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Takiego wzrostu cen dawno nie było. Cukier osiągnął już cenę najwyższą od trzydziestu lat, 
a ekonomiści ostrzegają, że światu grozi stagfl acja wynikająca z ubożenia społeczeństw, trudności ze 
znalezieniem pracy i pochłanianiem oszczędności przez infl ację.

Jest drogo. Będzie jeszcze drożej
W 

pawilonie 
s p o ż y w -
c z y m  n a 
j e d n y m 
z katowi-

ckich osiedli za kilogram 
cukru trzeba zapłacić prawie 
6 zł. Zdaniem ekspedient-
ki, to i tak niedużo, bo w 
niektórych sklepach cena 
cukru wynosi już ponad 
7 zł. Taniej jest tylko w 
dyskontach, a jeszcze na 
początku roku cukier kosz-
tował ok. 2,5 zł.

Wydatki na żywność sta-
nowią jedną piątą wydatków 
Polaków, a drożeją nie tylko 
produkty żywnościowe. 
W górę cały czas idą ceny 
prądu i paliwa. Od week-
endu za litr benzyny trzeba 
zapłacić ponad 5 zł.

Wśród przyczyn takiej 
sytuacji ekonomiści jednym 
tchem wymieniają: luźną 
politykę Fed, zamieszki w 
Północnej Afryce, zadłużenie 
Europy i klęski żywiołowe 
z ostatnich kilku miesięcy. 
Po powodzi, suszy i tajfunie, 
które nawiedziły Australię 
najpierw wzrosły ceny zboża 
a następnie cukru. 

Na cenę cukru istotny 
wpływ ma również polityka 
Unii Europejskiej, w której 
produkuje się o 4 mln ton 
cukru za mało w stosun-
ku do zapotrzebowania. 

To efekt reformy rynku 
cukru przeprowadzonej 
w 2006 roku zmuszają-
cej rolników i cukrownie 
do znacznego ogranicze-
nia produkcji. Brakujący 
na rynku cukier miał być 
sprowadzany z zagranicy, 
głównie z Australii i Bra-
zylii. Po klęskach żywio-

łowych import cukru staje 
się trudniejszy.

Część podwyżek z pew-
nością jest wynikiem speku-
lacji, zwłaszcza w przypadku 
państw szybko rozwijają-
cych się, do których nale-
ży Polska.

Zdaniem wielu ekono-
mistów, prognozy nie są 

zbyt optymistyczne, inflacja 
wpłynie na zmniejszenie 
konsumpcji, co z kolei może 
doprowadzić do osłabie-
nia, a nawet zahamowania 
wzrostu gospodarczego. 
Z tej perspektywy równie 
niepokojące wydają się rzą-
dowe plany objęcia węgla 
podatkiem akcyzowym, co 

niewątpliwie poskutkuje 
wzrostem ceny tego su-
rowca i zaciśnięciem pętli 
podwyżek.

Zbigniew Kruszyński z 
Biura ds. Polityki Społecz-
nej Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność nie ma wątpli-
wości, że dalszy wzrost cen 
produktów żywnościowych 
i nośników energii będzie 
oznaczał ubożenie jeszcze 
większej części polskiego 
społeczeństwa. 

– Dla człowieka, który 
żyje poniżej poziomu eg-
zystencji ważne jest każde 
20 zł – mówi Zbigniew Kru-
szyński. Z szacunków, które 
przedstawia wynika, że po-
niżej minimum egzystencji 
funkcjonują już ponad 4 
miliony Polaków, czyli 1,5 
mln rodzin. – Dla czteroo-
sobowej rodziny minimum 
egzystencji wynosi 1509 zł. 

Za to muszą się wyżywić, 
zrobić opłaty, kupić odzież 
i obuwie. Każda podwyżka 
jest dla strasznym uderze-
niem w najuboższych, a 
w Polsce wciąż oszczędza 
się na najsłabszych – pod-
kreśla. 

Przypomina, że rząd zła-
mał porozumienie z czerwca 
ubiegłego roku dotyczą-
ce progów przyznawania 
pomocy społecznej, które 
w Polsce wciąż są bardzo 
niskie.

Zdaniem przewodniczą-
cego Solidarności Piotra 
Dudy rosnące ceny żywno-
ści i coraz wyższe opłaty za 
media mogą doprowadzić 
do protestów społecznych. 
Związek nie będzie stał 
wtedy z boku. 

– Rząd nie dostrzega ros-
nących gwałtownie cen i 
lekceważy problemy i na-
stroje społeczne – mówi 
Piotr Duda. Zaznacza, że 
ewentualna akcja protesta-
cyjna musi przyjąć formę, 
która zaboli rządzących, 
a nie społeczeństwo. Szef 
związku podkreśla, że jed-
nym z elementów popra-
wy sytuacji powinien być 
wzrost płacy minimalnej, 
co często jest jedyną szansą 
na podwyżki dla najsłabiej 
zarabiających. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Infl acja wpłynie 
na zmniejszenie 
konsumpcji, 
co może 
doprowadzić do 
osłabienia, a nawet 
zahamowania 
wzrostu 
gospodarczego.

Reforma rynku cukru w Unii Europejskiej wprowadzona w 2006 roku spowodowała, że produkujemy go 
zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. W latach 2006-2010 w całej UE zlikwidowanych zostało 
40 procent cukrowni
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TRZY pytania
Anna Lukaszczyk, pedagog, mama czteroletniej Laury

Najbardziej brakuje mi możliwości wyboru
Reforma oświaty nakłada obowiązek 
szkolny na sześciolatnie dzieci. Czy to 
dobre rozwiązanie?

– Nie. W tej sytuacji moje dziecko już 
w przyszłym roku zostanie objęte obo-
wiązkiem szkolnym, mimo że nie ukończy 
jeszcze sześciu lat. Reforma powoduje, że 
jestem zmuszona do posłania pięciolatka do 
przedszkola, chociaż nie jest to konieczne. 
Dziecko ma doskonałą opiekę w domu, 
która obejmuje również edukację. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że rodzin takich jak 
moja jest niewiele, ale najbardziej bra-
kuje mi możliwości wyboru. To ja sama 
wolałabym wybrać, czy dziecko w tym 
wieku mam posłać do przedszkola, czy 
może jeszcze zostawić w domu.
Co budzi pani największe obawy i wąt-
pliwości?

– Przede wszystkim boję się, że dziecko 
będzie emocjonalnie niedojrzałe do pój-
ścia do przedszkola, czy zerówki w szkole, 
bo taka możliwość również istnieje. Oba-
wiam się, że miejsce, w którym dzieci będą 
się uczyły nie zostanie dostosowane do 
ich wieku i potrzeb rozwojowych. Boję 
się również, że mimo pewnych założeń 
programowych dziecko będzie musiało 

siedzieć w ławce przez pięć godzin lek-
cyjnych, a czas nauki nie zostanie prze-
rwany zabawą. Obawiam się również o 
przygotowanie nauczycieli, którzy będą 
prowadzili zajęcia z młodszymi dziećmi. 
Reforma zakłada indywidualne podejście 
do każdego ucznia, ale w sytuacji tak 
małych dzieci i tak dużych klas, jest to 
po prostu niemożliwe. Trzeba pamiętać, 
że różnice w rozwoju emocjonalnym 
między siedmiolatkami urodzonymi na 
początku i pod koniec roku są ogromne. 
W przypadku młodszych dzieci są jesz-
cze większe. Czynniki, które w wieku 

pięciu i sześciu lat powodują u dziecka 
bardzo duży stres negatywny mogą mieć 
wpływ na jego dalszy rozwój, a przede 
wszystkim na nastawienie na chodzenie 
do szkoły, czy przedszkola. Kilkoma sytu-
acjami możemy spowodować, że dziecko 
które jest niedojrzałe do funkcjonowania 
w przedszkolu czy w szkole, nabierze 
awersji na długie lata.
Rząd argumentuje, że w innych krajach 
Europy Zachodniej naukę w szkole roz-
poczynają sześciolatki, a nawet jeszcze 
młodsze dzieci.

– Oczywiście. W Wielkiej Brytanii 
do szkół idą pięciolatki, a w Niemczech 
sześciolatki, ale z drugiej strony w Danii, 
Szwecji i Finlandii dzieci rozpoczynają 
naukę w wieku siedmiu lat. W Finlandii 
system oświatowy i wiedza dzieci np. z 
matematyki jest oceniana najwyżej na 
świecie. Można zadać pytanie, czy po-
ziom nauczania w Finlandii jest tak wy-
soki ze względu na nauczanie w domach 
praktykowane w tym kraju. Jeżeli jednak 
chcemy patrzeć na inne państwa to pod-
patrujmy raczej kraje skandynawskie – na 
nich próbujmy się wzorować. 

AK

Jestem zmuszona do 
posłania pięciolatka 
do przedszkola, 
chociaż nie ma takiej 
potrzeby, ponieważ 
dziecko ma doskonałą 
opiekę w domu.

Dzieci przybywa 
w miastach

O
becnie o posiadaniu dziecka 
decydują praca i pieniądze, nie 
tradycja. Tradycyjny model ro-

dziny wielodzietnej zanika w regionach, 
w których do tej pory był silniejszy niż 
tzw. czynniki ekonomiczne – wynika z 
danych GUS.

Świadczy o tym ujemny wskaźnik 
przyrostu naturalnego np. na Podlasiu czy 
Lubelszczyźnie. – Przyczyn takiej sytuacji 
jest wiele. Trudny rynek pracy, emigracja 
zarobkowa, brak perspektyw – tłumaczy 
socjolog Waldemar Urbanik z Wyższej 
Szkoły TWP w Szczecinie. – No i ściana 
wschodnia chyba najmniej skorzystała 
z profi tów obecności Polski w UE.

Najniższy w Polsce przyrost naturalny 
w 2009 r. notowany był w powiecie haj-
nowskim na Podlasiu. Sama Hajnówka 
ma nie tylko ujemny przyrost, ale i tzw. 
ujemne saldo migracji (więcej ludzi od-
pływa, niż napływa).

Radosław Oryszczyszyn, socjolog z 
Uniwersytetu Białostockiego: – Młodzi 
z tego terenu najpierw przyjeżdżają do 
Białegostoku studiować, a potem najlepsi 
wyjeżdżają do Warszawy.

Choć statystycznie na jedną kobietę 
na wsi wciąż przypada więcej urodzeń 
niż w mieście, szybciej przybywa no-
worodków w miastach (w 2002 r. 41,3 
tys. więcej niż na prowincji, a w 2009 r. 
już 75,5 tys.).

Ucieczkę przyszłych rodziców do 
miast widać, gdy się spojrzy na regiony 
z dodatnim wskaźnikiem przyrostu na-
turalnego. Oprócz tradycyjnie dzietnego 
małopolskiego (+0,30) w czołówce są 
zamożne regiony: pomorskie (+0,39), 
mazowieckie (+0,33) i wielkopolskie 
(+0,28). Szczególnie dużą dynamikę 
wzrostu urodzin notowały w ostatniej 
dekadzie Pomorze i Wielkopolska.

– Od kilku lat obserwujemy prze-
mieszczanie do wielkich miast obecnych 

30-latków – mówi prof. Ryszard Cicho-
cki, socjolog z UAM. – Proces wytwarza-
nia PKB przenosi się do metropolii. To 
trend europejski, tylko u nas przyszedł 
z opóźnieniem.

Od 2006 r. – gdy wydawało się, że 
dobra koniunktura gospodarcza bę-
dzie długotrwała – przyrost naturalny 
Polski jest dodatni. Ale prognozy nie są 
optymistyczne. Według GUS do 2035 r. 
liczba Polaków z obecnych ok. 38 mln 
zmniejszy się o 2 mln.
» rp.pl, 14 marca 2011, Piotr Kobalczyk

Japonia liczy ofi ary 
i straty po tsunami

T
ysiące zabitych, zniszczone miasta, 
drogi, mosty, braki w dostawach 
energii i żywności – to obraz Japo-

nii po piątkowym trzęsieniu ziemi i fali 
tsunami. Ekonomiści szacują, że koszty 
gospodarcze mogą przekroczyć nawet 
180 mld dol. 

– Poszłam na zakupy. Brakuje wszyst-
kiego: mleka, wody, chleba, mrożonek, 
ryb – opowiada Anna, Polka mieszka-
jąca w Tokio. – Po godzinie stania w 
kolejce kupiłam 10 kilo-gramów ryżu. 
Miałam szczęście, bo starczyło tylko dla 
30 osób. Słysza-łam, że kolejne dostawy 
w sobotę.

Japońska gospodarka, trzecia co do 
wielkości na świecie po amerykańskiej 
i chińskiej, liczy straty. Tydzień zaczął 
się fatalnie dla inwestorów giełdowych 
– wczoraj -indeks Nikkei na giełdzie w 
Tokio stracił aż 6,2 proc. Japoński bank 
centralny zasilił rynek fi nansowy -rów-
nowartością 183 mld dol., by nie dopuścić 
do załamania gospodarczego po tsunami 
i dać świeżą gotówkę na kredyty bankom 
komercyjnym. Ekonomiści banku Cre-
dit Suisse szacują, że straty gospodarcze 
będą równie wysokie. Ubezpieczyciele 
mogą być zmuszeni do wypłaty nawet 

35 mld dol. odszkodowań – mniej wię-
cej tyle, ile towarzystwa musiały zapłacić 
za katastrofy na całym świecie w całym 
ubiegłym roku!

Cztery najbardziej poszkodowane 
prowincje wytwarzały ok. 6 proc. japoń-
skiego PKB. Analitycy szacują, że w tym 
kwartale katastrofa osłabi wzrost krajo-
wego PKB nawet o 0,5 pkt proc., a w II 
kwartale – o 1 pkt proc.

Jednym z głównych motorów wzrostu 
gospodarki Japonii jest eksport, m.in. sa-
mochodów czy wysokiej jakości elektro-
niki. Wiele fabryk wstrzymało produkcję 
z powodu awarii elektrowni atomowych 
i związanych z tym niedoborów prądu. 
Dla Japonii to cios, ale nam nie grożą 
pustki w salonach z japońskimi samo-
chodami, bo większość z nich powstaje 
w Europie.

– Z Japonii pochodzi mniej niż 10 
proc. aut, które sprzedajemy w Polsce, 
a reszta z zakładów w Wlk. Brytanii i Hi-
szpanii – mówi rzecznik Nissan Poland 
Krzysztof Kowalski.

– W Brukseli mamy zapasy aut i czę-
ści zamiennych produkowanych poza 
Europą na trzy miesiące – dodaje Robert 
Mularczyk z Toyota Motor Poland. Prze-
stoje w Japonii nie powinny więc mieć 
większego wpływu na rynek samocho-
dowy na świecie.

Ekonomiści uspokajają. – Tragedia nie 
powinna zachwiać światową gospodarką 
– uważa Jakub Borowski, główny ekono-
mista Invest Banku. – Japońska gospodarka 
odczuje tsunami w tym kwartale i następ-
nym. Ale w kolejnych odbudowa kraju 
może wręcz przyspieszyć wzrost PKB.

Tak było po katastrofalnym trzęsieniu 
ziemi w Kobe w 1995 roku. Wtedy, jak 
szacuje bank Credit Suisse, koszty trzę-
sienia sięgnęły aż 350 mld dol. Na odbu-
dowie krocie zarobiły fi rmy budowlane. 
To dlatego ich akcje drożały wczoraj na 
giełdzie w Tokio nawet o 20 proc. 

» Gazeta Wyborcza, 15 marca 2011, 
Leszek Baj, Andrzej Kublik, 

Ireneusz Sudak 

LICZBA tygodnia

1563
pracodawców skontrolowanych w ubie-
głym roku nie zapłaciło pracownikom wy-
nagrodzeń – wynika z danych Państwowej 
Inspekcji Pracy. Kontrole PIP wykazały, 
że co trzeci pracodawca nie płacił zatrud-
nionym pensji, a co czwarty wypłacał je 
nieterminowo. 
U 39 proc. pracodawców stwierdzono 
problemy z wypłatą ekwiwalentów za urlo-
py oraz z zapłatą za godziny nadliczbowe i 
pracę w nocy. W ubiegłym roku PIP ukara-
ła 657 pracodawców mandatami na kwotę 
około miliona złotych. Do sądów trafi ły 
223 wnioski o ich ukaranie, natomiast 
7 wniosków skierowano do prokuratury 
w związku z podejrzeniem przestępstw.
W tym roku kontrole przeprowadzone w 
okręgowych inspektoratach w Łodzi, Bia-
łymstoku i we Wrocławiu wykazały, że w 
styczniu i lutym wzrosły zaległości w wy-
płatach wynagrodzeń w stosunku do tego 
samego okresu w poprzednich latach, choć 
nie przybyło fi rm, które nie płacą ludziom. 

INNI napisali

Ostatni posiedzenie 
Zarządu przed WZD
Przygotowania do Walnego Zebrania Delegatów Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego, sytuacja górnictwie i w 
oświacie oraz relacje z działań Komisji Krajowej były 
najważniejszymi tematami piątkowego posiedzenia 
Zarządu Regionu. 

Było to też ostatnie posiedzenie Zarządu Regionu z udzia-
łem obecnego przewodniczącego ZR Piotra Dudy, który po 
wyborze na stanowisko szefa krajowych struktur związku 
postanowił zrezygnować z kierowania Śląsko-Dąbrowską So-
lidarnością i skoncentrować się na pracy w Komisji Krajowej. 
– W maju minie 16 lat od momentu, gdy rozpocząłem pracę 
w Zarządzie Regionu. Dziękuję Wam za te wszystkie lata, za 
owocną współpracę i za wsparcie z Waszej strony – dziękował 
członkom ZR wyraźnie wzruszony Piotr Duda.

W trakcie posiedzenia omawiano przygotowania do za-
planowanej na 18 marca manifestacji górników ze wszyst-
kich spółek węglowych. Przedstawiciele górniczej Solidarności 
otrzymali zapewnienie, że w demonstracji wesprą ich przed-
stawiciele Solidarności ze wszystkich branż.

W manifestacji weźmie też udział przewodniczący KK 
Piotr Duda oraz członkowie ZR.

Szef regionalnych struktur oświatowej Solidarności Lesław 
Ordon poinformował o akcji zbierania podpisów pod wnio-
skiem o odwołanie minister edukacji narodowej Katarzyny 
Hall. Członkowie ZR zapowiedzieli, że włączą się do pomocy 
w zbiórce podpisów.

Członkowie Zarządu Regionu przyjęli informację z działal-
ności poszczególnych komórek ZR w mijającym okresie spra-
wozdawczym. Ustalono też ostatecznie szczegóły związane z 
organizacją regionalnego Walnego Zebrania Delegatów. WZD 
rozpocznie się o godz. 10.00 24 marca w siedzibie Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w sali im. Lecha 
Kaczyńskiego. Rejestracja delegatów od godz. 9.30. Przed 
zjazdem odbędzie się uroczysta msza św. z udziałem pocztów 
sztandarowych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Katowi-
cach przy ul. Granicznej.

NY

Foto: TŚD
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Dzięki determinacji związ-
ków zawodowych z Kom-
panii Węglowej zarząd 
spółki podjął decyzję o 
zwiększeniu zatrudnie-
nia w roku 2011. Będzie 
to o 1525 osób więcej niż 
zakładał Plan Techniczno-
Ekonomiczny. Związkowcy 
z górniczej Solidarności 
wskazują, że jest to sukces, 
ale zapowiadają kontynu-
ację walki o przyjęcia do 
pracy w Kompanii.  

– Dzięki m.in. dzia-
łaniom medialnym, za-
angażowaniu Wyższego 
Urzędu Górniczego oraz 
groźbie przeprowadzania 
w kopalniach szczegóło-
wych kontroli skłoniliśmy 
zarząd do podjęcia tej 
decyzji. Ale jeśli w tym 
roku Kompania przyjmie 
do pracy ponad 1500 pra-
cowników, to przy zało-
żeniach PTE dotyczących 
obniżenia zatrudnienia o 
2500 pracowników, spółka 
w dalszym ciągu zakładać 
będzie jego zmniejszenie 
o 1 tys. osób. To wciąż jest 
szkodliwe dla bezpieczeń-
stwa górników – wyjaś-
nia Jarosław Grzesik, szef 
Solidarności w Kompanii 
Węglowej.

W oświadczeniu za-
mieszczonym na stronie 
internetowej Kompanii 
Węglowej zarząd spółki 
informuje, że przyjęcia 

do pracy będą realizowa-
ne do poziomu obłożenia 
normatywnego.

Wątpliwości związkow-
ców budzi fakt, że kie-
rownictwo firmy nie chce 
ujawnić, w jaki sposób to 
obłożenie zostało wyliczo-
ne. Przypominają, że od 
listopada bezskutecznie 
wnioskują do zarządu 
o wspólne wyliczenie 
minimalnej ilości osób 
niezbędnych do bezpiecz-
nego funkcjonowania 
poszczególnych kopalni. 
– W czterech kopalniach 
udało nam się dotrzeć do 
takich szczegółowych ob-
liczeń, z których wynika, 
że obłożenie normatywne 
jest tam dużo wyższe, niż 
podaje zarząd. Dlatego w 
dalszym ciągu będziemy 
robić wszystko, by zmusić 
zarządzających Kompa-
nią do ujawnienia nam 
prawdziwych wyliczeń 
– mówi Stanisław Kłysz, 
wiceprzewodniczący So-
lidarności w Kompanii 
Węglowej.

Związkowcy zapowia-
dają, że dla udowodnienia 
swoich racji będą domagać 
się szczegółowych kontroli 
WUG w kopalniach spółki, 
bo jak wskazują, nie wynik 
ekonomiczny, lecz bezpie-
czeństwo pracy górników 
jest najważniejsze.

BEA

T
akie zapowiedzi 
padły w szwajcar-
skim Nyon podczas 
spotkania szefa Eu-
ropejskiej Federacji 

Piłkarskiej z przewodniczą-
cym NSZZ Solidarność Pio-
trem Dudą.

Szef związku przypomniał, 
że zmiany w Europie Środ-
kowo-Wschodniej zostały 
zapoczątkowane w 1980 r. 
właśnie przez nasz związek.  
Piotr Duda zaprosił Michela 
Platiniego, by podczas jednej 
z najbliższych wizyt w Pol-
sce odwiedził historyczną 
salę BHP w Gdańsku. Za-
proszenie zostało przyjęte. 
Podobnie jak propozycja 
wspólnej promocji Solidar-
ności. – Oczywiście, jako or-
ganizacja sportowa musimy 
być neutralni politycznie, ale 
to jest wyjątkowe miejsce 
i moment w historii – powie-
dział Michel Platini.

Ważnym tematem roz-
mów był też problem łamania 
praw pracowniczych w fi r-
mach sponsorujących polski 
futbol. – Wiem, jak ważna 
dla UEFA jest gra fair play. 
Jako Solidarność chcemy, 

by sponsorzy polskiej piłki 
nożnej grali fair w sprawach 
pracowniczych i by nie docho-
dziło tam do dyskryminacji 
związkowców – powiedział 
Piotr Duda.

Michel Platini przyznał, 
że dotarły do niego sygna-
ły o nieprzedłużaniu umów 
o pracę członkom „S” w 
sklepach należących do sieci 
Biedronka. Jak powiedział, 
jest za szukaniem „społecz-
nych rozwiązań”, ale jako 
szef UEFA nie ma możliwo-
ści, by ten problem rozwią-
zać. Zapewnił, że poruszy tę 
sprawę podczas spotkania 
z ministrem sportu Adamem 
Gierszem. – Oczywiście nie 
chodzi tu o zrywanie ja-
kichkolwiek kontraktów 
reklamowych, ale uczulę 

go na problem dobierania 
partnerów do sponsoringu 
– powiedział Michel Platini, 

który zapowiedział też, że 
sprawę poruszy w rozmowach 
z PZPN. – To nasz wspólny 

interes, żeby sytuacja była 
przejrzysta – podsumował 
Piotr Duda.

– Bycie sponsorem tak 
dużej imprezy, jaką jest 
EURO, wymaga ogromnych 
nakładów finansowych. 
Biedronkę stać na to, gdyż 
jej pracownicy wypraco-
wują ogromne zyski. Te 
zyski nie mogą być jednak 
wynikiem łamania praw 
pracowniczych i związko-
wych. Trzeba wykorzystywać 
wszystkie dostępne kanały 
nacisku, aby zmienić tę sy-
tuację. Liczymy na to, że 
dzięki takim inicjatywom  
Biedronka zacznie lepiej 
traktować pracowników 
i rozpocznie prawdziwy, 
a nie pozorowany dialog ze 
stroną społeczną – mówi Al-
fred Bujara, przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu Ban-
ków Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność.

Szef Solidarności wręczył 
prezydentowi UEFA dwie, 
wykonane z węgla przez 
górników z kopalni Bobrek-
Centrum w Bytomiu, fi gurki 
Slavka i Slavki – maskotek 
turnieju EURO 2012. – C’est 
magnifi que – ocenił prezent 
Michel Platini. 

DIKK, ŁK

Prezydent UEFA Michel Platini potwierdził, że EURO 2012 będzie okazją do promocji Solidarności 
i jej dokonań. Powiedział też, że uczuli polskich organizatorów turnieju na problem dobierania partnerów do 
sponsoringu futbolu.

SPOTKANIE DUDY Z PLATINIM

W piątek 18 marca ulicami 
Katowic przejdzie  górnicza 
manifestacja, w której wg 
zapowiedzi związkowców 
weźmie udział przynaj-
mniej 5 tys. osób. W akcji 
wezmą udział przedstawi-
ciele wszystkich działają-
cych w górnictwie central 
związkowych. 

Górnicy będą protesto-
wać m.in. przeciwko planom 
pospiesznej prywatyzacji 
spółek węglowych, oraz 
niekorzystnym zmianom 
w prawie górniczo-geolo-
gicznym, które zdaniem 
związkowców mogą do-
prowadzić do upadłości 
kopalń.  

Wśród przyczyn protestu 
związkowcy wymieniają 
także braki w zatrudnieniu w 
spółkach węglowych, które 
ich zdaniem przyczynia się 
do spadku bezpieczeństwa 
w górnictwie. – Tylko wzrost 
zatrudnienia może popra-
wić bezpieczeństwo pracy 
w kopalniach. Niestety, za-
miast przyjmować ludzi do 
pracy, zwłaszcza tam gdzie 
ich brakuje, spółki redukują 
zatrudnienie. Coraz mniej 
ludzi wykonuje coraz cięższą 
pracę. To już doprowadziło 
do śmierci wielu naszych 
kolegów w ostatnich la-
tach – czytamy w specjal-
nym numerze Błyskawicy, 
zachęcającym do udziału 
w manifestacji.

Manifestacja wyruszy 
o godz. 10 sprzed Spodka w 
kierunku Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, gdzie gór-
nicy wręczą wojewodzie pe-
tycję do premiera. Po wiecu 
przed urzędem demonstracja 
przeniesie się pod siedzibę 
Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Związkowcy 
zapowiadają, że manifestacja 
będzie dosadna i głośna, ale 
jednocześnie bardzo zdyscy-
plinowana. Jednocześnie, jak 
podkreśla Dominik Kolorz, 
szef górniczej Solidarności, 
protest będzie stanowił ostat-
nie ostrzeżenie dla rządu 
i pracodawców.

KAR

Szefowie górniczych 
związków zawodo-
wych spotkali się 
w ubiegłym tygodniu 
z posłami SLD i PJN. 
Przed dwoma tygodnia-
mi odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami 
Klubu Parlamentarne-
go PiS. – Przedstawili-
śmy posłom tych trzech 
ugrupowań informację 
na temat sytuacji w 
branży, nasze stanowi-
sko w warunków sprawie 
ewentualnego debiu-
tu giełdowego spółek 
węglowych oraz wobec 
niekorzystnych dla gór-
nictwa zmian w kilku 
przygotowanych przez 
rząd ustawach. Uzyska-
liśmy zapewnienie ze 
strony posłów, że podej-
mą działania na rzecz 
postulowanej przez stro-
nę związkową publicznej 
debaty na temat górni-
ctwa. Teraz ruch należy 
do posłów – powiedział 
szef górniczej Solidar-
ności Dominik Kolorz. 
– Posłowie PO i PSL nie 
odpowiedzieli na apel 
związków o zorganizo-
wanie takich spotkań, 
co w naszej ocenie jest 
kolejnym przykładem 
lekceważenia elementar-
nych zasad dialogu spo-
łecznego – dodał szef 
górniczej „S”.

Jako Solidarność 
chcemy, by 
sponsorzy polskiej 
piłki nożnej grali 
fair w sprawach 
pracowniczych 
– mówił Piotr Duda

Szef Solidarności wręczył prezydentowi UEFA dwie, wykonane z węgla fi gurki maskotek EURO 2012

Ulicami Katowic przemaszeruje 
wielka demonstracja górników

Sukces związkowców 
z Kompanii Węglowej

Foto: Wojciech Gumułka

Związkowcy zapowiadają, że 
manifestacja będzie „dosadna”

Foto: TŚD

Marszałek województwa ślą-
skiego będzie rekomendował 
zarządowi województwa pod-
pisanie półrocznej umowy z 
Przewozami Regionalnymi, 
która ma zapobiec wprowa-
dzeniu od 22 marca zapo-
wiadanej przez PR korekcie 
rozkładu w regionie.

– To dobra informacja dla 
pasażerów i pracowników kolei. 
Teraz czekamy na piątkowa 
decyzję Zarządu Województwa 
Śląskiego. Jeśli decyzja marszał-
ka zostanie utrzymana, to nie 
pozostanie nam nic innego, jak 
tylko odwołać zapowiedzianą na 
poniedziałek manifestację przed 
Urzędem. To nie oznacza jed-
nak, że problem został rozwią-
zany. Związki zawodowe będą 
podejmować działania, aby 
skłonić zarówno Marszałka, jak 
i władze spółki do działań ma-
jących na celu poprawę sytuacji 
w Śląskim Zakładzie Przewo-
zów Regionalnych – powiedział 
Mariusz Samek, przewodniczący 
związku w Śląskim Zakładzie 
Przewozów Regionalnych w Ka-
towicach.

Tydzień temu kolejarskie 
związki zawodowe działające w 
Śląskim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych zapowiedziały  
manifestację pod Śląskim Urzę-
dem Marszałkowskim. Przy-
czyną planowanej demonstra-
cji była zapowiedź likwidacji 
ok. 100 pociągów w regionie. 
Zdaniem związkowców zawie-
szenie tak dużej liczby kursów 
oznaczałoby zwolnienie z pracy 
ponad 600 pracowników Ślą-
skiego Zakładu PR.

KAR

Z OSTATNIEJ CHWILI:
KOLEJ REGIONALNA
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Dąbrowska Fabryka 
Obrabiarek Defum
» W TO, ŻE FABRYKĘ MOŻNA jesz-
cze uratować wierzą już tylko pracowni-
cy i związkowcy. W ubiegłym tygodniu 
komornik ostemplował wszystkie samo-
chody i nowo wyprodukowaną maszy-
nę. – Zakład tonie, a właściciel, którym 
jest Skarb Państwa i jego przedstawiciel 
Śląski Urząd Wojewódzki, nie reaguje – 
mówi Krzysztof Piętak, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. Jego zdaniem, 
szanse na pomoc publiczną i oddłuże-
nie zakładu obiecywane rok temu przez 
Ministerstwo Skarbu Państwa, z każdym 
dniem stają się coraz mniej realne.

Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze
» ROZMOWY NA TEMAT połączenia 
kombinatu z Jastrzębską Spółką Węglo-
wą, w których uczestniczył przedstawiciel 
Ministerstwa Skarbu Państwa Jarosław 
Tabaka, nie przyniosły rozwiązań. Kolej-
ne zaplanowane zostały na 21 marca.
Związkowcom udało już się osiągnąć 
wstępny kompromis z zarządami obu 
spółek, ale domagają się jeszcze gwa-
rancji ze strony Ministerstwa Skarbu 
Państwa i Ministerstwa Gospodarki. 16 
i 17 marca dojdzie do rozmów między 
przedstawicielami obu resortów. – Ocze-
kujemy, że na kolejne spotkanie przed-
stawiciel Ministerstwa Skarbu przywie-
zie konkretne ustalenia wypracowane 
podczas tych rozmów – mówi Irena 
Przybysz, przewodnicząca Solidarności 
w KK Zabrze.

ZG Sobieski
» BRAKIEM POROZUMIENIA za-
kończyła się kolejna runda negocja-
cji płacowych w Zakładzie Górniczym 
Sobieski. Jeżeli zaplanowane na przyszły 
tydzień rozmowy również zakończą się 
fi askiem, zakładowa Solidarność nie 
wyklucza podjęcia bardziej radykalnych 
działań. Poza kwestiami płacowymi 
głównym problemem w zakładzie, zda-
niem związkowców, są braki w zatrud-
nieniu, które przyczyniają się do pogor-
szenia bezpieczeństwa pracy.

WIEŚCI 
z branż

Zgoda na wypłatę bonusu, 
zmiana umów czasowych 
na umowy na czas nieokre-
ślony dla 100 pracowników 
gliwickiej fabryki Opla oraz 
nowe, bardziej korzystne 
zniżki na zakup samochodów 
produkowanych przez GM – 
to efekt starań Solidarności 
z gliwickiego Opla. 

- W lutym wysłaliśmy do 
kierownictwa GM Europe list 
z naszymi postulatami do-
tyczącymi bonusu, zniżek i 
umów na czas nieokreślony. 
I właśnie uzyskaliśmy od-
powiedź. Przede wszystkim 
mamy zgodę na wypłatę 
bonusu dla pracowników 
-  powiedział Mariusz Król, 
szef Solidarności w gliwi-
ckim Oplu. - Choć bonus to 
zwykle nagroda, to w tym 
przypadku  jest on związa-
ny z drastycznym wzrostem 
kosztów utrzymania w na-
szym kraju. Chodzi o choćby 
częściowe zrekompensowa-
nie podwyżek cen benzyny, 
prądu i podstawowych ar-
tykułów żywnościowych, 

jakie nastąpiły w tym roku. 
Wysokość bonusu oraz spo-
sób i termin wypłaty zosta-
ną ustalone w negocjacjach 
pomiędzy dyrekcją General 
Motors Manufacturing Pol-
ska a międzyzakładową So-
lidarnością. Chcemy, aby to 
nastąpiło jeszcze przed wa-
kacjami – dodał Król.

Do końca pierwszego pół-
rocza setka pracowników 
gliwickiego zakładu, dotych-
czas zatrudniona na umowy 
czasowe otrzyma umowy na 
czas nieokreślony. – Bardzo 
nam na tym zależało i to się 
udało. Wierzymy, że proces 
upowszechniania w naszym 
zakładzie umów beztermino-
wych będzie kontynuowany. 
Przecież zwiększanie stabil-
ności i pewności zatrudnie-
nia leży w interesie nie tylko 
pracowników, ale również 
pracodawców – podkreśla 
szef Solidarności w Oplu.

Pracownicy gliwickiej 
fabryki od dłuższego już 
czasu wskazywali na fakt, 
że zniżki jakie otrzymują 

przy zakupie samochodów 
Opla niewiele się różnią 
od zniżek uzyskiwanych 
standardowo w salonach. 
- Dość powszechną i uzna-
ną praktyką jest udzielanie 
pracownikom danej fi rmy 
motoryzacyjnej korzystnych 
zniżek na jej produkty. W 
GMMP te zniżki wynosiły 
do 21 proc. na określone 
modele w określonych kon-
fi guracjach. Teraz możemy 
otrzymać nawet 32,35 proc. 
upustu od ceny katalogowej  
na zakup pięciodrzwiowej 
Astry IV HB z silnikiem 1,6. 
To najwyższy rabat w histo-
rii Opla w Gliwicach – po-
wiedział Król.  Z kolei przy 
zakupie Astry Classic Combi 
1,6 pracownicy mogą liczyć 
na 26 proc. rabat.

Z rabatów mogą korzy-
stać nie tylko pracownicy 
zatrudnieni przez GMMP, 
ale też zatrudnieni w fa-
bryce przez agencje pracy 
tymczasowej oraz załoga 
Ispolu z Tychów. 

POD

Prokuratura Rejonowa w 
Warszawie wszczęła śledz-
two w sprawie dotyczą-
cej podejrzenia niedopeł-
nienia obowiązków przez 
urzędników Ministerstwa 
Skarbu Państwa podczas 
procesu prywatyzacyjnego 
Elektrociepłowni Zabrze – 
poinformował w miniony 
poniedziałek Piotr Wujec, 
pełnomocnik Wspólnego 
Związkowego Zespołu Ne-
gocjacyjnego EC Zabrze.

– Fakt, że prokuratu-
ra postanowiła wszcząć 
śledztwo po  naszym za-
wiadomieniu pokazuje, 
że nasza negatywna ocena 
postępowania urzędników 
resortu skarbu ma mocne 
podstawy nie tylko etycz-
ne, ale również prawne. 
Niezależnie od tego, czy 
ktoś jest zwolennikiem, czy 
przeciwnikiem sprzedaży 
spółek Skarbu Państwa,  
naruszanie prawa podczas 
procesu prywatyzacji nie 
tylko zwiększa i tak dość 
powszechną, społeczną 

dezaprobatę wobec samej 
prywatyzacji,  ale także 
pogłębia nieufność w sto-
sunku do polskiego syste-
mu prawnego – podkreślił 
Wujec.

W styczniu tego roku  
WZZN złożył w prokuraturze 
zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przez urzędników resortu. 
Zdaniem związkowców, 
umowę prywatyzacyjną 
zawarto bez wymaganego 
prawem zabezpieczenia in-
teresów pracowników pry-
watyzowanej spółki Skarbu 
Państwa, a tym samym nie 
spełniono wymogów za-
wartych w ustawie o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji.  
Zawiadamiający zarzucają 
też złamanie zapisów po-
rozumienia zawartego w 
marcu 2006 roku pomię-
dzy rządem  a centralami 
związkowymi oraz naru-
szenie przez urzędników 
Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

24 listopada 2010 roku 
Fortum Power and Heat pod-
pisało z Ministrem Skarbu 
Państwa umowę kupna 85 
proc. akcji spółki Elektrocie-
płownia Zabrze oraz 85 proc. 
akcji spółki Zespół Elektro-
ciepłowni Bytom. Całkowita 
wartość transakcji wyniosła 
ponad 82 mln zł. 3 stycznia 
oba zakłady zostały formalnie 
przejęte przez nowego inwe-
stora, mimo braku pakietów 
socjalnych dla załóg. Nadal 
trwają negocjacje w sprawie 
pakietów w obu elektrocie-
płowniach. – Nazwa pakiety 
socjalne może być myląca. 
Walczymy o zmniejszenie 
skali i tempa redukcji miejsc 
pracy oraz o odszkodowa-
nia za ich utratę. Czujemy 
się czasami tak, jak lokato-
rzy mieszkań zakładowych 
sprzedani razem ze swoimi 
mieszkaniami prywatnym 
inwestorom –  powiedział 
Mirosław Grzywa, szef So-
lidarności w EC Zabrze i 
rzecznik WZZN.
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17 marca w tyskiej fabryce Fiata odbędzie się wiec protestacyjny. Pracownicy 
domagają się podwyżki wynagrodzeń. – Tak napiętej atmosfery nie było u nas od lat. 
Jeżeli zarząd spółki nie spełni naszych postulatów, rozpoczniemy spór zbiorowy – mówi 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w Fiat Auto Poland.

Będzie protest w Fiacie
O

prócz pra-
cowników 
FAP w pro-
teście wezmą 
udział także 

pracownicy spółek ko-
operujących z Fiatem oraz 
przedstawiciele pozostałych 
organizacji związkowych. 
Od początku pierwszej 
zmiany będą prowadzo-
ne masówki informacyj-
ne oraz akcja ulotkowa. 
O godz.14.00 rozpocznie się 
wiec protestacyjny przed 
zakładem.

Powodem niepokojów 
społecznych w Fiacie jest 
wysokość zarobków. – Po 
tym jak pracownicy ode-
brali ostatnie wypłaty w 
zakładzie zawrzało. Chce-
my pokazać zarządowi 
spółki, jak duże jest nieza-
dowolenie załogi – mówi 
Stróżyk.

Jak tłumaczy przewodni-
cząca, wynagrodzenia pra-
cowników Fiata w styczniu 
i lutym tego roku były o 
wiele niższe od tych sprzed 
paru miesięcy. – W naszym 
zakładzie pracownicy pro-
dukcyjni nie mają stałych 
miesięcznych pensji, tylko 
stawki godzinowe. Gdy 
np. z racji świąt w danym 
miesiącu jest mniej dni 
pracy, otrzymujemy niższe 
wynagrodzenia. Poza tym 
w trakcie rekordowych 
pod względem produkcji 
ostatnich lat na wysokość 
wynagrodzeń w dużym 
stopniu wpływały godziny 
nadliczbowe. Teraz, kiedy 
wcale nie ma nadgodzin 

ponad jedna trzecia pra-
cowników dostaje około 
1.800 zł – wyjaśnia szefowa 
Solidarności w FAP. 

Zakończone w ubiegłym 
tygodniu negocjacje pła-

cowe w tyskiej fabryce nie 
przyniosły porozumienia. 
Solidarność domaga się 
500 zł podwyżki dla każ-
dego pracownika, zmiany 
sposobu wyliczania premii 
efektywnościowej oraz 
wprowadzenia stałych 
miesięcznych wynagrodzeń 
w miejsce stawek godzi-
nowych. W odpowiedzi 
na postulaty związkow-
ców kierownictwo spółki 
zaproponowało wzrost 
wynagrodzeń średnio o 
130 zł oraz utworzenie ko-

lejnej miesięcznej premii 
produkcyjnej w kwocie 60 
zł brutto od 1 czerwca . W 
trakcie kolejnego spotkania, 
które odbyło się we wtorek 
zarząd podwyższył swoją 
wcześniejszą propozycję 
podwyżki do 150 zł.

W czwartek 10 marca 
zakładowa Solidarność 
wystosowała pismo do 
zarządu spółki, w którym 
zażądała natychmiastowe-
go wznowienia rozmów 
i spełnienia postulatów 
płacowych. – Propozycje 

szefostwa są nie do przy-
jęcia. Pracownicy oczekują 
sprawiedliwego wzrostu 
wynagrodzeń, uwzględ-
niającego zarówno wzrost 
kosztów utrzymania, jak 
i rekompensującego brak 
podwyżek w 2009 r. oraz 
zaniżonej premii efektyw-
nościowej a także świątecz-
nej w 2010 r. Jeżeli w ciągu 
7 dni zarząd nie spełni na-
szych żądań rozpoczniemy 
spór zbiorowy – informuje 
Wanda Stróżyk.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Bonus, pewność zatrudnienia i wyższe rabaty Prokuratura bada prywatyzację elektorciepłowni

Chcemy pokazać 
zarządowi spółki, 
jak duże jest 
niezadowolenie 
załogi – mówi 
Wanda Stróżyk.

Tyska fabryka Fiata słynie z doskonałej wydajności i wysokiej jakości produkowanych samochodów

Foto: www.lanciapress.pl
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Zainaugurował działalność 
Komitet Organizacyjny obcho-
dów 30. rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego i wyda-
rzeń grudnia 1981 roku. Na 
czele komitetu stanął Andrzej 
Rozpłochowski, pełnomoc-
nik Marszałka Województwa 
Śląskiego. 

– Chcemy, aby te obchody 
miały charakter szczególny i wie-
lowymiarowy. Chcemy dotrzeć 
do młodych ludzi. Planujemy 
m.in. koncert w Spodku i wido-
wisko multimedialne z udzia-
łem grup rekonstrukcyjnych, 
odtwarzających wydarzenia 
grudnia 1981 roku – powiedział 
Andrzej Rozpłochowski. – Ten 
element edukacyjny jest dla nas 
szczególnie istotny. Dlatego ob-
chodom mają towarzyszyć se-
minaria i konferencje naukowe, 
a także publikacje książkowe 
i fi lmowe – dodał Eugeniusz 
Karasiński, szef Stowarzyszenia 

Represjonowanych w Stanie 
Wojennym. Organizatorzy 
chcą, aby podczas uroczysto-
ści upamiętnione zostały nie 
tylko wydarzenia w kopalni 
Wujek, ale również w innych 
zakładach regionu, w tym w 
Hucie Katowice oraz kopal-
niach Piast i Ziemowit.

W skład Komitetu Organi-
zacyjnego obok Andrzeja Roz-
płochowskiego i Eugeniusza 
Karasińskiego wchodzą m.in. 
Mirosław Truchan, wiceprze-
wodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ So-
lidarność, Stanisław Płatek, szef 
Zarządu Krajowego Związku 
Więźniów Politycznych Okresu 
Stanu Wojennego, Krzysztof 
Pluszczyk, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek, Prze-
mysław Miśkiewicz, szef Sto-
warzyszenia Pokolenie, szef 
Solidarności w KWK Wujek 

Andrzej Grolik, wiceprzewod-
niczący Solidarności w Hucie 
Katowice (obecnie MittalSteel 
Poland) Stanisław Szrek, a także 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych Katowic i Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Powołano też Komitet Ho-
norowy, do którego zaproszo-
no m.in. byłego prezydenta RP 
Lecha Wałęsę, przewodniczące-
go Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka, przewodniczą-
cego Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność Piotra Dudę, woje-
wodę śląskiego oraz metropo-
litę katowickiego. – Do udziału 
w organizacji obchodów zapra-
szamy przedstawicieli wszyst-
kich środowisk wywodzących 
się z ruchu solidarnościowego. 
To szczególna rocznica, którą 
chcemy zorganizować i ob-
chodzić ponad podziałami – 
podkreślił Karasiński.

NY

Sąd Rejonowy w Pszczynie 
uniewinnił dyrektora Zakła-
du Poprawczego i Schroniska 
dla Nieletnich w Pszczynie 
z zarzutów postawionych 
mu przez zakładową Soli-
darność. 

Związkowcy oskarżają 
pracodawcę o utrudnianie im 
od 2001 r. działalności i dys-
kryminowanie pracowników 
z powodu przynależności do 
Solidarności. Sąd uznał, że 
zarzuty postawione dyrek-
torowi nie noszą znamion 
dyskryminacji. Solidarność 
z ZPiSdN w Pszczynie zapo-
wiada złożenie apelacji od wy-
roku do sądu II instancji

– Nie mamy wyjścia, bę-
dziemy walczyć o prawdę. 
Ten werdykt jest dla nas 
niezrozumiały. Wszystkie 
przedstawione fakty popar-
liśmy stosowną dokumenta-
cją i zeznaniami świadków. 

Zupełnie nie przekonały nas 
argumenty zawarte w ustnym 
uzasadnieniu wyroku. Prze-
analizujemy je dokładnie, gdy 
otrzymamy jego pisemną wer-
sję – mówi Zbigniew Jacek, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

To właśnie jego szcze-
gólnie dotknęły działania, 
oceniane przez związkow-
ców, jako dyskryminacyj-

ne. Dyrektor odmówił mu 
m.in. dofinansowania do 
studiów podyplomowych, 
wstrzymał zgodę na odde-
legowanie go na szkolenia 
związkowe, odebrał mu 
dodatek motywacyjny do 
pensji. – Skierował mnie na 
upokarzające badania neu-
rologiczne, psychiatryczne 
i psychologiczne do kliniki 
MSWiA w Katowicach, gdzie 
badani są wyłącznie funkcjo-
nariusze mundurowi. Ja, jako 
nauczyciel – cywil podlegam 
Karcie Nauczyciela – mówi 
Zbigniew Jacek. Przewodni-
czący wystąpił do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji o zajęcie stanowiska 
w sprawie zasadności tych  
badań w jego przypadku. 
Centralna Komisja Lekarska 
MSWiA uznała badania za 
bezprawne.

 BEA

Protest w nauce
» KRAJOWA SEKCJA NAUKI NSZZ So-
lidarność zdecydowała o przeprowadzeniu 
referendum strajkowego, jeśli w przyszłym 
tygodniu Sejm przyjmie projekt nowelizacji 
ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o stop-
niach naukowych i tytule naukowym. Refe-
rendum zorganizowane zostanie w obronie 
nabytych praw pracowników naukowych.
W przypadku przyjęcia projektu nowelizacji 
związkowcy zamierzają zwrócić się do pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego o jego 
niepodpisanie. Przygotowali także analizę 
prawną, wskazującą na wiele zapisów, które 
ich zdaniem są niekonstytucyjne. – Wszyst-
ko w rękach Sejmu. Wielu posłów koalicji 
rządowej uważa, że część zapisów projektu 
ustawy nadaje się do kosza, ale obawiam 
się, że gdy przyjdzie do głosowania, to górę 
nad względami merytorycznymi weźmie 
dyscyplina partyjna – mówi prof. Edward 
Malec, przewodniczący KSN.
Związkowcy zapowiadają, że jeżeli dojdzie 
do ewentualnej nowelizacji ustawy, to rozpo-
czną spór zbiorowy z rządem. Jeśli w czasie 
jego trwania nie dojdzie do porozumienia 
w sprawie poprawy wynagrodzeń pracowni-
ków naukowych, to wówczas KSN przygotu-
je się do referendum strajkowego   

DIKK, BG

Solidarność w bankowości
» ZWIĄZKOWCY z sektorów bankowego 
i handlowego spotkali się Katowicach z 
Dariuszem Gojowczykiem z Działu Rozwo-
ju Związku Komisji Krajowej, który zapre-
zentował im nową koncepcję Solidarności 
dotyczącą pozyskiwania członków związ-
ku. Jednym z jej elementów jest ścisły kon-
takt z branżami. – Dzięki współpracy 
z Sekcją zyskujemy możliwość dotarcia do 
wszystkich oddziałów banków w Polsce. 
Świetnie, że Sekcja powołała własnego 
koordynatora ds. rozwoju związku. Dzięki 
naszej rozbudowanej strukturze będziemy 
mogli bankowców wspomagać i wspólnie 
działać – mówi Dariusz Gojowczyk.
Zdaniem Mieczysława Bielawskiego, szefa 
Sekcji Krajowej Banków, walka o nowych 
członków jest konieczna, bo spada uzwiąz-
kowienie w Sekcji, która obecnie liczy ok. 
5 tys. członków, przy 170 tys. osobach 
zatrudnionych w całym sektorze. – Związek 
w bankach jest potrzebny, bo w sektorze 
dochodzi do nadmiernej eksploatacji pra-
cowników i zastraszania ich – podkreśla 
Bielawski.

DIKK, BG

WIEŚCI 
z kraju

Zaostrza się konfl ikt 
płacowy w energetyce 
P

owodem sporów 
są niezrealizo-
wane od wielu 
miesięcy żądania 
związkowców z 

Solidarności, dotyczące 
10-procentowej podwyżki 
wynagrodzeń dla pracow-
ników zatrudnionych w 
sektorze energetycznym. 
Związkowcy przypominają, 
że w niektórych grupach 
kapitałowych od kilku lat 
ustalane były tylko kilku-
procentowe regulacje płac 
lub też w ogóle podwyżek 
nie było. 

– Po likwidacji ustawy o 
kształtowaniu wynagrodzeń 
została tylko „kominówka”, 
dzięki której wyłącznie 
pensje pracodawców z au-
tomatu wzrastają minimum 
o wskaźnik inflacyjny, a 
szeregowi pracownicy nie 
mogą liczyć na nic – mówi 
Roman Rutkowski, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej 
Energetyki. 

W ocenie związkow-
ców ta ustawa stwarzała im 
możliwości do prowadze-
nia negocjacji płacowych, 
wywierania nacisków na 
pracodawców oraz niwe-
lowania dysproporcji w 
wynagrodzeniach pracow-
ników. Po jej likwidacji 
przedstawiciele SKE zawnio-
skowali podczas posiedze-
nia Zespołu Trójstronnego 
ds. Energetyki o powołanie 
komisji, której zadaniem 
miało być opracowanie 
sposobów kształtowania 
wynagrodzeń w grupach 
kapitałowych funkcjonu-
jących w sektorze. 

– Już po dwóch spotka-
niach komisji zdaliśmy sobie 
sprawę, że ze strony rządu i 
pracodawców nie ma jakiej-
kolwiek woli porozumienia. 
Problem postanowiliśmy 

rozwiązać definitywnie, 
jeszcze podczas zaplanowa-
nego na grudzień ubiegłym 
roku posiedzenia Zespołu 
Trójstronnego. Okazało 
się, że spotkanie zostało 
przełożone na styczeń i nie 
odbyło się do dziś. Dlate-
go postanowiliśmy wziąć 
sprawy w swoje ręce. We 
wszystkich grupach kapi-
tałowych rozpoczęliśmy 
spory zbiorowe, w ramach 
których zamierzamy pro-
wadzić negocjacje płacowe 
z pracodawcami – mówi 
Roman Rutkowski.

Od przebiegu negocjacji 
związkowcy uzależniają 
dalszy scenariusz sporów 
zbiorowych. Nie wykluczają 
zorganizowania ogólnopol-
skiej manifestacji bądź akcji 
strajkowej. Poważnie roz-
ważają również zawieszenie 
swojego udziału w pracach 
Zespołu Trójstronnego ds. 
Energetyki. 

– W energetyce i w górni-
ctwie, a za chwilę w różnych 
innych branżach, będą zaost-
rzały się konfl ikty, ponieważ 
rząd przymyka oczy na to, 
że zarządy spółek naruszają 

prawo, nie przystępując do 
negocjacji i dialogu społecz-
nego. Prawo powinno być 
wszędzie równo respekto-
wane. Nietrudno zauważyć, 
że pracodawcy go nie prze-
strzegają, a rząd i organy ści-
gania to tolerują. To typowa 
arogancja władzy, tej przez 
duże „W” i tej w zakładach 
pracy. Przykład idzie od góry, 
ryba psuje się od głowy – 
mówi Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Związkowcy z Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność rozpoczęli spory zbiorowe  
we wszystkich grupach kapitałowych funkcjonujących w energetyce. 

Konfl ikty będą 
zaostrzały się, 
ponieważ rząd 
przymyka oczy na 
naruszanie prawa 
przez zarządy 
spółek.

Przygotowania do obchodów Będziemy walczyć o prawdę

Związkowcy przypominają, że w niektórych grupach kapitałowych od kilku lat w ogóle podwyżek nie było

Foto: w
ikipedia.pl
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Rusza nowy cykl szkoleń w ramach projektu „Dialogiem, nie styliskiem – 
profesjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego”. 
Prezentujemy harmonogram szkoleń. 

Więcej na stronie www.solidarnosckatowice.pl oraz www.dialogspoleczny.eu.

Reklama

SUDOKU
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2011 r.):       1.386,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2010 r.):  3.438,21 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 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 

z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2011 r.):  873,82 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2011 r.):  672,16 zł

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ustawa Kodeks pracy:

§

Ustawa Kodeks pracy:

Komunikat dla 
Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz 
nieskładające aktualnej ankiety informacyjnej, 
analizy składek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach 
składania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2011 
roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa 
się do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2011 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2011 
roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2011 roku.

PIT 4R – należało złożyć do 31 stycznia 2011 roku.

PIT-y 11 i 8C – rozliczeniowe z tytułu podat-
ku dochodowego od osób fizycznych należało zło-
żyć do 28 lutego 2011 roku do urzędu skarbowego, 
a do 15 marca 2011 roku wysłać podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 
2010 upływa 31 marca 2011 roku.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112,
 tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidar-
nosckatowice.pl, udostępnił do pobrania druki 
bilansu, rachunku wyników, informacji dodat-
kowej – załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 
Do pobrania/Druki fi nansowe).

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

C
zy pracodawca 
ma prawo inge-
rować w to, kiedy 
jaki dzień wybiorę 
jako dzień wolny 

za dodatkową pracę w sobotę? 
Pracodawca mówi np.: „W po-
niedziałek nie, w piątek również 
nie, w środę także nie – pozo-
staje tylko wtorek lub czwar-
tek. To kiedy pana nie będzie 
w pracy?”. Czy pracodawca 
postępuje zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy?

Zacząć należy od tego, ja-
kiego rodzaju była to praca. 
Czy sobota była normalnym 
dniem pracy i pozostał Pan 
„po godzinach”, czy praca 
w tym dniu nie była pla-
nowana i wynikała z ko-
nieczności?

Jeśli do czynienia mamy 
z pierwszą sytuacją, to o 

terminie odbioru czasu wol-
nego decyduje albo pra-
cownik (art. 1512 § 1 K.p.), 
odbierając wolny czas we 
wskazanym przez siebie 
terminie w proporcji 1 : 1 
za każdą przepracowaną 
godzinę ponad standardo-
wy czas pracy, albo praco-
dawca (art. 1512 § 2 K.p.), 
udzielając czasu wolnego 
w proporcji 1 : 1,5.

Jeśli zaś praca w sobotę 
była pracą w dniu wolnym 
od pracy wynikającym z 
rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy, to o termi-
nie odbioru dnia wolnego 
decydują razem pracownik 
i pracodawca. Wynika tak 
z art. 1513 K.p., zgodnie 
z którym pracownikowi, 
który ze względu na oko-

liczności przewidziane w 
art. 151 § 1 wykonywał pracę 
w dniu wolnym od pracy 
wynikającym z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu 
pracy, przysługuje w zamian 
inny dzień wolny od pracy 
udzielony pracownikowi 
do końca okresu rozlicze-
niowego, w terminie z nim 
uzgodnionym.

Na podstawie powyższe-
go przepisu pracownikowi 
należy udzielić całego dnia 
wolnego od pracy w zamian 
za pracę w dniu wolnym, 
bez względu na to, ile go-
dzin pracownik tego dnia 
przepracował (uwzględnia-
jąc jednak normę dobową, 
obowiązującą pracownika). 
Może się bowiem zdarzyć, 
że pracownik przepracuje 

więcej niż 8 godzin w takim 
dniu (wolnym teoretycznie 
od pracy) i powstaną, oprócz 
konieczności oddania dnia 
wolnego, jeszcze godziny 
nadliczbowe.

Powyższe oznacza, że 
pracownik i pracodawca 
wspólnie muszą uzgodnić 
termin odbioru dnia wol-
nego, uwzględniając przy 
tym zarówno konieczność 
prawidłowego funkcjono-
wania zakładu pracy, jak i 
potrzeby pracownika. Należy 
więc dojść do porozumie-
nia, przy czym obie strony 
mają prawo przedstawić 
swoje propozycje terminów. 
Z nich należy wybrać termin 
dogodny dla obu stron.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zatrudniłem się jako pracow-
nik sklepu spożywczego na 
pełen etat na umowę o pracę. 
W umowie mam, że powinie-
nem przepracować 40 godzin 
tygodniowo. Czy to oznacza, 
że w miesiącu wychodzi ok. 
160 godzin, czy więcej? Pra-
cuję od poniedziałku do nie-
dzieli włącznie, w godzinach 
od 16 do 23 (7 godzin). Czy 
taki sposób zatrudnienia jest 
w porządku?

Przepisy Kodeksu pracy w 
sposób jednoznaczny okre-
ślają, ile godzin w ciągu doby 
i tygodniowo pracownik po-
winien pozostawać w dyspo-
zycji pracodawcy w zakładzie 
pracy lub w innym miejscu 
wyznaczonym do wykony-
wania pracy. Z przepisów też 
wynika, ile godzin w miesią-
cu powinien przepracować 
pracownik zatrudniony na 
pełen etat.

Zgodnie z art. 129 § 1 K.p. 
czas pracy nie może prze-
kraczać 8 godzin na dobę 
i przeciętnie 40 godzin w 
przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym nie-

przekraczającym 4 miesięcy. 
Są oczywiście wyjątki od tej 
zasady, jednak w Pana przy-
padku nie będą one miały 
zastosowania.

Powyższe oznacza, że pra-
cownik nie powinien praco-
wać stale 7 dni w tygodniu, 
sytuacja taka jest bowiem 
nieprawidłowością. W ten 
sposób odbierane jest pracow-
nikowi prawo do co najmniej 
35 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, obejmującego 
co najmniej 11 godzin nie-
przerwanego odpoczynku 
dobowego, o którym mowa 
w art. 133 § 1 K.p.

Co prawda podany w py-
taniu dobowy czas pracy nie 
przekracza 8 godzin, jednak 
przekroczona jest tygodnio-
wa norma czasu pracy. W 
związku z tym konieczne 
jest rekompensowanie czasu 
przepracowanego ponad 
podane normy w trakcie 
okresu rozliczeniowego w 
taki sposób, aby zostały za-
chowane normy przeciętnie 
40-godzinnego i jednocześ-
nie przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy, a także za-

pewnienie pracownikowi 
35 godzin nieprzerwanego 
wypoczynku.

Należy także ustalić, jaki 
jest obowiązujący pracow-
nika wymiar czasu pracy w 
danym okresie rozliczenio-
wym. Zgodnie z art. 130 § 1 
K.p. obowiązujący pracow-
nika wymiar czasu pracy 
w przyjętym okresie roz-
liczeniowym oblicza się w 
następujący sposób:
1. należy pomnożyć 40 go-

dzin przez liczbę tygodni 
przypadających w okresie 
rozliczeniowym, 

2. a następnie dodać do 
otrzymanej liczby godzin 
iloczyn 8 godzin i liczby 
dni pozostałych do końca 
okresu rozliczeniowego, 
przypadających od po-
niedziałku do piątku. 
Co do zasady, każde święto 

występujące w okresie rozli-
czeniowym i przypadające 
w innym dniu niż niedziela 
obniża wymiar czasu pracy 
o 8 godzin (art. 130 § 2 K.p.). 
Jeśli jednak zgodnie z przyję-
tym rozkładem czasu pracy 
święto przypada w dniu wol-

nym od pracy, wynikającym 
z rozkładu czasu pracy w 
przeciętnie pięciodniowym 
tygodniu pracy, to już nie 
powoduje ono obniżenia 
wymiaru czasu pracy (art. 
130 § 21 K.p.). Tak ustalony 
wymiar czasu pracy jest po-
mniejszany o liczbę godzin 
usprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy, przypadających 
do przepracowania w czasie 
tej nieobecności, zgodnie z 
przyjętym rozkładem czasu 
pracy art. 130 § 3 K.p.).

Jak widać z powyższego, 
miesięczny wymiar czasu 
pracy to nie zawsze 160 go-
dzin, ponadto nie należy 
dopuszczać do sytuacji, w 
której praca jest świadczo-
na ponad podane normy 
czasu, np. przez 7 dni w 
tygodniu.

Pracodawca więc w spo-
sób nieprawidłowy ustalił 
czas świadczenia pracy, w 
związku z czym naruszył 
prawa pracownika w tym 
zakresie.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Dzień wolny za pracę w sobotę

Praca 7 dni w tygodniu, od poniedziałku 
do niedzieli – czy to zgodne z prawem?
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A MNIE to pasjonuje

W miniony piątek 55-letni 
Zygmunt Urzędnik, szty-
gar z kopalni Knurów-
Szczygłowice, a zarazem 
związkowiec z tamtejszej 
Solidarności zajął I miejsce 
w dorocznym konkursie na 
Fotografa Roku Okręgu 
Śląskiego Związku Foto-
grafików Polskich. Jury 
doceniło jego fotografi ę 
pt. „Śnieżyca na Skrzycz-
nem”.

Fotografiką przyrodniczą 
zainteresował się w latach 
80. ubiegłego wieku. Wtedy 
kupił pierwszą lustrzankę, 
radziecki aparat Zenit. 
U początku XXI w. był już 
właścicielem analogowej 
Minolty. Później była cy-
frowa Konica Minolta, 
a następnie zakupił lu-
strzankę Canona. – Teraz 
ciągle rozglądam się za 
czymś lepszym i oszczę-
dzam na ten sprzęt – mówi 
pan Zygmunt.

W 2004 r. wstąpił do 
Okręgu Śląskiego Związ-
ku Polskich Fotografów 
Przyrody, liczącego w całej 
Polsce ok. 500 członków. 
Łączy ich pasja fotogra-
fowania oraz wyjazdy na 
wspólne plenery fotogra-

ficzne. Dużą popularnością 
cieszą się plenery zimowe 
organizowane przez Okręg 
Śląski ZPF w Beskidzie Ślą-
skim i Żywieckim. Przyjeż-
dżają na nie fotograficy z 
całego kraju. 

Sztuka fotograficzna 
pana Zygmunta prezento-
wana była na wielu zbio-
rowych wystawach m.in. 
na zorganizowanej dwa 
lata temu w Górnośląskim 
Centrum Kultury dużej 
wystawie pt. „Oczami ślą-
skich fotografów” zna-
nej również jako „Ptoki 
i krzoki”. Ta ekspozycja 

brała też udział w Festiwa-
lu Fotografii Przyrodniczej 
w Ustroniu, prezentowana 
była i wciąż jest w licznych 
śląskich muzeach i parkach 
narodowych. 

Wiele fotografii autor-
stwa pana Zygmunta ma 
swoją historię. – W czerwcu 
2004 r. byliśmy całą grupą 
na Słowacji na Międzynaro-
dowym Festiwalu Fotogra-
fii Przyrodniczej. Podczas 
burzy znalazłem się przy 
potoku górskim, gdzie po-
jawiła się ściana deszczu. 
Złapałem moment, gdy 
ulewa nabierała dynami-

ki. Fotografię naturalnie 
zatytułowałem „Ulewa”. 
Pół roku wisiała w galerii 
internetowej, skąd trafiła 
w dużym powiększeniu do 
Melbourne w Australii. Była 
również prezentowana na 
wystawach i konkursach 
fotograficznych – opo-
wiada Zygmunt Urzędnik. 
Ogromnym sentymen-
tem pan Zygmunt darzy 
również swoją fotografię 
„Skoro świt w Pieninach”. 
– W dolinach snuje się 
mgła nad Dunajcem, a z tej 
mgły, wyłaniają się szczyty 
górskie w barwach świtu 
– opisuje zdjęcie Zygmunt 
Urzędnik, który jednocześ-
nie przyznaje, że fotogra-
fowanie wciąż uwrażliwia 
go na piękno natury. – To 
w mojej pasji jest piękne i 
bardzo cenne – mówi pan 
Zygmunt.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wszystkich związkow-
ców, którzy chcieliby 
opowiedzieć o swoich 
talentach, pasjach, zain-
teresowaniach prosimy 
o kontakt z redakcją TŚD.

Przebudowany budynek Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści został nominowany do 
ogólnopolskiego konkursu 
Architektura XXL na inter-
netowym portalu Sztuka 
Architektury

– Już sama nominacja do 
tego prestiżowego konkursu 
stanowi dla mnie zaspokojenie 
architektonicznych ambicji. 
Zwłaszcza, że z realizacją wy-
konanego projektu zżyłem się 
i traktuję, jak własne dziecko. 
Rzadko uczestniczę w konkur-
sach, ale to jest architektonicznie 
dobry obiekt, którym można 
śmiało się pochwalić – mówi 
autor przebudowy architekt 
Jacek Foryś. 

Zdaniem Forysia, podstawo-
wym atutem przebudowanego 
budynku Śląsko-Dąbrowskiej 
jest jego nowoczesny charakter. 
Co bardzo ważne, wkompo-
nowany w otoczenie obiekt, 
utożsamiany jest z inwestorem 
przebudowy. 

– Cała przebudowa została 
oparta na kanwie dobudo-
wanej sali konferencyjnej, 
później nazwanej imieniem 
Lecha Kaczyńskiego. Odczu-
wam ogromną satysfakcję, gdy 
słyszę, że na osobach, które 
zobaczyły ją po raz pierwszy 
zrobiła ogromne wrażenie – 
mówi Jacek Foryś.

Sala konferencyjna należy 
do najnowocześniejszych tego 

typu obiektów w województwie 
śląskim. Wyposażona jest m.in. 
w zdalnie sterowane kamery, 
ekrany i rzutniki oraz nowo-
czesny sprzęt audiowizualny, 
DVD oraz dostęp do interne-
tu. Dzięki tym urządzeniom 
można m.in. rejestrować w 
całości przebieg konferencji 
w celu późniejszego odtwo-
rzenia ich przebiegu. W sali 
znajdują się również kabiny 
do tłumaczeń symultanicz-
nych. Obiekt może pomieścić 
ponad 200 osób. Można go 
podzielić specjalną kurtyną na 
dwie mniejsze sale, w których 
równolegle mogą odbywać się 
konferencje. Dużym atutem 
sali im. Lecha Kaczyńskiego jest 
dodatkowa infrastruktura m.in. 
dużą liczba miejsc parkingo-
wych i bar z cateringiem. 

– Konkurencja w konkursie 
Architektura XXL jest spora i 
dobra, a jurorzy bardzo wy-
magający. Poza budynkiem 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności nominowanych jest 
jeszcze sześć bardzo solidnie 
wykonanych obiektów. A 
każdy z jego autorów wyszedł 
na boisko po to, żeby wygrać 
– mówi Jacek Foryś. 

Głosy na projekt przebu-
dowy autorstwa Jacka Forysia 
oddawać można do 5 maja 
br. na adres www.sztuka-ar-
chitekutry.pl.

BEA

U
miejętna au-
toprezentacja, 
asertywność i 
komunikacja są 
tak naprawdę 

elementami technik nego-
cjacyjnych. Nauczenie się 
ich oznacza opanowanie 
sztuki negocjacji. Atutem 
profesjonalnego działacza 
związkowego powinna być 
wiedza z zakresu prawa pracy 
i umiejętności komunika-
cyjne – wyjaśnia Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik z Biura ds. 
Rozwoju i Szkoleń Związko-
wych oraz Współpracy Za-
granicznej, koordynatorka 
projektu.

Szkolenia mają podnieść 
umiejętności negocjacyjne 
działaczy związkowych właś-
nie poprzez wzmocnienie ele-
mentów związanych z komu-
nikacją. Zdaniem Agnieszki 
Lenartowicz-Łysik, poznanie 
kanonów towarzyszących 
autoprezentacji, asertywności 
i umiejętnemu prowadzeniu 
dialogu, pomoże działaczom 
związkowym w opanowaniu 
stresu towarzyszącego każ-
dym negocjacjom. 

Izabela Będkowska, prze-
wodnicząca Solidarności w 
spółce Bitron w Sosnowcu 
przyznaje, że taka wiedza 
rzeczywiście może dodać 
pewności siebie i pomóc w 

zapanowaniu nad stresem. 
W szkoleniu z negocjacji 
uczestniczyła po raz pierwszy, 
ale ma już za sobą niejedne 
rozmowy płacowe. Podkreśla, 
że osiągnięcie porozumienia 
z pracodawcą staje się coraz 
trudniejsze. – Coraz trudniej 
prowadzić rozmowy. Praco-
dawcy też uczestniczą w szko-
leniach z technik negocjacyj-
nych, więc my tym bardziej 
powinniśmy się uczyć – mówi 
Izabela Będkowska.

Związkowcy, którzy wzięli 
udział w szkoleniu zwracają 
uwagę na elementy auto-
prezentacji i mowy ciała, 
które będą przydatne nie 
tylko podczas negocjacji 

w zakładzie pracy, ale rów-
nież w trakcie rozmów z 
dziennikarzami. – Nie zda-
wałam sobie sprawy z tego, 
że postawa jaką przyjmu-

ję ma ogromne znacznie. 
Zawsze skupiałam się na 
tym, co chcę przekazać, 
a nie zwracałam uwagi na 
tak istotne elementy, jak 
gesty czy mimika twarzy – 
podkreśla Będkowska. – Są 
pewne nawyki, które trze-
ba w sobie wypracować, a 
każde takie szkolenie jest 
ich wpajaniem – dodaje 

Tomasz Krzak, koordyna-
tor związkowy.

Dla Andrzeja Dudzika, 
przewodniczącego Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność 
w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji w 
Jaworznie, oprócz ćwiczeń 
praktycznych, bardzo ważna 
była możliwość rozmowy 
i wymiany doświadczeń 

negocjacyjnych ze związ-
kowcami z innych zakładów 
pracy i branż. – To nowe, 
bardzo cenne doświadcze-
nia – mówi Andrzej Dudzik. 
On również zwraca uwagę 
na konieczność powtarzania 
tego typu szkoleń i utrwa-
lania wiedzy.

Zdaniem Tomka Krzaka, 
szkolenie skierowane jest 
do wszystkich, zarówno 
do osób rozpoczynających 
działalność związkową, jak 
i doświadczonych działa-
czy, którzy brali już udział 
w negocjacjach. Dla tych 
pierwszych to wskazówka 
na przyszłość, dla drugich 
usystematyzowanie wie-
dzy. – Niezależnie od tego, 
jakie mamy doświadczenia 
cały czas powinniśmy się 
uczyć czegoś nowego – mówi 
Tomek Krzak. Podkreśla, że 
atutem szkolenia są również 
trenerzy posiadający do-
świadczenie w mediacjach 
i prawie pracy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Więcej informacji na 
temat możliwości skorzy-
stania ze szkolenia, termi-
nów stacjonarnych i wyjaz-
dowych można znaleźć na 
www.dialogspoleczny.eu.

Trzydniowe spotkania obejmujące techniki negocjacyjne z uwzględnieniem elementów autoprezentacji, 
mowy ciała i komunikacji. Ten cykl szkoleń jest drugą, kluczową częścią projektu „Dialogiem nie styliskiem 
– profesjonalizacja NSZZ Solidarność jako partnera dialogu społecznego”.

Komunikacja w dialogu społecznym

Nasz budynek nominowany 
do Architektury XXL

Związkowiec fotografem roku

Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń praktycznych dotyczących technik negocjacyjnych

Atutem 
profesjonalnego 
działacza związkowego 
powinna być 
wiedza z zakresu 
prawa pracy i 
umiejętności 
komunikacyjne.

Foto: TŚD

„Ulewa”– Jedna z ulubionych fotografi i bohatera tekstu


