
90 proc.
tyle z puli 

dodatkowych 
środków na leczenie 

w przyszłym roku  
otrzyma Mazowsze. 
Na Śląsk trafi  tylko 

2,5 proc. tej puli.
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Stanisław Płatek: Nie będziemy 
świętować rocznicy stanu wojennego, 
chcemy oddać hołd bohaterom. 
» STRONA 6

Jarosław Grzesik: Cieszy nas, że 
strategia dla Kompanii Węglowej 
nie zakłada likwidacji żadnej kopalni.
» STRONA 4

D
o czwartku służ-
by prasowe AMP 
zaprzeczały, że 
zapadła taka de-
cyzja. W piątek 

została ogłoszona pracowni-
kom. Służby prasowe nadal 
zaprzeczają, że zdecydowano 
też o zwolnieniu do końca 
2012 roku ok. 3 tys. pracow-
ników. Ale to jest taka sama 
polityka informacyjna, jak w 
przypadku wielkiego pieca. 
Decyzja zapadła, tylko z jej 
ogłoszeniem zwleka się do 
ostatniej chwili – mówi Jerzy 
Goiński, przewodniczący 
Solidarności w ArcelorMit-
tal Poland.

– Wygaszanie wielkiego 
pieca potrwa do końca li-
stopada. Pracownicy z tego 
oddziału mają znaleźć pracę 
i przy wygaszaniu, i w in-
nych oddziałach. Do końca 
2011r. w AMP obowiązuje 
porozumienie, w którym 
uzgodniono, iż pracodawca 
w przypadku ograniczenia 
produkcji maksymalnie 
wykorzysta szkolenia, do-
datkowe i uzupełniające 
dni wolne, urlopy zaległe i 
bieżące pracowników. Po-
rozumienie przewiduje też 
tzw. postojowe. Pracownik 
otrzymywał będzie 80% 
wynagrodzenia obliczone-
go jak za urlop wypoczyn-

kowy. Ale co potem? – pyta 
Goiński

Wygaszanie wielkiego 
pieca to zaledwie wierzchołek 
góry lodowej. W dąbrowskim 
oddziale AMP planowane 
jest też okresowe wstrzyma-
nie produkcji na Walcowni 
Średniej. Powodem jest brak 
zbytu na tego rodzaju wyroby. 
Poważne zagrożenia są także 
dla utrzymania produkcji 
drutu spawalniczego w Sos-
nowcu, gdzie rozpatrywana 
jest możliwość zatrzymania 
taśmy. Najcięższa sytuacja 
wydaje się mieć miejsce w 
dawnej Hucie Królewskiej, 
gdzie nie wykluczone jest jej 
całkowite zatrzymanie. 

Związki zawodowe oba-
wiają się, że od początku 
2012 nastąpi przyśpieszenie 
planu restrukturyzacji zatrud-
nienia w spółce. Pierwotnie 
planowano, że ograniczenie 

zatrudnienia o ok. 3 tys. osób 
będzie prowadzone stopnio-
wo do 2015 roku. Tymczasem 
według informacji związ-
kowców tylu pracowników 
straci pracę w AMP do końca 
przyszłego roku.

W czwartek 20 paździer-
nika przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz złożył wniosek 
o zwołanie w trybie pilnym 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-

nego w sprawie sytuacji w 
hutnictwie. Chce, aby w tym 
posiedzeniu wzięli udział 
przedstawiciele resortów 
skarbu i gospodarki. 

– To, co dzieje się w hut-
nictwie, to kolejny symptom 

nadchodzącego spowolnienia 
w polskiej gospodarce. Oba 
te resorty mają kompetencje, 
aby tworzyć instrumenty an-
tykryzysowe, starać się łago-
dzić społeczno-gospodarcze 
skutki spowolnienia, a także 
bezpośrednio wspierać zagro-
żone branże i pracowników 
tych branż – podkreśla Do-
minik Kolorz. 

 – Mam nadzieję, że doj-
dzie do tego spotkania i 
zostaną wypracowane roz-
wiązania chroniące pracow-
ników naszej branży. Inne 
kraje chronią swój przemysł 
hutniczy, u nas tego się nie 
robi. Tyle mówiono o tym, 
jakie korzyści przyniesie 
polskiej gospodarce Euro 
2012. Tymczasem stal do 
budowy stadionów jest spro-
wadzana z Niemiec, Francji 
czy Luksemburga. Polskie 
huty w ogóle na tym nie 
skorzystały. Wręcz prze-
ciwnie, tracimy odbiorców 
na rynku wewnętrznym – 
mówi Goiński. 

W piątek 28 październi-
ka odbędzie się posiedzenie 
przedstawicieli Solidarności 
ze wszystkich oddziałów 
AMP. Podczas spotkania 
związkowcy podejmą decyzje 
w sprawie działań w obronie 
miejsc pracy w spółce.

GRZEGORZ PODŻORNY

Kierownictwo oddziału ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej poinformowało w ostatni piątek 
pracowników, że zapadła decyzja o okresowym wstrzymaniu pracy na Wielkim Piecu nr 3. 
Związkowcy alarmują, że to tylko początek poważnych problemów w dąbrowskim oddziale AMP.

Wielki piec do wygaszenia
To, co dzieje się
w hutnictwie,
jest kolejnym 
symptomem 
nadchodzącego 
spowolnienia 
w polskiej 
gospodarce.

Wygaszenie wielkiego pieca w dąbrowskim oddziale AMP to zaledwie wierzchołek góry lodowej 

REGION

Udawanie kury
Drodzy czytelnicy

W tym roku Dzień 
Wszystkich Świętych 
przypada we wtorek, 
a więc w dniu, w którym 
wypada zazwyczaj skład 
gazety. Dlatego najbliższe 
wydanie Tygodnika 
Śląsko-Dąbrowskiego 
nie ukaże się w środę 
2 listopada, lecz w 
następnym tygodniu, 
w środę 9 listopada. 
Numer będzie miał za to 
powiększoną objętość do 
12 stron. Przypominamy, 
że najświeższe informacje 
są dostępne codziennie 
przez 24 godziny na 
naszej stronie internetowej 
www.solidarnosckatowice.pl

RED. 
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Związki zawodowe w 
PKP Cargo uzgodniły z 
zarządem spółki treść 
pakietu gwarancji pra-
cowniczych, którego 
przyjęcie jest warunkiem 
prywatyzacji polskiego 
przewoźnika towarowe-
go. Pakiet zostanie jednak 
podpisany dopiero wtedy, 
kiedy jego kształt zaakceptu-
ją organy korporacyjne PKP 
S.A. i PKP Cargo oraz Mini-
sterstwo Skarbu. Jak informu-
je Henryk Grymel, szef Sekcji 
Krajowej Kolejarzy NSZZ 
Solidarność, w dokumencie 
znalazły się zapisy dotyczące 
m. in. gwarancji zatrudnienia 

oraz premii prywatyzacyjnej. 
– Pracownicy ze stażem pracy 
powyżej 25 lat, a w Cargo 
jest to blisko 70 proc. załogi, 
będą mieć zagwarantowaną 
pracę do emerytury, nato-
miast ci z krótszym stażem 
otrzymają 6-letnie gwarancje 
zatrudnienia. W przypadku 
prywatyzacji otrzymają pre-
mię prywatyzacyjną, której 
wysokość również będzie 
zależeć od stażu pracy i wy-
niesie od 0,8 średniego wy-
nagrodzenia w PKP Cargo do 
dwukrotności średniej pensji 
w przedsiębiorstwie – mówi 
przewodniczący. 
» STRONA 5

KOLEJ

Pakiet w PKP Cargo
Zaśpiewanie piosenki 
w dziale HR – 3 punk-
ty, przyniesienie ciasta 
do działu HR – 4 punk-
ty, naśladowanie kury 
w dziale HR – 2 punkty. 
Kto zgromadzi najwię-
cej punktów, ten wygra 
„olimpiadę” zorganizo-
waną w Nexteer Auto-
motive Poland. Czy kon-
kurs ma bawić kogokolwiek 
poza działem HR? Na to 
pytanie regulamin nie odpo-
wiada. 
„Olimpiada” był częścią akcji 
pod nazwą Maraton Kultury 
Nexteer i trwał do końca 
ubiegłego tygodnia. Oprócz 

śpiewania i udawania zwie-
rząt, pracownicy Nexteer 
mogli także m. in. zatań-
czyć w dziale HR, przyjść 
w ubraniu na lewą stronę 
czy też spróbować swoich sił 
w konkursie na najlepszy 
komplement pod adresem 
haerowców.
– Większość pracowników 
puka się w głowę i nie ma za-
miaru robić z siebie idiotów. 
Ten kto to wymyślił, chyba 
zapomniał, że pracują tutaj 
dorośli ludzie, a nie przed-
szkolaki – mówi jeden z pra-
cowników tyskiej spółki, który 
poprosił o anonimowość. 
» STRONA 5

W poniedziałek 24 paź-
dziernika Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w 
Gliwicach wydał ko-
rzystny dla Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Wyrok w 
sporze spółki z gminą Ornon-
towice w kwestii opodatko-
wania wyrobisk górniczych. 
- Choć w Polsce nie mamy co 
prawda prawa precedenso-
wego, to myślę, że ten wyrok 
będzie wyznacznikiem w 
podobnych sprawach i raz na 
zawsze zakończy on sprawę 
opodatkowania wyrobisk - 
ocenia Roman Brudziński wi-
ceszef Solidarności w JSW.
» STRONA 4

GÓRNICTWO

Wyrok
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TRZY pytania
Grzegorz Matusiak, poseł - elekt Sejmu VII kadencji, członek 
NSZZ Solidarność

Trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty
Był Pan jednym z kandydatów w ostat-
nich wyborach parlamentarnych, któ-
rych poparła Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność. Czy Pana zdaniem to wsparcie 
pomogło w zdobyciu mandatu?

– Zdecydowanie tak. Szczególnie 
pomocne było to, że mogłem się wy-
powiedzieć i przedstawić wyborcom 
na łamach Tygodnika Śląsko-Dąbrow-
skiego. Podczas rozmów przed i po wy-
borach wiele osób mówiło, że czytało 
wywiad ze mną i bardzo spodobały im 
się moje poglądy np. na temat górni-
ctwa. Solidarność, dając mi możliwość 
dotarcia ze swoim programem do szer-
szej grupy potencjalnych wyborców, 
przede wszystkim do braci górniczej, z 
pewnością przyczyniła się do mojego 
sukcesu wyborczego.
Czy jako poseł będzie Pan współpraco-
wał z Solidarnością i wspierał związ-
kowe inicjatywy? 

– Oczywiście. Jestem już po pierwszym 
spotkaniu z przedstawicielami związku. 
Ustaliliśmy zasady współpracy. Czekam 
też na zorganizowanie mojego biura 
poselskiego, w którym członkowie Soli-
darności będą zawsze mile widziani. Co 
do związkowych inicjatyw i projektów 

ustaw to już w kampanii zadeklarowa-
łem, że będę je wspierał i mam zamiar 
dotrzymać słowa. Obywatelski projekt 
ustawy o płacy minimalnej przygotowany 
przez NSZZ Solidarność czy postulowa-
na przez związek renegocjacja unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego, 
to inicjatywy, które po prostu trzeba 
wspierać, bo dotykają problemów nie-
zmiernie istotnych dla Polaków. Mam 
zamiar również działać na rzecz poprawy 
współpracy parlamentu ze związkami 
zawodowymi. Należy przede wszystkim 
wzmocnić konsultacje projektów ustaw 
ze stroną społeczną.
Co Pana zdaniem zdominuje pracę 
Sejmu nowej kadencji w najbliższych 
miesiącach?

– Niestety już teraz pojawiają się te-
maty zastępcze, jak choćby zamiesza-

nie z krzyżem w sali plenarnej Sejmu 
czy inne kuriozalne pomysły ugru-
powania pana Palikota. Te tematy na 
pewno nie przyniosą nic dobrego dla 
polskiego społeczeństwa, a służą one 
jedynie eskalacji konfl iktów i nikomu 
niepotrzebnych sporów, przez które 
sprawy naprawdę ważne schodzą na 
dalszy plan. A poważnych tematów nie 
brakuje. Druga fala kryzysu coraz wy-
raźniej puka do drzwi naszego kraju. W 
niektórych gałęziach gospodarki jest to 
widoczne gołym okiem, np. w hutni-
ctwie. W ostatnich dniach pojawiła się 
informacja że Accelor Mittal zamierza 
wygasić wielki piec w Dąbrowie Górni-
czej, przez co pracę może stracić kilka 
tysięcy osób. Tych palących spraw jest 
znacznie więcej, jak choćby umowy 
śmieciowe czy przede wszystkim 
wspominany już przeze mnie pakiet 
klimatyczno-energetyczny. Tutaj liczę 
zwłaszcza na zaangażowanie posłów ze 
Śląska, bo pakiet i jego konsekwencje 
mają szczególne znaczenie dla nasze-
go regionu. Trzeba po prostu zakasać 
rękawy i wziąć się do roboty, a nie to-
czyć dziwne wojenki.

ŁK

Solidarność z pewnością 
przyczyniła się do 
mojego sukcesu 
wyborczego.

LICZBA tygodnia

11 mln   
ton ładunków przewiozło we wrześniu, po-
dobnie jak w pięciu poprzednich miesiącach 
PKP Cargo. Po trzech kwartałach 2011 roku 
przewozy spółki wyniosły 98,86 mln ton, czyli 
13,2 proc. więcej niż rok wcześniej (87,30 
mln ton) i o 13 proc. powyżej planu (87,50 
mln ton). Największy udział w obrotach spół-
ki ma nadal węgiel kamienny (40,3 proc.), na 
drugim miejscu jest kruszywo 23,6 proc.
Najszybciej rosnące grupy przewożonych 
przez Cargo towarów po dziewięciu miesią-
cach roku to: kamień, żwir i wapno (wzrost 
o 69,4 proc.), przewozy intermodalne (23 
proc.) i cement (19,2 proc.). Po 8 miesią-
cach tego roku spółka zanotowała 176 mln 
zł zysku netto i 264 mln zł zysku na sprze-
daży, co stanowi absolutny rekord w 10-let-
niej historii spółki.

WIEŚCI z gospodarki
» CENY PALIW BIJĄ NOWE REKORDY. Jak podało biuro ma-
klerskie Refl eks, za litr Eurosuper 95 płacimy już średnio 5,32 zł, 
za litr oleju napędowego 5,28 zł, a za litr autogazu 2,84 zł. To 
oznacza, że w ciągu tygodnia benzyna podrożała średnio o 8 – 9 
groszy na litrze, a olej napędowy o 10 groszy na litrze. Najwyż-
szą skalę podwyżek cen odnotowano na stacjach PKN Orlen. Tu 
benzyna 95 i diesel zdrożały o 13 groszy na litrze. W najbliższych 
dniach kolejne podwyżki. Oczywiście to, że na stacjach państwo-
wego koncernu ceny we wrześniu i na początku października stały 
w miejscu, nie miało nic wspólnego z kampanią wyborczą. A że 
po wyborach wystrzeliły w górę to też przypadek.

» NA SZCZĘŚCIE JUŻ PO WYBORACH, więc zdejmujemy różo-
we okulary. Pod koniec września stopa bezrobocia wyniosła 11,8 
proc. – poinformował GUS na początku tygodnia. Pod koniec ubie-
głego miesiąca w urzędach pracy było zarejestrowanych 1.861,7 
tys. osób. To o 6,4 tys. (0,3 proc.) więcej niż przed miesiącem. Nato-
miast w ciągu roku liczba bezrobotnych wzrosła o ponad 49 tysięcy 
(2,1 proc.). Tymczasem projekt budżetu na 2012 rok przewiduje, że 
stopa bezrobocia na koniec grudnia wyniesie 10,9 proc., a na ko-
niec przyszłego roku spadnie do 10 proc.

» PO ZDJĘCIU OKULARÓW wielu przed oczyma pociemniało 
i to błyskawicznie. Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że w 
pierwszych trzech kwartałach roku pracodawcy zgłosili do urzędów 
pracy 607,7 tys. ofert zatrudnienia. To o ponad 26 proc. mniej niż 
przed rokiem i najmniej od 2003 r. – Analitycy nie mają wątpliwo-
ści, że do tego spadku oprócz obaw fi rm o przyszłość i ich kondycję 
przyczyniło się także radykalne, bo o ponad 50 proc., ograniczenie 
środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – m.in. na 
fi nansowanie staży, robót publicznych czy prac interwencyjnych.

» ALE SEKTOR BANKOWY PEWNIE SIĘ KRZYWI na takie 
czarnowidztwo. Zysk netto grupy Banku Millennium w trzecim 
kwartale 2011 roku wzrósł do 125 mln zł z 76,3 mln zł rok 
wcześniej. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, 
który spodziewał się, że wyniesie on 122,2 mln zł.
Po trzech kwartałach 2011 roku zysk netto grupy Banku Millen-
nium wynosił 341,4 mln zł, czyli o 60 proc. więcej niż rok wcześ-
niej. A jak zwykły pracownik poprosi o podwyżkę, która choć tro-
chę pozwoli mu złagodzić skutki rosnących cen i infl acji, to usłyszy, 
że mu się w głowie poprzewracało.

» TYMCZASEM AMERYKAŃSKI EKONOMISTA Nouriel 
Roubini, który przewidział kryzys ekonomiczny z ostatnich lat, 
podkreślił 25 października, że z powodu kryzysu w strefi e euro 
wzrasta groźba recesji. Jego zdaniem w ciągu kolejnych dwuna-
stu miesięcy dojdzie do kolejnej recesji najbardziej zaawanso-
wanych gospodarek. Ekonomiści to hazardziści i zdarza się im 
trafi ć z prognozami. 

» 19 I 20 PAŹDZIERNIKA GRECJĘ SPARALIŻOWAŁ kolejny 
dwudniowy strajk generalny przeciwko posunięciom oszczędnoś-
ciowym socjalistycznego rządu premiera Jeorjosa Papandreu. Był 
to już piąty strajk generalny od początku roku i drugi dwudniowy 
od końca czerwca. 
Związkowcy wezwali do udziału w strajku niemal wszystkie kate-
gorie zawodowe: od urzędników, poprzez lekarzy i nauczycieli po 
handlowców, dokerów, kierowców taksówek i pracowników stacji 
benzynowych. Zamknięte zostały urzędy celne, sklepy i szkoły. 
A ludzie wciąż wierzą, że nasza zielona wyspa leży z kraja i proble-
my Grecji nas nie dotkną. 

OPRAC. AK, POD

CHODZI O TO zwłaszcza...

W 
najbliższy weekend zmienia-
my czas na właściwy dla naszej 
strefy, czyli czas środkowo-

europejski. W tym naszym właściwym 
czasie pozostaniemy do końca marca. 
Potem znowu zmiana i przez kolejne 
siedem miesięcy będziemy żyli w czasie 
wschodnioeuropejskim.  Niech nikt nie 
mówi, że nie ma to wpływu na nasze 
życie. Ma ogromny. Bo jeśli ktoś przez 
siedem miesięcy w roku wstaje godzinę 
wcześniej niż powinien, to jest notorycz-
nie niewyspany. Więc rodacy dosypiają, 
gdzie mogą. Jak na dłoni widać to w Sej-
mie. Jednego się wyznacza, żeby gadał, a 
reszta słodko drzemie. Od czasu do czasu 
przeciągną się, rozprostowując kości, w 
sejmowej gwarze nazywa się to głoso-
waniem. Co prawda przed wyborami 
różni przytomni ludzie nawołują, żeby 
głosować na wyspanych, albo chociaż 
na tych cierpiących na bezsenność, ale 
jakoś dziwnym trafem śpiochy zawsze 
są w przewadze. Nic w tym dziwnego, 
skoro aż połowa dorosłych Polaków 
zaspała na wybory.

Wydawałoby się, że przez tych pięć 
miesięcy obowiązywania czasu środko-
woeuropejskiego powinno być w naszym 
kraju lepiej, a w każdym razie normalnie. 
Ale doświadczenie uczy, że to złudne na-
dzieje. Siedem miesięcy czasu wschod-
nioeuropejskiego tak nam rozregulowuje 
wewnętrzne zegarki, że pięć miesięcy to 
za mało, żeby wrócić do normy. Wiedzą o 
tym doskonale drogowcy. Co roku oka-
zuje się, że, jak to się mówi w telewizji, 
zima zaatakowała, a oni znów zaspali. I 
ani się człowiek obejrzy następuje atak 
wiosny, kwitną dziury w drogach, a w 
ostatni weekend marca, jak obuchem w 
głowę trafi a nas kolejna zmiana czasu, 
śpimy o godzinę krócej. Jak żyć chcia-
łoby się zapytać samego premiera. On 
nam łzę obetrze, przytuli i powie, że 
rząd dołoży wszelkich starań, aby prob-
lem rozwiązać. Następnego dnia gazety 
napiszą, że premier na wieść o kolejnej 

zmianie czasu się wściekł i polecił coś z 
tym zrobić. Przed kolejnymi wyborami 
powie, że ze względu na krecią robotę 
opozycji, nie udało się tej kwestii roz-
wiązać, ale jeśli zagłosujemy na niego i 
jego ugrupowanie, to ta kluczowa kwe-
stia zmiany czasu zostanie rozwiązana. 
Rozwiązanie, jak można się domyślać, 
będzie polegało na tym, że w mediach 
nie będzie się mówić o zmianie czasu. 
I wtedy problem zniknie jak ręką odjął.  
Jak mawiał wąsaty klasyk: Nie chcesz 
Pan mieć gorączki, to stłucz termometr. 

Polacy są niewyspani, ale fi nansjera 
śpi dobrze, bo śpi na pieniądzach. Zyski 
banków za 3 kwartały znów pokazują 
nawet kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. 
I jakoś nie słychać głosów tzw. eksper-
tów ekonomicznych, że coś tu jest nie w 
porządku. A jeśli w jakimś zakładzie uda 
się związkom zawodowym wywalczyć 
raz do roku kilkuprocentowe podwyżki, 
to biadoleniu ekspertów, że to wywoła 
hiperinfl ację, nie ma końca. 

W Europie rozkwita ruch oburzonych 
protestujących przeciwko bezczelności 
fi nansjery. Nie bardzo wiadomo, co z 
tego wyniknie. Pierwsza próba prze-
szczepienia tego ruchu do Polski za-
mieniła się w parodię. Dzieci bogatych 
rodziców protestowały przeciwko temu, 
dzięki czemu ich rodzice się bogacą.  
Ci, którzy rzeczywiście mają powody 
protestować, tkwią w półśnie. Bezruch 
niewyspanych. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Siedem miesięcy czasu 
wschodnioeuropejskiego 
tak nam rozregulowuje 
wewnętrzne zegarki, 
że pięć miesięcy to za mało, 
żeby wrócić do normy.

Foto: w
ikipedia.pl



S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 43/2011 |  KATOWICE 26.10.2011 3

– Chcemy pomóc młodym lu-
dziom, jeśli chodzi o umowy 
śmieciowe. Solidarność wkrót-
ce rozpoczyna wielką kampa-
nię społeczną na ten temat 
– zapowiedział przewodni-
czący Solidarności Piotr Duda 
podczas konferencji prasowej 
w Gdańsku. Konferencję zor-
ganizowano z okazji okazji 
pierwszej rocznicy objęcia 
przez niego kierownictwa 
związku.

W ramach kampanii pod-
jęta będzie współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi 
i redakcjami prasowymi. 
Powołana zostanie „Koa-
licja na rzecz przyjaznego 
zatrudnienia”, do której za-
praszane będą znane osoby 
ze świata mediów, sportu i 
polityki. Powstanie specjalna 
strona www – interaktywna 
mapa umów śmieciowych. 
Związek przygotuje opraco-
wanie naukowe badające to 
zjawisko. Zorganizowane zo-
staną konferencje naukowe 
poświęcone „przyjaznemu” 
zatrudnieniu. 

Oprócz kampanii w spra-
wie umów śmieciowych, 
priorytetem w najbliższych 
miesiącach dla Solidarno-
ści będzie ochrona miejsc 
pracy. – Życie jest tak szyb-
kie, codziennie przynosi 
tyle problemów, choćby to, 
co dzieje się w Hucie Kato-

wice, gdzie wygaszany jest 
wielki piec i gdzie kilka tysię-
cy ludzi może stracić pracę. 
(…) Będę apelował i uczulał 
członków związku. Sam jako 
przewodniczący związku 
stanę w końcu pod murem 
niemożności. Chciałbym, 
żeby ludzie pracy w Polsce 
wreszcie do tego dojrzeli. 
W pewnym momencie trzeba 
wspólnie zademonstrować i 
wyjść na ulice – podkreślił 
Piotr Duda. 

Zebranie 350 tysięcy pod-
pisów i złożenie do Sejmu 
obywatelskiego projektu 
ustawy o podniesieniu płacy 
minimalnej, dobra współpraca 
ze strukturami regionalny-
mi oraz rosnące zaufanie do 
związku – to zdaniem szefa 
Solidarności Piotra Dudy 
jedne z najważniejszych 
osiągnięć pierwszego roku 
jego kadencji.

Według wrześniowych 
badań CBOS zaufanie do 
związku deklarowało 35 proc. 
(w lipcu 2010 – 24 proc.). – 
Co ważniejsze, w przedziale 
wiekowym 18-24 lat poparło 
nas aż 49 proc. a w 25-34 lat 
– proc. Musimy dalej ciężko 
pracować, żeby przekonać 
resztę – powiedział Piotr 
Duda.

Jak dodał, w dalszym ciągu 
będzie się starał trzymać 
związek „z daleka od poli-

tyki”. – Żebyśmy nie byli 
wykorzystywani przez poli-
tyków dla ich celów . Chcę, 
żeby to NSZZ Solidarność 
wykorzystywał polityków 

dla celów związkowych, czyli 
pracowniczych. Chcę być dla 
polityków partnerem – po-
wiedział szef związku.

DIKK, NY

Uchwała radnych Dąbrowy 
Górniczej o wydzieleniu od-
działu kardiologicznego ze 
struktur miejskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Star-
kiewicza została podjęta 
niezgodnie z prawem. Na 
najbliższej sesji Rady Mia-
sta najprawdopodobniej 
zostanie uchylona.

– Ta sytuacja pokazuje 
chaos w planowaniu przy-
szłości szpitala – mówi El-
żbieta Żuchowicz, prze-
wodnicząca Solidarności w 
dąbrowskiej placówce.

Uchwała o wydzieleniu 
oddziału kardiologicznego i 
współpracujących z nim po-
radni została przyjęta przez 
dąbrowskich radnych 12 
września. Jej podstawą była 
ustawa o zakładach opieki 
zdrowotnej, która przestała 
obowiązywać 1 lipca.

Elżbieta Żuchowicz przy-
pomina, że Solidarność była 
przeciwna wyłączeniu kar-
diologii ze struktur szpita-
la. Zdaniem związkowców 
oddział przynoszący zyski 
powinien zostać zachowa-
ny. – Pytaliśmy dyrektora, 
radnych i prezydenta mia-
sta, czy takie działanie ma 
sens, ale żadnych przeko-
nujących argumentów nie 
usłyszeliśmy. Na oddziale 
kardiologicznym i w porad-
niach, które miały zostać 

wydzierżawione zatrudnio-
nych jest 30 osób: lekarzy, 
pielęgniarek i sekretarek 
medycznych – dodaje Żu-
chowicz.

Jej zdaniem wycofanie 
kontrowersyjnej uchwały 
najprawdopodobniej nie 
zmieni planów radnych, a 
jedynie odsunie je w czasie. 
– A szkoda, bo Solidarność 
oczekuje na rozpoczęcie 
merytorycznej dyskusji 
na temat przyszłości dą-
browskiego szpitala. Ta-
kich rozmów jak na razie, 
niestety, nie ma. Program 
restrukturyzacji szpitala 
nie pokazuje kierunków 
rozwoju czy zmian – pod-
kreśla Elżbieta Żuchowicz. 
Związkowcy obawiają się, 
że radni podejmą następ-
ne uchwały umożliwiające 
przekazywanie kolejnych 
oddziałów prywatnym 
podmiotom. – Najbliższe 
głosowanie pokaże, jaki 
jest stosunek radnych do 
przyszłości szpitala. Obec-
na sytuacja budzi wiele 
wątpliwości i niepokojów. 
Pracownicy są zaskakiwa-
ni różnymi decyzjami, tak 
jak to było w przypadku 
uchwały o wydzierżawieniu 
kardiologii – podkreśla prze-
wodnicząca Solidarności w 
dąbrowskim szpitalu.

AK

Uchwała radnych 
niezgodna z prawemPodsumowanie i plany

T
aki sposób po-
działu środków 
doprowadzi do 
sytuacji realne-
go zagrożenia dla 

realizacji świadczeń opieki 
medycznej w naszym woje-
wództwie, w tym świadczeń 
ratujących życie, co skutko-
wać będzie negatywnymi 
reakcjami opinii społecz-
nej i zdeterminowaniem 
pracowników w podjęciu 
radykalnych działań, a to 
przerodzi się w falę niekon-
trolowanych protestów. – 
podkreśla Halina Cierpiał, 
szefowa Regionalnego Se-
kretariatu Ochrony Zdrowia 
NSZZ Solidarność. 

Zarządzenie w sprawie 
zwiększenia środków fi nan-
sowych na pokrycie kosztów 
świadczeń zdrowotnych 
dla poszczególnych Woje-
wódzkich Oddziałów NFZ, 
prezes funduszu wydał 10 
października, czyli dzień po 
wyborach parlamentarnych. 
Do podziału między woje-
wództwa trafi ło dodatkowe 
594 mln 278 tys. zł. Słowo 
„podział” nie do końca tu 
jednak pasuje. Większość 
województw nie dostało 
z dodatkowych pieniędzy 

ani grosza, Śląsk otrzymał 
zaledwie 15 mln zł, nato-
miast Mazowsze prawie 
całą sumę, bo aż 537 mln 
706 tys. zł. 

– W momencie kiedy 
zobaczyłam to zarządzenie, 
kolokwialnie mówiąc, szlag 
mnie trafi ł. Okazuje się, że 
pacjent warszawski zasłu-
guje na lepszą opiekę zdro-
wotną, na droższe leczenie, 
natomiast pacjent ze Śląska 
może co najwyżej godnie 
zejść z tego świata – mówi 
Halina Cierpiał. – Jeszcze 
dwa miesiące temu pan pre-
zes Paszkiewicz deklarował, 
że w momencie kiedy zosta-
nie uruchomiona rezerwa w 
pierwszej kolejności zostaną 
uregulowane należności wy-
nikające z „migracji”, czyli 
pieniądze za leczenie pacjen-
tów spoza województwa, a 

dopiero pozostałe środki zo-
staną podzielone pomiędzy 
województwa. Przypomnę, 
że centrala NFZ do tej pory 

nie zapłaciła za migracje z 
2009 r. – dodaje.

Zdaniem przewodniczą-
cej decyzja prezesa Fun-

duszu jest tym bardziej 
bulwersująca, że o spo-
sobie rozdysponowania 
pieniędzy zdecydowano w 

sposób arbitralny. – Z na-
szych informacji wynika, 
że środki zostały podzie-
lone poprzez wskazanie 
palcem przez pana prezesa 
i ministra finansów Jacka 
Rostowskiego. Zwrot za-
ległych należności powi-
nien zostać uregulowany 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami – informuje 
Halina Cierpiał.

I rzeczywiście trudno 
jest wytłumaczyć z czego 
wynika gigantyczna dys-
proporcja pomiędzy Mazow-
szem i resztą województw. 
Na pewno nie da się tego 
zrobić, porównując liczbę 
ubezpieczonych. – Jeżeli 
chodzi o liczbę placówek 
służby zdrowia, liczbę pa-
cjentów i poziom leczenia 
specjalistycznego, jaki posia-
damy, te dwa województwa 
są porównywalne. Jednak 
dzisiaj okazało się, że Ma-
zowsze ma w sumie o ok. 2 
mld więcej na niż wojewódz-
two śląskie. Po raz kolejny 
powtarza się sytuacja, że 
Śląsk wkłada do wspólnego 
worka najwięcej, a wyciąga 
z niego najmniej. – ocenia 
szefowa RSOZ.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył plan fi nansowy na przyszły rok o prawie 600 mln zł. Czy oznacza to, że do 
placówek ochrony zdrowia w naszym regionie trafi  więcej pieniędzy? Niekoniecznie. Przy podziale 
prawie całą pulę zgarnęło Mazowsze.

Jak się leczyć, to tylko w stolicy

Powtarza się sytuacja, że Śląsk wkłada do wspólnego worka najwięcej, a wyciąga z niego najmniej 

PIotr Duda został szefem związku 21 października 2010 roku

Foto: w
ikipedia.pl

Trudno jest 
wytłumaczyć, z czego 
wynika gigantyczna 
dysproporcja 
pomiędzy 
Mazowszem i 
resztą województw.

Foto: TŚD
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P
rzewodniczący gór-
niczej „S” i jedno-
cześnie szef związku 
w spółce podkreśla, 
że Solidarność od 

początku nie zgadzała się z 
koncepcją tworzenia centrów 
wydobywczych. – To kom-
pletnie zbyteczna, a wręcz 
szkodliwa narośl biurokratycz-
na, która niepotrzebnie wy-
dłuża proces podejmowania 
decyzji w spółce. Co gorsza 
centra spowodowały chaos 
decyzyjny w podstawowych 
jednostkach spółki, jakimi są 
kopalnie. Dyrektor jednego 
z działów kopalni podlega 
dyrektorowi jakiegoś działu 
w centrum, inny dyrektor in-
nego działu kopalni podlega 
bezpośrednio wiceprezesowi. 
I nie wiadomo właściwe, kto 
kieruje kopalnią. Po likwida-
cji centrów wrócimy do tego, 
co się sprawdzało. Każda 
kopalnia z powrotem będzie 
miała dyrektora, który jest 
odpowiedzialny za zakład i 
podlega bezpośrednio zarzą-
dowi – mówi Grzesik.

Zgodnie z założeniami 
strategii utworzone zostaną 
Centrum Logistyki Materia-
łowej i Centrum Usług Księ-
gowych. – Dla nas najważ-

niejsze jest to, że w związku 
z tą reorganizacją żaden z 
pracowników księgowości 
i logistyki nie straci zatrud-
nienia – dodaje Jarosław 
Grzesik.

Z punktu widzenia związ-
kowców najważniejszy jest 
fakt, że strategia nie zakłada 
likwidacji żadnej kopalni. – 
Do 2020 roku zatrudnienie 
w spółce ma pozostać co 
najmniej na takim poziomie 
jak obecnie, a nawet może 
wzrosnąć. To dobra wiado-
mość dla wszystkich pracow-
ników Kompanii – podkreśla 
Grzesik. Przewodniczący 
górniczej Solidarności do-
daje, że związkowcy zapo-
znali się na razie ze wstęp-
nymi założeniami projektu 
strategii. Nadal trwa proces 
jego opiniowania. Założenia 
strategii omawia obecnie 

rada nadzorcza, później do-
kument będzie opiniowany 
przez Radę Pracowników. Za-
twierdzenie nowej strategii 
Kompanii nastąpi prawdo-
podobnie w grudniu. 

W założeniach do strategii 
mówi się też m.in. o zwięk-
szeniu zdolności wydobyw-
czych Kompani Węglowej. W 
najbliższych 3 latach mają on 
wzrosnąć o 3 mln ton rocznie. 

W 2010 roku kopalnie nale-
żące do Kompanii wydobyły 
40 mln ton węgla. W strategii 
jest też m.in. mowa o budo-
wie przez spółkę nowoczesnej 
elektrowni węglowej. 

Kompania Węglowa jest 
największą górniczą firmą 
w Europie. Zatrudnia ponad 
60 tys. osób w piętnastu ko-
palniach. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik pozytywnie ocenia założenia strategii Kompanii Węglowej. – Cieszy nas, że 
strategia nie przewiduje likwidacji żadnej kopalni, a nawet zakłada zwiększenie obecnego poziomu za-
trudnienia. Jesteśmy też zadowoleni, że znikną tzw. centra wydobywcze – mówi Jarosław Grzesik.

Założenia strategii spółki
korzystne dla pracowników

Solidarność z kopalni Bobrek-
Centrum w Bytomiu jest zde-
cydowana na przeprowadzenie 
masówek w zakładzie, podczas 
których związkowcy będą in-
formować załogę o skutkach 
wynikających z negatywnej 
opinii prezydenta miasta do 
planu ruchu kopalni na lata 
2012-2014.

Związkowcy zdecydowali, 
że termin masówek ustalą po 
26 października. Czekają na 
reakcję Rady Miasta, którą 
właśnie w tym dniu prezy-
dent zamierza zapoznać ze 
swoją decyzją. Jeśli Okręgowy 
Urząd Górniczy kierując się 
negatywną opinią prezyden-
ta miasta nie podpisze planu 
ruchu kopalni, to w styczniu 
Kompania Węglowa będzie 
zmuszona ją zamknąć.

Solidarności nie przeko-
nuje argumentacja prezyden-
ta o ochronie mieszkańców 
przed niebezpieczeństwami, 
związanymi z negatywnym 
wpływem eksploatacji węgla 
na powierzchnię. – Każdy, kto 

tutaj mieszka, ma świadomość 
występowania szkód górni-
czych. Na konferencji prasowej 
prezydent w bardzo lekcewa-
żąco mówił też o podatkach, 
odprowadzanych do gminy 
przez kopalnię. A przecież w 
przypadku jej zamknięcia By-
tomia nie będzie stać na funk-
cjonowanie bez górniczych 
podatków. Nie będzie stać na 
zasiłki dla kolejnych kilku tysięcy 
bezrobotnych – mówi Marek 
Klementowski, wiceprzewod-
niczący Solidarności w kopalni 
Bobrek-Centrum.

Zbigniew Madej, rzecznik 
prasowy Kompanii Węglo-
wej informuje, że kopalnia 
co miesiąc odprowadza do 
gminy Bytom w formie po-
datku średnio 5 mln zł. – Na 
konferencji prezydent nie 
mógł sobie przypomnieć tej 
kwoty, ale powiedział, że są 
to marginalne opłaty – mówi 
Zbigniew Madej. Jak informuje 
rzecznik, Kompania również 
nie dopuszcza możliwości 
zamknięcia kopalni – Dla nas 

ważne są nie tylko elementy 
ekonomiczne, ale i społeczne. 
Spółka jest odpowiedzialna. Za 
szkody górnicze w zapadającej 
się bytomskiej dzielnicy Karb 
spółka zapłaciła gminie Bytom 
23,6 mln. W kopalni zalega 
jeszcze 12 mln ton węgla, ale 
równie ważne jest, że ten zakład 
jest największym pracodawcą 
w mieście. Gdyby rzeczywiście 
sprawdził się czarny scenariusz 
o jego zamknięciu, to byłby to 
pierwszy przypadek likwidacji 
kopalni za zgodą samorządu – 
zauważa Zbigniew Madej. 

Związkowcy z Bobrka-
Centrum zapowiadają, że w 
obronie kopalni zamierzają 
organizować akcje protesta-
cyjne, a nawet strajk. 

Bobrek-Centrum zatrud-
nia około 3,5 tys. własnych 
pracowników i prawie tyle 
samo z fi rm kooperujących. 
W wyniku zamknięcia ko-
palni ponad 30 tys. mieszkań-
ców Bytomia może zostać bez 
utrzymania. 

BEA

Zapowiadają protesty 
w obronie kopalni

Do 2020 roku 
zatrudnienie w 
spółce ma pozostać 
co najmniej na 
takim poziomie jak 
obecnie, a nawet 
może wzrosnąć.

W poniedziałek 24 paź-
dziernika Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwi-
cach wydał korzystny dla 
Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej Wyrok w sporze spół-
ki z gminą Ornontowice w 
kwestii opodatkowania 
wyrobisk górniczych.

Po trwającym od niemal 
trzech lat procesie WSA uznał, 
że roszczenia gminy opie-
wające na kwotę niemal 9 
mln złotych, są bezzasadne. 
Gmina żądała od JSW tych 
pieniędzy z tytułu podat-
ku za wyrobiska górnicze, 
które jej zdaniem należy 
traktować jak nieruchomo-
ści, gdyż znajdują się w nich 
urządzenia budowlane. Sąd 
uzasadniając wyrok, powołał 
się na orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 13 wrześ-
nia uznającego, że wyrobiska 
górnicze nie są budowlami 
w rozumieniu prawa bu-
dowlanego i jako takie nie 
podlegają opodatkowaniu 
od nieruchomości. 

– Bardzo dobrze się stało, 
że w końcu sąd, a wcześniej 
Trybunał Konstytucyjny po-
wiedział to, co Solidarność 
powtarza od dawna. Do tej 
pory gminy bezprawnie nali-
czały ten haracz, a większość 
przedsiębiorstw górniczych 
go nie uiszczała uważając, 
jak się okazało słusznie, że 
jest niezgodny z prawem. 
Liczby podatków i danin 
płaconych przez górnictwo 
nie da się porównać do żad-
nej innej branży. To kolejne 
obciążenie jeszcze bardziej 
nadszarpnęłoby jego kon-
dycję – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. 

Wyrok sądu w Gliwicach 
jest pierwszym tego typu 
werdyktem po orzeczeniu 
TK z 13 września – Choć w 
Polsce nie mamy co prawda 
prawa precedensowego, to 
myślę, że ten wyrok będzie 
wyznacznikiem w podob-
nych sprawach i raz na za-

wsze zakończy on sprawę 
opodatkowania wyrobisk 
górniczych – ocenia Roman 
Brudziński.

Korzystny dla Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej fi nał 
sprawy sądowej z gminą 
Ornontowice. otwiera spół-
ce drogę do odzyskania 
już zapłaconego podatku 
w kwocie 161 mln zł oraz 
umożliwia odblokowanie 
274 mln zł rezerwy przygo-
towanej na wypadek, gdyby 
wyrok WSA nie uznał racji 
JSW. – Będziemy się bacz-
nie przyglądać temu, jak 
zostaną spożytkowane te 
środki, gdyż często zarząd 
wydaje pieniądze z rozwią-
zywanych rezerw w sposób 
naszym zdaniem absolut-
nie niewłaściwy. Ostatnio 
np. zakupiono koksownię 
Wałbrzych, choć zgodnie z 
rządową strategią dla górni-
ctwa miała ona przejść do 
JSW aportem – podkreśla 
wiceszef JSW. 

ŁK

Oczekiwany wyrok 
w sprawie wyrobisk

W strategii jest też m.in. mowa o budowie przez Kompanię Węglową nowoczesnej elektrowni węglowej

Foto: kw
sa.pl
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Gliwicka spółka Plastal wy-
chodzi z upadłości. Do końca 
października zakład spłaci 
wszystkie  długi. Firma jest też 
bliska pozyskania inwestora. 
Rozmowy o sprzedaży Plasta-
lu mają zostać sfi nalizowane 
w grudniu. 

Upadłość Plastalu trwała pra-
wie 2,5 roku  od maja 2009 roku 
do września 2011. Jednak zakład 
cały czas prowadził produkcję, 
nie zwalniał pracowników ze 
względów ekonomicznych 
i na bieżąco wypłacał wyna-
grodzenia. Waldemar Piela, 
przewodniczący Solidarności w 
spółce podkreśla, że dla związ-
ku zawodowego najważniejsze 
było utrzymanie miejsc pracy 
i wynagrodzeń. – Pracownicy 
nie stracili nawet złotówki. 
Niejednokrotnie pracowali w 
nadgodzinach, ponieważ fi rma 
miała bardzo dużo zamówień 
– podkreśla Piela. 

Jego zdaniem wyprowa-
dzenie spółki z upadłości było 
możliwe dzięki bardzo dobrym 
działaniom zarządcy Marci-
na Żurakowskiego. Zarządca 
raz w tygodniu spotykał się 
również z przedstawicielami 
Solidarności i na bieżąco prze-

kazywał informacje o sytuacji 
fi rmy oraz o swoich planach 
dotyczących przyszłości zakła-
du. – Wiele fi rm znalazło się w 
upadłości, ale niewielu udało 
się z niej wyjść. Nasz zarządca 
utrzymał produkcję, zapewnił 
wierzycieli o spłacie długów 
i dotrzymał słowa – dodaje 
Waldemar Piela.

Plastal zatrudnia ponad 600 
pracowników i produkuje pla-
stikowe części dla Fiata, Volks-
wagena, BMW, Forda, Audi, GM 
i Jaguara. W Polsce rozpoczął 
działalność pod koniec lat 90. 
w gliwickiej części Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Upadłość związana była z 
ogłoszeniem bankructwa przez 
spółkę-matkę ze Szwecji. Taki 
sam los podzieliły należące do 

koncernu firmy z Niemiec, 
Szwecji, Włoszech, Norwegii 
i Belgii.

W tej chwili Plastalem in-
teresuje się fi rma  Plastic Om-
nium będąca potentatem w 
produkcji części motoryzacyj-
nych. Koncern posiada blisko 
100 fabryk na świecie. Jedna z 
nich również znajduje się w 
Gliwicach.

– Przedstawiciele Plastik 
Omnium zapewnili, że mają 
już dla naszego zakładu przy-
gotowane nowe projekty na 
kolejne lata. Jednak obydwa 
zakłady w Gliwicach pozostaną 
od siebie niezależne, ponieważ 
będą produkowały części do 
różnych marek samochodów – 
zaznacza Waldemar Piela.

AGA

I
nformację o „olimpia-
dzie” rozesłano pra-
cownikom tyskiej fi rmy 
motoryzacyjnej 14 paź-
dziernika. Lista „dy-

scyplin” była bardzo długa. 
Oprócz śpiewania i udawania 
zwierząt, pracownicy Nexte-
er mogli także m. in. zatań-
czyć w dziale HR, przyjść w 
ubraniu na lewą stronę czy 
też spróbować swoich sił 
w konkursie na najlepszy 
komplement pod adresem 
„haerowców”.

 – Większość pracowni-
ków puka się w głowę i nie 
ma zamiaru robić z siebie 
idiotów. Ten, kto to wymy-
ślił, chyba zapomniał, że 
pracują tutaj dorośli ludzie, 
a nie przedszkolaki. Ja na 
pewno nie będę brał w tym 
udziału. Natomiast gdybym 
tam poszedł i miałbym śpie-
wać czy tańczyć, to raczej nie 
byłoby to dla mnie zabawne, 
tylko poniżające – powie-
dział jeden z pracowników 
tyskiej spółki, który poprosił 
o anonimowość. 

– Ten konkurs jest częścią 
akcji pod nazwą Maraton 
Kultury Nexteer. Widocznie 
w mniemaniu działu HR kul-
tura polega na tym, że każe 
się pracownikom szczekać. 
To tylko świadczy o tych 
ludziach i kierownictwu 
fi rmy, które na takie rzeczy 
pozwala. Moim zdaniem jest 
to kolejny etap procesu upod-
lania pracowników, który w 
tyskim zakładzie trwa już od 
dłuższego czasu. Nie ma nic 
złego w robieniu akcji inte-

gracyjnych z humorem, ale 
nie w taki sposób – mówi 
Arkadiusz Malatyński, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Przemysłu Motoryzacyjnego 
NSZZ Solidarność.

Piotr Dembiński z biura 
prasowego Nexteer Auto-
motive Poland podkreśla, że 
wszystkie działania zorgani-
zowane były w ramach tygo-
dnia kultury organizacyjnej 
tyskiej spółki i że udział w 
nich był dobrowolny. – Takie 
działania są organizowane w 
spółce każdego roku i spo-
tykają się z bardzo dobrym 
odbiorem ze strony pracowni-
ków. Wpisują się one w inne 
inicjatywy fi rmy, jak na przy-
kład organizowanie pikników 
rodzinnych czy corocznych 
akcji charytatywnych. Podob-
ne działania, mające na celu 
aktywizację pracowników i 
pokazanie, że fi rma żyje nie 
tylko codzienną produkcją, 
lecz można w nią wpleść 
także element wspólnej za-
bawy i aktywności pozaza-
wodowej, organizowane są 
w większości fi rm w Polsce 
i na świecie. Bardzo ważne 
jest to, że w Nexteer to sami 
pracownicy zgłaszają, tak jak 

jest i w tym roku, pomysły, 
które dział HR fi rmy chęt-
nie później wykorzystuje. 
Udział w tych inicjatywach 

jest oczywiście całkowicie 
dobrowolny. W tym kontek-
ście mówienie o naruszeniu 
godności pracowników jest 

więc niezrozumiałe – mówi 
Piotr Dembiński.

Związkowcy podkreślają, 
że kuriozalny konkurs jest 

szczególnie bulwersujący 
w kontekście, tego co od 
kilku miesięcy dzieje się w 
tyskim zakładzie produku-
jącym układy kierownicze, 
m.in. dla Opla i Fiata. Latem 
w Nexteer zwolniono prze-
wodniczącego zakładowej 
Solidarności, argumentując 
to miedzy innymi tym, że 
podczas legalnego strajku 
ostrzegawczego w firmie 
używane były trąbki. Kilka 
tygodni temu na łamach Ty-
godnika Śląsko-Dąbrowskiego 
opisywaliśmy historię kolej-
nego pracownika Nexteer, 
którego wyrzucono z pracy 
za to, że jak twierdzi, czytał 
związkową gazetę.

 – Cały czas dochodzą do 
nas sygnały, że pracownicy 
tego zakładu są zastraszani 
i szykanowani za przynależ-
ność związkową. Naszym zda-
niem w tej fi rmie nagminnie 
są łamane prawa pracowni-
cze. Jeszcze do niedawna po 
hali produkcyjnej chodzili 
specjalni ochroniarze którzy 
pilnowali, żeby nikt nie roz-
mawiał o związku i nie czytał 
związkowych ulotek. Dzisiaj, 
jakby nigdy nic, organizuje się 
jakieś idiotyczne konkursy, 
które w dodatku narusza-
ją godność pracowników. 
Przerażające jest to, że w tak 
dużym zakładzie, będącym 
częścią międzynarodowego 
koncernu robi się takie rzeczy 
– zaznacza Sławomir Ciebiera, 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
AGNIESZKA KONIECZNY

Zaśpiewanie piosenki w dziale HR – 3 punkty, przyniesienie ciasta do działu HR – 4 punkty, naśladowanie kury w dziale HR – 2 
punkty. Kto zgromadził najwięcej punktów, ten wygrał „olimpiadę” zorganizowaną w Nexteer Automotive Poland. 
Czy konkurs miał bawić kogokolwiek poza działem HR? Na to pytanie regulamin nie odpowiadał. 

Kuriozalny konkurs w Nexteer

Lista konkurencji „olimpiady” w Nexteer

Widocznie w 
mniemaniu działu 
HR kultura polega 
na tym, że każe 
się pracownikom 
szczekać – mówi 
Arkadiusz Malatyński.

Związki zawodowe w PKP 
Cargo uzgodniły z zarządem 
spółki treść pakietu gwarancji 
pracowniczych, którego przy-
jęcie jest warunkiem prywaty-
zacji polskiego przewoźnika 
towarowego. Pakiet zostanie 
jednak podpisany dopiero 
wtedy, kiedy jego kształt za-
akceptują organy korporacyj-
ne PKP S.A. i PKP Cargo oraz 
Ministerstwo Skarbu. 

– Zakończenie negocjacji 
nad kształtem treścią pakietu 
nie oznacza jego podpisania. 
Podpiszemy dokument dopiero 
wtedy, gdy prezes Cargo uzyska 
odpowiednie zgody korpora-
cyjne. Gdybyśmy zrobili to 
teraz, uruchomione zostałyby 
procedury prywatyzacyjne, po 
czym PKP S.A. lub Minister 
Skarbu mógłby zakwestiono-
wać kształt pakietu i pracow-
nicy Cargo zostaliby na lodzie 
– mówi Henryk Grymel, szef 
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ 
Solidarność. 

Jak informuje przewodni-
czący, w dokumencie znalazły 
się zapisy dotyczące m. in. gwa-
rancji zatrudnienia oraz premii 
prywatyzacyjnej. – Pracownicy 

ze stażem pracy powyżej 25 
lat, a w Cargo jest to blisko 70 
proc. załogi, będą mieć zagwa-
rantowaną pracę do emerytury, 
natomiast ci z krótszym stażem 
otrzymają 6-letnie gwarancje 
zatrudnienia. Poza tym pracow-
nicy w przypadku prywatyzacji 
otrzymają premię prywatyza-
cyjną, której wysokość również 
będzie zależeć od stażu pracy i 
wyniesie od 0,8 średniego wy-
nagrodzenia w PKP Cargo do 
dwukrotności średniej pensji 
w przedsiębiorstwie – wyjaśnia 
przewodniczący. 

Zakończenie negocjacji nad 
pakietem gwarancji pracow-
niczych nie oznacza również 
ostatecznej zgody strony spo-
łecznej na prywatyzację prze-
woźnika – Sprzeciwiamy się 
przede wszystkim prywatyzacji 
poprzez inwestora strategiczne-
go. Drugi pod względem roz-
miarów przewoźnik kolejowy 
w Polsce jest siedmiokrotnie 
mniejszy od PKP Cargo S.A., nie 
stać go więc na zakup Cargo. Na 
większościowy pakiet akcji PKP 
Cargo S.A. stać z branży tylko 
kolej niemiecką lub rosyjską, 
które są i mają pozostać włas-

nością tych państw. Więc co to 
będzie za prywatyzacja, kiedy 
polską fi rmę państwową kupi 
zagraniczna fi rma państwowa – 
podkreśla Henryk Grymel.

Zastrzeżenia związkowców 
budzą również nieuregulowane 
sprawy własnościowe między 
PKP S.A. i PKP Cargo oraz nie-
właściwa ich zdaniem wycena 
spółki. – PKP S.A. do tej pory nie 
przekazała PKP Cargo, majątku 
niezbędnego do funkcjonowa-
nia spółki, co powinna uczynić 
na mocy ustawy z 2000 roku. 
Zdecydowaną większość tego 
majątku Cargo dzierżawi od 
PKP S.A., co znacznie obniża 
jej wartość. Jeżeli spółka mia-
łaby być prywatyzowana, to 
te kwestie muszą zostać naj-
pierw uregulowane – ocenia 
szef SKK. – Wycena spółki zo-
stała wykonana 1,5 roku temu, 
kiedy fi rma przynosiła straty. 
Teraz, po ośmiu miesiącach 
bieżącego roku, Cargo notuje 
176 mln zł zysku netto i 264 
mln zł zysku na sprzedaży, co 
jest absolutnym rekordem w 
historii spółki, a więc i jej war-
tość jest zupełnie inna. 

ŁK

Pakiet dla pracowników PKP CargoPlastal wychodzi z upadłości

Mimo upadłości zakład cały czas prowadził produkcję

Foto: internet
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D
ecyzją władz NSZZ 
Solidarność cen-
tralne obchody 
rocznicy będą 
miały miejsce w 

województwie śląskim. W tym 
celu został powołany Krajowy 
Obywatelski Komitet Obcho-
dów 30. Rocznicy Wprowadze-
nia Stanu Wojennego i Wyda-
rzeń Grudnia 1981 roku.

W skład Komitetu wchodzą 
m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych, Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności, Stowarzy-
szenia Pokolenie, Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16 
Grudnia 1981 r. oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

– Cieszę się, że w organizacji 
obchodów uczestniczą wszystkie 
te instytucje i stowarzyszenia. 
Razem, wspólnym wysiłkiem 
możemy nadać tegorocznym 
obchodom należytą oprawę – 
podkreśla Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

W poniedziałek 23 paź-
dziernika w czasie konferencji 
prasowej zorganizowanej w 
Urzędzie Marszałkowskim w 
Katowicach, członkowie Ko-
mitetu poinformowali, że w 
ramach obchodów odbędzie 
się kilkanaście wydarzeń kultu-
ralnych i edukacyjnych. 

– To ogromny zaszczyt, 
że właśnie w województwie 
śląskim organizujemy cen-
tralne obchody 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojen-
nego. Stało się tak dzięki de-
cyzji władz Solidarności i za 
to należą się związkowcom 
ogromne podziękowania. 
Na realizację całego przed-
sięwzięcia udało nam się 
zgromadzić 1 mln 700 tys. 
zł. Niedawno otrzymaliśmy 
fi nansowe wsparcie od mi-
nistra kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz od Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego. 
Brakuje nam jeszcze 300 tys. 
zł. To już bliżej niż dalej, ale 
żadne pieniądze nie są w 
stanie zastąpić tylu wspa-
niałych pasjonatów, których 
udało nam się zgromadzić w 
Komitecie Obchodów. Bez 
nich to przedsięwzięcie nie 
doszłoby do skutku – oznaj-
mił marszałek województwa 
Adam Matusiewicz

Przemysław Miśkiewicz, 
przewodniczący Stowarzysze-
nia Pokolenie przypomniał, że 
dotychczas wysokobudżetowe, 
duże imprezy rocznicowe od-
bywały się w Stoczni Gdańskiej. 
– Jesteśmy zdania, że kopalnia 
Wujek, jak i cały Śląsk, mają 
nie mniejsze znaczenie dla od-
zyskania niepodległości Polski, 

niż Gdańsk. Skala wydarzeń 
związanych z rocznicą oraz 
ich zasięg niewątpliwie będą 
miały wpływ na uświado-
mienie roli, jaką nasz region 
odegrał w najnowszej historii 
kraju – powiedział Przemysław 
Miśkiewicz. 

Miśkiewicz poinformował, 
że widowisko multimedialne 

i koncert w Spodku reklamo-
wane będą na bilboardach, 
telewizyjnych spotach i w 
programach informacyjnych. 
Będą również promowane 
na telebimach w Katowi-
cach, w Jastrzębiu Zdroju 
i w Dąbrowie Górniczej. 
Widowisko transmitować 
będzie TVP.

Swój udział w rocznicowych 
uroczystościach potwierdzili już 
Muniek Staszczyk z zespołem 
T.Love., Maciej Maleńczuk, 
Shakin’ Dudi, Paweł Kukiz, 
zespół Luxtorpeda, Lombard, 
Habakuk i Brygada Kryzys. – Ale 
jeżeli ktoś myśli, że będziemy 
świętować rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego, to 
jest w bardzo wielkim błędzie. 
My po prostu chcemy oddać 
hołd bohaterom tamtych dni. 
A to jest zasadnicza różnica 
– powiedział Stanisław Pła-
tek, przewodniczący Związku 
Więźniów Politycznych Okresu 
Stanu Wojennego.

Łukasz Kamiński, prezes 
IPN zwrócił uwagę, że te uro-
czystości nie będą już tylko 
adresowane do bohaterów 
tamtych wydarzeń. – Musi-
my pamiętać o tym, że wy-
rosło całe pokolenie ludzi 
urodzonych w wolnej Polsce, 
którym trzeba opowiedzieć tę 
historię sprzed 30 lat. Trzeba 
znaleźć drogę do ich wrażli-
wości. Uważam, że ten bogaty 
i zróżnicowany program ob-
chodów z jednej strony uho-
noruje bohaterów, a z drugiej 
sprawi, że uda nam się dotrzeć 
przynajmniej do części mło-
dego pokolenia – powiedział 
Łukasz Kamiński. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Multimedialne widowisko plenerowe pod  Pomnikiem Krzyżem oraz wielki koncert w katowickim 
Spodku – to będą najważniejsze wydarzenia obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
organizowanych pod patronatem prezydenta RP.

Plan obchodów 30. rocznicy

Kilka tysięcy wiernych z całej Pol-
ski uczestniczyło w uroczystych 
nabożeństwach odprawionych 
w Warszawie i we Włocławku 
w 27. rocznicę męczeńskiej 
śmierci błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

Podczas mszy świętej w war-
szawskim Sanktuarium pw. 
św. Stanisława Kostki, w której 
uczestniczyła matka ks. Jerze-
go, Solidarność reprezentowali 
przedstawiciele władz związku 
z Piotrem Dudą, poczty sztanda-
rowe oraz związkowe delegacje 
z całego kraju. – Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko wiedział dobrze o 
tym, iż musi głosić Ewangelię i 
że ma do tego prawo – mówił 
w rocznicowej homilii metro-
polita warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz. 

We Włocławku, miejscu 
męczeńskiej śmierci kapelana 
Solidarności, nabożeństwom 
przy tamie i w Sanktuarium 
Męczeństwa Błogosławionego 
ks. Jerzego Popiełuszki, pod 
przewodnictwem abp Tadeusza 
Gocłowskiego, towarzyszyło 
kilkadziesiąt solidarnościo-
wych pocztów sztandarowych. 
Śląsko-Dąbrowską Solidarność 
reprezentowała liczna delega-
cja związkowców z kopalni 
Kazimierz-Juliusz w Sosnow-
cu. – Złożyliśmy kwiaty przy 
krzyżu, w miejscu niedaleko 
tamy, gdzie kapelan Solidar-
ności został wrzucony do rzeki. 

Pamiętamy i zawsze pamiętać 
będziemy – mówi Jacek Rącz-
ka, wiceprzewodniczący Soli-
darności w kopalni Kazimierz
-Juliusz. 

W sierpniu 1980 r. ks. Jerzy 
Popiełuszko został duszpa-
sterzem ludzi pracy. W stanie 
wojennym celebrował msze za 
Ojczyznę. We wrześniu 1982 
r. zorganizował pielgrzymkę 
robotników Huty Warszawa 
do Częstochowy. Ta idea prze-
rodziła się w coroczną ogólno-
polską Pielgrzymkę Ludzi Pracy 
na Jasną Górę, organizowaną 
w trzecią niedzielę września. 
Działalność ks. Jerzego stała się 

solą w oku władz. 19 paździer-
nika 1984 r. w drodze z Byd-
goszczy został uprowadzony 
przez funkcjonariuszy MSW. 
30 października z zalewu we Włoc-
ławku wyłowiono jego zwłoki. 
O zbrodnię oskarżono Grzegorza 
Piotrowskiego, Leszka Pękalę i 
Waldemara Chmielewskiego. 
Skazano ich na 25, 15 i 14 lat 
więzienia. Oskarżony o pomoc 
w zbrodni pułkownik Adam 
Pietruszka skazany został na 25 
lat więzienia. Wszyscy oskarżeni 
są już wolni. 6 czerwca 2010 r. 
ks. Jerzy Popiełuszko ogłoszony 
został błogosławionym. 

BEA. DIKK

25 października w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności odbył się wojewódzki 
etap ogólnopolskiego konkur-
su historycznego „PRL pań-
stwem stanu wyjątkowego”. 
Konkurs dla uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych zorganizowała 
Sekcja Krajowa Oświaty i 
Wychowania NSZZ Solidarność 
oraz Śląski Kurator Oświaty. 
Test przeprowadzony został 
w tym samym czasie we 
wszystkich miastach woje-
wódzkich.

– To bardzo ważne, że 
interesujecie się historią i 
chcecie zdobywać wiedzę na 

temat ciemnych stron PRL-u 
i tego, co działo się w Polsce 
podczas stanu wojennego. 
Mam nadzieję, że tę wiedzę 
będziecie przekazywali dalej. 
Niestety najnowszej historii 
w szkołach i w podręcznikach 
jest coraz mniej – powiedział 
do uczestników konkur-
su przewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz.

W konkursie wzięło udział 
kilkudziesięciu uczniów ze 
śląskich szkół. Wśród nich 
Mariusz Włodarczyk, uczeń 
III klasy gimnazjum z Ze-
społu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2 

w Katowicach znajdujące-
go się w pobliżu kopalni 
Wujek. –  PRL jest jednym z 
najciekawszych okresów w 
historii Polski, wiele na ten 
temat wiedziałem, sporo się 
uczyłem – mówi Mariusz. Do 
konkursu przygotowywała 
go pani Danuta Wójcik. Dla 
niej pomoc uczniom w przy-
gotowaniu do konkursu była 
jednym z elementów obcho-
dów 30. rocznicy pacyfi kacji 
KWK Wujek. – Nasza szkoła 
każdego roku czci pamięć 
górników, którzy wówczas 
zginęli – podkreśla Danuta 
Wójcik.

AGA

Wkrótce na bazie muzeum przy Wujku powstanie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Kopalnia Wujek, jak 
i cały Śląsk, mają nie 
mniejsze znaczenie 
dla odzyskania 
niepodległości Polski, 
niż Gdańsk.

Ksiądz Jerzy zawsze w naszych sercach

Prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność oddało 
hołd błogosławionemu ks. 
Jerzemu Popiełuszce w 27. 
rocznicę męczeńskiej śmierci 
kapłana. W przyjętym stano-
wisku związkowcy protestują 
również przeciwko brutalne-
mu zamachowi na wartości, 
które całe życie wyznawał i 
za które zginął legendarny 
kapelan Solidarności.

– NSZZ Solidarność nigdy 
nie zaakceptuje ataku na 
Krzyż, zarówno w Sejmie, jak 
i w polskim życiu publicznym. 
Krzyż to symbol polskości, 
ale również przynależno-
ści naszego kraju do świata 

chrześcijaństwa i kręgu kultury 
europejskiej. To znak, w obro-
nie którego wielu Polaków 
poświęciło wolność, a często i 
życie. Pod Krzyżem schronienie 
znajdowała demokratyczna 
opozycja lat 80. Dziś wszyscy 
– również wrogowie krzyża 
– korzystają z wywalczonych 
wówczas praw i wolności – na-
pisano w stanowisku.

W dokumencie związkowcy 
wezwali w wszystkie ugrupowa-
nia parlamentarne do obrony 
wartości, którymi kierował się 
błogosławiony ks. Jerzy Popie-
łuszko i do obrony krzyża w 
polskim życiu publicznym.

DIKK

Młodzież zmierzyła się z najnowszą historią

Foto: muzeum-wujek.pl

Foto: TŚD

W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów ze śląskich szkół
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2011 r.):  3.366,11 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

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:

Od 1 stycznia 2010 roku pra-
cownik, któremu urodziło się 
dziecko, może skorzystać z 
dodatkowych dni wolnych. 
W tym roku świeżo upieczo-
ny ojciec ma prawo do 7 dni 
urlopu ojcowskiego, a od 
przyszłego roku wymiar ten 
będzie wyższy i będzie wy-
nosił 14 dni. Prawo do urlo-
pu ojcowskiego przysługuje 
nie dłużej niż do ukończenia 
przez dziecko 12 miesiąca 
życia. Niestety, pomimo że 
urlop ojcowski jest płatny 
tak jak urlop macierzyński, 
niewielu ojców korzysta z 
tego uprawnienia.

Aktualnie trwają prace także 
nad wprowadzeniem urlopu 
wychowawczego tylko dla 
ojców. Wprowadzenia takiego 
urlopu wymaga prawo unij-
ne, a dokładnie dyrektywa z 
8 marca 2010 r. (2010/18 UE), 
którą Polska musi zaimple-
mentować do polskiego prawa 
do 8 marca 2012 r. Polska, by 
spełnić wymagania unijne, 
musi zmienić przepisy do-
tyczące urlopu wychowaw-
czego, aby zachęcić ojców 
do wykorzystywania urlopu 
wychowawczego.

Resort pracy chce, by 
polscy ojcowie mieli mie-

siąc urlopu wychowawcze-
go przysługujący tylko im. 
Ojciec dziecka nie mógłby 
przekazać matce prawa do 
dodatkowego miesiąca urlo-
pu wychowawczego w celu 
zwiększenia przysługujące-
go jej czasu na wychowanie 
dziecka. Komisja Trójstronna 
rozważa dwa rozwiązania: 
„ojcowski miesiąc” powinien 
być wygospodarowany z 
obecnego 36-miesięcznego 
urlopu wychowawczego albo 
trzeba do tych 3 lat dołożyć 
miesiąc urlopu dla ojca.

W związku z powyższą 
sprawą trwają rozmowy 

Rządu m.in. ze związkami 
zawodowymi i pracodaw-
cami w Komisji Trójstron-
nej. Prawdopodobnie nie 
ulegnie zwiększeniu łączny 
wymiar urlopu wychowaw-
czego, gdyż pracodawcy 
i Rząd nie chcą dokładać 
kolejnych tygodni prze-
znaczanych na opiekę nad 
dzieckiem. Z kolei związki 
zawodowe stoją w opozy-
cji i nie godzą się na cięcia 
obecnego wymiaru urlopu 
wychowawczego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

P
racuję w fi rmie, gdzie 
planuje się wydzie-
lenie logistyki (od-
stąpienie) firmie 
zewnętrznej, praw-

dopodobnie razem z obecnymi 
pracownikami. Czy my, jako 
pracownicy, dostaniemy wypo-
wiedzenie z pracy od obecnego 
pracodawcy plus odprawę i na-
stąpi przejęcie przez nową fi rmę? 
Czy może w takich wypadkach 
inaczej to wygląda?

To, jaki tryb zostanie wy-
brany, zależy od przedmiotu 
przejęcia i uzgodnień między 
obecnym pracodawcą a fi rmą, 
która przejmie wydzieloną 
część fi rmy. Mogą powstać 
dwie sytuacje:
• pierwsza to taka, jaką Pan 

opisał, czyli pracownicy 
otrzymają wypowiedze-
nia i świadczenia z tym 
związane, bez gwarancji 
zatrudnienia ich w nowej 
fi rmie, 

• druga to przejście wy-
dzielonej części zakładu 
pracy na nowego praco-
dawcę – zgodnie z art. 
231 § 1 K.p. 

W pierwszym przypad-
ku sytuacja jest jasna, ale 
niekorzystna dla pracow-
ników – pracownicy po 
prostu zostają zwolnieni 
z pracy z wszystkimi kon-
sekwencjami, a nowa fi rma, 
przejmująca część zakładu 
pracy, może, ale nie musi 
zatrudnić pracowników, 
którzy dotychczas byli 
w nim zatrudnieni.

Należy jednak zwrócić 
uwagę na to, że zgodnie 
z art. 231 § 6 K.p. przejście 
zakładu pracy lub jego części 
na innego pracodawcę nie 
może stanowić przyczyny 
uzasadniającej wypowiedze-
nie przez pracodawcę sto-
sunku pracy. Oznacza to, że 
dotychczasowy pracodawca 
nie może wypowiedzieć pra-
cownikowi umowy o pracę 
tylko dlatego, że doszło do 
przejęcia zakładu pracy lub 
jego części. Z tego też powo-
du tylko w wyjątkowych sy-
tuacjach można zastosować 
taki tryb postępowania. Jest 
on dopuszczalny np. wtedy, 
kiedy część dotychczasowej 

działalności jest przekazy-
wana do fi rmy zewnętrznej 
(outsourcing), np. następuje 
przekazanie fi rmie zewnętrz-
nej spraw związanych z nali-
czaniem płac ze względu na 
wysokie koszty utrzymania 
działu płac.

Druga sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana, ale 
daje pracownikom gwarancję 
dalszego zatrudnienia. Firma 
przejmująca część fi rmy w 
trybie art. 231 § 1 K.p. staje 
się z mocy prawa stroną 
w dotychczasowych stosun-
kach pracy, czyli pracodaw-
cą. Nie dochodzi w takim 
przypadku do rozwiązania 
dotychczasowych umów, a 
pracownicy, którzy są zatrud-
nieni na podstawie umów o 
pracę, nadal są zatrudnieni 
na dotychczasowych wa-
runkach umownych.

O tym, czy zostanie wy-
brany taki tryb postępowa-
nia, oraz o jego skutkach 
prawnych dotychczasowy 
pracodawca powinien po-
informować pracowników 
pisemnie na co najmniej 

30 dni przed planowanym 
przejęciem. Pracownik może 
w terminie 2 miesięcy od prze-
jęcia zakładu pracy rozwiązać 
stosunek pracy za 7-dniowym 
uprzedzeniem. Rozwiązanie 
stosunku pracy w tym trybie, 
powoduje skutki, jakie prawo 
pracy wiąże z rozwiązaniem 
stosunku pracy przez praco-
dawcę za wypowiedzeniem 
(art. 231 § 4 K.p.). W takim 
przypadku –  a także wtedy, 
kiedy to nowy pracodawca 
(zatrudniający co najmniej 
20 pracowników), chcąc ogra-
niczyć zatrudnienie, wypo-
wie umowę o pracę pracow-
nikowi przejętego zakładu 
pracy – pracodawca będzie 
zobowiązany do wypłacenia 
pracownikowi odprawy (art. 
8 ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących 
pracowników – Dz. U. Nr 90, 
poz. 844. z późn. zm.).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Przejęcie części fi rmy 
przez nowego pracodawcę

Miesięczny urlop wychowawczy 
tylko dla ojca od 2012 roku?

Msza za Władka
5 listopada o godz. 15.30. w kościele pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Żarkach odprawiona zostanie msza 
święta w intencji czwartej rocznicy śmierci Władysława 
Moleckiego, wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności oraz członka Komisji Krajowej. 

Władek związał się z Solidarnością pracując w Hucie 
Katowice. Jak sam przyznawał, zaraz po rodzinie, związek 
był dla niego najważniejszy. Był świetnym negocjatorem. 
Zawsze podkreślał, że zależy mu, by Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność była zawsze silna i liczna.

Był wspaniałym, wrażliwym i ciepłym człowiekiem. 
Potrafi ł być przyjacielem, zarówno w sprawach związ-
kowych, jak i osobistych. Odszedł po nieuleczalnej cho-
robie. Dla Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności jego śmierć 
pozostanie ogromną stratą.
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A MNIE to pasjonuje

Malarstwo jest dla niej wol-
nością, odskocznią od co-
dzienności. – Ubarwia moje 
życie, przenosi mnie w nieba-
nalny świat, w którym nie ma 
żadnych ograniczeń – mówi 
Małgorzata Małkiewicz, pra-
cownik socjalny Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu i skarbnik tam-
tejszej Solidarności. 

– Malując, uwalniam się od 
rzeczywistości, od przyziem-
nych problemów, zapominam 
o nagromadzonych we mnie 
emocjach. Najlepiej mi się to 
udaje, gdy maluję na dużym 
płótnie intensywnymi kolora-
mi, które sama tworzę – mówi 
Małgorzata Małkiewicz.

Pani Małgosia maluje od 
dzieciństwa. Technik malo-
wania uczyła się podczas pry-
watnych lekcji u Eugeniusza 
Chmielawskiego, znanego 
sosnowieckiego artysty. Swoje 
malarstwo uprawia techniką 
tradycyjną, farbami akrylowy-
mi i olejnymi. – W zasadzie 
maluję wszystko. Czasem 

bardziej interesują mnie pej-
zaże, a czasami portrety. Ale 
one nie są zbyt realistyczne, 
odtwórcze, lecz ekspresyjne i 
bliskie abstrakcji. To wynika z 
mojego twórczego tempera-
mentu i z moich cech osobo-
wości – przyznaje Małgorzata 
Małkiewicz. 

Pani Małgosia działa twór-
czo w sekcji malarzy-amato-

rów skupionej w Centrum 
Kultury Energetyk w dzielnicy 
Pogoń w Sosnowcu. – Mamy 
tam swoją pracownię. Sekcja 
dotowana jest przez Urząd 
Miasta i dzięki tym środkom 
możemy wyjeżdżać na plene-
ry malarskie. Organizujemy 
wspólne wystawy naszych 
prac – informuje Małgorzata 
Małkiewicz. 

Swoje obrazy prezento-
wała m.in. w domach kultu-
ry we Wrocławiu, Olkuszu, 
Dąbrowie Górniczej, Sław-
kowie, w sosnowieckim Klu-
bie im. Jana Kiepury i w ka-
wiarni artystycznej „Muza”. 
Obrazy pani Małgosi mają 
wielu sympatyków wśród 
jej przyjaciół i znajomych. 
– Czasem któryś sprzedam, 
ale częściej podaruję – mówi 
pani Małgorzata.

Pani Małgosia przyznaje, 
że w pracy zawodowej co-
dziennie ma do czynienia 
z ciemną stroną życia, z 
ludzkimi dramatami osobi-
stymi, zdrowotnymi i ma-
terialnymi. – Bardzo prze-
żywam problemy moich 
podopiecznych. Zdarza się, 
że pod ich wpływem wpa-
dam w ciemną przepaść. 
Wtedy malowanie jest dla 
mnie znakomitą formą od-
reagowania, psychicznym 
ratunkiem – mówi Małgo-
rzata Małkiewicz.

BEA

W każdym tygodniu przy-
jeżdżają do siedziby Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności po 
Tygodnik Śląsko-Dąbrowski. 
Wiedzą, jak ważny jest bły-
skawiczny kolportaż nasze-
go czasopisma, jak ważne 
jest dotarcie do członków 
związku z najświeższymi 
informacjami.  

Podkreślają, że ich pod-
stawową działalnością jest 
pomoc członkom związ-
ku, ale równie ważny jest 
szybki przepływ informacji 
związkowej. – Cotygodniowe 
odbieranie gazet i docieranie 
z nimi do jak największej 
grupy odbiorców, to wręcz 
obowiązek wszystkich or-
ganizacji związkowych. Bo 
przecież nasz tygodnik to 
zaproszenie do Solidarno-
ści – mówi Andrzej Powała, 
przewodniczący „S” w kopalni 
Budryk w Ornontowicach. 
Tam gazety co tydzień roz-
chodzą się, jak ciepłe bułeczki. 
W czwartek od 4.45 do 6.00 
rano pan Andrzej wraz ze 
związkowym kolegą Mar-
kiem Szolcem stoją przed 
wejściem do kopalni oraz 
przy fi gurze świętej Barba-
ry i rozdają górnikom TŚD. 
– To jest najlepsza pora, bo 
jedni ludzie kończą pracę, a 
inni zaczynają, w zakładzie 
panuje duży ruch. Górnicy 
sami wyciągają ręce po TŚD, 
bo są ciekawi jego zawartości 
– informuje Powała. 

Małgorzata Benc, kierow-
nik Biura Terenowego Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność w Zawier-
ciu rozwozi TŚD do komisji 
zakładowych z powiatu za-
wierciańskiego. – Rozkładam 
też gazety w zaprzyjaźnionych 
sklepach. Zostawiam je rów-
nież w ośrodkach zdrowia. 
W czwartki rozdaję TŚD na 
targu w Zawierciu. Szybkość 
przekazywania związkowej 
informacji jest bardzo ważna 
– mówi Małgorzata Benc.

Od 9 lat nie zdarzyło się, 
by Marek Koczyba, szef So-
lidarności w katowickim 
Bombardierze, zapomniał 
o odebraniu tygodnika. – 
Roznoszę go po wydziałach. 
Dzięki temu cały czas mam 
kontakt z załogą. Zauważam, 
że pracownicy bardzo chęt-
nie czytają TŚD, również ci, 
którzy nie należą do związku 
– mówi Marek Koczyba.

Także Stefania Penkała, 
przewodnicząca Solidarno-
ści w Hucie Batory od 7 lat 
regularnie przyjeżdża po 
TŚD. Rozdziela go pośród 
przewodniczących oddzia-
łowych, rozkłada w biurze 
związku i przy tablicach ogło-
szeniowych. – Pracownicy 
często upominają się o wię-
cej egzemplarzy. To byłoby 
niepoważne, gdyby związ-
kowcy nie mieli dostępu do 
bieżących informacji. Biura 
terenowe i szefowie organi-
zacji związkowych powinni 
przykładać do tego ogrom-
ną wagę. Wystarczy tylko 
trochę dobrej woli – mówi 
pani Stefania.
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Szanowni czytelnicy, 
drodzy przewodniczący 
Komisji Zakładowych

Jeśli macie kłopoty z dostępem do najnowszego 
wydania Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego, jeśli  
gazeta dociera do Was z opóźnieniem lub 
w niewystarczającej liczbie egzemplarzy, prosimy 
o pilny kontakt z redakcją lub z kierownikiem 
Biura Informacyjno-Wydawniczego. Dzięki Waszym 
informacjom będziemy mogli usprawnić kolportaż 
naszego czasopisma.

Redakcja Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego, 
tel. 32 253 72 54, tygodnik@solidarnosckatowice.pl

Kierownik Biura Informacyjno-Wydawniczego 
Zarządu Regionu, tel. 32 728 42 21, 
rzecznik@solidarnosckatowice.pl.

RED.

T
radycje produkcji 
szkła w hucie Szcza-
kowa sięgają 1911 
roku, kiedy to wy-
produkowana zosta-

ła pierwsza tafl a szkła formo-
wanego sposobem ręcznym. 
Pierwszymi pracownikami 
zakładu byli hutnicy, którzy 
przesiedlili się do Szczako-
wej z Tarnowa. – Przyjechali 
z całymi rodzinami, a nawet z 
własną orkiestrą. Bardzo szyb-
ko wrastali w tutejsze środo-
wisko. Zakład w Szczakowej 
stworzył im bardzo dobre 
warunki pracy, zapewnił go-
dziwą płacę, mieszkanie i opał, 
to znaczy węgiel i drewno – to 
fragment wspomnień wielolet-
niego pracownika huty Karo-
la Fuchsa opublikowanych z 
okazji 85. rocznicy powstania 
huty. Ręczną produkcję szkła 
okiennego Karol Fuchs zapa-
miętał jako bardzo ciężką pracę, 
wymagającą nie tylko dużego 
wysiłku, ale i odpowiednich 
umiejętności. – Nie było łatwo 
opanować sztukę wyrabiania 
masy szklanej w tak zwanym 
klocu, a potem kształtowania 
nad „szwankownią” walca o 
jednakowej grubości szkła – 
wspominał.

Już w 1928 roku w zakładzie 
produkowano szkło maszyno-
wą metodą Fourcaulta. Dzięki 
tej technologii huta stała się 
jednym z najnowocześniej-
szych tego typu zakładów w 
środkowej Europie. Ponowna 
modernizacja produkcji na-
stąpiła w 1974 roku poprzez 
zmianę technologii na metodę 
Pittsburgh, wykorzystywaną 
przez następne lata. 

Jednak od kilku lat zakład 
boryka się z problemami i 
walczy o przetrwanie. W 
październiku 2008 roku kra-
kowska fi rma Slag Recycling 
zakupiła hutę od syndyka. 
W lutym tego roku spółka 
Szczakowa Glass odkupiła 
od krakowskiej fi rmy część 
produkcyjną po byłej hucie i 
obecnie zajmuje się przetwór-

stwem szkła. Nie kontynuuje 
produkcji hutniczej.

Podczas uroczystości pre-
zydent Jaworzna Paweł Sil-
bert przypomniał, że huta 
ma za sobą bardzo trudny 
okres zadłużenia i poszuki-
wania inwestora. Podkreślił, 
że zakład udało się w części 
uratować dzięki determina-
cji pracowników i związków 
zawodowych. – Wielokrotnie 
spotykaliśmy się i zastana-
wialiśmy co można zrobić, 
również w sprawach prawa 
pracy. Wysiłkiem wielu ludzi 
huta dzisiaj pracuje – po-
wiedział.

Spotkanie rozpoczęła pre-
lekcja dyrektora Muzeum 
Miasta Jaworzna Bartłomieja 

Cieszyńskiego, poświęcona 
historii zakładu i wielu po-
koleń pracujących w nim 
hutników.

Można było obejrzeć rów-
nież historyczne fotografi e 
przedstawiające hutę pocho-
dzące ze zbiorów Adolfa Ta-
tarczucha, ojca pani Grażyny 
Kieszek wieloletniej przewod-
niczącej Solidarności w hucie, 
rodzinne pamiątki państwa 
Jakubowskich i Godków oraz 
zdjęcia zakładu wykonane 
przez panią Marię Bernisz.

Uroczystość uświetnił wy-
stęp Marka Owczarskiego, który 
przypomniał pieśni Bułata 
Okudżawy oraz zaprezento-
wał własne kompozycje.

AGNIESZKA KONIECZNY

Władze Jaworzna, związkowcy, a przede wszystkim wieloletni 
pracownicy Huty Szczakowa wzięli udział w spotkaniu z 
okazji 100-letniej rocznicy powstania tego zakładu. Uroczystość  
zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność.

Stulecie Huty Szczakowa

Mistrzowie
kolportażu

Podczas spotkania wieloletni pracownicy Huty Szczakowa przypominali bogatą historię zakładu

Zakład udało się 
w części uratować 
dzięki determinacji 
pracowników 
i związków 
zawodowych.

Malowanie to wolność

Małgorzata Małkiewicz maluje techniką tradycyjną
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Młodzi czytelnicy TŚD z Jastrzębia Zdroju


