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Maciej Łopiński: Jego prezydentura 
wyrastała ze spójnej i całościowej wizji 
Polski i narodu.
» STRONA 3

Piotr Nowak: Działania mające wspierać 
polską zbrojeniówkę w ogóle nie są 
realizowane.
» STRONA 4

20 lipca Sekcja Krajowa 
Przemysłu Zbrojenio-
wego NSZZ Solidarność 
i Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu 
Elektromaszynowego 
powołały wspólny komi-
tet protestacyjny. 
Powodem powołania ko-
mitetu jest nierealizo-
wanie bądź wybiórcze 
realizowanie rządowego 
Programu Konsolidacji i 
Wspierania Rozwoju Pol-

skiego Potencjału Obron-
nego. Zdaniem związkow-
ców realizacja programu 
ogranicza się w zasadzie 
wyłącznie do restruktu-
ryzacji bądź likwidacji 
zakładów zbrojeniowych i 
zwalniania pracowników. 
Szczegółowy harmono-
gram ewentualnej akcji 
protestacyjnej zostanie 
opracowany w najbliż-
szych dniach.
» STRONA 4

ZBROJENIÓWKA

Wspólny komitet

O
bowiązująca 
od 22 sierpnia 
2009 roku usta-
wa o łagodzeniu 
skutków kryzy-

su ekonomicznego dla pra-
cowników i pracodawców 
potocznie zwana pakietem 
antykryzysowym zawiesiła 
na dwa lata zasadę, wg któ-
rej trzecia umowa o pracę 
musiała być zawierana na 
czas nieokreślony. Oznacza 
to, że pracodawcy mogli 
nawet przez 24 miesiące 
zatrudniać pracowników 
na podstawie wielu, bardzo 
krótkich umów o pracę na 
czas określony. Jedną z branż, 
która w znacznym stop-
niu skorzystała z zapisów 
pakietu antykryzysowego, 
była branża motoryzacyjna, 
w tym również Fiat.

Zapisy pakietu antykryzy-
sowego przestaną obowiązy-
wać 1 stycznia 2012 roku, nie 
oznacza to jednak, że kilkuset 
pracowników tyskiej fabryki 
zatrudnionych dotychczas 
na czas określony otrzyma 
umowy na stałe. – Dyrekcja 
poinformowała już ok. 500 
osób, że chcąc nadal praco-
wać, muszą zgodzić się na 
przejście do agencji pracy 
tymczasowej. Jedynie znikoma 
część pracujących na umowy 
terminowe zostanie zatrud-
niona na stałe. Zgłosiliśmy 
stanowczy sprzeciw wobec tej 
decyzji, jednak nasze pisma 

póki co pozostają bez żadnej 
odpowiedzi – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca So-
lidarności w FAP. 

Zdaniem związkowców 
postępowanie zarządu spółki 
stanowi przerzucanie ryzyka 
związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 
wyłącznie na pracowników. 
– Ci ludzie są zdruzgotani i 

mają poczucie wielkiej nie-
sprawiedliwości. Od zeszłego 
roku przedłużano im umowy 
co miesiąc. Każdego miesiąca 
przeżywali ogromny stres, 
nie wiedząc czy następnego 
dnia będą dalej mieć pracę, 
a przecież wszyscy mają 
rodziny, dzieci, kredyty do 
spłacenia. Teraz, kiedy mieli 
nadzieję na stabilne zatrud-

nienie i odrobinę poczucia 
bezpieczeństwa, okazuje się, 
że zostali potraktowani jak 
pracownicy drugiej katego-
rii – podkreśla szefowa „S”.

Jak informuje przewod-
nicząca, na razie wiadomo 
jedynie, że pracownikom 
przeniesionym do agencji 
nie zmieni się wynagrodze-
nie. Z wstępnych informacji 

wynika także, że otrzymają 
oni umowy jedynie do końca 
roku. – Na tej decyzji ucierpi 
również fi rma. Dyrekcja po-

zbywa się doświadczonych, 
wykwalifi kowanych pracow-
ników, którzy zostali świetnie 
wyszkoleni na koszt Fiata. 
Wiadomo, że pracownik, 
który ma stabilną pracę, czuje 
się związany z zakładem. Na-
tomiast człowiek, który został 
potraktowany w taki sposób 
i ma poczucie krzywdy, odej-
dzie, kiedy tylko nadarzy się 
ku temu okazja – zaznacza 
Wanda Stróżyk. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Około 500 pracowników Fiat Auto Poland zatrudnionych dotychczas na czas określony zostanie 
przeniesionych do agencji pracy tymczasowej. – W naszej ocenie to bezwględne wykorzystywanie zapisów 
pakietu antykryzysowego sprzed dwóch lat. Przypomina traktowanie pracowników jak towar – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w FAP.  

Pracownicy drugiej kategorii

Fiat był jedną z fi rm, która w znacznym stopniu skorzystała z zapisów pakietu antykryzysowego

Popyt na usługi agencji 
pracy tymczasowej rośnie 
w naszym kraju w ogrom-
nym tempie. 

W 2010 r. ponad 11,5 
tys. pracodawców skorzystało 
z pracy tymczasowej, co sta-
nowi 10 proc. wzrost w sto-
sunku do roku poprzedniego. 
W 2011 roku prognozowany 
jest kolejny wzrost o 30 proc. 
Głównymi klientami agencji 
pracy tymczasowej są fi rmy z 
branży spożywczej, maszy-
nowej i właśnie motoryza-
cyjnej. – Skala tego zjawiska 
jest coraz bardziej niepokoją-
ca. Przed kryzysem normą w 
zakładach motoryzacyjnych 
był maksymalnie 20 proc. 
udział pracowników tymcza-
sowych. Natomiast obecnie 
rozwiązanie to jest stanowczo 

nadużywane. Niektórzy pra-
codawcy chyba zapominają, 
że podstawową formą zatrud-
nienia powinna być umowa 
o pracę na czas nieokreślony, 
wyjątkiem od tej reguły są 
umowy na czas określony, a 
pracowników tymczasowych, 
jak sama nazwa wskazuje, 
powinno się zatrudniać np. 
w sytuacji nagłego wzrostu 
zamówień. W wielu zakła-
dach za pomocą leasingu 
pracowniczego przerzuca się 
na pracowników całe ryzyko 
związane z wahaniami ko-
niunktury, co stanowi dzia-
łanie absolutnie niedopusz-
czalne – mówi Arkadiusz 
Malatyński, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Przemy-
słu Motoryzacyjnego NSZZ 
Solidarność.

Przez blisko 10 lat Elżbie-
ta Żuchowicz, przewod-
nicząca Solidarności w 
Szpitalu Specjalistycznym 
w Dąbrowie Górniczej, a 
zarazem członek Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność 
sędziowała walki na za-
paśniczej macie. 
Zapasami zainteresowała 
się jeszcze w latach 90. – 
Mój mąż był reprezentan-
tem Polski w kadrze zapaś-

niczej. Ta dyscyplina sportu 
zdominowała nasze życie. 
Coraz częściej myślałam o 
tym, w jaki sposób mogła-
bym czynnie uczestniczyć 
w tej dyscyplinie sportu. 
Nie zastanawiałam się ani 
przez moment, gdy Okrę-
gowy Związek Zapasów w 
Katowicach zorganizował 
szkolenie sędziowskie – 
opowiada Elżbieta Żucho-
wicz.
» STRONA 8

ROZMAITOŚCI

Sportowe pasje
Uregulowań prawnych 
zabezpieczających fi-
nansowanie działalno-
ści Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej, powrotu 
tej instytucji w struktury 
Ministerstwa Zdrowia i 
wreszcie podwyżek wy-
nagrodzeń dla jej pra-
cowników domaga się 
Regionalna Sekcja Pra-
cowników Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych. 
NSZZ Solidarność.

Związkowcy informują, że 
uposażenia pracowników 
sanepidów są żenująco ni-
skie. Średnie wynagrodzenie 
w PIS wynosi od 2 do 2,5 
tys. zł brutto. Ich warun-
ki pracy też pozostawiają 
wiele do życzenia. Na utrzy-
manie jednej placówki bu-
dżet województwa śląskiego 
przekazuje rocznie 2,5 mln 
zł, a jej potrzeby szacowane 
są na 10 mln zł.
» STRONA 5

REGION

Bezpański sanepid

Dyrekcja pozbywa 
się doświadczonych 
pracowników, 
którzy na koszt Fiata 
zostali świetnie 
wyszkoleni.

Foto: TŚD
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Będziemy uważnie przyglądać się tym badaniom
Na początku nowego roku szkolnego 
Instytut Badań Edukacyjnych, podle-
gający Ministerstwu Edukacji Narodo-
wej, rozpocznie badania czasu pracy 
nauczycieli. W jakim celu?

– Wraz z nastaniem w MEN rządów 
minister Hall podniosły się głosy, że na-
leży podnieść pensum nauczycielom, 
bo za mało pracują. Solidarność ostro 
zaprotestowała przeciwko takiemu pro-
jektowi. Oświadczyliśmy, że możemy 
rozmawiać o pensum pod warunkiem, że 
rzetelnie zmierzony zostanie czas pracy 
nauczycieli. W tej batalii odnieśliśmy 
sukces, bo ostatecznie resort zdecydo-
wał, że IBE przeprowadzi badania czasu 
ich pracy. które intensywnie ruszą po 
wakacjach. Ale przyznam, że nie zga-
dzamy się z pewnymi rozwiązaniami 
zaproponowanymi przez ministerstwo 
i instytut. Najpierw ich założeniem było 
zmierzenie czasu pracy tylko nauczy-
cieli przedmiotów ogólnokształcących 
w szkołach publicznych nie ukierunko-
wanych. W wyniku naszych nacisków 
udało nam się doprowadzić do tego, 

że w szkołach ukierunkowanych czas 
pracy nauczycieli, wprawdzie w ogra-
niczonym stopniu, ale będzie badany. 
Zdaniem oświatowych związków za-
wodowych przebadanych powinno być 
minimum 20 tys. nauczycieli na blisko 
600 tys. zatrudnionych w oświacie, gdy 
tymczasem IBE chce tego dokonać na 
6-8 tysięcznej grupie nauczycieli. 
Czy nie obawiacie się, że MEN w opar-
ciu o wyniki tych badań będzie chciało 
za wszelką cenę udowodnić, że czas 
pracy nauczycieli jest krótszy niż 40 
godzin w tygodniu?

– Rzeczywiście, mamy takie obawy i 
dlatego będziemy uważnie przyglądać 

się tym badaniom. Przeprowadzimy 
również własne, bo z różnych mię-
dzynarodowych analiz wynika, że czas 
pracy nauczycieli wynosi powyżej 40 
godzin tygodniowo.
A jak Pan uważa, ile faktycznie godzin 
w tygodniu musi poświęcić swojej pracy 
nauczyciel zaangażowany?

– Na pewno pracuje dużo więcej, 
a dodam, że nauczycieli zaangażo-
wanych w pracę jest zdecydowana 
większość. W 40-godzinny czas ich 
pracy wlicza się również spotkania 
z młodzieżą, z rodzicami, przygotowania 
do sprawdzianów, sprawdzanie zadań 
domowych itp. Gdy byłem czynnym 
nauczycielem historii, a równocześ-
nie opiekunem szkolnego samorzą-
du uczniowskiego, to tygodniowo 
poświęcałem pracy około 60 godzin. 
Zawód nauczyciela jest specyfi czny. 
Tego zajęcia nie można zamknąć 
w szkolnych godzinach pracy, bo pe-
dagog sporo czasu pracuje w domu, 
często kosztem rodziny.

BG

Zawód nauczyciela 
jest specyfi czny. Tego 
zajęcia nie można 
zamknąć w szkolnych 
godzinach pracy.

Huty idą do sądu z 
limitami emisji CO2

P
roducenci stali to kolejna bran-
ża po liniach lotniczych, która 
podważa unijne zasady ochro-

ny klimatu
Komisja Europejska ma coraz więcej 

problemów z zaostrzeniem polityki ochro-
ny klimatu. Europejskie Stowarzyszenie 
Eurofer domaga się anulowania decyzji 
Komisji o przyznaniu praw do emisji CO

2
 

dla hut po 2013 r. W tej sprawie złożyło 
kilka dni temu wniosek do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości.

Według oceny stowarzyszenia Eurofer 
producenci stali zapłacą w latach 2013 – 
2020 dodatkowo 5 mld euro z powodu 
niekorzystnego benchmarku ustalonego 
przez Komisję. Benchmark jest wyznacz-
nikiem dla określenia puli darmowych 
praw do emisji CO

2
.

Podstawą do zaskarżenia decyzji Ko-
misji jest fakt, że potraktowała ona huty 
stali inaczej niż inne branże. – Sektory 
uznane za narażone na przenoszenie 
produkcji, takie jak przemysł stalowy, 
winny otrzymać bezpłatnie 100 proc. swo-
ich benchmarków, które są wyznaczone 
jako średnia emisji z 10 proc. najlepszych 
instalacji. Ale w swojej decyzji Komisja 
Europejska procesowi produkcji stali nie 
przypisała całkowitej emisji CO

2
 z emito-

wanych gazów, a jedynie ok. 85 proc. – 
tłumaczy Romuald Talarek, szef Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej.

Eurofer ocenia, że na tym rozwiąza-
niu jego członkowie stracą rocznie prawa 
do emisji ok. 20 mln ton CO

2
, co przy 

prognozowanej cenie 30 euro za tonę 
daje dodatkowo 600 mln euro rocznie. 
Wśród najbardziej poszkodowanych są 
ArcelorMittal i Thyssen Krupp. Ekolodzy 
podkreślają jednak, że do tej pory sektor 
stalowy najwięcej zarobił na prawach 
do emisji CO

2
, ponieważ nie wykorzy-

stał przyznanych mu limitów i może je 
sprzedać innym fi rmom.

– Komisja doświadcza coraz większej 
presji, która może docelowo spowodować 

rozluźnienie polityki klimatycznej UE, 
a w skrajnym przypadku jej załamanie 
– komentuje Maciej Gomolka z fi rmy 
doradczej Carbon Warehouse.

Protesty sektora stalowniczego będą 
dla Brukseli poważnym problemem, 
zwłaszcza że wcześniej podobną skargę 
do sądu złożyły amerykańskie linie lot-
nicze. – Obok zauważalnych nacisków 
ze strony innych krajów coraz częściej 
pojawiają się wyraźne głosy sprzeciwu 
ze wspólnoty – dodaje Gomolka.

Od 1 stycznia przyszłego roku linie 
lotnicze latające z i do Unii Europejskiej 
mają obowiązek kupowania praw dla 15 
proc. emisji CO

2
 podczas lotu. Zdaniem 

Amerykańskiego Stowarzyszenia Transpor-
tu Lotniczego (ATA) Komisja Europejska 
złamała prawo amerykańskie i międzyna-
rodową konwencję z Chicago. Decyzji nie 
chcą się podporządkować też Chiny.

» Rzeczpospolita, 26 lipca 2011, 
Magdalena Kozmana

Najwięcej 
bezrobotnych 50+

O
soby po pięćdziesiątce stanowią 
22 proc. zarejestrowanych w 
pośredniakach.

– Osobom po pięćdziesiątce jest 
znacznie trudniej znaleźć pracę niż 
młodym – przyznaje prof. Elżbieta 
Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego. – 
Pracodawcy uciekają od zatrudniania 
takich bezrobotnych. Wolą przyuczyć 
do zawodu ludzi młodych. Obawia-
ją się przyzwyczajeń zawodowych 
ludzi po pięćdziesiątce, nie nastawia 
ich przychylnie ustawowa ochrona 
przedemerytalna, czyli niemożność 
zwolnienia pracownika w wieku przed-
emerytalnym. Bezrobocie wśród 50+ 
staje się coraz bardziej palącym prob-
lemem – dodaje prof. Kryńska i żału-
je, że dotychczas specjalny rządowy 
program „Solidarność Pokoleń 50+” 
tkwi w letargu.

Sytuacja bezrobotnych 50+ jest 
znacznie trudniejsza niż młodych, bo 
co piąty nie może znaleźć pracy dłużej 
niż dwa lata. Kolejnych 20 proc. jest w 
rejestrach ponad rok. Dla porównania 
– tylko niespełna 4 proc. młodzieży nie 
może znaleźć pracy przez dwa lata.

– Zwolnienie z pracy powyżej pięć-
dziesiątki oznacza często koniec kariery 
zawodowej. Nie dotyczy to tylko osób z 
wyjątkowymi i wysokimi kwalifi kacja-
mi – tłumaczy Konrad Turek, socjolog 
z UJ. Idodaje: – Większość pracodaw-
ców nie jest skłonna zatrudniać takich 
osób. Dotąd mogli wybierać wśród 
młodszych, mniej wymagających i za-
zwyczaj tańszych pracowników. Poza 
tym tylko nieliczni szefowie fi rm umieją 
zarządzać wiekiem pracowników.

Według Konrada Turka dominuje 
„kosztowe” postrzeganie starszych 
pracowników jako droższych, mniej 
elastycznych, mniej wydajnych oraz 
słabiej przygotowanych do pracy, między 
innymi z nowymi technologiami.

– Chociaż oficjalnie pracodawcy 
nie mogą w ogłoszeniach sugerować 
wieku kandydatów do pracy, większość 
z nich woli ludzi młodszych – przyznaje 
Jerzy Bartnicki, dyrektor powiatowe-
go urzędu pracy w Kwidzynie w woj. 
pomorskim. Jego zdaniem firmom, 
szczególnie małym, zatrudniającym 
kilka czy kilkanaście osób, łatwiej jest 
zarządzać osobami młodszymi niż od 
siebie starszymi. Dyrektor dodaje, że 
często ludzie po pięćdziesiątce, któ-
rzy tracą pracę, są zrezygnowani, a 
dodatkowo zatrudnienie za minimal-
ne wynagrodzenie, a takich ofert jest 
najwięcej, jest trudna do przyjęcia. 
– Poruszają się więc gdzieś na obrze-
żach szarej sfery – tłumaczy dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracownicy urzędów pracy wiedzą 
też, że część bezrobotnych 50+ (tak jak 
w innych grupach wiekowych) nie chce 
się szkolić, nie wyobraża sobie uczenia 
się czy podnoszenia kwalifi kacji. 

»  Rzeczpospolita, 21 lipca 2011, 
Aleksandra Fandrejewska

LICZBA tygodnia

20,3 proc.
tyle wg danych Eurostatu wynosi bezrobo-
cie wśród osób, które nie ukończyły 25 roku 
życia. Najgorzej pod tym względem jest w 
Hiszpanii. Niemal we wszystkich krajach UE 
ludzie młodzi stanowią najliczniejszą grupę 
bezrobotnych. Podobnie jest też w Polsce, 
gdzie bez pracy pozostaje aż 26,7 proc. osób 
w grupie do 25 lat. Jesienią ta liczba jeszcze 
się powiększy, kiedy na rynek pracy trafi  600 
tys. absolwentów szkół zawodowych, tech-
ników oraz uczelni. Stan gospodarki również 
nie napawa młodych optymizmem. Progno-
zowany tegoroczny wzrost PKB na poziomie 
4 proc. nie wygeneruje nowych miejsc pracy, 
a w przyszłym roku ma on być jeszcze niższy.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» CENA ZŁOTA W GÓRĘ, FRANK W GÓRĘ, a agencje ra-
tingowe rządzą światowym strachem. Moody’s i Standard&Poor 
ogłosiły, że będą  zastanawiać się, czy nie obniżyć Stanom Zjed-
noczonym ratingu kredytowego. Obecnie jest on na najwyższym 
poziomie. Obniżenie oznaczałoby, że rząd USA będzie musiał  
drożej niż obecnie  płacić za kolejne pożyczki, ale pożyczać będzie 
musiał. Problem w tym, że już wyczerpał ustawowy limit zadłuże-
nia i teraz prezydent musi prosić Kongres o zgodę na podniesienie 
limitu. Boją się Amerykanie, ale boją się też Chińczycy i Japończy-
cy, którzy są największymi wierzycielami USA.   

» WYSTRASZONY DŁUŻNIK I JESZCZE BARDZIEj wystra-
szeni wierzyciele to już normalny obrazek na fi nansowej mapie 
świata. Nie pomogło przyznanie Grecji nowego pakietu pomo-
cowego. Agencja ratingowa Moody’s obniżyła ocenę greckiego 
długu do poziomu Ca, czyli śmieciowego. Jednocześnie Moody’s 
ostrzegła, że ogłoszenie niewypłacalności przez ten kraj jest nie-
uniknione. Boją się Niemcy i Francuzi, a tym samym cała UE. 

» PREZES NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Marek 
Belka powiedział w Sejmie, że NBP nie wyklucza interwencji na 
rynku walutowym, aby zapobiegać nadmiernym wahaniom kursu 
złotówki. Prezes pozazdrościł agencjom ratingowym umiejętności 
straszenia?

»GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY SYPNĄŁ, jak z rękawa, 
kolejnymi danymi. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 11,8 
proc. wobec 12,2 proc. w maju.  Liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędach pracy w końcu czerwca wyniosła 1 mln 
883,3 tys. osób. Z danych GUS wynika, że do urzędów pracy w 
ciągu miesiąca zgłosiło się 173,7 tys. osób poszukujących zatrud-
nienia, o 700 więcej niż w maju 2011 r. i o 39,5 tys. mniej niż w 
czerwcu 2010 roku. W czerwcu 405 zakładów pracy zadeklarowa-
ło zwolnienie w najbliższym czasie 42,3 tys. pracowników, w tym 
z sektora publicznego 29,8 tys. osób. Przed rokiem było to odpo-
wiednio: 413 zakładów, 46,4 tys. pracowników, w tym z sektora 
publicznego 26,3 tys. osób. W ubiegłym miesiącu pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy 68,3 tys. ofert pracy (przed miesiącem 
76,3 tys., przed rokiem 90,8 tys.). 
Po tych informacjach kurs franka szwajcarskiego nawet nie drgnął, 
nie wystąpiła też gorączka złota. Ani nas to nie wystraszyło, ani 
zaskoczyło. Zaskakujące informacje znajdują się poniżej.

» JAK WYNIKA Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH przez 
Katedrę Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w 
większości małych i średnich fi rm dominuje zatrudnienie z polece-
nia, tzn. po znajomości. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie 
PKPP Lewiatan. Zaskakujące, chciałoby się powiedzieć. Proponu-
jemy zlecić kolejne badania, które pozwolą odpowiedzieć na inne 
trudne pytania, np. czy właściciele małych i średnich fi rm chętnie 
dzielą się z pracownikami swoimi zyskami. 

»JAK PODAŁA INFORMACYJNA AGENCJA RADIOWA po-
wołując się na chiński tygodnik Caixin Century, szef chińskiego 
konsorcjum COVEC, które miało zbudować w Polsce dwa odcinki 
autostrady A2, został odwołany ze stanowiska. Powodem zwol-
nienia prezesa  Fang Yuanminga jest wycofanie się konsorcjum 
z budowy autostrady A2. To porażka usiłującego wejść na rynek 
Unii Europejskiej państwowego koncernu budowlanego China 
Railway Construction Corporation. Covec jest jedną z jego spółek.  
Dziennikarze chińskiego tygodnika w artykule zatytułowanym „Jak 
położyć zagraniczną budowę”  twierdzą, że u źródeł porażki leżą 
próby przenoszenia metod działania stosowanych w Azji i Afryce 
do Europy. W UE inaczej prowadzi się interesy, inne są też reguły 
prawne. Ciekawe, czy Caixin Century napisze o tyskim Nexteer?

OPRAC. POD
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R
uch powstał w 
pierwszą rocznicę 
tragicznej śmierci 
Lecha Kaczyńskie-
go, a jego celem jest 

upamiętnianie działalności 
prezydenta. Gromadzi on 
ludzi, którzy nie są zaintereso-
wani działalnością w ramach 
partii politycznych, ale chcą 
być aktywni publicznie, kon-
tynuować działalność Lecha 
Kaczyńskiego oraz upamięt-
niać jego spuściznę. 

– Jest to spuścizna bardzo 
bogata. Jego prezydentura 
wyrastała ze spójnej i cało-
ściowej wizji Polski i naro-
du. W tej wizji odnosił się 
niemal do wszystkich dzie-
dzin życia zbiorowego. Kładł 
bardzo duży nacisk na pań-
stwo, jego rolę i obowiązki 
wobec obywateli związane 
z bezpieczeństwem. To bez-
pieczeństwo rozumiał bar-
dzo szeroko. W jego skład 
wchodziła nie tylko kwestia 
obronności i walki z przestęp-
czością, ale również służba 
zdrowia, oświata i edukacja 
– powiedział Maciej Łopiń-
ski. Przypomniał, że Lech 
Kaczyński był przeciwny 
poddaniu wolnej grze ryn-
kowej ochrony zdrowia oraz 

nauki i edukacji. – Stąd brały 
się jego sprzeciwy wobec 
rozmaitych inicjatyw usta-
wodawczych, które miały 
doprowadzić do prywaty-
zacji szpitali – zaznaczył 
Łopiński.

Uczestniczący w posie-
dzeniu ZR Piotr Duda, szef 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność powiedział, że Lech 
Kaczyński zawsze podkreślał 
swoją sympatię dla związku i 
był jedynym politykiem, na 

którym Solidarność nigdy się 
nie zawiodła. Zaznaczył jed-
nak, że idea powołania ruchu 
powiedzie się tylko wówczas, 
gdy będzie on funkcjonował 
z dala od polityki. Koordy-
natorem regionalnym ruchu 

w województwie śląskim jest 
Bożena Borys-Szopa, podse-
kretarz stanu w Kancelarii 
Lecha Kaczyńskiego.

Podczas posiedzenia 
członkowie Zarządu Regio-
nu podsumowali również 
ogólnopolską manifestację 
Solidarności w Warszawie 
oraz akcję zbierania podpisów 
pod obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. 
Dominik Kolorz, szef Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
podkreślił, że kwestia płacy 
minimalnej oraz pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
została poruszona 30 czerw-
ca w rozmowie z premierem 
Donaldem Tuskiem podczas 
przekazania przez delegację 
Solidarności petycji z postula-

tami związkowymi. Zdaniem 
przewodniczącego, pod koniec 
wakacji okaże się, czy zain-
teresowanie premiera Tuska 
problemem płacy minimal-
nej i pakietu klimatyczno-
energetycznego jest tylko 
grą wyborczą, czy nie. 

Celem związkowego pro-
jektu jest uzależnienie wy-
sokości płacy minimalnej 
od wzrostu gospodarczego, 
a nie od decyzji polityków. 
Szef Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
przypomniał, że do tej pory 
nie została ustalona wysokość 
minimalnego wynagrodze-
nia na 2012 rok, bo związki 
zawodowe, organizacje pra-
codawców i rząd nie doszli 
jeszcze do porozumienia w 
tej kwestii w ramach Komisji 
Trójstronnej ds. Społeczno-
Gospodarczych.

Dominik Kolorz poinfor-
mował również, że tegoroczne 
obchody rocznicy powstania 
Solidarności w Jastrzębiu 
Zdroju będą miały zmie-
nioną formułę. Po mszy św. 
w kościele na Górce, zaplano-
wanej na godz. 15.00, nastąpi 
ofi cjalne przywitanie gości, 
a po nim odbędzie się część 
artystyczna i festyn.

AGNIESZKA KONIECZNY

Maciej Łopiński, minister w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był gościem posiedzenia Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, które odbyło się 21 lipca. Obecnie Maciej Łopiński pełni funkcję Prezesa 
Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

W przesłanej do Minister-
stwa Pracy i Polityki spo-
łecznej opinii, prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność negatywnie 
oceniło rozporządzenie 
Rady Ministrów, w sprawie 
wykorzystania środków 
z Funduszu Rezerwy De-
mograficznej na bieżące 
potrzeby funduszu eme-
rytalnego.

– Fundusz Rezerwy De-
mografi cznej jest integralną 
częścią reformy emerytalnej 
wprowadzonej w efekcie 
szerokiego konsensusu 
społecznego. Decyzja o 
uruchomieniu środków z 
FRD powinna być również 
efektem konsensusu spo-
łecznego – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

NSZZ Solidarność uważa, 
iż środkiem do poprawy 
aktualnej sytuacji fi nanso-
wej Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych powinny być 
działania zmierzające do 
zwiększenia jego przycho-
dów poprzez ograniczenie 
zjawiska zatrudnienia na 
czarno, likwidacji możliwo-
ści podejmowania pracy w 
ramach tzw. nielegalnego 
samozatrudnienia, popra-
wy ściągalności składek na 
ubezpieczenie społeczne 
czy wykluczenia możli-
wości realizacji obowiąz-

ku ubezpieczenia w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przez osoby 
nieprowadzące działalno-
ści rolniczej.

To już kolejny raz, kiedy 
środki FRD wykorzystywa-
ne są na bieżące wydatki. 
W 2010 roku zasoby Fun-
duszu uszczuplono o 7,5 
mld zł. Tłumaczy się to 
niekorzystną sytuacją de-
mografi czną. Tymczasem w 
uzasadnieniu do projektu 
opiniowanego rozporzą-
dzenia brak jakichkolwiek 
uwag na temat prognoz 
dochodów i wydatków 
funduszu emerytalnego 
uzasadniających podjęcie 
decyzji o wykorzystaniu 
środków Funduszu Rezer-
wy Demografi cznej.

Zdaniem związkowców 
obecna zła sytuacja Fun-
duszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych nie jest jednak 
związana z demografią. 
Te problemy będą dopiero 
narastać. – Niezbędne jest 
zatem obecnie gromadze-
nie w Funduszu Rezerwy 
Demografi cznej środków 
pieniężnych w celu ich wy-
korzystania wówczas, gdy 
struktura demografi czna 
polskiego społeczeństwa 
ulegnie dalszemu pogor-
szeniu – czytamy w opinii 
przesłanej do Ministerstwa 
Pracy.

DIKK 

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność Piotr 
Duda spotyka się w tym ty-
godniu w Sejmie z szefami 
klubów parlamentarnych w 
sprawie obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej doty-
czącej podwyższenia płacy 
minimalnej do 50 proc. śred-
niego wynagrodzenia. Każdy 
z polityków otrzymuje od 
Dudy projekt ustawy oraz 
list z apelem o poparcie ini-
cjatywy, pod którą podpisało 
się 300 tys. obywateli.

W ubiegłym tygodniu Ko-
mitet Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej przekazał 300 
tys. podpisów pod projektem 
ustawy o płacy minimalnej, 
Marszałkowi Sejmu Grzego-
rzowi Schetynie. – Podejście 
Pana Marszałka oceniam pozy-
tywnie, mamy więc nadzieję, 
że pierwsze czytanie projektu 
odbędzie się jeszcze w tej ka-
dencji Sejmu. Teraz będziemy 
szukać poparcia wśród polity-
ków klubów parlamentarnych 
– mówi Piotr Duda. 

– Projekt przygotowany 
przez „S” wychodzi naprzeciw 
obietnicom polityków, którzy 
od lat deklarują przygoto-
wanie harmonogramu pod-
wyższenia płacy minimalnej 
do wysokości 50 proc. śred-
niego wynagrodzenia. Teraz 
mają okazję je zrealizować 
– podkreśla przewodniczą-
cy. Wystarczy przypomnieć 
obietnice premiera Donalda 

Tuska, który przy okazji nego-
cjowania pakietu antykryzy-
sowego zapowiadał powstanie 
harmonogram dojścia płacy 
minimalnej do 50 proc. prze-
ciętnego wynagrodzenia, do 
końca 2009 roku.

Przewodniczący KK spot-
kał się już m.in. z szefem 
klubu PO Tomaszem Tom-
czykiewiczem.

– Zgodnie z przyjętą zasadą 
będziemy projekty społeczne 
kierować do prac w sejmie, 

zobaczymy, jaki będzie tego 
wynik. Prace w tej kadencji 
(nad projektem) będą symbo-
liczne, a prawdziwa dyskusja 
na temat tego projektu od-
będzie się dopiero w nowej 
kadencji – powiedział Tom-
czykiewicz.

Jak zastrzegł, Platforma 
jeszcze nie analizowała do-
kładnie tego projektu. – Wy-
daje się jednak, że jest to 
dość rozsądna propozycja, 
bo nie ma tu jakichś kate-
gorycznych żądań, jest pe-
wien algorytm dojścia do 
tej pożądanej wartości 50 
procent i zależy od wzrostu 
gospodarczego kraju. Trzeba 
pochwalić Solidarność za tę 
rozsądną propozycję – zazna-
czył Tomczykiewicz. 

W liście skierowanym do 
klubów parlamentarnych 
przewodniczący „S” prze-
konuje, że budżet państwa 
zyska, a nie straci na pod-
wyższeniu minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
W 2011 roku koszty wynio-
słyby ok. 2,32 mln zł za każde 
10 zł podwyższające wysokość 
minimalnego wynagrodzenia. 
Tymczasem budżet państwa, 
dzięki odprowadzanym do 
kasy państwa podatkom 
i składkom, otrzyma 14,39 
mln zł dodatkowych wpły-
wów. Do tego należy do-
liczyć wpływy budżetowe 
z podatku VAT.

DIKK

Obrady Zarządu Regionu

Obrady Zarządu Regionu z udziałem Macieja Łopińskiego odbyły się w sali im. Lecha Kaczyńskiego

Maciej Łopiński 
przypomniał, że 
Lech Kaczyński 
był przeciwny 
poddaniu wolnej 
grze rynkowej 
ochrony zdrowia 
oraz nauki i 
edukacji.

Przewodniczący przekonuje politykówZostawcie Fundusz

W zeszłym tygodniu Piotr Duda, szef Solidarności wraz z członkami 
prezydium KK przekazał do Sejmu 300 tysięcy podpisów 

Foto: D
IKK

Foto: TŚD
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Z
wolnienia objęły 
głównie konduk-
torów, kasjerki oraz 
pracowników ob-
sługi taboru. Dla 

tych zwalnianych kolegów 
i koleżanek to życiowy dra-
mat. Sporo z nich to ludzie 
w okolicach 50-tki, a wszy-
scy wiemy, jak trudno w 
tym wieku znaleźć pracę, 
że często jest to praktycz-
nie niemożliwe. Co prawda 
zwalnianym przysługują 
półroczne odprawy, ale to 
marne pocieszenie – dodaje 
Błazucka. Jak podkreśla wice-
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności, początkowo 
liczba zwolnionych miała 
być jeszcze wyższa. – Po-
przedni dyrektor planował 
zwolnić ok. 350 osób. Obec-
ny dyrektor wykazał dużo 
większą odpowiedzialność 
za pracowników i dokonał 
alokacji pracowników w ob-
rębie zakładu, aby uratować 
jak najwięcej miejsc pracy. Ale 
bez odpowiedniego poziomu 
dofinansowania ze strony 
marszałka wszystkich miejsc 
pracy uratować się nie dało 
– mówi Błazucka. – Marsza-
łek województwa śląskiego 
twierdzi, że obcięcie dofi nan-
sowania dla Śląskiego Zakładu 

Przewozów Regionalnych i 
utworzenie konkurencyjnej 
spółki Koleje Śląskie ma na 
celu oszczędności. My tych 
oszczędności nie widzimy. 
Naszym zdaniem działania 
marszałka doprowadzą do 
wzrostu kosztów, zarów-
no tych finansowych, jak 
również tych społecznych. 
Wyprodukowanie 150 bezro-
botnych to tylko wierzchołek 
góry lodowej – uważa wice-
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności

Przeciwko tworzeniu przez 
samorządy województw 
nowych spółek kolejowych 
obsługujących połączenia 
regionalne zaprotestowa-
ła Sekcja Zawodowa Prze-
wozów Pasażerskich NSZZ 
Solidarność. – Rozdrobnie-
nie połączeń regionalnych 
powoduje wzrost kosztów 
nie tylko spółki Przewozy 
Regionalne, lecz także po-
zostałych przewoźników i 

zarazem dofinansowania 
do kolejowych przewozów 
regionalnych – podkreślili 
związkowcy z Sekcji w piś-
mie skierowanym do zarządu 
Przewozów Regionalnych.

Równocześnie wezwa-
li zarząd spółki Przewozy 

Regionalne do zaniecha-
nia podpisywania listów 
intencyjnych umożliwiają-
cych udostępnienie i obsłu-
gę taboru należącego do PR 
konkurencyjnym spółkom 
powoływanym przez marszał-
ków województw. Zdaniem 

związkowców udostępnianie 
poniżej kosztów własnego 
taboru konkurencyjnym 
fi rmom jest działaniem na 
szkodę spółki oraz skarbu 
państwa. Związkowcy pod 
wątpliwość poddają rów-
nież zgodność tworzenia 

wojewódzkich spółek ko-
lejowych z przepisami unij-
nymi dotyczącymi pomocy 
publicznej. Paradoksalnie 
uwagę zwrócił na to zarząd 
PR w piśmie skierowanym do 
ministra infrastruktury Ce-
zarego Grabarczyka. – Biorąc 
pod uwagę obecną sytuację 
kolei w Polsce, tworzone spół-
ki z samego założenia będą 
deficytowe i wymagające 
ciągłego dotowania – napi-
sano w dokumencie.

Przeciwko tworzeniu spół-
ki Koleje Śląskie i podpisy-
waniu listów intencyjnych 
zaprotestował też Zarząd 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w stanowisku 
przyjętym 21 lipca. W trak-
cie obrad ZR Dominik Ko-
lorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” podkreślił, że sytuacja w 
spółce Przewozy Regionalne 
została poruszona podczas 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego, które odbyło się 11 
lipca. – WKDS uzgodniła, 
że powstanie zespół, który 
ustali zasady funkcjonowania 
przewozów regionalnych w 
aglomeracji śląskiej – powie-
dział Dominik Kolorz.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
GRZEGORZ PODŻORNY

147 pracowników Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych z dniem 31 lipca otrzyma wypowiedzenia 
z pracy. – Zasadniczą przyczyną tych zwolnień jest planowane przez marszałka województwa śląskiego 
uruchomienie od 1 października spółki Koleje Śląskie – mówi Teresa Błazucka, wiceprzewodnicząca Solidarności 
w Śląskim Zakładzie PR.

Zwolnienia na kolei

Udostępnianie poniżej kosztów własnego taboru konkurencyjnym fi rmom jest działaniem na szkodę spółki

Wspólny komitet protestacyj-
ny powołały w środę 20 lipca 
Sekcja Krajowa Przemysłu 
Zbrojeniowego NSZZ Soli-
darność i Związek Zawodo-
wy Pracowników Przemysłu 
Elektromaszynowego.

– W przyszłym tygodniu 
opracujemy harmonogram 
ewentualnej akcji protestacyj-
nej, ale liczymy na rozmowy 
z rządem – mówi Stanisław 
Głowacki, przewodniczący 
SKPZ. – Przesłaliśmy pisma 
w tej sprawie m. in. do pre-
zydenta jako zwierzchnika sił 
zbrojnych oraz do premiera 
i poszczególnych ministrów. 
Harmonogram ewentualnych 
akcji protestacyjnych będzie 
zależał od reakcji rządzących 
– dodaje Piotr Nowak, szef 
Regionalnej Sekcji Przemy-
słu Zbrojeniowego.

Główną przyczyną powoła-
nia komitetu protestacyjnego 
jest nierealizowanie bądź wy-
biórcze realizowanie Progra-
mu Konsolidacji i Wspierania 
Rozwoju Polskiego Potencja-
łu Obronnego. Związkowcy 
wskazują, że dotychczasowa 
realizacja Programu ograni-
czała się w zasadzie wyłącz-
nie do restrukturyzacji bądź 
likwidacji zakładów przemy-

słu zbrojeniowego, w wyni-
ku której  m. in. zamknięto 
Zakłady Mechaniczne „Wola” 
w Warszawie oraz FUMiS – 
Bumar w Wadowicach  a w 
całej branży pracę straciło ok. 
5 tys. osób.

– W programie znajdują 
się m. in. zapisy mówiące o 
wieloletnich umowach na 
wyposażenie dla polskiej 
armii, zagwarantowaniu 
środków na prace badaw-
czo-rozwojowe czy promo-
cji polskiego przemysłu na 

rynkach zagranicznych. Te 
działania mające wspierać 
polską zbrojeniówkę w ogóle 
nie są realizowane – podkre-
śla Nowak. 

Do powstania niepokojów 
w zbrojeniówce przyczyniła 
się również unijna dyrektywa 
nr 81 mająca obowiązywać już 
od sierpnia, zgodnie z którą w 
przetargach na dostawy dla 
polskiej armii będą mogły 
uczestniczyć fi rmy zagranicz-
ne. – Program miał również 
ochronić polski przemysł 

przed negatywnymi skutkami 
otwarcia rynku. Gdyby zo-
stał on w pełni zrealizowany 
nasza zbrojeniówka mogłaby 
konkurować z zachodnimi 
koncernami, tak się jednak 
nie stało. W konsekwencji 
może dojść do sytuacji, która 
będzie ewenementem na 
skalę europejską, że polska 
armia będzie całkowicie uza-
leżniona od dostaw sprzętu z 
zagranicy – podkreśla prze-
wodniczący RSPZ.

ŁK

Związkowcy z wyższych 
uczelni rozpoczęli roz-
mowy nad zawarciem 
ponadzakładowego ukła-
du zbiorowego pracy dla 
pracowników uczelni pub-
licznych.

W poniedziałek 26 
czerwca w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego odbyło się spotkanie 
kierownictwa resortu z 
przedstawicielami Kra-
jowej Sekcji Nauki NSZZ 
Solidarność i Krajowej 
Rady Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego ZNP poświęco-
ne negocjacjom projek-
tu ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy 
dla pracowników uczelni 
publicznych przygotowa-
nego przez Krajową Sekcję 
Nauki NSZZ Solidarność 
w porozumieniu z KR-
NiSW ZNP.

Uczestnicy ustalili, że 
do 9 września Minister-
stwo NiSW ustosunkuje 
się pisemnie do zawarto-
ści merytorycznej projek-
tu, przedstawiając jedno-
cześnie wstępny podział 
zagadnień ze względu na 
przewidywany stopień 
trudności w dalszych ne-

gocjacjach. Pierwsze roz-
mowy odbędą się 11-17 
września.

Związkowców zasko-
czyła jednak uwaga mi-
nister Barbary Kudryckiej, 
która stwierdziła podczas 
spotkania, że negocjacje 
układu zbiorowego pracy 
mogą przeszkodzić w pod-
pisaniu rozporządzenia 
regulującego wzrost mi-
nimalnych stawek wy-
nagrodzeń zasadniczych 
pracowników publicznego 
szkolnictwa wyższego w 
latach 2012-2015.

– To całkowicie niezro-
zumiale dla nas stanowisko 
odebraliśmy, jako wywie-
ranie presji. Oczekujemy 
podpisania tego rozporzą-
dzenia w jak najszybszym 
terminie traktując je jako 
wstępny i pozytywny krok 
w kierunku właściwego po-
ziomu wynagrodzeń pra-
cowników uczelni. Decyzja 
o losach rozporządzenia 
jest autonomiczną decyzją 
rządu, na którą nie mamy 
wpływu – mówi Edward 
Malec, przewodniczący 
Krajowej Sekcji Nauki 
NSZZ Solidarność. 

DIKK

Układ zbiorowyBędą strajki w zbrojeniówce?

Dla zwalnianych 
pracowników kolei 
to życiowy dramat. 
Sporo z nich to ludzie 
w okolicach 50-tki.

Foto: internet

Foto: TŚD
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W Koksowni chcą gwarancji
» SOLIDARNOŚĆ z Koksowni Przyjaźń 
wystąpiła do zarządu fi rmy oraz kierowni-
ctwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, będącej 
właścicielem dąbrowskiego zakładu, o takie 
same gwarancje dla pracowników, jakie 
zapisane zostały w porozumieniu prywaty-
zacyjnym pomiędzy stroną związkową z JSW 
a zarządem spółki. Związkowcy dodatko-
wo argumentują, że podobne gwarancje 
wywalczyły już dla swojej załogi związki 
zawodowe z Kombinatu Koksochemicznego 
Zabrze, który dopiero w czerwcu formalnie 
został włączony do grupy kapitałowej JSW. 
– Przede wszystkim chodzi nam o takie 
same 10-letnie gwarancje zatrudnienia, 
jakie otrzymali pracownicy JSW i zabrzań-
skiego zakładu. To dla nas sprawa ambicjo-
nalna, bo obawiamy się, że gdyby doszło do 
sprzedaży JSW, to wówczas tylko zatrudnieni 
w naszej koksowni zostaną na lodzie, bez 
żadnych gwarancji – mówi Zenon Fiuk, szef 
Solidarności w Koksowni Przyjaźń.
Gdy tylko skończy się okres urlopowy, to 
związkowcy z dąbrowskiego zakładu planują 
rozpoczęcie batalii o pakiet gwarancji pra-
cowniczych. – Jeśli zarządy koksowni i JSW 
nie przystąpią do negocjacji na ten temat, 
to w Koksowni Przyjaźń dojdzie do sporu 
zbiorowego z pracodawcą, a wtedy może 
być gorąco – zapowiada Zenon Fiuk.
W skład grupy kapitałowej JSW Koksownia 
Przyjaźń wchodzi od 2004 r.

JSW jest źle zarządzana
WYNIKI PRODUKCYJNE Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej świadczą o złym zarządza-
niu fi rmą. To opinia związkowców z Solidar-
ności z JSW, którzy twierdzą, że produkcja w 
kopalniach spółki jest o 20-30 proc. niższa, 
niż założona w tegorocznym planie tech-
niczno-ekonomicznym. – Wynik fi nansowy 
JSW jest dobry, bo dobra jest koniunktura na 
węgiel koksujący, ale w naszym przekona-
niu niska produkcja będzie coraz bardziej 
dołować fi rmę. Już zaczynamy zżerać własny 
ogon – mówi Sławomir Kozłowski, przewod-
niczący Solidarności w JSW. 
Jak informują związkowcy, po debiucie 
giełdowym JSW kierownictwo spółki zapo-
wiedziało, że strona związkowa co kwartał 
będzie otrzymywać materiały na temat 
funkcjonowania fi rmy.– Podejrzewamy, że 
będą do nas trafi ać tylko te informacje, 
które wcześniej poddane zostaną wewnętrz-
nej weryfi kacji. A przecież przed debiutem 
giełdowym spółki tyle mówiło się na temat 
transparentności. Już wówczas zarząd nie 
udostępnił nam materiałów dotyczących 
wyników fi nansowych i produkcyjnych 
utrzymując, że przed upublicznieniem JSW 
te dokumenty są ściśle tajne – mówi Sławo-
mir Kozłowski. 

Rokowania w Hucie Batory
W ZESZŁYM TYGODNIU odbyła się 
pierwsza tura negocjacji w Hucie Batory w 
Chorzowie. W tym tygodniu zaplanowano 
kolejne rundy rozmów.
Organizacje związkowe działające w zakła-
dzie domagają się gwarancji zatrudnienia, 
zaniechania zatrudniania pracowników 
poprzez agencję pracy tymczasowej oraz wy-
płaty jednorazowej nagrody za dobry wynik 
ekonomiczny fi rmy w 2010 roku.
– Po rozmowach w przyszłym tygodniu 
związki zawodowe podejmą decyzję doty-
czącą dalszych działań zgodnie z ustawą o 
rozwiązywaniu sporów zbiorowych – mówi 
Stefania Penkała, przewodnicząca Solidar-
ności w hucie.
Spór zbiorowy w zakładzie został ogłoszony 
14 lipca. Dzień wcześniej przed siedzibą 
huty odbyła się pikieta, podczas której 
związkowcy domagali się zmiany polityki 
zatrudnienia w fi rmie oraz rozpoczęcia rzetel-
nego dialogu ze stroną społeczną. Związ-
kowcy obawiają się, że pracownicy zatrudnie-
ni na czas określony, którym w najbliższym 
czasie wygasną umowy o pracę, zostaną 
przyjęci za pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej, czyli na gorszych warunkach.

 OPRAC. BEA, AGA

WIEŚCI z branż

Kilkadziesiąt osób pikie-
towało w ubiegły piątek 
przed hipermarketem sieci 
Carrefour w Bielsku-Białej. 
Związkowcy protestowa-
li przeciwko zwalnianiu 
pracowników sieci i zastę-
powaniu ich osobami za-
trudnionymi w agencjach 
pracy tymczasowej. Na 
kilkadziesiąt minut zablo-
kowano również wszystkie 
kasy w sklepie. 

– W ciągu ostatnich 
dwóch lat z fi rmy odeszło 
11 tys. osób. Ci, którzy zo-
stali, pracują za trzech i już 
naprawdę nie dają rady, a 
docierają do nas informację 
że kolejne 10 proc. naszych 
pracowników ma zostać 
zwolnionych – powiedziała 
Alicja Forysiak, szefowa Soli-
darności w Carrefour. 

Jednocześnie protestujący 
podkreślali, że we wszystkich 
sklepach należących do sieci 
wzrasta odsetek pracowników 
agencyjnych, którzy stanowią 
już 1/3 ogółu zatrudnionych 
w Carrefour. – Zwalnia się 
pracowników, którzy mają 
umowy o pracę na czas nie-
określony i zastępuje ich pra-
cownikami z agencji pracy 
tymczasowej. Osoby te są 
zatrudniane na podstawie 
umów cywilnoprawnych. 
Nie mają prawa do urlopu, 
nie mają funduszu socjalnego, 
nie mają żadnej stabilności 

zatrudnienia. Osoby te nie 
wiedzą czy następnego dnia 
nadal będą miały pracę – 
wyjaśniał Alfred Bujara, szef 
Sekretariatu Krajowego Ban-
ków Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność. 

Miejscem protestu był 
bielski market, gdyż to on 
był pierwszym, w którym 
zaczęto zwalniać pracowni-
ków. Jednak jak przekonują 
związkowcy, informacje o 
kolejnych zwolnieniach spły-
wają do nich z całego kraju, 
a warunki pracy w sklepach 
sieci Carrefour są najgorsze 
od lat. – Kiedy sklepy wiel-
kopowierzchniowe pojawiły 
się w Polsce, cieszyliśmy się, 
że zagraniczny kapitał chce 
u nas inwestować. Nie by-
liśmy jednak świadomi, że 
ten zachodni kapitał przy-

chodzi tu po to, aby zrobić 
z nas niewolników. Musimy 
zdecydowanie pokazać całej 
Europie, zwłaszcza teraz kiedy 
sprawujemy prezydencję w 
UE, że nie zgadzamy się na 
taką sytuację i że chcemy 
pracować na godnych zasa-
dach – podkreślał Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko Dąbrowskiej 
Solidarności. 

W czasie trwania akcji 
protestacyjnej kilkunastu jej 
uczestników zablokowało 
wszystkie kasy w markecie, 
płacąc za zakupy jednogro-
szówkami. Klientom sklepu 
rozdawano ulotki informu-
jące o przyczynach protestu. 
Związkowcy zapowiadają, że 
podobne akcje będą przepro-
wadzane w całej Polsce. 

ŁK

Gdyby nie wysokie ceny 
węgla na rynku, to Kato-
wicki Holding Węglowy 
nie miałby środków, ani 
na prowadzenie bieżącej 
działalności, ani na wy-
płaty dla pracowników 
– uważają związkowcy z 
Solidarności z KHW.

Informują, że holding, 
by zaspokoić roszczenia 
wierzycieli, zaczął wy-
przedawać swoje udziały 
w różnych spółkach i wy-
stawiać na sprzedaż swój 
majątek.

Związkowców zaniepo-
koił zwłaszcza pomysł za-
rządu KHW na pozyskanie 
środków, zakładający emisje 
obligacji spółki o wartości 
blisko 1 mld zł. 

Piotr Bienek, przewod-
niczący związku w kopalni 
Wujek Ruch Śląsk, a zara-
zem wiceprzewodniczący 
górniczej Solidarności 
informuje, że realizacja 
tego scenariusza, w sy-
tuacji, gdy KHW nie po-
siadałby środków na ter-
minowy wykup obligacji, 
prowadziłaby wprost do 
bezpośredniej prywaty-
zacji spółki – Jeżeli rząd, 
będący właścicielem KHW, 
przystanie na tę propo-
zycję, to w przypadku 
nawet lekkiego przyklę-
ku firmy zastaw akcji 
spowoduje przejęcie jej 

majątku – mówi Krzysztof 
Urban, przewodniczący 
Solidarności w kopalni 
Mysłowice-Wesoła.

Związkowcy informują, 
że żadna fi rma nie przystą-
piła do ogłoszonego przez 
KHW przetargu na oddanie 
ściany w ajencję. – Firmy 
nie mają pewności, czy i 
kiedy holding zapłaci im za 
wykonane usługi – mówi 
Krzysztof Urban. Tymcza-
sem kopalnie KHW mają 
problemy z wykonaniem 
planów techniczno-ekono-
micznych. We wszystkich 
zakładach holdingu nie 
są realizowane wskaźniki 
natężenia robót przygoto-
wawczych. 

– Jednak najpoważ-
niejszym problemem jest 
wstrzymanie przyjęć do 
pracy, a konsekwencją 
tego jest niskie wydobycie. 
To paradoks, bo ogromne 
pieniądze włożone zostały 
w przygotowanie ścian do 
eksploatacji, gdy tymcza-
sem w holdingu brakuje rąk 
do pracy na dole. Obawia-
my się, że wkrótce może 
się okazać, że król jest już 
całkowicie nagi. A jeszcze 2 
lata temu prognozowano, 
że jako pierwsza ze spółek 
węglowych zadebiutuje 
na giełdzie – mówi Piotr 
Bienek.

BG

Jak mówią związkowcy, 
uposażenia pracow-
ników sanepidów 
są żenująco niskie. 
Średnie wynagro-

dzenie w PIS wynosi od 2 
do 2,5 tys. zł brutto. – Za 
akcje, w których uczestni-
czymy nie przysługują nam 
dodatkowe pieniądze, gdy 
tymczasem inne służby za 
udział w nich otrzymują 
przynajmniej zwrot kosztów. 
Tak było np. w przypadku 
akcji powodziowej oraz akcji 
„Dopalacze”. Dodatkowo 
pracownicy zmuszeni są 
podnosić swoje kwalifi kacje 
za własne pieniądze – mówi 
Anna Kamińska, przewod-
nicząca RSPSS-E. 

Kamińska wskazuje, że nie 
dość, iż pracownicy stacji sa-
nitarno-epidemiologicznych 
są marnie opłacani, to ich 
warunki pracy również po-
zostawiają wiele do życzenia. 
Na utrzymanie jednej pla-
cówki budżet województwa 
śląskiego przekazuje rocznie 
2,5 mln zł, gdy tymczasem 
jej potrzeby szacowane są 
na 10 mln zł. – Wśród 21 
stacji sanitarnych w naszym 
województwie są sanepidy, 
w których brakuje pienię-
dzy na służbowe bilety dla 
pracowników. Wiele z nich 
nie posiada też sprzętu do 

kopiowania protokołów. 
Pracownicy zmuszeni są 
sporządzać je przez kalkę – 
mówi Anna Kamińska. 

Związkowcy informują, 
że wieloletnie zaniedbania w 
PIS dotyczą przede wszyst-
kim sposobu jej fi nansowa-
nia. Budżet inspekcji nie jest 
zwiększany od co najmniej 
10 lat. Do końca 2010 r. stacje 
sanitarno-epidemiologiczne 
uzupełniały braki na wy-
datki pozapłacowe środka-
mi z realizacji zadań w ra-
mach dochodów własnych. 
– W tym roku znowelizo-
wana ustawa o fi nansach 
publicznych pozbawiła nas 
takich możliwości, co powo-
duje destabilizację fi nanso-
wą w inspekcji. Wpraw-
dzie wypracowane przez 
nas środki wracają do nas 
z budżetu państwa, ale z 

ogromnym poślizgiem, a 
dodatkowo ich wysokość 
została ograniczona z do-
tychczasowych 150 mln 
zł do 90 mln zł rocznie. 
Każda wypracowana przez 
nas nadwyżka zasili budżet 
państwa. Teraz mamy koniec 
lipca, a nie otrzymaliśmy 
jeszcze środków za maj – 
mówi Anna Kamińska. 

Zdaniem przewodni-
czącej paradoksem jest, 

że znowelizowana usta-
wa o zakładach leczni-
czych swoim zasięgiem 
obejmuje także PIS, gdy 
tymczasem inspekcja od 
2009 r. wyłączona jest ze 
struktur Ministerstwa Zdro-
wia. Merytoryczny nadzór 
nad sanepidami sprawuje 
Główny Inspektorat Sani-
tarny, a fi nansowo inspek-
cja podporządkowana jest 
wojewodom. 

– W naszym przekona-
niu jesteśmy bezpańscy, nikt 
nas nie chce. Nie jesteśmy 
przecież urzędnikami pań-
stwowymi, lecz pracowni-
kami zakładu leczniczego, 
zajmujemy się zdrowiem i 
życiem ludzi i z tego powo-
du mamy prawo domagać 
się powrotu w struktury re-
sortu zdrowia – mówi Anna 
Kamińska.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Uregulowań prawnych, zabezpieczających fi nansowanie działalności Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, a także powrotu tej instytucji w struktury Ministerstwa Zdrowia 
domaga się Regionalna Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ Solidarność.

Bieda jak w sanepidzie

KHW poszukuje pieniędzyPikieta przed marketem Carrefour

W wielu stacjach 
sanitarnych 
brakuje nawet 
sprzętu do 
kopiowania 
protokołów. 
Pracownicy zmuszeni 
są sporządzać je 
przez kalkę. 

Budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie jest zwiększany od co najmniej 10 lat

Foto: TŚD

Miejscem protestu był bielski market, gdyż to on jako pierwszy 
zaczął zwalniać pracowników

Foto: w
ikipedia.pl
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| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 
10/37, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

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

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

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.

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w I kwartale 2011 r.):  3.466,33 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 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

B
ardzo proszę o in-
formację na temat 
dofi nansowania wy-
poczynku pracow-
ników małej firmy 

(poniżej 20 osób). Proszę podać 
także podstawę prawną. Kiedy 
pracodawca nie ma takiego obo-
wiązku, a kiedy jest zobowiązany 
do wypłaty świadczeń i w jakiej 
wysokości?

Według art. 3 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-
dowym funduszu świadczeń 
socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 
70, poz. 335 z późn. zm.) fun-
dusz mają obowiązek tworzyć 
pracodawcy zatrudniający na 
dzień 1 stycznia danego roku 
co najmniej 20 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełne 
etaty, a bez względu na licz-
bę zatrudnionych fundusz 
tworzą pracodawcy ze sfery 
budżetowej.

Pracodawcy, którzy zatrud-
niają na dzień 1 stycznia mniej 
niż 20 pracowników w przeli-
czeniu na pełne etaty, zgodnie 
z art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS, 
mogą:
–  utworzyć fundusz na zasa-

dach ogólnych lub 
–  wypłacić pracownikom 

świadczenia urlopowe. 
Pracodawcy ci – zgodnie z art. 

3 ust. 3a ustawy o ZFŚS – mogą 
też zrezygnować z tworzenia 

Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych i jednocześnie 
mogą nie wypłacać pracowni-
kom udającym się na dłuższy 
urlop świadczenia urlopowego, 
pod warunkiem że decyzje w 
powyższych sprawach prze-
każą pracownikom do końca 
stycznia danego roku.

O rezygnacji z wypłaty świad-
czenia urlopowego oraz o nie-
tworzeniu funduszu pracodaw-
ca powinien poinformować 
pracowników w sposób, który 
jest przyjęty w zakładzie pracy, 
np. przez ogłoszenie na tablicy, 
poprzez e-mail bądź w formie 
informacji przekazanej na piśmie 
każdemu pracownikowi.

Pracodawca, który zadecy-
dował o tym, że jednak będzie 
wypłacał świadczenie urlopowe, 
powinien wypłacić je każdemu 
pracownikowi, który korzysta 
w danym roku kalendarzowym 
z urlopu wypoczynkowego w 
wymiarze co najmniej 14 ko-
lejnych dni kalendarzowych, 
nie później niż w ostatnim dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie 
tego urlopu (art. 3 ust. 4-5a 
ustawy o ZFŚS).

Pracodawca może wypła-
cać świadczenie urlopowe w 
wartości odpisu na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych 
odpowiedniego do rodzaju za-
trudnienia pracownika (wartości 

odpisu poniżej) lub w wartości 
niższej niż kwota odpisu, ale 
wówczas powinien o takim 
zamiarze poinformować pra-
cowników do końca stycznia. 
Przepisy ustawy o ZFŚS wskazu-
ją bowiem tylko górną granicę 
świadczenia urlopowego.

Wartość odpisu na zakłado-
wy fundusz świadczeń socjal-
nych obliczany jest zgodnie z 
ustawą o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych w 
oparciu o podaną w obwiesz-
czeniu Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce 
narodowej w roku poprzednim 
lub w drugim półroczu roku 
poprzedniego, jeżeli przeciętne 
wynagrodzenie z tego okresu 
stanowiło kwotę wyższą.

W roku 2011, obliczając 
kwotę odpisu, należy uwzględ-
nić przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie z II półrocza 2010 r., 
czyli kwotę 2917,14 zł, podaną 
w Obwieszczeniu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
dnia 18 lutego 2011 r.

Odpis w roku 2011 wy-
nosi:
–  na jednego zatrudnionego 

w normalnych warunkach 
(37,5%) – 1093,93 zł, 

–  na jednego zatrudnione-
go wykonującego prace 

w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym 
charakterze w rozumieniu 
przepisów ustawy o eme-
ryturach pomostowych 
(50%) – 1458,57 zł. 

–  na jednego pracownika 
młodocianego: 
–  w pierwszym roku nauki 

(5%) – 145,86 zł, 
–  w drugim roku nauki 

(6%) – 175,03 zł, 
–  w trzecim roku nauki 

(7%) – 204,20 zł. 
Na każdą zatrudnioną 

osobę, w stosunku do której 
orzeczono znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełno-
sprawności, oraz na każdego 
emeryta i rencistę, objętego 
opieką socjalną zakładu pracy, 
pracodawca może zwiększyć 
wartość odpisu o 6,25%, czyli 
o 182,32 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 usta-
wy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych maksy-
malna wysokość świadczenia 
urlopowego nie może prze-
kroczyć wyżej podanej wyso-
kości odpisu podstawowego, 
odpowiedniego do rodzaju za-
trudnienia danego pracownika 
oraz wymiaru czasu pracy, w 
jakim jest zatrudniony.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Świadczenie urlopowe

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIA
Koleżance Joannie Lukosek

 i Jej Rodzinie
składają 

Rada Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
oraz

Rada Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Zasady odpowiedzialności 
materialnej (majątkowej) 
pracowników za szkody wy-
rządzone pracodawcy oraz 
osobom trzecim w związ-
ku z wykonywaniem pracy 
(np. klientom pracodawcy) 
są uregulowane szczegóło-
wo w Kodeksie pracy (art. 
114-127).

Warto jedynie w tym miejscu 
przypomnieć, że pracownik za 
ww. szkody odpowiada zasad-
niczo tylko wobec pracodawcy 
(a nie wobec osób trzecich) i 
co najwyżej do wysokości 
trzykrotności swojego wyna-
grodzenia, chyba że wyrządzi 
szkodę umyślnie – wtedy jego 
odpowiedzialność jest surow-
sza i opiera się na zasadach 
określonych w Kodeksie cy-

wilnym. W pełnym zakresie 
pracownik odpowiada także 
za szkodę w mieniu powierzo-
nym mu przez pracodawcę 
oraz za szkodę w mieniu, za 
które przyjął odpowiedzial-
ność materialną (art. 124-125 
Kodeksu pracy).

W praktyce powstała wąt-
pliwość, czy dla zabezpieczenia 
roszczeń pracodawcy wobec 
pracownika z tytułu odpo-
wiedzialności materialnej tego 
ostatniego lub dla wzmocnie-
nia takiej odpowiedzialności 
pracodawca może żądać od 
pracownika środków zabez-
pieczenia wierzytelności albo 
takich świadczeń, które stosu-
je się powszechnie w obrocie 
gospodarczym np. weksli czy 
kar umownych.

Co do kar umownych wy-
powiedział się już w przeszłości 
Sąd Najwyższy, stwierdziwszy, 
że w zakresie odpowiedzialno-
ści materialnej pracowników 
nie ma podstaw do stosowania 
kary umownej (tak chociażby 
wyrok z 8 stycznia 2008 r., II PK 
120/07). Sąd Najwyższy uznał, 
że unormowane Kodeksem 
pracy zasady odpowiedzial-
ności pracowników za szko-
dę wyrządzoną pracodawcy 
wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych 
stanowią odrębną od przewi-
dzianej w Kodeksie cywilnym 
regulację skutków niewy-
konania tego rodzaju zobo-
wiązania, która ma charakter 
wyczerpujący.

Dopiero ostatnio wypowie-
dział się jednak Sąd Najwyższy 
co do stosowania weksli dla 
wzmocnienia odpowiedzial-
ności materialnej pracownika 
wobec pracodawcy. W wyro-
ku z 26 stycznia 2011 (II PK 
159/10) Sąd Najwyższy stwier-
dził mianowicie, że przepisy i 
zasady prawa pracy wykluczają 
dopuszczenie weksli gwaran-
cyjnych jako środka dodatko-
wego zabezpieczenia roszczeń 
pracodawcy o naprawienie 
potencjalnych szkód wyrzą-
dzonych przez pracownika w 
mieniu pracodawcy. Oznacza 
to, że taki weksel jest nieważny 
z mocy samego prawa.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

Ustawa Kodeks pracy:

Weksel i kara umowna a odpowiedzialność materialna pracownika

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

ADAMA SAŃKA
Wiceprzewodniczącego Solidarności 

w Nexteer Automotive Poland w Tychach

Rodzinie i Bliskim 
składa

 
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość

o przedwczesnej śmierci naszego Kolegi 

ADAMA SAŃKA
Wyrazy serdecznego współczucia

Żonie, Córce i Synowi
w imieniu koleżanek i kolegów z Solidarności

z Nexteer Automotive Poland w Tychach

składa

przewodniczący Grzegorz Zmuda
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A MNIE to pasjonuje

Turnus Miesiąc Termin Szkolenie Miejsce

I wrzesień 5 – 9 Ogólnozwiązkowe Wisła 

II wrzesień 12 – 16 Skarbnicy O.Z. i Komisje Rewizyjne Wisła 

III wrzesień 19 – 23 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IV wrzesień 26 – 30 Układy zbiorowe pracy Wisła 

V październik 3 – 7 Ogólnozwiązkowe Wisła 

VI październik 10 – 14 Negocjować można wszystko Wisła 

VII październik 17 – 21 Skarbnicy O.Z. i Komisje Rewizyjne Wisła 

VIII październik 24 – 28 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IX listopad 14 – 18 Ogólnozwiązkowe Wisła 

X listopad – grudzień 28.11 – 02.12 Negocjować można wszystko Wisła 

XI grudzień 5 – 9 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

XII grudzień 12 – 16 Ogólnozwiązkowe Wisła

Harmonogram szkoleń na II półrocze 2011 r.

M
ój mąż był 
reprezentan-
tem Polski 
w kadrze za-
paśniczej. Ta 

dyscyplina sportu zdomino-
wała nasze życie. Wyjeżdża-
łam z Robertem  na zawody i 
byłam jego najwierniejszym 
kibicem. Coraz częściej my-
ślałam o tym, w jaki sposób 
mogłabym czynnie uczest-
niczyć w tej dyscyplinie 
sportu. Nie zastanawiałam 
się ani przez moment, gdy 
Okręgowy Związek Zapasów 
w Katowicach zorganizował 
szkolenie sędziowskie. Moja 
decyzja o sędziowaniu za-
pasów spodobała się rów-
nież Robertowi – opowiada 
Elżbieta Żuchowicz.  

Jako jedna z pierwszych 
kobiet na Śląsku otrzymała 
certyfikat sędziego w za-
pasach. Kobieta-sędzia na 
zapaśniczej macie, a zwłasz-
cza niewysoka i drobna 
blondynka, budziła spore 
zdziwienie wśród kibiców. 
– Bywało, że o wiele gorzej 
reagowali na moje decyzje 
niż na werdykty sędziów
-mężczyzn – mówi pani 
Ela. Dziś przyznaje, że nie-
zwykle trudne dla niej były 
pierwsze sędziowane przez 
nią pojedynki.  – Z czasem 
nauczyłam się reagować. 
Poważne wsparcie otrzy-
małam zarówno od Roberta, 
kolegów-sędziów, jak i sa-
mych zawodników – mówi 
Elżbieta Żuchowicz.

Mimo, że zrezygnowała już 
z sędziowania zapaśniczych 
zawodów, to jej przygoda z 
tą dyscypliną sportu trwa do 
dziś. Wciąż kibicuje mężowi, 
byłemu związkowcowi Solidar-
ności. Każdego roku z uwagą 
obserwuje Mistrzostwa Polski 
Weteranów Zapaśniczych, w 
których jej mąż jest, jak dotąd, 

bezkonkurencyjny. - Teraz in-
tensywnie przygotowuje się 
do mistrzostw świata, które 
odbędą się w Raciborzu. Jak 
zawsze wystąpi w koszulce z 
logo Solidarności – podkreśla 
pani Ela. Przed laty również 
trenowała lekkoatletykę i piłkę 
ręczną, a do dziś z sukcesami 
uczestniczy w wielu impre-

zach lekkoatletycznych, or-
ganizowanych w Dąbrowie 
Górniczej. – Sportem zarazi-
liśmy również nasze córki. 
Najstarsza wybrała gimna-
stykę akrobatyczną, średnia 
jest pływaczką, a najmłodsza 
uprawia triathlon – mówi 
Elżbieta Żuchowicz. 

BEA

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

oferuje do wynajmu powierzchnię biurową, 

składającą się z trzech pomieszczeń o łącznym metrażu133,85 
m2. Do wszystkich pomieszczeń jest doprowadzona 
sieć telefoniczna i internetowa. Znajdują się one na 
parterze budynku Zarządu Regionu przy ul. Floriana 7 
w Katowicach. Blisko centrum, wygodny dojazd, własny 
parking. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Biurem 
Administracyjnym ZR, tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
podaje do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze 

sprzedaży nieruchomości 
w Bytomiu 

przy ulicy Strzelców Bytomskich

składającej się z trzech działek gruntowych niezabudo-
wanych o łącznej powierzchni 15710 m2:
– działka 2318/187 o pow. 3322 m2

– działka 2319/187 o pow 11747 m2

– działka 220/187 o pow. 641 m2

Nieruchomość jest położona w świetnej lokalizacji, 
ok. 3 km od centrum Bytomia i doskonale skomuniko-
wana. Dojazd zarówno od ulicy Strzelców Bytomskich, 
jak i od ul. Cegielnianej.

Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media. 
Przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-usługową. 
Bezpośrednimi sąsiadami są m.in. stacja paliw, stacja 
kontroli pojazdów i po przeciwnej stronie ul. Strzelców 
Bytomskich salon samochodowy.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Admini-
stracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność lub skarbnikiem ZR. Osobiście w siedzibie ZR 
w Katowicach przy ul. Floriana 7 lub telefonicznie. 

Biuro Administracyjne ZR: tel. 32 353-84-25 wew. 199, 
skarbnik ZR: tel. 32 253-73-73.

Przez blisko dziesięć lat Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca 
Solidarności w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej, 
sędziowała walki na zapaśniczej macie. Trenowała też lekkoatletykę 
i piłkę ręczną. Uprawia nordic walking i jeździ na rowerze.

Sportowe pasje pani Eli

Elżbieta Żuchowicz do dziś z sukcesami uczestniczy w różnych inprezach sportowych 

Związkowcy z Regionalnego 
Sekretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność zapowia-
dają wystąpienie do prezesa 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia o przekazanie na rzecz 
Śląskiego Oddziału NFZ w 
trybie natychmiastowym 
53 mln zł z tytułu migracji 
pacjentów za 2009 r. 

Taką decyzję związkowcy z 
RSOZ podjęli w poniedziałek po 
spotkaniu z minister zdrowia 
Ewą Kopacz – Jeszcze w maju 
minister zdrowia zapewniała 
nas, że gdy tylko w tym roku 
pojawią się rezerwowe środki 
w centrali NFZ, to jego śląski 
oddział natychmiast otrzyma 
zaległe pieniądze. W ubie-
głym tygodniu okazało się, że 
na fundusz rezerwowy NFZ 
wpłynęło 590 mln zł z tytułu 
ubezpieczeń. Teraz pani mini-
ster twierdzi, że zaległe środki 
zawarte zostały w kwocie 198 
mln zł, wypłaconej w 2011 r. 
śląskiemu NFZ poza algoryt-
mem. To nieprawda – mówi 
Halina Cierpiał, przewodni-
cząca RSOZ.

Związkowcy argumen-
tują, że w lutym prezes NFZ 
przesłał do nich pismo, które 
jednoznacznie dowodzi, że 
dług wobec śląskiego NFZ 
nie został uregulowany – 
Wyjaśniam, że obecnie z 
uwagi na wykorzystanie środ-
ków z funduszu zapasowego 

przekazanie śląskiemu NFZ 
dodatkowych środków z ty-
tułu rozliczeń za 2009 r. nie 
może zostać zrealizowane 
– napisał wówczas prezes 
NFZ. Jednocześnie podkre-
ślił, że ewentualna decyzja 
o przyznaniu Śląskiemu NFZ 
dodatkowych środków z tego 
tytułu uwarunkowana będzie 
„kształtowaniem się sytuacji 
fi nansowej w 2011 r.” 

– Teraz, gdy mamy pew-
ność, że sytuacja fi nansowa 
kształtuje się nieźle, bo na 
konto funduszu zapasowe-
go NFZ wpłynęło 590 mln 
zł, zamierzamy wystąpić do 
prezesa NFZ o przekazanie 
w trybie natychmiastowym 
śląskiemu oddziałowi NFZ 53 
mln zł. Jeżeli te pieniądze nie 
zostaną zwrócone, to użyjemy 
wszelkich narzędzi, na które 
pozwala ustawa o związkach 
zawodowych. Przecież nie mo-
żemy pozwolić sobie na bycie 
fi lantropami i obdarowywa-
nie innych oddziałów NFZ 
bezpłatnymi świadczeniami 
zdrowotnymi, udzielanymi 
mieszkańcom spoza naszego 
województwa. Sądzę, że pani 
minister Kopacz też nie nale-
ży do osób, która pożyczając 
komuś poważne pieniądze, 
daruje mu dług i jeszcze za 
to podziękuje – mówi Halina 
Cierpiał. 

BEA

To są nasze pieniądze
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