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pracowników zakładów 
spółki Kopex Machinery 

ma zostać objętych 
kolejnymi już w tym roku 
zwolnieniami grupowymi.
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14 września Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła „Porozumienie na 
rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. – To historyczny dokument, bo chociaż 
reprezentujemy różne poglądy polityczne, to w sprawie rozwoju naszego województwa absolutnie się nie różnimy 
– powiedział przewodniczący WRDS Dominik Kolorz. 

WZAJEMNE ANIMOZJE POSZŁY NA BOK. 
MAMY PROGRAM ROZWOJU ŚLĄSKA
P

rzyjęte przez WRDS „Poro-
zumienie na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego” to 
program wszechstronnego 

rozwoju regionu opierający się na 
trzech zasadniczych kierunkach: 
reindustrializacji, metropolizacji 
i rewitalizacji. Zawiera on m.in. 
szereg projektów przemysłowych, 
energetycznych, rekomendacje 
budowy nowych dróg i moder-
nizacji kolei oraz innowacyjnych 
przedsięwzięć, które mają stanowić 
potężny impuls rozwojowy dla 
całego regionu. Dokument jest 
efektem prac zespołu ekspertów 
reprezentujących wszystkich part-
nerów społecznych zasiadających 
w Radzie – pracodawców, związki 
zawodowe, samorząd wojewódzki 
i rząd. – Wszystkie animozje poszły 
na bok. Po razy pierwszy od 21 
lat mamy dokument, który został  
opracowany przez mieszkańców 
Śląska dla ludzi mieszkających na 
Śląsku. To porozumienie to nie 
jest zbiór pobożnych życzeń, ale 
dokument, którego realizacja jest 
możliwa – podkreślał Dominik 
Kolorz, przewodniczący WRDS 
i szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

W posiedzeniu WRDS, podczas 
którego przyjęto „Porozumienie na 
rzecz zintegrowanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego” uczestni-
czył wicepremier i minister rozwoju 
Mateusz Morawiecki. – Powstał 
program gospodarczo-społeczny, 
który jest bardzo wartościowy. Ja 
nie tylko chciałbym pogratulować 
tego dokumentu. Uznaję również, że 
ma on bardzo wysoki poziom zbież-
ności z Strategią Odpowiedzialnego 
Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego 
– przyp. red.). To, które projekty i 
w jakiej formie zostaną wdrożone 
w ramach SOR, pozostanie jeszcze 
parę miesięcy przedmiotem naszych 

analiz, ale nie ma tutaj zasadniczych 
rozbieżności – zapowiedział wice-
premier Morawiecki

Odnosząc się do kwestii fi nan-
sowania projektów rekomendo-
wanych w „Porozumieniu na rzecz 
zintegrowanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego” stwierdził, 
że środki fi nansowe kierowane na 
inwestycje na Śląsku są bezpreceden-
sowe, najwyższe w historii. Wymienił 
m.in. 3,5 mld euro, które trafi ły do 
naszego regionu w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, 
inwestycje warte łącznie kilkaset 
mln zł które są przygotowywane 

w ramach Polskiego Funduszu 
Rozwoju oraz szereg projektów 
budżetowych, dzięki którym na 
Śląsk w najbliższych 5-7 latach 
trafi  od 2,5 do 3 mld zł. – Te środki 
są. Zadbajmy wspólnie o to, aby 
zostały jak najefektywniej wykorzy-
stane. Aby każda złotówka została 
wydana na inwestycje i na rozwój, 
a nie na wygodę i na przyjemności, 
np. na przysłowiowe aquaparki. To 
inwestycje i rozwój zbudują długo-
terminowy wzrost gospodarczy 
– podkreślił minister Morawiecki. 

Szef resortu rozwoju odniósł 
się również do zawartej w Poro-

zumieniu kwestii modernizacji 
bloków energetycznych o mocy 
200 MW. Podkreślił, że zapisy zawarte 
w Porozumieniu są w tej kwestii 
spójne z programem przygotowy-
wanym w Ministerstwie Energii. 
– Jestem przekonany, że „dwusetki” 
będą modernizowane, bo to jest 
najtańszy sposób na zmniejszenie 
ryzyka blackoutu i zwiększenie 
stabilności elektroenergetycznej 
kraju – zaznaczył wicepremier. 

Mateusz Morawiecki wspomniał 
w swoim wystąpieniu też o kwestii 
elektromobilności, która jest jednym 
z istotnych elementów Porozumienia. 

Autorzy tego dokumentu postulują 
pełną elektryfi kację transportu zbio-
rowego w aglomeracji śląskiej oraz 
budowę w naszym regionie fabryki 
elektrycznych autobusów. Wicepre-
mier stwierdził, że elektromobilność 
jest ogromną szansą dla województwa 
śląskiego, z punktu widzenia poprawy 
jakości powietrza. 

Przyjęty przez WRDS program 
został zarekomendowany Radzie 
Ministrów.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
GRZEGORZ PODŻORNY

Więcej na temat wybranych projektów 
programu czytaj na str. 4 i str. 5.

Sygantariusze Porozumienia

• Dominik Kolorz – przewodniczący WRDS, przedstawiciel NSZZ Solidarność

• Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego

• Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski

• Henryk Moskwa – przedstawiciel OPZZ

• Krzysztof Stefanek – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych

• Andrzej Piętka – przedstawiciel Konfederacji Lewiatan

• Jan Klimek – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
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Foto: TŚD



Z 
naszych miast wreszcie znikną 
korki. Skończy się jazda na zderzaku, 
kierowcy będą dla siebie mili i uprzejmi, 

nikt nie będzie się wciskał na sąsiedni pas i 
zajeżdżał drogi innym, a szeryfów lewego 
pasa niedługo będzie można spotkać już 
tylko w miasteczku westernowym w 
Żorach, którego nazwy nie wymienię, aby 
nie zostać posądzony o kryptoreklamę. 
Całe to szczęście spłynie na nas dzięki 
urzędnikom Ministerstwa Infrastruk-
tury, którzy szykują nowy znak drogowy 
nakazujący jazdę „na suwak” w miejscach 
zwężenia drogi. Nowy, cudowny znak jak 
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
rozwiąże wszystkie opisane wyżej bolączki 
miejskiego ruchu, a obywatelom zarówno 
zmotoryzowanym jak i pieszym będzie się 
żyło lepiej i bezpieczniej. 

Co prawda w przypadku innych znaków 
drogowych ta magia nie do końca działa, 
ale ministerialni urzędnicy nie są w końcu 
od czarowania tylko od produkowania 
nowych przepisów i tym samym uzasad-
niania, że są potrzebni. Nic to, że np. 
znaki dotyczące ograniczeń prędkości 
większość kierowców traktuje jedynie 
jako luźne, niezobowiązujące sugestie, 
w konsekwencji czego człowiek chcący 
jechać przepisowo, czuje się jak ostatni 
zawalidroga prowadzący melex na torze 
Formuły 1. Prędzej czy później, nawet 
przy najlepszych chęciach i największej 
determinacji do jazdy zgodnej z przepi-
sami, trzeba się dostosować i tak jak reszta 
jeździć za szybko. Znaki nie działają na 
mistrzów kierownicy, którzy wyprzedzają 
na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych 
czy podwójnej ciągłej, tylko po to, aby 200 
metrów dalej spotkać się z wyprzedzanym 
na czerwonym świetle. Zakazy zatrzy-
mywania i postoju, obowiązują tylko do 
czasu, gdy naciśnie się w aucie przycisk z 
namalowanym trójkątem, który w teorii 
włącza światła awaryjne, a w praktyce 
uruchamia funkcję: „mogę zaparkować, 
gdzie mi się podoba, bo ja przecież tylko 
na chwilę”. 

Obawiam się, że niestety nowy znak 
mający zrewolucjonizować kulturę jazdy 
na polskich drogach niewiele zmieni. Na 

mentalność cwaniaka wyhodowaną w PRL 
i zakonserwowaną w III RP nie pomoże 
żaden zakaz, nakaz, paragraf w kodeksie 
czy rozporządzenie do ustawy. Zwłaszcza 
gdy za złamanie prawa nie grozi poważna 
kara, a cwaniactwo, kombinatorstwo 
i zwykła bezczelność, choć oficjalnie 
potępiane, tak naprawdę są powszechnie 
tolerowane i uważane bardziej za zalety 
niż wady. Choć mandaty nakładane 

przez polską drogówkę w porównaniu 
z resztą Europy są naprawdę śmiesznie 
niskie, to i tak większość z nas psioczy na 
ich wysokość. Dla cwaniaka nawet 10 zł 
mandatu zawsze będzie krzywdzące. Bo 
mandat w jego mentalności nie jest zasłu-
żoną karą, tylko konsekwencją pecha, że 
ktoś go złapał. Cwaniak mandat zapłaci, 
ale kombinować będzie dalej, bo w jego 
mniemaniu to w gruncie rzeczy nic złego, 
zwykła zaradność, a kto myśli inaczej, 
ten skończony frajer, który do niczego w 
życiu nie dojdzie. Ta reguła działa niestety 
nie tylko na drogach. Cwaniakom opłaca 
się zatrudniać ludzi na czarno, nie płacić 
podatków, oszukiwać na każdym kroku i 
przy każdej okazji. Zaostrzenie kar pewnie 
by pomogło, ale żadna władza jakoś się do 
tego nie kwapi. Dlaczego? Odpowiedzcie 
sobie sami. 

TRZECI Z CZWARTĄ;)
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1000 zł
wyniesie w przyszłym roku najniższa 
emerytura, zapowiedział resort rodziny 
pracy i polityki społecznej. Obecnie najniższe 
świadczenie emerytalne wynosi 882,56 zł. 
Będzie to największa podwyżka minimalnych 
emerytur w historii. Wzrośnie również 
renta socjalna z kwoty 741,35 zł do 840 zł 
oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy z 676,75 zł do 750 zł. Koszty 
waloryzacji sięgną ponad 2,6 mld zł. Obecnie 
najniższe świadczenie emerytalne pobiera 
ok. 170 tys. osób. Z kolei emeryturę niższą 
od minimalnej otrzymuje ok 76 tys. Polaków.

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...
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Cwaniak mandat zapłaci, ale 
kombinować będzie dalej, bo w 
jego mniemaniu to w gruncie 
rzeczy nic złego, zwykła 
zaradność, a kto myśli 
inaczej, ten skończony frajer.

INNI napisali

500 euro 
na kulturę

M
ieszkańcy Włoch, którzy w tym 
roku kończą 18 lat mogą odbierać 
przyznane im z tej okazji przez 

rząd bony w wysokości 500 euro. Pieniądze 
mają zostać przeznaczone na kulturę. 
Z budżetu państwa na ten cel wydanych 
zostanie 290 milionów euro – poinformo-
wała Rzeczpospolita.

Jak tłumaczył cytowany przez dziennik 
Matteo Renzi, premier Włoch, inicjatywa ma 
na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu 
do kultury. Pieniądze każdy 18-latek może 
wydać według własnego uznania. Mogą 
zostać przeznaczone na zakup komputera, 
tabletu, książek oraz biletów na koncerty, do 
kina czy teatru, a także na muzykę i fi lmy 
dostępne na płatnych portalach internetowych.

Po załatwieniu formalności tegoroczni 
18-latkowie otrzymają specjalną kartę płat-
niczą, na zrealizowanie której będą mieli czas 
do końca przyszłego roku. Uprawnionych 
do skorzystania z rządowego programu jest 
576 tys. osób. W tej grupie znajdują się też 
18-latkowie z innych państw Unii Euro-
pejskiej mieszkający na stałe we Włoszech 
oraz imigranci spoza UE posiadający prawo 
pobytu i zameldowanie.

Pomysły 
na ciężkie plecaki

W
e Włoszech z roku na rok rośnie 
liczba „szkół bez plecaków”. 
Uczniowie nie noszą żadnych 

pomocy szkolnych, podczas lekcji korzy-
stają ze wspólnych podręczników, a zeszyty 
i piórniki zostawiają w szkole. W zeszłym 
roku szkolnym bez ciężkich tornistrów 
na plecach chodziło do szkoły 18 tys. 
młodych Włochów. Najwięcej szkół, bo 
aż 43, korzystających z takiego modelu 
jest w Toskanii.

Pomysłów na ulżenie uczniom nie 
brakuje także w Niemczech. W tym kraju 
bardzo popularne są szafki, w których 
dzieci zostawiają po lekcjach książki, by nie 
nosić ich do domu. Podobne rozwiązanie 
funkcjonuje także w Wielkiej Brytanii.

Polska należy do tych państw, w których 
problem przeciążonych plecaków jest 
lekceważony. Z badań opublikowanych 
przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) 
wynika, że co drugie polskie dziecko w wieku 
wczesnoszkolnym nosi za ciężki tornister. 
Według GIS ciężar plecaka powinien wynosić 
10-15 proc. masy dziecka, ale norma ta nie 
jest przestrzegana. Niektórzy uczniowie 
taszczą plecaki ważące nawet 11 kg. 

Gaz przez Polskę 
na Ukrainę

Jak donosi portal wnp.pl władze Ukrainy 
są zainteresowane budową transgranicz-
nego połączenia gazowego z Polską. 

Możliwość przysyłania gazu do naszego 
wschodniego sąsiada mogłaby być także 
bardzo korzystna dla naszego kraju. Już 
obecnie Polska dostarcza gaz zakupiony przez 
Ukrainę na zachodzie Europy, wykorzystując 
do tego celu punkt przesyłowy znajdujący 
się w Hermanowicach. Każdego dnia tą 
drogą można przesłać nieco ponad 4,25 
mln m3 tego surowca. Rocznie jest to ok. 1,5 
mld m3 gazu. Ta ilość w niewielkim stopniu 
zaspokaja potrzeby naszego wschodniego 
sąsiada. Ukraina rocznie zużywa bowiem 
ok. 40 mld m3 gazu, z czego połowę musi 
kupować za granicą. Głównymi kierunkami 
importowymi Kijowa są Węgry i Słowacja, 
ale z obydwu tych państw tłoczony jest na 
Ukrainę gaz rosyjski. Dlatego Kijów duże 
nadzieje wiąże z planami Polski związanymi 
z budową połączenia gazowego z Norwegią 
i importowania dużej ilości gazu z tego kraju. 
Zdaniem specjalistów inwestycja ta może 
zostać zrealizowana dopiero na przełomie 
obecnej i kolejnej dekady.

OPRAC. AGA

KRÓTKO

Wyższa płaca minimalna
» W PRZYSZŁYM ROKU PŁACA MINIMALNA BĘDZIE 
WYNOSIĆ 2000 ZŁ BRUTTO.  13 września premier 
Beata Szydło podpisała rozporządzenie w tej sprawie. 
Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę 
o 150 zł czyli o 8,1 proc. w stosunku do 2016 roku. 
Kwota ta będzie stanowić 47,04 proc. prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 
2017 roku. – Dzięki temu zmniejszy się różnica między 
wynagrodzeniem średnim, a minimalnym. Zbliżymy się 
do pożądanych 50 proc. Dobra sytuacja na rynku pracy 
powinna przekładać się także na wzrost wynagrodzeń 
– komentuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska cytowana w komunikacie opublikowanym 
na stronie internetowej resortu.
W związku z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2017 roku, wzrośnie także minimalna stawka 
godzinowa, która wyniesie 13 zł.
Drogę dojścia płacy minimalnej do poziomu 50 proc. 
średniego wynagrodzenia zawierał obywatelski projekt 
ustawy złożony w Sejmie przez Solidarność w 2012 roku. 
Zgodnie z projektem, pod którym podpisało się ponad 
350 tys. obywateli wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za prace w danym roku miała być powiązana ze 
wzrostem gospodarczym. Płaca minimalna rosłaby 
szybciej w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3 proc. 
Natomiast jeśli wzrost gospodarczy byłby niższy lub miał 
wartość ujemną, jej wysokość byłaby ustalana według 
dotychczasowych zasad. Pierwsze czytanie obywatelskiego 
projektu w Sejmie miało miejsce 15 lutego 2012 roku. 
Następnie dokument został skierowany do prac w 
komisjach i słuch po nim zaginął. 

Odrzucony postulat 
emerytury stażowej
» 12 WRZEŚNIA SEJMOWA PODKOMISJA zajmująca 
się prezydenckim projektem ustawy o obniżeniu wieku 
emerytalnego odrzuciła poprawkę umożliwiającą przejście 
na emeryturę osobom ze stażem pracy wynoszącym 35 lat 
w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. 
Poprawkę dotyczącą powiązania wieku emerytalnego ze 
stażem pracy zgłosił poseł ruchu Kukiz’15 Jarosław Porwich. 
Wprowadzenia tego instrumentu domaga się również NSZZ 
Solidarność. Według wiceministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej Marcina Zielenieckiego wprowadzenie tzw, 
emerytury stażowej byłoby zbyt kosztowne. – Realizacja 
tego postulatu wymagałaby poniesienia dodatkowych, 
znaczących kosztów przez systemy ubezpieczeń społecznych 
– powiedział wiceminister.
Prezydencki projekt ustawy dotyczący obniżenia wieku 
emerytalnego trafi ł do Sejmu pod koniec listopada. Pierwsze 
czytanie odbyło się podczas posiedzenia Sejmu na początku 
grudnia. Projekt zakłada przywrócenie wieku przechodzenia 
na emeryturę wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. Zabrakło w nim zapisów dotyczących powiązania 
możliwości przejścia na emeryturę ze stażem pracy, choć 
do realizacji tego postulatu Andrzej Duda zobowiązał się 
w umowie programowej podpisanej z NSZZ Solidarność w 
maju ubiegłego roku, przed wyborami prezydenckimi. 

ŁK
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Gimplast
» PODWYŻKI WYNAGRODZEŃ O 150 ZŁ 
BRUTTO domaga się Solidarność w spółce 
Gimplast w Sosnowcu. Związkowcy żądają 
również wprowadzenia do regulaminu wyna-
gradzania premii świątecznej i wakacyjnej.
Spór zbiorowy w tej sprawie trwa w fi rmie 
od siedmiu miesięcy. Jak podkreśla Izabela 
Będkowska, przewodnicząca Solidarności 
w fi rmie Bitron Poland w Sosnowcu, która 
zasięgiem swojego działania obejmuje 
Gimplast, postulat wzrostu wynagrodzeń 
pracowników o 150 zł brutto, nie jest wygó-
rowanym żądaniem. – Wynagrodzenia w 
Gimplaście są niskie, zbliżone do płacy mini-
malnej, a znaczących podwyżek nie było w 
fi rmie od 8 lat. Zarobki rosną tylko wtedy, 
gdy podnoszona jest płaca minimalna 
– mówi Będkowska. – Rozmowy są bardzo 
trudne, pracodawca nie chce się zgodzić na 
jakiekolwiek ruchy płacowe i odrzuca nasze 
postulaty. Trudno tutaj mówić o dialogu. W 
protokole rozbieżności kończącym pierwszą 
turę rozmów podkreślił, że nie przewiduje 
podwyżek ani w tym roku, ani w ciągu 
najbliższych lat – dodaje przewodnicząca.
Kolejne negocjacje między Solidarnością 
i zarządem fi rmy toczyć się będą w obec-
ności mediatora. 
Gimplast jest włoską fi rmą produkującą 
wyroby gotowe z gumy i tworzyw sztucz-
nych do sprzętu AGD. Zakład w Sosnowcu 
zatrudnia ok. 180 osób.

Alba
» 1500 ZŁ BRUTTO – TYLE MAKSY-
MALNIE WYNIESIE premia roczna w 
spółce Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej w Dąbrowie Górniczej. 
Wypłatę premii gwarantuje porozumienie 
zawarte 8 września pomiędzy zarządem spółki 
a związkami zawodowymi. 
Wysokość premii będzie uzależniona od liczby 
absencji chorobowych danego pracownika. 
– Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają 
pracownicy, którzy od 31 lipca 2015 roku do 
31 lipca 2016 roku nie przebywali na zwol-
nieniach lekarskich dłużej niż 10 dni – mówi 
Tadeusz Bączek, szef zakładowej Solidarności. 
Na konta pracowników fi zycznych premia 
trafi  do końca września. Pracownicy umysłowi 
otrzymają ją do 15 grudnia. 
Dąbrowska spółka Alba MPGK zatrudnia 
blisko 250 pracowników. Zakład świadczy 
usługi porządkowe na terenie gminy 
Dąbrowa Górnicza związane m.in. z gospo-
darką odpadami i oczyszczaniem miasta.

MPGK 
Świętochłowice
» O 6,6 PROC., CZYLI ŚREDNIO O OK. 
250 ZŁ BRUTTO wzrosną płace zasadnicze 
wszystkich pracowników Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świę-
tochłowicach. Pierwsze od 8 lat podwyżki 
wynagrodzeń w tym zakładzie wejdą w życie 
na początku października. 
Podwyżka płac jest efektem negocjacji prze-
prowadzonych przez zakładową Solidarność i 
zarząd spółki. – Rozmowy były bardzo trudne, 
w osiągnięciu porozumienia duży wkład miał 
prezydent miasta Dawid Kostempski – mówi 
Adam Kostrzewa, przewodniczący Solidarności 
w fi rmie. – Te podwyżki zostaną doliczone do 
stawek zasadniczych, co spowoduje podnie-
sienie pozostałych wskaźników wynagro-
dzeń, m.in. miesięcznych premii – dodaje 
Kostrzewa. Zapowiada, że w przyszłym roku 
związek wznowi rozmowy płacowe. 
W fi rmie zatrudnionych jest ok. 150 osób, do 
Solidarności należy ponad 1/3 załogi.

BG, AK

KRÓTKO Związki zawodowe z Kopex Machinery rozważają rozpoczęcie sporu zbiorowego. 
12 września podczas konsultacji w sprawie zwolnień grupowych w zakładach spółki 
pracodawca całkowicie wykluczył proponowane przez stronę związkową ograniczenie skali 
planowanej redukcji. Pracę w spółce z przyczyn ekonomicznych ma stracić 250 osób.

Zmiana porozumienia albo spór
W 

ocenie strony 
związkowej przy-
gotowany przez 
zarząd  spółk i 
Kopex Machinery 

projekt porozumienia o zwolnieniach 
grupowych jest nie do przyjęcia. 
– Dla nas to nie jest porozumienie, 
lecz wykonanie woli zarządu. Okre-
ślona w nim została tylko łączna 
liczba pracowników wskazanych 
do zwolnienia w zakładach spółki 
w Zabrzu i w Rybniku. Natomiast 
brak jest sprecyzowanej liczby 
ludzi, którzy mają zostać zwolnieni 
w każdym zakładzie. Projekt nie 
podaje też, jakich grup zawodowych 
dotyczyć będzie obecna redukcja 
zatrudnienia – mówi Józef Zaniewski, 
szef Solidarności w rybnickim 
zakładzie Kopex Machinery.

Związkowcy z zaskoczeniem 
przyjęli też zawartą w projekcie 
informację o zmianie schematu 
organizacyjnego spółki Kopex Machi-
nery. – O tej zmianie dopiero teraz 
zarząd raczył nas poinformować. 
Zakłada ona m.in., że ludzie mają 
otrzymać nowe umowy, zmieniające 
im warunki pracy i płacy. Z tego 
wynika, że umowami zmieniają-
cymi mieliby zostać objęci wszyscy 
pracownicy, w tym również osoby 
chronione – podkreśla Zaniewski. 

Przewodniczący informuje, że 
w projekcie porozumienia zarząd 
zastrzegł sobie możliwość wręczania 
pracownikom wypowiedzeń jeszcze 
we wrześniu ze skutkiem od 1 
października. Procedurę zwolnień 
grupowych w spółce pracodawca 
zamierza zakończyć 30 czerwca 
2017 roku. – Na podjęcie konkretnej 
decyzji pozostało nam już tylko 

kilka dni, bo termin zakończenia 
konsultacji w sprawie zwolnień 
grupowych mija 16 września. Jeśli 
zarząd podtrzyma projekt poro-
zumienia w obecnym kształcie, 
to nie będziemy mieli innego 
wyjścia, niż wszczęcie w spółce 
sporu zbiorowego jeszcze w dniu 
zakończenia konsultacji – mówi 
Józef Zaniewski.

Zaznacza, że ewentualny spór 
zbiorowy w Kopex Machinery 
poważnie utrudniłby prowa-
dzone przez zarząd Grupy Kopex 
negocjacje z bankami w sprawie 
restrukturyzacji zadłużenia fi rmy 

w wysokości 1,5 mld zł. Przypo-
mina, że w lipcu banki zablokowały 
wszystkim spółkom należącym do 
Kopeksu możliwości korzystania z 
przyznanych wcześniej kredytów. 
Podkreśla też, że brak akceptacji 
przez banki planu restrukturyzacji 
zadłużenia fi rmy uniemożliwia jej 
przejęcie przez grupę kapitałową 
Famur. – Ale zarząd Kopeksu 
musi też pamiętać o tym, że dla 
banków bezwzględnym warunkiem 
powodzenia procesów restruktury-
zacji jest konieczność zachowania 
spokoju społecznego – podkreśla 
Józef Zaniewski. 

O planowanych zwolnieniach 
grupowych w zakładach Kopex 
Machinery w Zabrzu i Rybniku 
związkowcy zostali poinformowani 
przez pracodawcę 26 sierpnia, dzień 
po zakończeniu procedury poprzed-
niej redukcji zatrudnienia. Wówczas 
pracę straciło 225 pracowników.

Należące do spółki Kopex Machi-
nery zakłady w Zabrzu i Rybniku 
zatrudniają obecnie 945 pracow-
ników. Cała grupa Kopex zatrudnia 
4 tys. ludzi. To największy w Polsce 
producent maszyn i urządzeń 
górniczych. 

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Dzięki Solidarności dojazd do pracy jest łatwiejszy
Pracownicy sosnowieckiej spółki 
Bitron Poland mają ułatwiony dojazd 
do pracy. Na prośbę zakładowej 
Solidarności trasy kilku autobusów 
zostały zmienione w taki sposób, 
by mogły się one zatrzymywać w 
pobliżu głównej siedziby fi rmy.

Jak podkreśla Izabela Będkowska, 
przewodnicząca Solidarności w 
Bitronie, najwięcej problemów z 
dojazdem do pracy mają osoby 
pracujące na drugiej i trzeciej 
zmianie, czyli rozpoczynający lub 
kończący dniówkę o godzinie 22.00. 
– Dla tych pracowników dojazd jest 
szczególnie uciążliwy. Nie każdy 
dysponuje własnym samochodem, 
część osób zmuszona jest do korzy-
stania z transportu publicznego 
– mówi Izabela Będkowska.

Pracownicy Bitronu do tej pory 
mieli do dyspozycji tylko autobus 
linii 835. W lutym zakładowa Soli-
darność zwróciła się do prezydenta 
miasta Arkadiusza Chęcińskiego o 
wydłużenie kursów innych linii 
tak, aby więcej autobusów obsłu-
giwało przystanek przy Bitronie. 
– Władze Sosnowca pozytywnie 
odpowiedziały na naszą prośbę, teraz 
przystanek w pobliżu fi rmy przez 

cały dzień obsługuje także autobus 
linii 18 – dodaje przewodnicząca. 
Podkreśla, że na prośbę zakładowej 
Solidarności zmieniona została 
trasa niektórych autobusów linii 
690. Przy Bitronie zatrzymuje się 
również wieczorny autobus linii 26.

We wrześniu uruchomiony 
został też przystanek autobusowy 

w pobliżu drugiej siedziby Bitronu, 
która znajduje się przy ulicy Jamesa 
Watta. – Wniosek o postawienie 
przystanku w tym miejscu skie-
rował do urzędu miejskiego praco-
dawca, a my go poparliśmy. Jest to 
nasz wspólny sukces – zaznacza 
Izabela Będkowska. Przewodni-
cząca przypomina, że przystanek 

przy głównej siedzibie fi rmy przy 
ulicy Jedności kilka lat temu także 
został uruchomiony na wniosek 
zakładowej Solidarności.

Od kilku lat w organizowaniu 
przewozów pracownikom fi rmy 
pomaga też Solidarność z miko-
łowskiej spółki Yazaki Automotive 
Products Poland. – Załatwiliśmy 
transport dla około 200 osób z Rudy 
Śląskiej – informuje Katarzyna 
Grabowska, przewodnicząca Soli-
darności w Yazaki. Jak podkreśla, 
w 2008 roku osoby dojeżdżające 
z Rudy Śląskiej zwróciły się do 
zakładowej Solidarności o pomoc 
w rozwiązaniu problemów zwią-
zanych z dojazdem do pracy. W 
odpowiedzi związkowcy skontak-
towali się z jednym z prywatnych 
przewoźników, który zgodził się 
dowozić autokarami pracowników 
na wszystkie zmiany. – Te auto-
busy kursują od poniedziałku do 
piątku i w razie potrzeby dowożą 
pracowników na nadgodziny. 
Pracownicy z wynagrodzenia 
mają potrącany bilet miesięczny, 
który kosztuje 105 zł – podkreśla 
Katarzyna Grabowska.

AGA

Foto: fl ickr.com/Helen Simonsson

Foto: commons.wikimedia.org/Kapitel
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Wyzwaniami strategicznymi rozbudowy 
systemu dróg województwa śląskiego 
pozostają m.in.dokończenie budowy 
autostrad i dróg ekspresowych oraz 
wykreowanie alternatywnego wobec 
autostrady A4 korytarza wschód-zachód 
w obrębie aglomeracji katowickiej.
Rekomendowanymi inwestycjami na rzecz 
zrównoważonej obsługi transportem drogowym 
województwa śląskiego są m.in.:
• Dokończenie inwestycji A1 – odcinek Pyrzo-

wice – Częstochowa oraz odcinek koniec 
obwodnicy Częstochowy – Tuszyn

• Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice 
– Bielsko-Biała

• Budowa drogi S1 Bielsko-Biała – granica 
państwa

• Budowa drogi S11 Kępno – Katowice
• Budowa drogi DK78 Siewierz – Szczeko-

ciny z obwodnicami miejscowości: Poręba 
i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny

• Budowa połączenia autostrady A1 i A4 
– etap I – zmiana przebiegu DK79 na 
terenie miast Katowice, Chorzów, Bytom

• Budowa Beskidzkiej Drogi Integra-
cyjnej S52 w odcinku przebiegającym 
przez województwo śląskie

• DTŚ Wschód – etap I – węzeł Lwowska 
– węzeł Jęzor oraz etap II – węzeł Janów 
– węzeł Bór

• Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna 
DW935 – Bytomska Centralna Trasa Północ-
-Południe 

• Budowa łącznika pomiędzy S1 – DK94 w celu 
połączenia terenów inwestycyjnych Zagłębia 
Dąbrowskiego z Euroterminalem w Sławkowie

• Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK1 
w Częstochowie

• Modernizacja i przebudowa węzłów na najbar-
dziej obciążonej drodze regionu – DK94/86
 w przebiegu Katowice – Sosnowiec – Będzin 
– Czeladź (DK86) oraz Czeladź, Będzin, 
Sosnowiec do Dąbrowy Górniczej (DK94)

• Budowa drogi na kierunku Opole – Często-
chowa – Lublin jako alternatywy dla DK46.

Wybrane projekty infrastrukturalne

O
d lat trwają prace 
nad procesami odga-
zowania surowców, 
m.in. węgla kamien-
nego, w celu uzyski-

wania gazu syntezowego, tzw. 
SynGazu. W Polsce pracuje nad 
tym np. Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Jednak 
dotychczasowe technologie miały 
szereg wad związanych z jakością 
produktu i z koniecznością zago-
spodarowania odpadów. W „Poro-
zumieniu na rzecz zintegrowanej 
polityki rozwoju województwa 
śląskiego” rekomendowana jest 
budowa instalacji produkcji gazu 
syntezowego wykorzystującej 
innowacyjną technologię odga-
zowania surowców w atmosferze 
wodorowej. W instalacji następuje 
proces przekształcenia surowców 
i odpadów, w tym odpadów 
komunalnych i przemysłowych 
włącznie z mułami i miałami węglo-
wymi oraz osadami z oczyszczalni 
ścieków w gaz syntezowy. W trakcie 
procesu około 90 proc. surowców 
zostaje przekształcona w SynGaz, 
a ok. 10 proc. zamienia się 
w węgiel pierwiastkowy.  Z  SynGazu
można wytwarzać m.in.: energię 
elektryczną, ciepło, paliwa płynne 
i gazowe, a także wiele półpro-
duktów i produktów chemicz-

nych, które obecnie importuje 
się do Polski. 

Ta technologia przekształ-
cania surowców i odpadów 
w gaz syntetyczny w atmosferze 
wodorowej jest procesem prawie 
zero emisyjnym. Do ogrzewania 
reaktora używa się wyproduko-
wanego SynGazu. W procesie 
odgazowywania nie powstają 
rakotwórcze dioksyny, furany 
i mikropyłki. Technologia jest 

też procesem praktycznie bezod-
padowym. Powstały w trakcie 
procesu węgiel pierwiastkowy 
– karbon, który ma skład zbliżony 
do składu węgla kamiennego, 
może być stosowany w energetyce, 
w przemyśle, a nawet w rolni-
ctwie, np. do produkcji nawozów. 

W Porozumieniu rekomen-
duje się modernizację małych, 
lokalnych i wyeksploatowanych 
elektrociepłowni, i wykorzystanie 

w nich zintegrowanych instalacji 
odgazowania, przerabiających 
zarówno odpady komunalne 
i przemysłowe, w tym węgiel wraz 
z miałami i mułami węglowymi. 

Jednocześnie proponuje się 
budowę wzorcowej instalacji 
odgazowania w atmosferze 
wodorowej, która dałaby możli-
wość dalszego rozwoju tej tech-
nologii przez śląskie uczelnie 
i instytuty naukowe. 

Spośród szeregu rekomendacji dla rządu zawartych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki 
rozwoju województwa śląskiego” redakcja Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego wybrała kilka projektów, 
które ze względu na ich innowacyjny charakter warto opisać szerzej. Informacje na temat innych projektów 
zawartych w porozumieniu będziemy publikować w kolejnych wydaniach TŚD. 

Foto: PLUS Technologies sp. z o.o.

Produkcja gazu syntezowego Modernizacja 
w energetyce 

Z 
szerokiego wachlarza rekomendacji doty-
czących innowacyjnych zmian w energe-
tyce i ciepłownictwie warto wskazać m.in. 
projekt modernizacji bloków 200 MW, co 
jest związane ze zmianą warunków pracy 

bloków węglowych w systemie energetycznym 
spowodowaną rozwojem energetyki ze źródeł 
odnawialnych. Optymalne bloki w tym systemie to 
właśnie 200 MW. Mamy ich w regionie 18. Są one już 
w znacznym stopniu wyeksploatowane, ale ciągle 
sprawne technicznie. W Porozumieniu proponuje się 
modernizację jednego z bloków 200 MW w Elektrowni 
Łaziska. Stanowiłaby ona instalację demonstracyjną 
dla podjęcia odbudowy mocy w innych blokach 200 
MW zlokalizowanych na terenie Śląska. 

W Porozumieniu znalazło się się też kilka 
projektów dotyczących kogeneracji energetyki 
i ciepła. W pewnym uproszczeniu obecnie elek-
trownie produkują dużo ciepła, które się marnuje, 
ogrzewa powietrze czy zbiorniki wodne. Jednym 
z ciekawych elementów tej propozycji jest idea, aby 
mieszkańcy naszego regionu mogli wreszcie tanio 
podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Zamiast ciepła 
z przydomowych kotłów centralnego ogrzewania, 
mieć ciepło z sieci.

Zespół przygotowujący Porozumienie zareko-
mendował też kontynuację projektu budowy elek-
trowni opalanej węglem kamiennym o najwyższej 
sprawności energetycznej z blokiem energetycznym 
o mocy 1000 MW. Proponowana lokalizacja to Wola, 
w gminie Miedźna.

Transport drogowy

Kluczowe propozycje w obszarze trans-
portu szynowego to lekkie koleje miejskie, 
szybka kolej regionalna, linia Katowice 
– Pyrzowice oraz modernizacja linii 
Katowice-Kraków.
Lekka kolej miejska ma wykorzystywać w 
sposób zintegrowany sieć kolejową i tramwajową 
rozbudowywaną w bezpośrednim sąsiedztwie 
koncentracji zamieszkiwania i pracy ludzi. Ma 
być oparta na sieci przystanków rozmieszczo-
nych co 1.200 metrów. Natomiast szybka kolej 
regionalna to pociągi o prędkości handlowej 

do 125 km/h, z ograniczoną liczbą postojów 
na trasie. Pirorytetową inwestycją pozwalającą 
na skomunikowanie lotniska z centrum aglo-
meracji jest budowa linii kolejowej Katowice 
– Pyrzowice. 
Pozostałe propozycje:
• Rewitalizacja linii kolejowych Orzesze 

Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast 
– Nowy Bieruń – Oświęcim

• Rewitalizacja linii kolejowych Bronów 
– Bieniowiec – Skoczów – Goleszów 
– Cieszyn/Wisła Głębce

• Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej 
linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie

• Rewitalizacja linii kolejowej Zebrzydowice 
– Cieszyn

• Rewitalizacja linii kolejowej Katowice 
Ligota – Nędza na odcinku Rybnik Towa-
rowy – Sumina

• Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku 
Pszczyna – Żory

• Rewitalizacja linii kolejowej Kalwaria Zebrzy-
dowska – Bielsko-Biała Główna na odcinku 
granica województwa – Bielsko-Biała Główna.

Transport szynowyTransport szynowy
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Aglomeracja śląska jest 
idealnym miejscem do wpro-
wadzenia pełnej elektryfi -
kacji transportu zbiorowego. 
Nasz region to również opty-
malna lokalizacja dla fabryki 
elektrycznych autobusów i 
samochodów. 

– Elektryfi kacja transportu 
publicznego w aglomeracji 
śląskiej jest koncepcją, którą 
można zrealizować w stosun-
kowo krótkim czasie. Działać 
tu będzie efekt skali, bowiem 
sieć lokalnych połączeń auto-
busowych na terenie ponad 
dwumilionowej aglomeracji 
jest bardzo rozbudowana. Z 
kolei liczba potrzebnych stacji 
ładowania jest niewielka. 

Samo ładowanie autobusów 
odbywałoby się w okresie 
nocnym, kiedy komunikacja 
miejska zamiera – czytamy w 
„Porozumieniu na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego”.

Elektryczny transport zbio-
rowy to przede wszystkim 
czystsze powietrze, ogra-
niczenie tzw. niskiej emisji 
i lepszy komfort życia dla 
mieszkańców. Z kolei budowa 
w naszym regionie fabryk 
elektrycznych autobusów i 
samochodów jest szansą na 
stworzenie tysięcy stabilnych 
miejsc pracy. Jak przekonują 
autorzy Porozumienia woje-
wództwo śląskie to optymalna 

lokalizacja tego typu zakładów. 
– W województwie znajduje 
się już wiele dużych firm 
motoryzacyjnych i gęsta sieć 
kooperantów. Jest także jedna 
z najlepszych na świecie stref 
ekonomicznych. Pozyskanie 
wykształconej siły roboczej nie 
powinno stanowić problemu 
– czytamy w dokumencie. 

Koncepcja zawarta w Poro-
zumieniu koresponduje z 
programem „E-Bus” zaprezen-
towanym kilka miesięcy temu 
przez Ministerstwo Rozwoju. 
Program zakłada stworzenie 
polskiego autobusu elektrycz-
nego przy wsparciu rodzi-
mego potencjału naukowo-
-badawczego.

Foto: commons.wikimedia.org/Kevin.B

Przemysł zbrojeniowyElektryczne autobusy

Polski czołg IV generacji, 
konsolidacja fi rm zbrojenio-
wych działających w naszym 
regionie oraz rozbudowa poten-
cjału naukowo-badawczego 
tej branży – to tylko część 
projektów dotyczących prze-
mysłu zbrojeniowego zawar-
tych w „Porozumieniu na rzecz 
zintegrowanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego”.

Jak wskazują autorzy Poro-
zumienia, nowoczesny prze-
mysł obronny realizujący wyso-
kobudżetowe, zaawansowane 
technologicznie produkty 
przyczyni się do rozwoju wielu 
gałęzi gospodarki. Aby w pełni 
wykorzystać ten potencjał, 
niezbędna jest konsolidacja 

działających na Śląsku spółek 
zbrojeniowych: ZM Bumar 
Łabędy, Rosomak S.A. oraz 
Ośrodka Badawczo Rozwo-
jowego Urządzeń Mecha-
nicznych. Utworzone na ich 
podstawie Centrum Techniki 
Pancernej działające w ramach 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 
zyskałoby silną pozycję konku-
rencyjną zarówno na rynku 
krajowym jak i na rynkach 
eksportowych. 

Sztandarowym produktem 
skonsolidowanego śląskiego 
przemysłu obronnego ma być 
polski czołg podstawowy IV 
generacji. Zostanie on w całości 
zaprojektowany i wypro-
dukowany przez rodzimy 

przemysł. Będzie wyposażony 
w wieżę bezzałogową oraz 
cechować się dużą siłą ognia, 
mobilnością oraz wysokim 
poziomem zabezpieczenia 
balistycznego załogi i wypo-
sażenia wewnętrznego. 

Sposobem na rozwój branży 
obronnej w naszym regionie 
ma być również wdrażanie 
produktów przystosowanych 
zarówno do potrzeb wojsko-
wych, jak i cywilnych. Wśród 
nich Porozumienie wymienia 
most na podwoziu samo-
chodowym mogący tworzyć 
przeprawy o szerokości do 
20 metrów oraz nowoczesny 
pojazd ratowniczo-transpor-
towy nowej generacji.

Foto: commons.wikimedia.org/Ministerstwo Obrony Narodowej

Wykorzystanie szkieleto-
wych konstrukcji stalowych 
w budownictwie mieszka-
niowym jest rozwiązaniem 
nie tylko tańszym i bardziej 
efektywnym. Zastosowanie 
tej technologi przy realizacji 
rządowego programu Miesz-
kanie Plus stanowiłoby również 
bodziec do rozwoju polskiego 
przemysłu stalowego. 

Obecnie w naszym kraju 
w budownictwie mieszka-
niowym zarówno jedno jak i 
wielorodzinnym najczęściej 
stosowaną technologią jest 
wykonywanie budynków 
jako ustrojów ścianowych lub 
ścianowo-słupowych, gdzie 
funkcję nośną pełnią ściany 

konstrukcyjne budynku. 
Stalowe konstrukcje szkie-
letowe z nielicznymi ścia-
nami usztywniającymi lub 
trzonami komunikacyjnymi 
są stosowane w budynkach 
biurowych magazynowych 
czy produkcyjnych, czyli tam, 
gdzie wymaga się większych 
powierzchni użytkowych. 

Autorzy Porozumienia 
rekomendują szersze wyko-
rzystanie konstrukcji szkie-
letowych również w budow-
nictwie mieszkaniowym. 
– Budynki o szkieletowej 
konstrukcji stalowej mogą z 
uwagi na wysoką wytrzyma-
łość stali mieć bardzo dużą 
liczbę kondygnacji. Elementy 

mogą być całkowicie (a więc 
bardzo dokładnie) wykony-
wane w zakładach wytwór-
czych, a stosunkowo niewielki 
ich ciężar umożliwia stoso-
wanie lekkiego sprzętu. 
Elementy szkieletu, tj. słupy 
i rygle, mogą być łączone 
w sposób przegubowy lub 
sztywny. Ze względu na zalety 
konstrukcji stalowej, a także 
na stosunkowo niskie koszty 
tej technologii rekomen-
duje się zastosowanie stali 
w budownictwie w ramach 
programu Mieszkanie Plus 
– czytamy w „Porozumieniu 
na rzecz zintegrowanej poli-
tyki rozwoju województwa 
śląskiego”. 

Foto: commons.wikimedia.org/Dwight Burdette

Budownictwo szkieletowe

„Porozumienie na rzecz zinte-
growanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego” 
zakłada również rozwój sektora 
naukowo-badawczego naszego 
regionu. Jednym w projektów 
zapisanych w programie jest 
budowa bezzałogowej plat-
formy stratosferycznej. 

Bezzałogowa platforma 
stratosferyczna ma operować 
na pułapie obejmującym niższe 
warstwy stratosfery, czyli prze-
dział od 16 do 30 km nad 
poziomem morza. Platforma 
ma służyć do precyzyjnej 
obserwacji ziemi, komunikacji 
pomiędzy obiektami naziem-
nymi, powietrznymi i satelitami 
oraz do innych zastosowań ze 

szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa i obronności 
kraju. Bezzałogowy samolot 
stratosferyczny napędzany za 
pomocą ogniw fotowoltaicz-
nych oraz ogniw paliwowych 
zasilanych sprężonym wodorem 
będzie mógł wykonywać lot 
trwający ok. 2 tygodni w fazie 
badań i rozwoju. Docelowo 
samolot ma być w stanie utrzy-
mywać się w stratosferze przez 
ok. miesiąc. 

Aktualnie Polska nie posiada 
takiej platformy, a wykonanie 
oraz wdrożenie jej do eksplo-
atacji pozwoliłoby skutecznie 
włączyć ją do realizacji zadań, 
które obecnie są wykonywane 
przez satelity. Koszt platformy 

stratosferycznej jest znacząco 
niższy od kosztu dostępu do 
satelity, zaś np. jakość uzyski-
wanych zdjęć jest dużo wyższa, 
niż tych, które otrzymywane 
są z satelity. Projekt ma być 
realizowany w całości przez 
polskie podmioty gospodarcze 
we współpracy z polskimi 
uczelniami technicznymi oraz 
z instytutami badawczymi 
i Polską Akademią Nauk. Prace 
miałaby zostać ulokowane 
w znacznej części w woje-
wództwie śląskim z wyko-
rzystaniem bazy naukowej 
i technologicznej oraz kadr 
z naszego regionu. 

TEKSTY NA STRONACH 4 I 5 
OPRAC. ŁK, POD

Foto: nasa.gov

Platforma stratosferyczna 
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Dla nas jest bardzo ważne, by postulaty sierpniowe nie były tylko reliktem przeszłości, bo one mają 
swoją wartość nie tylko historyczną, ale są do zrealizowania – powiedział Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ Solidarność podczas odbywających się 12 września w Dąbrowie Górniczej obchodów 36. rocznicy podpisania 
Porozumienia Katowickiego i powstania związku.

Postulaty sierpniowe nie są reliktem 
P

odczas uroczystości 
pod pomnikiem Poro-
zumienia Katowi-
ckiego Piotr Duda 
podkreślił ,  że to 

robotnicy z Huty Katowice 
upomnieli się o to, by Poro-
zumienia Sierpniowe były 
realizowane na terenie całej 
Polski. Zaznaczył, że postulaty 
katowickie odnosiły się w dużej 
mierze do funkcjonowania 
wolnych związków zawodo-
wych. Dotyczyły takich kwestii, 
jak oddelegowania pracow-
ników do pracy związkowej, 
udostępniania związkowcom 
pomieszczeń potrzebnych do 
prowadzenia działalności czy 
dostępu do radiowęzłów zakła-
dowych. – Postulaty podpisane 
we wrześniu 1980 roku w Hucie 
Katowice to nieformalna ustawa o 
związkach zawodowych – ocenił 
przewodniczący Solidarności.

Jeden z postulatów katowi-
ckich odnosił się do zapewnienia 
niezależnym samorządnym 
związkom zawodowym udziału 
w pracach nad nowymi usta-
wami, m.in nad nowelizacją 
Kodeksu pracy. Szef Solidarności 
zwrócił uwagę, że ten postulat 
realizowany jest dopiero teraz, 36 
lat po podpisaniu Porozumienia 
Katowickiego. – Dopiero teraz 
premier Beata Szydło powo-
łując komisję kodyfikacyjną 
do napisania nowego Kodeksu 
pracy, zaprosiła przedstawi-
cieli związków zawodowych 
– zaznaczył przewodniczący 

Solidarności. Dodał, że część 
postulatów sierpniowych wciąż 
czeka na realizację. 

Jeden z sygnatariuszy 
Porozumienia Katowickiego 
i ówczesny przewodniczący 
Międzyzakładowego Komi-
tetu Robotniczego Andrzej 

Rozpłochowski podkreślał, że 
w 1980 roku dla protestujących 
robotników z Huty Katowice 
ważne były nie tylko sprawy 
socjalne i poprawa warunków 
pracy. – Chodziło nam również 
o wolną i niepodległą Polskę, 
o wolność wszystkich Polek 

i Polaków. Zaraz w pierwszych 
dniach września spisaliśmy 
nieznane społeczeństwu i ukry-
wane przed nim przez władze 
PRL międzynarodowe pakty 
dotyczące praw człowieka, 
które rząd PRL-u podpisał 
w latach 70-tych i nie miał 

zamiaru realizować, m.in. 
o wolnościach związkowych. 
Wydrukowaliśmy je w wielo-
tysięcznym nakładzie i rozpro-
wadzaliśmy po Śląsku i Zagłębiu 
– wspominał Rozpłochowski. 

Uroczystości pod pomni-
kiem Porozumienia Katowi-

ckiego poprzedziła msza święta 
odprawiona w sanktuarium 
św. Antoniego z Padwy. Jak 
co roku uczestnicy obchodów 
złożyli wiązanki kwiatów pod 
krzyżem znajdującym się za 
bramą główną ArcelorMittal 
Poland. Delegacje złożyły 
także kwiaty pod pomnikiem 
Porozumienia Katowickiego.

W  o b c h o d a c h  w z i ę l i 
udział uczestnicy strajku 
w Hucie Katowice z 1980 roku, 
sygnatariusze Porozumienia 
Katowickiego, związkowcy 
z Solidarności ze Śląska oraz 
z Zagłębia Dąbrowskiego, 
a także przedstawiciele władz 
krajowych i regionalnych „S”. 
Obecni byli także wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek, 
prezydent Dąbrowy Górni-
czej Zbigniew Podraza oraz 
dyrektor oddziału IPN w Kato-
wicach dr Andrzej Sznajder.

Porozumienie Katowickie 
popisane zostało 11 września 
w Hucie Katowice między 
Komisją Rządową i Między-
zakładowym Komitetem 
Robotniczym. Oprócz kwestii 
związanych z realizacją porozu-
mienia sygnowanego 31 sierpnia 
w Stoczni Gdańskiej i funkcjo-
nowaniem wolnych związków 
zawodowych na terenie całej 
Polski, gwarantowało członkom 
Międzyzakładowego Komitetu 
Robotniczego i osobom wspie-
rającym MKR pełne bezpieczeń-
stwo oraz swobodę działalności.

 AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: TŚD

Oddział IPN w Katowicach zamierza bezpłatnie 
przekazać zainteresowanym instytucjom 8 
wcześniejszych numerów periodyku Czasy-
Pisma o historii Górnego Śląska. Na rynku 
ukazał się właśnie 9 numer tego pisma. 
– Ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych 
instytucji. Można wystąpić o osiem pierwszych 
numerów lub o wybrane wydanie. Kolejność 

zgłoszeń będzie brana pod uwagę, ponieważ ilość 
pakietów jest ograniczona – informuje Monika 
Kobylańska, asystent prasowy IPN w Katowicach.
CzasyPisma o historii Górnego Śląska wydawane 
są od 2012 roku. Periodyk ukazuje się raz na 
pół roku. Instytucje zainteresowane ofertą IPN 
mogą kierować swoje zgłoszenia na adres mailowy: 
czasypismo@ipn.gov.pl.

Pobiegli do grobu ks. Jerzego

XI Pielgrzymka Biegowa do grobu błogosła-
wionego ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęła 
się 13 września pod pomnikiem Poległych 
Górników KWK Wujek. W tym roku uczestnicy 
biegu ubrani byli w koszulki z wizerunkami 
górników zamordowanych w grudniu 1981 
roku w katowickiej kopalni.

Pierwszy etap pielgrzymki zakończył 
się pod pomnikiem Powstańców Śląskich. 
Stamtąd grupa biegaczy wyruszyła w kierunku 
Warszawy. Do grobu kapelana Solidarności 
uczestnicy sztafety dobiegli 14 września.

Pielgrzymki biegowe do grobu bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki mają na celu podtrzy-
mywanie pamięci o kapelanie Solidarności 
i bohaterach stanu wojennego. Organi-
zatorami tegorocznej imprezy byli m.in. 
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16.12.81, Solidarność i 
katowicki oddział IPN. Patronat honorowy 
na nią objęli m.in. metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc oraz przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda.

AGA

Foto: ipn.gov.pl

CzasyPisma dla zainteresowanych instytucji

Pielgrzymka Ludzi Pracy
17 i 18 września odbędzie 
się XXXIV Pielgrzymka Ludzi 
Pracy na Jasną Górę. Jej 
hasłem są słowa „Miło-
sierdzie przychodzi przez 
Maryję”, nawiązujące do 
Roku Miłosierdzia Bożego 
trwającego w Kościele 
katolickim.

Punktem kulminacyjnym 
pielgrzymki będzie niedzielna 
msza św. Nabożeństwo rozpo-
cznie się o godz. 11.00 pod 
przewodnictwem Metropolity 
Wrocławskiego i Krajowego 
Duszpasterza Ludzi Pracy 
abp. Józefa Kupnego. Homilię 
wygłosi bp Piotr Turzyński 

z Diecezji Radomskiej. Mszę 
poprzedzi koncert poświęcony 
pamięci ks. Romana Kotlarza, 
męczennika Radomskiego 
Czerwca’76. 

Sobotnie uroczystości 
rozpoczną się o godz. 19.00 
mszą św. sprawowaną przez 
bp. Piotra Turzyńskiego. W 
tym dniu uczestnicy piel-
grzymki wezmą też udział 
w Apelu Jasnogórskim oraz 
w Drodze Krzyżowej. 

Pielgrzymki Ludzi Pracy 
na Jasną Górę odbywają się 
od 1982 roku. Zapoczątkował 
je bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

AK
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Wynagrodzenie z tytułu 
służebności przesyłu – część II
S

p o r n y m  a s p e k t e m 
pomiędzy stronami, 
tj. właścicielem nieru-

chomości a przedsiębiorcą 
przesyłowym, podczas usta-
lania należnego wynagro-
dzenia z tytułu ustanowienia 
służebności przesyłu jest 
kwestia, czy przysługujące 
wynagrodzenie winno zostać 
wypłacone jednorazowo czy 
też przedsiębiorca przesy-
łowy winien dokonywać 
wypłaty okresowo.

W pierwszej kolejności 
należy wskazać, iż wypłata 
jednorazowego wynagro-
dzenia – pomimo dominują-
cego stanowiska w orzeczni-
ctwie w tym zakresie – nie jest 
jedynym możliwym sposobem 
wypłaty wynagrodzenia z 
tytułu ustanowienia odpłatnej 
służebności przesyłu.

Brak jest bowiem podstaw 
do uznania, iż jedynym 
możliwym i prawidłowym 
sposobem wypłaty wynagro-
dzenia jest wypłata jednora-
zowego świadczenia. Zapisy 
Kodeksu cywilnego nie wska-
zują czy wynagrodzenie za 
ustanowienie służebności 
przesyłu ma być świadcze-
niem jednorazowym lub 
okresowym, a przez to nie 
wykluczona jest możliwość 
wypłaty wynagrodzenia z 
tytułu służebności przesyłu 
jako świadczenia okreso-
wego. Podkreślenia wymaga 
fakt, iż powyższa proble-
matyka była przedmiotem 
zainteresowania doktryny, 
jak i wydano w tym zakresie 

liczne orzeczenia sądowe. 
W szczególności wskazać 
należy, iż prof. Krzysztof 
Pietrzykowski podkreślił, 
iż zważywszy na fakt, iż 
zgodnie z 3054 K.c. do służeb-
ności przesyłu stosuje się 
odpowiednio przepisy o 
służebnościach gruntowych, 
to jednocześnie zastosowanie 
mają orzecznictwo oraz 
poglądy doktryny w zakresie 
ustalania wynagrodzenia 
w innych wskazanych w 
Kodeksie cywilnym sytuacji 
dotyczących służebności, a 
to w świetle art. 145 i 151 
K.c. W konsekwencji trwa-
łość utrudnień i istotnych 
ograniczeń w eksploatacji 
nieruchomości uzasadnia 
wręcz przyznanie wynagro-
dzenia okresowego przez cały 
okres istnienia obciążenia. 
Taka ciągłość posadowienia 
urządzeń przesyłowych na 
nieruchomości uprawnionego 
do otrzymania wynagro-
dzenia uzasadnia również 
podstawę ustalenia czasu 
trwania służebności. W takim 
bowiem przypadku daleko 
idące ograniczenie możli-
wości wytyczania uprawnień 
właścicielskich oraz brak 
rzeczowego powiązania 
istnienia służebności ze 
świadczeniem wynagrodzenia 
okresowego czyni wątpliwą 
dopuszczalność ustanowienia 
służebności ad infinitum (tak: 
Kodeks cywilny. Komentarz 
do art. 1-449[10]. Tom I, 
2013 prof. dr hab. Krzysztof 
Pietrzykowski).

Powyższą problematyką 
zajmował się również Sąd 
Apelacyjny w Katowicach, 
który w wyroku z dnia 18 
lipca 2013 r., w sprawie 
o z n a c z o n e j  s y g n a t u r ą 
akt I ACa 434/13 orzekł,
iż wynagrodzenie, o którym 
mowa w art. 3052 § 2 K.c., 
wcale nie musi mieć charak-
teru jednorazowego, wska-
zując jednocześnie, iż „na tle 
analogicznego unormowania 
służebności drogi koniecznej 
(art. 145 K.c.) orzecznictwo 
jednoznacznie wszak stanęło 
na stanowisku, że wyna-
grodzenie przybrać może 
postać świadczeń okreso-
wych, podobnych w swej 
istocie do czynszu, nie ma 
zatem żadnych przeszkód, 
by ów dorobek orzecz-
niczy zastosować także do 
służebności przesyłu”.

Uwzględniając powyższe 
stanowisko doktryny i judy-
katury uznać należy, iż w 
pełni zasadnym jest doko-
nywanie wypłat z tytułu 
wynagrodzenia zarówno 
poprzez wypłatę jednora-
zowego wynagrodzenia, 
jak i wypłatę świadczenia 
okresowego. Podkreślenia 
wymaga jednak fakt,  iż 
wypłata wynagrodzenia w 
sposób okresowy z uwagi 
na ciągłość posadowienia 
urządzeń przesyłowych 
pozwala na rekompensatę 
w pełni, nie powodując, iż 
przedsiębiorca przesyłowy 
uzyskuje możliwość korzy-
stania z przedmiotowej 

służebności przesyłu na czas 
nieokreślony, wręcz na cały 
okres, w którym urządzenie 
przesyłowe znajduje się na 
nieruchomości uprawnio-
nego do wynagrodzenia. 
Podczas ustalania jedno-
razowego wynagrodzenia 
nie sposób natomiast ustalić 
przez jaki okres urządzenie 
przesyłowe będzie znaj-
dowało się na nierucho-
mości uprawnionych, a w 
konsekwencji za jaki okres 
zasadnym jest uzyskanie 
wynagrodzenia. Rekom-
pensata winna bowiem 
zawsze obejmować cały 
okres istnienia obciążenia.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani 
poradą prawną i nie może służyć 
jako ekspertyza przed sądem, 
urzędem czy osobą prywatną. 
Proszę pamiętać, że ze względu 
na niewielkie ramy objętoś-
ciowe opracowania, artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na 
bieżąco zasięgnąć szczegóło-
wych informacji w departa-
mencie prawnym CDO24 pod 
numerem telefonu 801 003 
138 lub 32 4781700. Pozo-
stałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania się 
z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.
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W bolesnych chwilach
po śmierci naszego Kolegi

ZBIGNIEWA MILEWSKIEGO
dzielimy smutek i ból z 

Jego Rodziną

Wyrazy współczucia i żalu

przekazują
koleżanki i koledzy

z Solidarności kopalni Bobrek-Centrum

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2016 roku):  4.244,58 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2016 roku):  676,75 zł

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Kolegi

ZBIGNIEWA MILEWSKIEGO
członka Prezydium Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ Solidarność KWK Bobrek-Centrum.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego 

NSZZ Solidarność

składa
przewodniczący
Jarosław Grzesik

28 września o godz. 18.00 w kościele pw. św. Marcina 
w Starych Tarnowicach odprawiona zostanie msza święta
w intencji śp. Kazimierza Zachnika w 12. rocznicę śmierci. 
Do udziału w nabożeństwie zapraszamy członków Solidar-
ności oraz poczty sztandarowe.
Kazimierz Zachnik przez wiele lat był członkiem Prezydium Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Zarządu Fundacji 
na rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy.

Msza za Kazimierza Zachnika
Informacja
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» SZCZERZE MÓWIĄC, JUŻ NIE 
MOGLIŚMY SIĘ DOCZEKAĆ, kiedy 
wreszcie autor słynnej diagnozy „Teraz, 
k…, my” dostrzeże, że wirus TKM mocno 
zaatakował polityków jego ugrupo-
wania i już wdały się powikłania. Prezes 
całej Polski, Naczelnik Państwa, Pan na 
Sulejówku, regent Żoliborza, etc., etc. 
niespiesznie, ale jednak zareagował, 
wygłaszając na posiedzeniu Komitetu 
Politycznego partii rządzącej zdanie, po 
którym wielu zakażonym ciarki przeszły 
po plecach. Zdanie to z pewnością trafi  do 
annałów. Gospodzki już zresztą umieścił 
je na wygaszaczu ekranu swojego laptoka. 
A brzmi ono następująco; „Musimy 
gorącym żelazem wypalić w urzędach 
i spółkach tych, którzy myślą tylko o 
sobie”. No jak tu prezesa nie lubić. A te 
krwawe metafory – palce lizać.

» TO BYŁO PODOBNO OSTATNIE 
OSTRZEŻENIE. Taka żółta kartka dla 
facetów, którzy z dojenia spółek Skarbu 
Państwa, jak to mówią prawnicy – uczy-
nili sobie stałe źródło dochodu. Znając 
życie, spora grupa zakażonych zmuto-
wanym TKM szybko ostrzeżenie puści w 
niepamięć. Albo już puściła. Do pierwszej 
publicznej egzekucji. 

» TYMCZASEM PEŁO POSTANO-
WIŁO COŚ WYMYŚLIĆ, aby zaistnieć. 
Mózgi formatu 6x9 nad tym pracowały. 
Wymyślili. Ewa Kopacz zapowiedziała, 
że 1 października PO przedstawi „Naro-
dowy Program Senioralny” i jeszcze coś 
tam 2.0. Polityczni emeryci z peło są 
niereformowalni. Wciąż myślą tylko o 
sobie. Może by tak Prezes całej Polski 

tym rozpalonym żelazem zamachnął się 
nieco szerzej?

» Z KOLEI PEŁO 3.0, CZYLI KROPKA 
NOWOCZESNA nie ustaje w wysiłkach, 
aby udowodnić, że można lansować się 
jeszcze głupiej. Ryszard Petru zaapelował 
do wyborców, aby składali się po dyszce 
na funkcjonowanie jego partii. Bankomat 
Ryśkowi się zepsuł? A może prowizja już 
nie taka, jak kiedyś? No i najważniejsze 
pytanie: Co rynki na to powiedzą?

» POLITYK ZA DYCHĘ nie poprzestał 
na żebraniu. Postanowił udowodnić, że 
zna życie od podszewki i powiedział, 

że „10 zł to w miarę niewielka kwota, 
równowartość średniej ceny kawy w 
restauracji”. Proponujemy sprawdzić 
jeszcze raz, ile warte jest 10 zł, a następnie 
zatrudnić wolontariuszy spod sklepu 
całodobowego. Niech jadą z tekstem: 
„Kierowniku, ja nie oszukuję, jest jak 
jest. 20 groszy mi brakuje do wsparcia 
Nowoczesnej”.

» ROZBAWIŁA NAS RIPOSTA na 
apel kropki Nowoczesnej w wykonaniu 
posła Marka Jakubiaka z Ruchu Kukiz`15. 
„Rychu, masz dwie dychy i spadaj!” 
– rzekł poseł. Nic dodać, nic ująć.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

ROZBAWIŁO nas to

Foto: esmem

Żona wpada do domu i woła 
do męża:
– Mam dla ciebie dobrą wiadomość!
– Jaką?
– Nie na darmo opłaciłeś autocasco!

***
Ojciec do Jasia:
– Mamusia skarży się, że zachowu-
jesz się, jakbyś w ogóle nie słyszał, 
co do ciebie mówi.
– Ale tato...
– Nie tłumacz się, tylko mów, jak 
ci się udało to osiągnąć.

***
Do wiekowego pacjenta przychodzi 
pielęgniarka. 
– Ile pan ma lat? – pyta. 
– Osiemdziesiąt dwa – odpowiada 
pacjent. 
– Nie dałabym panu – mówi 
pielęgniarka. 
– Nie śmiałbym prosić...

***
Rowerzysta zderzył się z krową. 
Na miejscu zjawił się policjant:
– No to komu mam wypisać 
mandacik?
Na to krowa:
– Muuuuuu!

***
Jasiu wpada spóźniony do szkoły. 
Na schodach stoi dyrektor i woła:
– Dziesięć minut spóźnienia!
– Kurczę, ja też! – stwierdza Jasiu 
ze zrozumieniem.

***
Przychodzi baba do lekarza i mówi:
– Panie doktorze, za ile wyzdrowieję?
A lekarz na to:
– Za kilkanaście tysięcy...

Sąsiad mówi do bacy:
– Baco, tam za stodołą, na 
waszych deskach, chłopaki gwałcą 
waszą córkę!
Baca przerażony biegnie natych-
miast za stodołę, po chwili wraca 
uśmiechnięty i mówi:
– Aaaaa... wiedziołem, ze żarto-
wołeś, to wcale nie moje deski.

***
Na egzaminie z socjologii pada 
pytanie: 
– Podaj, co jest szczytem perwersji? 
Student: 
– Napastować buty. 

***
Mocno podchmielony koleś wtacza 
się do monopolowego:
– Poproszę wino.
– Jakie?
– Nie oszukujmy się, najtańsze. 

***
Pewnemu proboszczowi zaczęły ginąć 
dorodne tuje z plebanijnego ogrodu. 
Wysłał więc kościelnego w nocy na 
czaty. Rano kościelny relacjonuje:
– Proszę księdza dobrodzieja, tuje 
kradną Meksykanie.
– Jak to, Meksykanie?!
– Bo jak się zaczaiłem, to nad 
ranem usłyszałem jak szeleszczą 
i potem ktoś zapytał: „konczita”? 
A odpowiedział mu głos: „nie, 
jeszcze te kilka”.

***
– Tato, co to znaczy urlop? 
– Urlop, synku, to kilkanaście dni 
w roku, kiedy przestaje się robić 
to, co każe szef, a zaczyna się robić 
to, co każe żona. 

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


