejszą i najbardziej 
emocjonującą części obrad 
był oczywiście wybór szefa 
związku w nowej kadencji. 
Zanim doszło do głosowania, 
obaj kandydaci zaprezentowa-
li delegatom zjazdu związku 
swoje programy. 

W swoim wystąpieniu 
Piotr Duda podkreślił, że 
nie kandyduje, by spełnić 
swoje osobiste ambicje, lecz 
żeby zrealizować oczekiwa-
nia wielu członków Solidar-
ności. – 30 lat to najwyższy 
czas, żeby zastanowić się, w 
którym kierunku powinien 
pójść nasz związek. W 1980 
i 1989 roku byliśmy bardzo 
skuteczni. Dziś – choć obec-
nym władzom Solidarności 

nie można odmówić starań – z 
tą skutecznością różnie bywa. 
Za dużo czasu poświęcamy 
historii. Chciałbym, żeby-
śmy osiągnęli równowagę 
między historią a sprawa-
mi bieżącymi – powiedział 
Piotr Duda. 

Swoje propozycje wyborcze 
Duda ujął w trzy bloki tema-
tyczne. Pierwszy to zmiana 
sposobu funkcjonowania 
władz związku – stopniowe 
przeniesienie Komisji Krajowej 
do Warszawy, wprowadzenie 
funkcji wiceprzewodniczących 
do spraw struktur branżowych 
i terytorialnych, wprowadze-
nie kadencyjności władz. 
Piotr Duda zapowiedział też 
odejście od organizowania 
częstych, lecz mało skutecz-
nych akcji w Warszawie na 
rzecz większych protestów 
oraz wprowadzenie większej 
niezależności regionów w za-
kresie rozwoju związku. 

Według szefa Śląsko-Dą-
browskiej „S” zmianie musi 
ulec też polityka informacyjna 
Solidarności. Jak powiedział, 
Komisja Krajowa musi prze-
stać się żalić, a zacząć chwalić. 
Wezwał do zmiany general-
nego podejścia do relacji z 

mediami. – Dziennikarz to 
sojusznik, a nie przeciwnik 
związku. Oni też pracują, 
mają swoje problemy – po-
wiedział. 

Piotr Duda odniósł się też 
do relacji związku z polity-
ką. – Nikt – ani politycy, ani 
dziennikarze – nie mogą nam 
mówić, jak mamy uprawiać 

politykę. Pytanie nie jest 
„czy”, ale „jak” Solidarność 
ma być w polityce. To o nas 
politycy mają zabiegać – 
podkreślił Duda. Przyznał, 
że Solidarności najbliżej do 
Prawa i Sprawiedliwości. – 
Ale nie do partii, tylko do 
programu – zaznaczył. 

Janusz Śniadek w swoim 
wystąpieniu odpowiadał na 
propozycje zawarte w pro-
gramie Dudy. Jego zdaniem, 
nadchodząca kadencja nie 
będzie łatwa ze względu na 
zewnętrzne zagrożenia. Jak 
powiedział, nie zmienia to 
faktu, że związek musi realizo-
wać swoje zadania, a jednym 
z nich jest obrona poziomu 
wynagrodzeń pracowników. 
Janusz Śniadek odniósł się też 
do zaangażowania związku w 
politykę. – Solidarność nigdy 
nie będzie zapleczem partii po-
litycznej. Relacje Solidarności 
z polityką to będzie zawsze 
nasz wybór, wybór wolnych 
ludzi – podkreślił.

Później kandydaci od-
powiadali na pytania z sali. 
Delegatów interesowały 
m.in. kwestie służby zdro-
wia, rozwój związku i dia-
logu z rządem.

Po drobnym zamieszaniu 
związanym z kartami wy-
borczymi nadeszła wreszcie 
pora głosowania. To było gło-
sowanie tajne, delegaci nie 
mogli korzystać z systemu 
elektronicznego, wrzucali 
więc karty do urny. 

Wynik był sprawą otwartą, 
na twarzach obu kandyda-
tów i ich współpracowników 
widać było duże napięcie. 
Ogłoszono przerwę. Po kil-
kudziesięciu minutach z 

Komisji Wyborczej zaczęły 
przychodzić nieoficjalne 
wyniki, zwolennicy szefa 
Śląsko-Dąbrowskiej zaczę-
li świętować. Piotr Duda 
do końca zachował jednak 
spokojną postawę. Emocje 
puściły dopiero po odczyta-
niu końcowego komunika-
tu. – Jeszcze to do mnie nie 
dociera. Czuję się wspania-
le – odpowiadał na pytania 
dziennikarzy. Błyskawicznie 
odzyskał jednak spokój. – 
Swój wyborczy program zre-
alizuję punkt po punkcie. Ja 
słowa dotrzymuję – zapewnił 
nowy szef Solidarności.

WOJCIECH GUMUŁKA 
 

To był dobrze zorganizowany, sprawnie przeprowadzony, ale przede wszystkim bardzo ważny dla całego związku zjazd 
krajowy. Najważniejszą decyzją delegatów był wybór Piotra Dudy na przewodniczącego Komisji Krajowej. 

Piotr Duda znów skuteczny

Delegaci z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
wybrani do Komisji 
Krajowej: Ryszard 
Baczyński, Bogdan Biś, 
Jarosław Grzesik, 
Dominik Kolorz, Sławo-
mir Kozłowski i Henryk 
Nakonieczny (wszyscy 
reprezentują górnictwo), 
Sławomir Ciebiera (mo-
toryzacja) oraz Henryk 
Grymel (kolej). W skła-
dzie Komisji Krajowej 
znajdują się też przewod-
niczący Krajowego Sekre-
tariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń Społecznych 
Alfred Bujara oraz prze-
wodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energety-
ki Kazimierz Grajcarek. 
Członkiem Komisji Kra-
jowej jest też oczywiście 
Piotr Duda.

Głosowanie, czyli kluczowy moment Zjazdu. Przy urnie delegaci 
z naszego regionu. Od lewej Mirosław Truchan, Halina Cierpiał 
i Zdzisław Goliszewski

Piotr Duda: 
Musimy być 
bardziej skuteczni. 
Chciałbym, 
żebyśmy osiągnęli 
równowagę 
między historią 
a sprawami 
bieżącymi.

Foto: TŚD
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N
ajważniejszym 
dokumentem 
przyjętym pod-
czas XXV Kra-
jowego Zjazdu 

Delegatów NSZZ Solidarność 
jest uchwała programowa, 
określająca plan działania 
związku w kadencji 2010 – 
2014. Uchwałę podzielono 
na dwie części. W pierwszej 
zatytułowanej Praca-Płaca-
Dialog nakreślono szeroki plan 
działań związku związanych 
z miejscami pracy, stałym za-
trudnieniem, godnym wyna-
grodzeniem i bezpieczeństwem 
pracy. W drugiej skupiono się 
na działaniach dotyczących 
rozwoju związku. 

Praca, Płaca, Dialog
Jak napisano w uchwale, 
jednym z kluczowych zadań 
czekających Solidarność w 
rozpoczynającej się kadencji, 
będzie ochrona standardów 
zawiązanych z polskim i unij-
nym prawem pracy. - Jesteśmy 
w tej chwili niechlubnymi lide-
rami Europy w ilości umów o 
pracę na czas określony. Umów 
stawiających pracownika w 
roli bezwolnego przedmiotu 
w rękach pracodawcy, bez 
prawa do obrony, wynika-
jącej chociażby z ustawy o 
związkach zawodowych. Żą-
damy zmian legislacyjnych, 

ograniczających czas trwania 
umów na czas określony do 
18 miesięcy. Domagamy 
się ponadto umożliwienia 
zrzeszania się w związki 
zawodowe pracowników 
pracujących na zasadzie 
umów cywilno-prawnych 
- napisano w uchwale.

W dokumencie progra-
mowym zwrócono też m.in. 
uwagę na kryzys demogra-
fi czny w kraju i konieczność 

wdrożenia skutecznej poli-
tyki prorodzinnej, a także 
pogłebiający się problem 
braku dialogu społecznego 
w Polsce. W uchwale NSZZ 
„Solidarność” wezwał rząd 
do realizacji konstytucyjnej 
zasady społecznej gospodarki 
rynkowej (art. 20 Konstytucji 
RP). - Do dziś Rzeczpospo-
lita Polska, wbrew zapisom 
konstytucji, nie jest dobrem 
wspólnym wszystkich oby-

wateli a dobrem wybranych 
i uprzywilejowanych - czy-
tamy w dokumencie.

Rozwój związku
Drugą część uchwały po-
święcono zadaniom zwią-
zanych z rozwojem NSZZ 
Solidarność. - Działania or-
ganizatorów związkowych 
prowadzone będą na rzecz 
powstania nowych organi-
zacji zakładowych i będą 

skoncentrowane w dużych 
liczebnie branżach, w któ-
rych organizacje związkowe 
są słabo rozwinięte lub nie 
ma ich wcale, np. w branży 
spożywczej, w transpor-
cie i sprzątaniu. (...)Na roz-
wój Związku wpływa także 
sprawna organizacja, pomoc 
ekspercka, pełen przepływ 
informacji między wszyst-
kimi strukturami, szkolenia, 
stałe konsultacje z członkami 
oraz wizerunek związku na 
zewnątrz – stwierdzono w 
uchwale programowej. 

W dokumencie sporo 
miejsca poświęcono również 
informacji, komunikacji i pro-
mocji. Zwrócono m.in. uwagę 
na potrzebę doskonalenia 
i rozbudowy strony inter-
netowej, opracowania pro-
jektu połączenia sieciowego 
wszystkich struktur związku 
oraz promocję działań Soli-
darności poprzez kampanie 
wizerunkowe związane z 
realizacją głównych celów 
programowych.

Krajowy Zjazd Delega-
tów zobowiązał Komisję 
Krajową do przygotowania 
w ciągu czterech miesięcy 
szczegółowego planu reali-
zacji zadań nakreślonych w 
uchwale wraz ze sposobem 
ich fi nansowania.

OPRAC. POD

Ochrona miejsc pracy i stałego zatrudnienia, działania na rzecz tworzenia nowych miejsc 
pracy i wzrostu wynagrodzeń, a także rozwój organizacji i budowa wizerunku związku 
atrakcyjnego dla młodych ludzi – to priorytetowe zadania Solidarności w najbliższych latach.

Wrocławska deklaracja 
programowa Solidarności 

W pierwszym dniu w pracy po 
powrocie z XXV Krajowego Zjaz-
du Delegatów na Piotra Dudę, 
przewodniczącego Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności i nowo 
wybranego  szefa związku 
czekała niespodzianka. 

W siedzibie Zarządu Regionu, 
w przystrojonej balonami sali 
im. Lecha Kaczyńskiego zebrali 
się niemal wszyscy pracow-
nicy Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 
Nasz  przewodniczący Komisji 
Krajowej nie krył wzruszenia, 
zwłaszcza w chwili, gdy na 
ekranie ukazał się fi lmik z od-
czytania wyników głosowania.  
Wspólne obejrzenie obrazów 
z Wrocławia było okazją do 
przypomnienia sobie tych 
emocji, jakie towarzyszyły 
nam wszystkim podczas ocze-
kiwania na ostateczny wynik 
wyborów.

– Zrobiłem to, co do mnie 
należało. Delegaci wybrali mnie 
na stanowisko przewodniczą-
cego, ale to nie oznacza, że się 
z wami żegnam. Zawsze tu 

będę sercem i nie tylko. Dzię-
kuję wam za wszystko. Za to, 
że cały czas jesteście ze mną. 
Wiem, że mogę na was liczyć  
– mówił Piotr Duda.

Podkreślił, że decyzja 
o starcie w wyborach była 
dla niego bardzo trudna, po-
dejmował ją po 15 latach 
pracy w Zarządzie Regionu, 
w tym ośmiu na stanowisku 

przewodniczącego. – Jestem 
przekonany, że takich dobrych 
pracowników nigdzie nie będę 
miał – dodał.

Podzielił się również swoimi 
refl eksjami z przebiegu zjazdu i 
planami na najbliższe tygodnie, 
w ciągu których b ędzie dzielił 
swój czas między Katowicami, 
Gdańskiem i Warszawą.

AGA

Życzę Panu, aby za cztery 
lata Solidarność liczyła 2 
mln członków – to fragment 
jednego z setek listów gra-
tulacyjnych i e-maili jakie 
otrzymał szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności Piotr Duda 
po wyborze na stanowisko 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej Solidarności. 

Życzenia i gratulacje wysłali 
szefowie komisji zakładowych 
Solidarności, a także szeregowi 
członkowie związku z całego 
kraju, przedstawiciele innych 
związków zawodowych oraz 
organizacji społecznych. Spe-
cjalne listy gratulacyjne na 
ręce nowego przewodniczą-
cego „S” skierowali również 
przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych 
oraz pracodawcy.

„Solidarność to polski na-
rodowy symbol; to również 
rozpoznawalna i licząca się 
– w Unii Europejskiej oraz 
na całym świecie – marka. 
Pielęgnowanie tego sym-
bolu i marki, to ogromny 
zaszczyt. I również wielka 
odpowiedzialność. Wierzę, 
że podoła Pan temu wy-

zwaniu; osiągnie skuteczną 
równowagę między historią, 
a tak ważnymi sprawami 
bieżącymi oraz wyzwaniami 
przyszłości” – napisał w liście 
gratulacyjnym przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek.

 „Życzę wielu sukcesów 
w pracy związkowej, satys-
fakcji i dumy z kierowania tą 
legendarną organizacją oraz 
urzeczywistnieniem tego, 
czego sam Pan sobie życzył 
tuż po wyborze: efektyw-
ności w działaniu i uznania 
w oczach młodych pracowni-
ków – potencjalnych nowych 
członków Związku” – napi-
sał z kolei Allen S. Green-
berg, konsul generalny USA 
w Krakowie.

Nie zabrakło głosu samo-
rządowców. „Delegaci XXV 
Krajowego Zjazdu wybierając 
Pański program, opowiedzieli 
się za wartościami związko-
wymi i koniecznymi zmia-
nami. Cieszę się, że przyjął 
Pan ten zaszczyt” – czytamy 
w liście gratulacyjnym od 
prezydenta Wrocławia Ra-
fała Dutkiewicza. 

Życzenia z okazji wyboru 
na stanowisko szefa związ-
ku składali też pracodawcy. 
„Wierzę, że Pańska osoba, 
doświadczenie, umiejętność 
pragmatycznych negocjacji 
pozwolą głębiej i szerzej roz-
wiązywać problemy nie tylko 
pracownika, ale i pracodaw-
cy, zwłaszcza takiego, który 
z całą troską i zaangażowa-
niem o tego pracownika dba” 
– napisał prof. dr hab. med. 
Marian Zembala, dyrektor 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu.

W e-mailach wysyłanych 
przez szeregowych członków 
związku dominują życze-
nia spełnienia nadziei na 
pozytywne, trwałe zmiany 
w Solidarności, na budowę 
silnej, nowoczesnej i sku-
tecznej organizacji. Jedna z 
młodych działaczek dolno-
śląskiej Solidarności napisała: 
„Jestem pewna, że na nas, 
na młodszym pokoleniu, 
któremu zależy na tym, aby 
związek tętnił życiem i miał 
wigor, może Pan polegać 
zawsze”.

POD

Gratulacje dla zwycięzcy Zrobiłem to, co 
do mnie należało

Wybór przewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności na stanowisko szefa 
Komisji Krajowej nie oznacza 
natychmiastowego zaprzesta-
nia kierowania przez niego 
regionem. W najbliższych ty-
godniach Piotr Duda będzie 
łączył obie funkcje.

Zgodnie z przepisami prawa 
wewnątrzzwiązkowego po wy-
borze na szefa KK Piotr Duda 
może złożyć rezygnację ze 
stanowiska przewodniczącego 
Zarządu Regionu lub łączyć oby-
dwa stanowiska. – Będę rów-
nolegle pełnił obie funkcje do 
czasu uregulowania wszelkich 
kwestii organizacji i procedu-
ralnych na szczeblu krajowym 
i regionalnym. Wtedy złożę re-
zygnację z funkcji regionalnej 
przed Zarządem Regionu – za-
powiada Piotr Duda. 

Zgodnie z par. 59 ust. 2 Sta-
tutu NSZZ Solidarność, od 
chwili przyjęcia rezygnacji 
przez Zarząd Regionu z funkcji 
przewodniczącego bieg rozpo-
cznie dwumiesięczny termin 
przeprowadzenia wyboru na 
wakujący mandat. O tym, 
kto będzie nowym przewod-
niczącym Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności zdecydują ci sami 
delegaci na WZD, którzy w 
czerwcu wybrali Piotra Dudę 
na szefa Zarządu Regionu. 

Łączenie funkcji kierowni-
czych w regionie i w kraju przez 
czas konieczny do przeprowa-
dzenia wyborów jest naturalne i 
oczywiste. W historii Solidarności 
były jednak przykłady znacz-
nie dłuższego sprawowania 
dwóch ważnych funkcji. Tak 
było choćby w przypadku Ma-
cieja Jankowskiego, który przez 
ostatnie 8 lat łączył stanowiska 
wiceprzewodniczącego Komisji 
Krajowej i przewodniczącego 
Regionu Zielonogórskiego. 

WG, AK

Rezygnacja, 
potem wybory

Obrady KZD. Stolik delegatów z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Jeszcze świeży fi lm z KZD oraz szampan – pracownicy zadbali 
o godne przywitanie Piotra Dudy

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Migawki z Krajowego Zjazdu Delegatów

Jako jedni z pierwszych z gratulacjami pośpieszyli Janusz Śniadek i 
szef Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla

Rozdany zaraz po rozpoczęciu obrad Tygodnik Śląsko-Dąbrowski wzbudził wielkie 
zainteresowanie delegatów z wszystkich regionów. Jak widać, czytano go niezwykle 
dokładnie

Długa kolejka do głosowania na przewodniczącego Komisji Krajowej

Żółta koszulka lidera i pierwsze powyborcze wystąpienie Piotra Dudy

Delegaci z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w niemal pełnym składzie
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Przeprowadzone w ubiegłym 
roku mianowania do korpu-
su ofi cerskiego wciąż budzą 
kontrowersje funkcjonariu-
szy służby celnej. 

Obowiązek mianowania 
na stopnie służbowe i do 
nowo utworzonych kor-
pusów, m.in. ofi cerskiego, 
wprowadziła nowa ustawa 
o służbie celnej uchwalona 
w ubiegłym roku.

Po wprowadzeniu ustawy 
w życie mianowaniu musiał 
zostać poddany każdy funkcjo-
nariusz zatrudniony w służbie 
celnej. Okazało się jednak, że 
diabeł tkwi w szczegółach, a w 
tym przypadku w niezrozu-
miałej interpretacji art. 223 tej 
ustawy, ustalającego warunki 
mianowania. Zgodnie z nią, 
do korpusu ofi cerskiego mogła 
zostać mianowana osoba, która 
przed wejściem ustawy zajmo-
wała „stanowisko wiążące się 
z podporządkowaniem służ-
bowym pracowników celnych 
lub funkcjonariuszy. Jednak 
interpretując ten zapis, szef 
służby celnej przyjął, że słowo 
„przed” dotyczy tylko i wy-
łącznie dnia przed wejściem 
ustawy w życie i na tej pod-
stawie przeprowadził proces 
mianowań. Taka interpretacja 
była niezrozumiała dla funk-
cjonariuszy.”

– Zgodnie z literalną wy-
kładnią art. 223 zwrot „przed 
dniem wejścia” ustawy w 
życie prowadzi do wniosku, 
że chodzi o czas istniejący 
przed jej wejściem, a nie-

koniecznie w dniu wejścia. 
Jeśliby wolą ustawodawcy 
byłoby, aby stan opisany w 
przepisie istniał włącznie do 
dnia wejścia ustawy w życie, 
to dałby temu wyraz przez 
nadanie temu przepisowi 
innego brzmienia – mówi Ja-
nusz Nędzi, przewodniczący 
Solidarności w Izbie Celnej w 
Katowicach, zatrudniającej ok. 
1300 osób. Jego zdaniem, w 
całym kraju skrzywdzonych 
taką interpretacją przepisów 
poczuło się kilkaset osób, a 
wiele spośród nich skiero-
wało sprawy do sądu.

Wiele wątpliwości i fru-
stracji w środowisku budzą 
też niejasne kryteria roz-
poczętego właśnie procesu 
wartościowania stanowisk 
pracy. – Minister Finansów 
zaserwował nam eksperyment 
nieznany w żadnej innej służ-
bie – dodaje Nędzi. Zdaniem 
organizacji związkowych, 
wartościowanie oparte zostało 
na absurdalnych zasadach, 
które nie uwzględniają ani 
wiedzy, ani doświadczenia. – 
Nie wiemy dlaczego najniżej 
ocenione zostały stanowiska 
związane z kontrolą celną, 
która jest przecież solą tej 
służby. Obawiamy się, że 
tak przyjęte kryteria war-
tościowania doprowadzą do 
obniżek wynagrodzeń oraz 
do pogorszenia jakości pracy 
i do skłócenia środowiska – 
zaznacza przewodniczący Izby 
Celnej w Katowicach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Już za dwadzieścia lat pra-
cownicy w wieku 45 + będą 
stanowili prawie 50 proc. 
populacji osób w wieku 
produkcyjnym, a przewagę 
konkurencyjną uzyskają te 
fi rmy, które najwcześniej 
przystosują swoje strategie 
i politykę wewnętrzną do 
nadchodzących zmian.

Problematyce zarządzania 
wiekiem jako czynnikiem 
zwiększającym potencjał 
adaptacyjny przedsiębiorstw 
poświęcony zostanie cykl 
szkoleń organizowanych 
przez Komisję Krajową i 

współfinansowanych ze 
środków unijnych.

Projekt skierowany jest do 
przedsiębiorców i pracowni-
ków przedsiębiorstw oraz do 
przedstawicieli NSZZ Solidar-
ność. Nie mogą wziąć w nim 
udziału osoby zatrudnione 
w sferze budżetowej. 

W ramach szkoleń dla 
przedsiębiorców i pracow-
ników zrealizowane zosta-
ną trzy ścieżki: dla kadry 
zarządzającej, specjalistów 
zajmujących się polityką 
personalną oraz kierow-
ników średniego szczebla. 

Natomiast szkolenia dla 
związkowców podzielone 
zostały na dwa bloki.

Warsztaty zorganizowa-
ne zostaną również w sie-
dzibie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Zgłoszenia przyjmowa-
ne są w Sekretariacie Ogól-
nym, pod numerem tel. 32 
253 78 00.

Termin szkoleń podany 
zostanie po zebraniu grupy. 
Więcej informacji można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.zwiekiem.eu.

AK

Po długich i żmudnych ne-
gocjacjach związkowcom z 
Fabryki Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych Fazos 
w Tarnowskich Górach udało 
się wywalczyć pierwsze od 
dwóch lat podwyżki płac. 
W  listopadzie pracownicy 
otrzymają pensje wyższe 
średnio o 210 zł.

Najbardziej wzrosną wy-
nagrodzenia pracowników 
najniżej uposażonych. Ci, 
których dotychczasowa pen-
sja nie przekraczała 2,7 tys. 
zł., dostaną od 200 do 250 zł. 
Lepiej zarabiający pracowni-
cy otrzymają  podwyżki w 
przedziale 50 – 120 zł.

– Po tych zmianach naj-
niższa płaca zasadnicza w 
„Fazosie” wynosić będzie 1.9 
tys. zł. brutto, a do niej należy 
dodać jeszcze premię. Jasne 
jest, że każdy powinien zara-
biać więcej, ale na dzisiaj uwa-
żamy, że jeżeli możliwości są 
takie, a nie inne, to najwięcej 
powinni dostać ci najmniej 
zarabiający, bo im żyje się naj-
trudniej – wyjaśnia Dariusz 
Warda, przewodniczący So-
lidarności w Fazosie.

Rozmowy na temat wzro-
stu wynagrodzeń w tarno-
górskim zakładzie trwały od 
kilku miesięcy. Jak podkreśla 
szef zakładowej Solidarno-
ści negocjacje były bardzo 
trudne. – Pierwsze pismo 
w sprawie podwyżek skie-

rowaliśmy do władz fi rmy 
już w drugim kwartale tego 
roku. Po kolejnym piśmie i 
kilku turach rozmów udało 
się osiągnąć porozumienie – 
relacjonuje Warda.

Początkowo pracodawca 
proponował zupełnie inny 
podział podwyżek, na który 
jednak nie zgodzili się związ-
kowcy. – Dyrekcja chciała, 
aby pieniądze podzielili wg 
własnego uznania kierownicy 
i mistrzowie na poszczegól-
nych wydziałach i działach. 
Nam jednak chodziło przede 
wszystkim o to, aby dzięki 
podwyżkom spłaszczyć róż-
nice w wynagrodzeniach w 
zakładzie, gdyż uznaliśmy, że 
są one zbyt duże.  – wyjaśnia 
przewodniczący.

Choć wywalczone pod-
wyżki z pewnością cieszą, to 
jednak związkowcy nie są do 
końca zadowoleni z wyniku 
negocjacji. – Chcieliśmy, żeby 
ten wzrost wynagrodzeń był 
nieco wyższy zwłaszcza, że 
ostatnia waloryzacja płac w 
Fazosie miała miejsce w 2008 
roku. W porozumieniu usta-
liliśmy, że kolejne rozmowy 
przeprowadzimy w kwiet-
niu. Jeśli obłożenie zakładu 
będzie na tak dobrym pozio-
mie jak obecnie, z pewnością 
będziemy się starać o kolejne 
podwyżki płac – zapowiada 
Dariusz Warda. 

ŁK

P
o skończeniu pod-
stawówki wybrał 
szkołę zawodową, 
by szybciej się unie-
zależnić fi nansowo 

i pomóc mamie. Szło nieźle 
– niedługo znalazł pracę, 
później awansował na sta-
nowisko średniego szczebla 
w jednej z dużych drukarni 
na Śląsku. Po kilku latach 
poczuł jednak, że bez lep-
szego wykształcenia wyżej 
w tej pracy nie zajdzie. – 
Motywacja fi nansowa była 
ważna, ale ważniejsze były 
marzenia i chęć rozwoju – 
zastrzega jednak.

W wieku 30 lat Krystian 
wrócił więc do szkolnej ławki. 
Najpierw było dwuletnie 
liceum w Katowicach przy 
ul. 3 Maja. Państwowe, dar-
mowe i najlepsze w regionie. 
– Większość przedmiotów 
wykładanych naprawdę na 
wysokim poziomie. Kulały 
tylko języki, ale czy można 
nauczyć się angielskiego 
mając 30 godzin zajęć w 
roku? – wyjaśnia.

Matura poszła świetnie, 
z prezentacji z języka pol-
skiego jako jedyny na roku 
dostał 100 proc. punktów. 
Może zadziałały geny mamy, 
świetnej polonistki?

I wreszcie nadszedł czas 
wyboru kierunku studiów. – 
Poszedłem do mojego szefa. 
Szczerze porozmawialiśmy. 
Pomógł załatwić dofi nanso-
wanie z fi rmy. Warunek był 
taki, że moje studiowanie 
musi się drukarni przydać. 
Wybrałem więc zarządzanie 
i inżyniera produkcji.

Kierunek trudny, ale nie 
na tyle, by nie załapać się 

na stypendium. Krystian 
wszystko zdaje w pierwszym 
terminie, średnią ma wyso-
ką. Opłaca się – co miesiąc 
dostaje od uczelni 220 zł. 
Do tego dofi nansowanie z 
zakładu pracy – 700 zł na se-
mestr. Drugie tyle wypłaca 
ze swojej kieszeni. – Jakby 
nie liczyć, wychodzę na 
plus – śmieje się. 

Jest teraz na trzecim 
roku. Za nieco ponad rok 

będzie powinien zostać 
inżynierem. Za kolejne 
półtora – magistrem. Dok-
torat? – Nie zapeszajmy. 
Ale kto wie... Może pody-
plomowe? – zastanawia się 
Krystian.

WOJCIECH GUMUŁKA

Od kilku miesięcy w Ty-
godniku Śląsko-Dąbrow-
skim prezentujemy histo-
rię pracowników którzy 
w dorosłym wieku zde-
cydowali się powrócić do 
nauki. Wszystko dlatego, że 
Śląsko-Dąbrowska Solidarność 
jest partnerem w projekcie 
„Promocja kształcenia usta-
wicznego w województwie 
śląskim”, współfi nansowane-
go ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Celem 
projektu jest popularyzacja 
idei nauki przez całe życie, 
rozumianej jako zwykłe kursy 
i szkolenia zawodowe, a także 
wieczorowe szkoły, studia wyż-
sze jak i podyplomowe. Ważne 
jest również przekonanie 
szefów przedsiębiorstw czy 
kierujących działami personal-
nymi, że warto inwestować w 
pracowników, bo to pozwala 
fi rmie zachować konkuren-
cyjność. kształcenie swoich 
pracowników

Przypominamy też, że uka-
zał się już folder „Dobre prak-
tyki. Kształcenie ustawiczne w 
przedsiębiorstwach wojewódz-
twa śląskiego”. – W jednym 
opracowaniu pokazaliśmy, jak 
kilkanaście fi rm z naszego 
regionu – i tych wielkich, z 
pierwszych stron gazet, i nie-
wielkich zakładów rzemieśl-
niczych – wspiera kształcenie 
swoich pracowników – mówi 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, 
koordynatorka projektu „Pro-
mocja kształcenia ustawiczne-
go w województwie śląskim”. 
– To swoisty przewodnik dla 
tych pracodawców, którzy 
chcą pomagać załodze w 
poszerzaniu kwalifi kacji. Poka-
zujemy, że warto to robić, że są 
do tego konkretne narzędzia, 
że to się po prostu opłaca. 
Trafi  do uczestników projektu. 
Jest też do pobrania ze strony 
www.ustawiczne.pl.

– Zawsze marzyłem, żeby studiować. Choćby jeden dzień. A wyszło 
tak, że zacząłem właśnie trzeci rok Politechniki Śląskiej – mówi 
Krystian, pracujący w jednej z katowickich drukarni.

Kontrowersyjne 
mianowania celników

Czas na zarządzanie wiekiem

Podwyżki w Fazosie

Marzenia ważniejsze
są od pieniędzy

Folder opisujący dobre praktyki wspierania kształcenia 
ustawicznego. Do pobrania ze strony www.ustawiczne.pl 

Szef pomógł załatwić 
dofi nansowanie 
z fi rmy. Warunek 
był taki, że moje 
studiowanie 
musi się drukarni 
przydać.
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Ustawa Kodeks pracy:

Ustawa Kodeks pracy:

Z
a oknem tempera-
tury coraz niższe. 
Wielu pracow-
ników zaczyna 
skarżyć się na 

zimno, w pracy marzną i 
częściej chorują. Pracodaw-
ca już o tej porze roku po-
winien zapewnić w pracy 
odpowiednią temperaturę i 
szczególne warunki pracy, 
gdyż ochrona pracowników 
przed szkodliwym wpły-
wem jesiennej i zimowej 
aury należy do jego obo-
wiązków. Przypominamy 
więc, w jakiej temperaturze 
i w jakich warunkach może 
pracować zatrudniony. 

W pomieszczeniach pracy 
temperatura powietrza po-
winna być odpowiednia 
do rodzaju wykonywanej 
pracy, ale nie niższa niż 
14°C. Niższa jest dopusz-
czalna jedynie tam, gdzie 
wynika to ze względów 
technologicznych, np. pod-
czas pracy w chłodni.

W biurach oraz tam, gdzie 
wykonywana jest lekka 
praca fi zyczna, tempera-
tura nie może być niższa 
niż 18°C, a pomieszczenia i 

stanowiska pracy powinny 
być zabezpieczone przed 
napływem chłodnego po-
wietrza z zewnątrz.

Pracownicy wykonują-
cy pracę poza budynkiem, 
na świeżym powietrzu, a 
także pracujący w nieogrze-
wanych pomieszczeniach, 
powinni być zaopatrzeni 
nie tylko w wierzchnie 
okrycia i odpowiednie 
nakrycia głowy, ale także 
w rękawice, skarpety czy 
obuwie. Odzież taka po-
winna posiadać określone 
certyfikaty.

Pracownicy ci powin-
ni mieć także dostęp do 
pomieszczenia, w któ-
rym mogą schronić się 
przed śniegiem, ogrzać 
się i zmienić odzież. Po-
mieszczenie to powinno 
być także zaopatrzone w 
urządzenia do podgrze-
wania posiłków, jego po-
wierzchnia całkowita nie 
może być mniejsza niż 
8 m2, a temperatura nie 
może być niższa niż 16°C. 
Jeśli jest to niemożliwe 
– pracodawca powinien 
zapewnić źródło ciepła, 

przy którym pracownicy 
będą mogli się ogrzewać.

Zgodnie z art. 232 Ko-
deksu pracy pracodawca 
powinien zapewnić swoim 
pracownikom zatrudnio-
nym w warunkach szcze-
gólnie uciążliwych, nie-
odpłatnie, odpowiednie 
posiłki i napoje, jeżeli jest 
to niezbędne ze względów 
profilaktycznych.

Pracownikom zatrud-
nionym w warunkach 
szczególnie uciążliwych 
należy więc zapewnić 
posiłki profilaktyczne, 
dostosowane do rodzaju 
wykonywanej pracy oraz 
gorące napoje. Posiłki i 
napoje wydawane powin-
ny być w ciągu przerw w 
pracy. Pracodawca musi 
zapewnić posiłki osobom 
wykonującym pracę w 
porze zimowej wtedy, gdy 
ich praca jest związana z 
wysiłkiem fizycznym, po-
wodując w ciągu zmiany 
roboczej efektywny wyda-
tek energetyczny organi-
zmu powyżej 1500 kcal u 
mężczyzn i powyżej 1000 
kcal u kobiet.

Jeżeli pracodawca nie 
jest w stanie dostarczyć 
posiłków, to musi pozwolić 
pracownikom na korzy-
stanie w czasie pracy z ta-
kich posiłków w punktach 
gastronomicznych albo 
umożliwić ich przyrządza-
nie przez pracowników we 
własnym zakresie z otrzy-
manych produktów. Pra-
cownik nie może otrzymać 
ekwiwalentu pieniężnego 
zamiast posiłku.

Gorące napoje przysłu-
gują pracownikom przy 
temperaturze otoczenia 
poniżej 10°C i powinny 
być dostępne w ciągu całej 
zmiany roboczej.

Nieprzestrzeganie po-
wyższych obowiązków jest 
wykroczeniem przeciwko 
prawom pracownika. Jeżeli 
pracodawca nie wywiąże 
się z tych obowiązków, to 
może otrzymać mandat, a 
jeżeli nie nastąpi poprawa 
warunków pracy, można 
skierować wniosek do sądu 
o ukaranie pracodawcy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Jestem zatrudniony na 
umowę o pracę na 1/4 etatu. 
W lipcu wykorzystałem na 
wakacje przysługujący mi 
urlop wypoczynkowy. Czy 
nadal przysługuje mi w 
nagłej sytuacji urlop na 
żądanie? Dotychczas nie 
wykorzystałem żadnego 
z 4 dni przysługującego 
urlopu na żądanie, ale z 
tego, co wiem, to urlop na 
żądanie zabiera dni z puli 
urlopu wypoczynkowego. 
Czy w mojej sytuacji nie 
mogę zatem wziąć już ur-
lopu na żądanie? 

Pracodawca udziela pra-
cownikowi urlopu na żąda-

nie w terminie wskazanym 
przez pracownika, w wy-
miarze nie większym niż 4 
dni urlopu w każdym roku 
kalendarzowym (art. 1672 
K.p.). Urlop na żądanie, 
jak słusznie Pan zauważył, 
stanowi część puli dni urlo-
powych. Pula ta – zgodnie 
z art. 154 § 1 K.p. – wynosi 
20 bądź 26 dni, przy czym 
należy pamiętać, że wymiar 
urlopu dla pracownika 
zatrudnionego w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy 
ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy 
tego pracownika, biorąc 
za podstawę przysługu-

jący wymiar urlopu – w 
tym przypadku niepełny 
dzień urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego dnia 
(art. 154 § 2 K.p.).

Powyższe oznacza, że 
wykorzystanie pełnego 
rocznego wymiaru pozba-
wia pracownika prawa do 
urlopu na żądanie, nawet 
jeśli nie wykorzystał ani 
jednego dnia na żądanie. 
Wynika to z art. 154 § 3 
K.p., który mówi, iż wy-
miar urlopu w danym roku 
kalendarzowym nie może 
przekroczyć określonego 
wymiaru, czyli 20 bądź 26 
dni (w przypadku niepeł-

noetatowego pracownika 
– wymiar ustalonego pro-
porcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracow-
nika).

Pracownik, który wyko-
rzystał już cały urlop wy-
poczynkowy, w przypadku 
wystąpienia sytuacji, w 
której nie może przez pe-
wien czas świadczyć pracy, 
może skorzystać z urlopu 
bezpłatnego (art. 174 § 1 
K.p.). Na urlop taki praco-
dawca może, lecz nie musi 
wyrazić zgody.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Par lament  Europejsk i 
przyjął rezolucję, w któ-
rej postuluje, aby mini-
malne wynagrodzenie w 
krajach UE wynosiło 60 
proc. średniej krajowej. 
Solidarność domaga się 
tego od dawna. 

– Mając na uwadze, że 
takie systemy dochodów 
minimalnych odgrywają 
odnośną rolę w podziale 
bogactwa oraz zapewnia-
ją solidarność i sprawied-
liwość społeczną, uważa 
(Parlament Europejski – 
przyp. red), że systemy 
odpowiedniego docho-
du minimalnego muszą 
wynosić przynajmniej 60 
proc. średniego dochodu 
w danym państwie – czy-
tamy w rezolucji. 

W uzasadnieniu depu-
towani wskazują, że od-
powiednia wysokość płacy 
minimalnej jest kluczowym 
instrumentem w walce z 
ubóstwem, które mimo 
wzrostu gospodarczego do-
tyka coraz większej liczby 
Europejczyków. Pod ko-
niec 2008 r. 17 proc. społe-
czeństwa UE żyło poniżej 
progu ubóstwa, natomiast 
w 2005 r. odsetek ten wy-
niósł 16 proc., a w 2000 r. 
15 proc.

Wśród wielu innych 
argumentów przemawia-
jących za podniesieniem 
płacy minimalnej autorzy 
rezolucji zwracają również 
uwagę na problem rosną-
cej liczby biednych pra-
cowników, którzy pomi-
mo zatrudnienia na pełen 
etat żyją poniżej granicy 
ubóstwa.

Konieczność podnoszenia 
płacy minimalnej od wielu 
lat postuluje Solidarność. 
O potrzebie dojścia najniż-
szego wynagrodzenia do 
poziomu 60 proc. średnie-
go wynagrodzenia mówił 
także przewodniczący KK 
NSZZ Solidarność Piotr 
Duda podczas Krajowe-
go Zjazdu Delegatów we 
Wrocławiu.

Polska znajduje się w 
europejskim ogonie jeżeli 
chodzi o wysokość najniż-
szego wynagrodzenia. W 
2009 r. wypadliśmy pod 
tym względem lepiej je-
dynie od Rumunii Bułgarii 
i Litwy. Jesteśmy za to w 
czołówce jeżeli chodzi o 
rozwarstwienie dochodów 
w społeczeństwie. O ile w 
1993 r. różnica pomiędzy 
najwyższymi a najniższymi 
wynagrodzeniami sięgała 
493 proc., to w 2008 r. było 
to już ponad 794 proc. Przo-
dujemy także w europejskich 
statystykach dotyczących 
ubogich pracowników. W 
naszym kraju odsetek ten 
wynosi aż 11 proc ogółu 
zatrudnionych.

Niestety rezolucja PE 
nie posiada mocy wiążącej 
i państwa członkowskie 
nie muszą się stosować 
do jej zaleceń. Dopiero 
Komisja Europejska na jej 
podstawie przygotuje pro-
jekt regulacji, co nie ozna-
cza, że będzie on w pełni 
zgodny ze stanowiskiem 
euro-parlamentarzystów. 
Ostateczne rozwiązania 
w tej kwestii poznamy w 
przyszłym roku.

ŁK

Unia podniesie 
nam pensje?Ile wynosi najniższa dopuszczalna 

temperatura powietrza w pracy?

Wykorzystanie rocznej puli urlopu 
a prawo do urlopu na żądanie
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Od nowego roku Górnośląskie 
Centrum Zdrowia Dziecka im. 
Jana Pawła II w Katowicach-
Ligocie zagrożone jest utratą 
płynności fi nansowej. Taką 
informację przekazała na 
posiedzeniu rady społecznej 
szpitala dyrekcja placówki. 
Powód? Nierealne porozu-
mienia płacowe, podpisane 
w ub. roku z organizacjami 
związkowymi lekarzy i pie-
lęgniarek. 

Zakładowa Solidarności 
informuje, że realizacja tych 
umów odbywa się kosztem 
pacjentów. Tylko na wyna-
grodzenia dla personelu kli-
nika przeznacza miesięcznie 
3,6 mln zł, gdy tymczasem 
z  NFZ pozyskuje 4 mln zł. 

– Na utrzymanie szpitala i 
bieżącej działalności pozostaje 
400 tys. zł. Za tę kwotę należy 
kupić leki, środki opatrunko-
we i czystości, uiścić opłaty 
stałe. Wkrótce kontrahenci, 
zaopatrujący nas w formie 
bezgotówkowej, zorientują 
się, że szpital nie ma pienię-
dzy i zakończą współpracę z 
naszą kliniką – mówi Paweł 
Prohaska, przewodniczący 
Solidarności w placówce.

Okazuje się, że konsekwen-
cje złej polityki fi nansowej 
szpitala odczują nie tylko mali 
pacjenci, lecz również szere-
gowi pracownicy. Pracodawca 
już zapowiedział, że w ramach 
oszczędności nie będzie prze-
dłużać umów o pracę na czas 
określony. Zamierza również 
przekazać do fi rm zewnętrz-
nych salowe i pracowników 
działu administracji. 

– Apelujemy do personelu, 
by wspólnie zaprotestował 
przeciwko tym praktykom. 
W naszej klinice lekarze czują 
się, jak pączki w maśle. Po-
rozumienie o podwyżkach 
dyrekcja podpisała z nimi 
pod wpływem szantażu. 
Teraz nie mają zamiaru zre-
zygnować choćby z części 
swoich wygórowanych za-
robków dla ratowania kon-
dycji fi nansowej szpitala, a 
pracodawca nie chce nam 
udzielić informacji na temat 
wysokości przyznanych im 
podwyżek. Co więcej,  lekarze 
znów wysunęli żądania pod-
wyżek, kosztem pozostałych 
pracowników – informuje 
Paweł Prohaska. 

BEA

Wkrótce po strajkach 1980 
r. związkowcy z Solidarności 
z kopalni Anna podjęli decy-
zję o wykonaniu związkowe-
go sztandaru. Wyhaftowały 
go siostry zakonne z klasz-
toru w Raciborzu. Jeszcze 
w tym samym roku w kościele 
pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Pszowie odbyła 
się uroczystość poświęcenia 
sztandaru.

13 grudnia 1980 r. sztandar 
brał udział w uroczystościach 
poświęcenia solidarnościowego 
sztandaru Zakładu Tkanin De-
koracyjnych Welur w Kietrzu. 
– Natychmiast po uroczystoś-
ciach został ukryty przez tam-
tejszych członków Solidarności. 
By upamiętnić te wydarzenia 
nasz sztandar co roku 13 grudnia 
bierze udział w uroczystościach 
w kościele w Kietrzu – mówi 
Marek Ostrowski, przewodni-
czący „S” w kopalni Anna.

W Kietrzu sztandar ukry-
wany był przez miesiąc. Póź-

niej został przewieziony do 
Pszowa, do domu Małgorzaty 
i Franciszka Stokowy. Wkrótce 
milicja zaczęła przeszukiwać 
mieszkania związkowców. 
W tej sytuacji sztandar został 
ukryty w kościele pw. NMP 
w Pszowie, za przyzwoleniem 
proboszcza parafii   ks. Stani-
sława Holona. Tam przeby-
wał do czasu reaktywacji 
związku.

– Nasz sztandar od 1984 r. 
jeździ z nami do Warszawy na 
obchody kolejnych rocznic 
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 
W 1992 r., jako stały uczestnik 
tych uroczystości w kościele na 
Żoliborzu, został uhonorowany 
wyjazdem na poświęcenie od-
słoniętego w Paryżu pomnika 
ks. Jerzego. W kwietniu 1995 
roku sztandar towarzyszył 
nam podczas pielgrzymki do 
Watykanu. Był z nami również 
na Monte Cassino – opowiada 
Marek Ostrowski.

BEA    

W 
siedzibie Za-
rządu Regio-
nu odbyła się 
uroczystość 
wręczenia 

Jeanowi Pierre’owi Stobie-
ckiemu, byłemu wiceprze-
wodniczącemu francuskiego 
związku zawodowego CFDT 
Złotego Medalu Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
nośc. Mający polskie korzenie 
Stobecki razem z kolegami z 
CFDT z regionu  Nord-Pas de 
Calais w latach 80-tych orga-
nizował pomoc humanitarną 
dla naszego regionu. 

Odbierając odznaczenie 
Stobecki zaznaczył, że należy 
się ono wszystkim, którzy po-
magali wtedy Solidarności w 
jej walce o wolność – Chciał-
bym wyraźnie powiedzieć, 
że przyjmuję ten medal, jako 
jeden z wielu działaczy związ-
ku zawodowego CFDT, którzy 
bardzo mocno angażowali 
się w pomoc dla NSZZ Soli-
darność, a także w imieniu 
wszystkich rodzin polskich, 
które mnie  wtedy gościły w 
Polsce, u których mieszkałem, 
które mnie żywiły, nie chcąc 
ode mnie niczego w zamian. 
Oni ryzykowali więcej niż ja 
– mówi Jean Pierre Stobiecki.

Pomoc CFDT dla Solidar-
ności zaczęła się  w 1980 r. za 
pośrednictwem Diecezjalnego 
Komitetu Pomocy Bliźniemu – 
Regionalnego Oddziału w Sos-
nowcu, trwała także w okresie 
stanu wojennego, kiedy to wraz 
z żywnością, lekami, odzieżą 
oraz pieniędzmi dla osób re-

presjonowanych, transporty 
przemycały sprzęt poligrafi czny 
dla podziemnej prasy. 

– Przywoziliśmy całe zgrzew-
ki papieru i tuszu, żeby Soli-
darność mogła działać dalej i 
wydawać biuletyny podziemne. 

Oprócz tego pełniliśmy rolę 
łączników pomiędzy Solidar-
nością i  światem zachodnim. 
Dowiadywaliśmy się co dzieje 
się w Polsce i przekazywaliśmy 
te informacje światu – wspo-
mina wiceprzewodniczący 
CFDT.

Na ten aspekt pomocy uwagę 
zwrócił obecny na uroczystości 
legendarny przywódca strajku 
w Hucie Katowice Andrzej Roz-
płochowski. – Poczucie więzi 
wspólnoty z resztą Europy, z 
ludźmi, którzy mieli odwagę 
do nas przyjechać, żeby uścis-

nąć nam ręce przekazać dary i 
porozmawiać twarzą w twarz. 
To było dla nas najważniejsze, 
ponieważ władza komuni-
styczna w Polsce starała się 
izolować naszą działalność i 
przedstawiać ją jako działalność 
przestępczą – zaznaczył.

Po uroczystości w Zarządzie 
Regionu zgromadzeni pojechali 
do kopalni Wujek, gdzie złożyli 
kwiaty pod krzyżem upamięt-
niającym poległych górników. 
Zwiedzili też Muzeum Izbę 
Pamięci KWK „Wujek”. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Tarnowskie Góry
» KU WOLNEJ POLSCE – POD TAKIM TYTUŁEM 20 paź-
dziernika w Muzeum w Tarnowskich Górach zorganizowana zosta-
ła sesja poświęcona 30. rocznicy powstania Solidarności na Ziemi 
Tarnogórskiej. W przygotowanie panelu zaangażowała się Soli-
darność Powiatu Tarnogórskiego oraz Miejskie Muzeum i Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.  Sesji towarzyszyła 
wystawa Tarnogórska Solidarność 1980 – 1981.

Zabrze
» PRZYGOTOWANIOM DO OBCHODÓW 30. rocznicy po-
wstania zabrzańskiej Solidarności poświęcone zostało ostatnie 
spotkanie Terenowej Sekcji Problemowej Miasta Zabrze, zorgani-
zowane 22 października. Uroczystości odbędą się 10 listopada 
w Miejskim Ośrodku Kultury Guido. – Chcielibyśmy, by część ar-
tystyczną otworzył występ Michała Mańki, młodego artysty śpie-
wającego pieśni barda Solidarności, Jacka Kaczmarskiego – mówi 
Mirosław Grzywa, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej. 
Podczas uroczystości uhonorowanych zostanie kilkanaście Komisji 
Zakładowych NSZZ Solidarność z obszaru działania biura.

Gliwice
» JAK CO ROKU W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ 
Wszystkich Świętych gliwiccy związkowcy odwiedzają groby swo-
ich zmarłych kolegów. – Często są to groby osób, które nie miały 
żadnej rodziny. Od kilkunastu lat wraz z Terenową Sekcją Proble-
mową miasta Zabrze odwiedzamy cmentarze składamy wiązanki 
kwiatów zapalamy znicze oraz modlimy się za tych, których już 
wśród nas nie ma – mówi Bolesław Var Bogya de Csepy z biura 
Terenowego NSZZ Solidarność w Gliwicach. 

Katowice
» GRATULACYJNYMI DYPLOMAMI, ZEGARKAMI, pamiątko-
wymi statuetkami oraz srebrnymi i złotymi monetami uhonorowano 
przewodniczących komisji i kół emerytów i rencistów Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. Wyróżnienia związkowcom wręczył Jan Sosnowski, 
przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. – W ten 
sposób dziękujemy szczególnie aktywnym działaczom  w poprzedniej 
kadencji oraz honorujemy tych, którzy w tym roku obchodzą dwudzie-
stolecie działalności związkowej – mówi Sosnowski.

W latach 80. przysyłali do Polski żywność, leki i sprzęt poligrafi czny. Po 30 latach nadal 
jesteśmy wdzięczni za okazaną wtedy solidarność.

Z BIUR terenowych

Śląsko-Dąbrowska Solidarność 
dziękuje francuskim przyjaciołom

Klinika na krawędzi bankructwa

DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar „S” KWK Anna

Już 8 tydzień salowe z Dąbrowy 
Górniczej okupują tamtejszy 
magistrat. 

Kobiety dostały wsparcie z 
Funduszu Strajkowego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. – 
Wspólnie zdecydowałyśmy, ile 
pieniędzy trafi  do poszczegól-
nych pań. O wysokości kwoty 
decydowało zaangażowanie 
w protest i sytuacja osobista. 
To ważne, że udało nam się 
porozumieć w tej sprawie – 
mówi Elżbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca Solidarności 
w dąbrowskim szpitalu. 

Salowe czekają teraz na orze-
czenie sądu pracy w ich sprawie. 
Chodzi o ustalenie, która z fi rm 
– Aspen czy Naprzód – jest dla 
nich pracodawcą. 

Protestujące wciąż prowa-
dzą w budynku akcję zbierania 
podpisów poparcia dla ich po-
stulatów. – Podpisów przybywa, 
cały czas czujemy wsparcie ze 
strony mieszkańców – podkre-
śla Elżbieta Żuchowicz.

Historia sporu sięga 2004 
roku, kiedy przetarg na sprzą-
tanie dąbrowskiej placówki 
wygrała fi rma Aspen. Ok. 70 
salowych znalazło tam zatrud-
nienie, podpisano też porozu-
mienie gwarantujące im pracę 
i płace. Niedawno odbył się 
kolejny przetarg, który wy-
grała inna firma – Naprzód, 
która odmówiła jednak za-
trudnienia salowych na czas 
nieokreślony.

WG

Salowe czekają na decyzję sądu

Jean Pierre Stobecki odbiera z rąk wiceprzewodniczącego ZR Ryszarda Drabka Złoty Medal Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego

Salowe 
protestują 
już 8 
tydzień
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– Przywoziliśmy całe 
zgrzewki papieru 
i tuszu, żeby 
Solidarność mogła 
działać dalej.
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