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W poniedziałek o 6 rano na całą dobę stanęły wszystkie kopalnie Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Jeśli to nie przekona zarządu JSW S.A. oraz rządu do poważnego i partnerskiego 
traktowania górników z Jastrzębia, to 26 kwietnia rozpocznie się blokada wysyłki węgla.

Całodobowy strajk 
to tylko ostrzeżenie
S

trajk rozpoczęły ma-
sówki, podczas któ-
rych związkowcy 
informowali pracow-
ników o przyczynach 

strajku oraz o tym, że jest 
on legalny i pracodawca 
nie będzie mógł wyciągnąć 
wobec uczestników protestu 
żadnych konsekwencji. Gór-
nicy pozostawali na cechow-
niach. Pod ziemię zjeżdżały 
tylko ekipy niezbędne do 
utrzymania bezpieczeństwa 
ruchu kopalni. W kopalniach 
odbywały się zbiórki pienię-
dzy na cele charytatywne. 
Związkowcy planowali też, 
aby górnicy w trakcie strajku 
mogli honorowo oddawać 
krew. Niestety, żadna ze stacji 
krwiodawstwa nie zdecydo-
wała się wysłać ambulansów 
do kopalń, a pracodawca nie 
zgodził się na uruchomienie 
punktów poboru krwi we-
wnątrz zakładu. – Nie wiemy 
dlaczego, choć możemy się 
domyślać, że nie z powodu 
nadmiernych zapasów krwi 
w szpitalach – powiedział 
Roman Brudziński, wiceszef 
Solidarności JSW. 

Dwie godziny po rozpo-
częciu strajku, w kopalni 
Zofiówka odbyła się kon-
ferencja prasowa z udzia-
łem przedstawicieli Mię-
dzyzwiązkowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego. 
Związkowcy po raz kolejny 
zadeklarowali, że są gotowi 
do poważnych i meryto-
rycznych rozmów. Z zarzą-
dem JSW chcą rozmawiać 
o sprawach pracowniczych 
i układzie zbiorowym, a z 
przedstawicielami rządu o 
tzw. upublicznieniu i prywa-
tyzacji JSW. – Chcemy, żeby 

ktoś zaczął z nami rozma-
wiać od początku do końca 
poważnie. Chcemy, żeby 
respektowane były zapisy 
strategii dla górnictwa do 
roku 2015 r. – podkreślał w 
czasie konferencji prasowej 
Roman Brudziński, przypomi-
nając, że zgodnie ze strategią 
prywatyzacja nie może się 
odbyć bez zgody górniczych 
załóg. A takiej zgody, jak na 
razie, nie ma. 

Podczas popołudniowej 
masówki w kopalni Zofi ówka 
doszło do spotkania protestu-
jących górników z Arturem 
Wojtkowem, wiceprezesem 
zarządu JSW z wyboru pra-
cowników. Wojtków po-
informował górników, że 
strajk jest legalny. Zapewnił 
też, że zrobi wszystko, aby 
konfl ikt w spółce zakończył 
się porozumieniem satysfak-
cjonującym dla załogi. Jego 
pisemne oświadczenie o po-
dobnej treści zostało przeka-
zane do wszystkich kopalń. 
W oświadczeniu wiceprezes 
poinformował, że 28 kwietnia 
odbędzie się nadzwyczajne 
posiedzenie rady nadzor-
czej spółki na temat sytuacji 
w JSW, z udziałem zarządu 
i przedstawicieli Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protesta-
cyjno-Strajkowego. 

Jak podkreśla Roman Bru-
dziński, wiceprezes Wojtków 
był jedynym członkiem za-

rządu JSW S.A., który w dniu 
strajku postanowił spotkać 
się z załogą. Jak nieofi cjal-
nie dowiedzieli się związ-
kowcy, prezes spółki Jaro-
sław Zagórowski i pozostali 
członkowie zarządu pojecha-
li do Warszawy, a jednym 
z celów tej wizyty był udział 
w szkoleniach z zakresu 
public relations i ćwiczenia 
wystąpienia przed kamera-
mi telewizyjnymi związane 
z zapowiadanym debiutem 
JSW S.A. na giełdzie. 

We wtorek o 6 rano ko-
palnie wznowiły wydobycie. 
A dwie godziny później przed-
stawiciele Międzyzwiązkowe-
go Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego poinformowali 

zarząd JSW, a następnie opinię 
publiczną, że 26 kwietnia roz-
pocznie się blokada wysyłki 
węgla. – Powiadamiamy praco-
dawcę o dokładnym terminie 
blokady z wyprzedzeniem, 
aby mógł odwołać środki 
transportu, które odbierają 
węgiel z kopalń. Chodzi o 
to, aby nie narażać spółki na 
dodatkowe koszty związane 
z płaceniem tzw. osiowego, 
czy też postojowego – wyjaś-
nia Sławomir Kozłowski, szef 
Solidarności w JSW. 

– Akcja nie oznacza zatrzy-
mania produkcji w kopalniach 
JSW. Mamy wystarczająco 
dużo miejsca na zwałach. 
Można tam składować uro-
bek z kilku, kilkunastu, a 

nawet kilkudziesięciu dni 
wydobycia – powiedział 
Brudziński. – Mamy jednak 
nadzieję, że akcja nie będzie 
musiała potrwać długo. Być 
może już zakończony dziś 
24-godzinny strajk zmieni 
postawę zarządu JSW i prezesi 
zaczną traktować poważnie 
pracowników spółki – dodaje 
Roman Brudziński. 

Protest jest częścią trwa-
jącego w fi rmie sporu zbio-
rowego, w ramach którego 
związki domagają się podwy-
żek płac o 10 proc. Sprzeci-
wiają się także upublicznie-
niu i prywatyzacji fi rmy na 
zasadach proponowanych 
przez resort skarbu. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Prywatyzacja spółek 
węglowych 
nie może odbyć 
się bez zgody 
górniczych załóg.

Górnicy mają nadzieję, że 24-godzinny strajk wpłynie na zmianę postawy zarządu JSW

KOMISJA KRAJOWA

16 pikiet
Komisja Krajowa zdecy-
dowała o przeprowadze-
niu 16 pikiet w miastach 
wojewódzkich oraz dużej 
manifestacji w Warsza-
wie. Pikiety zaplanowane 
zostały na 25 maja, a o do-
kładnym terminie protestu 
w stolicy zdecyduje kilku-
nastoosobowy sztab prote-
stacyjny. Głównym hasłem, 
pod którym Solidarność bę-
dzie prowadziła akcje, jest 
wezwanie rządu do ochrony 
najuboższych i walki z ros-
nącą biedą. 
» STRONA 3
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Protest 
w Tauronie
Organizacje związkowe 
działające w grupie Tau-
ron powołały Komitet 
Protestacyjny i zapo-
wiedziały pikietę przed 
siedzibą holdingu w Ka-
towicach. Demonstracja 
odbędzie się 27 kwietnia. 
– Narastają konfl ikty do-
tyczące płac, przekształceń 
i zmian organizacyjnych. 
Mimo to zarządy spółek 
należących do grupy i za-
rząd Tauronu nie wykazują 
woli rozwiązania tych spo-
rów na drodze negocjacji 
– mówi Waldemar Sopata, 
członek Rady Społecznej 
grupy Tauron.
» STRONA 4
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Drogie bilety
Nawet o 40 gr. mają 
zdrożeć bilety komunika-
cji miejskiej od 1 sierp-
nia. Poza tym prawo do 
bezpłatnych przejazdów 
stracą osoby starsze.
Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność stanowczo sprzeciwia 
się planom przewoźnika. 
– Z przejazdów środka-
mi komunikacji miejskiej 
korzystają tysiące miesz-
kańców naszego regionu, 
w większości nienajzamoż-
niejszych. Projekt zmian 
jest nie do zaakceptowania 
– czytamy w opinii Zarządu 
Regionu do uchwały KZK 
GOP.
» STRONA 5
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TRZY pytania
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, koordynatorka projektu 
„Dialogiem nie styliskiem”

Wzrósł potencjał kompetencyjny związkowców
Szkolenia dobiegają  już końca. Nad-
chodzi czas na podsumowania...

– Projekt „Dialogiem nie styliskiem”, 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, uważam za duży 
sukces działu szkoleń Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Jednym z jego założeń było 
dotarcie do młodych działaczy związko-
wych oraz do kobiet, co udało nam się 
zrealizować. W szkoleniach wzięła udział 
spora grupa osób młodych, mających 
nie więcej niż 35 lat oraz znaczna liczba 
kobiet. Ludzie młodzi stanowili prawie 
30 proc. wszystkich uczestników. Byli 
to członkowie organizacji funkcjonują-
cych od wielu lat, stanowiący już kolejne 
pokolenie związkowców zaangażowa-
nych w obronę praw pracowniczych, 
a także działacze z organizacji, które 
niedawno zostały utworzone. Udział 
kobiet sięgnął 50 proc. Ważnym osiąg-
nięciem projektu jest też wielowymiaro-
we wzmocnienie wiedzy uczestników: 
poprzez szkolenie, ale także poprzez 
publikacje, które zakupiliśmy w ramach 
posiadanych funduszy i przekazaliśmy 
wszystkim uczestnikom. W ramach 
projektu wydaliśmy również własną 

publikację „Dialog społeczny w prakty-
ce przedsiębiorstw”, która porządkuje 
w znacznym stopniu wiedzę na temat 
lokalnego dialogu autonomicznego, co 
również uważam za sukces.
Zainteresowanie projektem wzrastało 
ze szkolenia na szkolenie. Co przycią-
gało uczestników?

–  Atrakcją projektu były właśnie ma-
teriały przekazywane uczestnikom. Inny 
istotny atut stanowili doskonale przygo-
towani trenerzy, dzięki którym program 
szkoleń został zrealizowany zgodnie z 
zamierzeniami. Szkolenia z prawa pracy 
prowadzili trenerzy wewnętrzni, nato-
miast do prowadzenia modułów poświę-
conych negocjacjom pozyskaliśmy dzięki 
współpracy z Centrum Szkoleniowym 
STRUCTURA trenerów zewnętrznych, 
którzy są bardzo dobrze odbierani. 

W sumie przez szkolenia przewinęło się 
prawie 210 osób – członków NSZZ So-
lidarność, w większości zrzeszonych w 
Regionie Śląsko-Dąbrowskim. Uczestni-
kami mogli być również związkowcy z 
regionów: Częstochowa i Podbeskidzie, 
ale było ich niewielu.
Czego wy, jako dział szkoleń nauczyliście 
się poprzez realizację tego projektu?

– Zdecydowanie zwiększyliśmy nasze 
kompetencje, w tym wiedzę. Zgodnie 
z założeniami projektu uczestnikami 
szkoleń była również część trenerów i 
osób odpowiedzialnych za organizację 
i rozwój związku. Publikacje, które zo-
stały zakupione, będą nam pomocne 
w dalszej pracy. Ma to służyć dalszemu 
multiplikowaniu wiedzy. Trzeba też pa-
miętać, że negocjacje są niezwykle ważną 
i uniwersalną umiejętnością, dlatego cały 
czas powinniśmy się szkolić i doskona-
lić nasze umiejętności w tym zakresie. 
Pieniądze z zewnętrznych programów 
są cennym elementem, tylko na ten 
projekt pozyskaliśmy ponad 600 tysięcy 
złotych, a trzeba pamiętać, że jest to jedna 
z wielu inicjatyw, które zrealizowaliśmy 
na przestrzeni ostatnich kilku lat.

AGA

Ludzie młodzi 
stanowili prawie 
30 proc. wszystkich 
uczestników szkoleń.

Wielkanoc 
na Śląsku

Z
a tydzień na stołach regionu 
zagoszczą same smakołyki: ko-
łocze, drożdżowe baby, szpajzy 

i murziny. 
Sobota, tydzień przed Świętami Wiel-

kanocnymi przed piekarnią– cukiernią 
Tadeusza Kwapisza w Bytomiu-Mie-
chowicach ustawiają się metrowe ko-
lejki. Wszyscy czekają na świeży chleb i 
świąteczne wypieki, które od ponad 70 
lat rozpieszczają podniebienia mieszkań-
ców Bytomia. 

– Klienci uderzają do nas jak w dym 
po tradycyjny kołocz śląski z serem lub 
makiem, mazurki i drożdżowe strucle. 
Wiedzą, że tu znajdą tradycyjne wypieki 
– mówi Tadeusz Kwapisz, piekarz. 

Bo to właśnie owe drożdżowe baby 
z kominkiem, strucle wyplatane w mi-
sterne wieńce, posypywane makiem, 
orzechami albo migdałami oraz piaskowe 
baranki i zajączki to tradycyjne wielka-
nocne łakocie, które już za tydzień znajdą 
się na większości stołów województwa 
śląskiego. Skąd taka popularność ciasta 
drożdżowego? Wyjaśniła nam Romana 
Kosek z Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Tarnowskich Górach. 

– Kuchnia śląska była kiedyś kuch-
nią biedną. Na świątecznych stołach 
pojawiały się jedynie ciasta drożdżowe, 
które gospodynie dosmaczały dostęp-
nymi bakaliami, np. rodzynkami, orze-
chami włoskimi, czy tzw. anżelikami 
z arcydzięglu – mówi Kosek. Mazurki, 
które przywędrowały do nas z centralnej 
Polski, pojawiły się w menu Ślązaków 
dopiero później.

W wielkanocnym jadłospisie miesz-
kańców powiatu gliwickiego nie może 
zabraknąć prawdziwego, śląskiego kołocza. 
Jego smak podbija podniebienia nawet... 
posłów Parlamentu Europejskiego! Dzię-
ki Małgorzacie Handzlik i paniom z kół 

gospodyń wiejskich, tradycyjna śląska 
receptura trafi ła do Brukseli. 

Nie mniejszą estymą niż kołocz w Two-
rogu, Zbrosławicach i Nowym Chechle 
cieszy się owocowa szpajza. W świątecz-
nym jadłospisie mieszkańców Bytomia i 
powiatu tarnogórskiego szpajza króluje 
od XIX wieku. Gospodynie domowe po-
lecają ją jako wykwintny deser o smaku 
cytrynowym, wiśniowym, agrestowym, 
a nawet czekoladowym. – Szpajza to 
krem z utartych z cukrem żółtek, bia-
łek, żelatyny i owoców – mówi Kosek. 
Na Śląsku Cieszyńskim oprócz słodkich, 
drożdżowych baranków i zajączków 
piaskowych, domownicy w pierwszy 
dzień świąt Wielkiej Nocy raczą się tzw. 
murzinem.

– Murzin to ciasto drożdżowe, które 
zaprawia się tłuszczem z wędzonki. Do 
środka zawija się kawałki kiełbasy, szynki 
lub boczku. Ciasto trzeba dobrze wypiec, 
żeby było chrupiące i miało odpowiedni 
kolor – opowiada pani Urszula Wierzgoń, 
gospodyni z Kończyc Małych. 

» Dziennik Zachodni, 
15 kwietnia 2011, Małgorzata Węgiel

Coraz później za-
kładamy rodziny 
P

olacy coraz później zakładają rodzi-
ny; przyczyniają się do tego sytuacja 
na rynku pracy i brak wsparcia w 

opiece nad dzieckiem – wynika z badań 
rządowego Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich, przeprowadzonych w ramach 
projektu „Godzenie ról rodzinnych i 
zawodowych”. 

Główny Urząd Statystyczny szacuje, 
że w 2010 r. zawarto w Polsce ok. 230 tys. 
nowych związków małżeńskich, czyli 
o ok. 20 tys. mniej niż rok wcześniej. 
Od 2003 r. notowano wzrost liczby za-
wieranych małżeństw, jednak już drugi 

rok zauważalny jest jej spadek. Częstość 
zawierania małżeństw w miastach i na 
wsi jest podobna. Ok. 85 proc. zawar-
tych związków stanowią małżeństwa 
pierwsze – panien z kawalerami.

Na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat zdecydowanie podwyższył się 
wiek nowożeńców. Na początku lat 
90. ponad połowa mężczyzn zawiera-
jących małżeństwo nie osiągała wieku 
25 lat, natomiast w 2000 r. było ich już 
tylko ok. 42 proc., a w 2009 r. – 22 proc. 
Wśród kobiet udział ten zmniejszył się 
z 73 proc. w 1990 r. do 62 proc. w 2000 
r., obecnie wynosi ok. 41 proc.

Jak wynika z badań CRZL, te zmiany 
to w dużej mierze efekt wyboru, jakiego 
coraz częściej dokonują młodzi ludzie: 
istotne jest dla nich wykształcenie oraz 
względna stabilizacja fi nansowa – one 
warunkują założenie rodziny oraz jej 
powiększanie.

Jak pokazały badania CRZL, naj-
większy wpływ na decyzję o założeniu 
rodziny, a także jej późniejszy kształt, 
mają czynniki związane z funkcjono-
waniem rynku pracy i sytuacją ekono-
miczną gospodarstw domowych. Wśród 
głównych argumentów przemawiają-
cych za odkładaniem w czasie decyzji 
o powiększeniu rodziny wymienia się 
zbyt niskie zarobki. Wśród badanych 
dominuje także przekonanie, że są zbyt 
młodzi na posiadanie potomstwa, mają 
także obawy, czy podołają obowiązkom, 
jakie niesie za sobą rodzicielstwo. Młode 
małżeństwa mają także obawy z powo-
du braku wsparcia instytucjonalnego w 
opiece nad dziećmi ze strony państwa 
oraz pomocy ze strony rodziców. O od-
kładaniu w czasie decyzji o potomstwie 
decyduje także lęk przed utratą pracy, 
chęć spełniania aspiracji zawodowych, 
poświęcenia się karierze oraz świadomość, 
że czas spędzany w pracy uniemożliwi 
wychowanie dziecka oraz poświęcanie 
mu niezbędnej uwagi.

» gazeta.pl, 16 kwietnia 2011, iko 

LICZBA tygodnia
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szklanki zakwasu potrzebne jest do ugoto-
wania tradycyjnego żurku wielkanocnego. 
Do tego potrzebne są 2 marchewki, 2 małe 
pietruszki, kawałek selera. 1 cebulę, 50 dag 
wędzonego boczku, 50 dag białej kiełbasy, 
200 ml śmietany, 2 listki laurowe, 3 ziarna 
ziela angielskiego, 2 ząbki czosnku i łyżkę su-
szonego majeranku. Obrane warzywa opłu-
kać, włożyć do garnka i zalać 2 litrami wody 
i gotować pół godziny. Następnie warzywa 
wyjąć, a do wywaru dodać kiełbasę, boczek, 
liście laurowe, ziele angielskie i zmiażdżone 
ząbki czosnku. Gotować pod przykryciem 
kolejne pół godziny, po czym należy kiełbasę 
oraz boczek wyjąć na talerz, pokroić 
w plasterki i z powrotem dodać do garnka. 
Tak przyrządzony wywar należy zalać żur-
kiem, zaprawić śmietaną i zagotować.

INNI napisali

Reklama

» RESORT PRACY ZAPROPONOWAŁ WZROST od 1 stycznia 
2012 roku płacy minimalnej do 1500 zł – poinformowała mini-
ster pracy Jolanta Fedak. MPiPS planuje także podniesienie o 2,1 
proc. progów dochodowych decydujących o wypłacie środków z 
funduszy pomocy społecznej. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość najniższej płacy 
w danym roku jest wynikiem ustaleń pomiędzy partnerami spo-
łecznymi i rządem w ramach prac Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych. Jeżeli Trójstronna Komisja nie osiągnie 
porozumienia w ustawowym terminie, to o jej wysokości decyduje 
rząd. W zeszłym roku, po trwających 3 miesiące żmudnych nego-
cjacjach Komisja Trojstronna wypracowała kompromis i uzgodni-
ła, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku powinno 
wynosić 1408 zł. Pod uchwałą w tej sprawie 13 września pod-
pisali się przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i 
Rady Ministrów. Niestety, 3 tygodnie później rząd zmienił zdanie i 
powrócił do swojej początkowej propozycji czyli 1386 zł, igno-
rując tym samym ustalenia z partnerami społecznymi. Podobną 
uchwałę Komisja Trójstronna podjęła w sprawie weryfi kacji pro-
gów pomocy społecznej i w podobny sposób rząd ją zignorował, 
decydując o zamrożeniu tychże progów. Jeżeli rząd nie traktuje po-
ważnie dialogu społecznego, trudno traktować poważnie medialne 
zapowiedzi zwłaszcza w roku wyborczym.

» W MARCU INFLACJA PRZYSPIESZYŁA DO 4,3 PROC., 
natomiast dynamika wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia była 
niższa od oczekiwań analityków. GUS poinformował, że w sek-
torze przedsiębiorstw, czyli w fi rmach zatrudniających powyżej 
10 osób, w marcu zatrudnionych było 5.508 mln osób. To o 4,1 
proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak 
w stosunku do lutego br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
spadło niemal o 4 tys. osób. Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia 
i wolniejszy od infl acji wzrost wynagrodzeń spowodowały spadek 
płac w ujęciu realnym o 0,3 proc. W związku z tym, że wzrost cen 
towarów i usług jest wyższy od wzrostu płac, za nasze wypłaty 
będziemy mogli kupić mniej niż w zeszłym roku. 

» MOŻE SIĘ OKAZAĆ, ŻE TŁUMIĄC ROSNĄCĄ infl ację Rada 
Polityki Pieniężnej w przyszłym miesiącu znów zdecyduje się na 
podniesienie stóp procentowych. Ostatnia podwyżka miała miej-
sce na początku kwietnia. Wzrost wyniósł wówczas 25 punktów 
bazowych. Skutkiem podnoszenia stóp procentowych jest mniej-
sza podaż pieniądza w całym systemie. Banki komercyjne muszą 
dysponować większymi rezerwami, czyli rosną koszty kredytów i 
pożyczek oraz raty zadłużonych.

OPRAC. AK, ŁK

WIEŚCI z gospodarki
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P
ikiety w miastach 
wojewódzkich za-
planowano na środę 
25 maja. Organiza-
torem protestów 

będzie NSZZ Solidarność, 
ale do udziału w protestach 
zaproszone będą też inne orga-
nizacje związkowe. Początek 
akcji zaplanowano wstępnie 
na godz. 14.00. 

Związek zorganizuje także 
dużą manifestację w Warsza-
wie. O dokładnym terminie 
protestu zdecyduje kilku-
nastoosobowy sztab prote-
stacyjny. W jego składzie 
znaleźli się m.in. przewod-
niczący związku Piotr Duda, 
szef Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki Kazimierz Graj-
carek, przewodniczący Re-
gionu Pomorze Zachodnie 
NSZZ „S” Mieczysław Jurek, 
przewodniczący gdańskiej 
Solidarności Krzysztof Dośla 
oraz przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz. Sztab koordy-
nuje akcję na poziomie kraju, 
za pikiety w poszczególnych 
miastach odpowiadają nato-
miast szefowie regionalnych 
struktur związku. 

Najbliższe posiedzenie 
sztabu odbędzie się 9 maja. 

Wtedy zapadną decyzje co 
do daty i szczegółów pro-
testu w stolicy. Głównym 
hasłem, pod którym Soli-
darność będzie prowadziła 
akcje, jest wezwanie rządu 
do ochrony najuboższych 
i walki z rosnącą biedą. 
Związek domaga się m.in. 

podwyższenia kryteriów 
dochodowych upoważ-
niających do świadczeń z 
pomocy społecznej, cza-
sowego obniżenia podatku 
akcyzowego na paliwo oraz 
skierowania dodatkowych 
środków na walkę z bezro-
bociem. 

Kolejnym postulatem 
związku będzie renegocjacja 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego. – Jeśli pakiet 
wejdzie w życie, grozi nam 
całkowita utrata konkuren-
cyjności polskiej gospodarki 
i dramatyczna podwyżka cen 
energii, szacowana nawet 

na 100 proc. do 2020 r. Bę-
dziemy chcieli przebić się 
z postulatem renegocjacji 
pakietu nie tylko do strony 
rządowej, ale i do wszystkich 
możnych UE – powiedział 

Dominik Kolorz, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Do struktur związku trafi  
kilkadziesiąt tysięcy ulotek 
i plakatów wyjaśniających 
powody akcji i zachęcają-
cych do udziału w prote-
stach. Pikiety wojewódz-
kie poprzedzą konferencje 
prasowe organizowane w 
poszczególnych miastach 
wojewódzkich i miastach – 
siedzibach zarządów regio-
nów NSZZ „S”. Konferencje 
odbędą się 23 maja. 

DIKK, ŁK

16 pikiet wojewódzkich zorganizowanych w tym samym dniu oraz duża manifestacja w Warszawie – 
w poniedziałek Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zdecydowała o akcjach protestacyjnych w najbliższych miesiącach. 

W maju ogólnopolska 
akcja protestacyjna

Konsekwencje przyjęcia 
pakietu klimatycznego dla 
europejskiego i śląskiego 
przemysłu były jednym z 
tematów międzynarodo-
wej konferencji „Regiony 
przemysłowe w Europie 
– rozwój i środowisko”, 
która odbyła się w dniach 
14 -15 kwietnia w Kato-
wicach. 

– Śląsk i Zagłębie są dla 
polskiej gospodarki regio-
nami kluczowymi. Trady-
cyjne gałęzie przemysłu są 
dziś uzupełnianie o kolej-
ne sfery. Bezdyskusyjnym 
powinien być fakt, że pol-
ska gospodarka będzie w 
najbliższych latach oparta 
na węglu kamiennym, jako 
podstawowym surowcu 
energetycznym. Nie zmienią 
tego podejmowane przez 
rząd działania dywersyfi -
kacyjne. W perspektywie 
czekających światową go-
spodarkę wojen surowco-
wych należy zatem uczy-
nić wszystko, żeby polski 
sektor wydobywczo-ener-
getyczny potrafi ł z węgla 

korzystać efektywnie i z 
poszanowaniem ekolo-
gii – napisał w liście do 
uczestników konferencji 
Piotr Duda, przewodni-
czący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność. 

Szef „S” podkreślił rów-
nież że oparcie polskiej 
gospodarki na węglu jest 
gwarancją rozwoju nasze-
go regionu. – To kilkaset 
tysięcy miejsc pracy w sek-
torze wydobywczym i ko-
operujących z górnictwem 
fi rmach. Nie wolno tych 
ludzi i ich rodzin skazywać 
na utratę miejsc pracy i 
wykluczenie społeczne – 
zaznaczył. 

Na kluczowe znaczenie 
przemysłu opartego na 
węglu zarówno dla ślą-
skiej, jak i ogólnoposkiej 
gospodarki wskazał rów-
nież w swoim wystąpieniu 
Sławomir Ciebiera, wice-
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
który zwrócił uwagę, że 
ciężar i koszty pakietu kli-
matycznego powinny być 

rozłożone współmiernie 
do możliwości i wkładu 
poszczególnych państw 
europejskich w dotychcza-
sową redukcje emisji CO

2
. 

– Państwa, które zreduko-
wały swe emisje znacznie 
przekraczając cele reduk-
cyjne wynikające z realiza-
cji protokołu z Kioto, nie 
mogą ponosić dodatkowych 
kosztów wynikających z 
niewykonania zobowiązań 
przez inne kraje. Redukcja 
emisji uzyskana w ramach 
światowego porozumienia 
klimatycznego powinna 
być uwzględniona przy 
ustalaniu nowego – pod-
kreślił.

Sławomir Ciebiera za-
apelował także do uczest-
niczących w konferencji 
przedstawicieli związków 
zawodowych z innych 
krajów Europy o wspar-
cie działań Solidarności 
zmierzających do zablo-
kowania przyjęcia pakietu 
klimatycznego w obecnym 
kształcie. 

ŁK

Sytuacja w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej i w fabryce Fiata, 
problemy regionalnego rynku 
pracy oraz sprawy fi nansowo-
księgowe były najważniejszymi 
tematami obrad wyjazdowego 
posiedzenia Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego, które 
odbyło się w ubiegły czwar-
tek. Zarząd zatwierdził bilans 
i rachunek wyników oraz spra-
wozdanie fi nansowe za 2010 
rok. Przyjął również projekt 
budżetu na 2011 roku 

Zarząd Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność wystosował list otwarty 
do Sergio Marchionne, szefa 
grupy Fiata w sprawie trud-
nej sytuacji pracowników ty-
skiej fabryki koncernu i braku 
dialogu społecznego w tym 
zakładzie. 

 – Zwracamy się do Pana o 
podjęcie działań, które skłonią 
dyrekcję fabryki FAP w Tychach 
do zmiany postawy i do tego, 
aby zaczęli po partnersku trak-
tować pracowników, przestrze-
gając europejskich standardów. 
Nieodpowiedzialna postawa 
dyrekcji doprowadziła do tego, 

że w fabryce rozpoczęło się re-
ferendum strajkowe. Wydaje 
się, że szkody w postaci utra-
ty zaufania pracowników do 
własnej fi rmy, a także szkody 
dla bardzo dobrego wizerunku 
Fiata w Polsce, będą wielokrot-
nie wyższe, niż koszt podnie-
sienia pracownikom fabryki 
stawki wynagrodzenia o 50 
eurocentów. Tym bardziej, 
że takie podwyżki w żaden 
sposób nie zmieniają faktu, 
że fabryka Fiata w Tychach, 
będąc najbardziej wydajnym 
zakładem koncernu, ma wie-
lokrotnie niższe koszty pracy, 
niż pozostałe zakłady Fiata w 
Unii Europejskiej – podkreślo-
no w liście. 

Zarząd Regionu złożył szefo-
wi Fiata propozycję spotkania 
dwustronnego z przewodni-
czącym ZR na temat ewentu-
alnego podjęcia wspólnych 
działań na rzecz poprawy stan-
dardów dialogu społecznego 
w Fiat Auto Poland. 

W trakcie posiedzenia przy-
jęto stanowisko, w którym 
członkowie ZR poparli działania 
Międzyzwiązkowego Komitetu 

Protestacyjno-Strajkowego w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
S.A. – Brak dialogu społecznego, 
lekceważenie pracowników i 
próby manipulacji załogą JSW 
S.A. mogą doprowadzić do 
wybuchu poważnego kon-
fl iktu społecznego nie tylko w 
tej spółce, ale w całej branży 
górniczej, a w konsekwencji 
w całym regionie – czytamy 
w dokumencie. 

W innym stanowisku Za-
rząd Regionu wyraził swój 
sprzeciw wobec zmniejszenia 
środków z Funduszu Pracy na 
realizację aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu 
w naszym województwie. 
Środki te zostały zmniejszone 
o ok. 60%, z kwoty ponad 392 
mln zł w 2010 r. do 160 mln 
zł w 2011 r .

Członkowie ZR wysłuchali 
też wykładu dr. inż. Bolesława 
Jankowskiego pt. „Skutki Pakie-
tu Klimatyczno-Energetycznego 
dla Polski”. Obszerne omówie-
nie tego wystapienia przedsta-
wimy w najbliższym numerze 
TŚD, tuż po świętach. 

NY

Obrady Zarządu Regionu Węgiel gwarancją rozwoju

Rząd znów łamie ustawę 
o Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospo-
darczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecz-
nego. Związek apeluje do 
Bronisława Komorowskiego 
o interwencję.

Kilka dni temu do Soli-
darności i innych partnerów 
społecznych dotarło pismo 
ministra fi nansów Jacka 

Rostowskiego w sprawie 
skrócenia czasu pracy nad 
projektem budżetu do dnia 
27 kwietnia. Tym samym 
związki zawodowe pozbawio-
ne zostałyby możliwości kon-
sultowania wstępnych pro-
gnoz makroekonomicznych. 
W projekcie budżetu na 
przyszły rok nie nie zostałyby 
w ogóle uwzględnione uwagi 
partnerów społecznych

Solidarność żąda przestrzegania 
zasad dialogu społecznego

Pikiety odbywać się będą przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju

Głównym zadaniem 
akcji jest wezwanie 
rządu do ochrony 
najuboższych i 
walki z rosnącą 
biedą.

Foto: TŚD
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Huta Bankowa
» FIASKIEM ZAKOŃCZYŁA SIĘ 
kolejna runda negocjacyjna w Hucie 
Bankowa w Dąbrowie Górniczej. – 
Aby pokazać dobrą wolę, zgodziliśmy 
się na jeszcze jedno spotkanie we 
środę 20 kwietnia – mówi Henryk 
Myrda, szef zakładowej Solidarności. 
Od 21 marca w firmie trwa spór zbio-
rowy na tle płacowym. Zakładowa 
Solidarność domaga się 600 zł brutto 
podwyżki dla każdego pracownika. 
W przeprowadzonym przed przeszło 
dwoma tygodniami referendum straj-
kowym, w którym wzięło udział 78 
proc. załogi, 98 procent głosujących 
opowiedziało się za strajkiem. 
– Jeżeli kolejna tura negocjacji nie 
zakończy się porozumieniem, zażą-
damy podpisania protokołu rozbież-
ności, który pozwoli nam rozpocząć 
kolejne kroki przewidziane w ustawie 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, 
do strajku włącznie – informuje Hen-
ryk Myrda. 

Kompania Węglowa
» JERZY KRYNICKI, adwokat z 
Mikołowa, członek Okręgowej Rady 
Adwokackiej, będzie mediatorem w 
trwającym w Kompanii Węglowej spo-
rze zbiorowym o podłożu płacowym.
Jego kandydaturę wysunął zarząd 
spółki, który wcześniej nie zaakcep-
tował kandydatur przedstawionych 
przez stronę związkową. 
– Zaproponowaliśmy Bożenę Borys-
Szopę, Dariusza Trzcionkę i Andrzeja 
Sikorę. Zarząd uznał, że dwie pierw-
sze kandydatury są mocno powiązane 
z Solidarnością, a ze sposobu prowa-
dzenia mediacji przez Andrzeja Sikorę 
w ubiegłorocznym sporze kierowni-
ctwo Kompanii było niezadowolone. 
Wykazaliśmy dobrą wolę i przystali-
śmy na kandydaturę zarządu – mówi 
Jarosław Grzesik, szef Solidarności w 
Kompanii Węglowej.  

Sośnica-Makoszowy
» OCENĄ REALIZACJI PLANÓW 
techniczno-ekonomicznych w połączo-
nych gliwickich kopalniach Sośnica
-Makoszowy w latach 2008-2010 i 
w pierwszym kwartale 2011 r. oraz 
opracowaniem programu naprawczego 
oddziału KWK Sośnica na lata 2011-
2015 zajął się powołany 5 kwietnia 
przez zarząd Kompanii Węglowej 
zespół do opracowania programu na-
prawczego dla kopalni na lata 2011-
2015. 
– W pracach tego gremium uczest-
niczymy w charakterze obserwato-
rów. Przed pierwszym posiedzeniem 
zespołu zorganizowaliśmy masówki, 
podczas których uspokoiliśmy górni-
ków, że nie ma mowy o jakiejkolwiek 
redukcji zatrudnienia w kopalni – in-
formuje Ryszard Nadolski, przewodni-
czący Solidarności w kopalni Sośnica-
Makoszowy.
Efekty swoich prac zespół zobowiązał 
się przedstawić kierownictwu spółki 
do 31 maja.

Fiat Auto Poland
» OD 11 KWIETNIA W TYSKIEj 
fabryce Fiata trwa referendum straj-
kowe.
– Pracownicy mogą głosować tylko 
podczas przerwy śniadaniowej i tech-
nicznej więc ustawiamy punkt refe-
rendalny po kolei w różnych oddzia-
łach. W niektórych komórkach 
w głosowaniu wzięło udział 100 
proc. pracowników – mówi Wanda 
Stróżyk, przewodnicząca Solidarności 
w FAP.

OPRAC. BEA, ŁK

WIEŚCI 
z branż

Związkowcy z Solidar-
ności z czterech śląskich 
spółek należących do 
szwedzkiego koncernu 
Vattenfall obawiają się, 
że wycofanie się kon-
cernu z Polski zagrozi 
miejscom pracy i upraw-
nieniom pracowników 
w ich zakładach.

– Niektórzy pracow-
nicy zaczynają na włas-
ną rękę szukać innego 
zatrudnienia. W każ-
dym miesiącu spółki 
odnotowują pojedyn-
cze odejścia z pracy. 
Pracownicy obawiają 
się, że nowy inwestor 
zlikwiduje ich stano-
wiska pracy – mówi 
Danuta Garbusińska, 
przewodnicząca Soli-
darności w spółce Vat-
tenfall. – W tej chwili, 
naszym nadrzędnym 
celem jest, by Vatten-
fall tak, jak nas kupił z 

pakietem, tak nas też z 
nowym pakietem sprze-
dał. Jesteśmy gotowi 
do negocjacji – dodaje 
Garbusińska. 

W dotychczasowym 
pakiecie zawarte zosta-
ły korzystne dla pra-
cowników zapisy m.in. 
programy emerytal-
ne, opieka medyczna, 
pomoc socjalna, pomoc 
fi nansową z kasy zapo-
mogowo-pożyczkowej 
oraz szereg praw wyni-
kających z respektowa-
nia ponadzakładowego 
układu zbiorowego dla 
pracowników energety-
ki. – Nie chcielibyśmy 
tego stracić – podkreśla 
Garbusińska.

Dlatego związkowcy 
ze śląskich spółek Vatten-
falla, wspólnie ze związ-
kami zawodowymi ze 
spółek warszawskich, wy-
stosowali pismo do zarzą-

du koncernu w Szwecji, 
w którym zawnioskowa-
li, by przy ewentualnej 
transakcji sprzedaży fi rmy 
obowiązywały również 
wynegocjowane wcześ-
niej gwarancje pakieto-
we. Opracowali również 
nowy projekt pakietu i 
rozesłali go do zarządów 
wszystkich spółek. Związ-
ki zawodowe podejmują 
także próby reaktywowa-
nia układów zbiorowych 
pracy w spółkach. Ich 
projekty związkowcy 
już zaczęli przekazywać 
pracodawcom.

Dwie z czterech ślą-
skich spółek Vattenfalla 
zajmują się sprzedażą 
energii i jej dystrybucją, 
dwie pozostałe świadczą 
usługi na rzecz wszyst-
kich spółek. Ogółem 
zatrudniają ponad 1600 
pracowników.

BG

W zakładach wchodzących w skład grupy energetycznej Tauron trwają spory zbiorowe. 
Związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń. Chcą też rozmawiać o 
przekształceniach w grupie.

Protest w grupie Tauron
O

r g a n i z a c j e 
związkowe 
działające w 
grupie powo-
łały Komitet 

Protestacyjny i zapowie-
działy pikietę przed siedzi-
bą spółki w Katowicach. 
Demonstracja odbędzie się 
27 kwietnia.

W jej trakcie związkowcy 
zaprotestują przeciwko likwi-
dacji miejsc pracy w zakła-
dach wchodzących w skład 
grupy oraz lekceważeniu 
dialogu ze stroną społeczną, 
zarówno przez zarząd całej 
grupy, jak i zarządy poszcze-
gólnych spółek. Podkreślają, 
że to właśnie brak dialogu 
jest powodem powołania 
Komitetu Protestacyjnego 
i organizacji pikiety. – Na-
rastają konfl ikty dotyczące 
płac, przekształceń i zmian 
organizacyjnych. Mimo to 
zarządy spółek należących 
do grupy i zarząd Tauronu 
nie wykazują woli rozwią-
zania tych sporów na dro-

dze negocjacji – mówi Wal-
demar Sopata, członek Rady 
Społecznej grupy Tauron i 
przewodniczący Solidarności 

w Południowym Koncernie 
Węglowym.

W wydanym komuni-
kacie Komitet Protestacyj-

ny uzasadnia, że decyzja o 
pikiecie jest wyrazem pro-
testu przeciwko „braku do-
brej woli pracodawców w 
rozmowach płacowych, 
pomimo osiągniętych du-
żych zysków w spółkach 
grupy za ubiegły rok oraz 
oszczędnościach wynikają-
cych ze zmniejszającego się 
zatrudnienia w spółkach”. 
Związkowcy sprzeciwiają się 
również ograniczeniu przez 
zarząd Tauron Polska Energia 
uprawnień zarządów spółek 
zależnych w sprawach pra-
cowniczych.

Tauron Polska Energia 
jest jednym z największych 
podmiotów gospodarczych 
w Polsce. Dysponuje kapi-
tałem wartym ok. 14 mi-
liardów zł i zatrudnia 28 
tysięcy osób.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jeśli sprzedaż, to z pakietem
Nie tylko w Tauronie, ale 
też w pozostałych grupach 
kapitałowych funkcjonują-
cych w polskiej energetyce 
trwają spory zbiorowe na 
tle płacowym. Wszystkie 
organizacje związkowe do-
magają się 10 proc. wzrostu 
wynagrodzeń, ale prowadzo-
ne do tej pory rozmowy nie 
przynoszą efektów.

– To są tylko pozorowane 
próby rozmów płacowych – 
tak związkowcy z Solidarności 
oceniają dotychczasowe ne-
gocjacje we wszystkich spół-
kach energetycznych. 

Ich powodem są niezre-
alizowane od wielu miesię-
cy żądania związkowców, 
dotyczące 10-procentowej 
podwyżki wynagrodzeń dla 
pracowników zatrudnionych 
w sektorze energetycznym. 
Związkowcy przypominają, 
że w niektórych grupach 
kapitałowych od kilku lat 
ustalane były tylko kilku-

procentowe regulacje płac 
lub też w ogóle podwyżek 
nie było.

– Do tej pory propozy-
cje płacowe pracodawców 
kształtują się maksymalnie 
na poziomie 2,5 proc., przy 
czym zarządzający spółkami 
energetycznymi zakładają 
uznaniowy wzrost wynagro-
dzeń. Mamy prawo sądzić, że 
ewentualne podwyżki nale-
żałyby się tylko posłusznym 
pracownikom, a z pewnością 
nie otrzymają ich ci nieposłusz-
ni oraz członkowie związków 
zawodowych – mówi Roman 
Rutkowski, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Energetyki 
NSZZ Solidarność.

W ocenie Rutkowskiego 
w trakcie negocjacji zarzą-
dy spółek testują, czy strona 
związkowa jest na tyle silna, 
zdeterminowana i zorganizo-
wana, by ostro zamanifestować 
swoje niezadowolenie.

BEA

Bez przełomu w energetyce

Kolejną spółką należącą 
do grupy Tauron, w której 
rozpoczął się spór zbioro-
wy jest Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w 
Katowicach. Zakładowa 
Solidarność domaga 10 
proc. podwyżki wyna-
grodzeń dla wszystkich 
pracowników spółki. 

– Postulowany przez 
nas wzrost wynagrodzeń 
pozwoliłaby chociaż częś-
ciowo zrekompensować 
pracownikom drastyczny 

wzrost cen podstawowych 
produktów i innych kosz-
tów utrzymania – mówi 
Justyna Latos przewodni-
cząca NSZZ Solidarność 
w PEC Katowice S.A., a 
zarazem wiceprzewodni-
cząca Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Negocjacje płacowe w 
katowickim PEC-u trwają 
od końca lutego. Jak prze-
konują związkowcy zarząd 
fi rmy nie przedstawił 
dotąd żadnych konkretnych 

propozycji. – Poinformo-
wano nas jedynie, że w 
tym roku nie przewidziano 
środków na podwyżki płac 
– tłumaczy Justyna Latos.

PEC Katowice S.A. jest 
jednym z największych w 
kraju przedsiębiorstw zaj-
mujących się dystrybucją 
ciepła. Obsługuje m.in. 
Chorzów, Katowice, Mysło-
wice, Siemianowice Śląskie 
i Świętochłowice. Spółka za-
trudnia przeszło 600 osób.

ŁK

Spór zbiorowy w Po-
łudniowym Koncer-
nie Węglowym, bez-
pieczeństwo pracy w 
spółce oraz protest 
organizacji w grupie 
Tauron były najważ-
niejszymi tematami 
Zakładowego Zebrania 
Delegatów NSZZ Soli-
darność w ZG Sobieski 
w Jaworznie. 

ZZD miało charakter 
sprawozdawczy, za naj-
ważniejsze wydarzenia 
ubiegłego roku uznano 
lokalne obchody 30-
tej rocznicy powstania 
związku oraz nadanie 
nazwy NSZZ Solidarność 
rondu znajdującemu się 
przed urzędem miejskim 
w Jaworznie

Dyskusję zdomino-
wała jednak aktualna 
sytuacja w spółce oraz 
trwające od początku 
roku negocjacje pła-
cowe. Brak porozumie-
nia w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń doprowa-
dził do wszczęcia sporu 
zbiorowego. – Jeżeli ktoś 
poważnie traktuje drugą 
stronę, to powinien 
przedstawić swoje propo-
zycje – mówił Waldemar 
Sopata, szef Solidarno-
ści w PKW. Zaznaczył, że 
Solidarność domaga się 
podwyżek wynagrodzeń 
dla wszystkich grup za-
wodowych.

AGA

Spór zbiorowy w katowickim PEC-u

W całej energetyce narastają konfl ikty dotyczące płac, przekształceń i zmian organizacyjnych

Delegaci 
o sytuacji 
w PKW

Foto: internet
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Jastrzębie Zdrój
» ZAŁOGA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Robót Górniczych w Jastrzębiu 
Zdroju nie otrzymała w terminie 
wynagrodzeń za marzec.
– Dwukrotnie podejmowaliśmy ne-
gocjacje z pracodawcą, w wyniku 
których prezes zobowiązał się do 
20 kwietnia przelać wypłaty wraz 
z odsetkami na konta pracowni-
ków. Na efekty rozmów na kory-
tarzu oczekiwało kilkudziesięciu 
pracowników. Głośnymi okrzykami 
i wyciem syren dawali wyraz swo-
jemu niezadowoleniu – opowiada 
Danuta Jemioło, kierownik jastrzęb-
skiego Biura Terenowego.
W negocjacjach jastrzębskich 
związkowców wspierał Krzysztof 
Hus, specjalista z Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidar-
ność.

Sosnowiec
» 13 KWIETNIA ODBYŁY SIĘ 
obrady Walnego Zebrania Dele-
gatów Międzyzakładowej Orga-
nizacji Związkowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania w Sosnow-
cu. Posiedzenie miało charakter 
sprawozdawczy. Uczestniczył w 
nim przewodniczący Regionalnego 
Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność Lesław Ordon.   

» ZWIĄZKOWCY Z TERENOWEJ 
Sekcji Problemowej NSZZ Solidar-
ność Miasta Dąbrowa Górnicza 
wraz ze Stowarzyszeniem księdza 
Grzegorza Augustynika i kustoszem 
dąbrowskiego Sanktuarium Naj-
świętszej Marii Panny Anielskiej, 
Pani Dąbrowy Górniczej i Matki 
Zagłębia, ks. kanonikiem Andrze-
jem Stasiakiem przygotowują IV 
Pielgrzymkę Mężczyzn do miejsco-
wej bazyliki. Pielgrzymka odbędzie 
się 15 maja.

Rybnik
» ZWIĄZKOWCY Z BIURA Te-
renowego w Rybniku ufundowa-
li symboliczny „dąb pamięci” dla 
miejscowego Zespołu Szkół Tech-
nicznych. Uroczystość posadzenia 
dębu na terenie szkoły zaplano-
wana została na 20 kwietnia. Po 
niej odbędzie się sesja popularno
–naukowo z okazji 90. rocznicy 
Plebiscytu na Górnym Śląsku i III 
Powstania Śląskiego. 
W ubiegłym tygodniu związkowcy 
poświęcili „dąb pamięci” w bazyli-
ce św. Antoniego w Rybniku. 

Gliwice
» OD 27 DO 29 KWIETNIA w 
godzinach od 9.00 do 15.00 w 
siedzibie gliwickiego Biura Tere-
nowego odbędzie się szkolenie dla 
przedstawicieli komisji zakłado-
wych w zakresie zagadnień legisla-
cyjnych objętych regulacją Ko-
deksu pracy, ustawy o związkach 
zawodowych, ustawy o Zakłado-
wym Funduszu Świadczeń Socjal-
nych oraz ustawy o rozwiązywaniu 
z pracownikami stosunku pracy 
z przyczyn dotyczących pracow-
ników. Zajęcia prowadzić będą 
specjaliści z Biura Szkoleń Zarzą-
du Regionu: Jadwiga Piechocka i 
Krzysztof Hus.
Koszt szkolenia wynosi 30 zł od 
osoby.

OPRAC. BEA 

Z BIUR 
terenowych

Z
godnie z nową 
taryfą KZK GOP 
za przejazd środ-
kami komuni-
kacji miejskiej 

w obrębie jednej gminy 
za normalny bilet trzeba 
będzie zapłacić 2 zł i 80 
gr., czyli o 20 gr. więcej 
niż obecnie, bilet ulgowy 
zdrożeje o 10 gr. Jeszcze 
bardziej ma wzrosnąć 
cena biletów za przejazd 
w obrębie dwóch gmin. 
Cały bilet będzie aż  o 
40 gr. droższy niż teraz, 
a połówka – 20 gr.

Więcej zapłacimy także 
za bilety miesięczne – o 6 
zł w przypadku biletów 
miejskich i o 8 zł za bi-
lety sieciowe.

Zarząd Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, któremu 
KZK GOP przesłał projekt 
uchwały do zaopiniowa-
nia, jednoznacznie nega-
tywnie ocenił planowane 
podwyżki. – Z przejazdów 
środkami komunikacji 
miejskiej korzystają tysią-
ce mieszkańców naszego 
regionu, w większości 
nie najzamożniejszych. 
Podniesienie cen do pro-
ponowanych wysokości 
spowoduje znaczące ob-
ciążenie ich budżetów. 
W dobie kryzysu, zwięk-
szającego się bezrobocia, 

zwolnień pracowników, 
braku wypłaty wynagro-
dzeń w terminie oraz in-
nych społecznie odczu-
walnych oznak kryzysu 
przedstawiony projekt 
zmian jest nie do zaak-
ceptowania – czytamy 
w opinii. 

Zdaniem ZR droższe 
bilety poskutkują jedynie 
wzrostem liczby „gapo-
wiczów” zamiast zwięk-
szyć wpływy do budżetu 
przewoźnika. – Do tej 
pory KZK GOP nie podał, 
jaki zysk przyniosły ubie-
głoroczne podwyżki cen 
biletów. Zakładano, że 
będzie to od 10 do 14 mln 
zł, wątpię czy udało się 
osiągnąć chociaż połowę 
tej sumy– mówi Andrzej 
Badura, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Komu-
nikacji Miejskiej. 

Kolejnym argumentem 
przeciwko planowanym 
podwyżkom, który po-
rusza w swojej opinii ZR 

Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
jest to, że już teraz bile-
ty KZK GOP są jednymi 
z najdroższych w kraju. 
Przykładowo w Poznaniu 
za normalny bilet na 10 
przystanków w obrębie 
miasta trzeba zapłacić. 2 
zł, miejski bilet miesięczny 
we Wrocławiu kosztuje 
80 zł, w naszym regionie 
od sierpnia ma kosztować 
aż 100 zł. 

Poza podwyżką cen 
biletów z nowej taryfy 
przewoźnika wykreślo-
no punkt uprawniający 
osoby starsze do darmo-
wego przejazdu środkami 
komunikacji miejskiej. 
Do tej pory osoby, które 
ukończyły 70 rok życia 
mogły jeździć autobusami 
i tramwajami za darmo. 
Wg nowych zasad otrzy-
mają jedynie 50 proc. 

ulgę. – Prawo do darmo-
wego przejazdu ma być 
odebrane także radnym, 
co jest akurat słuszne, 
bo jeżeli oszczędzać, to 
na tych, których na to 
stać, a nie na osobach 
starszych, dla których 
zazwyczaj komunikacja 
miejska to jedyny środek 
transportu – podkresla 
Badura.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

28 kwietnia przed siedzi-
bą sosnowieckiej firmy 
Bitron przeprowadzona 
zostanie pikieta w obronie 
miejsc pracy. Pracownicy 
będą protestować m. in. 
przeciwko wypowiadaniu 
umów z powodu zwolnień 
lekarskich.

– Tylko w zeszłym tygo-
dniu zdarzyły się 4 przypad-
ki wypowiedzenia umów 
o pracę na czas określony. 
Wiemy już, że pracodawca 
na tym nie poprzestanie. 
Najgorsze, że często powo-
dem zwolnienia jest to, że 
pracownik brał zwolnienia 
lekarskie.  Przecież nie jeste-
śmy maszynami i każdy ma 
prawo zachorować. Jeden ze 
zwolnionych pracowników 
pracował w Bitronie przez 4 
lata po czym zachorował i 
trafi ł na 3 miesiące do szpi-
tala, po powrocie do pracy 
otrzymał wypowiedzenie 
– mówi Izabela Będkow-
ska, szefowa Solidarności 
w Bitron Poland.

Jak informuje przewodni-
cząca, w miejsce zwalnianych 
pracowników zatrudniane 
są zewnętrzne fi rmy. – Jeden 
z nowych produktów, przy 
którym dotychczas pra-

cowali nasi pracownicy 
lub zatrudnieni w agencji 
pracy tymczasowej, już teraz 
przejął podwykonawca, 
co nie tylko pozbawia nas 
de facto miejsc pracy, ale 
także negatywnie wpływa 
na wydajność i jakość na-
szych wyrobów – dodaje 
Będkowska.

Dodatkową przyczyną 
pikiety jest nowy system 
pracy, który ma obowią-
zywać w Bitronie już od 
maja. – Pracodawca, mimo 
sprzeciwu związków zawo-
dowych wprowadził do 
regulaminu pracy zapis, 
wg którego 5-dniowy czas 
pracy będzie obowiązywał 
nie jak dotychczas od po-
niedziałku do piątku, ale od 
poniedziałku do niedzieli. 
Oznacza to, że dni wolne 
od pracy będą ruchome i 
zamiast w sobotę i niedzie-
lę mogą wypadać np. we 
wtorek i środę – wyjaśnia 
Izabela Będkowska.

Sosnowiecka fi rma Bi-
tron produkuje podzespoły 
dla przemysłu motoryza-
cyjnego i sprzętu AGD. 
Spółka zatrudnia przeszło 
700 osób.

ŁK

Wiceprezes GTL LOT Usłu-
gi Lotniskowe Jacek Plis 
wręczył wypowiedzenia 
z pracy trzem członkom 
zakładowej organizacji 
Solidarności. Zdaniem 
związkowców to odwet za 
spór zbiorowy, jaki przez 
kilka tygodni prowadzili 
z pracodawcą. 

– Spór zakończył się 
podpisaniem porozumienia, 
wywalczyliśmy pierwsze od 
długiego czasu podwyżki 
dla pracowników obsługi 
naziemnej, a lotnisko unik-
nęło groźby strajku. Wy-
dawało się, że kompromis 
zakończył konfl ikt. Teraz 
okazuje się, że prezes nie 
może się pogodzić z faktem, 
że podpisał porozumie-
nie i postanowił wszcząć 
konfl ikt z naszym związ-
kiem – mówi Sebastian 
Kołodziej, szef zakładowej 
Solidarności. 

Podkreśla, że w jego 
ocenie te zwolnienia nie 
mają podstaw meryto-
rycznych. – Jedna z osób, 
które otrzymały wypo-
wiedzenie, pracuje u nas 6 
lat. W listopadzie zeszłego 
roku otrzymała awans, w 
styczniu tego roku prze-

dłużenie umowy, a przed 
kilkoma dniami wypo-
wiedzenie. Bez podania 
przyczyn, bo ma umowę 
na czas określony, podob-
nie jak pozostała dwójka. 
Dla mnie jednak przyczyna 
jest oczywista. To zwolnie-
nie za to, że prezes musiał 
podpisać porozumienie z 
Solidarnością. Mnie zwol-
nić nie może, ale innych 
członków związku tak – 
mówi Kołodziej. 

Prawnicy Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiej 

Solidarności wysłali do 
sądu pozwy wobec pra-
codawcy, domagając się 
przywrócenia do pracy, 
bądź odszkodowania 
dla zwolnionych. – Jeśli 
prezes Plis nie zaprzesta-
nie ataków na członków 
Solidarności, użyjemy 
wszystkich dostępnych 
środków, aby bronić człon-
ków naszego związku 
– zapowiada Mirosław 
Truchan, wiceprzewod-
niczący ZR.

POD

Od 1 sierpnia KZK GOP planuje podwyższyć ceny biletów komunikacji miejskiej nawet o 
40 groszy. Śląsko-Dąbrowska Solidarność ostro krytykuje projekt uchwały przewoźnika w tej sprawie.

Autobusem wychodzi taniej? 

Zgodnie z nowa taryfą osoby, które przekroczyły 70. rok życia stracą dotychczasowe prawo do 
darmowych przejazdów komunikacją miejską

Miejski bilet 
miesięczny 
we Wrocławiu 
kosztuje 80 zł, 
w naszym regionie 
od sierpnia ma 
kosztować aż 100 zł. 

Jesteśmy ludźmi, 
nie maszynami

Zwolnienia na lotnisku
zemstą za porozumienie?

Solidarność w lutym po ciężkich bojach wywalczyła podwyżki 
dla pracowników obsługi naziemnej lotniska w Pyrzowicach

Foto: internet

Foto: wikimedia
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Rozwiązanie krzyżówki: Kiedy nauce brakuje argumentu poszerza swój słownik
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e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 
10/37, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 253-72-54

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

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

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

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

(od 1 marca 2011 r.):  560,13 zł

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:

§

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

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia 

uchwały zatwierdzającej sprawozda-
nia (bilans, rachunek wyników, informacja 
dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 
31 marca 2011 roku – komplet (CIT-8,CIT-
8/O, sprawozdania) składa się do 10 dni od 
daty uchwały.

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

Termin składania do ZR analizy skła-
dek za rok 2010 upłynął 31 marca 
2011 roku.

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

Zarząd Regionu na swojej stronie 
www.solidarnosckatowice.pl, udostęp-
nił do pobrania druki bilansu, rachunku 
wyników, informacji dodatkowej – za-
łączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: 
Do pobrania/Druki fi nansowe).

Teresa Faber, 
Główna Księgowa Zarządu Regionu

 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Reklama

W 
kwietniu 
przypada-
ją dwa dni 
świątecz-
ne: Wiel-

kanoc (24 kwietnia) i Po-
niedziałek Wielkanocny (25 
kwietnia). Za święto, które 
przypada w niedzielę, 24 
kwietnia (Wielkanoc), nie 
należy pracownikom ob-
niżać wymiaru czasu pracy 
ani oddawać im dnia wol-
nego.

Nieco inaczej wygląda 
sprawa z Poniedziałkiem 
Wielkanocnym. Święto przy-
padające w Poniedziałek 
Wielkanocny powinno ob-
niżyć wymiar czasu pracy o 
8 godzin. Czy jednak będzie 
tak w każdej fi rmie?

Przypominamy, że każde 
święto, które przypada w 
inny dzień niż niedziela, 
obniża wymiar czasu pracy 
o 8 godzin (art. 130 § 2 K.p.). 
Zatrudnieni o tyle godzin 
czasu pracy mniej mają więc 
do przepracowania w okresie 
rozliczeniowym przyjętym w 
zakładzie pracy. Zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisa-

mi pracodawca od stycznia 
br. nie musi już oddawać 
pracownikowi dnia wolnego 
za święto, które przypada 
w dniu wolnym od pracy, 
wynikającym z rozkładu 
czasu pracy w przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu 
pracy, i święto to nie obniża 
wymiaru czasu pracy (art. 
130 § 21 K.p.).

Ze względu na poniedział-
kowe święto czas pracy w 
kwietniu będzie więc różny 
w poszczególnych fi rmach. 
W niektórych zakładach 
pracy dniami wolnymi z racji 
przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy są bowiem 
poniedziałki – czas pracy 
obowiązujący pracowników 
tych fi rm będzie więc dłuższy 

niż czas pracy pracowników 
w innych zakładach.

Czas pracy, obliczony 
zgodnie z powyższymi in-
formacjami, w związku ze 
świętami wielkanocnymi wy-
niesie w kwietniu 2011 r.:
–  168 godzin w zakładach, 

gdzie dodatkowym dniem 
wolnym jest poniedzia-
łek, 

–  160 godzin w pozostałych 
zakładach. 
Przypominamy też, że w 

Wielkanoc i Poniedziałek 
Wielkanocny obowiązuje 
zakaz pracy w handlu – dni 
te są ustawowo wolne dla 
wszystkich osób zatrudnio-
nych w handlu na podstawie 
umowy o pracę.

Powyższy zakaz pracy w 
święta – zgodnie z przyto-
czonym powyżej art. 15110 
K.p. – nie dotyczy placówek 
usługowych, wykonujących 
prace konieczne ze względu 
na ich użyteczność społecz-
ną i codzienne potrzeby 
ludności.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wielkanoc a czas 
pracy w kwietniu

W Wielką Sobotę sklepy będą zamknięte wcześniej i zostaną
otwarte dopiero we wtorek po świętach

Foto: internet
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A MNIE to pasjonuje
Krajowa Sekcja Pracowników 
Artystycznych NSZZ Solidar-
ność zawnioskowała do mi-
nistra kultury o dokonanie 
zmian w rządowym projekcie 
nowelizacji ustawy o orga-
nizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

Zdaniem związkowców 
projekt zawiera rozwiązania 
umacniające pozycję praco-
dawców, a wobec pracowni-
ków artystycznych stosuje 
przepisy mniej korzystne od 
ogólnie przyjętych.

Wskazują, że jego zapisy 
nie zostały skonsultowane 
ze stroną społeczną, mimo 
kilkukrotnego, negatywne-
go zaopiniowania ich przez 
organizacje związkowe i sto-
warzyszenia twórcze. 

W ocenie związkowców 
niektóre zmiany dotyczące 
pracowników artystycznych 
są niezgodne z Konstytucją 
RP oraz z Kodeksem pracy. 
Zakładają m.in. zawieranie z 
pracownikami umów sezo-
nowych o pracę oraz ogra-
niczenia w podejmowaniu 
przez nich dodatkowego 
zatrudnienia. 

 – Zawieranie z pracowni-
kami umów o pracę tylko na 
okres 15 sezonów oznacza dla 
nich życie w poczuciu stałej 
niepewności. Bardzo prawdo-
podobne jest, że przed osiąg-
nięciem 15-sezonowego stażu 
pracy pracownik zostanie 
zwolniony. Należałoby także 
wziąć pod uwagę, że np. dla 
artystów baletu aktywność 
zawodowa kończy się śred-

nio po 15 lub 20 sezonach. 
Pracownikom instytucji arty-
stycznych odebrana zostanie 
również możliwość starania 
się o kredyty mieszkaniowe, 
bo przecież warunkiem ich 
otrzymania jest umowa o pracę 
na czas nieokreślony – mówi 
Marian Bugdoł, wiceprze-
wodniczący KSPA, a zarazem 
szef Solidarności w Operze 
Śląskiej w Bytomiu.

Poważne zastrzeżenia 
związkowców budzi też zapis, 
zakładający podejmowanie 
przez artystów dodatkowe-
go zatrudnienia w wolnym 
czasie wyłącznie za zgodą 
pracodawcy. W ocenie So-
lidarności ten zapis narusza 
wolności obywatelskie.

– Każdy pracownik nie-
artystyczny zatrudniony 
w instytucji artystycznej 
może podjąć inną pracę bez 
zgody pracodawcy, a artysta 
nie może. To jest wyraźny 

przejaw dyskryminacji. Oni 
przeważnie zarabiają poniżej 
2 tys. zł. Sytuacja materialna 
zmusza ich do szukania do-
datkowych zajęć – tłumaczy 
Marian Bugdoł.

W projekcie nowelizacji 
nie znalazły się również po-
stulowane przez środowisko 
artystyczne ogólne zasady 
rozliczania czasu pracy pra-
cowników artystycznych 
oraz korekty niezgodnych 
z Kp przepisów, dotyczą-
cych niepłatnych przerw 
w pracy, które już od 2007 
r. zgłasza również Rzecznik 
Praw Obywatelskich. – Pod-
sumowując, zostaliśmy po-
traktowani jak pracownicy 
drugiej kategorii, bo projekt 
wprowadza nierówne, poni-
żające traktowanie artystów 
w stosunku do innych grup 
zawodowych – zauważa Ma-
rian Bugdoł.

GAJ

Artyści – pracownicy gorszej kategorii?

O
d wyroku TK 
zależeć będzie 
liczba urzędni-
ków państwo-
wych, którzy 

we wrześniu otrzymają wy-
powiedzenia. Związkowcy 
alarmują, że może ich być 
nawet 28 tysięcy.

Do TK ustawa została 
skierowana przez Bronisła-
wa Komorowskiego. Wątpli-
wości prezydenta wzbudziła 
konstytucyjność trzech za-
pisów. Jeden z nich dotyczy 
upoważnienia premiera do 
wydania rozporządzenia 
określającego wykaz jedno-
stek zwolnionych z rygoru 
zmniejszenia zatrudnienia 
o co najmniej 10 proc.

– Jest to kluczowy zapis 
ustawy, prezentowany przez 
rząd w trakcie konsultacji 
społecznych, jako gwaran-
cja eliminacji automatyzmu 
redukcji zatrudnienia. Jeżeli 
Trybunał Konstytucyjny 
przychyli się do wątpliwości 
prezydenta, pracownicy jed-

nostek, w których od 2007 
roku na bieżąco przeprowa-
dzano racjonalizację zatrud-
nienia, dostaną jednoznacz-
ny sygnał, że ponoszone 
wyrzeczenia były błędem – 
mówi Zbigniew Bartoń, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej 
Pracowników Administracji 
Rządowej i Skarbowej NSZZ 
Solidarność. Jego zdaniem 
zaskarżony zapis daje na-
dzieje urzędom szczególnie 
obciążonym pracą, w których 
przez ostatnie lata nie było 
przyjęć, na ograniczenie re-
dukcji etatów.

– Rolą związku zawodowe-
go nie jest ocena efektywności 
działania w jednostkach rzą-

dowych i organizacja pracy 
w tych instytucjach, a obrona 
zwalnianych pracowników. 
Nasze obawy i oburzenie 
wzbudza fakt, że w trakcie 
konsultacji społecznych stro-
na rządowa nie przedstawiła 
żadnego pakietu osłonowego. 
Co stanie się z 28 tys. osób 
w różnym wieku i z różnym 
stażem zawodowym, którzy 
za kilka miesięcy znajdą się 
na bruku. Tak dużej grupy 
rynek pracy nie będzie w 
stanie wchłonąć przy 13- 
procentowym bezrobociu 
– dodaje Bartoń.

Zastrzeżenia związkow-
ców budzi też fakt, że do tej 
pory nie zostały określone 
kryteria zwolnień. – Zapi-
sy ustawy i procedury już 
wprowadzane w urzędach 
wskazują, że głównym jej 
celem jest pozbycie się osób 
niewygodnych – podkreśla 
przewodniczący SK PARiS.

Jego zdaniem, gdyby dy-
rektorzy jednostek dwa lata 
temu poważnie podeszli do 

zapowiadanych redukcji, 
wstrzymali przyjęcia do 
pracy, a pracowników od-
chodzących na emerytury 
zastępowali już zatrudnio-
nymi, to zwolnienia mia-
łyby naturalny przebieg. 
Tymczasem w ciągu dwóch 
ostatnich lat, gdy było już 
wiadomo, że ustawa wej-
dzie w życie, zatrudnienie 
w jednostkach nią objętych 
wzrosło o 2 proc.

Ustawa dotyczy pracow-
ników instytucji pośrednio 
bądź bezpośrednio pod-
ległych premierowi. Są to 
m.in. ministerstwa, urzędy 
wojewódzkie, KRUS, ZUS, 
Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, 
NFZ, PFRON oraz skarbów-
ka. Wbrew medialnym do-
niesieniom jej zapisami nie 
zostaną objęci urzędnicy 
zatrudnieni w administra-
cji samorządowej oraz w 
Sejmie, Senacie i Kancelarii 
Prezydenta.

AGNIESZKA KONIECZNY

W tym roku mija 35 lat od 
czasu, gdy Alfred Bujara, 
51-letni przewodniczący 
Krajowego Sekretariatu 
Banków, Handlu i Ubez-
pieczeń NSZZ Solidarność 
zajął się corocznym projek-
towaniem i dekorowaniem 
grobu Chrystusa i bożona-
rodzeniowych szopek w 
kościele pw. św. Mikołaja 
w Tarnowskich Górach-
Reptach.

– Miałem 16 lat, gdy po 
raz pierwszy dekorowałem 
grób Chrystusa. Na lekcji 
religii ksiądz wypytywał, 
który z uczniów jest uzdol-
niony plastycznie. Koledzy 
wskazali na mnie. Tak za-
angażowałem się w okolicz-
nościowe prace dekorator-
skie w mojej parafii   – mówi 
Alfred Bujara.

Z czasem dekorowanie 
kościoła na stałe wpisało 
się w kalendarz jego zajęć. 
Zauważył, że ludziom po-
dobają się zaprojektowane 
przez niego groby Chrystusa 
oraz szopki. Wiele osób pod-
chodziło do niego, chwali-
ło jego pracę, dziękowało. 
Był zaskoczony, że ludzie z 
innych parafii   przyjeżdżają 
do kościoła w Reptach, by 
obejrzeć jego dekoracje.

– Cieszyło mnie, że mogę 
coś zrobić dla kościoła. By-
wało, że wprost z negocjacji 
przyjeżdżałem do parafii   i 

do późnych godzin noc-
nych dekorowałem grób 
Chrystusa – opowiada Al-
fred Bujara. 

Z pomocą w przygoto-
wywaniu dekoracji przy-
szli parafi anie. Pan Alfred 
jest im wdzięczny, bo czę-
sto jego projekty są duże-
go kalibru. Zarówno pod 
względem rozmiarów, jak 
i rozmachu. Przyznaje, że 
sam nie dałby rady.

 – Ja wykonuję najważ-
niejsze elementy. Kiedyś 
wszystkie dekoracje mu-
siałem robić własnoręcz-
nie. Teraz jest łatwiej, bo 
można kupić wiele goto-

wych elementów – mówi 
Alfred Bujara.

W kościele pan Alfred 
wykonuje nie tylko świą-
teczne dekoracje. Przygo-
towuje też scenografi e przy 
okazji innych uroczystości. 
Tak było, gdy do parafii   za-
witał obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

Alfred Bujara podkreśla, 
że cieszy go zajęcie kościel-
nego dekoratora. 

– Pracując w kościele 
znakomicie odpoczywam 
psychicznie. Zapominam o 
codziennym zgiełku – przy-
znaje Alfred Bujara.

BEATA GAJDZISZEWSKA

10 maja Trybunał Konstytucyjny zajmie się zapisami ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych 
jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora fi nansów publicznych w latach 2011-2013.

URZĘDNICY CZEKAJĄ NA WYROK 
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Dekorator z tarnogórskiej parafii  

Od lat ludzie z innych parafi i przyjeżdżają do kościoła w Reptach, 
by obejrzeć Grób Pański zaprojektowany przez Alfreda Bujarę

Foto: TŚD

Projekt wprowadza nierówne, poniżające traktowanie artystów 
w stosunku do innych grup zawodowych

Strona rządowa nie 
przedstawiła 
żadnego pakietu 
osłon dla 
zwalnianych 
urzędników.

Od wyroku Trybunału zależeć będzie, jak duża liczba urzędników 
zostanie we wrześniu zwolniona z pracy 
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edia

Foto: internet


