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Damian Jonak: Kibice wprowadzają 
super atmosferę. Chciałbym, aby tych 
walk na Śląsku było jak najwięcej. » 
STRONA 8

Piotr Bienek: Zadania przypisane 
dwóm, a nawet trzem osobom często 
wykonuje tylko jeden górnik. 
» STRONA 4

Zatrudnianie pracowni-
ków za pośrednictwem 
agencji pracy tymczaso-
wej i na rożnego rodzaju 
umowach cywilnopraw-
nych i czasowych nie jest 
tylko polskim problemem. 
Niepewne „śmieciowe” formy 
świadczenia pracy,  gwałtow-

nie rozprzestrzeniają się na 
całym świecie – to najważ-
niejsze wnioski płynące z 
sympozjum zorganizowanego 
w Genewie przez MOP.  Kry-
zys doprowadził do powsta-
nia niezdrowej konkurencji na 
poziomie miejsc pracy, walki 
o jakąkolwiek pracę kosztem 

lepszego wynagrodzenia, czy 
warunków zatrudnienia. 
– To zatrważające. Kryzys spo-
wodowany na poziomie ma-
kroekonomicznym w sektorze 
bankow i fi nansow przekłada 
się na najsłabszych – mówi 
AgnieszkaLenartowicz-Łysik.
» STRONA 5

SPRAWY ZWIĄZKU

Wojna w świecie pracy
SPORT

Jak wynika z badań 
przeprowadzonych 
przez Polską Akademię 
Nauk, do końca 2030 
roku liczba mieszkań-

ców Śląska zmniejszy się o 800 
tysięcy. Od kilku lat mamy 
ujemny wskaźnik migracji, 
co potwierdził raport „Młodzi 
2011”. Obecnie wojewódz-
two śląskie znajduje się na 
jednym z ostatnich miejsc 
pod względem liczby zamel-
dowanych osób młodych. 
Główne kierunki emigracji 
absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych oraz studiów 
wyższych to niezmiennie: 
Wielka Brytania, Niemcy, 
Holandia i Irlandia.

Jak mówi Philippe Dar-
teyre z S.Partner grupa SYN-
DEX z problemem migra-
cji boryka się cała Polska, a 
Śląsk nie wypada najgorzej, 
jeżeli weźmie się pod uwagę 
dwa podstawowe wskaźniki 
świadczące o atrakcyjności 
regionu – rynek pracy i jakość 
życia. Czyli, żeby zatrzymać 
ludzi młodych i przyciągnąć 
inwestorów z kraju i zagranicy, 
musimy poradzić sobie też z 
kwestiami wizerunkowymi. 
– Wizerunek Śląska nie nale-
ży do najatrakcyjniejszych, 
szczególnie w oczach młodych 
małżeństw, które zadają sobie 
w pełni uzasadnione pytanie o 
przyszłość swoich dzieci w tym 
regionie. Można przypuszczać, 

że Śląsk napotka na ten sam 
problem, co pozostałe regio-
ny w Europie, gdzie rozwój 
przemysłu często ścierał się 
z kwestiami ekologicznymi 
i atrakcyjności terytorialnej. 
Niemniej region, który usilnie 
próbuje pozbyć się przemysłu 
podczas gdy, tak jak Śląsk, po-
siada bogate zasoby naturalne, 
w tym w dużej mierze węgiel, 
podejmuje ogromne ryzyko – 
mówi Philippe Darteyre. Jest 
przekonany, że ta zależność 
wymaga rozważenia kwestii 
atrakcyjności Śląska właśnie 
w oparciu o rozwój przemy-
słowy, a inne podejście byłoby 
samobójstwem. – Specyfi ka 

Śląska polega na tym, że jego 
główny atut – przemysł – jest 
jednocześnie jego największym 
problemem. Przemysł, którego 
symbolem jest węgiel, nie po-
siada zbyt dobrego wizerunku 
w kraju. Ale Polska bez węgla 
nie ma przyszłości – zaznacza 
Darteyre.

Szansą dla rozwoju Śląska 
były inwestycje przeprowa-
dzone w ostatnich latach przez 
zagraniczne koncerny motory-
zacyjne, ale od 2007 roku na-
kłady w tym sektorze maleją, 
a wzrastają m.in. w Czechach 
i na Węgrzech. – Kluczowym 
atutem konkurencyjności na 
rynku motoryzacyjnym w 

nadchodzących latach będzie 
technologia. Śląsk musi o tym 
pamiętać i dostosować się do 
zmian strukturalnych tego 
sektora. Bez planowanego 
zarządzania zatrudnieniem 
i kompetencjami oraz strate-
gicznie dostosowanej polityki 
przemysłowej, będzie to nie-
możliwe – podkreśla Philippe 
Darteyre.

Pewnym mitem jest też bar-
dzo modne ostatnio przeko-
nywanie, że można budować 
przyszłość tak dużego regionu 
o tradycjach przemysłowych 
w oparciu o usługi. Te sektory 
współzależą od siebie, a nie 
wykluczają się. To właśnie 

przemysł przyciąga usługi i 
bez fi rm usługowych nie jest 
w stanie funkcjonować na 
wysokich obrotach. – Nato-
miast usługi dla osób zależą 
w dużej mierze od lokalnego 
poziomu życia. W regionie 
takim jak Śląsk ich rozwój 
uzależniony jest właśnie od 
zatrudnienia w przemyśle. 
Jeśli regionalne zatrudnienie 
w przemyśle nie będzie chro-
nione, ani rozwijane, usługi nie 
mają przyszłości – przekonuje 
analityk z S.Partner. 

Zdaniem profesora Jana 
Wojtyły z Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach 
trzeba postawić pytanie: Czy 

w strategii rozwojowej wo-
jewództwa śląskiego należy 
skupić się na dwóch lub trzech 
branżach i je promować, czy 
wszystkim sektorom stwarzać 
równomierne szanse? – Wska-
zana jest koncentracja nakła-
dów w dziedziny najlepiej się 
rozwijające. Dywersyfi kacja 
wsparcia na zbyt wiele obszarów 
spowoduje, że tak naprawdę 
żadnego w sposób znaczący nie 
wesprzemy. Trzeba postawić 
jeszcze jedno pytania: Jaka ta 
specjalizacja powinna być? – 
zaznacza prof. Wojtyła. Jego 
zdaniem oprócz górnictwa 
i rozwijającej się elektroniki 
trzeba poszukać obszarów 
niszowych. Podkreśla, że przy 
tak ogromnym postępie drogą 
do sukcesu staje się budowanie 
klimatu przedsiębiorczości oraz 
edukacja. Do rozwoju potrzebna 
jest współpraca nauki z prze-
mysłem. – Na Śląsku istnieje 
ogromny potencjał instytucji 
naukowo-badawczych, który 
nie jest wykorzystany – mówi 
prof. Wojtyła.

AGNIESZKA KONIECZNY

Śląsk jak najszybciej musi znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące kierunków rozwoju regionu. 
W przeciwnym wypadku będzie kolejnym wyludniającym się obszarem Polski. 

Edukacja oraz przemysł. 
Nie ma innej alternatywy

Region, który 
posiada bogate 
zasoby naturalne 
i próbuje pozbyć się 
przemysłu, wiele 
ryzykuje.

Kwestię atrakcyjności Śląska trzeba rozpatrywać w oparciu o rozwój przemysłu. Inne podejście jest samobójstwem – uważa Philippe Darteyre

Foto: wikipedia.pl

Łukasz Kubiak, górnik 
z kopalni Jankowice w 
Rybniku i członek Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
będzie walczył w mistrzo-
stwach świata w kickbo-
xingu, które rozpoczy-
nają się 23 października 
w Skopje w Macedonii. 

Kubiak walczy w formule Low
-Kick w kategorii do 57 kilo-
gramów.
Kubiak na co dzień pracuje 
w oddziale robót przygotowaw-
czych w kopalni Jankowice. 
Po szychcie oddaje się swoim 
sportowym pasjom. – Nie jest 
łatwo łączyć pracę w kopalni 

z uprawianiem sztuk walki – 
przyznaje Kubiak, ale dodaje, 
że sport pozwala mu psychicz-
nie odpoczywać po wyczerpują-
cej i pełnej stresow pracy pod 
ziemią, a poza tym, jak podkre-
śla, jest urodzonym „fi ghterem” 
i walka to jego żywioł.
» STRONA 8

Do Skopje po medal
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NSZZ Solidarność

Bardzo krytycznie o dialogu społecznym
Jak Pan ocenia dotychczasowy dialog 
społeczny prowadzony na forum Ko-
misji Trójstronnej?

– Decyzje w Trójstronnej Komisji 
zapadają w drodze absolutnego konsen-
susu, ale niestety, przez rząd są jedno-
stronnie łamane. W takiej sytuacji nie 
mogę oceniać funkcjonowania dialogu 
społecznego w Polsce inaczej niż bardzo 
krytycznie. Wręcz doszukuję się głę-
bokiego kryzysu dialogu społecznego, 
a tym samym kryzysu konstytucyjnego, 
bo dialog społeczny jest nierozerwal-
nym elementem ustroju konstytucyj-
nego. Rząd, działając z premedytacją, 
uniemożliwił partnerom społecznym 
zajęcie stanowisk w najistotniejszych 
kwestiach dla funkcjonowania gospo-
darki i społeczeństwa w przyszłym roku. 
M.in. uniemożliwił zajęcie stanowiska 
wobec projektowanych wskaźników 
makroekonomicznych, będących pod-
stawą do projektowania budżetu na 
rok następny i przedstawienia włas-
nych propozycji w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń w sferze budżetowej, 
a także wobec wzrostu płacy minimalnej 
i wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. 
W tej sprawie złożyliśmy zawiadomie-

nie do prokuratury o uprawdopodob-
nionym podejrzeniu popełnienia przez 
rząd przestępstwa, sprowadzającego się 
do rażącego ograniczenia możliwości 
działania NSZZ Solidarność.
Czy przewiduje Pan, że jakość dialogu 
zmieni się w powyborczej rzeczywisto-
ści politycznej?

– Wątpię. Jestem przekonany, że tylko 
realne działania mogą przywrócić zaufa-
nie między partnerami społecznymi, bo 
to jest podstawą dialogu.

Jakie ważne sprawy Solidarność zamierza 
wnieść pod obrady Komisji Trójstronnej 
w najbliższym czasie?

– Przedstawiliśmy pracodawcom szereg 
propozycji w sprawie naprawy i rozwoju 
dialogu społecznego. M.in. dotyczą one 
reprezentatywności organizacji związko-
wych i pracodawców tak na szczeblu za-
kładu, jak i kraju, zwiększenia uprawnień 
wojewódzkich komisji dialogu społecz-
nego, usystematyzowania prowadzenia 
polityki płacowej w drodze rokowań na 
poziomie przedsiębiorcy, jak również 
zmian w funkcjonowaniu Funduszu 
Pracy. Obecnie rozpoczynamy rozmowy 
z pracodawcami, dotyczące wdrożenia w 
Polsce Ramowego Porozumienia Europej-
skich Partnerów Społecznych w sprawie 
Włączeniowych Rynków Pracy. Na po-
ziomie Trójstronnej Komisji chcemy już 
rozmawiać na temat zmiany waloryzacji 
rent i emerytur ze szczególnym naciskiem 
na najniższe świadczenia, skutecznego 
ograniczenia czasu stosowania umów na 
czas określony, funkcjonowania agencji 
zatrudnienia, zwiększenia wysokości kwot 
dochodowych uprawniających do pomo-
cy społecznej i wsparcia rodziny. 

BG

Wręcz doszukuję się 
głębokiego kryzysu 
dialogu społecznego, a 
tym samym kryzysu 
konstytucyjnego, 
bo dialog społeczny 
jest nierozerwalnym 
elementem ustroju 
konstytucyjnego.

C
o najmniej kilkanaście tysięcy osób 
manifestowało we wtorek po połu-
dniu w Paryżu przeciw rządowemu 

planowi oszczędności budżetowych. Wielo-
tysięczne marsze protestacyjne przeszły też 
ulicami innych dużych miast Francji.

Główne francuskie centrale związ-
kowe – w tym dwie największe: CGT i 
CFDT – zaplanowały na wtorek około 
200 demonstracji w całym kraju. Jedno-
cześnie strajkowała część pracowników 
kolei, transportu miejskiego, poczty oraz 
urzędów.

„To nie zwykli pracownicy mają pła-
cić za kryzys!”, „Podzielmy inaczej bo-

gactwo!” – brzmiały niektóre z haseł 
protestu przeciw oszczędnościom prze-
widzianym w budżecie państwa na bie-
żący i przyszły rok.

Według różnych źródeł, w stolicy de-
monstrowało od 16 do 25 tys. osób, wśród 
których były setki licealistów. Pochód 
przeszedł przez centrum miasta z placu 
Republiki do placu Bastylii. „Uspokaja się 
rynki, a co z nami?” – to napis na jednym 
z transparentów paryskiej manifestacji.

Podobne pochody przeszły też ulica-
mi Marsylii, gdzie manifestowało według 
różnych danych od 5 tys. (policja) do 30 
tys. uczestników (związkowcy). Od 3 do 

5 tysięcy osób protestowało w Tuluzie 
i Rouen.

Rząd Francois Fillona realizuje w tym i 
kolejnym roku program oszczędności, które 
mają przynieść kasie państwa dodatkowe 12 
mld euro do końca przyszłego roku. Celem 
jest zredukowanie francuskiego defi cytu 
budżetowego z poziomu obecnych ok. 6 
proc. PKB do 3 proc. w 2013 roku.

Rządowy projekt zaciskania pasa prze-
widuje dodatkowe obciążenia fi skalne. So-
cjalistyczna opozycja i związki krytykują 
ten plan jako niedostatecznie dotkliwy 
dla najbogatszych. 

» forsal.pl, 11 października

LICZBA tygodnia

5 mln 
osób w Unii Europejskiej straciło pracę od 
2008 roku, czyli od początku kryzysu – wy-
nika z raportu Eurofound. Najbardziej po-
krzywdzoną przez kryzys grupą społeczną 
byli młodzi pracownicy, najczęściej męż-
czyźni, głównie z niższym wykształceniem 
oraz ci, którzy pracowali na umowach śmie-
ciowych. Recesja najbardziej uderzyła w 
branżę budowlaną oraz w przemysł. Pomię-
dzy drugim kwartałem 2008 roku i drugim 
kwartałem 2010 roku zatrudnienie spadło 
tu o 10 proc. w stosunku do czasów sprzed 
recesji. W budowlance i przemyśle redukcje 
zatrudnienia nie ominęły nawet wysoko wy-
kwalifi kowanych pracowników. Największy 
wzrost bezrobocia od 2008 roku odnotowa-
no w Irlandii (10 proc.), Hiszpanii (21 proc.) 
i krajach bałtyckich (15 proc.). 

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» OD POCZĄTKU TEGO ROKU polskie sądy ogłosiły upad-
łość 521 fi rm. To o 4 proc. więcej niż w pierwszych trzech 
kwartałach 2010 roku. Z raportu opracowanego przez fi rmę 
Coface wynika, że 434 postanowienia dotyczyły upadłości w 
celu likwidacji majątku. Natomiast możliwość zawarcia ukła-
du wskazana została w 87 przypadkach.
Wyraźny wzrost upadłości w dalszym ciągu utrzymuje się w 
budownictwie. Do końca września bankructwo ogłosiło 107 
fi rm z tego sektora. Oznacza to 47-procentowy wzrost w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. 
Raport pokazał, że bankructwa w branży budowlanej stano-
wią ponad 20 proc. wszystkich przypadków niewypłacalności 
w Polsce. Jeszcze dwa lata temu było to niewiele ponad 10 
proc. Upadłość fi rm transportowych i produkcyjnych stanowi 
31 proc. wszystkich bankructw. 

» HANDLOWCY TEŻ NIE POZOSTAJĄ Z TYŁU. Wspo-
mniany już raport fi rmy Coface mówi, że upadłość w branży 
detalicznej wzrosła do 33 podmiotów, a najnowsze dane 
GUS wskazują, że obroty handlu detalicznego w miesiącach 
letnich były niższe niż rok temu. O pogarszającej się koniunk-
turze świadczą wyniki największych sieci. Carrefour w trzecim 
kwartale br. zanotował spadek sprzedaży o 3,3 proc. Z kolei 
Tesco może mówić o ponad 2 proc. spadku sprzedaży w II 
kwartale. Biedne zagraniczne koncerny. Znowu z krokodylimi 
łzami w oczach będą zmuszone przerzucić skutki spadków na 
pracowników handlu i polskich dostawców. 

» NA SZCZĘŚCIE SĄ DOBRZY LUDZIE, którzy na kryzy-
sie potrafi ą zarabiać. Jak poinformowała Komisja Nadzoru 
Finansowego w ciągu ośmiu miesięcy tego roku banki za-
robiły 10,5 mld zł, czyli o 40 proc. więcej niż rok wcześ-
niej. Tylko w okresie lipiec-sierpień 2011 roku zysk netto 
sektora bankowego wyniósł 2,72 mld zł. Natomiast wynik 
na działalności bankowej w okresie styczeń-sierpień 2011 
roku wyniósł 38,1 mld zł, czyli był o 9 proc. wyższy niż rok 
wcześniej. O 14,3 proc. wzrósł wynik z tytułu odsetek, o 
2,4 proc. z tytułu prowizji. Budżet całej polskiej policji na 
2011 rok to 8 mld zł. Ponad 10 mld zł zysków banków za 
8 miesięcy tego roku to prawie jedna trzecia defi cytu bu-
dżetowego naszego kraju planowanego w 2012 roku. I kto 
tu rządzi? Odpowiedź tkwi w powyższych cyferkach.

» WE WRZEŚNIU CENY TOWARÓW i usług konsump-
cyjnych wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu do poprzedniego 
miesiąca – poinformował GUS. W poszczególnych grupach 
towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną 
dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyż-
ki opłat związanych z mieszkaniem (o 0,3%), edukacją (o 
3,5%), a także wzrost cen odzieży i obuwia (o 0,6%), które 
podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,09 pkt proc., 0,04 
pkt proc. i 0,03 pkt proc.
Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem ubie-
głego roku wzrost cen i towarów konsumpcyjnych wyniósł 
3,9 proc. i utrzymał się powyżej górnej granicy od celu 
infl acyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej 
(2,5 proc.).
Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika infl acji 
na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z miesz-
kaniem (o 5,9 proc.), transportem (o 7,6 proc.) oraz wzrost 
cen żywności (o 3,1 proc.). Jesień idzie, nie ma na to rady. 

OPRAC. AK, POD

CHODZI O TO zwłaszcza...
Sektor węglowy spuścił potężne manto 

energetyce jądrowej. Na razie symbolicz-
nie, na swoim terenie, w ufopodobnym 
obiekcie w stolicy naszego regionu. Górnik 
Jonak obijający niemiłosiernie inspekto-
ra z elektrowni atomowej Alexa Bunemę 
mógłby symbolizować spór pomiędzy 
zwolennikami energii węglowej a pro-
pagatorami energii atomowej. Walka był 
długa, 10-rundowa. Już w drugiej wybu-
chła Fukushima i wydawało się, że sekun-
danci inspektora będą wkrótce musieli 
rzucić ręcznik na ring. Ale nie. Inspektor 
okazał się bokserem odpornym na ciosy 
i walczył do końca. Przegrał zdecydowa-
nie na punkty. Chciałoby się zobaczyć, że 
polski rząd, tak jak Jonak, staje do walki z 
lobbystami unijnego pakietu klimatyczno
-energetycznego i celnie punktuje seriami 
ciosów, ale to nierealne. Rząd woli trzepać w 
gałę na własnym podwórku. A jeśli nawet 
pojawi się na ringu podczas zbliżającej się 

gali klimatycznej w Durbanie, to wystąpi 
co najwyżej w roli hostessy w bikini no-
szącej planszę z numerkiem rundy. 

Za kilkanaście miesięcy ceny prądu z 
dnia na dzień skoczą o 30 proc., ale to do-
piero za kilkanaście miesięcy, więc rząd ma 
czas, żeby wskazać winnych. To, że winny 
będzie PiS, to chyba już nikt nie ma wąt-
pliwości. Zawsze jest winny. Winny też 
będzie Kościół katolicki, bo coś tam czytają 
z tych ambon o węglu kamiennym, czy 
kamieniu węgielnym. No i Solidarność 
będzie winna, bo krakała o tym pakiecie, 
krakała i wykrakała. 

Poza tym nie demonizujmy, kto tam za 
rok będzie się przejmował cenami prądu, 
bezrobociem, likwidacją hut, będą inne 
problemy. Nie po to nabierano ludzi na 
posła Gasipsa, żeby tego nie wykorzy-
stać. Będzie jak w złotych latach 90-tych. 
Tematy ideologiczne przykryją tematy 
dotyczące rzeczywistych problemów 

społeczno-gospodarczych. Krzyż w Sejmie 
to dopiero początek. Rozgorzeją na nowo 
dyskusje o aborcji, in vitro i o konieczności 
dywersyfi kacji postaw seksualnych. Pełna 
Micha dla Psa oraz Ciepło Kotu w Łapy 
zdominują scenę polityczną w Polsce. No 
chyba, że się ludzie opamiętają. Na razie 
jednak nie wygląda to dobrze. W jednej z 
fi rm motoryzacyjnych na Śląsku dział HR 
proponuje pracownikom udział w zakła-
dowych zawodach, w których przyznaje 
punkty za przebranie się za spinacz czy 
żelazko, udawanie kury czy przyniesienie 
ciasta do działu HR. Pomysłodawcom ży-
czymy smacznego i ostrzegamy, że część 
pracowników może nie zrozumieć tych 
wyrafi nowanych metod zarządzania za-
sobami ludzkimi. A jak taki element za-
sobu metody nie zrozumie, to gotów się 
przebrać za stylisko albo petardę. Warchoł 
niewdzięczny. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Tysiące ludzi na ulicach przeciw planowi oszczędności
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SZZ Solidar-
ność od swo-
jego powsta-
nia nigdy nie 
był nastawio-

ny w sposób roszczeniowy. 
Zawsze staraliśmy się współ-
pracować, być partnerem dla 
pracodawców. Partnerstwo 
przekłada się na pewno na 
lepsze wyniki i atmosferę w 
zakładzie pracy – podkreślał 
przewodniczący „S”.

Patronat nad akcją objął 
Bronisław Komorowski – 
Zgoda nie musi oznaczać 
uległości. Zgoda to szuka-
nie porozumienia i współ-
działania oraz dostrzeganie 
tego, że warto budować 
szczególne relacje pomię-
dzy pracodawcami i pra-
cownikami. To nie oznacza, 
że ktoś musi kapitulować i 
rezygnować z konfronto-
wania z własnymi poglą-
dami potrzebami poglądów 
i potrzeb innych. Tak jest 
zbudowana demokracja – 
mówił prezydent RP. 

Celem konkursu jest pro-
mowanie dobrych praktyk 
w zakładach pracy w Pol-
sce. Do akcji certyfi kacyjnej 
mogły być zgłoszone fi rmy, 
których codzienne prakty-
ki zbieżne są z wartościami 
propagowanymi przez NSZZ 
Solidarność. Kryteriami bra-
nymi pod uwagę przy wy-
łanianiu zwycięzców było 
m. in. preferowanie stałego 
zatrudnienia i przestrzeganie 
bezpieczeństwa i standardów 
pracy oraz umożliwianie 
pracownikom nieskrępo-
wanego zrzeszania się w 
związki zawodowe.

W czwartej edycji akcji 
„Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom” wyróżniono 12 
fi rm, w tym aż 4 z naszego 
regionu. O ich wyborze 
zdecydowała Komisja Cer-
tyfi kacyjna. W jej składzie 
znaleźli się przedstawicie-
le związku, Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP oraz 
prezydenta. – To, że jedna 
trzecia pracodawców, którzy 
otrzymali certyfi kat pochodzi 
ze Śląska, na pewno cieszy. 
Oni sami po uroczystości 
mówili, że to wielki zaszczyt 
i nie spodziewali się nawet, 
że to wyróżnienie wywoła 
u nich tyle pozytywnych 
emocji. Niestety w naszym 
regionie jest też bardzo dużo 
fi rm, które na ten certyfi kat 
na pewno nie zasługują i nad 
tym ciągle musimy pracować 
– powiedziała Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności, 
która reprezentowała nasz 
Region na uroczystościach 
w Belwederze.

Wśród śląskich praco-
dawców wyróżnionych w 
czwartej edycji konkursu 
„Pracodawca Przyjazny Pra-
cownikom znalazły się:

Isuzu Motors Polska
To pierwsze tego typu wy-
różnienie dla tyskiej fi rmy 
produkującej silniki samo-
chodowe. Jednym z głów-
nych kryteriów oceniania 
kandydatów ubiegających 
się o certyfi kat „Pracodawca 
przyjazny pracownikom” 
był poziom umów na czas 
nieokreślony w fi rmie. Jak 
przekonuje Jacek Urbańczyk, 
przewodniczący Solidarno-
ści w Isuzu, stabilność za-
trudnienia w tyskiej fabryce 
stoi na bardzo przyzwoitym 
poziomie. – Do niedawna 
mieliśmy również wysoki 
współczynnik pracowni-
ków zatrudnionych za po-
średnictwem agencji pracy 
tymczasowej. Jednakże w 
wyniku rozmów i naszych 
nacisków udało się obniżyć 
ten współczynnik. Znaczna 

część pracowników agencyj-
nych dziś jest zatrudniona 
przez Isuzu, a pracownicy 
tymczasowi stanowią obec-
nie tylko ok. 10 proc. załogi, 
co, zważywszy na specyfi kę 
branży, jest naprawdę do-
brym wynikiem – przeko-
nuje Urbańczyk. 

Kandydaci do tytułu „Pra-
codawcy przyjaznego pra-
cownikom” muszą również 
respektować zasady dialo-
gu społecznego. W Isuzu 
się to udaje. – Nie ma się 
co czarować. Na linii pra-
codawca – związek zawo-
dowy muszą pojawiać się 
konfl ikty. Zawsze staramy 
się jednak dojść do poro-
zumienia, zanim spór się 
zaostrzy. Mimo że często 
negocjacje są bardzo trudne, 
chociażby dlatego, że nasz 
zakład jest częścią między-
narodowego koncernu, to 
zazwyczaj udaje się nam 
osiągnąć kompromis – mówi 
szef zakładowej „S”.

– Solidarność pojawiła 
się w Isuzu w 2005 roku, a 
fi rma istnieje od 1998 roku. 
Na początku pracodawca 
nie był przyzwyczajony do 
tego, że w zakładzie działa 
związek, natomiast teraz 
wydaje mi się, że ma świa-
domość roli, jaką odgrywa 
strona społeczna. Najważ-
niejsze jest jednak to, że nie 
ma w Isuzu prób osłabiania 
czy niszczenia związku, co 
niestety zdarza się w innych 
zakładach z naszej branży 
– dodaje Urbańczyk. 

Huhtamaki 
Foodservice Polska 
– Wszystkie problemy rozwią-
zywane są w drodze konsultacji 
ze związkiem zawodowym. 
Pracodawca rozmawia z nami 
o kwestiach związanych z 
pracownikami, takich jak 
wybór lekarzy specjalistów 
czy poziom zatrudnienia. 
Rozmawia też z nami o sy-
tuacji ekonomicznej spółki 
– mówi Adam Flakus, prze-
wodniczący Solidarności w 
Huhtamaki Polska. W skład 
komisji wchodzi zakład w 
Czeladzi oraz w Siemiano-
wicach Śląskich.

Przewodniczący podkreśla, 
że Huhtamaki Foodservice 
Polska spełnia wszystkie prze-
słanki określone w regulami-
nie konkursu „Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom”. 
Uzwiązkowienie przekra-
cza 50 proc., a podstawową 
formę zatrudnienia większo-
ści pracowników stanowią 
umowy na czas nieokreślo-
ny. Zatrudnienie poprzez 
agencję pracy tymczasowej 
odbywa się sezonowo i jest 
ograniczone do niezbędnego 
minimum. – Zdarza się też 
tak, że pracownik agencji, 
który się sprawdzi, jest przyj-
mowany na stałe – dodaje 
Adam Flakus.

Huhtamaki Foodservice 
Polska produkuje naczynia 
jednorazowe i opakowania 
dla gastronomii oraz handlu 
detalicznego. W spółce zatrud-
nionych jest 330 osób.

Śląski Ogród 
Zoologiczny
– To ogromna nobilitacja 
zwłaszcza, że jeszcze kilka lat 
temu w śląskim ZOO, które 
wówczas funkcjonowało w 
spółce Wojewódzki Park Kul-
tury i Wypoczynku, bardzo 
źle się działo – mówi Andrzej 
Batog z zakładowej Solidarno-
ści. – Gdy dwa lata temu ZOO 
zostało wydzielone z WPKiW 
i rozpoczęło funkcjonowanie 
jako samodzielna jednostka 
Urzędu Marszałowskiego, 
minęły kłopoty z ciągłym 
brakiem fi nansów na bieżą-
ce utrzymanie ogrodu i na 
wykarmienie zwierząt. A co 
najważniejsze, załoga zyskała 
wreszcie pewność zatrudnienia 
i comiesięcznych, termino-
wych zarobków, wyższych niż 
w poprzedniej spółce – pod-
kreśla Andrzej Batog. Dodaje, 
że teraz w ZOO są środki na 
wypłaty trzynastej pensji, 
nagród jubileuszowych i od-
praw emerytalnych. Nie ma 
już zagrożeń, że z powodów 
oszczędnościowych ludzie 
mogą zostać zwolnieni. W 
fi rmie poprawiły się również 
warunki pracy. 

W ostatnim czasie zmie-
niające się przepisy prawa 
powodowały, że kilkakrot-
nie związki zawodowe były 
zmuszone renegocjować 
zapisy regulaminów pracy i 
wynagradzania. – Wraz z pra-
codawcą uczestniczyliśmy w 
opracowywaniu aneksów do 
tych dokumentów i wszelkie 

zmiany wprowadzane były 
po wspólnych ustaleniach. 
Jesteśmy przekonani, że taką 
dobrą współpracę pomiędzy 
pracodawcą i organizacjami 
związkowymi należy pro-
mować – podkreśla Andrzej 
Batog. 

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
w Bytomiu 
Kolejną fi rmą z naszego re-
gionu wyróżnioną certyfi -
katem „Pracodawca przy-
jazny Pracownikom” jest 
bytomski PEC. Wspólnym 
osiągnięciem pracodawcy i 
NSZZ Solidarność jest wy-
pracowanie w fi rmie part-
nerskich relacji. 

– Dialog budowaliśmy 
mozolnie krok po kroku. 
Nie zawsze było łatwo, ale 
z czasem nauczyliśmy się 
wzajemnie ze sobą współ-
pracować. Nie oznacza to, że 
wszystko w naszej fi rmie jest 
tak, jak byśmy tego chcieli, 
ale aby osiągnąć kompromis 
obie strony muszą trochę 
ustąpić. Najważniejsze, że 
kiedy pojawia się różnica 
zdań to rozmawiamy ze 
sobą po partnersku – mówi 
Roman Poloczek, przewod-
niczący Solidarności w by-
tomskim PEC-u. 

Jak zaznacza szef zakłado-
wej „S”, na decyzję o zgłosze-
niu pracodawcy do konkursu 
wpłynęły trzy główne czyn-
niki. – Po pierwsze, zapisy 
Zakładowego Układ Zbioro-
wy Pracy są przestrzegane 
bez jakichkolwiek nacisków 
czy upominania się strony 
związkowej. Druga sprawa 
to pracowniczy program 
emerytalny, czyli tzw. „trzeci 
fi lar”. W Bytomiu jesteśmy 
chyba jedyną fi rmą, w któ-
rej jest taki program, a i w 
skali kraju takich zakładów 
nie ma zbyt wiele. Po trzecie 
w naszym PEC-u udało się 
wypracować znakomite re-
lacje pomiędzy pracodawcą i 
radą pracowników – wylicza 
Poloczek. 

Bytomski PEC spełnia 
również inne podstawowe 
kryterium oceniania kan-
dydatów ubiegających się 
o certyfikat „Pracodawca 
przyjazny pracownikom”, 
jakim jest wysoki poziom 
umów na czas nieokreślony. 
– Problemy ze stabilnością 
zatrudnienia w naszej fi rmie 
w zasadzie nie występują. 
Na 180 zatrudnionych, tylko 
kilkanaście ma umowy na 
czas określony – podkreśla 
przewodniczący.

OPRAC: ŁK, AGA, BG, DIKK

Foto: Wojciech Grzedzinski/www.prezydent.pl

– Nie ma takiej drugiej nagrody. Jest mnóstwo nagród, które sobie pracodawcy nawzajem wręczają. 
Ale to nie to samo – powiedział Piotr Duda w Belwederze podczas uroczystości wręczenia certyfi katów 
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Pracodawcy Przyjaźni 
Pracownikom nagrodzeni

Zgoda nie musi oznaczać uległości. Zgoda to szukanie porozumienia i współdziałania – mówił podczas uroczystości prezydent RP

To, że jedna trzecia 
pracodawców, 
którzy otrzymali 
certyfi kat pochodzi 
ze Śląska, na 
pewno cieszy 
– mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.
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PKM Jastrzębie Zdrój
» ZWIĄZKI ZAWODOWE z Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej w Ja-
strzębiu Sp. z o.o. wynegocjowały wzrost 
miesięcznej premii dla wszystkich pracow-
ników w czwartym kwartale tego roku o 
10 proc. wynagrodzenia. Firma zatrudnia 
ok. 200 osób.
– Negocjacje trwały 1,5 miesiąca i były 
bardzo trudne. Do tej pory otrzymywaliśmy 
premię na poziomie 10 proc. wynagrodze-
nia, teraz będzie to 20 proc., czyli 2 razy 
więcej. Może nie jest to jakaś ogromna 
podwyżka, ale pensje pracowników PKM-u 
wzrosną de facto o 10 proc., co stanowi 
moim zdaniem konkretny pieniądz. Po 
nowym roku przystąpimy do kolejnych 
negocjacji płacowych dotyczących wzrostu 
stawek zasadniczych – mówi Grzegorz Szty-
mala, szef zakładowej Solidarności. 

Kopalnia Bobrek-Centrum
» ZWIĄZKOWCY Z SOLIDARNOŚCI z 
kopalni Bobrek-Centrum w Bytomiu zamie-
rzają zorganizować w zakładzie masówki, 
podczas których będą informować załogę 
o wydaniu przez prezydenta miasta nega-
tywnej opinii do planu ruchu kopalni.
Zdaniem związkowców opinia samorządo-
wa ma duży wpływ na ostateczną decyzję 
Okręgowego Urzędu Górniczego, dotyczącą 
zatwierdzenia planu ruchu. Przewidują, że 
jeśli OUG, odwołując się do niej, nie podpi-
sze tego dokumentu, to w styczniu zakład 
zostanie zamknięty. – Nie mam pojęcia, z 
czego wynika ta olbrzymia krótkowzrocz-
ność prezydenta Bytomia. Zamknięcie 
ostatniej kopalni w naszym mieści spowo-
duje dramatyczne skutki społeczne – mówi 
Marek Klementowski, wiceprzewodniczący 
zakładowej Solidarności. Kopalnia zatrud-
nia 3,5 tys. osób. Prawie drugie tyle pracu-
je w fi rmach kooperujących. Związkowcy 
przypominają, że jedno miejsce pracy w 
górnictwie generuje dodatkowo 3 lub 4 
miejsca zatrudnienia.

OPEL Polska
» 14 PAŹDZIERNIKA W GLIWICKIEJ 
fabryce Opla ofi cjalnie ruszyła produkcja 
sportowej, trzydrzwiowej Astry GTC. Pro-
dukcja tego modelu w śląskim zakładzie 
została zagwarantowana w podpisanym w 
ubiegłym roku przez zarząd General Mo-
tors i reprezentację pracowników koncernu 
„Planie dla przyszłości”. 
– W dokumencie udało nam się uzy-
skać wyłączność na produkcję astry GTC. 
Według założeń w przyszłym roku z taśm 
naszej fabryki ma zjechać 70 tys. samo-
chodów tego modelu. Dzięki temu nasi 
pracownicy w czasach niepewnej sytua-
cji na rynku i spadku sprzedaży nowych 
samochodów zyskują trochę stabilizacji 
– mówi Mariusz Król, szef Solidarności w 
gliwickim Oplu.

GZE Gliwice
» NA 25 PAŹDZIERNIKA zaplanowa-
ne zostało pierwsze spotkanie organizacji 
związkowych ze spółek Górnośląskiego Za-
kładu Energetycznego z przedstawicielami 
Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia, 
która dwa miesiące temu za 4,5 mld zł 
kupiła GZE od szwedzkiego koncernu 
energetycznego Vattenfall. – Zamierzamy 
rozmawiać na temat gwarancji zatrud-
nienia dla naszych pracowników oraz 
zachowania dotychczasowych uprawnień. 
Nieistotne czy dokument, który chcemy 
podpisać, będzie się nazywał pakiet, czy 
porozumienie. Nie chcielibyśmy wejść do 
grupy całkiem bezbronni. Tym bardziej, że 
jesteśmy już nowocześnie zrestrukturyzo-
wani, a pracownicy Tauronu dopiero prze-
chodzą przez ten proces – mówi Danuta 
Garbusińska, przewodnicząca Solidarności 
w GZE w Gliwicach.
Zgodnie z planami Vattenfalla sprzedaż 
GZE najprawdopodobniej zostanie sfi nali-
zowana do końca roku.

OPRAC. BEA, ŁK

WIEŚCI z branż

Brak pieniędzy na in-
westycje i brak ludzi 
do pracy w kopalniach 
Katowickiego Holdin-
gu Węglowego – to w 
ocenie związkowców 
z Solidarności podsta-
wowe przyczyny złego 
stanu bezpieczeństwa 
pracy w spółce. 

– W planach tech-
niczno-ekonomicznych 
kierownictwo holdingu 
zakłada poziom zatrud-
nienia potrzebny do 
wykonania wyznaczo-
nych zadań. Część z 
nich została przypisana 
firmom zewnętrznym, 
które wycofały się z 
przetargów, najpraw-
dopodobniej ze wzglę-
du na kiepską sytuację 
finansową KHW. Teraz 
te prace muszą wyko-
nać nasze załogi i coraz 
częściej okazuje się, że 
w kopalniach holdin-
gu brakuje ludzi  do 
pracy. Zadania przy-
pisane dwóm, a nawet 
trzem osobom często 
wykonuje jeden górnik 

– mówi Piotr Bienek, 
szef związku w kopal-
ni  Śląsk i  wiceprze-
wodniczący górniczej 
Solidarności. 

W KHW, podobnie jak 
w pozostałych spółkach 
węglowych, poważny 
problem stanowi brak 
środków na budowę 
centralnej stacji klima-
tycznej. 

– Schodzimy z wy-
dobyciem na głęboko-
ści 1050 m pod ziemią. 
W naszych kopalniach 
są rejony, gdzie bez stacji 
klimatycznej nie sposób 
przepracować nawet 6 
godzin, ze względu na 
wysokie temperatury. 
Praca w temperaturze 
powyżej 28 stopni ma 
niszczący wpływ na 
ludzki organizm – pod-
kreśla przewodniczący 
Solidarności w kopalni 
Śląsk.

Na razie KHW zain-
westował tylko w bu-
dowę rejonowej klima-
tyzacji w KWK Wujek 
Ruch Śląsk. Stacja ma 

zostać oddana do użyt-
ku w przyszłym roku. 
W obecnej sytuacji fi-
nansowej holdingu za-
trudnieni nie mogą li-
czyć na więcej inwestycji 
w bezpieczeństwo pracy 
w spółce. 

– Każdego roku nasi 
pracodawcy wykazują, 
ile miliardów złotych 
przeznaczają na poprawę 
bezpieczeństwa pracy 
w kopalniach. Zastana-
wiające, że w tym zesta-
wieniu znajdują się też 
nakłady ponoszone na 
zakup maszyn, obudów 
zmechanizowanych i 
urządzeń do produk-
cji – mówi Piotr Bienek 
– Paradoksalne, ale w 
programach poprawy 
stanu bezpieczeństwa, 
opracowywanych przez 
każdą kopalnię spółki, 
wpisane są również za-
dania z zakresu prawa 
geologicznego i górni-
czego – dodaje wiceprze-
wodniczący górniczej 
Solidarności.

BG

Halina Cierpiał, przewodni-
cząca Regionalnego Sekreta-
riatu Ochrony Zdrowia NSZZ 
Solidarność otrzymała hono-
rową odznakę Zasłużony dla 
Ochrony Zdrowia. To presti-
żowe wyróżnienie odebrała 
podczas ogólnopolskich ob-
chodów Dnia Ratownictwa 
Medycznego, które odbyły 
się 13 października w Kra-
kowie. Uczestniczył w nich 
przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda.

– Halina jest człowiekiem, 
który dla służby zdrowia robi 
bardzo dużo. Upomina się o 
prawa pracownicze i pienią-
dze dla szpitali, występuje 
w imieniu pacjentów i pra-
cowników – mówi Joanna 
Lukosek, wiceprzewodni-
cząca RSOZ.

Podczas gali statuetką św. 
Gerarda (patrona ratowników) 
uhonorowana została Sekcja 
Krajowa Pogotowia Ratun-
kowego i Ratownictwa Me-
dycznego NSZZ Solidarność. 
Jej przewodniczący Jacek 
Szarek jest związkowcem z 
naszego regionu, kieruje też 
sekcją regionalną. 

Statuetka św. Gerarda to 
jedno z najważniejszych od-
znaczeń resortowych. W tym 
roku ministerstwo zdrowia 
przyznało tylko trzy takie 
statuetki. Sekcja Krajowa 
Pogotowia Ratunkowego i 
Ratownictwa Medycznego 
została nagrodzona w ka-
tegorii „instytucje wspiera-
jące” za zasługi dla rozwoju 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego i udział w pra-
cach nad ustawą o systemie 
ratownictwa. – Cieszę się, że 
relacje między partnerami 
społecznymi w tej branży są 
dobre – podkreślał Jacek Szarek 
podczas uroczystości.

Za wieloletnią pracę w 
ratownictwie medycznym 
wyróżniona została też 
Joanna Kuś-Bobowiec z 
pogotowia bytomskiego, 
członek tamtejszej komisji 
zakładowej NSZZ „S”. 

Tegoroczne obchody 
zostały połączone z jubileu-
szem 120-lecia krakowskie-
go pogotowia ratunkowego 
– pierwszego na ziemiach 
polskich.

AK

P
rotest zorganizo-
wano przeciwko 
niskim płacom 
i łamaniu praw 
pracowniczych 

w ZUS. Spór zbiorowy w 
fi rmie trwa od 16 września. 
Związki zawodowe domaga-
ją się dokończenia realizacji 
porozumienia płacowego 
sprzed 3 lat oraz 600-złoto-
wej podwyżki dla każdego 
pracownika od początku 
przyszłego roku. Przedmio-
tem sporu zbiorowego są 
też kwestie organizacyjne 
w fi rmie oraz nieprzestrze-
ganie prawa związków za-
wodowych do informacji o 
sytuacji w zakładzie.

– Pikieta pokazała, że 
spór nie jest wymysłem 
związkowców, tylko wynika 
z determinacji pracowników. 
O tym jak duża jest ta deter-
minacja, świadczy chociaż-
by to, że była to pierwsza 
pikieta pracowników ZUS 
przeciwko pracodawcy w 
historii. Tak źle po prostu 
jeszcze nie było – mówi 
Damian Eksterowicz, wi-
ceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Ubezpieczeń NSZZ 
Solidarność. – Dzisiejszy 
protest to sygnał dla praco-
dawcy, że załoga nie godzi 
się już na dotychczasowe 
warunki pracy i płacy. Jeśli 

w dalszym ciągu będziemy 
lekceważeni, zaprotestu-
jemy w inny sposób, np. 
poprzez strajk włoski – 
dodaje Ewa Brożek, wice-
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Jeszcze w trakcie pikiety 
kierownictwo ubezpieczy-
ciela poleciło dyrektorom 
poszczególnych oddziałów 
przesłanie listy pracowników, 
którzy w dniu pikiety wzięli 
urlop. – Naszym zdaniem 
jest to próba zastraszenia 
pracowników. W dalszym 
ciągu trwa również bezpraw-
ny, naszym zdaniem, zakaz 
wieszania związkowych 
fl ag na budynkach ZUS-u, 
ciężko więc mówić o jakiej-
kolwiek zmianie postawy 
pracodawcy. Nadal mamy 
do czynienia z tą samą aro-
gancją i lekceważeniem 
strony społecznej – mówi 
wiceszef SKU.

W pikiecie, zorganizo-
wanej przez „Solidarność” 

i inne związki działające w 
fi rmie, uczestniczyło ok. 
800 osób, w tym ok. 100 z 
naszego regionu. Protestu-
jący mieli ze sobą transpa-
renty „Jestem człowiekiem, 
a nie MPK” (MPK to skrót 
terminu „Miejsce powsta-
wania kosztów”), podobi-
znę śmierci z hasłem „Tnę 
etaty w ZUS” oraz tabliczkę 

z napisem “Zwolnienia w 
ZUS – emerytury po ter-
minie”. Na proteście nie 
zabrakło też kukły preze-
sa fi rmy.

We wtorek 18 październi-
ka odbyła się pierwsza tura 
rokowań w ramach sporu 
zbiorowego, którego praco-
dawca wcześniej nie uzna-
wał. – Pracodawca wreszcie 

przyjął do wiadomości, że 
w zakładzie trwa spór, na 
tym jednak kończą się dobre 
wiadomości. Spotkanie nie 
przyniosło żadnych efektów, 
jedynie ogólnikowe zapew-
nienia ze strony pana pre-
zesa – relacjonuje Damian 
Eksterowicz.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
DIKK

„Zwolnienia w ZUS – emerytury po terminie” – ostrzegali przed centralą 
fi rmy w Warszawie pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W pikie-
cie 12 października wzięło udział ok. 800 osób.

PRACOWNICY ZUS 
WALCZĄ O PODWYŻKI

Bezpieczeństwo pracy? Brakuje pieniędzy Nagrody dla związkowców

Foto: DIKK

Protestujący mieli ze sobą m.in. podobiznę śmierci z hasłem „Tnę etaty w ZUS”

To była to 
pierwsza pikieta 
pracowników 
ZUS przeciwko 
pracodawcy w 
historii.
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Zatrudnianie pracowników za 
pośrednictwem agencji pracy 
tymczasowej i na różnego 
rodzaju umowach cywilno-
prawnych i czasowych nie 
jest tylko polskim problemem. 
Niepewne „śmieciowe” formy 
świadczenia pracy gwałtownie 
rozprzestrzeniają się na całym 
świecie – to najważniejsze 
wnioski płynące z sympozjum 
zorganizowanego w Gene-
wie przez Międzynarodową 
Organizację Pracy.

Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele organizacji związko-
wych z kilkudziesięciu państw. 
Solidarność reprezentowała 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik 
z Biura ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych oraz Współpra-
cy Zagranicznej.

Jej zdaniem, sympozjum 
zdecydowanie pokazało, że 
skutki ogólnoświatowego 
kryzysu są przerzucane na 
pracowników. – To zatrważa-
jące. Kryzys spowodowany na 
poziomie makroekonomicz-
nym w sektorze banków i fi -

nansów przekłada się na naj-
słabszych – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

Podkreśla, że podczas kon-
ferencji padło stwierdzenie, 
że kryzys wywołał „wojnę 
świata pracy”. Doszło do nie-
zdrowej konkurencji na po-
ziomie miejsc pracy, walki o 

jakąkolwiek pracę kosztem 
lepszego wynagrodzenia, czy 
warunków zatrudnienia. 

Kryzys zmienił też postawy 
pracodawców, którzy masowo 
wykorzystują zatrudnianie za 
pośrednictwem agencji, na 
podstawie umów cywilno 
prawnych i kontraktów. Za 

śmieciową formę świadczenia 
pracy uważa się też pseudo-
samozatrudnienie.

– Byłam zaskoczona skalą 
tego zjawiska. Do tej pory w 
wielu krajach te rozwiązania 
były propagowane jako do-
tyczące uelastycznienia czasu 
pracy. Ich promocja ma rze-
czywiście głębokie uzasadnie-
nie w przypadku zastąpienia 
pracownika korzystającego z 
urlopu macierzyńskiego, czy 
stopniowego wychodzenia z 
rynku pracy pracowników 
osiągających wiek emery-
talny. Te wszystkie formy 
zatrudnienia mają sens, ale 
w ściśle określonych warun-
kach. Tymczasem na całym 
świecie są wykorzystywane 
przez pracodawców, którzy 
szukają ochrony wyników fi -
nansowych – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

W trakcie genewskiego sym-
pozjum związkowcy podkre-
ślali, że ogólnoświatowy trend 
wykorzystywania „pseudo” 
elastycznych form zatrud-

niania pracowników będzie 
trudno zatrzymać. – Bardzo 
dużo zależy od związków 
zawodowych. To one są w 
stanie w mikroskali odnosić 
sukcesy i bronić pracowni-
ków przed „śmieciowymi” 
formami świadczenia pracy 
– dodaje.

Uczestnicy warsztatów 
zwrócili też uwagę na koniecz-
ność wprowadzenia zmian do 
prawa pracy. W Polsce osoby 
zatrudnione na podstawie ta-
kich umów nie mogą należeć 
do związku zawodowego. 
W krajach skandynawskich, 
gdzie uzwiązkowienie jest 
wysokie, taka możliwość ist-
nieje. Tam członkami związ-
ku są nawet studenci i osoby 
samozatrudnione.

Podczas konferencji okaza-
ło się, że jednym ze sposobów 
na pozyskiwanie taniej siły 
roboczej jest program Work 
and Travel, popularny także 
wśród polskich studentów. 
Agencje pośrednictwa pracy 
proponują europejskim stu-

dentom kilkumiesięczną wizę 
do Stanów Zjednoczonych. 
Tam podejmują zatrudnienie, 
potem mają trochę czasu 
na zwiedzanie. Ich wkład 
fi nansowy w zorganizowa-
nie wyjazdu jest niewielki, 
nie płacą też za mieszkanie. 
Pracują za symboliczne pie-
niądze, bo najważniejszy 
jest sam pobyt w USA. – W 
wyniku takiego działania 
w fi rmie HERSHEY produ-
kującej wyroby czekolado-
we średnie wynagrodzenie 
spadło z 18 do 8 dolarów za 
godzinę – mówi Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

Uczestnicy konferencji 
wzięli także udział w mani-
festacji zorganizowanej przez 
szwajcarskie organizacje związ-
kowe. Demonstracja miała 
zwrócić uwagę na problem 
nieuznawania praw działa-
czy związkowych i działań, 
które podejmują w obronie 
pracowników oraz poprawy 
warunków zatrudnienia.

AK

Kryzys wywołał „wojnę w świecie pracy”

Na ile w Polsce koncepcje 
społecznej odpowiedzialności 
w biznesie i etyki biznesu są 
wcielane w życie, a na ile są 
słownikowymi pojęciami?

– Te terminy są sobie bar-
dzo bliskie. Ale, aby w bizne-
sie działać etycznie, trzeba 
być odpowiedzialnym, a 
w przypadku wielu praco-
dawców można mówić o 
bardzo ograniczonej odpo-
wiedzialności. Czas, kiedy 
byłam Głównym Inspek-
torem Pracy oraz wiele lat 
przepracowanych w Solidar-
ności pokazały mi istniejące 
nieprawidłowości, a czasem 
wręcz patologie. Jak wynika 
z corocznych sprawozdań 
PIP, rośnie liczba wykroczeń 
przeciwko prawom pracow-
nika, które inspektorzy w 
2010 r. stwierdzili u ponad 
22 tys. skontrolowanych 
pracodawców. W ciągu ostat-
nich 3 lat najszybciej rosną 
nieprawidłowości związane 
z wypłacaniem wynagrodzeń 
i innych świadczeń wynika-
jących ze stosunku pracy. 
W 2008 r. decyzje płacowe 
dotyczyły 82 tys. pracowni-
ków na łączną kwotę 91 mln 
300 tys. zł, a w 2010 roku tych 
decyzji było już prawie 118 
tys. Zaś kwota należności do 
wypłacenia pracownikom po-
dwoiła się i wyniosła ponad 
180 mln zł. 

Jakie są jeszcze najczęstsze 
wykroczenia pracodawców 
przeciwko prawom pracow-
ników?

– Dotyczą niezmiennie od 
lat niezgodnego z prawem 
pracy zastępowania umów 
o pracę umowami cywilno-
prawnymi, które potocznie 
nazywane są śmieciowymi, 
gdyż zatrudnienie na ich 
podstawie pozbawia całko-
wicie ochrony wynikającej 
z Kodeksu pracy. A przecież 
dotyczą one najczęściej ta-
kich samych pracowników, 
wykonujących identyczną 
pracę. Wykorzystuje się tu 
niewiedzę, młody wiek, brak 
doświadczenia oraz istnie-
jące bezrobocie. Niezwykle 
uciążliwe i niebezpieczne dla 
demokratycznego państwa 
prawa oraz dla rozwoju dia-
logu społecznego są także 
bezpodstawne zwolnienia z 
pracy. Przykre, że to są sprawy 
i problemy, o których robi 
się głośno dopiero w trakcie 
kampanii wyborczej. Jednak 
są to problemy, które istnieją 
w naszym kraju od wielu lat 
i nie bardzo wpisują się w 
defi nicje odpowiedzialności 
czy etyki w biznesie. 
Czy nie można ich uregulo-
wać prawnie?

– Teoretycznie tak było-
by najłatwiej. Dać pracow-
nikom formalne narzędzia, 

zwiększyć kompetencje 
inspektorów pracy itp. W 
praktyce różnie to wygląda. 

Co z tego, że pracownicy 
mają „prawo” do tworze-
nia struktur związkowych, 

skoro przewodniczącego 
tymczasowej komisji zakła-
dowej zwalnia się z powodu 
„redukcji etatu” lub utraty 
zaufania. A nawet przegrana 
w sądzie z takiego powodu 
oznacza zwykle dla praco-
dawcy najwyżej konieczność 
zapłacenia śmiesznie małego 
odszkodowania. Problem 
tkwi w świadomości. Oczy-
wistą rzeczą jest, że każdy 
ma prawo się bogacić. Nie 
powinno nikogo razić to, że 
prezes małego czy średniego 
przedsiębiorstwa przyjeżdża 
do pracy samochodem za 
milion złotych. Jeśli jednak 
pracownik jego fi rmy pracu-
je za 1200 zł na podstawie 
umowy zlecenia, często w 
godzinach nadliczbowych, 
które przy tej postaci zatrud-
nienia formalnie nie istnie-
ją, a pytając o 100 złotową 
podwyżkę słyszy „nie”, to 
musi to budzić społeczną 
dezaprobatę i pytanie: gdzie 
tu jest etyka? Przypomnij-
my sobie, jak głośno było 
wokół solidarnościowego 
projektu podniesienia płacy 
minimalnej. Pojawiały się 
wtedy głosy mówiące o 
tym, że to zły pomysł, bo 
pracodawców nie będzie 
na to stać, że zwiększy się 
procent zatrudnianych na 
tzw. „zlecenia” i umowy o 
dzieło, a przecież nie cho-

dziło w tym przypadku o 
wielkie kwoty.
Zrozumiałe jest, że etyka 
w biznesie powinna obo-
wiązywać pracodawców i 
pracowników, ale czy jed-
nak inicjatywa nie powinna 
leżeć po stronie tej silniej-
szej grupy?

– Pracownik to nie koszt, 
a inwestycja. Pomijając kwe-
stie takie jak efektywność, 
wydajność w pracy, chodzi 
właśnie o etykę, która rze-
czywiście powinna działać 
obustronnie. Bo przecież nie 
tylko od pracodawców należy 
tego wymagać. Zapewniam 
jednak, że jeśli pracownik 
czuje, że jest w fi rmie sza-
nowanym człowiekiem, a 
nie trybikiem, który dzięki 
łaskawości prezesa dostaje 
wynagrodzenie w kwocie, 
jaką prezes przeznacza pew-
nie na biznesowy obiad, to 
taki pracownik na pewno 
będzie dobrą inwestycją i nie 
porzuci fi rmy przy pierwszej 
lepszej okazji. Etyka, odpo-
wiedzialność – to przecież 
wartości, które ma w sobie 
każdy, a przynajmniej każdy 
powinien je rozumieć. Nie 
trzeba encyklopedycznych 
defi nicji i unijnych regulacji, 
by pracodawcy i pracownicy 
wiedzieli, jak w swoich przed-
siębiorstwach żyć etycznie 
i odpowiedzialnie. 

Z Bożeną Borys-Szopą, prawnikiem Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, radną Sejmiku Wojewódzkiego i byłą 
Główną Inspektor Pracy rozmawia Beata Gajdziszewska.

Problem etyki w biznesie 
tkwi w świadomości 

W trakcie sympozjum podkreślano, że ogólnoświatowy trend wyko-
rzystywania umów śmieciowych będzie trudno zatrzymać

Foto: TŚD

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

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2011 r.):  3.366,11 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

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

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2011 r.):  728,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2011 r.):  2.822,66 zł

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:

W związku z 30. rocznicą pa-
cyfi kacji kopalni Wujek Sekcja 
Krajowa Oświaty i Wychowania 
NSZZ Solidarność oraz Śląski Ku-
rator Oświaty organizują ogól-
nopolski konkurs dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadpod-
stawowych pt. „PRL państwem 
stanu wyjątkowego”.

Podstawowym celem dwu-
etapowego konkursu jest rozwi-
janie i pogłębianie zainteresowań 
uczniów historią Polski w latach 
1956-1989, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanu wojen-
nego. Konkurs służy również 
motywowaniu uczniów do 
samodzielnego pogłębiania wie-
dzy i umiejętności z historii oraz 
rozwijaniu historycznego myśle-

nia o charakterze przyczynowo
-skutkowym. Etap wojewódzki 
zorganizowany zostanie 25 
października, a w dniach 14-15 
grudnia w Katowicach odbędzie 
się fi nał krajowy. 

Dla zwycięzców konkursu 
organizatorzy przygotowali bar-
dzo atrakcyjne nagrody, m.in. 
5-dniowy wyjazd do Brukseli. 
– Czynimy również starania, by 
nagrodzić indeksem wyższej 
uczelni licealistę, który wygra 
konkurs – informuje mówi 
Lesław Ordon, przewodniczą-
cy Regionalnego Sekretariatu 
Oświaty i Wychowania NSZZ 
Solidarność, a zarazem organi-
zator konkursu. 

BEA 

PRL państwem stanu wyjątkowego

Rozporzadzenie w sprawie czasu letniego:

O
b e c n i e  m a m 
umowę na czas 
nieokreślony, ale 
w fi rmie trwają 
zwolnienia i boję 

się o swoją posadę. Pracodawca 
zwalniał dotąd głównie osoby 
zatrudnione za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej oraz 
osoby z umowami na czas okre-
ślony, ale ostatnio rozwiązano też 
umowy z pracownikami zatrud-
nionymi na czas nieokreślony. I 
tu pojawia się moje pytanie: czy 
istnieje jakiś przepis mówiący o 
tym, że w pierwszej kolejności 
mają być zwalniane osoby z 
agencji lub z umowami na czas 
określony, czy kolejność zwolnień 
zależy tylko od pracodawcy? Czy 
pracownik posiadający umowę 
na czas nieokreślony nie powi-
nien być w jakimś stopniu lepiej 
chroniony?

Nie ma przepisu, który 
mówiłby, w jakiej kolejności 
pracodawca powinien zwalniać 
pracowników (w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby). 
Taki przepis byłby wręcz nie-
zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa pracy, w 
szczególności z art. 183a § 1 
K.p., który nakazuje równo 
traktować pracowników w 

zakresie nawiązania i rozwiąza-
nia stosunku pracy, warunków 
zatrudnienia, awansowania 
oraz dostępu do szkolenia w 
celu podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych, w szczególno-
ści bez względu na płeć, wiek, 
niepełnosprawność, rasę, reli-
gię, narodowość, przekonania 
polityczne, przynależność 
związkową, pochodzenie et-
niczne, wyznanie, orientację 
seksualną, a także bez względu 
na zatrudnienie na czas okre-
ślony lub nieokreślony albo 
w pełnym lub w niepełnym 
wymiarze czasu pracy. Przepis 
ten, a także art. 183a § 3 i 4 K.p., 
zabraniają dyskryminowania 
w zatrudnieniu i traktowania 
pracowników w porównywal-
nej sytuacji mniej korzystnie 
niż innych pracowników.

Ponadto w świetle art. 30 
§ 4 K.p. stwierdzić należy, że 
pracownicy zatrudnieni na 
czas nieokreślony są i tak lepiej 
chronieni, gdyż pracodaw-
ca w treści wypowiedzenia 
umowy o pracę zawartej na 
czas nieokreślony powinien 
wskazać przyczynę uzasadnia-
jącą wypowiedzenie umowy. 
Potwierdzają to też dłuższe niż 
w przypadku umów zawar-

tych na czas określony okresy 
wypowiedzenia, które zależne 
są od okresu zatrudnienia u 
danego pracodawcy (art. 36 
§ 1 K.p.).

Pracodawca przy zwalnia-
niu pracowników powinien 
przede wszystkim kierować 
się dobrem zakładu pracy. Jeśli 
efektywność czy wydajność 
pracowników zatrudnionych 
na czas określony lub zatrud-
nionych przez agencję pracy 
tymczasowej jest wyższa niż 
pracowników ze stałymi umo-
wami, to w pełni zasadne będzie 
pozbywanie się właśnie takich 
„stałych” pracowników. Praco-
dawca ma prawo kierować się 
też chęcią obniżenia kosztów 
zatrudnienia, a te mogą być 
znacznie niższe przy zatrud-
nianiu pracowników w ramach 
tzw. outsourcingu.

Ponadto przy dokonywaniu 
wyboru, których pracowników 
zostawić, a których zwolnić, 
pracodawca powinien brać 
pod uwagę ich doświadczenie 
zawodowe, kwalifi kacje, umie-
jętności, efekty pracy, a także 
sytuację osobistą pracownika. 
O tym, że i takie kryterium, 
jak sytuacja osobista pracow-
nika, może zadecydować o 

tym, czy zachowa on swoją 
pracę, świadczy wyrok Sądu 
Najwyższego z 19 grudnia 
1996 r. (I PKN 46/96, OSNP 
1997/15/93) o następującej 
treści: „W razie zmniejszenia 
zatrudnienia wybór zwal-
nianego pracownika może 
być sprzeczny z zasadami 
współżycia społecznego wtedy, 
gdy jego sytuacja osobista jest 
znacznie gorsza niż pozosta-
łych pracowników (art. 8 w 
związku z art. 45 K.p.)”.

Wśród innych ciekawych 
wyroków Sądu Najwyższego 
należy zwrócić uwagę na wyrok 
SN z 27 listopada 1997 r. (I PKN 
401/97, OSNP 1998/18/542), 
według którego „kontroli sądu 
pracy nie podlega ocena zasad-
ności przyjętej przez pracodaw-
cę decyzji o zmianie struktury 
organizacyjnej zakładu pracy w 
celu racjonalizacji i ogranicze-
nia zatrudnienia pracowników, 
lecz tylko ocena zasadności i 
słuszności przyjętych kryte-
riów doboru pracowników 
na stanowiska pracy i kwali-
fi kowania pracowników do 
zwolnienia z pracy”.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Pod koniec października po-
śpimy o godzinę dłużej, po-
wracamy bowiem do czasu 
zimowego i przestawiamy 
wskazówki naszych zegarków, 
cofając je o jedną godzinę.

Zmiana czasu z letniego 
na zimowy w latach 2009-
2011, polegająca na cofnięciu 
zegarków o jedną godzinę, 
wprowadzona została roz-
porządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie wprowa-
dzenia i odwołania czasu let-
niego środkowoeuropejskiego 
w latach 2009-2011 (Dz. U. z 
dnia 31 grudnia 2008 r.).

Za wprowadzaniem i od-
woływaniem czasu letniego 
stoją w szczególności wzglę-
dy ekonomiczne, takie jak 
lepsze wykorzystanie światła 

słonecznego przez obywateli 
i oszczędzanie energii elek-
trycznej, jednakże każdora-
zowe przystosowanie się do 
ponownej zmiany nie jest 
łatwe dla ludzi. W szczegól-
ności dotyczy to osób, które 
bez względu na wprowadzoną 
zmianę i tak muszą wstawać o 
stałej porze, np. rolników.

W tym roku zmiana czasu 
z letniego na zimowy nastąpi 
w niedzielę 30 października 
i tradycyjnie polegać będzie 
na przesunięciu zegarków 
z godziny 3 na 2 w nocy z 29 
na 30 października.

Realizacja przepisów, doty-
czących wprowadzenia i odwo-
łania czasu letniego środkowo-
europejskiego, może stwarzać 
problemy z rozliczeniem czasu 
pracy i naliczeniem wynagro-

dzenia, jakie należy wypłacić 
pracownikom, którzy świadczą 
pracę akurat tej nocy.

Osoby, które będą świad-
czyć pracę w nocy z 29 na 30 
października, w związku ze 
zmianą czasu z letniego na zi-
mowy będą musiały pracować 
o godzinę dłużej. Oznacza to, 
że pracownik, wykonując pracę 
w określonym przedziale cza-
sowym, np. od 22.00 do 6.00, 
w nocy, podczas której nastąpi 
zmiana czasu, przepracuje nie 
8, lecz 9 godzin.

Praca ponad 8 godzin stano-
wić będzie pracę w godzinach 
nadliczbowych, wynikających z 
przekroczenia dobowej normy 
czasu pracy, dlatego pracodaw-
ca za tę jedną godzinę będzie 
zobowiązany zapłacić oprócz 
normalnego wynagrodzenia, 

o jakim mowa w art. 80 K.p., 
także dodatek za pracę w 
nadgodzinach, zgodnie z art. 
1511 § 1 K.p.

Powstanie nadgodzin w 
przypadku pracy w trakcie 
zmiany czasu jest ewenemen-
tem, ale jest dopuszczalne, 
pomimo że Kodeks pracy 
– zgodnie z art. 151 § 1 K.p. 
– dopuszcza pracę w godzi-
nach nadliczbowych tylko w 
przypadku zaistnienia szcze-
gólnych potrzeb pracodawcy 
lub w razie konieczności pro-
wadzenia akcji ratowniczej 
w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, ochrony 
mienia lub środowiska albo 
usunięcia awarii.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Czy prawo reguluje kolejność 
zwalniania pracowników w fi rmie?

Zmiana czasu z letniego na zimowy a czas pracy w 2011 roku
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A MNIE to pasjonuje

P
ojedynek Damiana 
Jonaka z Alexem 
Bunemą był walką 
wieczoru gali „Wojak 
Boxing Night” w 

katowickim Spodku. Polski 
pięściarz od pierwszego gongu 
narzucił wysokie tempo i bar-
dzo szybko wybił Bunemie z 
głowy myśl o zwycięstwie. Na 
głowę i korpus Kongijczyka 
przez całą walkę spadał grad 
ciosów. Jonakowi bardzo 
szybko udało się zepchnąć 
przeciwnika do głębokiej 
defensywy. Polak wygrał na 
punkty w stosunku 100:89, 
100:89, 99:90. 

Zdaniem ekspertów poje-
dynek z Alexem Bunemą był 
najpoważniejszym wyzwaniem 
w dotychczasowej karierze 
Jonaka. Jednak doświadczony 
zawodnik z Demokratycznej 
Republiki Konga, który w 
swojej karierze walczył i wy-
grywał z mistrzami świata, w 
Katowicach nie miał absolut-
nie nic do powiedzenia. Wy-
kazał się jedynie odpornością 
na ciosy, choć walka kilka-
krotnie mogła zakończyć się 
przed czasem. Już na początku 
drugiej rundy, po potężnym 
podbródkowym Jonaka, Bu-
nema uklęknął w narożniku, 
jednak udało mu się wstać „na 
9”. Później jeszcze kilkakrot-
nie chwiał się na nogach, lecz 
do kolejnego liczenia już nie 
doszło. – Widziałem jego kilka 
walk i wiem, że jest groźny do 
ostatniej rundy. Mocno bije 
z obydwu rąk, trzeba bardzo 
uważać, bo jest niebezpieczny 
do ostatniej sekundy. Dosta-
łem kilka mocnych ciosów 
na korpus, ale na szczęście na 
głowę nie przyjąłem żadnego 

– powiedział Jonak po walce 
do dziennikarzy. 

W przeddzień pojedynku 
w cechowni bytomskiej kopal-
ni Bobrek-Centrum odbyło się 
ofi cjalne ważenie pięściarzy. 
Polak wniósł na wagę 69,700 
kg, z kolei jego rywal z Konga 
71,150 kg. Po ceremonii wa-
żenia bokserzy wymienili się 
upominkami. Damian Jonak 

wręczył Bunemie górniczy 
kask. – W imieniu załogi ko-
palni Bobrek-Centrum i swoim 
mam dla swojego przeciwnika 
pamiątkę z Polski, żeby głowa 
go nie bolała w czasie walki – 
powiedział polski pięściarz, 
wręczając niecodzienny pre-
zent. Zawodnik z Konga nie 
pozostał dłużny i sprezentował 
Jonakowi okulary, twierdząc, 

że będą one Polakowi potrzeb-
ne w ringu. 

Walka Damiana Jonaka z 
Alexem Bunemą była pierw-
szym pojedynkiem polskie-
go pięsciarza rozegranym na 
Śląsku od przeszło dwóch lat. 
W katowickiej hali Damiana 
dopingowało kilka tysięcy 
członków Solidarności z Do-
minikiem Kolorzem i Piotrem 
Dudą na czele. Kiedy pięściarz 
wychodził na ring, związkow-
cy utworzyli nad nim szpaler 
z fl ag Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 
Jak zwykle nasz mistrz walczył 
z logo związku na plecach.

– Uwielbiam tutaj walczyć. 
Kibice wprowadzają super at-
mosferę, dlatego chciałbym, 
aby tych walk na Śląsku było 
jak najwięcej. Każdy zawodnik 
przy takiej publiczności, która 
go mocno wspiera bardzo stara 
się, aby wypaść jak najlepiej. 
– powiedział bokser. – Byłem 
nieco spięty. Wyprowadza-
łem trochę za dużo ciosów, za 
bardzo chciałem pokazać, że 
jestem u siebie i dominować 
nad przeciwnikiem. W na-
stępnych walkach postaram 
się opanować temperament 
– zapewnił z uśmiechem Da-
mian Jonak.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

– Nie robię niczego, czego 
każdy człowiek nie mógłby 
zrobić. Nie ma nic szczególne-
go w tym, że gdy spotykam 
bezdomne, głodne zwierzęta, 
to kupuję im coś do zjedzenia. 
Dla maluchów oraz najbardziej 
pokaleczonych zwierząt szu-
kam domów – mówi Ewa Ma-
jewska, wiceprzewodnicząca 
Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność 
w Publicznych i Niepublicznych 
Zakładach Opieki Zdrowotnej 
w Katowicach. 

Od kilku lat pani Ewa z 
ogromnym zapałem pro-
paguje internetowe akcje 
dokarmiania czworonogów. 
Ich podstawowym i jedynym 
celem jest poprawa standardu 
bytu zwierząt w schroniskach, 
poprzez zbieranie środków 
fi nansowych z emisji reklam 
– Wystarczy tylko kliknąć na 
stronach nakarmpsiaka.pl i 
pustamiska.pl., by zapewnić 
posiłek jakiejś bezdomnej po-
dwórkowej sierocie. Również 
fi rmy produkujące karmy dla 
psów i kotów prowadzą akcję 
„Posiłek dla schroniska”. Jest 

mnóstwo takich akcji pomocy 
dla czworonogów. Wystarczy 
się tylko przyłączyć – przeko-
nuje pani Ewa. 

Na swojej drodze pani Ewa 
spotykała już wiele zwierząt 
skrzywdzonych przez ludzi. 
– Na moim osiedlu, przed kil-
koma laty w Sylwestra, ktoś 
przywiązał petardę do ogona 
myśliwskiemu wyżłowi. Pies 
ze strasznym skowytem przy-
biegł do bloku, w którym 
mieszkam. Bardzo krwawił. 
Zawiozłam go do zaprzy-
jaźnionego weterynarza. Po 
operacji wyżeł mieszkał na 
naszym piętrze. Dokarmiali 
go wszyscy sąsiedzi. Bezsku-
tecznie szukaliśmy jego właś-
ciciela. Gdy pies wydobrzał, 
oddaliśmy go do schroniska. 
Na szczęście ktoś go zaadop-
tował – opowiada.

Pani Ewa nie chce, by kto-
kolwiek porównywał ją do 
Wioletty Villas. – W domu 
mam tylko jednego kota, ale 
serce mam dla wszystkich 
zwierząt, które spotykam – 
mówi Ewa Majewska.

BEA

Łukasz Kubiak, górnik z ko-
palni Jankowice w Rybniku i 
członek Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności będzie walczył 
w mistrzostwach świata w ki-
ckboxingu, które rozpoczynają 
się 23 października w Skopje 
w Macedonii. Kubiak walczy w 
formule Low-Kick w kategorii 
do 57 kilogramów. 

– Będzie to mój debiut 
na tej prestiżowej imprezie i 
będę chciał się godnie zapre-
zentować. Jadę do Skopje po 
medal – zapowiada kickboxer. 
– Myślę, że złoty medal jest w 
zasięgu Łukasza i to jest nasz 
cel na tych mistrzostwach – 
mówi Tomasz Klamecki, tre-
ner Kubiaka.

Uprawia kickboxing i ta-
ekwondo-ITF. Walczy też w 
formule K1 i w Muay Thai. 
Na początku października 
podczas odbywających się 
w Rybniku mistrzostw Pol-
ski w taekwondo-ITF zdo-
był złoty medal w kategorii 
do 54 kilogramów. Trenerzy 
polskiej kadry w taekwon-do 

zaproponowali mu udział w 
mistrzostwach Europy w tej 
dyscyplinie. – Turniej mi-
strzowski odbywa się w tym 
samym czasie, co mistrzostwa 
świata w kickboxingu. Musia-
łem zdecydować i wybrałem 
mistrzostwa świata, bo to 

bardziej prestiżowa impreza 
– opowiada Kubiak

Łukasz Kubiak na co dzień 
pracuje w oddziale robót przy-
gotowawczych w kopalni Jan-
kowice. Po szychcie oddaje się 
swoim sportowym pasjom. – 
Nie jest łatwo łączyć pracę w 

kopalni z uprawianiem sztuk 
walki – przyznaje Kubiak, ale 
dodaje, że sport pozwala mu 
psychicznie odpoczywać po 
wyczerpującej i pełnej stresów 
pracy pod ziemią, a poza tym, 
jak podkreśla, jest urodzonym 
„fighterem” i walka to jego 
żywioł. Uprawianie sportu 
procentuje podczas pracy pod 
ziemią. – Przydaje się wytrzy-
małość i kondycja. Chłopaki 
czasem się dziwią, że właściwie 
nie pocę się podczas pracy – 
uśmiecha się Kubiak. 

Łukasz Kubiak oprócz tego, 
że jest czynnym zawodnikiem, 
trenuje też najmłodszych adep-
tów sportów walki. Jest wice-
prezesem Rybnickiego Klubu 
Taekwon-do Feniks-Arete. Jest 
też członkiem Solidarności w 
rybnickiej kopalni Jankowice. 
Związek wspiera jego karierę 
sportową, a on podczas walk 
i pokazów promuje Śląsko-
Dąbrowską Solidarność. Logo 
związku jest umieszczone na 
jego strojach. 

NY

Drużyna Solidarności z Zakładu 
Górniczego Sobieski zwycięży-
ła w IX Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej im. Kazimierza Zachni-
ka. Ich rywale, związkowcy z 
kopalni Borynia, dosłownie 5 
sekund przed zakończeniem 
fi nału stracili trzecią bramkę. 
Ostateczny wynik to 3:2 dla 
Sobieskiego.

Trzecie miejsce na podium 
zajęli piłkarze z Komisji Zakła-
dowej „S” z KWK Bielszowice. 
W meczu o trzecią lokatę po-
konali związkowców z kopalni 
Halemba 3:2. Najlepszym strzel-
cem turnieju okazał się Łukasz 
Olszewski z kopalni Borynia, 
a najskuteczniejszym bramka-
rzem Łukasz Tecław również 
z Boryni.

– Rozegraliście świetne 
mecze. Taka właśnie powin-
na być Solidarność twarda 
i skuteczna. Warto kontynuo-
wać ten turniej, ale może trze-
ba zastanowić się nad zmianą 
formy, żeby zdopingować inne 
branże – powiedział Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności podczas wręczania 
pucharów.

Turniej odbył się 16 paź-
dziernika w hali MCKiS w 
Jaworznie. Imprezę zorga-
nizowała Śląsko-Dąbrowska 
„S” wspólnie z Jaworznickim 
Klubem Mini Piłki Nożnej 
oraz Komisją Zakładową 
NSZZ „S” z ZG Sobieski. 

AGA

Damian Jonak jednogłośnie pokonał na punkty Alexa Bunemę w 
walce o pasy WBA Intercontinental oraz WBC Baltic. Polak dominował 
na ringu przez wszystkie 10 rund, bezlitośnie punktując przeciwnika. 

Jonak zmiażdżył Bunemę

Mam serce dla wszystkich 

Walka kilkakrotnie 
mogła zakończyć 
się przed czasem. 
Już w drugiej rundzie, 
po potężnym 
podbródkowym Jonaka, 
Bunema uklęknął w 
narożniku.

Kubiak podkreśla, jest urodzonym „fi ghterem” i walka to jego żywioł

Łukasz Kubiak jedzie po medal

Kiedy pięściarz wychodził na ring, związkowcy utworzyli nad nim 
szpaler z fl ag Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Z Sobieskiego najlepsi

Foto: Łukasz Kubiak
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Zwycięzcy IX Turnieju Halowej Piłki Nożnej im. K. Zachnika

Pani Ewa z propaguje internetowe akcje dokarmiania zwierząt


