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Dominik Kolorz: To będzie 
demonstracja taka, jak nasz region 
– wielobarwna, dynamiczna, pełna 
humoru, a zarazem dosadna. » STRONA 3

Zdzisław Goliszewski: Pomimo 
olbrzymich zwolnień, nie poprawiono 
struktury zatrudnienia i nie 
usprawniono zarządzania. » STRONA 4

o 

R
ozmowy odbywające 
się w ramach Wo-
jewódzkiej Komisji 
Dialogu Społeczne-
go trwały przeszło 

11 godzin, ale zakończyły się 
uzgodnieniem ważnego dla 
górników porozumienia

Porozumienie ma tymcza-
sowo zastąpić wypowiedziany 
ponad trzy lata temu układ 
zbiorowy w JSW. Wynegocjo-
wany dokument zakłada m.in. 
utrzymanie dotychczasowych 
regulacji pracowniczych do 
czasu wypracowania nowego, 
jednolitego układu zbiorowego 
pracy w spółce. Porozumie-
nie obejmuje m.in. kwestie 
funkcjonowania umów pra-
cowniczych, sprawy dialogu 
społecznego i 10-letnie gwa-
rancje zatrudnienia, które 
wejdą w życie w momencie 
upublicznienia spółki. 

Jak podkreślił Sławomir 
Kozłowski, szef Solidarności 
w JSW, uzgodniony i parafo-
wany dokument dotyczący 
gwarancji pracowniczych to 
pierwszy z kilku kroków, jakie 
muszą nastąpić, aby konfl ikt 
w spółce został rozwiązany 
podpisaniem końcowego 
porozumienia. - Przed nami 
dalsze negocjacje, dotyczące 
pozostałych spraw związanych 
z ewentualnym debiutem 
giełdowym i kwestia na-

szych postulatów płacowych. 
Oczekujemy odpowiednich 
gwarancji prawnych, podpi-
sanych przez przedstawicieli 
resortów skarbu i gospodarki 
– powiedział Kozłowski. 

W związku z faktem za-
warcia pierwszych, satysfak-
cjonujących przedstawicieli 
strony społecznej uzgodnień, 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy JSW 
podjął decyzję, że zawiesza 
strajk włoski, prowadzony od 
4 maja w kopalniach spółki 
oraz wszystkie inne akcje pro-
testacyjne do odwołania.

Jak ocenia Dominik Ko-
lorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, a zarazem szef 
górniczej „S”, parafowany 
dokument zawiera bardzo 
korzystne dla pracowników 
JSW zapisy. - To pierwszy z 
czterech kroków na drodze 
do porozumienia. Pozostałe to: 
gwarancja zachowania władz-
twa korporacyjnego Skarbu 
Państwa w JSW, bezpośrednie 
porozumienia gwarantujące 
akcje pracownikom JSW, rów-
nież tym tzw. nieuprawnionym 

oraz porozumienie płacowe - 
wymienia Kolorz. 

Jego zdaniem jest duża 
szansa, że w ciągu 2-3 tygodni 
uda się kompleksowo uzgodnić 
treść wszystkich dokumentów 
wchodzących w skład po-
rozumienia, które zakończą 
konfl ikt w JSW. - Uważam, 
że lepszym rozwiązaniem niż 
forsowanie debiutu giełdowe-

go w sztywnym terminie 30 
czerwca i w atmosferze niepo-
kojów w spółce jest ewentu-
alny debiut giełdowy miesiąc 
później, ale za to w atmosferze 
spokoju społecznego – dodał 
Dominik Kolorz. 

W ubiegłotygodniowych 
rozmowach oprócz strony 
społecznej, zarządu JSW oraz 
przedstawicieli Wojewódzkiej 

Komisji Dialogu Społecznego 
udział brali również wice-
minister gospodarki Joanna 
Strzelec-Łobodzińska i wi-
ceminister skarbu Krzysztof 
Walenczak. Strony rozmów 
wyraziły wolę, by dalsze nego-
cjacje odbywały się w ramach 
działającej przy wojewodzie 
śląskim WKDS. 

GRZEGORZ PODŻORNY

10-letnie gwarancje zatrudnienia dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 
gwarancje zachowania wszystkich uprawnień wynikających z zakładowych układów 
zbiorowych pracy – to najważniejsze uzgodnienia podjęte podczas ubiegłotygodniowych 
rozmów pomiędzy stroną społeczną a zarządem JSW. 

Najtrudniejszy pierwszy krok

Solidarni 
z kolegami
Przebywający w siemia-
nowickiej oparzeniówce 
górnicy, poszkodowani w 
wyniku zapalenia się me-
tanu w kopalni Krupiński 
w Suszcu pod Pszczyną, 
otrzymają pomoc od za-
kładowych organizacji 
związkowych. Wśród po-
parzonych górników jest 
trzech związkowców z So-
lidarności.

- W tym tygodniu wraz 
z kolegami z innych związ-
ków wybieramy się do szpi-
tala w Siemianowicach. 
Z radością przyjmujemy 
informacje, że ich stan się 
poprawia. Chcemy zapy-
tać, jaka pomoc jest im 
potrzebna. Zadbamy także 
o ich rodziny, zwłaszcza te 
wielodzietne. Mogą liczyć 
na naszą pomoc i wsparcie 
finansowe – mówi Mieczy-
sław Kościuk, przewodniczą-
cy Solidarności w kopalni 
Krupiński. 

Do zapalenia się metanu 
i wybuchu podziemnego 
pożaru w kopalni Krupiński 
doszło 5 maja 820 m pod 
ziemią. W strefie zagroże-
nia znajdowało się 32 gór-
ników. Akcja ratunkowa 
przeprowadzana była w 
skrajnie niebezpiecznych 
warunkach. 20 górników 
wywieziono na powierzch-
nię bez ciężkich obrażeń. 
11 z poparzeniami trafiło 
do szpitala. Zginął 1 gór-
nik i 1 ratownik. Wciąż nie 
udało się dotrzeć do innego 
zaginionego w czasie akcji 
ratownika. 

BEA

To pierwszy z czterech 
kroków na drodze do 
kompleksowego 
porozumienia.

Parafowane porozumienie tymczasowo zastąpi wypowiedziany 3 lata temu układ zbiorowy w JSW

Foto: TŚD
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Adam Ditmer, przewodniczący Sekcji Krajowej Hutnictwa 
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W hutnictwie problemy kadrowe będą narastać
Z jakimi nastrojami pracownicy za-
kładów hutniczych obchodzą swoje 
święto?

– Tegoroczny Dzień Hutnika jest 
pierwszym od co najmniej trzech lat, 
kiedy można powiedzieć, że sytuacja 
w branży poprawia się, jeśli chodzi o 
wielkość produkcji i perspektywy na 
najbliższy czas. Można już mówić o 
optymizmie, a najlepszym dowodem 
na poprawiającą się koniunkturę jest 
fakt, że zakłady które od kilku lat nie 
obchodziły Dnia Hutnika, w tym roku 
zdecydowały się na zorganizowanie ob-
chodów. To bardzo ważne, ale pracowni-
kom zakładów hutniczych trzeba życzyć 
przede wszystkim poczucia stabilizacji. 
Cały czas z branży odchodzą doświad-
czeni ludzie, a na ich miejsca przyjmuje 
się niewielu nowych. Jeżeli sytuacja się 
nie zmieni, odchodzących pracowników 
nie będzie można zastępować nowymi 
i to na godnych warunkach, na podsta-
wie umów na czas nieokreślony, a nie 
poprzez agencje pracy tymczasowej, to 
problemy kadrowe będą narastać.

Czy poprawa sytuacji na rynku stali 
przekłada się na warunki płacowe w 
zakładach hutniczych?

– Ostatnie trzy lata prawie we wszyst-
kich zakładach w branży przyniosły 
znaczne ograniczenia wzrostu wyna-
grodzeń. W tej chwili w większości 
fi rm trwają przygotowania do nego-
cjacji. Jeszcze czekamy na informację 
o wysokości średniego wynagrodzenia 
za pierwszy kwartał tego roku, która 
powinna pojawić się w ciągu tygo-
dnia. Następnie rozpoczną się rozmo-
wy płacowe. Wiadomo, że wysokość 
negocjowanych podwyżek będzie 
uzależniona od tego, w jaki sposób 

pracodawcy ocenią sytuację w branży 
i swoje możliwości.
A jakie są największe zagrożenia dla 
przemysłu stalowego w dłuższej per-
spektywie?

– Obawy dotyczą handlu emisjami 
oraz wzrastających kosztów energii 
elektrycznej i surowców: rudy żelaza, 
materiałów wsadowych. To są istotne 
czynniki, które mogą spowodować, 
że przemysł stalowy w Europie będzie 
działał w ograniczonym zakresie. Poja-
wiają się również zapowiedzi ze strony 
pracodawców, którzy podkreślają, że 
ze względów ekonomicznych mogą 
wyprowadzić produkcję z Europy. 
W ostatnich latach przeprowadzono 
modernizację instalacji działających w 
polskich hutach, dzięki czemu znacznie 
poprawił się ich potencjał przemysło-
wy, parametry dotyczące m.in. ochrony 
środowiska i jakości produkowanych 
wyrobów, ale dla części zakładów ceny 
energii elektrycznej mogą okazać się 
nie do udźwignięcia.

AK

W większości zakładów 
hutniczych trwają 
przygotowania do 
negocjacji podwyżek 
wynagrodzeń.

KZK GOP ma w 
nosie pasażerów

Z
arząd Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego GOP w Kato-
wicach zatwierdził we wtorek 

projekt nowej taryfy opłat. Poza pod-
wyżką cen biletów jednorazowych i 
okresowych znalazła się w nim pro-
pozycja odebrania prawa do darmo-
wych przejazdów osobom po 70. roku 
życia. Gdy taryfę zatwierdzi zgroma-
dzenie związku, seniorzy będą płacić 
50 proc. ceny.

Decyzja zapadła we wtorek jedno-
głośnie, co pokazuje, że zarząd KZK 
GOP, w którym zasiadają m.in. prezy-
denci Bytomia, Gliwic, Katowic, Knu-
rowa, Zabrza i Sosnowca (20 kwietnia 
w rozmowie z „Gazetą” prezydent 
Sosnowca Kazimierz Górski radził 
kolegom z KZK, by pieniędzy szukali 
gdzie indziej a nie w kieszeniach se-
niorów) nie liczy się z niczyją opinią. 
Gdy kilka tygodni temu jako pierwsi 
napisaliśmy o planach związku, kry-
tykowali go specjaliści ds. komunika-
cji, mieszkańcy i socjologowie. Byli i 
obecni prezydenci pokazali właśnie, 
że gdy związek może zyskać 6-8 mln 
zł rocznie bez konieczności obciąża-
nia budżetów miast, żadna krytyka 
nie robi na nich wrażenia.

Na szczęście zarząd to jeszcze nie 
cały KZK GOP i decyzję o nowych 
taryfach podejmie pod koniec maja 
zgromadzenie związku, czyli przedsta-
wiciele wszystkich miast tworzących 
KZK. Już dziś wiadomo, że głosowanie 
w tej sprawie ma być imienne. Czy takie 
żądanie to populizm? Niekoniecznie. 
To raczej test na odpowiedzialność za 
decyzje.

» Gazeta Wyborcza, 10 maja 2011, 
Przemysław Jedlecki

Niskie ceny 
ciągle magnesem 
dla klientów

W
iększość Polaków w czasie 
zakupów zawsze szuka to-
warów w promocji. Częściej 

robią to osoby młode
Z raportu Obserwator, przygoto-

wanego przez bank Cetelem (w Polsce 
Segma) wynika, że podczas zakupów 
jednym z głównych kryteriów wyboru 
produktów wciąż jest cena. Jednak to 
mit, że szukają ich głównie osoby star-
sze. Promocji w czasie każdej wizyty 
w sklepie szuka co prawda 44 proc. 
Polaków w wieku powyżej 50 roku 

życia, ale jednocześnie to 58 proc. w 
grupie poniżej 30 lat. Od młodych 
Polaków większymi zwolennikami 
promocji są jedynie Portugalczycy (65 
proc.) oraz Węgrzy (62 proc.).

W większości zbadanych krajów 
proporcje wiekowe wyglądają po-
dobnie jak w Polsce czyli więcej jest 
zwolenników promocji w grupie po-
niżej 30 lat niż starszych niż 50 lat. 
Odwrotna sytuacja ma miejsce jedy-
nie w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
i Hiszpanii.

Wyniki są dla handlowców zasko-
czeniem, jednak branża od dawna jest 
przekonana, że głównym magnesem 
przyciągającym klientów do sklepów 
są właśnie promocje.

Dlatego co tydzień do polskich 
domów trafi ają miliardy gazetek z pro-
mocjami – nie tylko sieci spożywczych, 
ale także z elektroniką, materiałami 
budowlanymi. Coraz lepszym kana-
łem na informowanie o promocjach 
jest także internet.

Jak policzyła fi rma doradcza CB Ri-
chard Ellis 87 proc. spośród zagranicz-
nych fi rm handlowych działających 
w Polsce wykorzystuje swoją stronę 
internetową właśnie w ten sposób. 
E-handlem zajmuje się jedynie co 
czwarta z nich.

www.rp.pl, 10 maja 2011, 
Piotr Mazurkiewicz

LICZBA tygodnia

60 proc.
Polaków przyznaje się do tego, że bez-
płatnie i dobrowolnie wykonuje w pracy 
zadania nienależące do zakresu ich obo-
wiązków – wynika z raportu opublikowa-
nego przez CBOS. Z kolei 34 proc ankie-
towanych „zabiera pracę do domu” bez 
dodatkowego wynagrodzenia. Blisko 
połowa Polaków rezygnuje z przerw przy-
sługujących im w czasie godzin pracy, a 
co czwarty decyduje się także na pracę po 
godzinach, nawet jeżeli nie wymaga tego 
pracodawca. Wśród przyczyn takiego po-
stępowania badani najczęściej wymieniali 
chęć nadrobienia zaległości lub przygo-
towania się do pracy w dniu następnym. 
Z innego badania opracowanego przez 
CBOS wynika, że prawie 3/4 z nas źle oce-
nia sytuację na rynku pracy w tym aż 21 
proc. uważa, że jest ona bardzo zła.

INNI napisali
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» OKAZUJE SIĘ, ŻE NIE WSZYSCY PRACOWNICY, za 
których pracodawcy opłacają składki na specjalny Fundusz 
Emerytur Pomostowych (FEP) będą mogli skorzystać z moż-
liwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. 
Na FEP składki odprowadza ponad 8,5 mln pracodawców. 
Pieniądze wpłacane są za 324,3 tys. pracowników wykonu-
jących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze. W ubiegłym roku takich stanowisk do ZUS-u 
zgłoszonych zostało 107,5 tys.
Tymczasem prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę 
mają tylko osoby, które w warunkach szkodliwych przepra-
cowały chociaż jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. Ozna-
cza to, że prawa do skorzystania z emerytury pomostowej 
może nie mieć od 70 do 100 tys. pracowników, za których 
pracodawcy odprowadzają składki na Fundusz Emerytur 
Pomostowych.
Wysokość przeciętnej emerytury pomostowej wynosi zale-
dwie 2,3 tys. zł. ZUS na ich wypłatę przeznacza 8,4 mln zł 
miesięcznie, natomiast tylko w pierwszym kwartale tego 
roku pracodawcy w formie składek wpłacili ponad 55 mln 
zł. Do końca roku na konto FEP wpłynie ponad 220 mln zł 
– informuje Dziennik Gazeta Prawna. Ale spokojnie, te pie-
niądze nie znikną, ktoś je wykorzysta, lecz z pewnością nie 
ten, dla którego były składane. Dziura budżetowa to czarna 
dziura. 

» RZĄD PLANUJE DRASTYCZNE OGRANICZENIE 
pieniędzy na budowę dróg lokalnych. W projekcie przy-
szłorocznego budżetu, który został przyjęty pod koniec 
ubiegłego tygodnia, na „wsparcie inwestycji budowlanych 
na drogach lokalnych” przewidziano zaledwie 200 mln zł. 
To 5-krotnie mniej niż w trzech ostatnich latach. Ograni-
czenia dotkliwie odczują małe i średnie fi rmy drogowe, 
które nie posiadają odpowiedniego sprzętu, by wystarto-
wać w przetargach na budowę dróg krajowych i autostrad. 
Poza tym nakłady na budowę tych ostatnich gwałtownie 
spadną już za dwa lata. Na zielonej wyspie asfalt nie jest 
mile widziany.

» W KWIETNIU WSKAŹNIK RYNKU PRACY (WRP) 
nieznacznie wzrósł, ale jego dynamika była wolniejsza niż 
w marcu. WRP z wyprzedzeniem informuje o zmianach na 
rynku pracy. Z kwietniowego odczytu tego wskaźnika wy-
nika, że duże fi rmy będą przyjmować do pracy, a małe i 
średnie zwalniać.
Największe spadki w zatrudnieniu przewidują producen-
ci: odzieży, wyrobów tekstylnych, wyrobów ze skór wy-
prawianych oraz przedsiębiorstwa z branży poligrafi cznej 
i zajmujące się reprodukcją zapisanych nośników infor-
macji. Wzrost zatrudnienia przewidują przede wszystkim 
producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 
z wyłączeniem motocykli, metali i metalowych wyrobów 
gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz zakłady 
zajmujące się produkcją wyrobów z branży mineralnych 
surowców niemetalicznych.
Na rynku pracy zmniejsza się zapotrzebowanie na stażystów, 
praktykantów i urzędników administracji państwowej. Na-
tomiast wzrasta popyt na osoby posiadające wykształcenie 
wyższe techniczne, z czego największą szansę mają infor-
matycy, dla których od początku roku pojawia się najwięcej 
propozycji zatrudnienia.

OPRAC. AK

WIEŚCI z gospodarki

Reklama
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Solidarność rozpoczęła zbie-
ranie podpisów pod obywa-
telskim projektem nowelizacji 
ustawy o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę. 

– Mam nadzieję, że pod tym 
projektem podpiszą się nie tylko 
członkowie związku, ale wszy-
scy Polacy. Nie chcemy, żeby w 
Polsce rosło pokolenie młodych 
ludzi, którzy pracują za grosze, 
za które nie da się wyżyć – po-
wiedział Piotr Duda, szef Soli-
darności podczas konferencji 
prasowej w siedzibie Komisji 
Krajowej w Gdańsku. 

Celem przygotowanej przez 
związek ustawy jest stopniowe 
podwyższanie minimalnego 
wynagrodzenia proporcjonal-

nie do wzrostu gospodarczego, 
aby osiągnęło ono docelowo 
min. 50 proc. średniej krajo-
wej. – Koszty podwyższenia 
wysokości minimalnego wyna-
grodzenia z tytułu ustawowe-
go relacjonowania niektórych 
świadczeń do jego wysokości, 
wg danych z MPiPS, wyniosą 
ok. 2,32 mln zł za każde 10 zł 
podwyższające wysokość mi-
nimalnego wynagrodzenia. 
Tymczasem podniesienie płacy 
minimalnej tylko o 10 zł zapewni 
budżetowi, dzięki podatkom i 
składkom, 14,39 mln zł dodat-
kowych wpływów. Pamiętajmy 
jednak, że obliczenia te dotyczą 
tylko osób zatrudnionych w 
podmiotach gospodarczych za-

trudniających powyżej 9 osób, 
więc w rzeczywistości wpływy 
te będą znacznie wyższe – wy-
jaśniał Henryk Nakonieczny, 
członek prezydium KK, za-
stępca pełnomocnika Komite-
tu Obywatelskiego Inicjatywy 
Ustawodawczej.

20 kwietnia Marszałek Sejmu 
przyjął zawiadomienie o utwo-
rzeniu Komitetu Obywatelskie-
go Inicjatywy Ustawodawczej 
ustawy o zmianie ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę. Oznacza to, że 
Solidarność ma 3 miesiące na 
zebranie 100 tys.podpisów pod 
projektem uchwały.

DIKK, ŁK

Władze Solidarności skiero-
wały do prokuratora gene-
ralnego Andrzeja Seremeta 
zawiadomienie o podejrze-
niu popełnienia przez rząd 
RP przestępstwa, określo-
nego w ustawie o związ-
kach zawodowych. 

Zarzuty stawiane rzą-
dzącym sprowadzają się 
do utrudniania działalno-
ści organizacjom związko-
wym. W zawiadomieniu 
kierownictwo Solidarności 
podaje przykłady sprzecz-
nych z prawem praktyk 
rządu.Chodzi m.in. o nie-
przedstawienie partnerom 
społecznym wstępnych 
prognoz makroekono-

micznych, stanowiących 
podstawę do opracowania 
budżetu, a także przed-
wczesne zakończenie w 
Komisji Trójstronnej prac 
nad budżetem na przy-
szły rok. Nastąpiło to 27 
kwietnia, rząd przyjął pro-
jekt budżetu już 5 maja, a 
dopiero następnego dnia 
ten dokument został prze-
słany partnerom z Komisji 
Trójstronnej.

Również do 27 kwietnia 
rząd zamknął negocjacje 
nad przyszłoroczną wy-
sokością minimalnego wy-
nagrodzenia, wskaźnikiem 
wzrostu wynagrodzeń na 
rok przyszły oraz wskaźni-

kiem waloryzacji emerytur 
i rent w 2012 roku.

– Takie stanowisko Rządu 
RP uniemożliwiło wypra-
cowanie konsensusu w 
zakresie tych zagadnień 
przez partnerów społecz-
nych na forum Komisji 
Trójstronnej ds. Społecz-
no-Gospodarczych. Wy-
kluczyło to jakąkolwiek 
możliwość wypracowania 
i ujęcia propozycji strony 
reprezentującej pracowni-
ków do założeń projektu 
budżetu państwa – napi-
sali związkowcy w zawia-
domieniu wysłanym do 
prokuratury. 

DIKK, BEA

W 
poniedzia-
łek podczas 
o b r a d  w 
Łodzi sztab 
protestacyj-

ny NSZZ Solidarność zdecy-
dował o szczegółach akcji 
protestacyjnych w najbliż-
szym czasie. Demonstracje 
we wszystkich miastach 
wojewódzkich odbędę się w 
środę 25 maja, w godzinach 
wybranych przez poszcze-
gólne zarządy regionów. 30 
czerwca związek zorganizuje 
duży protest w Warszawie.

„Polityka wasza, bieda 
nasza” to główne hasło zbli-
żających się demonstracji. 
NSZZ Solidarność che w ten 
sposób zaprotestować prze-
ciwko drożyźnie, ubóstwu i 
bezrobociu, które coraz moc-
niej dotyka ludzi młodych 
i absolwentów wyższych 
szkół. Podczas protestów 
związkowcy przekażą woje-
wodom petycje z głównymi 
postulatami NSZZ Solidar-
ność. Te postulaty to m.in. 
podwyższenie kryteriów 

dochodowych upoważnia-
jących do świadczeń z po-
mocy społecznej, czasowe 
obniżenie podatku akcyzo-
wego na paliwo oraz skiero-
wania dodatkowych środków 

na walkę z bezrobociem. 
W czasie akcji będą zbie-
rane również podpisy pod 
obywatelskim projektem 
ustawy o podniesieniu płacy 
minimalnej. 

We wtorek Zarząd Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności omawiał plan 
demonstracji, która odbędzie 
się w Katowicach. Oprócz po-
stulatów ogólnokrajowych, 

w czasie akcji pojawią się też 
dodatkowe kwestie związane 
z sytuacją społeczno-gospo-
darczą w naszym regionie i 
groźnymi skutkami wprowa-
dzenia zasad unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
– To będzie demonstracja 
taka, jak nasz region – wielo-
barwna, dynamiczna, pełna 
humoru, a zarazem dosadna 
– zapowiada Dominik Kolorz, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej So-
lidarności. 

Związek zaprasza do udzia-
łu w akcji wszystkich, którzy 
chcą wyrazić swoje nieza-
dowolenie z polityki rządu 
i z pogarszającej się sytuacji 
socjalnej. – Zapraszamy m.in. 

młodych ludzi, absolwentów 
szkół, aby przynieśli pod 
Urząd Wojewódzki swoje 
podania o pracę. Wystarczy 
jeden z setek kompletów li-
stów motywacyjnych i CV, 
jakie rozsyłają poszukując 
pracy. Przekażemy je na ręce 
wojewody, może rządzący 
pomogą im znaleźć zatrud-
nienie – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Demonstracje poprzedzą 
konferencje prasowe, które 
23 lub 24 maja odbędą się 
w poszczególnych miastach 
wojewódzkich. Do udziału 
w akcji zachęcać będą też 
spoty emitowane w regio-
nalnych telewizjach i prasie 
lokalnej. Komisja Krajowa 
przygotowała też ponad 
sto tysięcy plakatów i ulo-
tek informujących o celach 
i głównych postulatach. 
Obecnie materiały te są już 
dystrybuowane w poszcze-
gólnych regionach. 

GRZEGORZ PODŻORNY, 
DIKK

O godz. 15.00 zbiórka, o godz. 15.30 początek manifestacji przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim. 25 
maja we wszystkich miastach wojewódzkich Solidarność będzie manifestować przeciwko skutkom polityki rządu.

STOP drożyźnie i ubóstwu

Ruszyła akcja zbierania podpisów Solidarność skarży rząd do prokuratury

To będzie 
demonstracja taka,
jak nasz region 
– wielobarwna, 
dynamiczna, pełna 
humoru, a zarazem 
dosadna.

W związku z akcją przygotowano ponad 100 tys. plakatów i ulotek informacyjnych

Foto: TŚD
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O 
planach ewen-
tualnej sprze-
daży kopalni 
poinformował 
podczas ubie-

głotygodniowej konferencji 
prasowej Katowicki Holding 
Węglowy, tłumacząc, że koń-
czą się tam złoża. Prezes spółki 
mówił że, pierwsze rozmowy 
ze stroną społeczną wskazy-
wały na jej przychylność do 
tego rozwiązania. Tymczasem 
związkowcy o zamierzeniach 
holdingu dowiedzieli się z 
portali internetowych. – Nikt 
nie rozmawiał z nami na ten 
temat. Na sprzedaż kopalni 
nigdy nie było naszej zgody. 
Natychmiast zorganizowali-
śmy masówki i poinformo-
waliśmy załogę o planach 
holdingu – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczą-
cy Solidarności w kopalni 
Kazimierz-Juliusz. 

Związkowcy opracowali 
swój własny plan przedłużenia 
żywotności Kazimierz-Juliusza. 
Zakłada on m.in. dokładne 
zbadanie pola rezerwowe-
go znajdującego się pobliżu 
kopalni. – Z dokumentów 
holdingu wynika, że tam 
jest pół miliona ton węgla. 
Tymczasem z danych, do 
których my dotarliśmy, wy-
nika, że w polu rezerwowym 
może znajdować się nawet 5 
mln ton węgla, czyli 10-krot-
nie więcej – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący 
Solidarności w kopalni Kazi-
mierz-Juliusz. 

– Zarząd KHW utrzymu-
je, że rozpoznanie pola jest 
nieopłacalne, bo będzie to 

kosztować, jak szacuje, od 14 
do 16 mln zł. Według naszej 
wiedzy do rozpoznania pola 
wystarczy 6 otworów badaw-
czych. Wykonanie jednego z 
nich kosztowałoby ok. 600 tys. 
zł, czyli razem nieco ponad 3,5 
mln zł. Kopalnia jest w stanie 
sfi nansować to przedsięwzię-

cie własnymi nakładami, bez 
potrzeby ingerencji inwestora 
strategicznego, czyli sprzedaży 
naszego zakładu – przekonuje 
Grzegorz Sułkowski. 

 – Kopalnia tylko za pierw-
szy kwartał tego roku osiągnęła 
3 mln zł zysku. Więc z powo-
dzeniem może wykorzystać te 
środki na rozpoznanie rezerw 
– podkreśla Bogdan Kapusta, 
przewodniczący ZZ Ratowni-
ków Górniczych.

Kolejnym ważnym punk-
tem planu przedłużenia żywot-
ności kopalni Kazimierz-Juliusz 
jest rozwój zakładu przeróbki 
węgla, który mógłby pozyski-
wać i wzbogacać surowiec z 

innych kopalń. – Wydobywa-
my najlepsze i najbardziej po-
szukiwane na rynku gatunki 
węgla, stąd między innymi 
bierze się zyskowność naszej 
kopalni – dodaje Kapusta. 
Związkowcy podkreślają, że 
takie rozwiązanie pozwoliło-
by na utrzymanie całej infra-
struktury powierzchni i wielu 
miejsc pracy. 

Kazimierz-Juliusz jest jedną 
z najmniejszych kopalń węgla 
kamiennego w Polsce. Zatrud-
nia ok. 1200 pracowników i 
wydobywa ok. pół mln ton 
węgla rocznie. 

BEATA GAJDZISZEWSKA, 
GRZEGORZ PODŻORNY

Związki zawodowe z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz nie 
zgadzają się na sprzedaż swojego zakładu. Związkowcy opracowali własny 
plan przedłużenia żywotności ostatniej czynnej kopalni w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Tę kopalnię stać na 
inwestycję w przyszłość

Chcę być reprezentantem 
całej załogi

W radzie nadzorczej Ka-
zimierza-Juliusza ma szanse 
zadebiutować nadsztygar Da-
riusz Tomczyk, zatrudniony 
w kopalni od 23 lat. Tomczyk 
podkreśla, że dla niego naj-
ważniejszy jest człowiek, 
niezależnie od wykonywanej 
pracy i sprawowanej funkcji. 
Zapewnia, że pracownicy, 
którzy poprą jego kandyda-
turę, mogą liczyć, że będzie 
skutecznie reprezentować 
ich interesy. 

– Nadeszły trudne czasy 
dla naszej kopalni, której 
siłę oraz jakość stanowią 
zatrudnieni tu ludzie. Niko-
go nie można pominąć, ani 
skazać na bezrobocie. Aby 
je przetrwać musimy dzia-
łać razem. Dzięki poparciu, 
które udzieliły mi wszystkie 
związki zawodowe będę mógł 
efektywnie wpływać na to, 
aby zmiany, konieczne do 
przeprowadzenia w kopalni, 
nie odbiły się negatywnie na 
jej pracownikach. Chcę być 
autentycznym reprezentan-
tem całej załogi – mówi Da-
riusz Tomczyk.

Chcą reprezentować załogę 
w radzie nadzorczej
19 maja Krzysztof Kilian i Dariusz Tomczyk, związkowcy 
z Solidarności z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz 
wystartują w wyborach do rady nadzorczej zakładu, 
jako reprezentanci załogi.

Obaj legitymują się wyższym wykształceniem oraz zdanymi 
egzaminami państwowymi na członków rad nadzorczych. Ich 
kandydatury uzyskały poparcie wszystkich organizacji związko-
wych z Kazimierza-Juliusza.

Nie zamierzam realizować 
własnych ambicji

Krzysztof Kilian w kopal-
ni Kazimierz-Juliusz od 2006 
r.  pełni funkcję przewodni-
czącego Rady Pracowników. 
Jako pierwszy w zakładzie 
zdał egzamin na członków 
rad nadzorczych. Zasiadał w 
radach nadzorczych spółek 
Skarbu Państwa.

– Podobnie, jak 20 lat temu, 
nasza kopalnia znowu stanę-
ła w obliczu likwidacji, bądź 
sprzedaży. Dla zachowania 
naszych miejsc pracy koniecz-
na jest jedność i determinacja 
załogi. Moje członkostwo w 
radzie nadzorczej oznaczać 
będzie dostęp do szerokiej in-
formacji na temat wszystkich 
ruchów w zakładzie. Deklaru-
ję, że nie będzie mojej zgody 
na zwolnienia pracowników 
– mówi Krzysztof Kilian. 

Kilian zapewnia, że kandy-
dując do rady nadzorczej, nie 
zamierza realizować własnych 
ambicji. – W tym bardzo go-
rącym dla Kazimierza-Juliusza 
czasie czuję się zobowiązany 
zrobić coś pozytywnego dla 
kopalni, z którą związany 
jestem od 27 lat.  

Gliwicki Bumar Łabędy szuka 
pracowników. Po restruktu-
ryzacji z 2009 roku, w wyni-
ku której pracę straciło ok. 
800 osób, w fi rmie brakuje 
fachowców. Jednocześnie 
jednak spółka planuje ko-
lejną redukcje zatrudnienia 
nawet o 300 osób. – To ko-
lejny dowód na to, że po-
przednia restrukturyzacja 
była źle przeprowadzona – 
mówi Zdzisław Goliszewski, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności.

Programem dobrowolnych 
odejść w gliwickim zakładzie 
mają zostać objęci pracownicy 
nieprodukcyjni, a więc przede 
wszystkim administracja. Pra-
cownicy, którzy zdecydują się 
zrezygnować z pracy, oprócz 
świadczeń gwarantowanych 
przez Kodeks pracy, otrzymaliby 
ok. 16 tys. zł odprawy. – Zapo-

wiedziano nam już, że jeżeli nie 
zgłosi się wystarczająca liczba 
osób, pracodawca rozpocznie 
procedurę zwolnień grupo-
wych. Jednocześnie mówi 
się, że na produkcji od zaraz 
może znaleźć zatrudnienie ok 
100 osób. To pokazuje, że przy 
ostatniej restrukturyzacji po-
pełniono wiele błędów. Pomi-
mo olbrzymich zwolnień, nie 
poprawiono struktury zatrud-
nienia, nie usprawniono zarzą-
dzania i znacząco ograniczono 
procesy produkcyjne – mówi 
Goliszewski. – Solidarność 
wielokrotnie zwracała uwagę, 
że restrukturyzacja robiona 
jest źle i nie tam gdzie trzeba. 
Niestety naszych argumentów 
w ogóle nie brano pod uwagę. 
Teraz okazuje się, że mieliśmy 
rację – dodaje Piotr Nowak, szef 
Regionalnej Sekcji Przemysłu 
Zbrojeniowego NSZZ „S”.

Jednocześnie związkowcy 
podkreślają, że znalezienie 
tak dużej liczby nowych pra-
cowników produkcyjnych, 
może być sporym problemem 
dla gliwickiej fabryki uzbroje-
nia. – W Gliwicach i okolicy 
trudno będzie znaleźć tylu 
wykwalifi kowanych pracow-

ników. W trakcie poprzednich 
redukcji zwolniono co prawda 
znaczną liczbę pracowników 
zatrudnionych w produkcji, 
ale podejrzewam, że większość 
znalazła już inną pracę, a wąt-
pię, czy Bumar Łabędy będzie 
w stanie zaproponować im na 
tyle dobre warunki fi nansowe, 

aby chcieli wrócić. Z drugiej stro-
ny nie ma szkół zawodowych, 
które kształciłyby młode osoby 
– mówi Goliszewski. – Takich 
pracowników nie można wziąć 
ot tak z ulicy. Ta praca nie polega 
na zrobieniu śrubki na tokarce 
tylko na obsłudze specjalistycz-
nych maszyn – podkreśla Piotr 
Nowak.

Paradoksalnie problem może 
się jeszcze pogłębić w przypad-
ku, gdyby grupie Bumar udało 
się podpisać negocjowany od 
kilku lat kontrakt na sprzedaż 
200 wozów zabezpieczenia 
technicznego dla indyjskiej 
armii o wartości kilkuset mi-
lionów dolarów. To, że umowa 
jest bliska sfi nalizowania, zapo-
wiedział przed kilkunastoma 
dniami wiceminister skarbu 
Mikołaj Budzanowski pod-
czas posiedzenia sejmowej 
komisji skarbu. Byłby to jeden 

z największych kontraktów w 
historii grupy. 

Związkowcy studzą jednak 
emocje, podkreślając, że rozmo-
wy na ten temat trwają już 3 lata, 
i nie ma na razie informacji o 
dacie ich zakończenia. – Podob-
no do ustalenia została jeszcze 
kwestia tego, ile i jakie części do 
wozów byłyby wytwarzane 
bezpośrednio w Indiach. Pod-
pisanie tej umowy byłoby dla 
nas bardzo dobrą wiadomością 
i zapewniłoby nam spokojną 
pracę na 2,5 – 3 lata. Jednak 
kontrakty z indyjskimi kontra-
hentami zawieraliśmy zwykle 
na początku indyjskiego roku 
budżetowego, który zaczyna się 
na przełomie marca i kwietnia. 
Natomiast dzisiaj mamy już 
prawie połowę maja, a roz-
mowy nadal trwają – zaznacza 
Zdzisław Goliszewski.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Na wieść o planach KHW związki zawodowe w kopalni Kazimierz-Juliusz zorganizowały masówki

Ważnym punktem 
planu przedłużenia 
żywotności kopalni 
Kazimierz-Juliusz 
jest rozwój zakładu 
przeróbki węgla.

Bumar zatrudnia i jednocześnie zwalnia

Podczas poprzedniej restrukturyzacji pracę straciło ok. 800 osób

Foto: TŚD

Foto: internet
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Porozumienie 
w Tramwajach Śląskich
» POROZUMIENIEM ZAKOŃCZYŁ 
się spór zbiorowy pomiędzy związkami 
zawodowymi a zarządem spółki Tram-
waje Śląskie. Tym samym odwołane 
zostało zapowiadanie na wtorek 24-go-
dzinne referendum strajkowe. 
– Nie jesteśmy w pełni zadowole-
ni z tego porozumienia, ale general-
nie nasze postulaty płacowe zostały 
spełnione. Stąd decyzja o zakończeniu 
sporu i odwołaniu referendum strajko-
wego – mówi Antoni Krzęciesa, prze-
wodniczący Solidarności w Tramwajach 
Śląskich. 
Związkowcy domagali się podwyższe-
nia stawek godzinowych dla wszystkich 
pracowników – pierwsza podwyżka o 
50 gr we lipcu i druga, również o 50 
gr w listopadzie. 
– Cieszymy się, że udało nam się dojść 
do kompromisu i uniknąć strajku. To 
korzystne rozwiązanie konfl iktu nie 
tylko dla pracowników i zarządu, ale 
również dla pasażerów, podróżujących 
tramwajami w naszym regionie – pod-
kreśla szef zakładowej Solidarności.
Tramwaje Śląskie obsługują 25 połą-
czeń w 12 miastach aglomeracji kato-
wickiej. Codziennie na tory wyjeżdża 
ok. 250 wagonów, korzystają z ok. 200 
km torowisk.

Zarząd Kompanii 
potrzebuje czasu
» ZARZĄD KOMPANII WĘGLOWEJ 
odwołał zaplanowane na 5 maja negocja-
cje ze stroną związkową w ramach sporu 
zbiorowego o podłożu płacowym.
– Z naszych informacji wynika, że zarząd 
potrzebuje więcej czasu na przeanalizo-
wanie przedstawionej przez nas podczas 
ostatniego spotkania propozycji podwyżek 
– informuje Jarosław Grzesik, przewodni-
czący Solidarności w Kompanii Węglowej.
Przypomnijmy, strona związkowa obni-
żyła swoje żądania do bezwarunkowego 
5-procentowego wzrostu płac po dwóch 
kwartałach, a następnie powrót do nego-
cjacji płacowych. Dotychczas związkowcy 
domagali się 10-procentowego wzrostu 
wskaźnika wynagrodzeń, który również 
następowałby kwartalnie. Podczas ostat-
nich rozmów zarząd Kompani również 
uelastycznił swoje stanowisko i podwyż-
szył wzrost wskaźnika wynagrodzeń z 
proponowanych dotąd 3 proc. na 4 proc
– Termin kolejnych rokowań nie jest 
jeszcze znany, ale już wiadomo, że 
odbędą się one z udziałem Jerzego No-
waka, mediatora z listy rządowej, który 
w ub. roku doprowadził do zawarcia 
porozumienia w sporze pomiędzy stroną 
związkową z JSW a zarządem spółki – 
informuje Grzesik

Południowy Koncern 
Węglowy
» NASTĄPIŁO ZBLIŻENIE STANO-
WISK, ale do porozumienia jeszcze 
daleka droga – tak Waldemar Sopata, 
szef związku w Południowym Koncernie 
Węglowym, komentuje kolejną turę ne-
gocjacji w ramach sporu zbiorowego, 
w których uczestniczył zarząd spółki 
oraz przedstawiciele zakładowej Solidar-
ności. Rozmowy odbyły się 5 maja.
Sopata podkreśla, że zarząd fi rmy od-
niósł się do propozycji związkowców 
oraz przedstawił własne. – Musimy je 
przeanalizować i wyliczyć, ile zyskają 
poszczególni pracownicy – dodaje prze-
wodniczący Solidarności w spółce.
Spór zbiorowy w PKW trwa od 6 kwiet-
nia. W jego ramach Solidarność wystą-
piła m.in. o wzrost o 10 proc. stawek 
zaszeregowania dla pracowników spółki.

OPRAC. AGA, BEA, NY

WIEŚCI 
z branż

R
eferendum roz-
poczęło się 28 
kwietnia i za-
kończyło 9 maja. 
W głosowaniu 

wzięło udział 267 pracowni-
ków, co stanowi przeszło 55 
proc. ogółu zatrudnionych 
– poinformował Mateusz 
Gruźla, szef Solidarności 
w Denso. 

Jak podkreśla Gruźla 
głosowała zdecydowana 
większość pracowników 
produkcyjnych. – Na pro-
dukcji pracuje u nas 358 
pracowników. Z list refe-
rendalnych wynika. że to 
głównie ci pracownicy, 
którzy wykonują najcięż-
szą, fi zyczną pracę opo-
wiedzieli się za strajkiem. 
To pokazuje jak duże jest 
niezadowolenie i deter-
minacja załogi. Ludzie 
nie ukrywali nawet, jak 
głosują. Brali kartę i przy 
stoliku referendalnym 
zaznaczali odpowiedź 
„tak” – relacjonuje prze-
wodniczący.

Na razie nie jest znana 
forma ewentualnej akcji 
strajkowej. Związkowcy 
podkreślają, że strajk jest 
dla nich ostatecznością. – 
To, jak miałby wyglądać 
protest, zależy od załogi 
i jest jeszcze za wcześnie, 
żeby o tym mówić. Zrobi-
my jednak wszystko, żeby 
osiągnąć porozumienie 

przy stole negocjacyjnym. 
Zarząd poinformował nas, 
że chce się spotkać i podob-
no ma dla nas nowe pro-
pozycje. Miejmy nadzieję, 
że tym razem uda się nam 
dojść do porozumienia – 
mówi Gruźla.

 – Liczymy też, że wynik 
referendum skłoni władze 
spółki do rozpoczęcia 
rzeczywistego dialogu 
ze stroną społeczną, bo 
do tej pory, mimo iż je-
steśmy najliczniejszym 
związkiem zawodowym 
zrzeszającym pracowników 
produkcyjnych w Denso, 
ten dialog nie wyglądał 
najlepiej – dodaje szef 
zakładowej „S”.

Denso Thermal Systems 
jest jedynym dostawcą 

desek rozdzielczych do 
wszystkich modeli samo-
chodów produkowanych 
w Fiat Auto Poland. Choć 
spółka zatrudnia tylko 500 
osób ewentualny strajk 
może znacznie utrudnić 
pracę tyskiej fabryki Fiata. 
Średnie zarobki pracow-
ników zatrudnionych 
przy montażu w fi rmie 
wynoszą 1600 – 1700 zł 
netto.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Prawie 98 proc. pracowników tyskiej fi rmy Denso Thermal Systems, biorących udział 
w referendum strajkowym opowiedziało się za tą formą protestu w walce o podwyżki 
płac. Zakładowa Solidarność domaga się 500 zł podwyżki dla każdego pracownika.

Załoga Denso za strajkiem

3 proc. podwyżki do płacy 
zasadniczej dla wszyst-
kich pracowników jed-
nostki – to najważniej-
szy zapis porozumienia 
podpisanego 10 maja w 
straży miejskiej w Sie-
mianowicach Śląskich, 
pomiędzy komendantem 
placówki a Komisją Zakła-
dową NSZZ Solidarność. 
Rozmowy poprzedziło 
spotkanie z prezyden-
tem miasta.

– Negocjacje były twar-
de z obu stron, ale udało 
się doprowadzić do kom-
promisu, którym jesteśmy 
usatysfakcjonowani – oce-
nia Marek Kozubski, szef 
Solidarności w siemiano-
wickiej straży.

Oprócz spraw płaco-
wych strony doszły do 
porozumienia w kwe-
stiach organizacyjnych. 
– Pewne sprawy są objęte 
tajemnicą służbową, ale 
mogę zdradzić, że sposób, 
w jaki zostaną załatwione, 
również można uznać za 
zadowalający – dodaje 
Kozubski. 

Ważnym tematem roz-
mów z pracodawcą były 
stosunki międzyludzkie 

i rola organizacji związ-
kowej w placówce. Przed 
rozpoczęciem negocjacji 
członkowie Solidarności 
mieli poczucie lekcewa-
żenia. Podkreślają, że 
do rozpoczęcia dialogu 
na tematy pracownicze 
trudno było doprowadzić. 
– Można już powiedzieć, 
że konfliktu w siemiano-
wickiej straży miejskiej 
nie ma, i mamy nadzieję, 
że nie będzie. Podpisanie 
porozumienia wskazuje, 
że Solidarność stanie się 
równoprawnym partne-
rem do dalszych rozmów 
z pracodawcą – zaznacza 
przewodniczący Komisji 
Zakładowej.

Solidarność w jednost-
ce powstała pod koniec 
ubiegłego roku. Niemal 
od razu zapisali się do niej 
wszyscy funkcjonariusze 
terenowi, czyli 22 osoby z 
38 zatrudnionych. Jedną 
z najważniejszych przy-
czyn utworzenia związ-
ku był brak podwyżek i 
trudności z uzyskaniem 
jakichkolwiek informacji 
na temat sytuacji finan-
sowej placówki.

AGA

Liczymy też, 
że wynik 
referendum 
skłoni władze 
spółki do 
rozpoczęcia 
rzeczywistego 
dialogu ze stroną 
społeczną, 
bo do tej pory ten 
dialog nie wyglądał 
najlepiej – mówi 
Gruźla.

10 maja Trybunał Kon-
stytucyjny rozpoczął roz-
prawę, na której bada 
ustawę o racjonalizacji 
zatrudnienia w państwo-
wych jednostkach budże-
towych. 

– Od początku zwraca-
my uwagę na szkodliwość 
tej ustawy, która zakłada 
zwalnianie pracowników, 
bez oceny ich pracy, bez 
określenia faktycznych 
potrzeb administracji czy 
skutków społecznych zwią-
zanych ze wzrostem bezro-
bocia – mówi Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność”.

Przed rozpoczęciem 
rozprawy pod siedzibą TK 
odbyła się milcząca pikieta 
zorganizowana przez Sek-
cję Krajową Pracowników 
Skarbowych NSZZ Solidar-
ność. Taka symboliczna 
obecność miała pokazać 
sędziom Trybunału, że 
rozwiązania zawarte w 
tej ustawie są niezgodne 
z prawem i szkodliwe dla 
Polski. Skarbowców wspar-
li koledzy z Sekretariatów 
Służb Publicznych NSZZ 
„S”, Sekretariatów Ochrony 

Zdrowia, Rolnictwa oraz 
Ochrony Środowiska i 
Zasobów Naturalnych, a 
także przedstawiciele in-
nych branż. 

– Poprzez tę milczącą 
pikietę chcieliśmy poka-
zać, że zapowiadane cięcia 
wpłyną przede wszystkim 
na obniżenie jakości obsługi 
klientów. Np pracownicy 
ZUS już dzisiaj są ogrom-
nie przeciążeni pracą i 
naprawdę nie są w stanie 
przyjąć na siebie kolejnych 
obowiązków. Chcieliśmy 
też zwrócić uwagę ludzi na 
to, że to nie ZUS czy urzę-
dy skarbowe ponoszą winę 
za złe prawo my jesteśmy 
tylko jego wykonawcami, 
a zazwyczaj cała frustracja 

i zdenerwowanie klientów 
skupia się na nas. – mówi 
Damian Eksterowicz, wi-
ceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność.  

W przygotowanej na 
zlecenie NSZZ „S” opinii 
prawnej eksperci z Katedry 
Prawa Pracy z Uniwersy-
tetu Gdańskiego wska-
zali, że zwolnienie dużej 
liczby pracowników być 
może chwilowo wpły-
nie korzystnie na budżet 
państwa. Jednak w dłuż-
szej perspektywie może 
być odwrotnie, ponieważ 
trzeba będzie się liczyć się 
z kosztami przewlekłości 
postępowania lub koszta-
mi decyzji niepodjętych w 
odpowiednim czasie. 

Przyjęta przez Sejm na 
początku grudnia ustawa 
zakłada zwolnienie w la-
tach 2011-2013 w ramach 
oszczędności budżetowych 
10 proc. pracowników ad-
ministracji. Ustawę do TK 
skierował Prezydent RP 
Bronisław Komorowski. 
O zbadanie zgodności z 
Konstytucją apelowała 
Solidarność.

DIKK ŁK

Denso Thermal Systems jest jedynym dostawcą desek rozdzielczych do wszystkich modeli 
samochodów produkowanych w Fiat Auto Poland

W Fiat Auto Poland 
referendum strajkowe 
potrwa jeszcze do piątku 
13 maja. Podobnie jak w 
Denso Solidarność domaga 
się 500 zł podwyżki dla całej 
załogi. Pracownicy mogą od-
dawać głosy przed i po pracy, 
a także w trakcie przerw. 
Punkty referendalne znajdują 
się w siedzibie MOZ NSZZ 

Solidarność oraz przed brama-
mi zakładu. – Aby umożliwić 
każdemu wzięcie udziału w 
referendum wprowadziliśmy 
również zasadę, że komisja 
referendalna wraz z urną, po-
jawia się wszędzie tam, gdzie 
większa grupa zatrudnionych 
zgłosi chęć oddania głosu – 
mówi Wanda Stróżyk, szefowa 
Solidarności w FAP.

Referendum w FAP

W Trybunale Konstytucyjnym ważą się 
losy ustawy o racjonalizacji zatrudnienia

Porozumienie straży miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich

Foto: internet
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Reklama

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

Ważne: Decydującą datą jest data podjęcia 
uchwały zatwierdzającej sprawozdania (bilans, ra-
chunek wyników, informacja dodatkowa).

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

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

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

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

Teresa Faber, Główna Księgowa Zarządu Regionu
 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Reklama
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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:

§

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

W dniu 29. kwietnia 2011 r. odszedł od nas

nasz nieodżałowany Kolega

ŚP.  JERZY RABSZTYN
Zasłużony pracownik Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG 

pracujący razem z nami nieprzerwanie od roku 1968, 
specjalista w zakresie badań kabli i przewodów oraz atestacji, 
ostatnio zatrudniony w Centrum Badań i Certyfi kacji (CBC) 

EMAG. Był jednym z założycieli NSZZ Solidarność 
w naszej jednostce naukowej, kompetentny, solidny, życzliwy, 
koleżeński i solidarny, chętny do służenia innym swoją radą 

oraz pomocą. Bardzo nam Go będzie brakowało.

Rodzinie i Bliskim 
ŚP. Kolegi przekazujemy wyrazy naszego współczucia 

oraz wsparcia.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ITI EMAG
i Regionalna Sekcja Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

NSZZ Solidarność w Katowicach

Uroczystości pożegnalne ŚP. Kolegi Jerzego Rabsztyna 
odbyły się 4. maja 2011 r. w Piekarach Śl.

C
zy jeśli pracow-
nikowi kończy 
się druga umowa 
na czas określo-
ny 30.11.2011 r. 

(umowa na okres 7 miesięcy od 
01.05.2011 r.), to czy można 
(a jeśli tak, to na jaki okres) 
przedłużyć następną umowę, 
żeby była umową na czas 
określony przy zastosowaniu 
ustawy antykryzysowej?

Ustawa antykryzysowa, 
czyli ustawa z 1 lipca 2009 
r. o łagodzeniu skutków 
kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przed-
siębiorców (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 125, poz. 1035 ze zm.), 
wprowadziła ograniczenie 
długości okresu zatrud-
nienia na czas określony. 
Ograniczenie to dotyczy 
czasu trwania jednej lub 
kilku powtarzających się po 
sobie umów terminowych 
i wynosi 24 miesiące.

W ustawie wyłączono 
możliwość stosowania art. 

251 K.p., co oznacza, że w 
czasie obowiązywania usta-
wy – do dnia 31.12.2011 r. 
włącznie – dozwolone jest 
zastosowanie więcej niż 
dwóch następujących po 
sobie umów na czas określo-
ny. Jednocześnie ustawa ta 
w art. 34 ust. 2 określa, jak 
należy traktować umowę na 
czas określony, która została 
zawarta w trakcie obowią-
zywania przepisów pakietu 
antykryzysowego, trwającą 
w dniu 01.01.2012 r. – mia-
nowicie po zakończeniu obo-
wiązywania pakietu umowa 
ta będzie ponownie podle-
gała ograniczeniu, o jakim 
mowa w art. 251 K.p.

Zgodnie z art. 34 ust. 2 
ww. ustawy do umowy ta-
kiej ponownie należy zasto-
sować art. 251 K.p., którego 
treść brzmi:

„§ 1. Zawarcie kolejnej 
umowy o pracę na czas okre-
ślony jest równoznaczne 
w skutkach prawnych z 

zawarciem umowy o pracę 
na czas nie określony, jeżeli 
poprzednio strony dwukrot-
nie zawarły umowę o pracę 
na czas określony na nastę-
pujące po sobie okresy, o ile 
przerwa między rozwiąza-
niem poprzedniej a nawią-
zaniem kolejnej umowy o 
pracę nie przekroczyła 1 
miesiąca”.

Należy wiedzieć, że umowa 
na czas określony, trwająca 
w dniu 01.01.2012 r., będzie 
traktowana jako pierwsza, w 
rozumieniu przywołanego 
powyżej art. 251 K.p. Kolejna 
umowa na czas określony, 
o której mowa w pytaniu, 
jeśli zostanie zawarta przed 
01.01.2012 r., będzie pierw-
szą umową, której dotyczyć 
będzie limit dwóch umów 
na czas określony. W takim 
przypadku czas, na jaki zo-
stanie ona zawarta, może 
być dowolnie długi.

Pamiętać także trzeba, iż 
przed zawarciem umowy, 

która kończy się 30.11.2011 
r., była zawarta inna umowa 
na czas określony. Należy 
więc sprawdzić, czy przypad-
kiem po zawarciu kolejnej 
umowy (jeszcze przed datą 
31.12.2011 r.) nie zostanie 
przekroczony limit mówiący 
o maksymalnie 24-miesięcz-
nym okresie zatrudniania 
na czas określony.

Trwają prace nad usta-
wą, która ponownie ma 
ograniczyć czas, na jaki 
zawierane będą umowy 
na czas określony, może 
się więc okazać, że jeszcze 
przed zawarciem nowej 
umowy będą obowiązywa-
ły inne przepisy i koniecz-
ne będzie ponowne prze-
analizowanie możliwości 
zawarcia umowy na czas 
określony w kontekście 
najbardziej aktualnego 
stanu prawnego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ustawa antykryzysowa a zawarcie 
kolejnej umowy na czas określony

W dniu 28 kwietnia 2011 
r. Sejm znowelizował usta-
wę o Państwowej Inspekcji 
Pracy. Celem nowelizacji 
była zmiana sposobu wy-
konywania zadań, pro-
wadzenia kontroli i stoso-
wania środków prawnych 
przez organy Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Przepisy ustawy z dnia 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy 
oraz niektórych innych 
ustaw przewidują:
•  wprowadzenie form od-

działywania prewencyj-
nego na pracodawców 
i przedsiębiorców; 

•  odformalizowanie pro-
cedur kontrolnych, w 
tym dotyczących kon-

troli legalności zatrud-
nienia; 

• umożliwienie organom 
Państwowej Inspekcji 
Pracy stosowania zróż-
nicowanych środków 
prawnych w reakcji na 
stwierdzone zagrożenia i 
naruszenia przepisów; 

• zmiany dotyczące pra-
cowników Państwowej 
Inspekcji Pracy; 

• kwestie porządkujące 
dotychczasowe przepi-
sy. 
Dzięki nowym przepisom 

będzie mniej formalności 
przy kontrolach – m.in. 
inspektorzy pracy będą 
mogli wydawać ustne po-
lecenia usunięcia drobnych 
naruszeń prawnej ochrony 
pracy, jeśli możliwe będzie 

naprawienie ich w trakcie 
lub niezwłocznie po zakoń-
czeniu kontroli.

Ponadto inspektorzy będą 
mieli możliwość odstąpie-
nia od kary w przypadku 
drobnych uchybień u pra-
codawców, u których kon-
trola prowadzona jest po raz 
pierwszy, a którzy dopiero 
rozpoczynają działalność. 
Złagodzenie podejścia do 
karania sprawców wykro-
czeń będzie stosowane, je-
żeli nie stwierdzono u tych 
pracodawców wykroczeń 
z winy umyślnej lub nie 
stwierdzono bezpośrednie-
go zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników.

Zgodnie z nowelą in-
spektor pracy będzie mógł 
także nałożyć mandat na 

pracodawcę, który zatrudnia 
kogoś nielegalnie – obecne 
PIP miała możliwość jedy-
nie skierować wniosek w 
tej sprawie do sądu.

Po nowelizacji ponadto 
zastępców głównego inspek-
tora pracy będzie powoły-
wał i odwoływał marszałek 
Sejmu na wniosek szefa PIP 
po zasięgnięciu opinii Rady 
Ochrony Pracy.

W głosowaniu nowelę 
poparło 405 posłów, jeden 
był przeciw, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. W dniu 
29 kwietnia 2011 r. ustawa 
została przekazana Pre-
zydentowi i Marszałkowi 
Senatu.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy:

Większy zakres uprawnień inspektorów 
pracy – nowelizacja ustawy o PIP

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy przedwcześnie zmarłego

Kolegę

LESZKA SOBECZKA – „MISIA”,
kierowcę górniczej Solidarności.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów

NSZZ Solidarność

składa
 przewodniczący Jan Sosnowski
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A MNIE to pasjonuje

Biegi, kolarstwo, pływanie i 
morsowanie są od lat sposo-
bem na życie dla 55-letniego 
Stanisława Haśkiewicza, pra-
cownika Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Jastrzę-
biu Zdroju. Pan Stanisław 
jest honorowym członkiem 
Solidarności kopalni Zofi ów-
ka, bo w ZWiK nie działają 
związki zawodowe. 

Sportowym bakcylem za-
raził go nauczyciel wychowa-
nia fi zycznego, były olimpij-
czyk, który wpajał uczniom, 
że kultura fizyczna jest do 
życia niezbędna i uczył ich 
podstaw wszystkich dyscy-
plin sportowych.

– Najpierw zacząłem upra-
wiać pływanie i biegi, ale 
podobało mi się również 
kolarstwo. Rodzice uskładali 
dla mnie na rower. Trafi łem 
do Dolmelu Wrocław, naj-
lepszego w tamtych czasach 
amatorskiego klubu kolar-
skiego na świecie. W 1973 
r. byłem już w reprezentacji 
Polski. Jako juniorzy zdoby-
liśmy drużynowo brązowy 

medal mistrzostw świata w 
kolarstwie szosowym na dy-
stansie 100 km – opowiada 
Stanisław Haśkiewicz. Jego 
kolarską karierę zakończył 
groźny wypadek, któremu 
uległ podczas mistrzostw Polski 
w Warszawie w 1977 r. Dwa 
lata spędził w szpitalu. 

– W 1980 r. przyjechałem 
do Jastrzębia Zdroju w poszu-

kiwaniu pracy. Zatrudniłem się 
w kopalni Manifest Lipcowy. 
Chciałem powrócić do pełnej 
sprawności. Pojechałem na 
wczasy rehabilitacyjne, orga-
nizowane przez kopalnię. Tam 
dr Orłowski, który prowadził 
klub morsów w Gdańsku, za-
raził mnie i kilku kolegów z 
Jastrzębia pasją morsowania. 
Założyliśmy w naszym mieście 

pierwszy w Polsce śródlądowy 
klub morsów, który wkrótce 
liczył kilkudziesięciu członków 
– wspomina pan Stanisław. 
Nawiązali kontakty z czeski-
mi morsami, uprawiającymi 
pływanie zimnowodne. Do 
swoich treningów włączyli 
również tę dyscyplinę. Grupa 
morsów z Jastrzębia systema-
tycznie uczestniczy w Pucha-
rze Czech w Pływaniu Zim-
nowodnym. – Największym 
moim osiągnięciem jest rekord 
świata w tej dyscyplinie z 
2004 r. By go zdobyć, należy 
przepłynąć 1,5-kilometrowy 
dystans, nazywany dystansem 
śmierci. Dotychczas udało 
się to tylko 24 zawodnikom 
na świecie – mówi Stanisław 
Haśkiewicz. Pan Stanisław 
powrócił również do biegania. 
Czterokrotnie uczestniczył w 
mistrzostwach Europy oraz 
świata w bieganiu górskim. – 
Jestem przykładem, że sporto-
we marzenia można spełniać 
w każdym wieku – mówi Sta-
nisław Haśkiewicz. 

BEATA  GAJDZISZEWSKA

C
eremonia po-
grzebowa od-
była się 6 maja 
w koszalińskiej 
katedrze. Kon-

celebrze przewodniczył 
ks. Antoni Tofi l, proboszcz 
parafii   katedralnej.

– To była bardzo smutna 
i podniosła uroczystość. W 
homilii ks. Antoni Tofi l pod-
kreślił, że Janina Stawisińska 
była symbolem matki wal-
czącej o ukaranie winnych 
śmierci nie tylko syna, ale 
wszystkich górników, którzy 
zginęli w kopalni Wujek – 
mówi Andrzej Grolik, prze-
wodniczący Solidarności w 
kopalni Wujek.

Janinę Stawisińską żeg-
nało kilkaset osób, m.in. pre-
zydent Koszalina, przewod-
nicząca ZR Koszalińskiego 
„Pobrzeże”, związkowcy 
z koszalińskich zakładów 
pracy z pocztami sztanda-
rowymi oraz mieszkańcy 
miasta. 

W uroczystości wzięli 
też udział członkowie Spo-
łecznego Komitetu Pamię-
ci Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.1981 oraz 
związkowcy z kopalnianej 
Solidarności z Wujka. 

Janina Stawisińska przy-
jechała na Śląsk tuż po bru-
talnej pacyfi kacji kopalni. 
Wyjeżdżającej z Koszalina 
towarzyszyło złe przeczu-
cie i ogromny lęk o syna. 

Nie wiedziała, że ten lęk 
przerodzi się w tragedię 
życia. – Gdy tylko dotarła 
do Katowic, zaczęła szukać 
Janka, ale nikt nie chciał jej 
powiedzieć, co się z nim 
stało. Dlatego sama zaczęła 
jeździć od szpitala do szpi-
tala, a kiedy go znalazła, 
zatrudniła się jako salowa, 
żeby go pielęgnować. Była z 
nim do końca – wspomina 
Krzysztof Pluszczyk, prze-
wodniczący Społecznego 
Komitetu Pamięci Górni-
ków KWK Wujek Poległych 
16.12.1981.

Janek Stawisiński zmarł 
25 stycznia 1982 roku, w 
wieku zaledwie 22 lat. – Nie 
mogła o nim zapomnieć. To 
był bardzo dobry, szlachetny 
człowiek. Zatrudnił się w 
kopalni, by pomóc rodzi-
com i siostrom. W domu 
się nie przelewało, ojciec 
był na rencie – wspomina 
Ewa Widuch ze Społecz-

nego Komitetu Pamięci 
Górników.

Po śmierci syna Janina 
Stawisińska bardzo często 
przyjeżdżała pod krzyż. W 
tym miejscu modliła się i 
składała kwiaty. Tutaj została 
pobita przez milicję.

– Walczyła również 
o to, by na grobie Janka 
było napisane, że został 
zabity w kopalni Wujek 
i mimo szykan ze strony 
SB, udało jej się do tego 
doprowadzić – dodaje 
Pluszczyk.

Teraz jej życie i hero-
iczna walka zamknęła się 
symboliczną klamrą. Spo-
częła w rodzinnym grobie, 
obok syna. 

Janina Stawisińska przez 
długie lata czekała na spra-
wiedliwość. Do Katowic 
przyjeżdżała niemal na 
wszystkie rozprawy, jakie 
toczyły się przeciwko człon-
kom plutonu specjalnego, 
który strzelał do strajkują-
cych górników. Siedząc na 
sali rozpraw, spoglądała w 
twarze byłych zomowców, 
ale słowa przepraszam, 
nigdy nie usłyszała.

Kiedy w 2008 r. Sąd 
Apelacyjny w Katowicach 
w końcu prawomocnie 
ich skazał, podkreślała, 
że wyrok jest sprawied-
liwy i przynosi pewną 
ulgę. Zaznaczyła jednak, 
że postępowania sądowe 
trwały zbyt długo, a winni 
wprowadzenia stanu wo-
jennego wciąż nie zostali 
ukarani.

Ich skazania również 
nigdy się nie doczekała. 
Głęboko przeżyła ostat-
ni wyrok warszawskie-
go sądu, który 26 kwiet-
nia uniewinnił Czesława 
Kiszczaka, podkreślając 
że nie udowodniono, by 
jego działania przyczyniły 
się do śmierci górników z 
Wujka.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wolę współdziałania na 
rzecz organizacji ogólnopol-
skich obchodów 30. rocznicy 
wprowadzenia stanu wo-
jennego, których central-
ne uroczystości odbędą się 
w województwie śląskim, 
zadeklarowali w liście in-
tencyjnym przewodniczący 
Komisji Krajowej Piotr Duda, 
przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz, prezydent 
Katowic Piotr Uszok i marsza-
łek Województwa Śląskiego 
Adam Matusiewicz. 

Sygnatariusze listu wska-
zali, że w szczególności zależy 
im na realizacji spektaklu, 
który zaplanowany został 
na 16 grudnia pod kopalnią 
Wujek. W imieniu reprezen-
towanych przez nich instytu-
cji zadeklarowali konkretne 
fi nansowe wsparcie dla reali-
zacji zaplanowanych przed-
sięwzięć i wolę współpracy 
z Krajowym Komitetem 
Organizacyjnym Obchodów 
30. Rocznicy Wprowadzenia 
Stanu Wojennego. Uznali, że 
jednym z priorytetowych 

zadań Komitetu w najbliż-
szym czasie powinno być 
wystąpienie do ministra 
kultury i dziedzictwa na-
rodowego o przekazanie 
środków potrzebnych na 
realizację obchodów. Pod-
kreślili też, że są otwarci na 
możliwość rozszerzenia ich 
na inne miasta w Polsce, pod 
warunkiem pozyskania do-
datkowych fi nansów.

– Scenariusz obchodów 
wymagać będzie poważnych 
nakładów. Zaplanowany zo-
stał w miejscach, w których 
w naszym regionie rozgry-
wały się tragiczne wydarze-
nia stanu wojennego. Prócz 
multimedialnego widowiska 
pod Wujkiem odbędą się 
też koncerty w Spodku i w 
Katedrze Chrystusa Pana w 
Katowicach. Kompozytor Woj-
ciech Kilar wstępnie wyraził 
zgodę na skomponowanie 
utworu, upamiętniającego 
tamtą rocznicę – informuje 
Mirosław Truchan, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności.

BEA 

3 maja w szpitalu w Koszalinie po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Janina 
Stawisińska, mama Janka Stawisińskiego, jednego z 9 górników, którzy zginęli 
podczas pacyfi kacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. 

Odeszła Janina Stawisińska, 
niezłomna mama Janka

Gliwice
» DZIEŃ HUTNIKA ŚWIĘTOWANO w 
gliwickiej Hucie Łabędy. Podczas uroczystości 
zasłużeni dla zakładu pracownicy zostali od-
znaczeni i uhonorowani dyplomami uznania.
– Życzę wszystkim pracownikom Huty Ła-
będy, aby Wasza ciężka praca była zawsze 
należycie opłacana i przede wszystkim bez-
pieczna. Niech Wasz codzienny trud cieszy się 
należnym szacunkiem i poważaniem. Życzę, 
aby huta nadal się rozwijała i zapewniała 
Wam i Waszym następcom spokojną pracę 
przez długie dziesięciolecia – tej treści życze-
nia od przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Dominika Kolorza dla pracowni-
ków Huty Łabędy i związkowców tamtejszej 
Solidarności odczytał w trakcie uroczystości 
jego zastępca Mirosław Truchan. 
Po zakończeniu ofi cjalnej części obcho-
dów odbyła się hutnicza biesiada, w której 
uczestniczyło ok. 1,2 tys. pracowników Huty 
Łabędy.

Katowice
» JAK CO ROKU w dzień św. Floriana 
pracownicy Huty Batory złożyli kwiaty pod 
fi gurą swojego patrona, znajdującą się obok 
budynku dyrekcji chorzowskiego zakładu. 
W uroczystościach udział wzięły m.in. de-
legacje spółek huty i wszystkich organiza-
cji związkowych. Hutnicy przeszli ulicami 
Chorzowa do kościoła pw. Wniebowstąpienia 
Najświętszej Marii Panny, gdzie odprawiona 
została msza święta w intencji pracowników 
huty. W przededniu Dnia Hutnika w zakła-
dzie odbyło się tradycyjne spotkanie zarzą-
du huty z jubilatami, którzy uhonorowani 
zostali dyplomami i odznakami.

Pszczyna
» OBCHODY DNIA HUTNIKA odbyły się 
również w Walcowni Metali Dziedzice. Uro-
czystości rozpoczęto mszą świętą, odprawio-
ną w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Nabożeństwo uświetniły hutnicze i 
strażackie poczty sztandarowe oraz orkiestra 
OSP. We mszy udział wzięli m.in. przedstawi-
ciele duchowieństwa, samorzadu i Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. Po nabożeństwie 
delegacje złożyły kwiaty przed fi gurą św. 
Floriana, znajdującą się na terenie zakładu.  

Z BIUR 
terenowych

Stała się symbolem matki walczącej o ukaranie winnych śmierci syna

Przez kilkanaście lat 
Janina Stawisińska 
przyjeżdżała z 
Koszalina do Katowic 
na rozprawy w 
procesie przeciwko 
członkom plutonu 
specjalnego 
ZOMO.

List intencyjny podpisanyPrzepłynął dystans śmierci

W 2004 r. Stanisław Haśkiewicz zdobył rekord świata w pływaniu 
zimnowodnym
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