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urzędnicy sądowi strajkować nie mogą. 
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JESTEŚMY SOLIDARNI
JESTEŚMY NORMALNI

D
emonstrac ja 
miała spokojny 
happeningowy 
przebieg. Wystą-
pienia liderów 

związkowych przeplatane 
były protest-songami z lat 
osiemdziesiątych, granymi 
na żywo przez rockową ka-
pelę. Uczestnikom akcji roz-
dawano balony i wiatraczki 
z logo Solidarności. Przy 
wejściu do budynku Urzędu 
Wojewódzkiego rozwinięto 
transparenty, na których wid-
niały hasła „Donald cudoku 
ty skończysz rządzić w tym 
roku”, „Miała być zielona 
wyspa, a jest blada dupa” 
czy „Miały być drogi wyszła 
drożyzna”. 

– Dlatego jest to happe-
ning, żeby żaden wydawca 
telewizyjny czy prasowy nie 
mógł wypaczyć idei tego 
protestu. Zdecydowaliśmy, 
że nie będziemy palić opon, 
nie będziemy rzucać petard, 
bo tylko te rzeczy byłyby 
pokazywane w mediach. A 
mają pokazać to, po co na-

prawdę tutaj przyszliśmy, 
to, że jesteśmy normalnymi 
ludźmi, którzy chcą żyć w 
normalnym kraju – powie-
dział Dominik Kolorz, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności. 

Przewodniczący odczytał 
petycję do premiera Donal-
da Tuska, którą związkowcy 
złożyli później w urzędzie 
wojewódzkim. – Wstańcie 
zza biurek, wyjdźcie z rządo-
wych gmachów, przejdźcie 
się ulicą, wsiądźcie do auto-
busu komunikacji miejskiej 
lub tramwaju, pójdźcie do 
osiedlowego sklepiku, chociaż 
przez chwilę popatrzcie, jak 
żyją normalni obywatele tego 

kraju. Posłuchajcie o czym 
mówią i co ich boli. Droży-
zna, ubóstwo, niskie płace, 
bezrobocie wśród młodych, 
wykształconych, również 
tych z wielkich miast – to są 
prawdziwe problemy miesz-
kańców naszego kraju – na-
pisano w petycji. 

Oprócz ogólnopolskich 
postulatów, które były podno-
szone podczas równoległych 
manifestacji Solidarności 
we wszystkich miastach 
wojewódzkich w Polsce, 
w petycji zaapelowano do 
rządu o doprowadzenie do 
renegocjacji pakietu klima-
tyczno-energetycznego. – 
Społeczeństwo polskie nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że 
ta granica nędzy i ubóstwa 
za 1,5 roku może się jeszcze 
pogłębić. Mówiąc w skrócie, 
jeżeli pakiet wejdzie w życie, 
za ciepło już wkrótce będzie-
cie płacić 20 – 30 proc. więcej, 
za energie 30 proc., a za 6 lat 
80 proc. więcej. Wszystkim 
zakładom energochłonnym 
drastycznie wzrosną koszty 

produkcji i wyniosą się one 
z Polski. W naszym regionie 
na skutek realizacji pakietu 
klimatyczno-energetyczne-
go stracimy 165 tys. miejsc 
pracy – wyjaśniał Dominik 
Kolorz. 

Przed Urzędem Wojewódz-
kim rozstawione zostały rów-
nież związkowe stragany, przy 
których zbierano podpisy pod 
opracowanym przez Solidar-

ność obywatelskim projektem 
ustawy o płacy minimalnej. 
– W Polsce nie ma sprawied-
liwego podziału wzrostu go-
spodarczego. Mówi się, że 
nie ma pieniędzy na płacę 
minimalną, że pracodawcy 
nie dadzą sobie rady. Nie ma 
żadnych dowodów nauko-
wych na to, że płaca minimal-
na ma jakikolwiek związek 
z bezrobociem. Ponieważ 

nie możemy się dogadać z 
rządem podjęliśmy inicjaty-
wę obywatelską. To od was 
i od waszych podpisów od 
siły waszego wsparcia tego 
postulatu będzie zależało 
czy uda się go przeprowa-
dzić – powiedział Henryk 
Nakonieczny, członek pre-
zydium Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Blisko 4 tysiące osób uczestniczyło w manifestacji Solidarności przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim 
w Katowicach. Związkowcy protestowali przeciwko pogarszającej się sytuacji w kraju, postępującej drożyźnie, 
ubóstwu i bezrobociu. 

Dlatego jest to 
happening, żeby 
żaden wydawca 
telewizyjny czy 
prasowy nie mógł 
wypaczyć idei tego 
protestu.

Pod hasłem „Polityka wasza 
– bieda nasza” protesto-
wało kilkadziesiąt tysięcy 
osób we wszystkich mia-
stach wojewódzkich. 

W Warszawie manifestan-
tów przywitał Piotr Duda, 
szef Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność, zapowiadając 
kontynuację protestów w 
czerwcu na początku prezy-
dencji Polski w Unii Euro-
pejskiej, a także jesienią. 
– Pokażmy, że Polska to nie 
jest kraj miodem i mlekiem 

płynący. Pokażmy, że jeste-
śmy silni. Tylko przed silnymi 
otwierają się drzwi do nego-
cjacji – zaznaczył Piotr Duda.

W Poznaniu i Bydgoszczy 
po zakończeniu manifestacji 
delegacje „S” pozostały w 
urzędach wojewódzkich. 
W stolicy wielkopolski związ-
kowcy czekali na nadzwy-
czajne posiedzenie plenarne 
Wojewódzkiej Komisji Dia-
logu Społecznego. Zaplano-
wane na czwartek 26 maja. 
spotkanie zakończyło się 

podpisaniem stanowiska w 
sprawie ochrony najuboż-
szych oraz problemu rosną-
cej biedy. 

W Bydgoszczy po trwa-
jących 9 godzin nocnych 
rozmowach przedstawiciele 
„S” i wojewoda kujawsko-
pomorski podpisali porozu-
mienie, w którym znalazły 
się m. in. zapisy dotyczące 
prywatyzacji, zwiększenia 
środków na walkę z bezro-
bociem oraz ochrony miejsc 
pracy.

Foto: TŚD

Manifestujący przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim członkowie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności przypominali rządzącym, że są normalnymi ludźmi, którzy chcą żyć w normalnym kraju
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Dla rodzica to jest spełnienie, kiedy 
dziecko mówi mu, że go kocha
W jaki sposób świętuje Pan Dzień Dzie-
cka ze swoimi 2 córkami i 4 synami?

– Zawsze w tym dniu wraz z żoną 
staramy się być razem z dziećmi, zorga-
nizować jakiś wspólny rodzinny wyjazd. 
Z tej okazji żona zwykle piecze ciasto. 
Mówimy o okazywaniu miłości, której 
nasze dzieci były zawsze świadome. One 
od zawsze wiedzą, że kochamy je takimi, 
jakie są. Nasze dzieci są coraz starsze, ale 
starają się ten szczególny dzień spędzać 
z nami, bo wiedzą, że jak są dzieci, to 
jest rodzina. Najstarszy syn ma 29 lat, 
a najmłodsza córka 12 lat.
Trudno było wychować taką gromad-
kę na porządnych ludzi?

– Rodzina, która decyduje się mieć 
dzieci, nie może mówić o trudnoś-
ciach, uskarżać się na nie. Naturalnie 
tak duża rodzina niesie z sobą wiele 
trosk, odpowiedzialności, ale z dru-
giej strony i radości, która wszystko 
rekompensuje. Właściwie więcej jest 
radości, niż trosk i smutków. Myślę, że 
rodzice powinni być odpowiedzialni, 
znać swoją rolę w rodzinie, okazywać 

sobie przy dzieciach miłość i szacu-
nek. Wtedy można przezwyciężyć 
najgorsze trudności i problemy, któ-
rych przecież w życiu żadnej z rodzin 
nie brakuje.

Nie narzucaliśmy niczego naszym 
dzieciom, ale one od początku obser-
wowały, czym jest chrześcijaństwo, 
uczyliśmy je, na czym ono polega i 
jakie wartości ze sobą niesie. Starali-
śmy się wdrażać w nasze życie to, w 
co wierzymy. Mam nadzieję, że nasze 
starsze dzieci zrozumiały. Myślę, że 
młodsze jeszcze obserwują.  

Czy często mówi Pan swoim dzie-
ciom, że je kocha? Czy one odwza-
jemniają te wyznania?

– Powtarzam im to bardzo czę-
sto. Moje wyznania odwzajemniają 
przede wszystkim córki, zwłaszcza 
ta najmłodsza. Ta dwunastolatka 
mówi mi nawet kilka razy dziennie, 
że mnie bardzo kocha. Chłopcy tego 
nie mówili. Swoje uczucia okazywali 
na wiele innych sposobów.  

Gdy moje dziecko wyznaje mi 
swoją miłość, czuję podobne speł-
nienie, jak podczas dwóch ostatnich 
porodów, kiedy miałem przywilej 
odcinania pępowin moim córkom. 
Dla rodzica, ojca, to jest szczęście 
spełnienia, kiedy dziecko mówi mu, 
że go kocha. Nie wyobrażam sobie 
życia bez swoich dzieci. Wraz z żoną 
nie zamienilibyśmy tej sytuacji, mimo 
że każde z nich niosło ze sobą jakieś 
problemy. Wiedząc, co nas czeka, 
jeszcze raz zdecydowalibyśmy się 
na to samo. 

BG

Duża rodzina niesie 
z sobą wiele trosk, 
odpowiedzialności, 
ale z drugiej strony 
i radości, która 
wszystko rekompensuje.

LICZBA tygodnia

413 tys.
dzieci urodziło się w ubiegłym roku w Pol-
sce według danych GUS. To o 6 tys. mniej, 
niż rok wcześniej. Według światowej kla-
syfi kacji dotyczącej wskaźnika urodzeń 
Polska zajmuje 209 miejsce na 223 kraje. 
Ekonomiści i demografowie biją na alarm – 
jeżeli taka tendencja się utrzyma zagrożo-
na będzie nie tylko wypłacalność systemu 
emerytalnego, ale również stabilizacja na 
rynku pracy.
Danymi zaskoczony jest także sam GUS. W 
połowie lat 90-tych wydawało się bowiem, 
że rodzi się coraz więcej dzieci więc sytuacja 
zaczyna się stabilizować. Okazuje się więc, 
że rządowe „becikowe” nie wpłynęło na 
decyzje Polaków. Bezrobocie, niskie zarobki, 
trudności z zapewnieniem opieki, zwłaszcza 
dzieciom do trzeciego roku życia wciąż znie-
chęcają do powiększenia rodziny. 
Jak wynika z raportu „Badanie jakościowe 
gospodarstw domowych” opublikowanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej, młodzi Polacy jako najczęstsze przyczy-
ny tego, że nie posiadają potomstwa podają  
niskie pensje, niepewność na rynku pracy 
oraz brak kompleksowej pomocy państwa.  
Aż jedna trzecia z pytanych przez Minister-
stwo osób w ogóle nie zamierza mieć dzieci. 
A połowa zwleka z decyzją o rodzicielstwie. 
Wielu rodziców ma także problem z umiesz-
czeniem pociechy w przedszkolu. Wysokie 
ceny akcesoriów dziecięcych, ubrań, czy 
podręczników szkolnych powodują, że po-
siadanie dziecka staje się „luksusem”. 

Reklama
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» PRODUKT KRAJOWY BRUTTO wzrósł 
w I kw. 2011 roku o 4,4 proc. rok do roku. 
Tempo wzrostu PKB było niższe niż w ostat-
nim kwartale ubiegłego roku – podał Głów-
ny Urząd Statystyczny. Import wzrósł o 6,2 
proc. w porównaniu do IV kwartału 2010 
roku, natomiast eksport o 5,9 proc. wobec 
wzrostu o 7 proc. kwartał wcześniej. Głów-
nym motorem gospodarki wg raportu GUS 
był popyt krajowy. Co ciekawe PKB rośnie 
w takim samym tempie jak infl acja – 4,4 
proc. w kwietniu tego roku. Magia liczb?

» TRZEBA BĘDZIE PODJĄĆ odważną 
decyzję, aby obniżyć akcyzę na benzy-
nę – powiedział wicepremier Waldemar 
Pawlak w programie „Fakty po faktach” w 
TVN 24. Zdaniem wicepremiera i ministra 
gospodarki podatki należałoby obniżyć w 
taki sposób, aby cena litra paliwa spadła 
o 20 gr. Natomiast w wywiadzie dla PAP 
wicepremier stwierdził, że Polska powinna 
zaskarżyć do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości decyzję Komisji Europej-
skiej dotyczącą obliczania darmowych 
pozwoleń na emisję CO2. Zasady propono-
wane przez KE dla Polski oznaczają dra-
styczny wzrost kosztów produkcji w bran-
żach energochłonnych i skok cen energii 
elektrycznej oraz ciepła.

» DO KOŃCA 2022 R. NIEMCY zupeł-
nie zrezygnują z korzystania z energii ato-
mowej – zdecydowała w nocy z niedzieli 
na poniedziałek niemiecka koalicja rządzą-
ca. Do zmiany polityki naszego zachodnie-
go sąsiada w kwestii energii atomowej w 
znacznym stopniu przyczyniła się marcowa 
katastrofa w japońskiej elektrowni Fuku-
shima. Niemcy są pierwszym krajem wy-
sokorozwiniętym, które zupełnie rezygnuje 
z energii atomowej. To jednak nie oznacza 
jeszcze, że węgiel w Niemczech wraca do 
łask. Rząd naszych zachodnich sąsiadów 
jest zauroczony rosyjskim gazem i tzw. od-
nawialnymi źródłami energii. 

OPRAC. ŁK

W 
miniony 
p o n i e -
działek 
Między-
związko-

wy Komitet Protestacyjno
-Strajkowy postanowił 
na razie nie wyznaczać 
terminu rozpoczęcia akcji 
strajkowej w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. Jeszcze 
w zeszłym tygodniu człon-
kowie komitetu zniecierpli-
wieni faktem, że negocjacje 
na temat ich postulatów 
związanych z debiutem 
giełdowym spółki stoją 
w miejscu zapowiadali, że 
właśnie w poniedziałek wy-
znaczą termin rozpoczęcia 
akcji strajkowej. Ostatecz-
nie zmienili zdanie. 

– W zeszłym tygodniu 
zaapelowaliśmy do Mi-
nistra Skarbu Państwu o 
zorganizowanie pilnego 
spotkania w sprawie utrzy-
mania władztwa korpora-
cyjnego w JSW. I w końcu 
otrzymaliśmy pozytywną 
odpowiedź od wiceministra 
Krzysztofa Walenczaka. 3 
czerwca odbędzie się takie 
spotkanie w ramach Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego z udziałem 
przedstawicieli związków 
zawodowych z JSW S.A. i 

przedstawicieli resortów 
gospodarki, skarbu oraz 
zarządu JSW S.A. Jedno-
cześnie prezydium WKDS 
zaapelowało, abyśmy nie 
podejmowali działań, które 
mogłyby utrudnić prowa-
dzenie dialogu społecznego. 
Biorąc pod uwagę te fakty 
postanowiliśmy, że nie bę-
dziemy na razie wyznaczać 
terminu strajku – mówi 
Roman Brudziński, wiceszef 
Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej.

Przedstawiciele MKPS 
poinformowali jednocześ-
nie, że jeżeli nie dojdzie do 
podpisania porozumień w 
sprawie zachowania władz-
twa korporacyjnego Skarbu 
Państwa w JSW S.A. oraz 
w sprawach dotyczących 
pozostałych postulatów 
związkowych, będą zmusze-
ni podjąć decyzję o rozpo-
częciu akcji strajkowej. 

– Mamy jednak nadzie-
ję, że piątkowe rozmowy 

przyniosą pozytywne efekty 
i nie będziemy już musieli 
mówić o akcji strajkowej. 
Tym bardziej, że to, czego 
się domagamy wydaje się 
właściwe formalnością. 
Chcemy jedynie, aby to, 
o czym publicznie mówią 
przedstawiciele resortu 
skarbu na temat władz-
twa korporacyjnego i akcji 
zostało potwierdzone w 
formalnym porozumieniu 

pomiędzy stroną społeczną 
a odpowiednimi resorta-
mi – podkreśla wiceszef 
Solidarności w JSW.

Związkowcy dążąc do 
podpisania porozumienia 
powołują się na casus Bog-
danki. – Pan minister Grad 
mówi, że gwarancje, któ-
rych się domagamy znaj-
dują się w statucie spółki i 
w prospekcie emisyjnym. 
Problem jednak w tym, 

że minister może w każ-
dej chwili jednostronnie 
zmienić statut, bez zgody 
strony społecznej. W sta-
tucie Bogdanki także był 
zapis gwarantujący władz-
two korporacyjne Skarbu 
Państwa, a dzisiaj Skarb 
Państwa ma w Bogdance 
niecałe 2 proc. udziałów 
– podkreśla Roman Bru-
dziński.

GRZEGORZ PODŻORNY

3 czerwca odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego 
z udziałem przedstawicieli związków zawodowych z JSW S.A. i  przedstawicieli  
resortów gospodarki, skarbu oraz zarządu  spółki. Od wyników tego spotkania 
związkowcy uzależniają ewentualną akcję strajkową.

CZEKAJĄ NA ROZMOWY

Górnicy uniewinnieni 
26 maja Sąd Okręgowy w 
Warszawie oddalił apelację 
prokuratury i utrzymał w 
mocy wyrok uniewinniają-
cy 6 górników od zarzutów 
czynnej napaści na policjan-
tów podczas związkowej ma-
nifestacji, która 6 lat temu 
odbyła się w stolicy. Wyrok 
jest prawomocny. 

– Oskarżenie miało słabe 
podstawy – wyjaśnia mecenas 
Bogusław Gotkowicz, który 
na zlecenie NSZZ Solidarność 
reprezentuje oskarżonych po 
manifestacji przed sądami w 
Białymstoku, Warszawie i 
Bytomiu. – Prokuratura nie 
zebrała pełnej dokumentacji 
w sprawie. Przedłożone wi-
zerunki podejrzanych przy-
gotowane były niezgodnie 
z zasadami kryminalistyki. 
Również protokoły zatrzymań 
były niestarannie przygoto-
wane. Wątpliwości dowo-
dowe spowodowały, że sąd 
nie mógł wydać orzeczenia 
korzystnego dla oskarżenia 
– podkreśla mecenas. 

Szef Solidarności Piotr Duda 
powiedział, że oddalenie ape-
lacji to sukces całego związku. 
– Ponownie pokazaliśmy, że 
jesteśmy skuteczni nie tylko 
podczas negocjacji czy de-
monstracji, ale również na 
sali sądowej. Nasi niesłusznie 
oskarżeni koledzy nie zostali 

sami. Dostali od związku pomoc 
prawną z najwyższej półki – 
podkreśla Piotr Duda. 

26 lipca 2005 roku ok. 6 
tys. górników przyjechało 
pod Sejm demonstrować w 
obronie prawa do emerytury 
po 25 latach pracy pod ziemią. 
Doszło do starć z policją, byli 
ranni, kilkudziesięciu górni-
ków zostało zatrzymanych. 
Członkowie „S” natychmiast 
dostali pomoc prawną od 
związku. Parlament przyjął 
ustawę w wersji oczekiwanej 
przez górników. Orzeczenie 
warszawskiego SO nie kończy 
sprawy manifestacji z 2005 
roku. Inny proces toczy się 
w Białymstoku. Pod koniec 
zeszłego roku tamtejszy Sąd 
Rejonowy uniewinnił od za-
rzutów wszystkich 8 oskarżo-
nych górników. Sąd Okręgo-
wy uchylił jednak ten wyrok 
i sprawa jest rozpatrywana od 
początku. Proces związany z 
tą samą manifestacją toczy 
się również przed sądem w 
Bytomiu. Oskarżonych jest 
18 górników, mec. Gotko-
wicz reprezentuje 15 z nich. 
– W tym przypadku również 
mamy podstawy do optymi-
zmu. Trudno jednak powie-
dzieć, czy wyrok w tej sprawie 
zapadnie w tym roku – dodał 
prawnik. 

DIKK

Mobilizacja dla Europy So-
cjalnej – to kluczowe hasło 
Kongresu Europejskiej 
Konfederacji Związków 
Zawodowych zorganizo-
wanego w dniach 16 -19 
maja w Atenach. 

Kongres miał charakter 
sprawozdawczo-wyborczy. 
Nową Sekretarz Generalną 
EKZZ została Bernadette 
Segol, wcześniej pelniąca 
funkcję przewodniczącej 
w Uni Europa, a jednym 
z jej zastępców Józef Nie-
miec z NSZZ Solidarność. 
Członkiem Komitetu Steru-
jącego Konfederacji został 
Piotr Duda.

Solidarność reprezento-
wało sześciu delegatów, w 
tym Przewodniczący KK, 
dwóch członków Prezydium 
Komisji Krajowej, dwóch 
pracowników Działu Za-
granicznego KK oraz Ag-
nieszka Lenartowicz-Łysik 
z naszego Regionu.

Bernadette Segol zastą-
pi Johna Monksa, który w 
swoim wystąpieniu podkre-
ślał, że najbliższe cztery lata 
będą bardzo trudne, ponie-
waż sytuacja ekonomiczna 
w Europie nie ustabilizo-
wała się jeszcze po kryzysie 
gospodarczym. 

– John Monks zaznaczył, 
że trudna sytuacja społecz-

no-gospodarcza wywołuje 
agresję ukierunkowaną w 
stronę Unii Europejskiej, w 
której część społeczeństw 
upatruje przyczyn swojej 
drastycznie pogarszającej 
się sytuacji materialnej. 
Jego zdaniem to nie UE 
jest tym problemem, który 
trzeba zwalczać. Kryzys 
spowodował wprowadzenie 
neoliberalnych metod w 
zarządzaniu w skali makro 
ale i mikro, za które płacą 
zwykli ludzie. Napięta sytu-
acja ekonomiczna powoduje 
pogarszanie warunków za-
trudnienia, bo to właśnie na 
pracownikach pracodawcy 
szukają oszczędności. To 
z kolei prowadzi do wy-
stępowania jednych grup 
zawodowych przeciwko 
innym, pracowników fi rm 
prywatnych przeciwko 
pracownikom fi rm i insty-
tucji publicznych, czy też 
właścieli małych i średnich 
przedsiębiorstw przeciwko 
rolnikom. Dlatego apelował, 
by Europa powróciła do tra-
dycji socjalnych i solidarno-
ści – relacjonuje Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

Podczas obrad organi-
zowane były również dys-
kusje panelowe z udziałem 
moderatora i kilku zapro-
szonych gości. Brali w nich 

udział politycy, naukowcy 
a także liderzy związkowi. 
Przewodniczący Solidarno-
ści Piotr Duda występował 
w trzecim dniu, w dyskusji 
pt. Jaka przyszłość? Prze-
mysł europejski, trwałe 
miejsca pracy, zwalczanie 
niestabilnych form zatrud-
nienia.

Tematy związane z bra-
kiem stabilności zatrud-
nienia w krajach europej-
skich oraz wykluczeniem 
społecznym pojawiały się 
podczas niemal wszystkich 
dyskusji i różnych akcji 
podejmowanych podczas 
Kongresu. Jedną z nich było 
wysyłanie kartek z napisem 
„Stop zaciskaniu pasa” do 
Jose Barroso, szefa Komisji 
Europejskiej. 

Ateński Kongres uho-
norował Jacques’a Delors, 
byłego szefa Komisji Euro-
pejskiej, który w ciągu dzie-
sięciu lat swojego urzędo-
wania w latach 1985–1995 
kładł szczególny nacisk 
na dialog społeczny jako 
fundament Unii. 

– To właśnie on rozpo-
czął proces autonomicz-
nego dialogu społecznego 
na poziomie europejskim. 
Dzięki niemu europejscy 
partnerzy społeczni w 
tym EKZZ wspólnie wy-

pracowują porozumienia 
np. o stresie, które potem 
są wdrażane przez krajo-
wych partnerów dialogu. 
W efekcie tego typu dzia-
łań UE nabrała charakteru 
społeczno-gospodarczego 
– podkreśla delegatka z 
naszego Regionu.

Zdaniem Agnieszki 
Lenartowicz-Łysik kon-
gres w Atenach pokazał 
jak silną organizacją jest 
Europejska Konfederacja 
Związków Zawodowych, 
reprezentująca interesy 
kilkudziesięciu milionów 
mieszkańców UE.

Aż 40 proc. wszystkich 
delegatów tegorocznego 
Kongresu stanowiły kobie-
ty. – EKZZ zachęca panie 
do zaangażowania się w 
działalność związkową 
i promuje równy udział 
kobiet oraz mężczyzn w 
poszczególnych delega-
cjach – wyjaśnia.

Niestety Kongres po-
kazał również, że w Pol-
sce uzwiązkowienie jest 
niskie, w sytuacji gdy w 
krajach Europy Zachodniej 
wzrasta. Tylko we włoskiej 
centrali CISL, uważanej w 
tym kraju za średniej wiel-
kości, skupionych jest 4,5 
mln osób. 

AK

To, czego się 
domagamy,
wydaje się 
właściwie 
formalnością

Związkowcy mają nadzieję, że piątkowe rozmowy przyniosą pozytywne efekty

Stop wykluczeniu społecznemu

Foto: TŚD

WIEŚCI 
z gospodarki
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W czwartek w zakładzie 
Nexteer Automotive Poland 
w Tychach przeprowadzony 
został dwugodzinny strajk 
ostrzegawczy. – Pokazali-
śmy pracodawcy, jakie są 
nastroje wśród pracowni-
ków i miejmy nadzieję, że 
dyrekcja wyciągnie z tego 
wnioski – mówi Grzegorz 
Zmuda, szef zakładowej 
Solidarności.

– Akcja strajkowa rozpo-
częła się o godzinie 13 i trwała 
do 15. W proteście uczestni-
czyli pracownicy pierwszej 
i drugiej zmiany. Produkcja 
stanęła na wszystkich dzia-
łach, zebraliśmy się w hali 
i rozmawialiśmy na temat 
naszych żądań – relacjonuje 
przewodniczący.

Od lutego w zakładzie 
trwa spór zbiorowy. W dniach 
12-13 maja zakładowa Soli-
darność przeprowadziła w 
fi rmie referendum strajkowe, 
w którym blisko trzy czwarte 
pracowników opowiedziało 
się za strajkiem. Frekwencja 
wyniosła ok. 75 proc. 

W piątek, dzień po straj-
ku ostrzegawczym miały 
odbyć się mediacje w ramach 
sporu zbiorowego, niestety 
do spotkania nie doszło. 

– Pan dyrektor poprosił o 
przesunięcie mediacji na 
3 czerwca, tłumacząc się 
pilnym wyjazdem. Tym-
czasem przez cały dzień 
był w zakładzie. Jest to dla 
nas zupełnie niezrozumiałe 
zachowanie, bo problemy 
powinno się rozwiązywać, 
a nie od nich uciekać. W 
dalszym ciągu mamy jednak 
nadzieję, że uda się osiągnąć 
kompromis przy negocja-
cyjnym stole – komentuje 
Grzegorz Zmuda.

Jednym z głównych 
postulatów Solidarności z 
Nexteer jest wykreślenie 
niekorzystnych dla pra-
cowników zapisów z zakła-
dowego regulaminu pracy, 
które zostały wprowadzone 
zanim w zakładzie powstała 
organizacja związkowa. – 
Według zapisów obecnie 
funkcjonującego regulaminu 
pracodawca może zmieniać 
harmonogram czasu pracy 
pięciokrotnie w ciągu okresu 
rozliczeniowego. Skutkuje to 
tym, że pracownicy nie mają 
możliwości jakiegokolwiek 
zaplanowania życia rodzin-
nego, gdyż nie wiedzą, jak 
będą pracować następnego 
dnia – wyjaśnia Zmuda.

Kolejnym problemem, 
jak informują związkowcy, 
jest praktyka wprowadzania 
zmian do systemów pre-
miowania bez konsultacji 
ze strona społeczną. – Na 
przykład w ostatnim czasie 
pracodawca zmienił części 
pracowników stałe dodat-
ki na premie uznaniowe. 
Bez żadnych konsultacji 
zmienia się też kryteria, wg 
których przyznawane są 
premie – relacjonuje Grze-
gorz Zmuda.

Związkowcy domagają 
się także podpisania poro-
zumienia, zgodnie z którym 
pracownikom w wypadku 
rozwiązania umowy o pracę z 
winy pracodawcy przysługi-
wałaby dodatkowe odprawy. 
– Takie porozumienie byłoby 
dla nas swoistym zabezpie-
czeniem na przyszłość. Co 
prawda na razie nie ma w 
fi rmie tematu zwolnień, ale 
nie wiadomo, jak będzie w 
przyszłości, gdyż zdarzały 
się już przypadki, że fabryki 
naszego koncernu były likwi-
dowane z dnia na dzień. Taka 
sytuacja miała np. miejsce w 
Livorno we Włoszech – mówi 
szef „S” w Nexteer. 

KAR

W 
trwającym od 2 
maja sporze 
zbiorowym 
związkowcy 
domagają się 

gwarancji zatrudnienia dla 
pracowników posiadających 
umowy na czas określony.

Chociaż 18 maja strony 
konfl iktu podpisały protokół 
rozbieżności kończący etap 
rokowań, to pracodawca do 
tej pory nie porozumiał się z 
mediatorem. We wtorek 31 
maja zakładowa Solidarność 
zwróciła się do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej o 
wyznaczenie mediatora. – Pra-
codawca odrzucił mediatorów, 
których zaproponowaliśmy, 
dlatego zgodziliśmy się na 
osobę wyznaczoną przez dy-
rekcję. Po przeszło tygodniu 
pracodawca oświadczył nam, 
że nie udało mu się skontak-
tować z tą osobą. To jest na-
szym zdaniem kolejny dowód 
na to, że pracodawca stara się 
utrudnić prowadzenie sporu 
zbiorowego – mówi Izabela 
Będkowska, szefowa Solidar-
ności w Bitron Poland. 

W środę 25 maja prezes Bi-
tronu przesłał do redakcji TŚD 
pismo, będące odpowiedzią 
na zamieszczony w gazecie 

artykuł pt. „Walczą o miejsca 
pracy”.  W dokumencie pra-
codawca odnosi się m.in. do 
wypowiedzi przewodniczącej 
zakładowej „S”, w której pada 
stwierdzenie, że władze Bitro-
nu planują przeniesienie części 
linii produkcyjnych z Polski 

do Chin. – Bitron Poland nie 
planuje takich przenosin – po-
informował TŚD prezes Sergio 
Damilano. – Ze współpracy z 
nami rzeczywiście zrezygnował 
jeden z klientów, który znalazł 
na produkcję swoich wyrobów 
chińskiego poddostawcę, co 

oznacza dla nas zmniejszenie 
zamówień. Jednak jest to nor-
malna sytuacja wynikająca z 
ryzyka rynkowego – napisał 
prezes Bitronu. 

Izabela Będkowska nie 
kryje swojego zaskoczenia. 
– Na razie pracodawca nie 

przekazał nam tej informacji, 
a wręcz na jednym z ostatnich 
ostatnich spotkań z przedsta-
wicielem władz spółki nasze 
obawy zostały potwierdzone. 
Mamy prawo nie wierzyć w 
zapewnienia dyrekcji. Zbyt 
wiele razy zostaliśmy oszukani. 
Posiadamy informacje, że pre-
zes wydał polecenie, zgodnie 
z którym zwalniani mają być 
pracownicy zatrudnieni na 
liniach produkcyjnych, które 
zostaną przeniesione do Chin 
– mówi Będkowska.

W piśmie pracodawca po-
dejmuje też temat zwolnień 7 
pracowników, zaraz po pikiecie, 
która odbyła się 28 kwietnia 
przed siedzibą fi rmy. Informuje, 
że wypowiedzenia wynikały 

z decyzji o redukcji stano-
wisk, a zwolnieni pracownicy 
otrzymali pozytywne referen-
cje. – Nie wierzymy w to, że 
zwolnienia pracowników nie 
miały związku z ich udziałem 
w proteście. W ich miejsce 
zatrudniono pracowników z 
fi rm zewnętrznych. To prawda, 
że zwolnieni otrzymali dobre 
referencje, ale teraz nie mają 
za co żyć – komentuje prze-
wodnicząca.

Sergio Damilano demen-
tuje również przekazaną nam 
przez związkowców z Bitronu 
informację o planowanych 
zwolnieniach 200 pracowni-
ków Bitronu zatrudnionych 
na umowy terminowe. – To 
dlaczego pracownicy musieli 
przepisać urlopy z sierpnia na 
lipiec, skoro w sierpniu, jak co 
roku, mamy postój? Już na ko-
lejną linię produkcyjną wchodzi 
fi rma zewnętrzna – informuje 
Izabela Będkowska.

W sosnowieckiej firmie 
Bitron większość pracowni-
ków jest zatrudnionych na 
umowy na czas określony. 300 
osobom umowy kończą się w 
tym roku. Spółka produkuje 
podzespoły dla przemysłu 
motoryzacyjnego i AGD.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Na czwartek 2 czerwca Solidarność z sosnowieckiej spółki Bitron Poland zapowiedziała złożenie do prokuratury 
doniesienia o utrudnianiu przez pracodawcę prowadzenia sporu zbiorowego.

Związkowcy z fi rmy Bitron
złożą skargę w prokuraturze

W maju Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ 
Solidarność Baildon zwróciła 
się do zarządu spółki BGH z 
propozycją podwyżek wyna-
grodzeń w wysokości średnio 
370 zł brutto na pracownika. 
Negocjacje płacowe w tej fi r-
mie prowadzone są co roku 
w okolicach maja i czerwca. 
Tegoroczne zaplanowane zo-
stały na 18 czerwca.

– W tej chwili czekamy na 
odpowiedź zarządu spółki 
dotyczącą naszych postula-
tów i propozycje pracodaw-
cy – mówi Andrzej Karol, 
przewodniczący MOZ NSZZ 
Solidarność Baildon.

Podkreśla, że żądanie związ-
kowców uwarunkowane jest 
inflacją za kwiecień, która 
wyniosła 4,4 proc. oraz dąże-
niem do uzyskania w fi rmie 
średniej płacy w hutnictwie. 
Według Centrum Usług Infor-
matycznych (CIBEH) współ-
pracującym z Sekcją Krajową 
Hutnictwa NSZZ Solidarność 
średnia w branży wynosi 
ponad 4,9 tys. zł brutto. Jej 
wysokość została oszacowa-
na na podstawie ankiet wy-
pełnianych przez pracodaw-
ców z poszczególnych hut 
uwzględniających wszystkie 

składniki wynagrodzenia. Zda-
niem Andrzeja Karola średnia 
w BGH odbiega od średniej 
w branży wyliczonej przez 
CIBEH. – Oceniając kondy-
cję spółki i liczbę zamówień 
można sądzić, że wskazana 
przez nas kwota podwyżek 
jest realna do spełnienia – 
dodaje Andrzej Karol. 

Jego zdaniem najważniejsza 
jest wola podpisania porozu-
mienia, dlatego negocjacje po-
winny przebiegać spokojnie. 
– Do tej pory pracodawca za-
wsze przyjmował nasze uwagi, 
zwłaszcza dotyczące infl acji – 
dodaje przewodniczący.

W kwietniu 2004 roku 
firma BGH zakupiła wal-

cownię likwidowanej huty 
Baildon i zajmuje się wytwa-
rzaniem profi li długich.

W pierwszym kwartale 
rozmowy płacowe zakończo-
ne zostały w dwóch innych 
firmach utworzonych na 
majątku dawnej huty Bail-
don: Esabie produkującym 
na potrzeby spawalnictwa i 
w Wiertłach Baildon. – Nie-
stety, mamy też takie spółki, 
w których ze względu na 
trudną sytuację fi nansową 
i nieuregulowane sprawy 
gruntów, na razie nie mo-
żemy prowadzić negocjacji 
płacowych – zaznacza An-
drzej Karol.

AK

Strajk w Nexteer Automotive W BGH czekają na propozycje

Związkowcy z Bitronu 
twierdzą, że posiadają 
informacje o planach 
zwolnień pracowników 
zatrudnionych 
na liniach 
produkcyjnych, 
które zostaną 
przeniesione 
do Chin.

Zbyt wiele razy zostaliśmy oszukani przez pracodawcę i mamy prawo mu nie wierzyć 
– mówią związkowcy z Solidarności z Bitronu

Związkowcy mają nadzieję, że uda się jak co roku wynegocjować podwyżki

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Zamiast porozumienia 
protokół rozbieżności
» 30 MAJA W POŁUDNIOWYM Kon-
cernie Węglowym podpisany został proto-
kół rozbieżności. Zakładowej Solidarności 
i zarządowi spółki nie udało się dojść do 
porozumienia w sprawie podwyżek wyna-
grodzeń.
Ostatnie rokowania płacowe w trybie 
sporu zbiorowego przeprowadzone zostały 
26 maja, po dwóch tygodniach przerwy 
w negocjacjach, o którą wnioskował za-
rząd koncernu. Swoją prośbę uzasadniał 
uruchamianiem ścian, które zaprzestały 
fedrowania ze względu na trudne warunki 
górniczo-geologiczne. Waldemar Sopata 
przewodniczący Solidarności w spółce pod-
kreśla, że przerwa miała zostać wykorzy-
stana na poprawę sytuacji w fi rmie. Mimo 
to wznowione rozmowy nie przyniosły 
kompromisu, dlatego Solidarność złożyła 
stanowisko do protokołu rozbieżności.
– Dwukrotnie obniżaliśmy nasze żądania, 
ale zarządu twardo podtrzymuje swoje 
stanowisko. Twierdzi, że potrzebny jest 
system motywacyjny, ale nie przedstawia 
konkretnych propozycji rozwiązań, więc nie 
mamy się do czego odnieść. Nie możemy 
w nieskończoność weryfi kować postulatów 
– mówi Waldemar Sopata. 
Kolejnym etapem sporu będą rozmowy z 
udziałem mediatora. Jeżeli  nie dojdzie do 
porozumienia przeprowadzone zostanie 
referendum strajkowe.

Chcą podwyżek w 
dąbrowskim szpitalu
» DZIĘKI ŚRODKOM z nadwykonań za 
2010 r. możliwe są podwyżki wynagro-
dzeń dla pracowników Szpitala Specjali-
stycznego w Dąbrowie Górniczej – twier-
dzi zakładowa Solidarność. Związkowcy 
opracowali projekt wzrostu wynagrodzeń 
i przedstawili go dyrekcji placówki. – 
Wprawdzie wysokość tych środków nie jest 
oszałamiająca, ale daje podstawy do roz-
mów na temat poprawy sytuacji płacowej 
pracowników – mówi Elżbieta Żuchowicz, 
przewodnicząca zakładowej Solidarności. 
W odpowiedzi pracodawca wyszedł z włas-
ną propozycją zwiększenia wynagrodzeń. 
Proponuje, by środki z nadwykonań prze-
znaczone zostały na jednorazowe wypłaty 
dla szpitalnego personelu. To rozwiąza-
nie nie satysfakcjonuje jednak szpitalnej 
Solidarności. – Udało nam się przekonać 
wszystkie szpitalne związki zawodowe o 
zajęcie wspólnego stanowiska w tej spra-
wie. Jesteśmy gotowi do rozmów z praco-
dawcą. Będziemy obstawać za propozycją 
podziału funduszy za nadwykonania do 
płacy zasadniczej, bo koszty utrzymania 
wciąż rosną, a w szpitalu od kilku lat nie 
było podwyżek m.in. dla pielęgniarek, 
ratowników medycznych, personelu diag-
nostyki, rehabilitacji – informuje Elżbieta 
Żuchowicz.

Bez wpływu na podwyżki
» BARDZO NISKI WSKAŹNIK wzrostu 
wynagrodzeń w I kw. 2011 roku w woje-
wództwie śląskim sięgający zaledwie 2,2 
proc. nie wpłynie na podwyżki w General 
Motors Manufacturing Poland. W podpi-
sanym na przełomie lutego i marca po-
rozumieniu płacowym ustalono, że płace 
zostaną podwyższone od stycznia zaliczko-
wo o 3,8 proc (za dwa pierwsze miesią-
ce 2011 r. pracownicy otrzymali wyrów-
nania), przy jednoczesnej gwarancji, że 
po ogłoszeniu GUS-owskiego wskaźnika 
podwyżka nie ulegnie obniżeniu. – Ozna-
cza to, że dzięki dobrze skonstruowanemu 
porozumieniu podwyżki w naszym zakła-
dzie nie tylko przekraczają ubiegłoroczną 
GUS-owską infl ację, ale także są blisko 
dwukrotnie wyższe od wojewódzkiej śred-
niej wzrostu wynagrodzeń – mówi Mariusz 
Król, szef Solidarności w GMMP.

OPRAC. AK, BEA, ŁK

WIEŚCI 
z branż

W nowym roku szkolnym 
wielu nauczycieli straci swoje 
dotychczasowe zatrudnienie, 
a części pedagogów obniżo-
ny zostanie wymiar czasu 
pracy – alarmuje oświatowa 
Solidarność. 

Władze samorządowe 
poprzez redukcję nauczy-
cielskich etatów szukają 
oszczędności w swoich bu-
dżetach. Tłumaczą, że do 
takich decyzji zmusza ich 
wprowadzony 2 lata temu 
obowiązek wypłacania jed-
norazowego dodatku uzu-
pełniającego nauczycielom, 
którzy nie osiągają średnich 
płac. Dlatego dyrektorzy 
szkół już dopinają na ostat-
ni guzik plany kadrowe na 
kolejny rok szkolny. 

– Takie działania podej-
mują gminy źle gospoda-
rujące swoimi finansami. 
A przecież gminy na wy-
nagrodzenia nauczycieli i 
pracowników obsługi szkół 
otrzymują subwencję oświa-
tową z budżetu państwa. 
Jeśli jakaś gmina musi do-
płacać kilka milionów do 
średniej dla nauczycieli, to 
oznacza, że pieniądze z sub-
wencji oświatowych zostały 
przeznaczone na inne cele. 
Tym samym niektóre gminy 
okradały nauczycieli. Teraz 
kosztem redukcji nauczy-

cielskich etatów zamierzają 
obejść nałożony przez Kartę 
Nauczyciela obowiązek o 
wypłaceniu pod koniec roku 
wyrównania pedagogom, 
którzy nie osiągają średnich 
płac – wyjaśnia Alfred Pyrk, 
przewodniczący oświatowej 
Solidarności w Bytomiu.

Zdaniem Lesława Or-
dona, przewodniczącego 
Regionalnego Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ So-
lidarność obejściem przepi-
sów Karty Nauczyciela jest 
również zwalnianie przez 
gminy jednych nauczycieli, 
a powierzanie innym nad-

godzin. – Te nadgodziny 
wliczane są w średnią i tak 
naprawdę gmina wydaje na 
nauczycielskie wynagrodze-
nia mniej niż powinna. Tylko 
teoretycznie nauczyciel za-
rabia więcej, a tak naprawdę 
jego zarobki nie zwiększyły 
się, bo średnia jest spełniona 
– tłumaczy Ordon.    

Zdaniem związkowców 
o tych patologiach nale-
ży głośno mówić. W ich 
przekonaniu na oświatę nie 
można patrzeć wyłącznie 
przez pryzmat ekonomii. 
To jest swoiste dobro, które 
ma przynosić korzyści w 

ciągu najbliższych kilku-
dziesięciu lat. – Gmina po-
winna tak kreować swoją 
politykę ekonomiczną, by 
nie zabrakło jej pieniędzy 
na utrzymanie szkół. Łatwo 
jest się pozbyć wykształco-

nej kadry nauczycielskiej, 
tylko należy pamiętać, że 
nauczyciel, który wypadnie 
z obiegu, po kilku latach nie 
wróci do zawodu – mówi 
Alfred Pyrk.

BG

Z
aproszenie na 
spotkanie w sie-
dzibie resortu to 
efekt prowadzo-
nej przez związ-

kowców akcji wysyłania 
do ministerstwa listów z 
paskami wynagrodzeń 
urzędników sądów.

Akcję zainicjowało skie-
rowane przez związkow-
ców pismo do ministra 
sprawiedliwości, w którym 
zaapelowali o podjęcie roz-
mów w sprawie najgorzej 
zarabiających pracowników 
sądownictwa. Równocześnie 
Solidarność zwróciła się do 
pracowników wszystkich 
sądów w Polsce z prośbą 
o wysyłanie przez nich 
imiennych listów do mi-
nistra sprawiedliwości, 
potwierdzających, że ich 
płace są żenująco niskie. 
Związkowcy zapropono-
wali, by zatrudnieni do-
łączali do listów paski ze 
swoimi wynagrodzeniami. 
Średnie zarobki urzędni-
ków sądu wynoszą około 
1700 zł netto, a pracowni-
ków obsługi 1100 zł netto. 
Te grupy zawodowe od 
wielu lat nie otrzymały 
podwyżek.

– Nasza akcja zyskała 
olbrzymie poparcie. Re-
sort sprawiedliwości został 
wręcz zasypany listami od 
pracowników sądów z całej 

Polski. Codziennie odbie-
raliśmy dziesiątki telefo-
nów od zatrudnionych w 
sądownictwie. Okazało się, 
że obudziliśmy ich. Jeszcze 
w trakcie trwania protestu 
Ministerstwo Sprawiedli-
wości skontaktowało się z 
nami i wyznaczyło termin 
spotkania – mówi Edyta 
Odyjas, przewodnicząca 
Solidarności Pracowni-
ków Sądów.

Związkowcy informują, 
że na urzędników sądowych 
nakładane są coraz większe 
obowiązki, a jednocześnie 
wymaga się od nich uzu-
pełnienia wykształcenia 
na własny koszt. – Najsku-
teczniejszą formą protestu 
byłby strajk, ale urzędni-
cy sądowi strajkować nie 
mogą. Liczymy, że wspólnie 
z przedstawicielami mi-
nisterstwa wypracujemy 
korzystne rozwiązania dla 
pracowników. Jednak za-

strzegamy, że w przypad-
ku niezadowalających nas 
ustaleń jesteśmy gotowi 
zastosować inne formy 
protestu – podkreśla prze-
wodnicząca.

Obecnie przedstawicie-
le resortu sprawiedliwości 
ustalają z sądową Solidar-
nością szczegóły zapla-
nowanego na 21 czerwca 
spotkania. Związkowcy z 
„S” do udziału w spotkaniu 
zaprosili inne organizacje 

związkowe działające w 
sądownictwie. 8 czerwca 
w siedzibie Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności wspólnie 
opracują petycję do ministra 
sprawiedliwości i uzgod-
nią jednolitą strategię. Do 
spotkania w ministerstwie 
związkowcy przygotowu-
ją się bardzo rzetelnie i 
tego samego oczekują od 
urzędników resortu. – Bez 
sensu byłoby, gdybyśmy 
pojechali do Warszawy i 

nic nie wypracowali Nie 
chcemy spotykać się po 
to, aby usłyszeć, że nie 
ma pieniędzy na podwyż-
ki wynagrodzeń dla pra-
cowników sądowych. One 
muszą się znaleźć, może 
nie natychmiast, ale za 
jakiś rozsądny czas, bo 
życie pracowników sądów 
przypomina wręcz szkołę 
przetrwania – mówi Edyta 
Odyjas.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

21 czerwca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbędzie się spotkanie Solidarności 
Pracowników Sądów z przedstawicielami resortu na temat trudnej sytuacji płacowej 
urzędników sądowych i pracowników obsługi sądów. 

Zasypali listami ministerstwo
Pieniądze dla 
pracowników 
sądów muszą się 
znaleźć, bo ich 
życie przypomina 
wręcz szkołę 
przetrwania – 
twierdzą związkowcy.

Pracownicy sądów nie mogą strajkować, ale mogą stosować inne formy protestu

Gminy oszczędzają kosztem etatów nauczycieli

O niepodpisywanie 
ustawy o systemie infor-
macji oświatowej zaape-
lowała do prezydenta 
Bronisława Komorow-
skiego oświatowa So-
lidarność. Związkowcy 
argumentują, że ustawa 
narusza prawa obywa-
telskie.

W apelu wystoso-
wanym do prezydenta 
oświatowa Solidarność 
wskazała m.in., że usta-
wa wprowadza rów-
nież restrykcje wobec 
pracowników oświaty, 
którzy gromadzą dane 
statystyczne o uczniach 
i nauczycielach. Związ-
kowcy podkreślają, że 
system informacji oświa-
towej będzie ogromnym 
zbiorem danych, których 
zabezpieczenie będzie 
trudne i kosztowne.

Solidarność zawniosko-
wała również do władz 
samorządowych o zaprze-
stanie masowej likwidacji 
szkół i placówek oświato-
wych oraz przekazywania 
ich innym podmiotom. 
Zdaniem związkowców 
te działania szkodliwe 
w wymiarze społecznym 
powodują, znikanie z 
map wielu miejscowości 
ośrodków życia eduka-
cyjnego, kulturalnego i 
społecznego, jakim są 
szkoły publiczne.- Poprzez 
takie działania państwo 
polskie traci kontrolę nad 
jakością edukacji i siecią 
szkół  gwarantującą w 
całym kraju równy dostęp 
do edukacji publicznej 
– napisali związkowcy w 
apelu skierowanym do 
władz Solidarności.  

DIKK, BEA 

Apel do prezydenta

Gminy próbują obejść zapisy Karty Nauczyciela

Foto: TŚD

Foto: internet
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Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym 
wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, 
znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.

Reklama

Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych przez Zarząd Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Stowarzyszenie Pokolenie z okazji 
30-lecia naszego związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to przedstawiciele środowiska aka-
demickiego,  dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. Publikacja została 
opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego Komisji Krajowej. 
Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 
Cena wynosi 20 zł. 
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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.

Wyrok Sądu Najwyższego:

§

Reklama

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

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

Ustawa Kodeks pracy:

S
ąd Najwyższy Izba 
Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw 
Publicznych podjął 
w składzie siedmiu 

sędziów w dniu 18 maja 2011 
roku uchwałę dotyczącą zali-
czania do stażu pracy urlopu 
wychowawczego.

Uchwała była odpowiedzią 
na zadane pytanie prawne w 
sprawie z odwołania Jadwi-
gi M. przeciwko Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych 
po rozpoznaniu skargi kasa-
cyjnej organu rentowego od 
wyroku Sądu Apelacyjnego 
z dnia 9 marca 2010 r.

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych odmówił Jadwidze 
M. prawa do emerytury na 
podstawie art. 29 w związ-
ku z art. 46 ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze 
zm.), gdyż choć wykazała 
łącznie 34 lata 3 miesiące i 
6 dni okresów składkowych 
i nieskładkowych, to przed 
zgłoszeniem wniosku o eme-
ryturę nie podlegała ubez-
pieczeniu pracowniczemu, 
ale z tytułu umowy-zlecenia. 
Po rozpoznaniu odwołania 
Jadwigi M. Sąd okręgowy 

– sąd pracy i ubezpieczeń 
społecznych oddalił odwo-
łanie ubezpieczonej. Sąd 
apelacyjny, po rozpoznaniu 
apelacji wnioskodawczyni, 
zmienił zaskarżony wyrok 
i poprzedzającą go decyzję, 
przyznając ubezpieczonej 
prawo do emerytury od dnia 
03.11.2008 r.

W uzasadnieniu wyro-
ku sąd apelacyjny wska-
zał, iż apelacja zasługuje na 
uwzględnienie, ale z innych 
przyczyn niż wskazane w 
apelacji, gdyż bezsprzecznie 
ostatnim tytułem ubezpie-
czenia ubezpieczonej była 
umowa-zlecenie. Sąd apela-
cyjny uznał, iż błędnie sąd 
pierwszej instancji ustalił, że 
wnioskodawczyni nie legity-
muje się 30-letnim okresem 
podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu lub ubezpie-
czeniom emerytalnemu i 
rentowym z tytułu pozosta-
wania w stosunku pracy, co 
w myśl art. 29 § 3 ustawy o 
emeryturach i rentach z FUS 
uniemożliwia przyznanie jej 
prawa do emerytury. Sąd usta-
lił bowiem, że ubezpieczona 
wniosek o emeryturę złożyła 
w dniu 17 października 2008 
r., a wiek 55 lat osiągnęła z 
dniem 3 listopada 2008 r. 

Na dzień 2 listopada 2008 r. 
wykazała 25 lat 8 miesięcy i 
12 dni okresów składkowych 
oraz 11 lat 8 miesięcy i 24 dni 
okresów nieskładkowych. 
Ubezpieczeniu pracowni-
czemu podlegała zaś łącz-
nie przez 26 lat 4 miesiące 
i 14 dni.

Według sądu apelacyjnego 
zaliczeniu na poczet okresu 
ubezpieczenia pracownicze-
go powinien podlegać także 
ponad 4-letni okres przeby-
wania przez ubezpieczoną na 
urlopach wychowawczych, 
przypadających w trakcie 
trwania zatrudnienia. Okres 
ten, jako nieskładkowy, jest 
uwzględniony przez organ 
rentowy przy ustalaniu ogól-
nego stażu okresów składko-
wych i nieskładkowych.

26 stycznia 2011 r. Sąd 
Najwyższy wydał postano-
wienie o odroczeniu wydania 
orzeczenia (sygn. akt I UK 
248/10) i skierował do roz-
strzygnięcia powiększonemu 
składowi Sądu Najwyższego 
następujące zagadnienie 
prawne:

„Czy okres urlopu wy-
chowawczego wykorzysta-
nego przed dniem 1 stycznia 
1999 r. przez osobę będącą 
pracownikiem jest okresem 

podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu z tytułu pozo-
stawiania w stosunku pracy 
w rozumieniu art. 29 ust. 3 
ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (jednolity tekst: 
Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 
1227 ze zm.)?”.

W dniu 18 maja 2011 roku 
w odpowiedzi na zadane 
pytanie Sąd Najwyższy w 
składzie 7 sędziów (sygn. akt 
I UZP 1/11) podjął uchwa-
łę, mówiącą, iż okresy bez-
płatnego urlopu dla matek 
pracujących, opiekujących 
się małymi dziećmi, a na-
stępnie urlopu wychowaw-
czego – wykorzystane przed 
dniem 1 stycznia 1999 r. – są 
od dnia 28 stycznia 1972 r. 
okresem podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu z 
tytułu pozostawania w sto-
sunku pracy w rozumieniu 
art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych 
(j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 
poz. 1227 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl
DOROTA KRIGER

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Urlop wychowawczy 
zalicza się do stażu pracy

Czy szef może odmówić do-
datkowych 2 tygodni urlopu 
macierzyńskiego?

Prawo do dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego do 
Kodeksu pracy wprowadzi-
ły przepisy ustawy z dnia 6 
grudnia 2008 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 227, poz. 1654.).

Zgodnie przepisami Ko-
deksu pracy dodatkowy 
urlop macierzyński przysłu-

guje pracownicy pod warun-
kiem, że wykorzystała cały 
obligatoryjny urlop macie-
rzyński. Dodatkowy urlop 
macierzyński jest udzielany 
jednorazowo w wymiarze 
tygodnia lub jego wielo-
krotności, a od pracownicy 
zależy, czy skorzysta z całe-
go wymiaru dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 
dostępnego w danym roku 
czy tylko z jego części (art. 
1821 § 2 K.p.).

Jeśli pracownica złoży 
pisemny wniosek w termi-
nie wskazanym w art. 1821 
§ 3 K.p., tj. w terminie nie 
krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z 
fakultatywnej części urlopu, 
pracodawca jest obowią-
zany uwzględnić wniosek 
pracownicy. Oznacza to, że 
przy spełnieniu wszystkich 
powyższych wymogów pra-
codawca nie będzie mógł 
odmówić udzielenia urlopu 

pracownicy, która o urlop 
wnioskowała.

Jeśli jednak pracownica nie 
dotrzyma powyższego termi-
nu (7 dni) lub zawnioskuje o 
zbyt długi okres urlopu do-
datkowego (np. 3 zamiast 2 
tygodni), to pracodawca będzie 
mógł odrzucić jej wniosek o 
dodatkowy urlop macierzyń-
ski i w efekcie odmówić jej 
jego udzielenia.

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Jak otrzymać dodatkowy urlop 
macierzyński (dodatkowe 2 tygodnie)?

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; pozostałe 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
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A MNIE to pasjonuje

W ciągu 20 lat Andrzej Raszyk 
zebrał kilka tysięcy podstawek 
pod piwo pochodzących z róż-
nych części świata, m.in. z Chin, 
Iranu i Stanów Zjednoczonych. 
Przewodniczący Solidarności 
w spółce ESAB w Katowicach 
i członek Komisji Rewizyjnej 
Zarządu Regionu nie podejrze-
wał, że młodzieńcze zaintere-
sowanie piwnymi gadżetami 
przerodzi się w pasję.

Na początku zakładał się z 
kolegami, kto w ciągu miesiąca 
przyniesie więcej podkładek. 
Zbieranie na poważnie zaczęło 
się, gdy nastała era internetu. 
Wtedy dowiedział się, że ko-
lekcjonerów takich jak on jest 
wielu i nawet mają swoją nazwę 
„birofi l”. Zaczął nawiązywać 
z nimi kontakty, wymieniać się 
trofeami. Prośby o przesłanie 
gadżetów rozsyłał też do za-
kładów produkujących piwo 
na całym świecie. – Browary 
chętnie odpowiadają na takie 
prośby, zwłaszcza niemieckie, 
belgijskie i włoskie – mówi 
Andrzej Raszyk.

Okazją do powiększenia 
kolekcji są też cykliczne zloty 
pasjonatów piwnych gadżetów, 
na które pan Andrzej jeździ 
wspólnie z żoną i dziećmi. – 
Takie spotkania najczęściej 
organizowane są w soboty 

lub niedziele. Rodzina zna już 
moje zainteresowania, pomaga 
mi wybierać nowe podkład-
ki – dodaje Andrzej Raszyk. 
Zloty zainspirowały go też do 
zbierania kufl i, których ma już 
ponad 300.

– Tylko dzięki wyrozumiało-
ści mojej żony wszystkie kufl e 
nie wylądowały jeszcze w piw-
nicy – mówi. Ta wyrozumiałość 
jest też bardzo potrzebna, gdy 
całą kolekcję trzeba wymyć, co 
zwykle zajmuje kilka godzin. – 
Staram się to robić sam, ale żona 
często mi pomaga – mówi.

W tej chwili pan Andrzej 
zbiera podkładki starsze, z lat 
50-tych i 60-tych ubiegłego 
wieku. Przyznaje, że nie są one 
najładniejsze – szare lub jedno-
kolorowe, bez obrazków, jedynie 
z napisami – ale dla niego mają 
szczególną wartość wynikają-
cą z trudności związanych z 
ich zdobyciem, najczęściej na 
giełdach staroci.

Jest też na etapie tworzenia 
własnej strony internetowej, 
na której nie tylko chwali się 
swoimi zbiorami, ale również 
zachęca do wymiany. Przyznaje, 
że zeskanowanie i umieszcze-
nie w sieci wszystkich podkła-
dek to bardzo czasochłonne 
zajęcie.

AGA

Hobby z pianką

Nabożeństwo w kate-
drze lwowskiej, złoże-
nie kwiatów pod pomni-
kiem Adama Mickiewicza 
i uczczenie pamięci har-
cerzy, spoczywających na 
cmentarzu Orląt Lwow-
skich – w taki sposób 
ponad 800 instrukto-
rów Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej z całego 
kraju zainaugurowało 
obchody setnej rocznicy 
powstania harcerstwa w 
Polsce. 

Uroczystości nieprzy-
padkowo zorganizowane 
zostały we Lwowie, bo to 
właśnie w tym mieście w 
maju 1911 roku porucz-
nik Andrzej Małkowski, 
wybitny instruktor i te-
oretyk harcerstwa oraz 
wielki patriota, wzorując 
się na angielskim skautin-
gu, wydał rozkaz powo-
łania pierwszej drużyny 
harcerskiej. 

Podczas mszy świętej 
odprawionej przez arcy-
biskupa łódzkiego Włady-
sława Ziółka, poświęcona 
została tablica upamięt-
niająca powstanie drużyn 
harcerskich we Lwowie. 
Jednak brak zgody ukraiń-
skich władz uniemożliwił 
na razie jej wmurowanie 
w ścianę budynku, w któ-
rym utworzona została 
organizacja.

– Złożyliśmy tam wią-
zanki kwiatów i odśpiewa-
liśmy patriotyczne pieśni. 
Z „Pierwszą brygadą” na 
ustach przemaszerowaliśmy 
ulicami Lwowa na cmentarz 
Orląt Lwowskich, gdzie 
spoczywają polscy harcerze. 
Najmłodsza ofi ara walki o 
niepodległość Lwowa to 
9-letni Jaś Kukawski. W 
obronie Lwowa zginęło ok. 
1,5 tys. dzieci i młodzie-
ży – mówi uczestniczący 
w uroczystościach Lech 
Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretaria-
tu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność, a zarazem 
komendant hufca ZHR w 
Bytomiu. 

Polscy harcerze ode-
grali istotną rolę w odzy-
skaniu przez Polskę nie-
podległości. Harcerstwo 
miało ogromny wpływ 
na wychowanie młodzie-
ży w duchu patriotyzmu 
i chrześcijaństwa. W PRL 
przedwojenny Związek 
Harcerstwa Polskiego został 
zastąpiony przez „czerwo-
ny” ZHP. Organizacja od-
rodziła się w 1989 r. pod 
nazwą ZHR i kultywuje 
wartości przedwojennego 
harcerstwa. Obchody 100-
lecia harcerstwa w Polsce 
zakończą się w sierpniu w 
Krakowie.

BEA

W 
tym roku 
g ł ó w n a 
myśl piel-
g r z y m k i 
brzmiała: 

„W komunii z Bogiem”. Wierni 
przyszli także podziękować 
za beatyfi kację Ojca Świętego 
Jana Pawła II.

Pątników tradycyjnie przy-
witał metropolita katowicki abp 
Damian Zimoń. W przemówie-
niu wygłoszonym przed mszą 
świętą abp Zimoń nawiązał 
do niedawnej beatyfi kacji. – 
Znowu, podobnie jak sześć lat 
temu, w czasie pogrzebu Ojca 
Świętego, byliśmy zjednoczeni 
jako rodzina Dzieci Bożych. 
Dzisiaj, w ramach naszej do-
rocznej, tradycyjnej pielgrzym-
ki, chcemy dziękować Bogu 
bogatemu w Miłosierdzie za 
tę beatyfi kację – powiedział 
metropolita katowicki.

Hierarcha przypomniał 
słowa bł. Jana Pawła II wy-
powiedziane przed obrazem 
Matki Boskiej Piekarskiej na ka-
towickim lotnisku Muchowiec 
w 1983 roku. – Ojciec Święty 
przypomniał nam wtedy, że 
człowiek pracujący nie jest je-
dynie narzędziem produkcji, 
ale że jest przede wszystkim 
podmiotem pracy. Oznacza to, 
że człowiek w całym procesie 
produkcji jest ważniejszy niż 
kapitał i zysk – powiedział. 

Józef Kupny, biskup po-
mocniczy diecezji katowickiej 
odczytał telegram do uczest-

ników pielgrzymki od papie-
ża Benedykta XVI. – Jedną z 
niezbędnych zasad kształtu-
jących podejście etyczne do 
życia gospodarczego, musi 

być umacnianie wspólnego 
dobra, oparte na poszanowa-
niu godności osoby ludzkiej 
i uznanie go za główny cel 
systemów produkcji i han-
dlu, instytucji politycznych 
i socjalnych – napisał Ojciec 
Święty.

W homilii biskup opolski 
Andrzej Czaja stwierdził, że 
potrzeba nam dziś głębszej 
refl eksji ku nawróceniu. – W 
naszej codzienności okazuje 
się bowiem, że nie żyjemy, 

albo zbyt słabo żyjemy obec-
nością Pana. Co więcej, bra-
kuje w nas Ducha Prawdy; 
niestety zbyt wiele w naszym 
życiu zakłamania – ubolewał 
kaznodzieja.

Przed końcem nabożeń-
stwa wiernym za udział w 
pielgrzymce podziękował 
Prymas Polski abp Józef Ko-
walczyk. – Jan Paweł II tu 
razem z wami wzrastał do 
swej posługi – powiedział. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Ok. 100 tys. mężczyzn przybyło w ostatnią niedzielę maja do 
sanktuarium w Piekarach Śląskich, by uczestniczyć w dorocznej 
Pielgrzymce Mężczyzn i Młodzieńców. Na Wzgórzu Kalwaryjskim jak 
co roku zgromadziło się wielu członków Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Na piekarskim wzgórzu 
dziękowali za beatyfi kację

Przedstawiciele Solidarności wręczyli prymasowi Józefowi Kowalczykowi Dar Ołtarza

Tylko dzięki wyrozumiałości mojej żony wszystkie kufl e nie wylądowały 
jeszcze w piwnicy – mówi Andrzej Raszyk

Obchody stulecia 
harcerstwa w Polsce

Człowiek pracujący nie 
jest jedynie narzędziem 
produkcji, ale jest 
przede wszystkim 
podmiotem pracy.

Związkowcy z Regionalnej 
Sekcji Emerytów i Renci-
stów Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidar-
ność na szóstkę z plusem 
wypełnili pierwszą wartę 
przy grobie błogosławio-
nego ks. Jerzego Popie-
łuszki na warszawskim 
Żoliborzu. 

Warty przy grobie mę-
czennika związkowi senio-
rzy ze wszystkich regionów 
pełnią na mocy uchwały 
Krajowego Zjazdu Dele-
gatów KSEiR.

– Nasza dwunastoosobo-
wa warta była jak dotych-
czas, najliczniejsza. Pełni-
liśmy ją przez 24 godziny. 

Robiliśmy porządki przy 
grobie ks. Jerzego, a także 
porządkowaliśmy teren 
wokół parafii   św. Stanisła-
wa Kostki, gdzie spoczywa 
błogosławiony – mówi Jan 
Sosnowski, przewodniczą-
cy RSEiR i organizator oraz 
koordynator warty związko-
wych emerytów z Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

W podziękowaniu za 
doskonale wypełnione za-
danie nasi seniorzy mieli 
zaszczyt wnosić relikwie 
błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki do żoliborskie-
go kościoła podczas comie-
sięcznej procesji. 

BEA

Emeryci pełnili wartę 
przy grobie ks. Jerzego

Emeryci nie tylko pełnili wartę, ale też porządkowali grób ks. Jerzego
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