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Jarosław Grzesik: Spór zbiorowy 
zostanie zakończony, jeśli zarząd 
spełni zapisaną w porozumieniu 
zapowiedź. » STRONA 4

Irena Przybysz: O gwarancje 
zatrudnienia dla załogi kombinatu 
zakładowa Solidarność zabiegała 
aż cztery lata. » STRONA 4

D
ominik Kolorz 
podkreślił, że 
wzrost  cen i 
ubożenie spo-
łeczeństwa mu-

siało spowodować reakcję ze 
strony NSZZ Solidarność. 
Zapadła decyzja o akcji pro-
testacyjnej. We wszystkich 
miastach wojewódzkich 
przeprowadzone zostaną 
pikiety, a 30 czerwca ogól-
nopolska demonstracja w 
Warszawie.

Główne postulaty regional-
nych protestów to: podniesienie 
płacy minimalnej, obniżenie 
akcyzy na paliwa, zwiększenie 
środków na Fundusz Pracy 
oraz zmiana progów docho-
dowych uprawniających do 
pomocy społecznej i przyzna-
nia zasiłku rodzinnego.

Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej „S” przypomniał, 
że związek opracował projekt 
obywatelski ustawy o płacy 
minimalnej, uzależniający jej 
wysokość od wzrostu wyna-
grodzeń i dynamiki wzrostu 
PKB, a nie od decyzji poli-
tycznych.

Zdaniem Dominika Ko-
lorza postulat obniżenia ak-
cyzy na paliwo jest równie 
istotny. – Ropa tanieje, na 
rynkach światowych spad-
ła już o blisko 15 proc., na-
tomiast w naszym kraju ani 
ceny ropy, ani ceny benzyny 
nie idą w dół. Jest to skutek 
złych decyzji rządu i ministra 

fi nansów, szczególnie decyzji 
dotyczącej likwidacji ulgi na 
biopaliwa – zaznaczył.

Kolejne postulaty dotyczą 
grup społeczeństwa najbardziej 
narażonych na wykluczenie. 
W tegorocznym budżecie 

środki na Fundusz Pracy, z 
którego fi nansowane są kursy 
podnoszące kwalifi kacje oraz 
refundowane składki na ubez-
pieczenie społeczne zostały ob-
niżone o 70 proc. To, zdaniem 
związkowców, jeszcze bardziej 

pogorszy sytuację ludzi mło-
dych na rynku pracy, którzy 
mają minimalne szanse na 
znalezienie zatrudnienia. 

Dominik Kolorz przypo-
mniał, że blisko dwa lata temu 
Komisja Trójstronna podjęła 

decyzję o odmrożeniu progów 
dochodowych uprawniających 
do pomocy społecznej, mimo 
tego Rada Ministrów na wnio-
sek ministra fi nansów zdecy-
dowała o ich dalszym zamro-
żeniu. – Ktoś, kto dostaje 460 

zł renty i ma na utrzymaniu 
rodzinę, naprawdę nie ma z 
czego żyć – powiedział.

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność przygotowała również 
postulaty regionalne z któ-
rych najważniejszy dotyczy 
renegocjacji zasad pakietu 
klimatyczno-energetycznego.– 
Wprowadzenie zasad pakietu 
ustalonych przez Komisję Eu-
ropejską może być katastrofą 
dla polskiej gospodarki. Szcze-
gólnie katastrofą może zakoń-
czyć się w naszym regionie, 
w którym skupione są branże 
energochłonne – alarmował 
Kolorz. Z szacunków eksper-
tów wynika, że tylko na Śląsku 
zlikwidowanych może zostać 
ok. 150 tys. miejsc pracy, a w 
całej Polsce ok. 220 tysięcy. 

Związkowcy ostrzegają, że 
nie jest prawdą, iż zielone miej-
sca pracy, które mają powstać 
na bazie nowoczesnych tech-
nologii związanych z pakietem 
klimatyczno -energetycznym 
zrekompensują utratę miejsc 
pracy w branżach energo-
chłonnych.

AGNIESZKA KONIECZNY

Chcemy pokazać rządzącym, że polskie społeczeństwo zasługuje na lepsze życie – mówił Dominik Kolorz, 
przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności podczas konferencji prasowej poprzedzającej demonstrację 
przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Protest na zielonej wyspie 
Akcja protestacyjna 
jest reakcją na 
trudną sytuację 
w kraju i spadek 
poziomu życia 
Polaków.

96 proc. pracowników sosno-
wieckiej fi rmy Bitron, którzy 
wzięli udział w referendum 
strajkowym, opowiedziało 
się za strajkiem w obronie 
miejsc pracy. Od 2 maja w 
zakładzie trwa spór zbio-
rowy. Zakładowa Solidar-
ność domaga się gwarancji 
zatrudnienia dla pracowni-
ków posiadających umowy 
terminowe. 

Wyniki referendum prze-
prowadzonego w środę 18 
maja były znane już na-
stępnego dnia. W głosowa-
niu wzięło udział 447 osób 

spośród 702 uprawnionych, 
co oznacza, że frekwencja 
przekroczyła 63 proc. 429 
pracowników, czyli 96 proc. 
głosujących opowiedziało się 
za strajkiem. – Taki wynik 
referendum to wyraźny syg-
nał dla pracodawcy, że zało-
ga jest zdeterminowana i że 
będziemy walczyć o nasze 
miejsca pracy – mówi Izabela 
Będkowska, przewodnicząca 
Solidarności w Bitronie. 

18 maja w fi rmie podpisano 
również protokół rozbieżności 
kończący rokowania w ramach 
sporu zbiorowego. – Prezes 

Bitron Poland Sergio Dami-
liano wydał oświadczenie do 
mediów, w którym pada teza, 
że celem naszych działań jest 
wyłącznie doprowadzenie 
do akcji protestacyjnej. Sta-
nowczo temu zaprzeczamy. 
Codziennie dowiadujemy się, 
że zwalniani będą kolejni lu-
dzie. W czwartek pracodawca 
nakazał wszystkim pracowni-
kom, którym umowy kończą 
się w lipcu, wybranie do tego 
czasu całego urlopu. Naszym 
zdaniem to jednoznacznie 
wskazuje, że ci pracownicy 
nie dostaną nowych umów, a 

mówimy tutaj o ok. 200 oso-
bach – dodaje Będkowska. 

Jak podkreśla przewodni-
cząca, pracownicy obawiają 
się, że w najbliższym czasie 
większość produkcji Bitronu 
zostanie przeniesiona do in-
nych krajów lub przekazana 
fi rmom zewnętrznym. – Już 
teraz wiadomo, że część linii 
produkcyjnych z Polski zo-
stanie przeniesiona do Chin. 
Trwają też przygotowania 
do przekazania kolejnych 
linii fi rmom zewnętrznym. 
Bitron zgodnie z umową z 
Katowicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną miał utworzyć 
co najmniej 500 miejsc pracy 
i zachować je do 2012 roku. 
W zamian uzyskał ulgi, które 
musiałby zwrócić, gdyby 
umowy nie dotrzymał. Więc 
500 miejsc pracy do 2012 roku 
zachowa, a pozostałych ludzi 
zwolni lub nie przedłuży im 
umów – ocenia przewodni-
cząca zakładowej „S”. 

– Czujemy się nie jak miesz-
kańcy kraju należącego do 
Unii Europejskiej, ale kraju 
Trzeciego Świata. Przyszedł 
zagraniczny kapitał, zarobił 
na niskich kosztach pracy, 

ale gdzie indziej jest jeszcze 
taniej, więc teraz tam się prze-
nosi – mówi rozgoryczona 
Będkowska. 

28 kwietnia przed siedzibą 
fi rmy przeprowadzona zosta-
ła pikieta. Po jej zakończeniu 
pracodawca zaczął zwalniać 
pracowników. W spółce Bitron 
większość ludzi jest zatrud-
niona na umowy terminowe. 
Ok. 300 pracownikom umowy 
wygasają w tym roku. Firma 
produkuje podzespoły dla 
przemysłu motoryzacyjnego 
i sprzętu AGD.

ŁK,POD

Właściciel z Europy, standardy z Trzeciego Świata
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TRZY pytania
Henryk Moskwa, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego
Porozumienia Związków Zawodowych w województwie śląskim

My również chcemy zaprotestować
Czy OPZZ utożsamia się z solidarnoś-
ciowymi protestami, zaplanowanymi 
na 25 maja w 16 miastach wojewódz-
kich Polski?

– Nasz związek utożsamia się ze 
wszystkimi postulatami pracowni-
czymi i społecznymi Solidarności. My 
również chcemy zaprotestować m.in. 
przeciwko ogromnej, porażającej stopie 
bezrobocia, jakiej nie mieliśmy od 7 lat. 
Wśród ludzi bezrobotnych bez pracy 
jest ponad 20 tys. osób z wyższym wy-
kształceniem. Ponad 25 proc. to ludzie 
młodzi, którzy nie przekroczyli jesz-
cze 25 roku życia. To zupełny dramat, 
kiedy młody człowiek zaczyna swoje 
dorosłe życie od bezrobocia. Obecnie 
w naszym regionie brak jest perspek-
tyw dla branż, które jeszcze nie tak 
dawno gwarantowały miejsca pracy. 
Wiele z nich zostało zlikwidowanych, 
a ludzie nie dostali niczego w zamian.  
Nie inwestuje się w strategiczne bran-
że, co skutkuje brakiem miejsc pracy. 
Siedzimy na energetycznym węglu, 
ale w górnictwie brak jest niezbęd-

nych inwestycji początkowych. Na to 
wszystko nakłada się kwestia pakietu 
klimatyczno-energetycznego. Jeśli ten 
dokument nie będzie renegocjowa-
ny, to gospodarkę czeka totalna klę-
ska. Zwłaszcza w tej sprawie trzeba 
głośno krzyczeć i protestować, robić 
z tego powodu dużą burzę podczas 
polskiej prezydencji w Unii Europej-
skiej, bo pakiet bez renegocjacji do-
prowadzi do likwidacji wielu tysięcy 
miejsc pracy.
Aby głośno krzyczeć, należy zjedno-
czyć siły.

– Zawsze podkreślam, że poje-
dynczo to możemy się bawić w pia-

skownicy. Jeśli związki zawodowe 
nie zaczną mówić razem jednym 
głosem, jeśli nie będą podejmować 
wspólnych działań, to rząd nie bę-
dzie się z nami liczył. Wielu ludzi 
dało się rządzącym omamić. Sondaże 
poparcia dla rządu nadal są wysokie. 
Ale przecież logicznie myślący czło-
wiek widzi, że rząd nic nie robi, za 
nic ma politykę społeczną. Związki 
zawodowe wraz ze społeczeństwem 
muszą solidarnie pokazać czerwoną 
kartkę tej partii rządzącej. 
Czy liczny będzie udział związkowców 
OPZZ podczas protestu przed katowi-
ckim Urzędem Wojewódzkim?

– Poinformowałem wszystkie orga-
nizacje zakładowe OPZZ w regionie, 
że jeśli identyfi kują się z postulatami 
pracowniczymi i społecznymi Solidar-
ności, to powinny być 25 maja przed 
Śląskim Urzędem Wojewódzkim w 
Katowicach. Nie ukrywam, że liczę 
na dużą frekwencję związkowców z 
OPZZ podczas tego protestu.

BG

Związki zawodowe 
wraz ze społeczeństwem 
muszą solidarnie 
pokazać czerwoną kartkę 
tej partii rządzącej.

Młodzi Polacy nie 
mają czasu na bunt

M
łodzi Polacy, choć też nie 
mają pracy i perspektyw, to 
nie zbuntują się na wzór hi-

szpańskich rówieśników. – Nie mają 
wizji tego, o co walczyć, bo całą uwagę 
koncentrują na kombinowaniu, by 
załapać się do jakiejkolwiek pracy – 
mówi w rozmowie z „Metrem” socjo-
log Tomasz Karoń 

Młodzi Hiszpanie od 10 dni prote-
stują na madryckim placu Puerta del 
Sol. Mają dość rekordowo wysokiego 
bezrobocia (wśród młodych sięga 45 
proc.), buntują się przeciwko antykry-
zysowym planom rządu. Domagają 
się m.in. podziału miejsc pracy po-
przez redukcję godzin zatrudnienia 
– dzięki temu pracę miałoby więcej 
osób. Bezrobocie młodych to prob-
lem całej Europy. Międzynarodowa 
Organizacja Pracy mówi o „straconym 
pokoleniu” młodych Europejczyków, 
którzy nie mogą znaleźć dla siebie za-
jęcia. Takie doświadczenia mają także 
Polacy – wśród 25-latków pracy nie 
ma co czwarty, plagą są śmieciowe 
umowy i czasowe umowy zamiast 
etatów. Europejskie gazety rozpisu-
ją się o hiszpańskim buncie i pytają, 
czy protesty rozleją się po Europie. 

My pytamy, czy możliwe są także 
w Polsce.

ANITA KARWOWSKA: Młodzi Hiszpanie 
domagają się pracy i buntują przeciw-
ko społecznemu wykluczeniu. Te same 
problemy znamy z naszego podwórka. 
Ale młodzi Polacy nie protestują?

TOMASZ KAROŃ, analityk z fi rmy 
badawczej SMG/KRC, autor badań o 
młodych na rynku pracy: – Polacy nie 
spełniają podstawowego warunku dla 
uruchomienia takich protestów – nie 
potrafi ą wyobrazić sobie lepszego świata 
dla siebie. Nie wiedzą, o jaką zmianę 
mieliby się upomnieć. Poza tym, by 
takie marzenie było możliwe, potrzebna 
jest inspiracja starszych. We Francji nie 
zabrakło jej w 1968 roku ani ostatnio, 
gdy młodzi wyszli na ulice, by bronić 
się przed liberalizacją rynku pracy. U 
nas tego wsparcia nie ma, więc młodzi 
sami nigdzie nie pójdą.
Zamiast na manifestacjach młodzież 
swoją frustrację wylewa w chamskich 
komentarzach internetowych i na sta-
dionach.

– Na stadionach raczej nie. Z badań 
wynika bowiem, że mimo ostatnich 
doniesień o bójkach, generalnie skala 
wandalizmu na stadionach jest dziś 
mniejsza niż kiedyś. Za to rzeczywiście 
internet jest wentylem dla agresji i fru-
stracji. Młodzi mają poczucie, że dzięki 

emocjonalnemu wpisowi wyrazili to, co 
ich boli, i że coś zrobili w swojej spra-
wie. Ale internet może odegrać dużo 
ważniejszą rolę. Pokazała to rewolucja 
w krajach arabskich – tam młodzi na 
manifestacje skrzykiwali się w porta-
lach społecznościowych, a potem na 
bieżąco relacjonowali ich przebieg np. 
na Twitterze. Możliwość mobilizowania 
jest więc znacznie większa, ale dopóki 
my w Polsce nie będziemy wiedzieli, po 
co właściwie nam ta zmiana potrzebna, 
internet nie pomoże.
To łatwy bunt.

– Wyładowywanie frustracji po-
przez skierowanie niechęci na jakąś 
grupę będzie się zdarzać jeszcze nie 
raz. Mimo że to najłatwiejszy sposób 
kontestowania świata, bo pozwala go 
łatwo opisać. Ale i daje niewiele. Bo 
aby rozwiązywać poważne problemy 
społeczne potrzeba wiedzy, ideologii 
i wizji zmiany. A jaką ci młodzi mają 
mieć wizję, skoro całą uwagę kon-
centrują na wypełnianiu swoich CV 
kolejnymi studiami i stażami oraz na 
kombinowaniu, by załapać się do ja-
kiejkolwiek pracy?
Temat młodych zaistnieje w kampanii 
wyborczej?

– Już wisi w powietrzu, ale na razie 
na młodych nie ma pomysłu żadna 
partia. 

» Metro, 24 maja 2011

LICZBA tygodnia

46 proc. 
o tyle w ciągu roku wzrosła liczba skarg 
do PIP w sprawie naruszania przez pra-
codawców przepisów o czasie pracy (z 
3,5 do 5,1 tys.). Co druga z skontrolowa-
nych w ubiegłym roku fi rm nieprawidłowo 
ewidencjonowała czas pracy, co czwarta 
w ogóle nie prowadziła ewidencji. Pra-
codawcy coraz częściej nie zapewniają 
pracownikom 11-godzinnego odpoczynku 
dobowego i 35-godzinnego odpoczynku 
tygodniowego. Coraz częściej zdarza się 
również sytuacja, w której pracodawcy 
stosują dodatkowe zatrudnianie pracow-
ników na podstawie umów cywilnopraw-
nych lub kolejnych umów o pracę. W wyni-
ku czego, pracownicy pracują 8 godzin 
na podstawie jednej umowy i kolejne 8 
na podstawie dodatkowego kontraktu. 
Nieudzielenie dobowego lub tygodniowe-
go odpoczynku narusza przepisy o czasie 
pracy i jest wykroczeniem przeciwko pra-
wom pracownika zagrożonym karą grzyw-
ny od 1 do 30 tys. zł.

INNI napisali

Reklama

» MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ za-
proponowało, by oszczędności zgromadzone przez pracownika 
w OFE na dziesięć lat przed emeryturą były przekazywane do 
ZUS-u. Tym samym ZUS przejąłby odpowiedzialność za wy-
płacanie emerytur zarówno ze swojej części, jak i z Otwartych 
Funduszy Emerytalnych. Ta propozycja została skrytykowana 
przez ekonomistów, którzy uznali ją za dalszy demontaż refor-
my emerytalnej i likwidację OFE. Zdaniem ekspertów takie 
rozwiązanie oznacza zakończenie inwestowania środków zgro-
madzonych w OFE i doraźne łatanie dziury budżetowej. Naj-
bardziej przykre jest to, że coraz śmielsze i groźne w skutkach 
plany Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie wywołują 
żadnej publicznej dyskusji. Żeby za kilka lat nie okazało się, 
że na sprzeciw jest już za późno, a emerytury są jeszcze niż-
sze niż przewidywano.

» OPTYMIZMEM NIE NAPAWA TEŻ PROJEKT BUDŻETU 
na 2012 rok. Solidarność przygotowała opinię na temat jego 
założeń, uważając je za nierealne do uzyskania. Jednym z po-
bożnych życzeń autorów projektu budżetu jest m.in. spadek 
bezrobocia do 10 proc. 
Związek podkreśla, że najważniejszym motorem wzrostu PKB 
w Polsce jest popyt indywidualny. Tymczasem pustki w portfe-
lach Polaków spowodowane brakiem podwyżek wynagrodzeń 
w sferze budżetowej, wysokim poziomem bezrobocia, rosną-
cymi stopami procentowymi, niskimi emeryturami i renta-
mi oznaczają, że będziemy kupować mniej, czyli ten motor 
będzie się dusił. 

» JESZCZE W TYM TYGODNIU do sejmowej komisji trafi  
projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Zmiana przepisów ma doprowadzić do wyeliminowania tych 
instytucji z zarządzania majątkiem lokatorów. 
Ustawa zakłada m.in., że cały blok zostanie przekształcony 
we wspólnotę, już w przypadku wykupienia jednego z miesz-
kań przez lokatorów. Projekt nowelizacji ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych zgodnie poparły PO i PIS. Zmianom 
przepisów przeciwny jest SLD i część posłów PSL.

JUŻ 27 MAJA NA GIEŁDOWYM PARKIECIE zadebiutuje 
Bank BGŻ. W planach Ministerstwa Skarbu Państwa jest jesz-
cze sprzedaż akcji Banku Pocztowego i PKO BP.
Głównym właścicielem BGŻ jest holenderski Rabobank posia-
dający blisko 60 proc. akcji. Do Skarbu Państwa należy 37,2 
proc. udziałów. Zdaniem specjalistów debiut BGŻ będzie 
udany, ale cena akcji będzie niższa, niż 90 zł, jakie zapropo-
nował Skarb Państwa.

PASAŻEROWIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MOGĄ ode-
tchnąć z ulgą. KZK GOP nie wprowadzi zapowiadanej na 1 
sierpnia podwyżki cen biletów. 24 maja zgromadzenie KZK 
GOP przeprowadziło głosowanie nowej taryfy. Za opowiedzia-
ło się 12 osób, 14 było przeciw, 2 wstrzymały się od głosu. 
Projekt przygotowany przez zarząd KZK GOP zakładał pod-
niesienie cen biletów oraz odebranie prawa do darmowych 
przejazdów osobom, które ukończyły 70 lat.

OPRAC. AGA

WIEŚCI z gospodarki

Reklama
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C
hcemy zwrócić 
uwagę różnych 
środowisk na 
to, jak ważne 
jest zabezpie-

czenie życia pracownika, 
który przychodzi do za-
kładu pracy żywy i żywy 
powinien z niego wyjść – 
powiedziała Renata Pięta, 
zastępca Okręgowego In-
spektora Pracy w Katowi-
cach podczas konferencji 
prasowej rozpoczynającej 
projekt.

Organizatorzy akcji prze-
konują, że do śmiertelnego 
wypadku może dojść w 
każdej branży. Czasem wina 
leży po stronie pracownika, 
czasem pracodawcy, czasem 
natury. O tym, że problem 
jest poważny, alarmują sta-
tystyki. W ubiegłym roku na 
terenie naszego wojewódz-
twa w następstwie wypad-
ków przy pracy poszkodo-
wanych zostało ponad 13,8 
tys. osób, 124 pracowni-
ków doznało ciężkich obra-
żeń, a 75 poniosło śmierć. 
Z danych GUS wynika, że w 
2010 roku w Polsce doszło 
do ponad 94 tys. wypadków 
przy pracy. Ciężko rannych 
zostało 625 pracowników, 
444 osoby zginęły.

Budowa kanalizacji, wy-
miana okien, rozbiórka 
starych metalowych zbior-
ników znajdujących się na 
terenie zakładu pracy czy 
naprawa koparki – to tylko 
kilka przykładów pozornie 
prostych czynności, podczas 
których pracownicy stra-
cili życie. Do wypadków 
śmiertelnych dochodzi w 
trakcie obsługi tokarek, ob-
rabiarek i innych urządzeń. 
– Jedyną winą pracownika 
obsługującego wykrawar-
kę do kartonów było to, że 

podczas przygotowywania 
urządzenia do pracy nie za-
uważył, że nacisnął pedał 
uruchamiający maszynę. W 
efekcie został przygnieciony 
i zmarł na skutek bardzo 
ciężkich obrażeń – mówił 
Waldemar Batugowski, 
zastępca Okręgowego In-
spektora Pracy w Katowi-
cach ds. organizacyjno-
prawnych.

Dlatego, jednym z celów 
strategii jest propagowa-

nie mody na bezpieczną 
pracę i przekonywanie, 
że podczas wykonywania 
codziennych, nawet pro-
stych czynności potrzebna 
jest wyobraźnia. 

– Moda na przestrzega-
nie przepisów pracy musi 
być normą, a nie tylko 
przepisem – podkreślał 
wojewoda śląski Zygmunt 
Łukaszczyk, patron hono-
rowy akcji.

W propagowaniu mody 
na bezpieczną pracę mają 
pomóc szkolenia i konkur-
sy dla pracodawców m.in. 
„Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej”.

OIP zamierza wzmocnić 
działania prewencyjno-
promocyjne dotyczące bez-
pieczeństwa, zwłaszcza w 
transporcie i komunikacji, 
budownictwie, górnictwie 

oraz produkcji przemysło-
wej. Są to branże, w których 
najczęściej dochodzi do 
wypadków śmiertelnych. 
Inspektorzy będą również 
zachęcać pracodawców do 
wymiany doświadczeń do-
tyczących bezpiecznego 
organizowania pracy oraz 
upowszechniania dobrych 
praktyk.

Jednym z elementów 
akcji jest kampania „Mamo, 
tato, wróć. Nie ryzykuj, 
pracuj bezpiecznie”. – 
Chcemy zwrócić uwagę 
na tragedię rodzin tych 
pracowników, którzy w 
wyniku wypadków przy 
pracy zostali kalekami, 
mają problemy zdrowotne 
lub zostawili swoje dzieci, 
mężów czy żony – podkre-
śliła Renata Pięta.

AGNIESZKA KONIECZNY

Uczniowie z Państwowej Szko-
ły Budownictwa – Zespół 
Szkół z Bytomia zwyciężyli 
w XII edycji konkursu wie-
dzy o Bezpieczeństwie i Hi-
gienie Pracy dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodach 
budowlanych.

Konkurs jest organizowany 
z inicjatywy Śląskiej Rady ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Bu-
downictwie działającej przy 
Okręgowym Inspektorze Pracy 
wspólnie ze Śląskim Kuratorem 
Oświaty. Fundatorem nagrody 
dla zwycięskiego zespołu – szli-
fi erki kątowej oraz plecaków 
turystycznych była Śląsko-
Dąbrowska Solidarność.

Wiceprzewodniczący ZR 
Mirosław Truchan podkreśla, 
że związek stawia na bezpie-
czeństwo pracy, a do jego 
podnoszenia potrzebny jest 
rozwój kwalifi kacji i umiejęt-
ności, szczególnie w budowni-
ctwie, w którym dochodzi do 

największej liczby wypadków 
śmiertelnych i okaleczeń. Jego 
zdaniem konkurs to bardzo 
potrzebna inicjatywą, tym 
bardziej, że bhp nie jest już 
przedmiotem obowiązko-
wym w szkołach. – Chcemy 
by młodzież, która podejmie 
pracę w branży budowlanej 
była świadoma związanych z 
nią zagrożeń – dodaje Miro-
sław Truchan. 

Uczestnicy po raz kolejny 
zaimponowali rozległą wiedzą, 
znajomością zagadnień zwią-
zanych z bezpieczeństwem i 
higieną pracy w budownictwie, 
podstawami prawa pracy, ergo-
nomii oraz pierwszej pomocy. 
Konkurs składał się z dwóch 
etapów. Po eliminacjach mię-
dzyszkolnych do finału za-
kwalifi kowanych zostało pięć 
zespołów dwuosobowych. 

W kategorii „plakat” zwy-
ciężyli Kamil Kocur i Dariusz 
Klimek.

AGA

41-letni górnik przodowy zgi-
nął w Południowym Koncernie 
Węglowym. Do tragicznego 
wypadku doszło 18 maja nad 
ranem.

– Zdarzenie miało miejsce 
w oddziale robót górniczo-
przygotowawczych, na po-
chylni taśmowej na poziomie 
500 m. Podczas urabiania od-
spoiła się bryła piaskowca, 
uderzając poszkodowanego 
w tył głowy – poinformował 
zarząd PKW.

Mimo prób reanimacji pod-
jętych przez sanitariusza od-
działowego, życia górnika nie 
udało się uratować. Lekarz 

wezwany na miejsce wypadku 
stwierdził zgon.

– To ogromna tragedia, ale 
jest jeszcze za wcześnie na 
wyciąganie wniosków. Spra-
wę bada prokuratura i WUG 
– mówi Waldemar Sopata, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Górnik przepracował w ja-
worznickiej kopalni ponad 20 
lat. Od początku pracy należał 
do Solidarności.

W tym roku w PKW doszło 
do trzech śmiertelnych wypad-
ków. Poprzednie miały miejsce 
w kopalni Janina w Libiążu.

AK

Okręgowa Inspekcja Pracy zaprezentowała założenia Śląskiej 
Strategii Ograniczania Wypadków Przy Pracy na lata 2011–2012. 
Jednym z partnerów akcji jest Śląsko-Dąbrowska Solidarność.

Bezpieczeństwo pracy 
musi być najważniejsze

Śmiertelny wypadek w PKW

W tym roku do 
OIP w Katowicach 
zgłoszonych zostało 
220 wypadków 
przy pracy, w 
których życie 
straciło 26 osób,

Zaimponowali szeroką wiedzą

Foto: OIP Katowice
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Płace w Tagorze
» OD POCZĄTKU UBIEGŁEGO tygodnia 
w tarnogórskiej Fabryce Maszyn i Urzą-
dzeń Górniczych Tagor trwa akcja rozda-
wania pracownikom plakietek z napisem 
„Kocham fi rmę, ale chcę podwyżkę”.
Akcja zainicjowana przez związkowców z 
zakładowej Solidarności ma na celu prze-
konanie pracodawcy do realizacji postu-
latów płacowych, przedstawionych przez 
stronę związkową w ramach rozpoczętego 
we wrześniu, a wciąż nie zakończonego 
sporu zbiorowego. Związkowcy domagają 
się m.in. podwyżek w wys. 200 zł netto 
oraz uregulowania wysokości premii. 
– Pracodawca też otrzymał od nas pla-
kietkę. Tego gestu nie skomentował, ale 
nazajutrz przekazał informację, że chce się 
z nami spotkać. Nie określił jednak ter-
minu. Od miesięcy jego zainteresowanie 
sporem zbiorowym ze stroną społeczną jest 
znikome. Oby dzięki naszej akcji coś drgnę-
ło – mówi Stefan Jacznik, przewodniczący 
Solidarności w Tagorze.
Jacznik wskazuje, że za długi Tagoru wciąż 
cierpią jego pracownicy. – Praca jest, ale 
marnie opłacana. Średnia płaca w Tago-
rze wynosi od 1,2 tys. do 1,5 tys. zł netto. 
Doszło do tego, że ludzie sami się zwal-
niają, bo twierdzą, że za takie pieniądze 
nie warto pracować – mówi Jacznik. 

PDO w Fortum
» W FORTUM ZABRZE S.A., daw-
nej Elektrociepłowni Zabrze rozpoczął się 
Program Dobrowolnych Odejść. Jak do 
tej pory akces do programu zgłosiły 84 
osoby. – 56 osób to pracownicy wydziału 
ruchu. W jego skład wchodzą m.in. odział 
nawęglania i laboratorium chemiczne, które 
mają zostać poddane outsourcingowi. 
Pracownicy obawiają się, że po upłynięciu 
okresu obowiązywania pakietu gwarancji 
socjalnych, zatrudnieni w tych oddziałach 
będą najbardziej narażeni na utratę pracy 
– mówi Mirosław Grzywa, przewodniczący 
Solidarności w Fortum Zabrze.
Równocześnie 11 maja w fi rmie rozpo-
częły się negocjacje płacowe, do których 
podjęcia władze spółki zobowiązały się w 
podpisanym 1 kwietnia pakiecie socjal-
nym. Zakładowa Solidarność domaga się 
10 proc. wzrostu wynagrodzeń, z kolei 
zarząd Fortum Zabrze proponuje podwyżkę 
płac w wysokości 2 – 2,5 proc. – Kolejna 
runda negocjacyjna zaplanowana została 
na 2 czerwca. Rozmowy będą bardzo trud-
ne, gdyż jak już zdążyliśmy zaobserwować 
z Fortum bardzo trudno jest wynegocjować 
cokolwiek, co wykraczałoby poza absolutne 
minimum gwarantowane prawem – doda-
je Grzywa.

Reprezentanci załogi 
w radzie nadzorczej
» KRZYSZTOF KILIAN I DARIUSZ 
TOMCZYK, związkowcy z sosnowieckiej 
kopalni Kazimierz-Juliusz, będą repre-
zentantami załogi w radzie nadzorczej 
zakładu.
Zapowiadają, że będą skutecznie reprezen-
tować pracowników na forum rady. 
– Obaj są merytorycznie bardzo dobrze 
przygotowani. Potrafi ą dyskutować z za-
rządem i współpracować ze związkami 
zawodowymi. Ich członkostwo w radzie 
oznaczać będzie m.in. dostęp do szero-
kiej informacji na temat kondycji kopalni 
i wszystkich ruchów w zakładzie – ocenia 
Grzegorz Sułkowski, przewodniczący Soli-
darności w kopalni Kazimierz-Juliusz.
Krzysztof Kilian i Dariusz Tomczyk legity-
mują się wyższym wykształceniem oraz 
zdanymi egzaminami państwowymi na 
członków rad nadzorczych. Ich kandydatu-
ry uzyskały poparcie organizacji związko-
wych z Kazimierza-Juliusza. W wyborach 
na członków rady nadzorczej poprała ich 
zdecydowana większość pracowników. 

OPRAC. BEA, ŁK

WIEŚCI 
z branż

T
o kompromis, 
ale myślę, że ko-
rzystny dla obu 
stron. Tegoroczny 
wzrost cen żyw-

ności, kosztów utrzymania i 
paliw bardzo mocno uderzył 
w domowe budżety pracow-
ników kopalń Kompanii 
Węglowej. Wynegocjowana 
podwyżka powinna pomóc 
te budżety zrównoważyć 
– mówi Jarosław Grzesik, 
szef Solidarności w Kom-
panii Węglowej. 

Dodaje, że zgodnie z po-
rozumieniem 4-procento-
wa podwyżka obowiązuje 
od stycznia tego roku, co 
oznacza, że pracownicy 
otrzymają odpowiednie 
wyrównanie za okres od 
stycznia do maja. Zostanie 
ono wypłacone w formie 
jednorazowej premii 10 
czerwca.

Zdaniem strony związ-
kowej zarządowi Kompanii 
Węglowej również zale-
żało na podpisaniu poro-
zumienia, skoro wznowił 
negocjacje, zanim jeszcze 
Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Społecznej dokonało 
wyboru mediatora z listy 
rządowej.

– Trudno ocenić, jakie 
czynniki miały na to wpływ, 

być może koniec kadencji 
aktualnego zarządu. Jedno 
jest pewne, kierownictwu 
spółki zależało na zachowa-
niu spokoju społecznego, 
na podpisaniu normal-
nego porozumienia, bez 
procedur mediacyjnych i 
elementów wynikających 
z ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych 
– mówi Stanisław Kłysz, 
wiceprzewodniczący So-
lidarności w Kompanii 
Węglowej. 

Kłysz podkreśla, że pod 
wpływem merytorycznej 
argumentacji związkow-
ców zarząd stopniowo 
uelastyczniał swoje sta-
nowisko w trwającym od 
marca sporze zbiorowym 
w spółce – Stopniowo pod-

wyższał swoje propozycje 
od 0 proc. do 3 proc. My 
też zdecydowaliśmy się na 
kompromis i zrezygnowa-
liśmy z żądania 10-procen-
towej podwyżki. Byliśmy 
bardzo zdeterminowani i 
wytrwali, i to się opłaciło – 
dodaje Stanisław Kłysz. 

Podpisane porozumienie 
nie oznacza zakończenia, 
lecz jedynie zawieszenie 

sporu zbiorowego w Kom-
panii Węglowej. – Spór 
zostanie zakończony, jeśli 
do 30 lipca zarząd spełni 
zapisaną w porozumieniu 
zapowiedź o podwyższeniu 
wynagrodzeń pracowni-
ków Kompanii o kolejne 
3 proc. Co prawda zarząd 
warunkuje spełnienie tej 
zapowiedzi dobrymi wy-
nikami ekonomicznymi 

kopalń spółki, ale jesteśmy 
przekonani, że ten waru-
nek zostanie spełniony 
– podkreśla szef Solidar-
ności w KW. 

Kompania Węglowa to  
największa górnicza fi rma 
w Europie. Zatrudnia ok. 
6o tys. pracowników w 15 
kopalniach.

GRZEGORZ PODŻORNY
BEATA GAJDZISZEWSKA

10 lat gwarancji zatrudnie-
nia i utrzymanie wszyst-
kich zapisów zakładowego 
układu zbiorowego pracy 
– to najważniejsze zapisy 
porozumienia podpisanego 
pomiędzy organizacjami 
związkowymi działającymi 
w Kombinacie Koksoche-
micznym Zabrze, zarzą-
dem kombinatu i zarzą-
dem Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Dokument będzie obowią-
zywał od momentu włączenia 
85 proc. akcji kombinatu do 
JSW. Dokładna data połącze-
nia nie została podana, ale zda-
niem związkowców nastąpi 
to jeszcze przed giełdowym 
debiutem JSW. O gwarancje 
zatrudnienia dla ponad 1000 
załogi kombinatu zakłado-
wa Solidarność zabiegała aż 
cztery lata.

– Do podpisania porozu-
mienia doprowadził upór i 
determinacja – mówi Irena 
Przybysz, przewodnicząca 
Solidarności w KK Zabrze. 
Podkreśla, że jest to pierwsze 

tak korzystne porozumienie 
podpisane w hutnictwie i 
w koksownictwie. Do tej 
pory na 10-letnie gwarancje 
zatrudnienia mogli liczyć 
tylko górnicy.

Oprócz gwarancji pra-
cowniczych organizacje 
związkowe domagają się 
klarownych deklaracji doty-
czących przekazania akcji i 
utrzymania zaplanowanych 
inwestycji. Te tematy będą 
przedmiotem dalszych nego-
cjacji. Związkowcy mają już 
zapewnienia ze strony Mini-
sterstwa Skarbu Państwa, że 
przekazanie akcji pracowni-
czych odbędzie się na takich 
samych zasadach jak w JSW, 
ale domagają się spisania 
odrębnego porozumienia w 
tej sprawie. – Będziemy rów-
nież zabiegać o to, by zarząd 
KK Zabrze przedstawił JSW 
opłacalność inwestycji, które 
są niezbędne do funkcjono-
wania kombinatu – dodaje 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.

AGA

Podwyżka wynagrodzeń średnio o 4 proc. oraz gwarancje, że w przypadku 
dobrych wyników ekonomicznych spółki za I półrocze, do 30 lipca nastąpi pod-
wyżka płac o kolejne 3 proc. To najważniejsze zapisy porozumienia zawartego pomiędzy 
związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej a zarządem koncernu.

W Kompanii Węglowej 
wynegocjowali podwyżki

Wbrew oczekiwaniom 
Międzyzwiązkowego 
Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej wciąż 
nie ruszyły kolejne roz-
mowy w ramach Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego dotyczące 
postulatów strony spo-
łecznej w JSW. 

– Do 30 maja, chcemy 
podpisać wszystkie poro-
zumienia, które pozwolą 
zabezpieczyć interesy 
pracowników spółki w 
związku z jej debiutem 
giełdowym. My już bardzo 
długo i cierpliwie czeka-
my na kolejne rozmowy. 
Ale dłużej czekać nie bę-
dziemy. Ruszyło końcowe 
odliczanie – mówi Roman 
Brudziński, wiceszef So-
lidarności w JSW

W zeszłym tygodniu 
minister skarbu Alek-
sander Grad w czasie 
Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Kato-
wicach poinformował, 

że debiut giełdowy Ja-
strzębskiej Spółki Węglo-
wej został wyznaczony 
na 6 lipca. – Z zażeno-
waniem przyjąłem te 
wypowiedzi ministra 
Grada, w których daje 
związkowcom z JSW wy-
raźnie do zrozumienia, że 
ich rola w tym procesie 
prywatyzacyjnym już 
się zakończyła – pod-
pisaliście porozumienie 
dotyczące gwarancji pra-
cowniczych i teraz fora 
ze dwora. Mamy na-
dzieję, że minister Grad 
się zrefl ektuje i powie 
to, co mówił jeszcze w 
marcu tego roku, że jest 
otwarty na rozmowy ze 
stroną społeczną; że jest 
otwarty, żeby podpisać 
pozostałe porozumienia 
– mówił podczas konfe-
rencji prasowej 24 maja 
Dominik Kolorz, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności. 

Porozumienia, na 
które czekają związ-

kowcy dotyczą podziału 
akcji i gwarancji zacho-
wania przez Skarb Pań-
stwa władztwa korpo-
racyjnego w JSW. – Nie 
chcemy dopuścić do 
tego, żeby sprzedano 
perłę w koronie, jaką 
jest JSW. Chcemy, żeby 
ze względów strategicz-
nych państwo miało nad 
nią kontrolę i chcemy 
mieć w formie uzgod-
nień z Ministerstwem 
Gospodarki i Minister-
stwem Skarbu Państwa 
i z zarządem JSW pełną 
gwarancję co do tego, że 
wszyscy pracownicy JSW 
otrzymają akcje – przy-
pominał Kolorz. 

A co będzie, jeśli związ-
kowe postulaty nie zo-
staną spełnione? Mię-
dzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy 
już zapowiedział, że w tej 
sytuacji będzie zmuszony 
wznowić czynne akcje 
protestacyjne. 

POD

Gwarancje dla pracowników 
zabrzańskiego Kombinatu

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
rozpoczęło się końcowe odliczanie

Związane z podwyżkami wyrównanie za okres od stycznia do maja tego roku zostanie wypłacone 
w formie jednorazowej premii 10 czerwca

Spór zbiorowy 
zostanie zakończony, 
jeśli do 30 lipca 
zarząd spełni 
zapisaną w 
porozumieniu 
zapowiedź o 
podwyższeniu 
wynagrodzeń o 
kolejne 3 proc.

Foto: TŚD
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Blisko 92 proc. pracowni-
ków tyskiego Fiata, którzy 
uczestniczyli w referendum 
strajkowym, opowiedziało 
się za strajkiem. Jednakże 
z uwagi na to, że w głoso-
waniu wzięło udział jedynie 
40,41 proc. załogi, wynik 
ten nie jest wiążący. 

– W referendum poparło 
nas 2243 z 6107 pracowników. 
Myślę, że jest to bardzo liczący 
się głos, zwłaszcza patrząc na 
wszystkie utrudnienia zwią-
zane z przeprowadzeniem 
referendum. Pracodawca 
m.in. nie udostępnił nam 
list referendalnych, i nie ze-
zwolił, aby załoga głosowa-
ła w godzinach pracy. Poza 
tym ok. 750 osób ma u nas 
umowy na czas określony. 
Podejrzewam, że ci ludzie 
po prostu bali się głosować 
– mówi  Wanda Stróżyk, 
szefowa Solidarności w Fiat 
Auto Poland.

Przewodnicząca wskazu-
je, że w referendum wzięli 
udział głównie pracownicy 
produkcyjni, którzy w więk-
szości poparli postulaty Soli-
darności. – Na bezpośredniej 
produkcji pracuje u nas ok. 
4,5 tys.  osób. Gdyby liczyć 
tylko ich głosy, referendum 
byłoby ważne. Myślę, że jest 
to wyraźny sygnał dla praco-
dawcy, mówiący o tym, jak 
duże jest niezadowolenie pra-
cowników, a dla nas mandat 
do dalszej walki o podwyżki 
– podkreśla Stróżyk.

Referendum w tyskiej 
fabryce Fiata trwało od 11 
kwietnia do 13 maja. Od 10 
marca w zakładzie trwa spór 

zbiorowy. Solidarność w FAP 
domaga się 500 zł podwyż-
ki dla każdego pracownika. 
W odpowiedzi na postulaty 
związkowców zarząd fi rmy 
proponuje wzrost wynagro-
dzeń o 150 zł.

Formalnie spór zbiorowy 
w tyskim Fiacie znajduje się 
obecnie na etapie rokowań. 
Jednak, jak informuje Wanda 
Stróżyk, sytuacja jest patowa. 
Władze spółki nie podpisa-
ły protokołu rozbieżności, 
co pozwoliłoby rozpocząć 
mediacje, a jednocześnie 
nie przejawiają chęci do 
dalszych negocjacji. – Od 
dłuższego czasu na nasze 
pisma do zarządu z prośbą o 
spotkanie, nie otrzymujemy 
żadnej odpowiedzi – infor-
muje szefowa Solidarności 
w FAP. 

ŁK

W Denso Thermal 
Systems za strajkiem 
zagłosowało prawie 
98 proc. pracowników, 
którzy wzięli udział w 
referendum. Głosowanie 
w spółce, która jest dostaw-
cą desek rozdzielczych do 
samochodów produkowa-
nych przez Fiat Auto Poland  
trwało od 28 kwietnia do 
9 maja. Frekwencja wynio-
sła przeszło 55 proc. ogółu 
zatrudnionych, co oznacza, 
że referendum jest ważne. 
Podobnie jak w Fiacie za-
kładowa Solidarność doma-
ga się 500 zł podwyżki dla 
całej załogi.

To sygnał dla zarządu

Konieczność stworzenia 
przez rząd długotermino-
wej strategii dla polskiej 
motoryzacji, krajobraz w 
branży po kryzysie oraz 
zagrożenia dla polskiego 
przemysłu samochodo-
wego płynące z Chin były 
głównymi tematami panelu 
dyskusyjnego dotyczącego 
motoryzacji, który odbył 
się podczas Europejskiego 
Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach.

Choć polska motoryzacja 
wyszła z kryzysu w lepszej 
kondycji niż się pierwotnie 
spodziewano, perspektywy 
przed branżą nie są już tak 
optymistyczne. – Zarówno 
przedstawiciele pracodaw-
ców, jak i eksperci biorący 
udział w dyskusji, zgodnie 
przyznali, że obecny rząd nie 
prowadzi w zasadzie żadnej 

polityki przemysłowej, nie 
mówiąc już o strategii sekto-
rowej dla motoryzacji. Bez 
tej strategii Polska nie tylko 
nie przyciągnie nowych 
inwestycji, ale może dojść 
do sytuacji, że koncerny 
motoryzacyjne zaczną w 
przyszłości wycofywać się z 
naszego kraju – mówi Sławo-
mir Ciebiera, wiceprzewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Jednym z głównych 
problemów branży mo-
toryzacyjnej w naszym 
kraju jest zbyt niski popyt 
wewnętrzny na nowe auta. 
Od wielu lat sprzedaż no-
wych samochodów w Pol-
sce nie przekracza 400 tys. 
sztuk rocznie. Przedstawi-
ciele producentów samo-
chodów przyznają, że bez 
pomocy publicznej zacho-

wanie obecnego poziomu 
produkcji polskich fabryk 
motoryzacyjnych będzie 
bardzo trudne.

 – Problem polega na tym, 
że zarobki Polaków mają 
zbyt małą siłę nabywczą. 
Zarabiamy o wiele mniej niż 
mieszkańcy państw zachod-
nich, a ceny samochodów 
są prawie identyczne. Bez 
stopniowego wyrównywania 
płac do poziomu zachodniej 
Europy oraz zachęty do za-
kupu nowych aut ze strony 
rządu, chociażby w postaci 
czegoś na kształt dopłaty 
ekologicznej stosowanej 
w Niemczech, wyników 
sprzedaży samochodów 
na naszym rynku jeszcze 
długo nie uda się popra-
wić – konkluduje Sławomir 
Ciebiera.

ŁK

Tak daleko nie zajedziemy
Pozorowanie dialogu społecz-
nego, brak odpowiedzi zarządu 
Tauronu na petycję Komitetu 
Protestacyjnego Rady Społecznej 
oraz usztywnienie stanowiska 
pracodawców w sporach zbioro-
wych o podłożu płacowym – na 
takie działania kierownictwa 
Tauronu wskazała obradująca 
w poniedziałek w Katowicach 
Rada Społeczna spółki.

Zaproszeni do udziału w 
posiedzeniu przedstawiciele 
zarządu Tauronu zignorowali 
spotkanie. W odpowiedzi Rada 
Społeczna w przyjętym stano-
wisku ostrzegła, że w przypadku 
braku konkretnych propozycji 
ze strony kierownictwa fi rmy, 
strona związkowa podejmie 
dalsze działania, zgodne z 
przepisami prawa.

Związkowcy przypominają, 
że podczas pikiety zorganizowa-
nej w kwietniu przed siedzibą 

fi rmy w Katowicach, jej prezes, 
odbierając od związkowej dele-
gacji petycję z postulatami doty-
czącymi m.in. warunków płacy
i pracy w Tauronie, zadeklarował 
„zmianę dotychczasowej posta-
wy, prezentowanej przez władze 
grupy kapitałowej w zakresie 
prowadzenia pozorowanego 
dialogu społecznego”. – Do tej 
pory nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi na nasze postulaty. Za 
to Tauron wystąpił z żądaniem 
pokrycia przez stronę związko-
wą kosztów umycia budynku 
spółki, obrzuconego jajami 
przez protestujących. Chodzi o 
kwotę ponad 16 tys. zł – mówi 
uczestnicząca w posiedzeniu 
Rady Społecznej Tauronu Justy-
na Latos, wiceprzewodnicząca 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
i szefowa związku w Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej 
w Katowicach.

Związkowcy wskazują, że 
po proteście pracodawcy jesz-
cze bardziej usztywnili swoje 
stanowisko w trwających we 
wszystkich spółkach Tauronu 
sporach zbiorowych dotyczą-
cych płac. Odrzucają argumen-
ty strony społecznej mówiące 
o tym, że pracodawcę stać na 
podwyżki, bo fi rma osiągnęła 
duży zysk za ubiegły rok i ma 
też dodatkowe oszczędności, 
wynikające ze zmniejszania 
zatrudnienia w spółkach. Je-
dynie zarząd Południowego 
Koncernu Węglowego zapro-
ponował podwyżki wynagro-
dzeń, jednak ich wysokość 
nie satysfakcjonuje strony 
związkowej. Obecnie więk-
szość komisji zakładowych 
w prowadzonych sporach 
zbiorowych weszła na etap 
mediacji. 

BG

Jak potwierdzają badania 
fi rmy Sedlak & Sedlak, 
osoby zatrudnione w 
hiper– i supermarketach 
zajmują czołowe miejsca 

na liście najgorzej opłacanych 
pracowników w Polsce. Co 
prawda z raportu opracowa-
nego przez tę samą pracownię 
wynika, że średnie zarobki w 
handlu wynoszą ok. 3050 zł 
brutto, to jednak kwota ta nie 
ma wiele wspólnego z rzeczy-
wistymi zarobkami szerego-
wych pracowników. Pensja 
sprzedawcy w sklepie wynosi 
średnio 1650 zł brutto. – W wielu 
wypadkach ta kwota jest jeszcze 
niższa, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o pracowników sklepów wiel-
kopowierzchniowych, którzy 
w sporej części mają zarobki na 
poziomie płacy minimalnej, 
bez perspektyw na jakieś zna-
czące podwyżki – mówi Alfred 
Bujara, przewodniczący Kra-
jowego Sekretariatu Banków 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność.

Szef handlowej Solidarności 
podkreśla, że sytuacja pod tym 
względem pogarsza się z roku 
na rok. – W latach 90-tych ci 
pracownicy zarabiali relatyw-
nie więcej. Niestety podwyżki 
wynagrodzeń w handlu nie 
nadążają za wzrostem kosztów 
utrzymania, więc siła nabyw-
cza ich pensji spada z roku 
na rok. W ostatnich latach w 
większości sieci handlowych 
miały miejsce jedynie zniko-
me podwyżki, rzadko sięgają-
ce poziomu infl acji. – zazna-
cza Bujara. – Problemem jest 
także to, że zarobki nie rosną 
wraz ze stażem pracy. Ostatnio 
rozmawiałem np. z pracowni-
kiem, który po 13 latach pracy 
w fi rmie zarabia 1700 zł brutto 
– mówi Mariusz Włodarczyk, 

przewodniczący Solidarności 
w Praktikerze.

Za wynagrodzenie sięgają-
ce niewiele ponad 1000 zł „na 
rękę” niezwykle trudno jest 
utrzymać siebie, nie mówiąc 
już o zakładaniu rodziny czy 
posiadaniu dzieci. – Są u nas 
małżeństwa, w których oboje 
małżonków pracuje w markecie. 
Zazwyczaj ci ludzie są zmusze-
ni do szukania dodatkowych 
zajęć, wielu z nich pracuje na 
dwa etaty – mówi Maria Bejm, 
wiceprzewodnicząca Komisji 
Zakładowej w Tesco. – Znam 

np. kasjerkę zatrudnioną na 
trzy czwarte etatu, która sa-
motnie wychowuje dziecko. 
Takim osobom jest naprawdę 
bardzo ciężko – dodaje Marze-
na Konieczko, wiceszefowa 
związku w Kaufl and.

Choć zarobki pracowników 
handlu praktycznie stoją w 
miejscu, ich zakres obowiąz-
ków i obciążenie pracą stale 
się powiększają. – Większość 
sieci handlowych zreduko-
wała zatrudnienie w ostatnich 
dwóch latach o 20-30 proc., a 
są takie, gdzie zatrudnienie 
zmniejszono o połowę. Nie-
dobór pracowników próbu-
je się wypełniać za pomocą 
agencji pracy tymczasowych. 
Jednak rozwiązanie to stosuje 
się zazwyczaj doraźnie np. w 
okresie świątecznym – wyjaś-
nia Alfred Bujara. – W działach, 
w których kiedyś pracowało 
20 osób, dzisiaj zatrudnionych 
jest 10 pracowników. Kiedy jest 

większy ruch, pracownicy hali 
wzywani są na kasy, gdzie czę-
sto pracują po kilka godzin, a 
czasami na koniec obrywa im 
się, że praca w ich dziale nie 
została wykonana. – opisuje 
Maria Bem. 

Dodatkowo, jak relacjonują 
związkowcy, coraz częściej zda-
rzają się sytuacje, w których 
klienci niezadowoleni z po-
ziomu obsługi wynikającego 
z niedoborów kadrowych w 
sklepach, wyładowują swoją 
frustrację na szeregowych pra-
cownikach. – Zdarza się np., że 
klienci krzyczą na kasjerki z po-
wodu długich kolejek. W ten 
sposób stajemy się podwójnymi 
ofi arami. Po pierwsze z powodu 
redukcji zatrudnienia jesteśmy 
przepracowani i przemęczeni, a 
po drugie całe niezadowolenie 
klienci wyładowują właśnie 
na nas – konkluduje Marzena 
Konieczko.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Zarobki szeregowych pracowników sieci handlowych najczęściej są niewie-
le wyższe od płacy minimalnej. Dla znacznej części podwyżka minimalnego wyna-
grodzenia jest jedyną szansą na jakikolwiek wzrost płac.

Arogancja zarządu Tauronu

W marketach pensje 
są z najniższej półki

Większość sieci handlowych zredukowała zatrudnienie w ostatnich dwóch latach o 20-30 proc.

Foto: internet

W ostatnich latach 
w większości sieci 
handlowych miały 
miejsce jedynie 
znikome podwyżki, 
rzadko sięgające 
poziomu infl acji.

Foto: internet

Najliczniej w referendum wzięli udział pracownicy produkcyjni
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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.

Ustawa Kodeks pracy:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w IV kwartale 2010 r.):  3.438,21 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  582,70 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

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

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

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

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

Komunikat dla KZ
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne: Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 
zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

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

Termin składania do ZR analizy składek za rok 2010 
upłynął 31 marca 2011 r.

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

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
katowice.pl, udostępnił do pobrania druki bilansu, 
rachunku wyników, informacji dodatkowej – załącz-
niki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Do pobrania/Druki 
fi nansowe).

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

Ustawa Kodeks pracy:

C
zy jest obowią-
zek zapewnienia 
wody dla pra-
cowników pra-
cujących w wa-

runkach nieprzekraczających 
temperatury 28°C?

Zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy pracodawca 
jest obowiązany zapewnić 
pracownikom zatrudnio-
nym w warunkach szcze-
gólnie uciążliwych, nie-
odpłatnie, odpowiednie 
posiłki i napoje, jeżeli jest 
to niezbędne ze względów 
profilaktycznych (art. 232 
K.p.).

Obowiązki pracodaw-
cy w powyższym zakresie 
zostały doprecyzowane w 
rozporządzeniu Rady Mini-

strów z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie profilaktycz-
nych posiłków i napojów 
(Dz. U. z dnia 30 maja 1996 
r. Nr 60, poz. 279 z późn. 
zm.) i w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (j.t. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
ze zm.).

Pracodawca zobowiązany 
jest zapewnić wszystkim 
pracownikom nieodpłatnie 
wodę zdatną do picia lub 
inne napoje, bez względu 
na warunki wykonywania 
pracy przez tych pracow-
ników w ciągu ich całej 
zmiany roboczej.

Mówi o tym m.in. § 112 
rozporządzenia w sprawie 
profilaktycznych posiłków 
i napojów, według którego 
pracodawca jest obowią-
zany zapewnić wszystkim 
pracownikom wodę zdatną 
do picia lub inne napoje, a 
pracownikom zatrudnio-
nym stale lub okresowo 
w warunkach szczególnie 
uciążliwych pracodawca 
powinien zapewnić inne 
napoje oprócz wody.

Ponadto – zgodnie z § 
1 ust. 2 rozporządzenia w 
sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy – pracodawca 
powinien zapewnić pra-
cownikom zatrudnionym 
w warunkach szczególnie 

uciążliwych nieodpłatnie 
napoje, których rodzaj i 
temperatura powinny być 
dostosowane do warunków 
wykonywania pracy.

Powyższe przepisy mają 
szczególne zastosowanie 
latem, kiedy praca, do-
tychczas wykonywana w 
zwykłych warunkach, staje 
się pracą wykonywaną w 
warunkach szczególnie 
uciążliwych (np. w warun-
kach gorącego mikroklimatu 
lub na stanowiskach pracy, 
na których temperatura 
spowodowana warunkami 
atmosferycznymi przekra-
cza 28°C).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Pracownikowi uprawnio-
nemu do urlopu wycho-
wawczego Kodeks pracy 
zdaje się na pierwszy 
rzut oka dawać mocne 
wsparcie i stosunkowo 
silną ochronę przed utra-
tą pracy czy obniżeniem 
wynagrodzenia.

Wystarczy wspomnieć, 
że pracodawca nie może 
wypowiedzieć ani roz-
wiązać umowy o pracę 
(analogicznie nie może też 
zmienić warunków pracy 
na niekorzyść pracowni-
cy – art. 42 ust. 1 K.p.) w 
okresie od dnia złożenia 
przez pracownika wnio-
sku o udzielenie urlopu 
wychowawczego do dnia 
zakończenia tego urlopu. 
Rozwiązanie przez pra-
codawcę umowy w tym 
czasie jest dopuszczalne 
tylko w razie ogłoszenia 
upadłości lub likwida-
cji pracodawcy, a także 
gdy zachodzą przyczyny 
uzasadniające rozwiąza-
nie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy 

pracownika (art .  186 1 
K.p.).

Co więcej ,  w czasie 
urlopu wychowawcze-
go pracownik ma prawo 
podjąć pracę zarobkową 
u dotychczasowego lub 
innego pracodawcy albo 
inną działalność, a także 
naukę lub szkolenie, jeżeli 
nie wyłącza to możliwo-
ści sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem (art. 
1862 K.p.).

Ustawodawca idzie 
nawet dalej: pracownik 
uprawniony do urlopu 
wychowawczego może zło-
żyć pracodawcy pisemny 
wniosek o obniżenie jego 
wymiaru czasu pracy do 
wymiaru nie niższego niż 
połowa pełnego wymiaru 
czasu pracy w okresie, w 
którym mógłby korzystać 
z takiego urlopu, a praco-
dawca jest obowiązany 
uwzględnić wniosek pra-
cownika. Pracodawca nie 
może przy tym wypowie-
dzieć ani rozwiązać umowy 
o pracę (analogicznie nie 

może też zmienić warun-
ków pracy na niekorzyść 
pracownicy) w okresie od 
dnia złożenia przez pra-
cownika uprawnionego do 
urlopu wychowawczego 
wniosku o obniżenie wy-
miaru czasu pracy do dnia 
powrotu do nieobniżonego 
wymiaru czasu pracy, nie 
dłużej jednak niż przez 
łączny okres 12 miesięcy. 
Rozwiązanie przez praco-
dawcę umowy w tym czasie 
jest dopuszczalne tylko w 
razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodaw-
cy, a także gdy zachodzą 
przyczyny uzasadniają-
ce rozwiązanie umowy o 
pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika (art. 
1867-8 K.p.).

W wyroku z dnia 12 
maja 2011 r. (sygn. akt 
II PK 6/11) Sąd Najwyż-
szy stwierdził jednak, że 
pracownik korzystający 
z ochrony przed zwol-
nieniem i zmniejszeniem 
wynagrodzenia w okre-
sie pracy w obniżonym 

wymiarze czasu pracy, w 
związku z uprawnieniem 
do urlopu wychowaw-
czego (art. 1867-8 K.p.), 
nie jest chroniony bez-
względnie, gdyż ustawa 
z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z 
przyczyn niedotyczących 
pracowników tę ochronę 
osłabia.

Sąd Najwyższy uznał, 
że jeżeli pracodawca jako 
przyczynę zwolnienia 
podaje przyczynę leżą-
cą po jego stronie, np. 
względy ekonomiczne, 
to możliwe jest zmniej-
szenie wynagrodzenia 
pracownika pracującego 
w obniżonym wymiarze 
czasu pracy pomimo, wy-
dawałoby się, jednoznacz-
nie negatywnego w tym 
zakresie brzmienia art. 
1868 K.p. w zw. z art. 42 
ust. 1 K.p.

KAROL JOKIEL
ekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Obowiązek dostarczenia wody 
dla pracowników w upalne dni

Urlop wychowawczy i obniżenie wynagrodzenia pracownicy 
przez pracodawcę z powodu względów ekonomicznych

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

SŁAWOMIRA JANIKA
długoletniego członka Solidarności

Rodzinie, Bliskim i Kolegom,
 którzy ze Sławkiem pracowali

składa 

NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
Zakład Górniczy Sobieski
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A MNIE to pasjonuje

P
rowadzona przez 
cały ubiegły tydzień 
akcja nawiązywała 
do słów pracodaw-
cy „jesteście solą tej 

instytucji”, skierowanych do 
załóg ZUS podczas ubiegło-
rocznej ogólnopolskiej piel-
grzymki pracowników na Jasną 
Górę. Akcja była aluzją do ni-
skich wynagrodzeń, łamania 
przez prezesa zapisów układu 
zbiorowego pracy, gwarantu-
jącego podwyżki płac, do sy-
stematycznego ograniczania 
zatrudnienia w ZUS i braku 
dialogu społecznego. Pracow-
nicy wysyłali prezesowi sól w 
zwykłych kopertach na listy
i większych paczkach.

 – Naszym zamiarem było 
wykpienie słów prezesa, że 
jesteśmy solą tej instytu-
cji, że docenia naszą pracę. 
Jesteśmy raczej solą w oku 
pracodawcy. Od trzech lat w 
ZUS zamrożony jest fundusz 
wynagrodzeń. Pod koniec 
kwietnia otrzymaliśmy po-
liczek w postaci upokarzają-
cych podwyżek w wys. 40 zł, 
na które nie było zgody Soli-
darności. To zapłata za nasz 
wysiłek, za to, że zostajemy 
po godzinach w pracy – mówi 
Ewa Brożek, wiceprzewodni-
cząca Solidarności w ZUS w 
Chorzowie i sekretarz Sekcji 
Krajowej Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność. Związkowcy 
wskazują, że ok. 30 tys. pra-
cowników ZUS w całym kraju, 
to szeregowi urzędnicy. Śred-
ni zarobek w tej instytucji, 
liczony bez wynagrodzeń 
kadry kierowniczej, wynosi 
2,6 tys. zł brutto.

Bolączką związkowców 
jest również brak dialogu 
społecznego, skutkujący m.in. 
zwolnieniami pracowników. 
– Nie jesteśmy w stanie ich wy-
bronić. Pracodawca uspokaja 
nas, że nie przewiduje żadnej 

redukcji zatrudnienia, po czym 
przedstawia dyrektorom od-
działów pisma wskazujące, ilu 

pracowników należy zwolnić. 
W ciągu ostatnich 6 lat pracę 
w tej instytucji straciło kilka 
tysięcy osób – informuje Da-
mian Eksterowicz, wiceprze-
wodniczący SKU. W efekcie 
zatrudnieni w ZUS obciążani 
są wieloma obowiązkami, 
które kiedyś wykonywali ich 
zwolnieni koledzy.

– Media przedstawiają 
fatalny obraz ZUS, a w re-
zultacie opinia publiczna 
dałaby przyzwolenie nawet 
na zwolnienie 50 proc. za-

trudnionych w tej instytucji. 
Społeczeństwu ZUS kojarzy 
się z grabieżą składek, z któ-
rych wypłaca się świadczenia. 
My w najmniejszym stopniu 
nie mamy wpływu na ich 
wysokość. Jesteśmy takimi 
samymi pracownikami, jak 
wszyscy inni. Chcemy godnie 
zarabiać, utrzymać rodziny. 
Liczymy, że ta akcja skłoni 
pracodawcę do prowadze-
nia z nami rozmów – mówi 
Damian Eksterowicz. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Ponad 2 tys. anonimowych przesyłek z solą otrzymał prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych od pracowników fi rmy, w ramach zainicjowa-
nej przez związkowców z Solidarności w ZUS akcji protestacyjnej. Pracownicy 
ZUS domagają się wyższych zarobków oraz dialogu społecznego.   

Sól dla prezesa Piotr Czypionka, przewodni-
czący Solidarności w kopalni 
Staszic w Katowicach i wi-
ceprzewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego 
od 40 lat jest zapalonym 
„szkaciorzem”. Zwyciężył 
w kilkudziesięciu turniejach 
skata sportowego.

W skata nauczył się grać 
w wieku 14 lat. W jego ślą-
skiej rodzinie od pokoleń 
wszyscy mężczyźni byli 
„szkaciorzami”. 

– Skat to niesamowicie 
piękna gra. Trzeba umieć 
wykazać się inwencją spry-
tem i umiejętnością prze-
widywania – mówi Piotr 
Czypionka. 

W 1995 r. Piotr Czypionka 
i jego koledzy z zakładowej 
Solidarności utworzyli w 
kopalni Staszic Klub Skata 
Sportowego Amicus. – Wie-
dzieliśmy, że gra cieszy się 
wielką popularnością wśród 
załogi. Do klubu zapisało się 
kilkadziesiąt osób. Obecnie 
są wśród nich utytułowa-
ni w Polsce i w Europie 
mistrzowie, wchodzący w 
skład reprezentacji kraju – 
opowiada Piotr Czypionka, 
który pełni funkcję prezesa 
klubu Amicus. 

Miejscem spotkań klubo-
wych graczy jest niewielka 
osiedlowa restauracja na 
Giszowcu. Nad drzwiami 
wejściowymi widnieje logo 
klubu, a ściany lokalu zdo-

bią fotografi e zwycięskich 
drużyn z Amicusa oraz nie-
zliczona ilość pucharów, 
zdobytych przez jego za-
wodników. – Dogadaliśmy 
się z właścicielem restauracji, 
który w każdy poniedziałek 
nieodpłatnie udostępnia 
nam jej pomieszczenia. Przy 
symbolicznym piwie, bo tak 
nakazuje tradycja, oddajemy 
się grze, która ćwiczy umysł 
i koncentrację – mówi Piotr 
Czypionka.

W 2001 r. przy okazji 
rozgrywanych na Węgrzech 
Mistrzostw Europy w ska-
cie sportowym pan Piotr 
nawiązał kontakt z Mię-
dzynarodową Federacją 
Skata Sportowego ISPA 
WORLD. Wkrótce dzia-
łacze z Amicusa powołali 
stowarzyszenie ISPA Polska, 
w którym zarejestrowanych 
jest 7 okręgów krajowych. 
– Od tego czasu na okład-
ce wydawanego na całym 
świecie magazynu ISPA 
WORLD, wśród fl ag państw 
zrzeszonych przy federacji, 
widnieje również nasza, 
biało-czerwona – mówi 
z dumą Piotr Czypionka.

Sukcesom zawodników 
Amicusa od początku kibi-
cuje Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidar-
ność, wspólnie z którym 
działacze klubu od 11 lat or-
ganizują Mistrzostwa Polski 
Górników w Skacie.

BEA

W Atenach zakończył się 12 
kongres Europejskiej Konfede-
racji Związków Zawodowych. 
Nowym sekretarzem EKZZ wy-
brano Francuzkę Bernadette 
Ségol, dotychczasowa szefowa 
UNI Europa. Jej zastępcą został 
Józef Niemiec, dotychczasowy 
sekretarz konfederalny i delegat 
na KZD NSZZ Solidarność. Do 
komitetu sterującego wszedł 
również szef „S” Piotr Duda. 

– To duża satysfakcja, ale 
także odpowiedzialność. Mam 
nadzieję, że dzięki takiej mocnej 
obecności w EKZZ głos polskich 
pracowników w Unii Europejskiej 
będzie lepiej słyszany – mówi 
Piotr Duda. – Już podczas tego 
kongresu wyraźnie przedsta-
wiliśmy nasze stanowisko w 
sprawie pakietu klimatycznego. 

Walka ze zmianami klimatu nie 
może odbywać się tylko w Unii 
Europejskiej, kosztem polskich 
pracowników i konsumentów – 
dodaje przewodniczący „S”. 

Najważniejszym dokumen-
tem przyjętym podczas kongre-
su jest Manifest Ateński, którzy 
wyznacza kierunki działań EKZZ 
na najbliższe cztery lata. Europej-
scy związkowcy są zaniepoko-
jeni polityką gospodarczą Unii 
opartą na presji na obniżanie 
standardów pracy i płac oraz 
ograniczaniu dostępu do usług 
publicznych i bezpieczeństwa 
socjalnego.  „Europejska polityka 
gospodarcza ma służyć ludziom, 
nie rynkom” – czytamy w ma-
nifeście. Związkowcy domagać 
się będą zdecydowanych dzia-
łań na rzecz zmniejszenia bez-

robocia wśród młodych ludzi, 
gwarantowanego dostępu do 
edukacji i szkoleń oraz inwe-
stycji w edukację począwszy 
od nauczania początkowego do 
szkół wyższych. Wśród postula-
tów EKZZ jest również walka o 
skuteczne i surowe regulacji dla 
rynków fi nansowych i agencji 
ratingowych, w tym o podatek 
od transakcji finansowych. 
Za niedopuszczalne związkowcy 
uznają wypłacanie wygórowa-
nych premii i odpraw dla kadry 
zarządzającej.

W kongresie EKZZ wzięło 
udział kilkuset delegatów z 83 
organizacji związkowych z 36 
krajów. Organizacja reprezen-
tuje w sumie 60 mln pracow-
ników.

DIKK, ŁK

Mocna reprezentacja Solidarności w EKZZ

„Szkaciorz” ze Staszica

W najbliższym czasie do 
kasy śląskiego oddziału NFZ 
wpłyną pieniądze za leczenie 
pacjentów spoza naszego wo-
jewództwa za 2009 rok. Taką 
deklarację złożyła minister 
zdrowia Ewa Kopacz podczas 
spotkania ze związkowcami 
z Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Soli-
darność, które odbyło się 18 
maja w Warszawie.

Chodzi o kwotę ponad 61 
mln zł, o której zwrot Soli-
darność walczy od początku 
2010 roku. – To ogromny 
sukces związku. Przykre jest 
tylko to, że o pieniądze, które 
należą się śląskim szpitalom, 
musieliśmy upominać się tak 
długo– mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca RSOZ.

Najczęstszym argumen-
tem, jaki padał ze strony 
przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia i zarządu Narodo-
wego Funduszu Zdrowia 
podczas wcześniejszych 
negocjacji, było stwierdze-
nie, że w systemie brakuje 
pieniędzy. W lutym tego 
roku związkowcy  usłyszeli 
nawet, że pieniądze za mi-
grację pacjentów za 2009 rok 
zostały przekazane w puli 
zakontraktowanej na 2011 
rok. – Byliśmy przekonani, 
że jest to nieprawda, dlatego 
dalej drążyliśmy ten temat. 
Kilka dni temu z centrali 
NFZ otrzymaliśmy wiado-
mość, że środki jednak się 
znalazły – dodaje przewod-
nicząca RSOZ.

Podkreśla, że zwrot pie-
niędzy za migrację jest dla 
związkowców satysfakcjo-
nujący, ale gdyby te środki 
wpłynęły w pierwszej poło-
wie 2010 roku, część szpitali 
mogłaby funkcjonować bez 
dalszego zadłużania się.

Halina Cierpiał zapowia-
da, że związek będzie dążył 
do tego, by wywalczone 
pieniądze zostały rzetelnie 
podzielone pomiędzy pla-
cówki, które rzeczywiście 
leczyły pacjentów spoza 
województwa. – Śląski od-
dział NFZ zadeklarował, że 
gdy pieniądze wpłyną, nasz 
głos przy ich podziale będzie 
się liczył – podkreśla prze-
wodnicząca RSOZ.

AGA

Będą pieniądze dla śląskich szpitali

Proboszcz parafi i św. Barbary w Katowicach-Giszowcu wręcza 
Piotrowi Czypionce puchar za zdobycie I miejsca w turnieju skata

Przesyłki z solą były aluzją m.in. do niskich wynagrodzeń pracowników ZUS

Zamiarem związkowej 
akcji było wykpienie 
słów prezesa ZUS, 
że pracownicy są 
„solą tej instytucji”. 
Jesteśmy raczej solą 
w oku prezesa – 
twierdzą związkowcy.   
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