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Stanisław Płatek: Ciężko jest wierzyć 
w jakąkolwiek sprawiedliwość. Jak 
możemy wierzyć, skoro okazuje się, 
że są równi i równiejsi. » STRONA 2

Bolesław Jankowski: Polityka 
klimatyczna ma swoich wygranych 
i przegranych. Polska jest niestety
w tej drugiej grupie. » STRONA 5

Z
arząd Tauronu 
oddać w leasing bę-
dzie taniej” , Lube-
ra 500% podwyżki, 
a pracownicy 0%”, 

„Dla zarządu są podwyżki a 
dla ludzi puste miski” – to 
tylko niektóre z haseł wid-
niejących na transparentach 
przyniesionych przez prote-
stujących. 

Związkowcy podkreśla-
li, że ponad dwugodzinna 
demonstracja przy wtórze 
syren, wuwuzeli i gwizdków 
to tylko ostrzeżenie bo na-
stroje są naprawdę gorące. W 
stronę oszklonego biurowca 
zarządu grupy poleciały jaja 
i petardy. 

– Kiedy rok temu minister 
gospodarki i minister skarbu 
mówili o prywatyzacji grupy 
Tauron i o tym jak wspania-
le będą mieć jej pracownicy, 
to myślałem, że oni mówią 
prawdę, ale dzisiaj wiem, 
że ta prywatyzacja służyła 
tylko im i zarządowi grupy 
– powiedział podczas de-
monstracji przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności, Dominik Kolorz. – Nie 
może być tak, że w grupie 

Tauron pracownicy dzieleni 
są na równych i równiejszych. 
Nie może być tak, że prezes 
dostaje 500 proc. podwyżki, 
a pracownicy nic.

Podkreślił, że jeżeli prezes 
nie widzi, że pracownicy są 
najważniejszym elementem 
fi rmy, to nie powinien nią za-
rządzać. Szef Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności zaapelował 
do przedstawicieli wszystkich 
organizacji związkowych o 
wspólne działania.

– Wszędzie można zoba-
czyć logo fi rmy Tauron. Czy 
patrząc na nie pracownicy 
Tauronu czują, że wszędzie 
jest różowo? Gdyby tak było, 
to nasza pikieta w ogóle nie 
miałaby miejsca. Restruk-
turyzacja naszych fi rm jest 
dla nas bardzo niepokojąca. 

Przeprowadzana jest w zbyt 
szybkim tempie i w naszej 
ocenie nie jest do końca prze-
myślana – mówiła Justyna 
Latos, wiceprzewodnicząca 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności i szefowa związku w 
Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej w Katowicach, które 
również wchodzi w skład 
Tauronu. Latos dodała, że 

nikt nie potrafi  ocenić skut-
ków restrukturyzacji spółek 
i można przypuszczać, że 
wielu pracowników zostanie 
niedługo bez pracy.

Szef Solidarności w Po-
łudniowym Koncernie Wę-
glowym Waldemar Sopata 
zaznaczył, że niecały rok po 
debiucie giełdowym Tauronu 
wszystkie spółki wiodące są 

w sporach zbiorowych. – Jako 
PKW przez sześć lat załatwia-
liśmy nasze wynagrodzenia 
przy stole negocjacyjnym, 
dzisiaj zarząd Tauronu po-
wiedział: Nie dla podwyżek 
dla załóg. 28 tysięcy pracow-
ników nie ma znaczenia. 
Dla zarządu Tauronu liczą 
się wyłącznie giełda, słupki 
i inwestorzy. Człowiek jest tu 

zbędny – powiedział Sopata. 
Podkreślił, że godna praca to 
nie tylko płaca, ale również 
bezpieczeństwo załóg, o czym 
zarząd Tauronu zdaje się, jego 
zdaniem, zapominać. 

W proteście wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich or-
ganizacji związkowych działa-
jących w spółkach należących 
do grupy Tauron. Najliczniejszą 
grupę stanowili członkowie 
Solidarności. Związkowcy za-
powiedzieli, że jeżeli zarząd nie 
zmieni swojego postępowania, 
podejmą dalsze kroki przewi-
dziane prawem, ze strajkiem 
generalnym włącznie. – Dzisiaj 
jest nas tu tylko 10 proc., ale 
jeżeli nie zakończymy porozu-
mieniami rozmów w gabine-
tach zarządów poszczególnych 
spółek, musimy tu przyjechać 
w dużo większej grupie – pod-
kreślił Waldemar Sopata.

Protest przed zarządem 
grupy Tauron poprzedziła 
demonstracja przed siedzibą 
Południowego Koncernu Wę-
glowego w Jaworznie, w której 
wzięło udział ok. 500 górników 
z ZG Sobieski i Janina. 

AGNIESZKA KONIECZNY, 
POD

Około 3000 osób wzięło udział w demonstracji przed siedzibą zarządu grupy Tauron w Katowicach. 
Związkowcy protestowali przeciwko likwidacji miejsc pracy i wstrzymaniu podwyżek wynagrodzeń dla załóg.  

Dla zarządu są podwyżki, 
a dla ludzi puste miski

Jeśli prezes 
nie widzi, że 
pracownicy są 
najważniejszym 
elementem fi rmy, 
to nie powinien nią 
zarządzać.

Demonstrujący przed  siedzibą Tauronu podkreślili, że to jeszcze nie koniec protestów
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Negocjacje w sprawie JSW: powrót do punktu wyjścia
We wtorek po świętach ru-
szyły negocjacje pomiędzy 
przedstawicieli związków 
zawodowych działających w 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
a przedstawicielami resortów 
gospodarki i skarbu oraz za-
rządu JSW. 

W zeszłym tygodniu związ-
kowcy zawiesili planowaną 
na ten dzień blokadę wysyłki 
węgla, bo wreszcie przedsta-
wiciele rządu potwierdzili, że 
wezmą udział w rozmowach 
dotyczących bieżącej sytuacji 
spółki i warunków jej ewentu-
alnego upublicznienia. 

Pierwszy dzień rozmów zdo-
minowały kwestie gwarancji 

pracowniczych i socjalnych w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
– Podczas tej rundy negocjacji 
udało nam się uzgodnić 5 z 8 
paragrafów porozumienia i 
wydawało się, że kompromis 
jest bliski. Jednak następnego 
dnia zarząd JSW przedstawił 
zupełnie inny projekt poro-
zumienia i dyskusja się skoń-
czyła. Uważam takie postę-
powanie zarządu za skrajnie 
nieodpowiedzialne – mówi 
szef Solidarności w JSW Sła-
womir Kozłowski.

W związku z brakiem 
porozumienia w sprawach 
gwarancji pracowniczych i 
socjalnych środową rundę ne-

gocjacji poświęcono projektowi 
zmian w statucie JSW, który 
przedstawiła wiceminister 
gospodarki Joanna Strzelec
-Łobodzińska. Na czwartek 
zaplanowano kolejną rundę 
rozmów, podczas której wi-
ceminister skarbu Krzysztof 
Walenczak ma przedstawić 
prospekt emisyjny JSW.

Strona społeczna konse-
kwentnie podkreśla, że podpi-
sanie porozumienia kończącego 
konfl ikt nie będzie możliwe, 
jeśli nie zostaną uzgodnione 
równocześnie wszystkie kwe-
stie dotyczące obecnej sytuacji 
płacowo-socjalnej w spółce 
oraz kwestie dotyczące ewen-

tualnego debiutu giełdowego 
JSW wraz z gwarancjami pra-
cowniczymi i socjalnymi oraz 
właścicielskimi związanymi z 
tym upublicznieniem. 

Wicepremier i minister 
gospodarki Waldemar Pawlak 
nie wykluczył w ubiegłym 
tygodniu, że harmonogram 
upublicznienia JSW może 
zostać zmieniony, jeżeli nie 
będzie porozumienia ze stro-
ną społeczną. Natomiast pre-
mier Donald Tusk zapowie-
dział, że rząd bez względu na 
zgodę strony społecznej czy 
jej brak rozpocznie prywaty-
zację JSW.

POD
Wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do podpisania porozumienia
kończącego konfl ikt w JSW SA

Foto: JSW SA
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TRZY pytania
Prof. Janusz Strużyna, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Katowicach

Nastąpiła duża profesjonalizacja działaczy
Związki zawodowe – przyszłość, czy 
przeszłość. Jak postrzega pan znaczenie 
organizacji związkowych we współ-
czesnych przedsiębiorstwach?

– Na pewno przyszłość. Nie nale-
ży tej formy organizacyjnej skreślać 
z leksykonów. Sądzę, że będą istniały 
dwie formuły: klasyczna – wyrastająca 
z relacji między pracodawcą a pracow-
nikiem i inna o charakterze stowarzy-
szeniowym. Pojawią się w niej wysokiej 
klasy specjaliści, którzy także wymagają 
pomocy prawnej, również w zakresie 
ochrony stosunków pracy. Organizacje 
związkowe mają przed sobą dużą przy-
szłość, ale w nieco zmienionej formule 
niż aktualnie istniejąca. Już w niedale-
kiej przyszłości będą ewaluować, do-
łączając do siebie zupełnie nowe sfery 
działalności ochronnej, może również 
ubezpieczeniowej i takiej, która będzie 
miała charakter polityczny. Szczególną 
uwagę związek będzie musiał zwrócić 
na dwie grupy wiekowe: ludzi młod-
szych, których trzeba przygotowy-
wać do uczestnictwa w rynku pracy i 
starszych pracowników, w kontekście 
przedłużania wieku emerytalnego. To 
będzie powodować ogromne proble-
my – osoby w wieku 60, 70 odczuwają 
różne dolegliwości i zupełnie inaczej 
trzeba im zorganizować stanowisko 
pracy niż 24-latkom.
Na jakie inne obszary organizacje 
związkowe powinny zwrócić szcze-
gólną uwagę?

– Na obcokrajowców przyjeżdża-
jących do Polski. Pojawia się problem 
ochrony stosunku pracy ludzi z ze-
wnątrz, którzy powinni otrzymywać 
świadczenia na poziomie obywateli 
krajowych. Tutaj chodzi nie tylko o 
humanitaryzm czy etykę, ale o rów-
nouprawnienie na rynku pracy. Żeby 
szukając zatrudnienia nasi obywa-
tele nie byli dyskryminowani tylko 
dlatego, że oczekują wyższej płacy. 
Podstawowa rzecz na przyszłość to 
także zwrócenie uwagi na zmiany 
struktur organizacyjnych biznesu. 
Może się bowiem okazać, że znikają 
dotychczasowe strony porozumień 
w ujęciu klasycznym, czyli organi-
zacji związkowych i pracodawców. 
Ponadto, nie do końca zgadzam się z 
twierdzeniem, że związki zawodowe 
muszą być zamknięte w zakładach 
pracy i nie powinny zajmować się 
polityką. W relacjach gospodarczych 
rzecz zawsze dotyczy władzy nad 
zasobami, kapitałem i umysłami, co 
musi być modelowane z pewną ideą 
niekonfliktowego rozwiązywania 

sprzeczności interesów, które zawsze 
będą się pojawiały.
Jak ocenia pan ewolucję i rolę Soli-
darności?

– Czy będzie to elitaryzacja – nie 
wiem. Być może w tym kierunku 
związek pójdzie. Solidarność ma taki 
rodowód, że na stałe wpisze się w 
historię Polski i świata. Jednocześnie 
samą historią nie da się żyć. Jestem 
aktywnym uczestnikiem i obserwa-
torem związku od 1989 roku, kiedy 
to zakładano pewne konstrukty or-
ganizacyjne na terenie Śląska. Zada-
wano wówczas pytanie, czy mają to 
być struktury regionalne, zakładowe 
czy ponadzakładowe. Od tego czasu 
na pewno nastąpiła duża profesjo-
nalizacja działaczy. Pamiętam osoby, 
które świetnie czuły się w tak zwanej 
zadymie związkowej. Dzisiaj można 
powiedzieć, że związek włożył wiele 
wysiłku i pieniędzy, żeby działacze 
stali się partnerami biznesowymi, za 
którymi stoi pewna siła społeczna. Na 
początku lat 90-tych dyskutowaliśmy 
jeszcze o kwestii ochrony pracowników 
i ktoś wówczas powiedział, że przede 
wszystkim powinniśmy skoncentro-
wać się na tych, którzy są naszymi 
członkami. Żeby związek zawodo-
wy miał swoją dumę i świadomość, 
że nie musi kupować członków i nie 
musi posiadać ich za wszelką cenę, 
żeby się liczyć.

AK

Solidarność ma taki 
rodowód, że na stałe 
wpisze się w historię 
Polski i świata.

LICZBA tygodnia

444
tyle osób zginęło w zeszłym roku w Polsce w 
wypadkach przy pracy. – wynika z danych 
GUS. To więcej niż w roku 2009, kiedy to 
liczba ofi ar wyniosła 401 osób. W czwartek 
28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pa-
mięci Ofi ar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. Według organizacji zajmują-
cych się bezpieczeństwem pracy każdego 
roku na świecie wydarza się kilkaset tysięcy 
wypadków śmiertelnych przy pracy. Ok. 2 
mln osób zapada na choroby zawodowe. – 
Na wypadki przy pracy nie można patrzeć 
wyłącznie przez pryzmat ekonomii i staty-
styk. Każdy wypadek to ogrom cierpień ofi a-
ry i tragedia jego rodziny. Dlatego tak ważne 
jest zapobieganie wypadkom przy pracy. Dla 
NSZZ Solidarność to jeden z priorytetów – 
podkreśla szef związku Piotr Duda.

Reklama

» W MARCU STOPA BEZROBOCIA SPADŁA O 0,1 punktu 
procentowego miesiąc do miesiąca i wyniosła 13,1 proc. Jest to 
gorszy wynik od ubiegłorocznego, gdzie między lutym a marcem 
zanotowano spadek bezrobocia o 0,2 proc. W ujęciu rocznym w 
porównaniu do marca ubiegłego roku przybyło 57,2 tys. bezro-
botnych zarejestrowanych, co stanowi wzrost o 2,8 proc. Łącznie 
w urzędach pracy w marcu było zarejestrowanych 2,13 mln osób. 

» POD KONIEC ROKU ROSYJSKI GAZ MOŻE ZDROŻEĆ 
nawet o 38 proc. – podała rosyjska agencja Interfax cytując prezesa 
rosyjskiego Gazpromu. To bardzo zła wiadomość dla PGNiG, które 
właśnie od rosyjskiego koncernu kupuje ponad 70 proc. tego surow-
ca. Eksperci tak drastyczną podwyżkę  tłumaczą rekordowymi cena-
mi ropy naftowej, z którymi cena gazu jest ściśle powiązana. Dla go-
spodarstw domowych oznacza to, że gaz używany do gotowania czy 
podgrzewania wody będzie droższy o ok. 25 proc. Jeszcze bardziej 
podwyżkę odczują odbiorcy przemysłowi np. zakłady chemiczne, dla 
których gaz ziemny jest podstawowym surowcem. Taniej już było.

» NAWET O KOLEJNE 10 GROSZY MOŻE ZDROŻEĆ LITR pa-
liwa na stacjach benzynowych. Po wzroście podatku VAT, opłaty pa-
liwowej oraz zapowiedzianej na 1 maja likwidacji ulgi biopaliwowej 
szykuje się kolejna podwyżka, spowodowana koniecznością dostoso-
wania polskich stacji benzynowych do wymogów Unii Europejskiej 
oraz Głównego Urzędu Miar. Jeszcze w maju minister gospodarki ma 
podpisać rozporządzenie zobowiązujące stacje benzynowe do wypo-
sażenia dystrybutorów paliwowych w specjalne pochłaniacze ulatnia-
jących się oparów benzyny. Dla branży paliwowej koszt dostosowania 
się do dyrektywy unijnej może wynieść nawet 330 mln zł. Kolejne 
540 mln zł ma pochłonąć legalizacja zbiorników paliwowych na 
wszystkich stacjach benzynowych, której domaga się GUM. W obu 
przypadkach koszty zostaną przerzucone oczywiście na klientów.

» PONAD 1 MLN ZŁ KARY ZAPŁACĄ NAJWIĘKSI POLSCY 
przewoźnicy kolejowi – spółki PKP Intercity i Przewozy Regionalne za 
chaos przy wprowadzeniu nowego rozkładu pod koniec ubiegłego 
roku. Taką decyzję podjął Urząd Transportu Kolejowego, który prowa-
dził postępowanie administracyjne w tej sprawie. Na PKP Intercity na-
łożona została kara przekraczająca 550 tys. zł, a Przewozy Regionalne 
zapłacą 453 tys. zł. UTK podkreślił, że informacja na temat kursów 
pociągów przekazywana pasażerom przez obie spółki była niewystar-
czająca, co wprowadzało ogromny bałagan i łamało prawa podróż-
nych. Przewoźnicy mogą się odwołać od decyzji urzędu. Szkoda tylko, 
że za bałagan na kolei nie odpowiedział minister infrastruktury. Uka-
rane spółki ubiegły rok zamknęły ogromnymi stratami, można więc 
przewidzieć, jaki będzie efekt decyzji urzędu i jak ona wpłynie na 
sytuację pracowników zatrudnionych w obu spółkach.

OPRAC. AK, ŁK

WIEŚCI z gospodarki

– Ciężko jest wierzyć w jakąkolwiek 
sprawiedliwość. Jak możemy wierzyć, 
skoro okazuje się, że są równi i równiej-
si mimo, że uważamy się za państwo 
prawa? – tak Stanisław Płatek, legen-
darny przywódca strajku górników z 
Wujka skomentował wtorkowy wyrok 
warszawskiego Sądu Okręgowego, który 
uniewinnił gen. Czesława Kiszczaka w 
procesie dotyczącym przyczynienia 
się do śmierci dziewięciu górników z 
kopalni Wujek.
– Jestem tak zdegustowany i zmartwio-
ny tym wyrokiem, że zastanawiam się, 
czy jest w ogóle sens się odwoływać, 
bo widzę, że nie ma takiej woli, żeby 
rozliczyć tych, którzy wprowadzili 
stan wojenny, którzy ponoszą odpo-
wiedzialność za śmierć wielu osób, 
nie tylko górników z Wujka, ale także 
innych zamordowanych w stanie wo-
jennym przez zomowców czy funk-
cjonariuszy SB. Skazuje się tylko tych, 
którzy wykonywali polecenia, a tym, 
którzy je wydawali w dalszym ciągu 
udaje się uniknąć odpowiedzialności 
– mówił z kolei Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społecznego Komi-
tetu Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.1981. 

– Szanuję polskie sądownictwo, ale 
dzisiejszy wyrok nie zmieni mojego 
przekonania, że to właśnie generał 
Czesław Kiszczak, a także generał Woj-
ciech Jaruzelski, pośrednio przyczynili 
się do masakry górników 30 lat temu 
na Śląsku, w Katowicach, ale także w 
Jastrzębiu Zdroju pod kopalnią Ma-
nifest Lipcowy. Tak jak ja myśli wielu 
Polaków, tak myślą członkowie NSZZ 

Solidarność, a przede wszystkim rodziny 
naszych kolegów poległych pod Wuj-
kiem. 16 grudnia 1981 roku za spust 
pociągali zomowcy, ale mózgiem byli 
generałowie – podkreśla Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność.

– Sąd rozumiejąc dramat tej całej 
sytuacji nie jest sądem, który może 
osądzić i poprawić historię, zadość-
uczynić temu złemu co się stało. Sąd 
może ustalić – winny lub niewinny i 
to wszystko, co sąd może – mówił w 
uzasadnieniu wyroku przewodniczący 
rozprawie sędzia Marek Walczak.

Wyrok jest nieprawomocny. Proku-
ratura domagała się dla oskarżonego 
dwóch lat więzienia w zawieszeniu na 
pięć lat. Obrona chciała uniewinnienia. 
Prokurator po ogłoszeniu orzeczenia 
powiedział, że w sprawie należy spo-
dziewać się apelacji. 

Katowicka prokuratura oskarżyła 
Kiszczaka o umyślne sprowadzenie 
„powszechnego niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia ludzi”. Zdaniem 
prokuratury ówczesny szef MSW w 
szyfrogramie przekazanym dowódcom 
oddziałów milicji mających pacyfi ko-
wać strajkujące zakłady pracy zezwolił 
bez podstawy prawnej na użycie broni. 
Zarówno obrona Kiszczaka, jak i sam 
oskarżony, który zabrał głos podczas 
rozprawy, twierdzili, że szyfrogram 
miał jedynie charakter informacyjny 
i wręcz ograniczał możliwość użycia 
broni. 

Sprawa odpowiedzialności gene-
rała Czesława Kiszczaka za wydarze-
nia na kopalni Wujek ciągnie się od 
17 lat. Zakończony dzisiaj proces był 
już czwartym postępowaniem w tej 
sprawie. W pierwszym procesie sąd 
uznał Kiszczaka za winnego, w dru-
gim wymiar sprawiedliwości go unie-
winnił, a trzecia próba zakończyła się 
umorzeniem. 

Od 2008 r. przed warszawskim Sądem 
Okręgowym toczy się proces autorów 
stanu wojennego. Czesław Kiszczak wraz 
z Wojciechem Jaruzelskim są oskarżeni 
przez pion śledczy IPN o udział w zor-
ganizowanym związku przestępczym 
o charakterze zbrojnym, za co grozi do 
ośmiu lat więzienia. W marcu Trybu-
nał Konstytucyjny uznał dekrety Rady 
Państwa PRL o wprowadzeniu w 1981 
r. stanu wojennego za niekonstytucyj-
ne. Tym samym Trybunał potwierdził 
formalnie, że stan wojenny w 1981 r. 
wprowadzono nielegalnie.

ŁK, POD

Generał Kiszczak uniewinniony

Procesy przeciwko generałowi Kiszczakowi 
ciągną się od siedemnastu lat

Foto: internet
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S
anto subito” niejako 
zapoczątkowało pro-
ces beatyfi kacyjny 
Jana Pawła II, jed-
nego z najwybitniej-

szych papieży, odznaczające-
go się za życia szczególnymi 
cnotami. Wierni domagali 
się od jeszcze nie wybranego 
następcy Jana Pawła II, aby 
niezwłocznie po rozpoczęciu 
pontyfi katu rozpoczął jego 
proces beatyfi kacyjny. 

13 maja 2005 r. Benedykt 
XVI ogłosił, że nie ma prze-
szkód, aby proces beatyfi kacyj-
ny rozpoczął się natychmiast. 
28 czerwca odbyło się zaprzy-
siężenie członków trybunału 
beatyfi kacyjnego. Postulatorem 
procesu został polski ksiądz 
Sławomir Oder.

23 marca 2007 r. trybunał 
diecezjalny, badający tajemnicę 
uzdrowienia za wstawienni-
ctwem Jana Pawła II francuskiej 
zakonnicy z zaawansowaną 
chorobą Parkinsona, potwier-
dził zaistnienie cudu i poin-
formował, że istnieje jeszcze 
kilkaset innych świadectw 

dotyczących uzdrowień za 
wstawiennictwem polskie-
go papieża.

2 kwietnia 2007 r. ofi cjalnie 
zamknięta została diecezjalna 
faza procesu beatyfi kacyjnego. 
16 listopada 2009 r. na posie-
dzeniu komisji kardynałów 
w sprawie beatyfi kacji Jana 
Pawła II podjęto decyzję o 
skierowaniu do Benedykta 
XVI prośby o wyniesienie 
polskiego papieża na ołta-
rze. 19 grudnia 2009 r. papież 
podpisał dekret o uznaniu 
heroiczności cnót swojego 
poprzednika. 12 stycznia 
2011 r. komisja Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych za-
aprobowała cud uzdrowienia 
francuskiej zakonnicy, a już 
14 stycznia Benedykt XVI 
podpisał dekret o cudzie i 
wyznaczył beatyfi kację Jana 
Pawła II na 1 maja 2011 r.

Śląsk i Zagłębie bliskie Ojcu 
Świętemu
– Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi – te słowa wypowie-
dziane przez Jana Pawła II 
podczas pierwszej pielgrzymki 
do Ojczyzny w 1979 r., zawa-
żyły na przyszłości Polski i 
świata, stały się symbolem 
papieskich przesłań do roda-
ków i zalążkiem do powstania 
NSZZ Solidarność. 

Jan Paweł II odwiedził Pol-
skę 9 razy. W trakcie swojego 
pielgrzymowania do Ojczyzny 
spotykał się z mieszkańcami 

Śląska i Zagłębia. Przy okazji 
pierwszej pielgrzymki skiero-
wał do nich homilię podczas 
mszy, odprawionej pod szczy-
tem Jasnej Góry. 

– Bliskie są mi obie te zie-
mie wielkiej pracy i wielkiej 
modlitwy. Jedna z drugą ści-
śle zespolona w całej tradycji 
waszego ludu, którego naj-
częstszym pozdrowieniem 
są słowa „Szczęść Boże”. To 
jeden z najwspanialszych 
skrótów, jakie istnieją we 
wszystkich językach świata. 
Dwa słowa łączące pamięć o 
Bogu w odniesieniu do pracy 
ludzkiej – powiedział papież 
do wiernych.

W 1983 r. Jan Paweł II za-
miast w Piekarach Śląskich 
odprawił nabożeństwo ma-
ryjne na katowickim lotnisku 
Muchowiec. – Okazało się, 
że na Wzgórzu Piekarskim 

wszyscy się nie pomieścimy. 
Trzeba było, aby Piekary same 
tym razem wyruszyły na 
pielgrzymkę. Ślązacy potrafi ą 
tak interesująco modlić się w 
swojej wielkiej gromadzie, że 
modlitwa ich nie męczy. Zbie-
rają z sobą świeże siły ducha 
do ciężkiej pracy – mówił 
Ojciec Święty.

W 1999 r. podczas Liturgii 
Słowa w Sosnowcu papież dzię-
kował Bożej Opatrzności, że na 
szlaku jego pielgrzymowania 
znalazła się młoda diecezja 
sosnowiecka. – Pragnąłem 
nawiedzić tę ziemię, a dzisiaj 
spełnia się to pragnienie. Stoisz 
na ziemi świętej, stolicy świę-
tego Kościoła sosnowieckiego, 
stolicy czerwonego Zagłębia 
– ale czerwonego nie od nie-
nawiści i negacji wartości na-
rodowych i religijnych, tylko 
z miłości do Boga i Ojczyzny 

– mówił papież do biskupa 
sosnowieckigo śp. Adama 
Śmigielskiego oraz do ponad 
400 tys. wiernych.

Wzruszające i nieoczeki-
wane spotkanie Ojca Świę-
tego z wiernymi ze Śląska i 
z Zagłębia miało miejsce na 
lotnisku w Gliwicach. Papież 
zdecydował się odwiedzić 
to miasto, mimo że dwa dni 
wcześniej z powodu cho-
roby nie mógł uczestniczyć 
w nabożeństwie.

– Jo bym z takim papieżem 
nie wytrzymoł. Mo przyje-
chać, nie przyjyżdżo, potem 
znowu nie mo przyjechoć, 
przyjyżdżo. Bóg Wam zapłać 
za waszą świętą cierpliwość. 
Teraz mogę jechać dalej, bo 
mi Ślązaki z Gliwic przeba-
czyły – żartował naśladując 
gwarę śląską. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

1 maja na Placu św. Piotra w Watykanie odprawiona zostanie msza beatyfi kacyjna papieża Jana Pawła II. 
Tym samym spełni się żądanie wiernych „santo subito” – „święty natychmiast”, które pojawiło się na trans-
parentach już podczas uroczystości pogrzebowych Ojca Świętego 8 kwietnia 2005 r.

Najszybszy proces beatyfi kacyjny
Jan Paweł II (1920–2005)

Karol Wojtyła urodził się 
18 maja w 1920 r. w Wado-
wicach. Gdy miał 9 lat stracił 
matkę. W 1938 r. uzyskał 
świadectwo dojrzałości i 
rozpoczął studia na Wydziale 
Filologicznym UJ w Krako-
wie. Po wybuchu wojny Karol 
Wojtyła zmuszony był praco-
wać jako robotnik. Po pracy 
brał udział w próbach Teatru 
Rapsodycznego. W 1941 r. 
zmarł jego ojciec. Rok później 
Karol wstąpił do konspiracyj-
nego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie. Studiował 
fi lozofi ę na tajnym Wydziale 
Teologicznym UJ. 1 listopada 
1946 r. Karol Wojtyła otrzy-
mał święcenia kapłańskie. 
Przez dwa lata kontynuował 
studia fi lozofi czne w Rzymie. 
W 1948 r. wrócił do Polski i 
został wikariuszem w parafi i 
Niegowić, a następnie w pa-
rafi i św. Floriana w Krakowie. 
W 1948 r. obronił doktorat 
na UJ, a pięć lat później habi-
litował się. Od 1953 r. wykła-
dał w Semiarium Duchow-
nym w Krakowie, rok później 
został kierownikiem Katedry 
i Zakładu Etyki na KUL w 
Lublinie, gdzie uzyskał tytuł 
profesora i docenturę. W 
1958 r. papież Pius XII mia-
nował go biskupem pomoc-
niczym dieczji krakowskiej. 
W 1962 r. został wikariuszem 
kapitulnym archidiecezji kra-
kowskiej. Rok później objął 
funkcję metropolity krakow-
skiego, a w 1967 r. Paweł VI 
mianował go kardynałem. 
16 października 111-osobo-
we konklawe, ku zaskocze-
niu całego świata, wybrało 
58-letniego Karola Wojtyłę 
na biskupa Rzymu. 13 maja 
1981r. został ciężko ranny 
w zamachu na jego życie. 
Podczas swojego 27-letniego 
pontyfi katu odbył 104 piel-
grzymki zagraniczne. Zmarł 
2 kwietnia 2005 r. 

Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry – pisał w Tryptyku Rzymskim Jan Paweł II

Foto: internet

Reklama

„Bądź z nami, jak my 
jesteśmy z Tobą” – pla-
kietki i chusty z takim 
napisem oraz z wize-
runkiem Jana Pawła 
II ufundowała Komisja 
Krajowa dla związkowców, 
którzy uczestniczyć będą 
w beatyfi kacji Jana Pawła 
II w Watykanie. Śląsko-Dą-
browską Solidarność repre-
zentować będzie 10-osobo-
wa delegacja związkowców 
z Rybnika i Gliwic.

Zawsze byłem 
bliski temu 
Kościołowi, który 
„siedzi na węglu” 
i mieszka wśród 
fabryk i hut – 
mówił Jan Paweł II do 
mieszkańców Śląska i 
Zagłębia w homilii pod 
szczytem Jasnej Góry.
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Pikieta w Bitronie
» 28 KWIETNIA PRZED siedzibą 
fi rmy Bitron przy ul. Jedności 46 w 
Sosnowcu przeprowadzona zostanie pi-
kieta w obronie miejsc pracy. Pracowni-
cy będą protestować m. in. przeciwko 
wypowiadaniu umów z powodu zwol-
nień lekarskich oraz lekceważeniu przez 
pracodawcę postulatów strony społecz-
nej. Dodatkowym powodem pikiety są 
nowe, niekorzystne zdaniem związkow-
ców, zapisy w regulaminie pracy. Akcja 
protestacyjna rozpocznie się o godzinie 
13. 30 i będzie trwała ok. godziny.

Ponar-Defum
» 15 KWIETNIA WOJEWODA śląski 
wydał zarządzenie o wszczęciu procesu 
likwidacji Fabryki Obrabiarek Ponar-De-
fum w Dąbrowie Górniczej 
– Według wstępnych informacji likwida-
cja potrwa dwa, trzy miesiące i zgodnie 
z zapewnieniami wojewody zostanie 
przekształcona w upadłość naprawczą-
kontrolowaną – mówi Krzysztof Piętak, 
przewodniczący Solidarności w fi rmie.
Kilka dni wcześniej doszło do spotka-
nia przewodniczącego Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności Dominika Kolorza z 
wojewodą śląskim Zygmuntem Łukasz-
czkiem, w którym uczestniczył rów-
nież Krzysztof Piętak. – W trakcie tego 
spotkania wojewoda zapewnił, że zrobi 
wszystko, żeby uratować fabrykę i miej-
sca pracy – podkreśla Piętak.
Na taką decyzję wojewody związkowcy 
czekali od kilku miesięcy. Ich zdaniem 
może to być jedyna droga do urato-
wania zakładu. – Wszczęcie likwidacji, 
a następnie upadłości kontrolowanej 
stwarza szansę na wykorzystanie mająt-
ku zakładu i utworzenie spółki z inwe-
storem strategicznym – dodaje prze-
wodniczący Solidarności w fabryce.

Podwyżki w spółce Premier
» ZWIĄZKOWCY Z MOZ NSZZ Soli-
darność w Oplu wynegocjowali podwyż-
ki dla 200 pracowników fi rmy Premier, 
kooperującej z gliwicką fabryką. – Są 
to podwyżki kwotowe, 80 zł brutto dla 
wszystkich pracowników tej spółki. Po-
nadto załodze spółki Premier zostanie 
wypłacony bonus. Jego wysokość jest 
uzależniona od stażu pracy. Najwyższa 
kwota bonusu to 300 zł brutto – poin-
formował Mariusz Król, przewodniczą-
cy MOZ NSZZ Solidarność w gliwickim 
Oplu. Podwyżki obowiązują od 1 kwiet-
nia, czyli wynagrodzenia za kwiecień, 
które mają być wypłacone 10 maja, 
będą powiększone o wynegocjowaną 
podwyżkę. Razem z wynagrodzeniem za 
kwiecień zostaną też wypłacone bonusy.

Huta Bankowa
» PODPISANIEM PROTOKOŁU roz-
bieżności zakończyły się rokowania w 
ramach sporu zbiorowego w Hucie Ban-
kowa w Dąbrowie Górniczej. Zakładowa 
Solidarność domaga się 500 zł podwyż-
ki dla każdego pracownika. 
W odpowiedzi na postulaty strony spo-
łecznej na ostatnim spotkaniu, które 
odbyło się 26 kwietnia, zarząd fi rmy 
podtrzymał propozycję podniesienia 
premii z 100 do 250 zł brutto w za-
mian za zawieszenie rokowań do czerw-
ca. – Propozycja zarządu w najmniej-
szym stopniu nie zaspokaja oczekiwań 
załogi. Dodatkowo należy podkreślić, 
że premia, o której tu mowa, ma cha-
rakter uznaniowy i zależy od wyników 
sprzedażowych, więc nie wiadomo czy 
zostałaby ona wypłacona. Od 2008 
do 2010 roku pracownicy w ogóle nie 
otrzymywali premii – mówi Henryk 
Myrda, przewodniczący Solidarności w 
Hucie Bankowa.

OPRAC. AGA, ŁK, NY

WIEŚCI 
z branż

W
yrówna-
nie sta-
wek dla 
najmniej 
zarabia-

jących pracowników, 2-pro-
centowe podwyżki płac 
dla całej załogi i wliczenie 
7-procentowej premii regu-
laminowej do płacy zasad-
niczej – to najważniejsze 
zapisy dokumentu.

Zdaniem Andrzeja Du-
dzika, szefa zakładowej 
Solidarności, zapisy no-
wego ZUZP są korzystne 
dla załogi spółki. – Na wy-
równaniu stawek skorzysta 
blisko połowa pracowni-
ków, którzy otrzymają od 
kilkudziesięciu do kilkuset 
złotych podwyżki – mówi 
Dudzik. 

Strony uzgodniły, że w 
każdym ostatnim kwartale 
negocjowane będą pod-
wyżki wynagrodzeń na 
następny rok. Kolejnym 
zapisem ocenianym przez 
stronę związkową jako sa-
tysfakcjonujący jest zwięk-
szenie wymiaru odprawy 
emerytalnej. Natomiast w 

obszarze funduszu socjal-
nego utrzymano zapisy 
starego układu, o co za-
biegali związkowcy.

Wprowadzenie zmian 
do ZUZP zostało zapropo-
nowane przez zarząd spół-
ki we wrześniu ubiegłego 
roku zaraz po zakończeniu 
procesu wartościowania 
stanowisk pracy przepro-
wadzonego przez firmę 
zewnętrzną. Związkowcy 
przyznają, że w przedsię-
biorstwie obowiązywał 
układ podpisany jeszcze w 
1995 roku z późniejszymi 
protokołami. – Zgodzi-
liśmy się z pracodawcą i 
rozpoczęliśmy prace nad 
nowym dokumentem – 
dodaje Dudzik. Jednak 
już w listopadzie doszło 
do impasu w rozmowach. 

Negocjacje zostały wzno-
wione dopiero na początku 
lutego i teraz zakończyły 
się sukcesem. 

Układ został przekazany 
do PIP i po zarejestrowaniu 

wejdzie w życie. Związ-
kowcy mają nadzieję, że 
nastąpi to już w przyszłym 
miesiącu.

W jaworznickich wo-
dociągach zatrudnionych 

jest 260 pracowników, a 
do Solidarności, będącej 
jedynym związkiem zawo-
dowym w fi rmie, należy 
ponad połowa załogi.

AGNIESZKA KONIECZNY

W PKP Cargo rozpoczę-
ły się negocjacje pakie-
tu gwarancji pracowni-
czych, który stanowić 
będzie integralną część 
umowy sprzedaży spół-
ki przez Skarb Państwa. 
W czerwcu ogłoszona 
zostanie szeroka oferta 
prywatyzacyjna przewoź-
nika dla potencjalnych 
inwestorów.

– Początkowo strona 
rządowa wykluczyła roz-
mowy na temat pakietu 
społecznego. Dopiero 
nasza decyzja o przeprowa-
dzeniu referendum straj-
kowego, we wszystkich 10 
zakładach PKP Cargo w 
całej Polsce, doprowadziła 
do rozpoczęcia negocjacji. 
Minister infrastruktury 
udzielił zarządowi spół-
ki pełnomocnictw do ich 
prowadzenia. Zakończe-
nie rozmów przewidziane 
zostało w maju – relacjo-
nuje Ryszard Lach, prze-
wodniczący Solidarności 
w PKP Cargo w Tarnow-
skich Górach.

Zdaniem związkowców, 
pakiet powinien zawie-
rać zapisy zabezpieczają-
ce m.in. dotychczasowy 
układ zbiorowy pracy, 
gwarancje zatrudnienia 
oraz prawo pracowników 
do tzw. premii prywaty-
zacyjnej.

Przed tygodniem pre-
zes PKP Cargo Wojciech 
Balczun podczas spot-
kania z pracownikami 
tarnogórskiego zakładu 
wyjaśniał im zasady pry-
watyzacji spółki. Poinfor-
mował również, że od 1 
kwietnia uruchomione 
zostały podwyżki płac dla 
załóg spółki średnio ok. 
300 zł, bo w 2010 r. PKP 
Cargo odnotowały zysk 
w wysokości blisko 70 
mln zł. Zatrudnieni mają 
również otrzymać premię 
za zysk wypracowany w 
I kwartale tego roku. – 
Prezes nieprzypadkowo 
odwiedził nasz zakład w 
Tarnowskich Górach. Tu 
mamy bardzo silną Soli-

darność, która w obronie 
praw pracowniczych nie-
raz podejmowała radykal-
ne działania. Podkreślał, 
że strona związkowa jest 
bardzo dobrze przygoto-
wana do negocjacji pod 
względem prawnym. 
Dziękował Solidarności 
i pozostałym związkom 
z PKP Cargo za zrozumie-
nie dla restrukturyzacji 
pracowniczej, która w 
2009 r. była konieczna, bo 
naszej fi rmy nie oszczę-
dził kryzys gospodarczy. 
Wspólny trud się opłacił, 
bo teraz spółka odrabia 
straty, głównie dzięki 
zleceniom od przewoźni-
ków prywatnych – mówi 
Ryszard Lach.

W ubiegłym tygodniu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w 
Jaworznie podpisany został nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

Nowy układ zbiorowy w 
jaworznickich wodociągach

Uzgodniono, że w każdym ostatnim kwartale negocjowane będą podwyżki płac na następny rok

Na wyrównaniu 
stawek skorzysta 
blisko połowa 
załogi 
przedsiębiorstwa.

Nowy system organizacji 
ratownictwa medycznego 
w województwie śląskim, 
zakładający m.in połączenie 
stacji pogotowia ratunkowe-
go w kilka dużych centrów 
operacyjnych, był głównym 
tematem spotkania przed-
stawicieli Regionalnej Sekcji 
Państwowego Ratowni-
ctwa Medycznego NSZZ 
Solidarność z Ireneuszem 
Ryszkielem, dyrektorem 
Wydziału Nadzoru nad Sy-
stemem Opieki Zdrowotnej 
Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego.

Zmienione zasady mają 
obowiązywać już od połowy 
roku. – Od kilku lat propo-
nowaliśmy utworzenie 16 
wojewódzkich stacji pogo-
towia ratunkowego. W tym 
roku Ministerstwo Zdrowia 
zaczęło scalać ratownictwo 
medyczne poprzez stworze-
nie dużych rejonów opera-
cyjnych obejmujących znacz-
ny obszar i dysponujących 
wieloma karetkami – mówi 
Jacek Szarek przewodniczą-
cy RSPRM. – Duże rejony to 
lepsze zarządzanie, więcej 
pieniędzy na karetki, sprzęt, 
a także na wynagrodzenia 
dla pracowników – wyjaś-
nia Szarek. 

Wątpliwości związkow-
ców budzi natomiast fakt, 
iż oprócz dużych rejonów 
operacyjnych skupiających 

w sobie kilka powiatów w 
planie pojawiły się także 
rejony niewielkie. – W po-
łudniowo-zachodniej części 
województwa zaplanowano 
utworzenie rejonów obej-
mujących teren jednego 
powiatu i dysponujących 
jedynie kilkoma karetka-
mi, jak np. rejon rybnicki, 
wodzisławski czy raciborski 
– wylicza przewodniczący 
RSPRM. 

Jak tłumaczy Szarek, winę 
za taki stan rzeczy ponoszą 
samorządy, które często są 
właścicielami stacji pogotowia 
ratunkowego. – Dyrektorzy 
szpitali nie chcą się pozby-
wać ratownictwa, gdyż to są 
konkretne pieniądze, które 
potem niejednokrotnie są 
przerzucane na funkcjo-
nowanie innych komórek 
szpitala. Naszym zdaniem 
należy wyodrębnić ratowni-
ctwo medyczne ze szpitali i 
stworzyć samodzielne pod-
mioty, co z resztą doskonale 
sprawdza się w wielu miej-
scach w kraju. Niepokojący 
jest także fakt, o którym 
poinformował nas dyrektor 
Ryszkiel, że usługi ratowni-
ctwa medycznego mają być 
kontraktowane zaledwie 
na pół roku, co utrudni np. 
pozyskiwanie środków na 
inwestycje poprzez kredyty 
bankowe – podkreśla.

KAR

Najpierw podpisanie pakietu społecznego, 
a dopiero później zgoda na prywatyzację

Centralizacja pogotowia 
zablokuje prywatyzację

Zakończenie negocjacji pakietu społecznego w PKP Cargo 
jest przewidywane jeszcze w maju

Foto: internet

Foto: PKP
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W 
styczniu 2007 
roku pojawi-
ła się nowa 
p r o p o z y -
cja polityki 

energetycznej dla Europy. 
Sformułowano trzy cele stra-
tegicznie. Jak podkreśla dr 
Bolesław Jankowski, sztan-
darowe hasło tej polityki, czyli 
przeciwdziałanie zmianom kli-
matu jest tylko jednym z tych 
trzech celów. Pozostałe dwa to 
ograniczenie podatności Unii 
na wpływ czynników zewnętrz-
nych wynikających z zależności 
od importu węglowodorów 
oraz wspieranie zatrudnienia 
i wzrostu gospodarczego. Dr 
Jankowski zaznacza, że warto 
o tym pamiętać, bo wprowa-
dzono instrumenty, które służą 
redukcji emisji CO

2
, a jedno-

cześnie nie ma żadnych instru-
mentów, które miałyby służyć 
realizacji pozostałych dwóch 
celów nowej polityki.

Zdaniem dr. Jankowskiego 
głównym zagrożeniem dla Polski 
jest polityka klimatyczna, która 
stała się dominującym elemen-
tem polityki energetycznej, a w 
szczególności sposób jej wdra-
żania przez Komisję Europejską. 
Wskazuje 6 głównych funda-
mentalnych słabości europejskiej 
polityki klimatycznej. Pierwsza 
to słabość podstaw naukowych, 
a więc brak przekonujących 
dowodów na wpływ emisji 
CO

2
 na zmiany klimatu. – Co 

więcej, ograniczenie emisji CO
2
 

w skali UE nie ma właściwie 
wpływu na globalny poziom 
emisji – twierdzi Jankowski. 
Kolejne słabości to niejasne 
cele, brak przejrzystości legisla-
cyjnej, brak jasnej logiki syste-
mowej, brak przewidywalności 
rynkowej i brak przejrzystości 
fi nansowej. 

Wygrani i przegrani
Polityka klimatyczna ma swoich 
wygranych i przegranych. Wy-
grani to producenci urządzeń 
do technologii odnawialnych 
źródeł energii, czyli elektrownie 
wiatrowe, panele fotowoltaiczne, 
biopaliwa II generacji, przemysł 
pracujący na rzecz energetyki 
jądrowej i fi rmy produkujące 
efektywny energetycznie sprzęt, 
np. świetlówki energooszczęd-
ne. Elektrownie wiatrowe pro-
dukują Duńczycy, Hiszpanie, 
Niemcy. Panele fotowoltaiczne 
to Niemcy. Przemysł pracujący 
dla energetyki jądrowej to prze-
de wszystkim Francja. Wygrani 
to także kraje i fi rmy energe-
tyczne o niskiej emisyjności 

CO
2
 i takie, które mają dobre 

warunki produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych(OZE). 
Główni przegrani to kraje i 
fi rmy energetyczne o wysokiej 
emisyjności CO

2
 oraz przemysł 

pracujący na rzecz energetyki 
węglowej, a także kraje o sła-
bych warunkach do rozwoju 
OZE. I Polska, jak wskazuje dr 
Jankowski, należy do grupy 
przegranych.

Skutki dla Polski
Z wyliczeń Energsys wynika, 
że koszty pośrednie, czyli utra-
ta PKB spowodowana przez 
politykę klimatyczną UE jest 
szacowana na ok. 150 mld zł 
w 2020 roku (7,5% PKB) i ok. 

500 mld zł w roku 2030 (15% 
PKB). Nie mówiąc już o kosztach 
bezpośrednich i o konieczności 
znaczącego wzrostu nakładów 
inwestycyjnych związanych z 
wprowadzeniem polityki kli-
matycznej.

Jeśli chodzi o wpływ na prze-
mysł, to np. hutnictwo może 
przestać istnieć w Polsce, bo 
ze względu na nieopłacalność 
produkcja zostanie przeniesio-
na poza granice naszego kraju. 
Zagrożone są też inne branże 
energochłonne.

Dramatycznie rysuje się sy-
tuacja gospodarstw domowych. 
Według dr. Jankowskiego na 
skutek polityki klimatycznej w 
Polsce nastąpi wzrost obciążeń 
budżetów domowych koszta-
mi energii z 11 proc. do 16, a 
nawet 20 proc. w gospodar-
stwach domowych emerytów 
i rencistów. Tymczasem np. w 
Wielkiej Brytanii przyjęto, że 
10 proc. obciążenie budżetu 
domowego kosztami energii 
to próg ubóstwa. 

Dekarbonizacja i aukcjoning
Dyskryminacja technologii 
węglowych przez UE oznacza 
skokowy wzrost cen energii 
z systemów energetycznych 
opartych w znacznym stop-
niu na węglu. Powoduje też 
zablokowanie budowy no-
wych elektrowni węglowych 
o wyższych sprawnościach od 
obecnych. Według dr. Jankow-
skiego forsowane przez UE czy-

ste technologie węglowe, czyli 
tzw. CCS to mrzonka. – Stany 
Zjednoczone, ani Chiny nie idą 
w tym kierunku. Sprawność 
instalacji CCS jest o wiele niż-
sza niż w tradycyjnych insta-
lacjach, czyli o ¼ węgla trzeba 
zużyć więcej na wytworzenie tej 
samej ilości energii elektrycznej. 
Nic nie wskazuje, żeby tu miał 
nastąpić jakiś przełom – mówi 
Jankowski.

Jego zdaniem kolejnym klu-
czowym dla Polski problemem 
jest obowiązkowy aukcjoning 
(czyli kupowanie praw do emisji 
CO

2
 na aukcjach), który podbija 

ceny energii i stymuluje działa-
nia spekulacyjne. Jak podkreśla 
Jankowski wprowadzeniem 
obowiązkowego aukcjonin-
gu są bardzo zainteresowane 
największe światowe instytu-
cje fi nansowe. Dla Polski ten 
mechanizm będzie oznaczał 
utratę wielu miliardów złotych 
rocznie wydatkowanych na 
zakup uprawnień emisyjnych 
po 2020 roku. 

Podsumowując, według 
prognoz dr. Bolesława Jankow-
skiego polityka klimatyczna UE 
doprowadzi do tego, że kraje 
o wysokim wskaźniku emisji 
CO

2
 (w tym Polska) doświadczą 

bardzo wysokiego wzrostu cen 
energii. Nastąpi znaczne osła-
bienie konkurencyjności pol-
skiego przemysłu. A to za sobą 
pociągnie dramatyczne koszty 
gospodarcze i społeczne. 

OPRAC. POD

21 kwietnia odbyła się konfe-
rencja podsumowująca prowa-
dzony przez Śląsko-Dabrowską 
Solidarność projekt pt. „Dialo-
giem, nie styliskiem – profesjo-
nalizacja NSZZ Solidarność jako 
partnera dialogu społecznego”. 
Przedsięwzięcie było współfi -
nansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego i skierowane wyłącznie 
do członków związku.

W ramach prowadzonego 
od maja 2010 roku projek-
tu zrealizowano 780 godzin 
szkoleń podzielonych na 3 
grupy tematyczne: W trakcie 
pierwszego cyklu pod nazwą 
„Prawo pracy jako narzędzie 
dialogu społecznego” uczest-
nicy zdobywali wiedzę m.in. z 
zakresu teorii indywidualnego 
i zbiorowego prawa pracy oraz 
praktyki orzecznictwa. Szkole-

nia zatytułowane „Współczes-
ne wyzwania dla partnerów 
społecznych” obejmowały 
zagadnienia dotyczące ma-
kroekonomii, równości szans 
kobiet i mężczyzn, globalizacji 
dialogu społecznego czy ela-
stycznych form zatrudnienia. 
Z kolei cykl „Komunikacja w 
dialogu społecznym” to były 
zajęcia z teorii komunikacji 
werbalnej i niewerbalnej, tech-
nik perswazyjnych oraz aser-
tywności, a także praktyczne 
treningi autoprezentacji czy 
symulacje negocjacji. W sumie 
w szkoleniach udział wzięło 
180 osób.

Jednym z owoców projektu 
jest także publikacja pod tytu-
łem „Dialog społeczny w prak-
tyce przedsiębiorstw” pod red. 
prof. Jakuba Steliny. – Celem tej 
książki było usystematyzowa-
nie wiedzy o dialogu społecz-

nym. O pojęciu tym wiele się 
mówi, często mieszając dialog 
społeczny z dialogiem oby-
watelskim. Chcieliśmy, aby ta 
książka zafunkcjonowała jako 
swoiste kompendium wiedzy 
o dialogu społecznym z punk-
tu widzenia związku zawodo-
wego – podkreśla Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik, koordy-
natorka projektu „Dialogiem 
nie styliskiem”. 

Na konferencji podsumo-
wującej projekt w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści zebrało się ponad 100 osób. 
Jednym z zaproszonych gości 
był prof. Janusz Strużyna z Uni-
wersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach. W wykładzie pod 
tytułem „Zarządzanie zasobami 
ludzkimi a związki zawodowe” 
przedstawił on historię kształ-
towania się relacji między pra-

codawcami i pracownikami 
oraz przybliżył rolę związków 
zawodowych w zmieniających 
się przedsiębiorstwach. – Kryzys 
pokazał zmiany w w mental-
ności menadżerów. Udało się 
ten kryzys opanować, ale jed-
nocześnie menadżerowie stali 
się bardziej nieczuli na kwestie 
odpowiedzialności społecznej. 
Organizacje cywilizacji prze-
mysłowej wymyśliły narzędzia 
kontroli menadżerów, którzy w 
obecnej gospodarce są najem-
nikami nie związanymi na stałe 
z fi rmą. Wymyślono nadzór 
korporacyjny, czyli np. rady 
nadzorcze, kontrolę państwa 
oraz związki zawodowe. Te 
trzy elementy muszą działać 
w równowadze, jeżeli któryś 
z nich zacznie szwankować, 
np. związki zawodowe będą 
za słabe, to cały system zacznie 
wspierać menadżerów, któ-
rzy zaczną realizować swoje 
własne cele – wyjaśniał prof. 
Strużyna. 

Prof. Jan Wojtyła, były 
rektor Uniwersytetu Eko-

nomicznego w Katowicach, 
dziekan Wydziału Finansów 
i Ubezpieczeń katowickiej 
uczelni wygłosił wykład na 
temat barier w dialogu spo-
łecznym. – Pierwszą barierą 
jest ukształtowanie indywi-
dualnego i zbiorowego prawa 
pracy. Dzisiaj obserwujemy 
ucieczkę od umów o pracę 
w kierunku zatrudnienia nie-
pracowniczego, w kierunku 
atypowych form zatrudnienia. 
Przekonuje się pracowników, 
że samozatrudnienie to oaza 
szczęścia. Prawo pracy jest z 
natury rzeczy prawem ochron-
nym dla pracowników. Jeżeli 
jednak przechodzę na umowę 
cywilnoprawną, to automa-
tycznie przechodzę na arty-
kuł 353 Kodeksu Cywilnego, 
który mówi, że strony mogą 
ułożyć stosunek prawny wg 
własnego uznania. Oczywiście 
ten, który ma dużą przewagę 
ekonomiczną, czyli pracodaw-
ca, będzie dyktował warunki 
– podkreślił prof. Wojtyła. 

ŁK, POD

(streszczenie najważniejszych fragmentów wykładu dr. inż. Bolesława Jankowskiego z fi rmy Badania Systemowe EnergSys, wygłoszonego 
podczas posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 14 kwietnia 2011).

To problem nas wszystkich 
i całej polskiej gospodarki

Polityka klimatyczna ma swoich wygranych i przegranych – Polska należy do tej drugiej grupy

Finał projektu „Dialogiem nie styliskiem” 

Głównym zagrożeniem 
dla Polski jest 
polityka klimatyczna, 
która stała się 
dominującym 
elementem polityki 
energetycznej.

Na konferencji podsumowującej projekt w siedzibie Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności zebrało się ponad 100 osób

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Reklama

Rozwiązanie krzyżówki: 
Troglodyta się nie zmienia chociaż idzie mu z kamienia

SUDOKU
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej 
kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

Ustawa Kodeks pracy:

§

Msza w intencji Marka
13 maja o godz. 18.00 w Sanktuarium Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach 
odprawiona zostanie msza święta w intencji 7 rocznicy 
śmierci naszego Kolegi Marka Mirynowicza. 

Do udziału w nabożeństwie zapraszamy związkow-
ców oraz poczty sztandarowe. 

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

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

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

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

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

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

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

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

C
zy do podstawy ekwi-
walentu za urlop 
wlicza się premię 
uznaniową? Za-
znaczam, że premia 

była wypłacana regularnie co 
miesiąc w takiej samej wysoko-
ści. Gdy pracownik był chory lub 
przebywał na urlopie bezpłatnym, 
była zmniejszana proporcjonalnie. 
Według mnie premia ta miała 
wszelkie podstawy, by uznać ją 
jako regulaminową.

Na podstawie art. 171 § 
1 K.p. pracownik, który w 
związku z rozwiązaniem lub 
wygaśnięciem stosunku pracy 
nie wykorzystał przysługu-
jącego mu urlopu w całości 
lub w części, ma prawo do 
ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop.

Kwestie wynagrodzenia 
urlopowego oraz ekwiwalen-
tu za urlop niewykorzystany 
regulują przepisy rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad udzielania urlopu 
wypoczynkowego, ustalania 
i wypłacania wynagrodzenia 
za czas urlopu oraz ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop 
(Dz. U. 2002 r. Nr 2, poz. 14 
z późn. zm.).

Na podstawie tego roz-
porządzenia ekwiwalent za 
urlop ustala się tak jak wy-

nagrodzenie za urlop z od-
powiednimi zmianami, prze-
widzianymi w § 15-19 ww. 
rozporządzenia.

Sposób uwzględniania 
poszczególnych składników 
wynagrodzenia w podstawie 
ekwiwalentu zależy od ich 
charakteru i okresu, za jaki 
przysługują:
1. Składniki wynagrodze-

nia określone w stawce 
miesięcznej w stałej wy-
sokości – zgodnie z § 15 
rozporządzenia składniki 
takie uwzględnia się przy 
ustalaniu ekwiwalentu 
w wysokości należnej w 
miesiącu nabycia prawa 
do tego ekwiwalentu. 

2. Składniki wynagrodzenia 
przysługujące pracowniko-
wi za okresy nie dłuższe 
niż jeden miesiąc – przy 
ustalaniu ekwiwalentu 
uwzględnia się składniki, 
które zostały wypłacone w 
okresie 3 miesięcy bezpo-
średnio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, w średniej 
wysokości z tego okresu (§ 
16 ust. 1 rozporządzenia). 
Jeżeli pracownik nie prze-
pracował pełnego okresu, 
to wynagrodzenie faktycz-
nie wypłacone mu w tym 
okresie należy podzielić 
przez liczbę dni pracy, za 

które przysługiwało to wy-
nagrodzenie, a otrzymany 
wynik należy pomnożyć 
przez liczbę dni, jakie pra-
cownik przepracowałby w 
ramach normalnego czasu 
pracy, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem 
czasu pracy (§ 16 ust. 2 
rozporządzenia). 

3. Składniki wynagrodzenia 
przysługujące pracowni-
kowi za okresy dłuższe 
niż jeden miesiąc – przy 
ustalaniu ekwiwalentu 
uwzględnia się składniki, 
które zostały wypłacone w 
okresie 12 miesięcy bezpo-
średnio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do 
ekwiwalentu, w średniej 
wysokości z tego okresu 
(§ 17 ust. 1 rozporządze-
nia). 
Ponadto – zgodnie § 6 pkt 

1 rozporządzenia – z wyna-
grodzenia stanowiącego pod-
stawę do obliczenia wynagro-
dzenia urlopowego wyłącza 
się jednorazowe lub niepe-
riodyczne wypłaty za speł-
nienie określonego zadania 
bądź za określone osiągnięcie. 
Natomiast premie, które są 
wypłacane regularnie, po-
winny być uwzględnione w 
ekwiwalencie za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy. 
Uznaniowy charakter takiej 

premii czasem nie pozwala 
na jej uwzględnienie – tak 
wynika z wyroku Sądu Naj-
wyższego: „Premia uznanio-
wa, która nie ma charakteru 
roszczeniowego, nie stanowi 
składnika wynagrodzenia za 
pracę i nie mieści się w pojęciu 
wynagrodzenia urlopowego” 
(wyrok SN z dnia 20 lipca 
2000 r., I PKN 17/00, OSNP 
2002, nr 3, poz. 77).

Dlatego należy zbadać, czy 
premie wynikały z realizacji 
konkretnych zadań, za które 
pracodawca zobowiązał się 
wypłacać premie, oraz czy 
pracodawca w przepisach we-
wnątrzzakładowych postano-
wił o wliczaniu takiej premii 
do podstawy wynagrodzenia 
urlopowego. Potwierdzać to 
może m.in. cykliczność i regu-
larność w wypłacaniu premii, 
co wskazuje na jej regulami-
nowy charakter.

Jeśli tak jest, to kwoty pre-
mii mających regulaminowy 
charakter winny być uwzględ-
nione przy obliczeniu ekwi-
walentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy. W 
każdym innym przypadku 
– premii nie należy wliczać, 
zgodnie z przywołanym po-
wyżej wyrokiem.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Premia uznaniowa a ekwiwalent 
za niewykorzystany urlop

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

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwier-

dzającej sprawozdania (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; po-
zostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty uchwały, ale 
nie później niż do 30 czerwca 2011 roku.

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

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

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

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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A MNIE to pasjonuje

Wojciech Marek, nauczyciel 
religii i fi lozofi i w Zespole 
Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdro-
ju, członek Komisji Rewizyj-
nej miejscowej oświatowej 
Solidarności, jest znawcą i 
miłośnikiem Beskidów.

Przed rokiem ukończył 
kurs przewodnika beskidz-
kiego.

Góry zawsze było widać 
na horyzoncie z okien jego 
mieszkania w Jastrzębiu Zdro-
ju. W dzieciństwie i młodości 
bardzo często wyjeżdżał w Be-
skidy. Szczególnie upodobał 
sobie tzw. Trójwieś Beskidzką, 
którą stanowią Istebna, Jawo-
rzynka i Koniaków. Świetnie 
poznał ich topografię oraz 
historię.

– O zdobyciu uprawnień 
przewodnika beskidzkiego 
rozmyślałem już na studiach. 

Ale dodatkowe zajęcia na 
drugim, zaocznym fakulte-
cie uniemożliwiały mi ten 
zamiar. Po studiach rozpo-
cząłem pracę w szkole. Na 
wycieczki w góry zacząłem 
zabierać swoich uczniów. Ze 
względu na ich bezpieczeństwo 
uznałem, że nadszedł czas na 
ukończenie kursu przewod-
nika beskidzkiego i zdanie 
egzaminu państwowego – 
opowiada pan Wojtek.

Dziś przyznaje, że to był 
najcięższy egzamin w jego 
życiu. Najpierw pisał test ze 
znajomości topografii   Beski-
dów, ich historii i etnografii  . 
Później, wraz z innymi szczęś-
liwcami, którym udało się 
przejść przez pierwsze sito, 
pojechali w góry, gdzie przez 
dwa dni zdawali egzamin 
praktyczny.

– Pod okiem egzamina-
torów oprowadzaliśmy wy-
cieczki. Musieliśmy udowod-
nić, że znamy trasy i zasady 

bezpieczeństwa w górach, 
że potrafi my również w au-
tobusie ciekawie opowiadać 
o Beskidach Pomogły mi za-

wodowe predyspozycje, bo 
wiadomo, że nauczyciel nie 
może mieć tremy– mówi Woj-
ciech Marek.

Pan Wojtek podkreśla, że 
nadrzędną troską przewodni-
ka górskiego jest zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestnikom 
wycieczek. – A w górach, nawet 
z pozoru tak nieskomplikowa-
nych jak Beskidy, nagłe zała-
mania pogody są nieprzewi-
dywalne. Nie można również 
wykluczyć kontuzji. Dlatego 
zamierzam podnosić swoje 
kwalifi kacje, zdobyć kolejne, 
wyższe stopnie przewodnika 
beskidzkiego – dodaje.

Wojciech Marek przyznaje, 
że bez wycieczek w Beskidy, 
jego życie straciłoby sens. 
Przypomina słowa księdza 
Józefa Tischnera: „każdy w 
nas ma jakiś krajobraz, który 

ciągle w sobie nosi”. – Moim 
krajobrazem są góry, Beskidy, 
z ich królową Babią Górą i to 
się nie zmieni – mówi pan 
Wojtek.

BEA

Wszystkich związkow-
ców, którzy chcieliby 
opowiedzieć o swoich 
talentach, pasjach, zain-
teresowaniach prosimy o 
kontakt z redakcją TŚD. 
Informujemy również, że na 
naszej stronie internetowej 
w dziale: Informacje, w za-
kładce:  W wolnym czasie 
można przeczytać wszystkie 
artykuły z cyklu „A mnie to 
pasjonuje”, które opubliko-
wane zostały do tej pory na 
łamach TŚD.

N
a majątku huty 
funkcjonuje 10 
niezależnych 
spółek wyodręb-
nionych jeszcze 

przed postawieniem zakładu 
w stan upadłości. Do tej pory 
aż trzy z nich nie zostały sprze-
dane: Przeróbka Plastyczna 
na Zimno, Węgliki Spiekane 
Baildonit i Magnesy Baildon. 
– Przedłużająca się sprzedaż 
i kryzys sprawiają, że spółki 
te mają coraz więcej proble-
mów. Najbardziej zagrożone 
są Magnesy Baildon, które w 
dwóch kolejnych przetargach 
nie pozyskały inwestora – 
mówi Andrzej Karol, prze-
wodniczący MOZ NSZZ So-
lidarność Huty Baildon. Winą 
za przeciągającą się sprzedaż 
spółek związkowcy obarczają 
kolejnych syndyków zarzu-
cając im opieszałość.

Zdaniem Andrzeja Ka-
rola, cały proces upadłości 
od początku prowadzony 
jest nieudolnie, w jego trak-
cie popełniono kardynalne 
błędy, które ciągną się do tej 
pory. Wiele rzeczy udało się 
załatwić tylko dlatego, że sy-
stematycznie upominała się 
o nie Solidarność – ostatnia 
siła społeczna, jaka została 
na terenie zakładu.

Sposób prowadzenia upad-
łości sprawiał, że mieliśmy 
poważne obawy, czy z mająt-
ku huty rzeczywiście uda się 
cokolwiek zachować – dodaje 
Andrzej Karol. 

Na początku to właśnie 
związkowcy pilnowali ma-
szyn przed kradzieżą. Sy-
stemy ochronne założone 
zostały dopiero dwa lata po 
ogłoszeniu upadłości huty. 
Jednak najwięcej wątpliwo-
ści wzbudzał zbyt długi okres 
sprzedaży poszczególnych 
spółek. Do pierwszej doszło 
dopiero w 2003 roku, kiedy 
znalazł się inwestor dla znajdu-

jących się w Strzemieszycach 
spółek BHH Mikrohuta oraz 
Mikromed – znanego na eu-
ropejskim rynku producenta 
endoprotez.

Najważniejsze – przetrwać
W Katowicach jako pierwsza 
sprzedana została walcownia. 
Na jej zakup zdecydowała się 
niemiecka fi rma BGH. – Dzisiaj 
ta spółka świetnie sobie radzi, 
planuje kolejne inwestycje i 
zatrudnia pracowników – pod-
kreśla Andrzej Karol.

Następne lata znów przy-
niosły zastój. Co prawda w 
2005 roku syndyk wystąpił z 
zamiarem sprzedaży kolejnych 

spółek, ale fi rma Opal, która się 
wówczas pojawiła, była zain-
teresowana tylko i wyłącznie 
atrakcyjnymi terenami, a nie 
dalszym prowadzeniem dzia-
łalności przemysłowej. Sprze-
daż spółek Opalowi udało się 
wstrzymać dzięki protestom 
organizowanym przez Soli-
darność, ale fi rma wykupiła 
tereny wokół spółek i w dal-
szym ciągu zabiega o przejęcie 
pozostałych gruntów.

W 2007 roku inwestora 
znalazły dwie spółki: ESAB i 
Sandvik, które podobnie jak 
BGH świetnie sobie radzą. 
Kolejne sprzedaże sfinali-
zowane zostały dopiero w 
2009 roku.

Andrzej Karol podkreśla, że 
wszystkie spółki zanim znalazły 
inwestora, musiały prowadzić 
działalność, utrzymać się na 
rynku, a przede wszystkim 
odzyskać wiarygodność, co 
nie było łatwe, gdyż przede 
wszystkim były kojarzone z 
upadłą hutą.

Wszystko przez te grunty
Zdaniem związkowców to, że 
spółki przetrwały i prowadzą 
produkcję zatrudniając w sumie 
ponad 1 tys. pracowników, 
można uznać za sukces, ale ich 
sytuacja byłaby dużo lepsza, 
gdyby nie popełnione błędy. 
Najpoważniejszy w dalszym 
ciągu dotyczy prawa własności 
do gruntów, które nie zostały 
spółkom sprzedane wraz z 
pozostałym majątkiem. Ze 
względu na atrakcyjne po-
łożenie tego terenu od wielu 
lat pojawiają się zakusy, by 
w planach przestrzennego 
zagospodarowania Katowic 
zmienić ich przeznaczenie z 
przemysłowego na usługowy, 
bądź rekreacyjny. Solidarność 
im się sprzeciwia argumentując, 
że od dziesiątek lat jest to teren 
przemysłowy i taki charakter 
powinien zachować, a spółki 
nie tylko tworzą miejsca pracy, 
ale również odprowadzają 
podatki do kasy miasta.

AGNIESZKA KONIECZNY

16 maja minie 10 lat od momentu ogłoszenia upadłości Huty Baildon – 
procesu, który rozpoczął się od zwolnienia 998 pracowników i 
wciąż nie został zakończony.

Dziesięć lat po upadłości

Beskidy – krajobraz, który w sobie noszę

– Będziemy domagać się 
przestrzegania naszych 
praw oraz godnego i spra-
wiedliwego traktowania 
nas przez rządzących – 
zapowiedzieli związkowi 
seniorzy podczas obrad 
sprawozdawczego Wal-
nego Zebrania Delegatów 
Regionalnej Sekcji Eme-
rytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność. 

W trakcie posiedzenia 
przewodniczący RSEiR Jan 
Sosnowski poinformował o 
licznych inicjatywach związ-
kowych podejmowanych 
przez sekcję oraz o prob-
lemach, którymi zajmował 
się jego zarząd w okresie od 
maja 2010 do kwietnia 2011 
roku. Najistotniejszymi były 
m.in. problemy związane 
z waloryzacją rent i emery-
tur i z likwidacją tzw. sta-
rego portfela. Związkowcy 
postulowali również pod-
wyżki najniższych emerytur, 
zgodnie z zapisem zawartym 
w konwencji Międzynarodo-
wej Organizacji Pracy.

– Od rządu domagamy się 
też wprowadzenia 40-pro-

centowego zadośćuczy-
nienia do otrzymywanej 
emerytury w przypadku 
śmierci współmałżonka. 
Uważamy, że składki eme-
rytalne odprowadzane na 
ZUS w wysokosci 48 proc. 
poborów za okres od 25 do 
nawet 40 lat powinny być 
dziedziczone tak, jak dzie-
je się to w innych krajach 
unijnych. U nas zabierane 
są przez Skarb Państwa – 
mówił Jan Sosnowski.

Wiceprzewodniczący Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności 
Sławomir Ciebiera wskazał, 
że to właśnie emeryci zmu-
szeni są podjąć trud walki o 
pamięć i trud kształtowania 
świadomości przedstawicieli 
młodszych pokoleń. – W na-
szym kraju zrobiono wszystko, 
by dziadek i babcia przestali 
być autorytetami dla młodych 
pokoleń. Ale wy nie traćcie 
wiary w to, co robicie. Musi-
cie mówić swoim dzieciom i 
wnukom, że w Polsce znowu 
jest potrzeba jednoczenia 
się – mówił do zebranych 
Sławomir Ciebiera.

BEA

– Nadrzędną troską przewodnika górskiego jest zapewnienie bez-
pieczeństwa uczestnikom wycieczek – podkreśla Wojciech Marek

Regionalne WZD  
naszych seniorów

Związkowi emeryci muszą podjąć trud kształtowania świadomości 
młodszych pokoleń

Proces upadłości 
od początku 
prowadzony 
jest nieudolnie. 
Popełniono wiele 
błędów.

Największą bolączką spółek wciąż są nieuregulowane sprawy własności gruntów

Foto: TŚD
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