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Stanisław Kłysz:  Zamierzam wspierać 
prezydium SKGWK w rozwiązywaniu 
problemów bezpieczeństwa pracy w 
kopalniach. » STRONA 4

Piotr Bieniek: Moim priorytetem 
będzie konsolidacja działań wszystkich 
organizacji Solidarności w spółkach 
węglowych. » STRONA 4

W 
Przewozach 
Regional -
nych zatrud-
nionych jest 
12959 osób, 

w głosowaniu uczestniczyło 
9165 pracowników, co stano-
wi 70,7 proc. załogi. Zgodnie 
z ustawą o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych referen-
dum jest ważne.

Wyniki w Śląskim Zakładzie 
Przewozów Regionalnych nie 
odbiegały od ogólnopolskich. 
Za strajkiem opowiedziało 
się 99 proc. głosujących. – 
Ten wynik nie jest dla nas 
zaskoczeniem. Pracownicy 
są zdeterminowani, co po-
kazał już strajk ostrzegawczy 
– mówi Teresa Błazucka, wi-
ceprzewodnicząca Solidarno-
ści w Śląskim Zakładzie PR. 
W referendum wzięło udział 
1455 osób spośród 2123 za-
trudnionych, czyli 68,5 proc. 
pracowników. – Frekwencja 
byłaby jeszcze wyższa, gdyby 
nie sezon urlopowy – dodaje 
wiceprzewodnicząca. 

Związki zawodowe dzia-
łające w spółce domagają 

się 280 zł brutto podwyżki 
dla pracowników. Zarząd 
fi rmy zaproponował wzrost 
wynagrodzeń o 130 zł od 
października. Wiceprzewod-
nicząca Solidarności w Ślą-
skim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych podkreśla, że 
determinacja pracowników 
tego zakładu wynika nie 
tylko z faktu, że w spółce 
od 3 lat nie było podwyżek 
płac. – Ludzie przede wszyst-
kim walczą o miejsca pracy. 
W związku z planowanym 
rozpoczęciem działalności 
konkurencyjnej spółki Ko-
leje Śląskie, powołanej przez 
marszałka województwa 
śląskiego, przygotowywa-
ne są zwolnienia grupowe 
w naszym zakładzie. 350 
osób ma trafi ć na bruk, bo 

zarząd województwa tworząc 
nową spółkę i przejmując 
najlepszą linię kolejową w 
regionie zapomniał, że to 
nie jest dziecięca kolejka, że 
tę linię kolejową obsługują 
kolejarze zatrudnieni w Ślą-
skim Zakładzie Przewozów 
Regionalnych – podkreśla 
Błazucka.

Przypomina, że np. w woje-
wództwie mazowieckim mar-
szałek, tworząc spółkę Koleje 
Mazowieckie nie zapomniał 
o kolejarzach. Umożliwił im 
przejście do nowej fi rmy na 
zasadzie art. 231 Kodeksu 
pracy, czyli po prostu przej-
mował linie kolejowe razem 
z pracownikami.

W poniedziałek pomiędzy 
związkowcami a zarządem 
Spółki Przewozy Regionalne 
odbyły się rozmowy media-
cyjne, ale strony nie doszły 
do porozumienia. Kolejne 
spotkanie zaplanowane zo-
stało na 29 lipca. Jeśli zakoń-
czy się fi askiem, związkowcy 
rozpoczną przygotowania 
do strajku. 

GRZEGORZ PODŻORNY

98,1 proc. pracowników spółki Przewozy Regionalne, którzy wzięli udział w referendum strajkowym, 
opowiedziało się za taką formą protestu. Głosowanie zostało przeprowadzone we wszystkich zakładach 
spółki w dniach od 11 do 15 lipca.

Kolejarze opowiedzieli się 
za strajkiem generalnym

Nawet 350 osób 
może trafi ć na bruk 
w związku 
z powstaniem nowej 
spółki.

Referendum pokazało, że pracownicy Zakładów Przewozów Regionalnych w całym kraju są gotowi do 
rozpoczęcia strajku generalnego

Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność zwróciła się do 
ambasadora Chińskiej 
Republiki Ludowej o inter-
wencję w sprawie łama-
nia praw pracowniczych 
i związkowych w Nexte-
er Automotive Poland w 
Tychach. Firma, według 
ustaleń związku, jest 
własnością kapitału chiń-
skiego.
– Poinformowaliśmy am-
basadora o bezprawnym 
zwolnieniu z pracy Grzegorza 

Zmudy, przewodniczącego 
Solidarności w tyskim zakła-
dzie, oraz o tym, że w fi rmie 
dochodziło też do przypad-
ków zastraszania i szykano-
wania pracowników za ich 
przynależność do związków 
zawodowych. Mamy nadzie-
ję, że interwencja ambasado-
ra wpłynie na zmianę posta-
wy zarządu Nexsteer  
– mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności.
» STRONA 3

Rektor Politechniki Ślą-
skiej profesor Andrzej 
Karbownik zadekla-
rował swoje poparcie 
dla prowadzonej przez 
Solidarność akcji „Stop 
światowej kompanii anty-
węglowej”. 
Jako jeden z pierwszych 
poparł jej ideę, mającą 
na celu stworzenie rów-
nych szans cywilizacyj-
nych oraz zapewnienie 
wszystkim ludziom rze-
czywistego, równomierne-

go rozwoju i bezpieczeń-
stwa.
– Za to wsparcie serdecznie 
dziękujemy panu profeso-
rowi. Do tej pory padały 
stwierdzenia, że nie jeste-
śmy profesjonalistami i 
na wielu rzeczach się nie 
znamy, a dziś naukowcy 
przyznają nam rację. 
To wielkie wyróżnienie – 
mówi Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki.
» STRONA 3

MOTORYZACJA KAMPANIA PROWĘGLOWA

Cóż tam, panie, 
w Nexteer?

Ok. 200 osób wzięło udział 
w pikiecie przed siedzibą 
dyrekcji Huty Batory 
w Chorzowie. – Ta pikie-
ta jest votum nieufności 
wobec działań podejmowa-
nych przez Zarząd Huty, a 
przede wszystkim przez Za-
rząd Alchemii – podkreślała 
podczas manifestacji Stefa-
nia Penkała, przewodniczą-
ca Solidarności w hucie. 
Demonstrujący domagali się 
gwarancji zatrudnienia i prze-
kształcania umów na czas 

określony w umowy stałe oraz 
podwyżek wynagrodzeń. Jed-
nym z postulatów było rozpo-
częcie rzetelnego, a nie 
pozorowanego dialogu na 
temat warunków zatrudnienia. 
Związkowcy obawiają się, że 
osoby, którym w najbliższych 
miesiącach wygasną umowy 
zawarte na czas określony 
zostaną zatrudnione za po-
średnictwem agencji pracy 
tymczasowej, czyli na gorszych 
warunkach.
» STRONA 4

Chcą godnie 
pracować i godnie żyć

Naukowcy przyznają 
rację Solidarności

HUTNICTWO

Foto: internet
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TRZY pytania
Ewa Żurawska, przewodnicząca Solidarności Uniwersytetu 
Śląskiego

Ta ustawa zawiera wiele ułomności
Minister Barbara Kudrycka zapewni-
ła w Sejmie, że uczelnie są gotowe na 
wejście w życie reformy szkolnictwa 
wyższego. Czy zechciałaby Pani to 
skomentować?

– Wypowiedzi pani Kudryckiej 
są zawsze takie same: jest świetnie i 
wszyscy się z nami zgadzają. Mini-
ster nie bierze pod uwagę protestów 
społecznych i chyba dlatego, pozwala 
sobie na takie stwierdzenia. Konsulta-
cje prowadzi wyłącznie z rektorami, 
którzy wprawdzie cieszą się, że my 
walczymy o fi nanse dla uczelni i pra-
cowników, ale też nie stoją w opozycji 
do resortu. Znowelizowana ustawa 
o szkolnictwie wyższym zawiera wiele 
ułomności, dlatego zaskarżona zo-
stała do Trybunału Konstytucyjnego 
przez Komisję Krajową NSZZ Solidar-
ność. Ten dokument m.in. zawiera 
60 rozporządzeń, gdy w poprzedniej 
było ich kilkanaście. To świadczy 
o przeniesieniu punktu decyzyjnego 
do Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Większość rozporządzeń 
daje pierwszeństwo centralnym usta-
leniom. W naszej ocenie warunkiem 
reformowania szkolnictwa wyższego 

powinien być m.in. wzrost nakładów 
fi nansowych oraz likwidacja patologii: 
niskich nakładów na naukę, niskich 
płac, wieloetatowości. 
Zgodnie z danymi, zawartymi w projek-
cie jednego z rozporządzeń, od 2013 
r. o 9 proc. wzrosną wynagrodzenia 
na uczelniach.

– To zdecydowanie za późno. Od 
2005 r. nie mieliśmy podwyżek. Teraz 
mówi się dopiero o 2013 r., a przecież 
nasze pensje już się mocno zdewa-
luowały. To, co pracownicy uczelni 
otrzymali w formie wywalczonych 
w 2001 r., w dużej mierze przez Sek-

cję Krajową Nauki, trzystopniowych 
podwyżek, już dawno zostało zdegra-
dowane przez infl ację. Podejrzewam, 
że przedstawiciele resortu szkolnictwa 
wyższego, dlatego mówią o podwyż-
kach płac na wyższych uczelniach 
w 2013 r., bo wtedy ten problem może 
już ich nie dotyczyć, za ich ewentu-
alny brak nie będą ponosić odpowie-
dzialności. 
Jednym z pomysłów ministerstwa 
na poprawienie sytuacji absolwen-
tów na rynku pracy jest nałożony na 
uczelnie przez znowelizowaną ustawę 
obowiązek monitorowania losów ab-
solwentów. Czy Pani zdaniem szkoły 
wyższe przygotowane są do prowa-
dzenia takiego monitoringu?

– To mało prawdopodobne. Wiem, 
że istnieje potrzeba zbadania rynku 
pracy pod kątem wyboru kierunków 
studiów, ale szczerze przyznam, że nie 
spotkałam się z żadnym pomysłem na 
sposób monitorowania losów studen-
tów, zwłaszcza w tych trudnych wa-
runkach, w jakich obecnie funkcjonuje 
wiele wyższych uczelni. Ten pomysł 
wydaje mi się mało realny. 

BG

Przedstawiciele resortu, 
dlatego planują 
podwyżki wynagrodzeń 
na wyższych uczelniach 
w 2013 r., bo wtedy ten 
problem może ich już 
nie dotyczyć.

Ceny 
podręczników 
nas rujnują

W
prowadzenie VAT na książki 
potrzebne do nauki i podno-
szenie cen przez wydawców, 

którzy rekompensują sobie wysokie 
koszty, sprawiło, że ich cena wzrosła co 
najmniej o 10 proc. To za wiele, zwłasz-
cza dla rodzin wielodzietnych.

Wakacje na półmetku, ale w księ-
garniach zaczął się już ruch, a rodzice 
dzieci w wieku szkolnym gorączko-
wo liczą pieniądze, jakie przyjdzie im 
wydać na podręczniki. Na książki dla 
dzieci rozpoczynające szkołę trzeba 
wydać do 355 zł, a na podręczniki 
do gimnazjum nawet 750 zł. Od 2008 
roku, kiedy zniesiono limity mówiące, 
że w jednej szkole mogą funkcjono-
wać nie więcej jak trzy podręczniki 
do danego przedmiotu, których nie 
można zmieniać częściej niż raz na trzy 
lata, z roku na rok wysłanie dziecka 
do szkoły jest droższe. Zwłaszcza że 
wydawnictwa przekupują nauczycieli 
kosztownymi prezentami do częstej 
zmiany podręczników.

Wyższy VAT i ceny
Sprawa jest tym bardziej bulwersu-
jąca, że są jeszcze inne obiektywne 
czynniki, które zmuszają rodziców do 
dodatkowych wydatków na książki. 
Np. kolejny etap wdrożenia nowej 
podstawy programowej. W tym roku 
rodzice klas trzecich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych muszą kupić 
nowe podręczniki. Taka wymiana trwa 
trzy lata i potrwa do 2015 roku. – Wy-
miana książek przy nowej podstawie 
programowej jest nieunikniona, bo 
jest ona napisana innym językiem – 
tłumaczy Andrzej Jasiński z Ośrodka 
Rozwoju Edukacyjnego.

Wyprawka cudów nie czyni
W tym roku został też wprowadzo-
ny VAT na podręczniki – wzrósł 
z 0 proc. do 5 proc. A wydawcy pod-
noszą ceny, bo wysoka jest inflacja. 
Ponoszą dodatkowe koszty i rekom-
pensują je sobie w cenach.

– Cena podręczników wzrosła od 
maja co najmniej o 10 proc. – mówi 
Marek Osmólski z księgarni szkol-
nej w Warszawie.

MEN wskazuje, że uczniowie, 
którzy muszą co roku kupować 
nowe podręczniki, mogą skorzystać 
z programu „Wyprawka szkolna”. 
Tyle że tylko najubożsi. Resort nie 
dostrzega też potrzeby ogranicza-
nia możliwości corocznego wyboru 
podręczników przez nauczycieli. Po 
publikacjach „DGP” wprowadził je-
dynie ograniczenia dla wydawców 
przy zmianie podręczników. Od 
września 2010 r. obowiązuje zasada, 
że mogą zmieniać podręczniki do-
piero po trzech latach od ich wpro-
wadzenia do szkół. Na niewiele to 
się jednak zdało.

– Julia Pitera powinna skontrolo-
wać MEN, bo wprowadzenie nowej 
podstawy programowej i wymiana 
wszystkich podręczników nastąpiły 
pod wpływem lobby wydawniczego 
– mówi Roman Giertych, były mi-

nister edukacji narodowej. Gdy on 
wprowadzał limit na podręczniki, 
aby uczniowie nie musieli kupować 
nowych, ale mogli się wymieniać 
starymi, był wręcz zastraszany przez 
wydawców i spotykał się z ostrym 
sprzeciwem z ich strony.

A na decyzjach resortu najbardziej 
cierpią wielodzietne rodziny, które 
w Polsce są już i tak najbardziej ze 
wszystkich grup społecznych nara-
żone na ubóstwo. Co dziesiąte mał-
żeństwo wychowujące troje dzieci 
żyje poniżej minimum egzystencji. 
Wśród rodzin z czwórką potomstwa 
jest ich 21 proc.

– Dzieci nie mają możliwości 
przekazywania podręczników młod-
szemu rodzeństwu, bo te co roku 
się zmieniają – mówi Sławomir 
Bednarek,  prezes Stowarzysze-
nia Rodzin Wielodzietnych „Nasz 
Dom”. Wskazuje też, że większość 
podręczników zastępowanych jest 
zeszytami ćwiczeń tylko na jeden 
rok. Do tego trzeba doliczyć, że do 
większości przedmiotów dopusz-
czonych jest po kilkadziesiąt pod-
ręczników.

Rekordowe zyski wydawców
Jakub Frołow z Biblioteki Analiz 
w Warszawie prognozuje, że tegorocz-
ne dochody wydawców podręczni-
ków przekroczą 850 mln zł. Na taki 
wzrost wpłynie nowa podstawa pro-
gramowa i trwająca wciąż wymiana 
książek na nowe. Wydawcy nie chcą 
komentować dochodów, jakie przy-
noszą im te zmiany. – Odmawiam 
komentarza, bo na wydawców pod-
ręczników prowadzona jest nagonka i 
za drożejące podręczniki wini się nas 
– mówi „DGP” Dariusz Rapcewicz, 
redaktor naczelny Wydawnictwa 
Szkolnego PWN.

» Dziennik Gazeta Prawna, 
18 lipca 2011

LICZBA tygodnia

13 mln 
Polaków może być zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym. Takie dane podało Sto-
warzyszenie Miasta w internecie. Chodzi 
nie tyle o brak dostępu do Internetu i no-
woczesnych technologii, ale o brak umie-
jętności posługiwania się komputerem 
i doświadczenia związanego z wykorzy-
staniem Internetu jako narzędzia infor-
macyjno-edukacyjnego. Zdaniem stowa-
rzyszenia liczba osób korzystających 
z internetu jest tylko o trzy miliony wyż-
sza. Dlatego oprócz rozwoju infrastruk-
tury telekomunikacyjnej potrzebne są 
działania edukacyjne oraz szkolenia. I to 
jak najszybciej, bo już za kilka lat umie-
jętność obsługi komputera i biegłego ko-
rzystania z internetu będzie wymagana 
niemal we wszystkich zawodach.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» WEDŁUG ANALITYKÓW NBP w ciągu najbliższych 
dwóch lat polska gospodarka będzie się rozwijać wolniej od 
średniej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Tym samym ana-
litycy NBP zmienili swoje wcześniejsze przewidywania doty-
czące wzrostu gospodarczego.
Zweryfi kowane szacunki znalazły się w najnowszym wydaniu 
„Analizy sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej”. Wśród przyczyn niższego od zakładanego wzro-
stu gospodarczego ekonomiści wymieniają słabsze wykorzy-
stanie środków z Unii Europejskiej, oszczędności budżetowe 
oraz wolniejszy wzrost konsumpcji. Zdaniem analityków indy-
widualne spożycie spadnie, ponieważ gospodarstwa domo-
we będą miały do dyspozycji mniej środków. Ponadto wolno 
rosnące wynagrodzenia będą tracić na wartości ze względu 
na rosnącą infl ację. 

» SZACUNKI ANALITYKÓW NBP potwierdza najnowszy raport 
GUS dotyczący produkcji sprzedanej przemysłu, która co prawda 
minimalnie wzrosła, ale jest dwukrotnie niższa od zakładanej.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezo-
nowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na 
poziomie o 4,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. 
roku, ale o 2,2% niższym w porównaniu z majem br. – poin-
formował GUS.
W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej 
odnotowano w 23 działach przemysłu m.in. w produkcji me-
tali – o 22,1%, wyrobów z metali – o 20,5%, mebli – 
o 18,7%, wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 
– o 16,9% (po wysokim wzroście w poprzednim miesiącu – 
o 26,7%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,0% 
oraz urządzeń elektrycznych – o 8,3%” – czytamy dalej 
w komunikacie.
Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porów-
naniu z czerwcem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w 
produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 
o 30,5% (przy wzroście w ub. roku – o 97,6%), maszyn i urzą-
dzeń – o 11,5%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,8% oraz 
w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 3,2%.

» W PONIEDZIAŁEK 17 LIPCA KURS franka szwajcarskie-
go pokonał kolejną granicę i wyniósł 3,54 zł. To następna 
zła wiadomość dla 700 tysięcy Polaków, którzy w tej walucie 
zaciągnęli kredyty mieszkaniowe. Nowy rekord franka do zło-
tego został ustalony na 3,5444 zł. Poprzedni rekord wynosił 
3,5146 zł i padł sześć dni wcześniej. Zdaniem ekonomistów 
frank w dalszym ciągu będzie się umacniał, bo sytuacja fi -
nansowa w Europie i USA wciąż jest niepewna. Polska należy 
do grupy państw najbardziej narażonych na skutki kryzysu 
fi nansowego.

» Z RAPORTU OPUBLIKOWANEGO przez Państwową 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński 
pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego” wynika, że wśród pracujących 
na czarno największą grupę stanowią młodzi oraz osoby po 
55 roku życia. Część z nich to bezrobotni zarejestrowani 
w urzędach pracy.
Osoby pobierające zasiłek dorabiają najczęściej przy pracach 
sezonowych w budownictwie, hotelarstwie, gastronomii oraz 
w niedużych fi rmach produkcyjnych. Wśród dorabiających 
bezrobotnych najwięcej jest ludzi młodych między 20. a 30. 
rokiem życia. Sporą grupę stanowią też absolwenci, którzy po-
dejmują pracą poniżej swoich kwalifi kacji.

OPRAC. AGA

Foto: TŚD
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P
oinformowaliśmy am-
basadora o bezpraw-
nym zwolnieniu z 
pracy Grzegorza 
Zmudy, przewod-

niczącego Solidarności w 
Nexteer Automotive Poland 
i o tym, iż w zakładzie do-
chodziło też do przypadków 
zastraszania i szykanowania 

pracowników za ich przy-
należność do związków za-
wodowych. Mamy nadzieję, 
że interwencja ambasadora 
wpłynie na zmianę posta-
wy zarządu Nexteer i że w 
tej fi rmie będą przestrzegane 
prawa pracownicze i związ-
kowe. A pierwszym krokiem, 
świadczącym o zmianie po-

stawy kierownictwa spółki, 
powinno być przywrócenie 
do pracy zwolnionego prze-
wodniczącego – podkreśla 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

 – Zarówno Chińczykom, 
jak i Polakom zależy na wza-
jemnej współpracy gospodar-
czej. Jeśli chińskie inwestycje 
w Polsce oznaczają tworzenie 
nowych miejsc pracy, to my 
witamy je z radością. Lecz jeśli 
w zlokalizowanych w Polsce 
zakładach z chińskim kapita-
łem nie będą przestrzegane 
prawa pracownicze i związ-
kowe, nie będą szanowane 
europejskie standardy, to my 
takich inwestycji nie chcemy 
– dodaje szef Regionalnej 
Sekcji Motoryzacji Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Arkadiusz Malatyński.

Jak podają związkowcy 
z Regionalnej Sekcji Moto-
ryzacji, spółka Nexteer Au-
tomotive Poland, należy do 
fi rmy Nexteer Automotive, 
stanowiącej własność fi rmy 

Pacifi c Century Motors, której 
udziały skupiają państwowy 
chiński holding AVIC Auto-
mobile Industry Holding oraz 
Beijing E-Town International 
(spółka miasta Beijing). 

W ubiegły czwartek Re-
gionalna Sekcja Motoryzacji 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności obradowała na skwerku 
przed bramą zakładu. – Pla-
nowaliśmy zebranie w siedzi-
bie Komisji Zakładowej. Ale 
niestety prezes powiedział, 
że nie możemy wejść do 
środka, bo nie dysponuje 
odpowiednim pomieszcze-
niem dla tak dużej grupy, 
dlatego zmuszeni byliśmy 
prowadzić zebranie przed 
zakładem – mówi Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”.

Członkowie  RSM dysku-
towali przede wszystkim o 
sytuacji w Nexteer Automotive 
Poland oraz w Bitron Poland, 
a także w fabryce Fiat Auto 
Poland i spółkach kooperu-
jących z FAP.  –  Nexteer jest 
najbardziej negatywnym 

przykładem, jeśli chodzi o 
przestrzeganie zasad dialogu 
społecznego oraz szanowa-
nie praw pracowniczych i 
związkowych, ale i w innych 
spółkach z branży motoryza-
cyjnej nie wygląda to różo-
wo – dodaje wiceprzewod-
niczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

8 września ma się odbyć 
w sądzie pierwsza rozprawa 
w sprawie bezprawnego, zda-
niem związku, zwolnienia 
przewodniczącego Solidarno-
ści w Nexteer. – Oczywiście 
domagamy się przywrócenia 
Grzegorza Zmudy do pracy. 
Do 8 września zostało jesz-
cze sporo czasu, a do czasu 
zakończenia postępowania 
sądowego jeszcze więcej. I 
dlatego nie będziemy bezczyn-
nie czekać na rozstrzygnięcie 
sądu. Nie pozwolimy praco-
dawcy w Nexteer zapomnieć, 
że nie ma zgody Solidarności 
na bezzasadne i bezprawne 
zwalnianie członków związku 
– zapowiada Ciebiera.

GRZEGORZ PODŻORNY

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zwróciła się do ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej o interwencję 
w sprawie łamania praw pracowniczych i związkowych w Nexteer Automotive Poland 
w Tychach. Firma, według ustaleń związku, jest własnością kapitału chińskiego. 

Cóż tam, panie, w Nexteer?

15 lipca na łamach portalu 
internetowego www.tychy-
mojemiasto.pl ukazał się 
artykuł, w którym prezes 
spółki Nexteer Automotive 
Poland w Tychach Rafał 
Wyszomirski próbuje prze-
konać opinię publiczną, że 
zwolnienie przewodniczą-
cego zakładowej Solidar-
ności Grzegorza Zmudy 
służyło dobru pracowni-
ków spółki. 

Szkoda tylko, że pan pre-
zes nie wspomina o nieko-
rzystnych dla siebie faktach 
związanych z wyrzuceniem 
lidera związkowego z pracy i 
łamaniem dialogu społeczne-
go w fi rmie.

– Solidarność nigdy w 
jakikolwiek sposób nie dała 
pracodawcy do zrozumienia, 
że godzi się na zwolnienie 
przewodniczącego Komisji 
Zakładowej. Wręcz przeciwnie, 
Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności od po-
czątku zapowiedział, że będzie 
walczył o zmianę tej decyzji 
– mówi Sławomir Ciebiera, 
wiceprzewodniczący ZR.

Prezes spółki sugeruje, że 
zabiega o dialog społeczny 
w fi rmie, a za jego brak wini 
zakładową Solidarność. Nie 
wspomina jednak o tym, że 

kilka miesięcy temu, kiedy w 
zakładzie rozpoczął się spór 
zbiorowy nie wyraził zgody na 
mediatora, reprezentującego 
organizacje pracodawców, 
potrafi ącego doprowadzić do 
rozwiązania konfl iktu w każ-
dej spółce. – Widocznie pan 
prezes nie był zainteresowany 
pokojowym zakończeniem 
sporu – dodaje Ciebiera.

Łamanie przepisów prawa 
pracy potwierdzone przez 
PIP także wygodniej było 
przemilczeć. Solidarność to 
jedyny związek działający w 
tej spółce i skupiający ponad 
50 proc. załogi. Grzegorz 
Zmuda jest przewodniczącym 
Komisji Zakładowej od po-
czątku jej powstania. To dzięki 
jego determinacji pracownicy 
systematycznie otrzymywali 
podwyżki wynagrodzeń. W fi r-
mie zaczęła działać Społeczna 
Inspekcja Pracy, poprawiły się 
warunki bhp.

Przewodniczący zakłado-
wej Solidarności cieszy się 
zaufaniem zarówno pracowni-
ków spółki, jak i mieszkańców 
miasta. Świadczy o tym fakt, 
że dwa razy z rzędu zajął wy-
sokie miejsca w plebiscycie 
Człowiek Roku organizowa-
nym przez Tygodnik Echo.

ANY

PIP potwierdza
PIP potwierdziła łamanie prze-
pisów prawa pracy w spółce. 
Inspektorzy ukarali pracodaw-
cę mandatami oraz wystąpili 
o naliczenie i wypłacenie za-
ległych dodatków płacowych. 
Ich wysokość może sięgnąć 
nawet 14,4 tys. zł wraz z od-
setkami.

Chodzi o grupę ponad 40 
osób mianowanych na tzw. „team 
lederów”. Pracownikom awanso-
wanym w ten sposób zmieniano 
umowę o pracę i przyznawano 
dodatek funkcyjny w wysoko-
ści 400 zł. Odwołanie z funkcji 
najczęściej następowało z dnia 
na dzień, ustnie i bez zmiany 
warunków pracy i płacy. Ten tryb 
postępowania pracodawcy zakwe-
stionowała PIP.

– W ocenie inspektora pracy 
w takim przypadku należało za-
stosować okres trzymiesięcznego 
wypowiedzenia zmieniającego – 
wyjaśnia Michał Olesiak, rzecznik 
prasowy PIP w Katowicach.

– Kontrola PIP pokazała, że 
naszemu pracodawcy cały czas 
trzeba patrzeć na ręce. Jako zwią-
zek wielokrotnie podkreślaliśmy, 
że w spółce łamane jest prawo 
pracy, co inspektorzy PIP potwier-
dzili – mówi Grzegorz Zmuda.

Zdaniem PIP, do naruszenia 
przepisów Kodeksu pracy doszło 
również podczas organizowania 
czasu pracy osobom zatrudnio-
nym w systemie 4-brygado-
wym w dni ustawowo wolne 
oraz w Wigilię Bożego Narodze-
nia i Sylwestra ubiegłego roku. 
Wówczas dyrekcja nie zapewniła 
pracownikom utrzymania ruchu 
minimalnego, minimalnego 
czasu na odpoczynek gwaranto-
wanego przez prawo. Ponadto, 
mimo formalnie obowiązującego 
zakazu,pracownicy utrzymania 
ruchu pracowali w tym roku 1 i 
3 maja oraz 12 czerwca (Zielone 
Świątki). 

Rektor Politechniki Śląskiej 
profesor Andrzej Karbownik 
zadeklarował swoje poparcie 
dla prowadzonej przez Soli-
darność akcji „Stop światowej 
kampanii antywęglowej”. 

W piśmie przesłanym do 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność prof. 
Karbownik jako jeden z pierw-
szych poparł ideę akcji, mającą 
na celu stworzenie równych 
szans cywilizacyjnych oraz za-
pewnienie wszystkim ludziom 
rzeczywistego, równomiernego 
rozwoju i bezpieczeństwa.

– Za to wsparcie serdecznie 
dziękujemy panu profesorowi. 
Do tej pory padały stwierdzenia, 
że nie jesteśmy profesjonalistami 
i na wielu rzeczach się nie znamy, 
a dziś naukowcy przyznają nam 
rację. To wielkie wyróżnienie 

– mówi Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący SGiE.

Grajcarek podkreśla, że gdyby 
nie działania zainicjowane przez 
górniczą Solidarność i SGiE, 
które zyskały poparcie całej 
Solidarności, to unijny pakiet 
klimatyczno-energetyczny bę-
dący podłożem kampanii anty-
węglowej, byłby wdrażany bez-
dyskusyjnie w formie niezwykle 
niekorzystnej dla krajów, których 
gospodarki oparte są na węglu. 
Za optymistyczny uznaje fakt, 
że ostatnio w mediach pojawia 
się coraz więcej bezstronnych 
informacji dotyczących skut-
ków wprowadzenia pakietu 
i zasad przydziału darmowych 
pozwoleń na emisję CO

2.
 

– O naszej akcji też robi się 
coraz głośniej. Należy o niej 
mówić zwłaszcza, że kampania 

antywęglowa blokuje równe 
szanse cywilizacyjne, zmie-
rza wprost do likwidacji wielu 
miejsc pracy – mówi Kazimierz 
Grajcarek. Dla państw, których 
gospodarki oparte są na węglu, 
skutki wdrożenia pakietu klima-
tyczno-energetycznego mogą 
oznaczać utratę ponad 200 tys. 
miejsc pracy w branżach ener-
gochłonnych oraz drastyczny 
wzrost cen energii i ciepła dla 
indywidualnych odbiorców. 
Zdaniem związkowców, na 
ociepleniu klimatu najbardziej 
zyskują bogate państwa Europy 
Zachodniej, kosztem tych bied-
niejszych, a nawet kosztem Kra-
jów Trzeciego Świata. Potwierdzili 
to uczestnicy zorganizowanej w 
ub. tygodniu w Bostonie przez 
Światową Federację Górników, 
Chemików i Energetyków (ICM) 

konferencji o przyszłości gospo-
darki energetycznej na świe-
cie. Związkowcy wiele uwagi 
poświęcili prowadzonej pod 
hasłami globalnego ocieplenia 
agresywnej ekspansji energety-
ki jądrowej do krajów, których 
gospodarki oparte są na węglu.  
– Ta ekspansja zmierza wprost 
do likwidacji kopalń, a w konse-

kwencji miejsc pracy. Nawet, 
jeśli energetyka jądrowa jest 
tańsza, to zyski z niej trafi ają 
do inwestora, ale jak nastąpi 
kataklizm, to zapłacą za niego 
wszyscy podatnicy. Jaki w tym 
mamy interes? Nasz kraj miał już 
wystarczająco dużo strat związa-
nych z wybuchem w elektrowni 
w Czarnobylu. Teraz okazuje 

się, że nie ma jasnego protestu 
Polski w sprawie projektu bu-
dowy przez Rosjan elektrowni 
atomowej w Kaliningradzie. O 
Titanicu też pisano, że nawet 
Bóg go nie zatopi, a statek nie 
ukończył nawet jednego rejsu 
– mówi uczestniczący w konfe-
rencji Kazimierz Grajcarek.

BEA

Naukowcy przyznają rację Solidarności

Co najmniej od ośmiu lat kli-
mat na ziemi nie ociepla się i 
to z powodu emisji CO2 wy-
twarzanego m.in. przez Chiny 
– taką szokującą tezę ogłosiła 
niedawno grupa naukowców 
wśród których znalazły się 
osoby związane z Międzyrzą-
dowym Zespołem ds. Zmian 
Klimatu (z ang. IPCC).  

To stwierdzenie może się 
wydawać śmieszne, ale poka-
zuje, że dyskusja dotycząca 
przyczyn zmian klimatu, nie 
została zakończona. Solidar-
ność już trzy lata temu po-
woływała się na tzw. raport 
mniejszości przygotowany 
przez NIPCC – organizację 
naukowców sceptycznie pod-

chodzących do wpływu czło-
wieka na globalne ocieplenie. 
Zdaniem  NIPCC prezentowa-
ne modele zmian klimatu są 
niewiarygodne, a ocieplenie 
uwarunkowane jest czynni-
kami naturalnymi. Tyle tylko, 
że takie tezy mają niewiel-
ką szansę na przebicie się w 
mediach.

Związkowcy zmuszeni byli prowadzić zebranie przed zakładem, bo prezes nie wpuścił ich do budynku

Prezes mija się z prawdą

Foto: TŚD
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Negocjacje w Fortum
» W UBIEGŁYM TYGODNIU odbyły 
się kolejne rozmowy pomiędzy związ-
kami zawodowymi z Fortum Zabrze, 
a zarządem spółki, dotyczące podwy-
żek płac. – Trudno mówić o jakimś 
wielkim przełomie, ale z pewnością 
poprawił się klimat rozmów i mam 
nadzieję, ze podczas kolejnej rundy 
negocjacji zbliżymy się do porozumie-
nia. Musimy skonfrontować swoje eks-
pertyzy fi nansowe, dotyczące wysoko-
ści podwyżek płac pracowników 
i ich wpływu na funkcjonowanie fi rmy 
– mówi Mirosław Grzywa, przewodni-
czący Solidarności w Fortum Zabrze.
Zakładowa Solidarność w Fortum 
Zabrze domaga się 8-proc. podwyżek 
płac.

Modernizują zakład 
przeróbki
» W KOPALNI KAZIMIERZ-JULIUSZ 
w Sosnowcu rozpoczęły się prace, mają-
ce na celu przygotowanie zakładu prze-
róbki węgla do przetwarzania i wzboga-
cania surowca z innych kopalń.
– M.in. w modernizacji zakładu prze-
róbki węgla dostrzegliśmy szanse na 
uratowanie blisko 200 miejsc pracy w 
ostatniej w Zagłębiu kopalni, w której 
kończy się wydobycie. Do tej koncep-
cji udało nam się przekonać jej kie-
rownictwo. Naszym sukcesem w walce 
o przedłużenie żywotności zakładu 
jest też przekonanie pracodawcy do 
wykonania odwiertów w polu rezer-
wowym, w którym może być nawet 
5 mln ton węgla – mówi Grzegorz 
Sułkowski.Przypomnijmy, wykonanie 
odwiertów zaplanowane zostało na 
październik. 

 OPRAC. POD, BEA

WIEŚCI 
z branż

W 
ubiegłą 
środę w 
proteście 
przed sie-
dzibą dy-

rekcji Huty Batory w Cho-
rzowie wzięło udział ok. 
200 osób. – Ta pikieta jest 
votum nieufności wobec 
działań podejmowanych 
przez zarząd Huty, a przede 
wszystkim przez zarząd Al-
chemii – powiedziała pod-
czas manifestacji Stefania 
Penkała, przewodnicząca 
Solidarności w hucie. 

Demonstrujący domagali 
się rozpoczęcia rzetelnego, 
a nie pozorowanego dialo-
gu na temat warunków za-
trudnienia. Podczas pikiety 
sprzeciwili się przyjmowaniu 
do pracy za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej. 
Związkowcy obawiają się, 
że osoby, którym w najbliż-
szych miesiącach wygasną 
umowy zawarte na czas okre-
ślony, zostaną zatrudnione 
za pośrednictwem agencji 
pracy tymczasowej, czyli na 
gorszych warunkach.

– Pracownicy Huty Ba-
tory nie żądają cudów, nie 
żądają jakiś ogromnych 
podwyżek, nie walczą o 
niewyobrażalnie wysokie 
premie. Nasze koleżanki i 
koledze żądają godnej pracy, 
to znaczy, stałych umów o 

pracę i godnych zarobków 
– godnych, a nie jałmuż-
ny – podkreślił Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Przedstawiciele pracow-
ników przekazali zarzą-
dowi petycję. – Zgłaszane 
przez związki zawodowe 
postulaty płacowe zostają 
od razu przez państwa od-
rzucane, jako zagrażające 
interesom ekonomicznym 
grupy, w sytuacji gdy wynik 
ekonomiczny jest dodat-
ni – napisali związkowcy 
w petycji skierowanej do 
pracodawcy. 

Protest zorganizowały 
wszystkie organizacje związ-
kowe działające w zakładzie. 
Demonstrantów wsparli 
pracownicy innych zakła-
dów wchodzących w skład 
Alchemii S.A., a także hutnicy 
z naszego regionu. 

Pod koniec pikiety doszło 
do prowokacji. Dwóch zama-

skowanych mężczyzn wtar-
gnęło między związkowców, 
w błyskawicznym tempie 
rzucili i zapalili trzy opony. 
Organizatorzy natychmiast 
rozwiązali demonstrację i 
ugasili ogień. – Manifestacja 
miała pokojowy przebieg, 
dlatego jestem przekonany, 
że to była prowokacja. Być 
może pracodawca chciał, 

żeby media skupiły się na 
palonych oponach, a nie na 
problemach pracowników 
huty. Jak inaczej wytłuma-
czyć fakt, że już kilka minut 
po zapaleniu opon przed 
siedzibą huty pojawiły się 
trzy wozy strażackie – ko-
mentuje Ciebiera. 

Huta Batory należy do 
grupy Alchemia S.A. Zakład 

jest jednym z największych 
w Polsce producentów rur 
bez szwu o dużych prze-
krojach wykonywanych 
ze wszystkich rodzajów 
stali wykorzystywanych w 
przemyśle energetycznym 
i chemicznym. Huta pro-
dukuje również ponad 300 
gatunków wlewek.

AGNIESZKA KONIECZNY

Podwyżki wynagrodzeń nie 
niższe niż 100 zł na cały etat 
otrzymali od 1 czerwca pracow-
nicy Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach. Dodatkowo od 
1 lipca osoby podejmujące z 
upoważnienia starosty decy-
zje administracyjne zostały 
uhonorowane comiesięcz-
nym dodatkiem specjalnym 
w wys. 200 zł.

Te uzgodnienia płacowe 
zapisane zostały w porozu-
mieniu zawartym pomiędzy 
Międzyzakładową Organizacją 
Związkową NSZZ Solidarność 
Starostwa Powiatowego w 
Tarnowskich Górach, a sta-
rostą gliwickim. Od 2009 r. 
Solidarność z tarnogórskiego 
urzędu obejmuje swoim dzia-
łaniem komisję zakładową ze 
starostwa w Gliwicach.

– To już druga podwyżka 
dla pracowników gliwickie-
go starostwa, którą od 2009 
r. udało nam się wynego-
cjować ze starostą Micha-
łem Nieszporkiem w drodze 
merytorycznych rozmów. 
Pracodawca zawsze jest do 
nich perfekcyjnie przygoto-
wany i co ważne, traktuje nas 
bez uprzedzeń, jak partnera. 
Współpracujemy na zasadzie 
wzajemnego poszanowania 
praw obu stron – mówi El-
żbieta Susek, przewodnicząca 
Solidarności w tarnogórskim 
starostwie.

Henryk Bąk z kierowni-
ctwa Solidarności w urzędzie 
zwraca uwagę, że niestety coraz 
mniej jest takich pozytywnych 
przykładów dobrej współpra-
cy związków zawodowych 
z pracodawcą. – Starosta gli-
wicki doskonale zdaje sobie 
sprawę, że o sile kierowanego 
przez niego urzędu stanowią 
pracownicy. Docenia ich i ho-
noruje na tyle, na ile pozwala 
budżet starostwa. W Tarnow-
skich Górach mamy zgoła 
inne doświadczenia z naszym 
byłym i obecnym pracodawcą. 
Tam jakichkolwiek regulacje 
płacowe przewidziana są do-
piero w 2013 r., brak jest woli 
poszukiwania kompromisów, 
na wszystkie nasze propozycje 
zawsze jest negatywna odpo-
wiedź. Na tym tle solidne przy-
gotowanie starosty z Gliwic do 
rozmów płacowych i dbałość 
o pracowników zasługują na 
ogromny szacunek– mówi 
Henryk Bąk.

Związkowcy przypomina-
ją, że w ubiegłym roku przed 
świętami Bożego Narodzenia 
starosta poinformował ich, że 
zatrudnieni w gliwickim urzę-
dzie otrzymali nagrody pienięż-
ne w wysokości od 300-500 zł. 
W tym roku w podobny sposób 
uhonorował ich fi nansowo z 
okazji Dnia Samorządowca. – 
W przeszłości rozstrzygaliśmy 
też ze starostą gliwickim indy-
widualne sprawy pracownicze. 
Wszystkie załatwił na korzyść 
zatrudnionych. Jestem prze-
konana, że wielu pracodaw-
ców nie rozstrzygnęłoby ich 
w podobny sposób – mówi 
Elżbieta Susek.    

W październiku zaplano-
wane zostały kolejne rozmo-
wy płacowe pomiędzy starostą 
gliwickim a związkowcami z 
Solidarności. Tym razem strony 
negocjować będą podwyżki 
wynagrodzeń dla najniżej upo-
sażonych pracowników.  

BG

Protestujący domagali się gwarancji zatrudnienia i przekształcania umów na 
czas określony w umowy stałe oraz podwyżek wynagrodzeń. – Jak za minimalną 
pensję utrzymać rodzinę? Mamy dość życia od pierwszego do pierwszego – powtarzali. 

Chcą godnie pracować i żyć

Stanisław Kłysz, wiceprze-
wodniczący Solidarności w 
Kompanii Węglowej i Piotr 
Bieniek, szef Solidarności 
w kopalni Śląsk zostali wi-
ceprzewodniczącymi Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego.

W przeprowadzonych 
wyborach uzupełniających 
do prezydium SKGWK, Rada 
Sekcji jednomyślnie poparła 
ich kandydatury zapropo-
nowane przez szefa górni-
czej Solidarności Jarosława 
Grzesika. 

– Uznałem, że prezydium 
SKGWK należy wzmocnić. 
Kłysz i Bienek będą pełnić 
funkcje wiceprzewodniczą-
cych, wraz z moim dotych-
czasowym zastępcą Sławo-
mirem Kozłowskim, szefem 
Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej – informu-
je Grzesik 

49-letni Stanisław Kłysz 
do Solidarności należy od 
1981 r. – Przeszedłem drogę 
od szeregowego członka 
związku do szefa Solidarności 
w kopalni Brzeszcze. W mi-
nionych kadencjach pełniłem 
wiele związkowych funkcji, 
a obecnie jestem wiceprze-
wodniczącym związku w 
Kompanii Węglowej – mówi 
Stanisław Kłysz.  

Kłysz m.in.deklaruje, że 
będzie wspierał prezydium 

SKGWK w rozwiązywaniu 
problemów związanych z 
bezpieczeństwem pracy w 
kopalniach. 

50-letni Piotr Bieniek do 
Solidarności wstąpił w 1989 
r. Od 1998 r. pełni funkcję 
przewodniczącego związku 
w kopalni Śląsk. W obecnej 
kadencji jest członkiem Rady 
Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki i delegatem na 
Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność. – Jednym 
z moich priorytetów będzie 
konsolidacja działań wszyst-
kich organizacji związkowych 
Solidarności w spółkach wę-
glowych – zapowiada Piotr 
Bieniek  

Nowo wybrani wice-
przewodniczący górniczej 

Solidarności zapewnia-
ją, że swoje funkcje będą 
wypełniać rzetelnie, tak 
by nie zawieść zaufania, 
jakim obdarzyła ich Rada 
SKGWK.

Rada SKGWK jednogłoś-
nie zaakceptowała również 
kandydatury Waldemara 
Sopaty, szefa Solidarności w 
jaworznickim ZGE Sobieski 
na stanowisko sekretarza 
Sekcji i Romana Brudziń-
skiego, wiceprzewodniczą-
cego związku w JSW, który 
został wybrany na członka 
prezydium SKGWK. Tym 
samym dotychczasowy czte-
roosobowy skład prezydium 
SKGWK został powiększony 
o dodatkowe 4 osoby.  

BEA

Protestowali 
przeciwko 
zatrudnianiu 
pracowników 
za pośrednictwem 
agencji pracy 
tymczasowej.

Podczas protestu pracownicy Huty Batory z żalem podkreślali, że czują się niesprawiedliwie 
traktowani przez pracodawcę

Porozumienie w starostwie Mocniejsze prezydium SKGWK

Rada SKGWK jednomyślnie wybrała Piotra Bieńka i Stanisława 
Kłysza na wiceprzewodniczących górniczej Solidarności 

Starosta wie, że o sile gliwickiego urzędu stanowią jego pracownicy

Foto: internet

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Solidarność z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych poważ-
nie rozważa wszczęcie sporu 
zbiorowego z pracodawcą. - 
Na początku lipca prezes już 
po raz kolejny złamał zapisy 
Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy, przyznając 
bez uzgodnienia ze związ-
kami zawodowymi nagrody 
fi nansowe wybranym pra-
cownikom - mówi Damian 
Eksterowicz, szef Solidar-
ności w ZUS w Chorzowie i 
wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Ubezpieczeń. 

Związkowcy zapowiadają 
złożenie wniosku do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy o 
ukaranie pracodawcy. - W 
ZUS nie istnieje jakikolwiek 
dialog społeczny. Jesteśmy 
całkowicie ignorowani przy 
uzgodnieniach płacowych, 
bez konsultacji z nami wpro-
wadza się rozwiązania re-
strukturyzacyjne – dodaje  
Eksterowicz.

Restrukturyzację ZUS naj-
dotkliwiej odczuwają pracow-
nicy. Od 2004 r. w zakładzie 
systematycznie ograniczane 
jest zatrudnienie. Związkow-
cy informują, że redukcja 
etatów nasiliła się od końca 
2009 r. wraz z nastaniem 
obecnego prezesa, lanso-
wanego jako skutecznego 
reformatora. Z posiadanych 
przez związkowców nieofi -
cjalnych informacji wynika, 
że w tym roku pracę w od-

działach ZUS w całym kraju 
ma stracić 626 pracowników, 
a w przyszłym do zwolnienia 
przewidzianych zostało około 
1000 zatrudnionych.

Jedną z reform jest informa-
tyzacja instytucji, realizowana 
za grube miliony pod hasłem 
„ZUS przyjazną instytucją 
dla społeczeństwa”. W opinii 
związkowców, w ten sposób 
wyrzucane są w błoto pub-
liczne pieniądze. - Wydaje się 
miliony na tworzenie drogich 
aplikacji, niedostosowanych 
do naszego sprzętu infor-
matycznego sprzed 15 lat. 
Jednym z „rewelacyjnych” 
pomysłów pracodawcy jest 
zamiar wprowadzenia „zu-
somatów” dla emerytów, 
którzy najczęściej nie mają 
zielonego pojęcia na temat 
obsługi komputerów – mówi 
Eksterowcz. 

W przekonaniu związ-
kowców, koncepcja ZUS 
przyjaznego informatycz-
nie społeczeństwu, obraca 
się przeciwko klientom oraz 
zatrudnionym, dla których 
praca w ogromnym chaosie 
jest nie do zniesienia. - Warun-
ki pracy w ZUS z miesiąca na 
miesiąc stają się coraz gorsze. 
Nasi pracownicy nie mogą 
nawet liczyć na poparcie spo-
łeczeństwa, bo wiadomo, że 
ludzie traktują ich, jak złych 
urzędasów – mówi Damian 
Eksterowicz.

BEA  

Sprawa połączenia Wojsko-
wych Zakładów Mechanicz-
nych (WZM) w Siemianowi-
cach Śląskich z Grupą Bumar 
zostanie skierowana do NIK 
– taką deklarację złożyli par-
lamentarzyści PiS podczas 
spotkania ze związkowcami 
z siemianowickiej fi rmy.

Swoje obawy dotyczące 
konsolidacji przemysłu obron-
nego związkowcy przekazali 
senatorowi Bronisławowi 
Korfantemu z Senackiej Ko-
misji Obrony Narodowej. W 
spotkaniu z przedstawiciela-
mi organizacji związkowych 
działających w WZM uczest-
niczył również poseł Dariusz 
Seliga, wiceprzewodniczący 
Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej.

Ministerstwo Skarbu za-
powiedziało, że jeszcze w 
2011 roku siemianowickie 
zakłady zostaną włączone 
do Grupy Bumar. Zdaniem 
związkowców, fuzja będzie 
oznaczała początek końca dla 
spółki będącej producentem 
kołowego transportera opan-
cerzonego Rosomak.

Jak podkreśla Zbigniew 
Wodecki, przewodniczący 
Solidarności w WZM, jedy-
nym celem połączenia jest 
dofinansowanie Bumaru. 
– Nie pozwolimy zniszczyć 
zakładu. Jeżeli rząd przeforsu-
je decyzję o fuzji, nie wyklu-
czymy strajku okupacyjnego 
– zapowiada Wodecki.

Zdaniem związkowców, 
trudno mówić o jakichkol-
wiek zyskach z połączenia 
z Grupą Bumar. – Mamy 
nowoczesną, dobrze zorga-
nizowaną i profesjonalnie 

zarządzaną fi rmę. W samym 
Bumarze nie ma tak dobrze 
prosperującego zakładu. Nie 
powinno się poprawiać czegoś, 
co funkcjonuje wzorcowo i 
przynosi kolosalne zyski – 
przekonuje szef zakładowej 
Solidarności.Tylko w 2010 
roku WZM wypracowały 
ponad 25 mln zł zysku.

Zbigniew Wodecki obawia 
się, że po połączeniu wyroby 
i usługi siemianowickich za-
kładów stracą konkurencyj-
ność i w konsekwencji fi rma 
zostanie wyeliminowana z 
rynku. – Od każdej transak-
cji i operacji fi nansowej za-
płacimy 4 proc. prowizji, co 
spowoduje, że nasze wyroby 
przestaną być konkurencyj-
ne na rynku krajowym i za-
granicznym, a transportery 
Rosomak zostaną zastąpione 
transporterami fi rm konku-
rencyjnych – zaznacza.

Jego zdaniem, nie można 
wykluczyć również najbar-
dziej czarnego scenariusza, 
czyli rozdysponowania ob-
szarów działalności WZM 
pomiędzy spółki należące 
do Bumaru i zwolnienia 
załogi.

Dlatego organizacje związ-
kowe konsekwentnie doma-
gają się wyłączenia WZM 
ze „Strategii konsolidacji i 
wspierania rozwoju polskie-
go przemysłu obronnego”. 
– Nie będzie przyzwolenia 
strony związkowej na dzia-
łania stanowiące poważne 
zagrożenie dla stabilnego 
funkcjonowania spółki i 
bezpieczeństwa załogi – pod-
kreślają związkowcy.

AGA

Turnus Miesiąc Termin Szkolenie Miejsce

I wrzesień 5 – 9 Ogólnozwiązkowe Wisła 

II wrzesień 12 – 16 Skarbnicy O.Z. i Komisje Rewizyjne Wisła 

III wrzesień 19 – 23 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IV wrzesień 26 – 30 Układy zbiorowe pracy Wisła 

V październik 3 – 7 Ogólnozwiązkowe Wisła 

VI październik 10 – 14 Negocjować można wszystko Wisła 

VII październik 17 – 21 Skarbnicy O.Z. i Komisje Rewizyjne Wisła 

VIII październik 24 – 28 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

IX listopad 14 – 18 Ogólnozwiązkowe Wisła 

X listopad – grudzień 28.11 – 02.12 Negocjować można wszystko Wisła 

XI grudzień 5 – 9 Wybrane elementy prawa pracy Wisła 

XII grudzień 12 – 16 Ogólnozwiązkowe Wisła

Źle się dzieje w państwie ZUS

Nie po drodze im z Bumarem

L
isty z podpisami 
zostały przewie-
zione do biura po-
dawczego sejmu 
specjalnie wynaję-

tym piętrowym autobusem, 
który 18 lipca ok. godz. 9. 
wyruszył sprzed siedziby 
mazowieckiej Solidarności. 
Godzinę później Piotr Duda, 
szef związku i pełnomocnik 
Komitetu Obywatelskiego 
Inicjatywy Ustawodawczej 
przekazał je Marszałkowi 
Sejmu, Grzegorzowi Sche-
tynie. – Mam nadzieję, że 
pierwsze czytanie projektu 
odbędzie się jeszcze w tej 
kadencji sejmu – zaznaczył 
Piotr Duda.

W akcję zbierania podpi-
sów pod obywatelskim pro-
jektem ustawy zaangażowa-
ne były wszystkie struktury 
związku. Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność zebrała ich ponad 
45 tysięcy. Zdaniem Justyny 
Latos, wiceprzewodniczącej 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności to dobry wynik, blisko 
połowa wszystkich głosów 
wymaganych do przedłożenia 
projektu pod obrady Sejmu. – 
Najważniejsze jest to, że udało 
nam się dotrzeć do ludzi nie 
związanych ze związkiem. Pod 
naszym projektem podpisy-
wali się nie tylko członkowie 
Solidarności, ale również ich 
rodziny i znajomi – mówi 
Justyna Latos.

Podpisy były zbierane 
w siedzibie Zarządu Regio-
nu, we wszystkich biurach 
terenowych oraz sekcjach i 
sekretariatach branżowych. 
Pod projektem można się 
było podpisać 25 maja w 
trakcie związkowej manife-
stacji przed gmachem Urzędu 
Wojewódzkiego oraz podczas 
ogólnopolskiej demonstra-
cji w Warszawie. 21 czerw-

ca przeprowadzona została 
akcja, podczas której stoliki z 
listami zostały wystawione w 
centrach wielkich miast. 

Celem związkowego pro-
jektu ustawy jest stopniowe 
podwyższanie płacy minimal-
nej – do wysokości 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej w 
tempie zgodnym z tempem 
wzrostu gospodarczego. Zda-

niem związkowców, tylko 
połączenie płacy minimalnej 
z PKB, gwarantuje jej spra-
wiedliwe wyliczanie.

Zgodnie z obowiązującą 
ustawą o płacy minimalnej, 
jej wysokość powinna być ne-
gocjowana przez rząd, organi-
zacje pracodawców i związki 
zawodowe w ramach Komisji 
Trójstronnej, ale w praktyce 
takie porozumienie bardzo 
trudno jest osiągnąć.

Obecnie płaca minimal-
na wynosi 1386 zł brutto, co 
stanowi ok. 40 proc. śred-
niego wynagrodzenia. Jest 
to jedna z najniższych płac 
minimalnych w Europie, 
a ceny dorównują już obo-
wiązującym w najdroższych 
państwach UE.

Zdaniem Piotra Dudy 
ustawa nie promuje „rozdaw-
nictwa”, ponieważ wzrost 
płacy minimalnej zostanie 
rozłożony na lata, a najniższe 
wynagrodzenie wzrośnie, 
jeżeli w Polsce PKB będzie 
na odpowiednim poziomie. 
Solidarnościowy projekt 
ustawy jest też wyjściem 
naprzeciw obietnicom pre-
miera Donalda Tuska, który 
podczas wprowadzania rzą-
dowego pakietu antykryzy-
sowego zapewniał, że do 
końca 2009 roku powstanie 
harmonogram dojścia płacy 
minimalnej do wysokości 
50 proc. przeciętnego wy-
nagrodzenia.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
DIKK

Harmonogram szkoleń na II Półrocze 2011 r.

300 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, przygotowanym przez Solidarność trafi ło już do 
Marszałka Sejmu.

Podpisy pod projektem
ustawy są już w Sejmie

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zebrała blisko połowę wszystkich podpisów potrzebnych do 
wprowadzenia projektu ustawy pod obrady Sejmu

Żaden rząd do 
tej pory nie 
przygotował 
harmonogramu 
wzrostu płacy 
minimalnej.

Foto: DIKK
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| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 
10/37, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

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

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

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 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w I kwartale 2011 r.):  3.466,33 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

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

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

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 

oferuje do wynajmu powierzchnię biurową, 

składającą się z trzech pomieszczeń o łącznym metrażu133,85 
m2. Do wszystkich pomieszczeń jest doprowadzona 
sieć telefoniczna i internetowa. Znajdują się one na 
parterze budynku Zarządu Regionu przy ul. Floriana 7 
w Katowicach. Blisko centrum, wygodny dojazd, własny 
parking. Zainteresowani są proszeni o kontakt z Biurem 
Administracyjnym ZR, tel. 32 353 84 25 wew. 199.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
podaje do publicznej wiadomości informację 

o zamiarze 

sprzedaży nieruchomości 
w Bytomiu 

przy ulicy Strzelców Bytomskich

składającej się z trzech działek gruntowych niezabudo-
wanych o łącznej powierzchni 15710 m2:
– działka 2318/187 o pow. 3322 m2

– działka 2319/187 o pow 11747 m2

– działka 220/187 o pow. 641 m2

Nieruchomość jest położona w świetnej lokalizacji, 
ok. 3 km od centrum Bytomia i doskonale skomuniko-
wana. Dojazd zarówno od ulicy Strzelców Bytomskich, 
jak i od ul. Cegielnianej.

Nieruchomość jest wyposażona we wszystkie media. 
Przeznaczona pod działalność mieszkaniowo-usługową. 
Bezpośrednimi sąsiadami są m.in. stacja paliw, stacja 
kontroli pojazdów i po przeciwnej stronie ul. Strzelców 
Bytomskich salon samochodowy.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Admini-
stracyjnym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność lub skarbnikiem ZR. Osobiście w siedzibie ZR 
w Katowicach przy ul. Floriana 7 lub telefonicznie. 

Biuro Administracyjne ZR: tel. 32 353-84-25 wew. 199, 
skarbnik ZR: tel. 32 253-73-73.

U
stawa z dnia 
25 marca 2011 
r.  o ograni-
czaniu barier 
administra-

cyjnych dla obywateli i 
przedsiębiorców wpro-
wadziła wśród licznych 
zmian dotyczących sze-
regu różnych sfer życia 
także od dawną postulo-
waną przed pracodawców 
zmianę ustawy z dnia 
26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Chodzi o 
możliwość badania trzeź-
wości pracownika przez 
pracodawcę.

Dotychczasowy art. 17 
§ 3 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi 
przewidywał,  że tylko 
na żądanie pracownika 

kierownik zakładu pracy 
lub osoba przez niego 
upoważniona obowią-
zani byli zapewnić ba-
dania stanu trzeźwości 
pracownika.

Na tle przytoczonego 
wyżej przepisu Sąd Naj-
wyższy – Izba Administra-
cyjna, Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych w wyroku 
z dnia 26 sierpnia 1999 
r. (I PKN 241/99) stwier-
dził, że inicjatywa co do 
wykonania badań stanu 
trzeźwości należy do pra-
cownika, któremu praco-
dawca zarzucił naruszenie 
obowiązku trzeźwości. 
Innymi słowy, badanie 
takie nie mogło nastą-
pić z inicjatywy samego 
pracodawcy, który w ten 
sposób nie miał pewnego 
środka weryfikacji swoich 
podejrzeń co do ewentu-

alnej nietrzeźwości pra-
cownika.

Dopuszczalność prze-
prowadzenia  badania 
trzeźwości pracownika 
tylko na jego wniosek była 
przy tym problematyczna 
w kontekście obowiązku 
pracodawcy niedopusz-
czenia do pracy pracow-
nika, jeżeli zachodziłoby 
uzasadnione podejrzenie, 
że stawił się on do pracy w 
stanie po użyciu alkoholu 
albo spożywał alkohol w 
czasie pracy.

Z dniem 1 lipca br. prze-
pis art. 17 § 3 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi uległ zmianie 
i obecnie badanie stanu 
trzeźwości pracownika 
przeprowadzi uprawniony 
organ powołany do ochro-
ny porządku publicznego 

(najczęściej pewnie policja, 
przy czym ewentualnego 
poboru krwi dokona fa-
chowy pracownik służby 
zdrowia) na żądanie:
–  kierownika zakładu 

pracy, 
–  osoby przez niego upo-

ważnionej, a także 
–  na żądanie pracowni-

ka. 
Przypomnijmy, że sta-

wienie się w pracy lub 
świadczenie pracy w stanie 
nietrzeźwości w zależności 
od okoliczności faktycz-
nych sprawy może stano-
wić podstawę nałożenia na 
pracownika porządkowej 
kary pieniężnej, udzielenia 
mu innej kary porządko-
wej, a nawet zwolnienia 
pracownika z pracy.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

7 lipca br. Sąd Najwyższy 
wydał wyrok, w którym 
stwierdził, iż okresy po-
bierania przez pracowni-
ka niezdolnego do pracy 
wynagrodzenia i zasiłku 
chorobowego nie podle-
gają wliczeniu do 6-mie-
sięcznego okresu prze-
pracowanego w danym 
roku kalendarzowym, 
wymaganego do nabycia 
prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia roczne-
go na podstawie art. 2 
ust. 2 ustawy z dnia 12 
grudnia 1997 r. o dodat-
kowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżeto-
wej (Dz. U. Nr 160, poz. 
1080 ze zm.).

Sprawa, w której orzekał 
SN, dotyczyła pracowni-

cy powiatowego centrum 
pomocy rodzinie, która 
w roku 2008 domagała 
się trzynastej pensji od 
swojego pracodawcy, ten 
zaś odmówił jej wypłaty 
w związku z ponad pół-
rocznym pobytem pra-
cownicy na zwolnieniu 
lekarskim.  Do Sądu Naj-
wyższego trafiło pytanie 
o następującej treści:

„Czy okres czasowej 
niezdolności do pracy, 
skutkujący pobieraniem 
przez pracownika sfery 
budżetowej wynagrodze-
nia za czas niezdolności 
do pracy oraz zas i łku 
chorobowego, wpływa na 
prawo tego pracownika do 
uzyskania dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego 
dla pracowników sfery 

budżetowej w rozumie-
niu art. 2 ustawy z dnia 
12 grudnia 1997 roku w 
sytuacji, gdy wskutek nie-
obecności będącej skut-
kiem choroby pracownik 
w danym roku kalenda-
rzowym nie przepracował 
efektywnie co najmniej 
sześciu miesięcy, choć 
przez ten czas pozosta-
wał z tym pracodawcą 
w stosunku pracy?”.

SN w dniu 7 lipca 2001 
roku orzekł, że jeśli zwol-
nienie lekarskie przekro-
czy pół roku, to pracow-
nik zatrudniony w sferze 
budżetowej nie będzie 
miał prawa do dodatko-
wego wynagrodzenia, tzw. 
trzynastki, gdyż okresy 
pobierania przez osobę 
niezdolną do pracy wy-

nagrodzenia i zasiłku cho-
robowego nie podlegają 
wliczeniu do 6-miesięcz-
nego okresu przepraco-
wanego w danym roku 
kalendarzowym.

Na podstawie art. 2 ust. 
2 ustawy z 12 grudnia 1997 
r. o dodatkowym wyna-
grodzeniu rocznym dla 
pracowników jednostek 
sfery budżetowej do na-
bycia prawa dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego 
jest wymagany co naj-
mniej 6-miesięczny staż 
efektywnej pracy.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Uchwała Sądu Najwyż-
szego z dnia 7 lipca (sygn. 
akt: III PZP 3/11)

Badanie trzeźwości 
pracownika

Prawo do trzynastki po ponad półrocznym 
zwolnieniu lekarskim i nieobecności w pracy

Orzeczenie Sądu Najwyższego:
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A MNIE to pasjonuje

W 
ubiegłą środę 
wojewoda 
śląski Zyg-
munt  Łu-
k a s z c z y k 

zorganizował kolejne spot-
kanie w sprawie powołania 
tej instytucji. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele 
marszałka województwa ślą-
skiego, prezydenta Katowic, 
Katowickiego Holdingu Wę-
glowego, Społecznego Komi-
tetu Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16 grudnia 
1981 roku, Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność i Instytutu Pa-
mięci Narodowej. 

– Zaakceptowaliśmy nową 
nazwę instytucji. Początko-
wo miała ona brzmieć Śląskie 
Centrum Solidarności. Osta-
tecznie zapadło ustalenie, że 
nazwa będzie poszerzona 
o słowo wolność – mówi 
Ryszard Drabek, zastępca 
przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
Uczestnicy spotkania zapo-
znali się też z projektem listu 
intencyjnego w sprawie po-
wołania Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności. Zo-
stanie on podpisany przez za-
rząd województwa śląskiego, 

prezydenta Katowic, NSZZ 
Solidarność, Katowicki Hol-
ding Węglowy i Społeczny 
Komitet Pamięci Górników 
KWK Wujek. – Podpisanie na-
stąpi po ostatecznej redakcji 
tego dokumentu, ale na razie 
nie sprecyzowaliśmy jeszcze 
daty uroczystości podpisania 
– dodaje Drabek. 

Wojewoda Zygmunt Łu-
kaszczyk powiadomił uczest-
ników spotkania o skierowa-
nym do niego liście ministra 
kultury i dziedzictwa naro-
dowego Bogdana Zdrojew-
skiego. – Wszyscy liczyliśmy 
na to, że ministerstwo wes-
prze finansowo powstanie 
Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności. Ale z listu wy-
nika, że takiego wsparcia nie 
otrzymamy. Jestem tym roz-
czarowany, ale spodziewałem 
się takiej odpowiedzi, bo gdy 

wcześniej chcieliśmy uzyskać 
od ministra Zdrojewskiego 
pomoc fi nansową przy orga-
nizacji obchodów 30. rocznicy 
tragedii w kopalni Wujek, też 
jej nie otrzymaliśmy. W mi-
nisterstwie są pieniądze na 

przeróżne inicjatywy, ale na 
pamięć o Solidarności, z któ-
rej nawiasem mówiąc wielu 
obecnie rządzących się wy-
wodzi i dzięki niej mogą być 
politykami w wolnym kraju, 
dziwnym trafem zawsze ich 

brakuje. Solidarność zrobiła 
swoje, Solidarność może odejść 
– mówi Ryszard Drabek. 

Podczas środowego spot-
kania powołano zespół robo-
czy, który ma w najbliższym 
czasie określić strukturę i 

koszty rocznego budżetu 
Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności. Zasadniczym 
celem tej instytucji ma być 
prowadzenie działalności 
o charakterze edukacyjnym 
i naukowo-badawczym do-
tyczącym okresu powstania 
i działalności NSZZ Solidar-
ność, czasu stanu wojennego 
i działającego w latach 1981-
89 podziemia niepodległoś-
ciowego.

Jak poinformowało biuro 
prasowe wojewody śląskie-
go, w ciągu kilku tygodni 
miasto Katowice i Katowicki 
Holding Węglowy (KHW) 
– za zgodą zarządu i rady 
nadzorczej KHW oraz mi-
nistrów gospodarki i skarbu 
państwa – powinny dokonać 
zamiany działek, w wyniku 
której miasto Katowice stanie 
się właścicielem nierucho-
mości, na której powstanie 
Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności. 

Inicjatorzy powołania 
Śląskiego Centrum Wolno-
ści i Solidarności chcą, aby 
rozpoczęło ono działalność 
16 grudnia 2011 roku, w trzy-
dziestą rocznicę pacyfi kacji 
kopalni Wujek.

GRZEGORZ POODŻORNY

Dwukrotnie uczestniczył 
w operacjach „Żagiel”. Został 
wyróżniony drugą nagrodą 
w żeglarskiej klasyfikacji 
„Rejsy roku”. Walenty Sasim, 
związkowiec z Solidarności 
z Elektrowni Rybnik przyzna-
je, że wiatr w żaglach ma od 
zawsze. 

Wychował się na Mazu-
rach. Tam wraz z kolegami 
pływał na starym „Finie”. 
Na początku lat 80. zaczął 
wypływać w morze.– Moją 
pierwszą poważną wyprawą 
był rejs do Amsterdamu na 
jachcie „Helikon”. W drodze 
do Holandii opłynęliśmy całą 
Danię. Później były rejsy 
m.in. do Tunezji, Zatoki 
Neapolitańskiej, na Sycylię 
i na Maltę – wspomina Wa-
lenty Sasim.

Dwukrotnie brał udział 
w operacjach „Żagiel”, które 
są największym zlotem ża-
glowców z naszej półkuli. 
– W trakcie operacji rozgry-
wany jest etap regatowy i to-
warzyski. Ten ostatni pozwala 
indywidualnym członkom 
załóg na zmianę jachtów, co 
stwarza możliwości pływania 
pod różnymi banderami oraz 
poznawania żeglarzy innych 
narodowości. Etap regatowy 
operacji „Żagiel” udało mi się 

ukończyć tylko raz – opowia-
da Walenty Sasim.

W 2004 r. wziął udział 
w niezapomnianym rejsie 
na daleką północ. Opłynęli 
całą północną część Skandy-
nawii, łącznie z Przylądkiem 
Nord Cup. – Najbardziej oba-
wialiśmy się pogodowych 
zaskoczeń, ale na szczęście 
zastaliśmy tam piękną aurę. 
Chodziliśmy w krótkich spo-
denkach w towarzystwie reni-
ferów. Pływaliśmy w szczegól-
nym okresie dnia polarnego. 

Słońce nie zachodziło przez 
całą dobę, a gdy zbliżało się 
do horyzontu , to już widać 
było jego wschód. Podczas 
tej wyprawy, jako pierwsi w 
historii, wpłynęliśmy pod pol-
ską banderą do Murmańska. 
Wcześniej porty byłego ZSRR 
były bardzo dobrze strzeżo-
ne i wejście do nich nie było 
możliwe – mówi Walenty 
Sasim. Ich wpłynięcie do 
Murmańska zostało uznane 
w polskim żeglarstwie za coś 
wyjątkowego. Załoga wyróż-

niona została drugą nagrodą 
w żeglarskiej klasyfikacji 
„Rejsy roku”.

W 2005 r. popłynął na 
Szetlandy na jachcie „Bara 
Bara”. – To była bardzo spo-
kojna wyprawa. Szczególnie 
interesujące, a zarazem trudne 
było przepłynięcie przesmy-
ku Pentland Firth, łączącego 
Ocean Atlantycki z Morzem 
Martwym. Tam dwa razy na 
dobę występują bardzo silne 
prądy osiągające prędkość 20 
węzłów. Trochę zaskoczyło 
mnie, że Szetlandy zamiesz-
kuje tylko 20 tys. ludzi i aż 2 
mln owiec. Środowisko natu-
ralne jest tam bajeczne, to raj 
dla ornitologów – opowiada 
żeglarz z Rybnika, który w 
ostatnich latach dzięki swojej 
żeglarskiej pasji miał okazję 
dotrzeć też m.in. do Maroka, 
na Wyspy Kanaryjskie, do 
Grecji i Chorwacji.

Sasim przyznaje, że podczas 
rejsów zawiązują się kapital-
ne przyjaźnie. – Wcześniej 
prawie nic o sobie nie wiemy, 
kontaktujemy się drogą inter-
netową. Potem okazuje się, że 
na morzu tworzymy bardzo 
zgraną grupę. Gdy rejs się 
kończy, to żal się rozstawać 
– mówi Wanenty Sasim. 

BEA

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – taką nazwę ma nosić nowa, ponadregionalna instytucja 
kultury, która powstanie na bazie dotychczasowej działalności Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek. 

SOLIDARNOŚĆ I WOLNOŚĆ

Od 5 do 14 sierpnia Słupsk 
po raz 21 będzie gościł 
uczestników Międzyna-
rodowego Festiwalu Bry-
dża Sportowego Pamię-
ci arcymistrza Henryka 
Wolnego. 

Profesjonalnie zorga-
nizowany festiwal jest 
jedną z większych im-
prez brydża sportowego 
w Europie, która zyskała 
uznanie uczestników i 
obserwatorów. Każdego 
roku bierze w nim udział 
blisko 800 zawodników z 
kraju i z zagranicy, w tym 
najlepsi polscy brydżyści 
i czołowi reprezentan-
ci wielu europejskich i 
światowych związków 
brydżowych.

Impreza rozgrywana 
jest pod znakiem Solidar-
ności. Zainicjowana została 
przed 21 laty przez Zarząd 
Regionu Słupskiego NSZZ 
„S”. Obecnie organizowana 
jest przez Stowarzyszenie 
Międzynarodowy Festi-
wal Brydża Sportowego 
„Solidarność”. 

Podczas tegorocznej 
imprezy, wzorem lat ubie-
głych, rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Polski NSZZ 
Solidarność w brydżu spor-

towym. 9 i 10 sierpnia 
wystartują w nich teamy, 
11 sierpnia pary, a 12 sierp-
nia zawodnicy indywi-
dualni.

Do startu w Festiwalu 
organizatorzy zapraszają 
reprezentantów wszystkich 
województw oraz fede-
racje brydżowe z innych 
państw. Prawo startu w 
imprezie mają członkowie 
związku o współczynniku 
nie wyższym niż WK 7.0, 
zgłoszeni na piśmie przez 
zarządy regionów, komi-
sje zakładowe oraz inne 
struktury organizacyjne 
Solidarności.

Bliższe informacje na 
temat festiwalu udzielane 
są pod numerami telefo-
nów: 59 842 70 52, 601 
831 325.

BEA

Inicjatorzy powołania Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności chcą, aby rozpoczęło ono działalność, 
dokładnie w trzydziestą rocznicę pacyfi kacji kopalni Wujek

Żeglarz z Elektrowni Rybnik

Dzięki swojej żeglarskiej pasji Walenty Sasim dotarł do niezwykle 
interesujących miejsc na świecie

Słupski festiwal 
brydżowy

W ministerstwie 
kultury są pieniądze 
na przeróżne 
inicjatywy, 
ale na pamięć o 
Solidarności zawsze 
ich brakuje.

Foto: Muzeum Wujka


