
Dyskusja na temat stosunku 
związku do jesiennych wybo-
rów parlamentarnych była 
jednym z tematów rozpoczę-
tych we wtorek w Gdańsku 
obrad Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. 

– Nasze akcje robimy prze-
ciwko komuś i jako Komi-
sja Krajowa musimy zabrać 
głos w tej sprawie. Musimy 
powiedzieć, na kogo będzie-
my głosować, a na kogo nie 
– apelował Jacek Żurawski, 
przewodniczący Regionu 
Toruńsko-Włocławskiego.

– Gdy pracownik przy-
chodzi do związku, to nie 
odbiera się mu praw oby-

watelskich. Może popierać 
kogo chce i zbierać podpisy 
na kogo chce. My popieramy 
ludzi, nie partie. Już prosiłem 
szefów regionów o pomoc w 
kampanii wyborczej konkret-
nym kandydatom, bo takich 
potrzebujemy w Sejmie, ludzi 
którzy rozumieją problemy 
pracowników – odpowiadał 
mu przewodniczący Solidar-
ności Piotr Duda. Dyskusja 
będzie kontynuowana pod-
czas drugiego dnia obrad.
Komisja Krajowa zakończyła 
we wtorek ostatecznie dys-
kusję na temat zaproszeń 
na obchody Porozumień 
Sierpniowych. Piotr Duda 

raz jeszcze wyjaśnił przyjęty 
klucz zaproszeń. Zaapelował o 
zakończenie niepotrzebnych 
i dzielących związek kłótni 
w tej sprawie. Członkowie 
Komisji Krajowej przyjęli to 
wezwanie, sprawa została 
uznana za zamkniętą.

Przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
poinformował o inicjatywie 
dotyczącej budowy w Gdań-
sku pomnika ks. Henryka 
Jankowskiego. Wezwał do 
wsparcia fi nansowego Spo-
łecznego Komitetu Budowy 
Pomnika. – By jeszcze w tym 
roku poświęcić pomnik i od-
słonić go – powiedział.

Podczas obrad dyskuto-
wano też o prowadzonej 
przez związek akcji zbiera-
nia podpisów pod obywa-
telskim projektem ustawy o 
podniesieniu płacy minimal-
nej. – Zebraliśmy ostatecznie 
306 tys. podpisów. Tyle ile 
potrzeba – powiedział Piotr 
Duda, pełnomocnik Komite-
tu. – Jesteśmy po spotkaniach 
z klubami parlamentarnymi. 
– Większość: PiS, SLD i PSL, 
chce przyjęcia naszego pro-
jektu. PO chce nad projektem 
pracować. Pierwsze czytanie 
projektu odbędzie się 15 lub 
16 września – dodał. 
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Piotr Prohasek: Problem dotyczy 266 
pracowników, ci ludzie nie mają za co 
żyć, nie mają za co utrzymać rodzin.
» STRONA 4

Artur Siedlecki: Mam około 600 
samochodów osobowych. Moje ulubione 
to Alfa Romeo, Lancia i Fiat.
» STRONA 5

e 

T
o efekt negocja-
cji prowadzonych 
pomiędzy stroną 
związkową a za-
rządem spółki na 

temat sposobu rozdysponowa-
nia 3-proc. wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń, ustalonego na 
mocy porozumienia płaco-
wego z 18 maja. Podpisane 
w piątek aneksy do porozu-
mienia zawierają również za-
pisy dotyczące zwiększenia 
w spółce kwoty posiłków 
profilaktycznych z 12 do 
14,50 zł na dniówkę. 

– To porozumienie to kom-
promis, ale korzystny dla 
naszych załóg. Jesteśmy nim 
usatysfakcjonowani, chociaż 
domagaliśmy się dla pracowni-
ków średnio po 1000 zł premii. 
W takim przypadku premia 
dla pracowników dołowych 
wyniosłaby 1080 zł. Premie 
pozostałych pracowników 
też byłyby odpowiednio 
wyższe niż wynegocjowane 
750 i 600 zł – mówi Jarosław 
Grzesik, szef Solidarności 
w Kompanii Węglowej.

Powodem prowadzonych 
od kilku tygodni negocja-

cji były nieścisłości w reali-
zacji podpisanego 18 maja 
porozumienia płacowego. 
W porozumieniu, w wyniku 
którego pracownicy spół-
ki otrzymali około 4-proc. 
podwyżki wynagrodzeń, za-
warte zostały również gwa-
rancje, że jeśli w I półroczu 
Kompania odnotuje dobre 
wyniki ekonomiczne, to do 
30 lipca uruchomione zosta-
ną kolejne podwyżki płac o 3 
proc. Związkowcy dążyli do 
tego, by ich wypłata została 
ujednolicona we wszystkich 
kopalniach.

– W lipcu okazało się, że 
przedstawiciele zarządu, bez 

porozumienia z nami, pod-
jęli decyzję o rozdziale tych 
środków i przekazali je do 
dyspozycji kierownictwom 
poszczególnych kopalń. Oba-
wialiśmy się, że te pieniądze 

mogą zostać w większości 
„przejedzone” na dodatkowe 
zadania wydobywcze w soboty 
i niedziele. Tym bardziej, że 
zarząd podjął jednocześnie 
uchwałę o utworzeniu „nagro-

dy” dla kopalń przekraczają-
cych plan, w wysokości 50 zł 
za każdą wydobytą tonę. Teraz 
w specjalnym oświadczeniu 
zarząd Kompanii Węglowej 
zobowiązał się do wliczenia tej 

kwoty do przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w 
spółce oraz do powiększenia o 
nią Funduszu Motywacyjne-
go. Zwiększenie przeciętnego 
wynagrodzenia będzie dla nas 
podstawą do negocjacji wyż-
szego wskaźnika wynagrodzeń 
w przyszłym roku – podkreśla 
przewodniczący Solidarności 
w Kompanii Węglowej.

Dodaje, że otwarcie zarządu 
na postulaty strony związko-
wej nastąpiło dopiero podczas 
ubiegłotygodniowych nego-
cjacji, bo związkowcy zaw-
nioskowali o udział w nich 
kierującej Kompanią prezes 
Joanny Strzelec-Łobodzińskiej. 
Piątkowe rozmowy odbywa-
ły się również z jej udziałem. 
– W obecności pani prezes 
rozmowy płacowe przybrały 
zdecydowanie korzystniejszy 
obrót, bo to ona podejmuje 
w tej spółce decyzje – mówi 
Jarosław Grzesik. Zawarte w 
piątek porozumienie płacowe 
kończy zarazem rozpoczęty 
na początku roku spór zbio-
rowy z pracodawcą. 

BEATA GAJDZISZEWSKA, 
POD

1000 zł jednorazowej premii otrzymają wraz z sierpniowym wynagrodzeniem pracownicy dołowi 
z Kompanii Węglowej, 750 zł premii dostaną pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a pozostali po 600 zł. 

UDANE NEGOCJACJE W
KOMPANII WĘGLOWEJ

Zwiększenie 
przeciętnego 
wynagrodzenia 
będzie podstawą 
do negocjacji 
wyższego 
wskaźnika 
wynagrodzeń w 
przyszłym roku.

Porozumienie płacowe zakończyło trwający od początku roku spór zbiorowy z pracodawcą
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Pierwszy dzień obrad Komisji Krajowej w Gdańsku

My popieramy ludzi, nie partie – mówił szef Solidarności Piotr Duda

Foto: DIKK
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TRZY pytania
Janusz Zabiega, trener związkowy, Dział Szkoleń Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność

Musimy zmienić sposób myślenia
Organizator związkowy to znaczy kto? 
Jakie cechy powinna posiadać osoba 
zajmująca się przekonywaniem innych 
do tego, że warto należeć do związku 
zawodowego?

– Musimy rozróżnić dwa obszary dzia-
łania organizatorów. Jeden stanowią fi rmy, 
w których komisje zakładowe już istnie-
ją. Tam organizatorami są liderzy. Drugi 
– zakłady, w których nie mamy jeszcze 
członków związku. To właśnie do nich 
wychodzą organizatorzy opłacani przez 
związek, którzy poprzez swoje działania 
mają doprowadzić do powstania organizacji 
związkowej. Ten, kto podejmie się takiego 
wyzwania, powinien przede wszystkim 
umieć rozmawiać z drugim człowiekiem. 
Umiejętność nawiązania dobrego kon-
taktu jest najważniejsza. Celem takiej 
rozmowy powinna być zmiana sposobu 
myślenia i postaw osób zatrudnionych 
w zakładzie i doprowadzenie do tego, 
żeby chcieli założyć związek zawodowy. 
Organizator musi być nie tylko komuni-
katywny, ale również przekonany, że to 
co robi ma sens i przyniesie wymierne 
korzyści pracownikom.
Na jakie elementy kładzie pan szczegól-
ny nacisk podczas szkoleń skierowanych 
do organizatorów związkowych?

– Jeżeli wśród słuchaczy przeważają 
liderzy z już istniejących organizacji, to 
przekonuję ich do tego, że warto wy-
chodzić do ludzi. Jeśli komisja zakłado-
wa działa w zakładzie od wielu lat, to 
działacze niejednokrotnie popadają w 
rutynę, myślą: jesteśmy, działamy, więc 
wszyscy wszystko o nas wiedzą i przestają 
przywiązywać wagę do bezpośrednich 
kontaktów z pracownikami. Wydaje 
im się, że skoro świadczą profesjonalną 
usługę, to ludzie sami powinni do nich 
przychodzić. 

Okazuje się, że to czekanie w biurach 
nie przynosi niczego dobrego, bo  ludzie 
sami od siebie rzadko przychodzą. Takie 
błędne myślenie trzeba zmieniać. Jeszcze 
raz podkreślę, że wychodzenie do pra-

cowników i rozmawianie z nimi zawsze 
będzie najważniejsze. Jeżeli natomiast 
w fi rmie nie działa jeszcze organizacja 
związkowa, to organizator powinien 
dotrzeć do takiego miejsca, w którym 
pracownicy będą chcieli rozmawiać. Na 
terenie zakładu lub poza nim. 
Co najbardziej utrudnia pozyskiwanie 
nowych członków?

– Stereotypy w postrzeganiu związ-
ków zawodowych. Dlatego organizatorzy 
muszą zdawać sobie sprawę z różnych 
zachowań pracowników. Ludzie bardzo 
często są zastraszeni przez pracodawcę, 
boją się, że jeżeli będą próbowali założyć 
związek, to stracą pracę lub nie awansu-
ją. Jeżeli pracownik mówi, że się boi, to 
organizator powinien szukać różnych 
sposobów na pokonanie tego strachu 
i zmobilizowanie tego pracownika do 
działania. Zdarzają się takie osoby, które 
mówią, że były już członkami związku i 
się zawiodły. Inni pytają: po co mam się 
angażować i narażać skoro z podwyżek 
wynegocjowanych przez związkowców 
i tak skorzystam? Jest wiele różnych sy-
tuacji, na które organizator związkowy 
powinien być przygotowany, żeby jego 
działanie było skuteczne.

AK

Siedzenie i czekanie 
w biurach nie przynosi 
niczego dobrego, 
trzeba wychodzić 
do niezrzeszonych 
pracowników.

Latają za darmo

K
ażdy poseł ma prawo na terenie 
kraju do bezpłatnego przejazdu 
środkami publicznego transportu 

zbiorowego oraz przelotów w krajowym 
przewozie lotniczym – przekonuje nas 
biuro prasowe Sejmu. A parlamentarzy-
ści korzystają z tego, ile wlezie. Oczy-
wiście najchętniej latają samolotami. 
Wylatali już 18 mln zł.

Jak rezerwują loty? Wystarczy za-
dzwonić lub podejść do specjalnego 
stanowiska LOT-u w hotelu sejmowym. 
– Według umowy z Sejmem LOT nie-
mal w każdym samolocie na trasach 
krajowych ma zarezerwowane miej-
sca dla parlamentarzystów – zdradza 
nam poseł PiS. Politycy z Wiejskiej, 
zamawiając przeloty, nie muszą się 
tłumaczyć z celu podróży.

– Zdarza się, że dzwoni do nas np. 
Monika Olejnik i zaprasza na niedzielę 
do radia. Wtedy zamawiamy rejs, le-
cimy do Warszawy tylko na audycję, 
a po niej lot do domu – wyjaśnia nam 
inny z posłów. Oczywiście nie chce się 
przedstawić, by koledzy z parlamen-
tarnych ław, którzy robią tak samo, go 
nie wyklęli.

Kancelarię Sejmu zapytaliśmy o 
lotniczych rekordzistów. Którzy lata-
ją najwięcej?

Nie dysponujemy stosownym opra-
cowaniem zawierającym wykaz nazwisk 
posłów najczęściej korzystających 
z prawa do bezpłatnych przelotów 
w krajowym przewozie lotniczym 
– odpowiedziano nam z urzędniczą 
precyzją. Czyżby nikt nie kontrolował, 
czy np. poseł za pieniądze podatnika 
leci na urodziny znajomego?

– Nie znam przypadku, by ktoś chciał 
wykorzystać lot do prywatnych celów. 
Nie wierzę, że Kancelaria Sejmu tego 
nie pilnuje. Wszystko, co związane z 
wykonywaniem mandatu, musi być 

zgodne z regulaminem Sejmu – tłumaczy 
nam wicemarszałek Jerzy Wenderlich 
(57 l.) z SLD. Tyle teoria...

» Super Express,  23 sierpnia 2011, 
Jarosław Sulikowski

Pan prezes 
z pośredniaka

D
yrektor sklepu, zarządca dwor-
ców, a nawet prezes spółdzielni 
mieszkaniowej – w urzędzie pracy 

znajdziemy coraz więcej ofert na wysokie 
stanowiska. Chętnych nie brakuje.

Szefem spółdzielni może zostać osoba 
mająca trzyletnie doświadczenie na tym 
stanowisku. Niezbędna jest też licencja 
zarządcy nieruchomości i znajomość 
komputera. Za pracę na pół etatu prezes 
ma dostawać 3,5 tys. zł miesięcznie.

Lepsze warunki proponuje pracodawca 
specjaliście ds. rozwoju franczyzy. Osobie 
z kilkuletnim doświadczeniem zawodo-
wym w prowadzeniu projektów franczy-
zowych i budowaniu spożywczych sieci 
proponuje nawet 10 tys. zł.

– Urząd pracy zawsze był postrzegany 
jako miejsce, gdzie pracę znajdują tylko 
osoby z niskimi kwalifi kacjami – mówi 
Katarzyna Żach z powiatowego urzędu 
pracy. – Jest to bardzo błędna opinia, bo 
poszukujemy coraz więcej specjalistów i 
kadry kierowniczej.

Nowy image pośredniaka
Pracę dla siebie może więc w pośrednia-
ku znaleźć zarządca grupy dworców PKP 
(3 – 4,4 tys. zł, ale trzeba przenieść się do 
Białegostoku), asystentka kampanii (4 tys. 
zł) czy administrator ds. przygotowywania 
i rozliczeń (3,5 tys. zł). – Zaczęliśmy współ-
pracę z dużymi portalami pośrednictwa 
pracy, by móc rekrutować do wielkich, 
międzynarodowych fi rm – mówi Kata-

rzyna Żach. – Nasi pracownicy jeżdżą 
też po fi rmach i namawiają kadrowych 
do współpracy z urzędem.

Działanie według standardów prowa-
dzi jednak czasem do paranoi. Co łączy ze 
sobą stanowiska dyrektora sklepu, specja-
listy ds. kadr i specjalisty ds. inwestycji 
giełdowych?

Odpowiedź jest zaskakująca: płaca, a 
ściślej rzecz ujmując – płaca minimalna. 
Czy przedsiębiorcy myślą, że szef dużego 
sklepu, kadrowiec w firmie zatrudnia-
jącej 70 osób i  człowiek zajmujący się 
inwestowaniem środków fi nansowych 
firmy na giełdzie przyjdą do pracy za 
1386 zł brutto?

– Zdarza się, że pracodawcy chcą 
negocjować stawkę – mówi Katarzyna 
Żach. – Nie jest im więc na rękę poda-
wanie kwoty, którą planują przeznaczyć 
na wynagrodzenie. Formularz jednak 
tego wymaga. Wpisują więc najczęściej 
płacę minimalną.

Kwestia kwalifi kacji
Większość poszukiwanych pracowników 
to jednak osoby z niskimi kwalifi kacjami,  
jak „osoba do produkcji pierogów i klusek” 
(8 zł/h), zbieracz pieczarek, hafciarz (obaj 
najniższa krajowa), dostawca pizzy (500 
– 2 tys. zł na umowę-zlecenie) czy „sprze-
dawca w sklepie winno-spożywczym” 
(1800 zł na miesiąc).

– Takie oferty nadal cieszą się większym 
powodzeniem – mówi Katarzyna Żach. – Na 
stanowisko, na które nie potrzeba kwalifi -
kacji, mamy po kilkadziesiąt zgłoszeń, na 
wyższe stanowiska – najwyżej kilka.

Pracownicy urzędu nie wiedzą, ile 
osób dostaje pracę, korzystając z ogłoszeń 
znajdujących się na jego stronach inter-
netowych. W większości z nich podany 
jest bezpośredni kontakt do pracodawcy, 
więc nikt nie musi informować o nowym 
zatrudnieniu.

» Życie Warszawy, 23 sierpnia 2011, 
Robert Biskupski

LICZBA tygodnia

61 proc. 
tylu badanych przez TNS OBOP wystawiło 
w sierpniu negatywną opinię rządowi. Po-
zytywnie o pracy gabinetu Donalda Tuska 
wypowiedziało się 28 proc. respondentów.  
Brak zdania na temat działalności rządu 
deklaruje 11 proc. badanych. Zdaniem 50 
proc. ankietowanych Tusk źle wypełnia 
obowiązki premiera, według 37 proc. wy-
pełnia je dobrze. 50 proc. respondentów 
uważa, że Bronisław Komorowski dobrze 
wypełnia obowiązki prezydenta. Z dez-
aprobatą na działania prezydenta patrzy 
34 proc. badanych.
W porównaniu do badania lipcowego w 
sierpniu liczba przeciwników rządu pozosta-
ła bez zmian, o 1 punkt procentowy spadła 
liczba zwolenników.
TNS OBOP zrealizował sondaż w dniach 4-7 
sierpnia 2011 r. na ogólnopolskiej, losowej, 
reprezentatywnej próbie 1005 mieszkań-
ców Polski w wieku 15 i więcej lat.

INNI napisali

WIEŚCI z gospodarki
» ZADŁUŻENIE SKARBU PAŃSTWA na koniec czerwca 
2011 roku wzrosło wobec maja o 9 mld 255,17 mln zł, tj. o 
1,2 proc. i wyniosło 752 mld 219,5 mln zł – poinformowało 
na początku tygodnia Ministerstwo Finansów. 
Od początku roku zadłużenie wzrosło o 50 mld 369 mln zł, 
czyli o 7,2 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec czerw-
ca 546 mld 758,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3 mld 449,2 
mln zł (0,6 proc.) wobec maja 2011 r. Od początku roku zadłu-
żenie krajowe wzrosło o 39 mld 747,1 mln zł, czyli o 7,8 proc. 
Zadłużenie zagraniczne w czerwcu wyniosło 205 mld 460,9 
mln zł, co oznacza wzrost wobec maja o 5 mld 806 mln zł, 
czyli o 2,9 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne 
wzrosło o 10 mld 621,9 mln zł, czyli o 5,5 proc.

» REALNE OPODATKOWANIE PRACY MOŻE wynosić 
nawet 70 proc. – uważają ekonomiści z Centrum im. Adama 
Smitha. Ich zdaniem obniżenie kosztów pracy poskutkowało-
by spadkiem bezrobocia.
Jeżeli miesięczna pensja pracownika wynosi 1300 zł, to pra-
codawca musi dodatkowo odprowadzić państwu ok. 900 zł w 
postaci podatku PIT, składki emerytalnej, rentowej, wypadko-
wej, zdrowotnej, funduszu pracy oraz funduszu gwarantowa-
nych świadczeń socjalnych. 
A to właśnie wysokie koszty pracy są jedną z przyczyn nie-
chęci fi rm do zatrudniania pracowników.
Zdaniem specjalistów z Centrum im. Adama Smitha bezrobo-
cie w Polsce zmniejszyłoby się natychmiast, gdyby realne opo-
datkowanie pracy wynosiło od 20 do 30 proc., a nie jak obec-
nie od 60 do 70 proc. Politycy twierdzą, że nie mogą sobie 
pozwolić na utratę tak dużych wpływów do budżetu. W zamian 
proponują bezrobotnym staże, szkolenia i programy aktywizacji 
zawodowej. Eksperci z Centrum im. Adama Smitha przekonują, 
że na obniżeniu realnego opodatkowania pracy państwo nie 
straciłoby nawet złotówki, bo fi rmy i pracownicy zaoszczędzo-
ne w ten sposób pieniądze po prostu by wydali, a tym samym 
uzupełnili budżet państwa podatkami konsumpcyjnymi.

» NAJBOGATSI ZYSKALI NAJWIĘCEJ NA ZMIANACH 
prawnych wprowadzonych przez obecny Sejm – wynika z 
raportu Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Ra-
port przedwyborczy „2006-2011: kto zyskał, a kto stracił?” 
przedstawia skutki reform prowadzonych w dwóch ostatnich 
kadencjach. W komunikacie fundacji na temat raportu napisa-
no, że chodzi m.in. o zmiany w obciążeniu podatkowo-świad-
czeniowym pracy (składki ZUS i NFZ oraz PIT), rozkład kosztów 
reformy VAT. 

» MNIEJ ZAMÓWIEŃ W ŚREDNICH ZAKŁADACH zaj-
mujących się przetwórstwem przemysłowym oraz w budow-
lance i większe redukcje zatrudnienia, niż planowano przed 
miesiącem – to wyniki najnowszych badań GUS dotyczących 
koniunktury w sierpniu.
Najlepiej swoją sytuację oceniły duże zakłady, zatrudniają-
ce ponad 250 osób z sektora przetwórstwa przemysłowego. 
Najmniej powodów do narzekań mieli też producenci leków, 
urządzeń elektrycznych, chemikaliów oraz papieru. Najbar-
dziej pesymistycznie wypowiadali się produceni odzieży oraz 
przedsiębiorcy z małych fi rm, którzy zasygnalizowali spadek 
zamówień oraz produkcji i zapowiedzieli kolejne zwolnienia.

OPRAC. BG, AK



S P R AW Y  Z W I Ą Z K UZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 34/2011 |  KATOWICE 24.08.2011 3

24 sierpnia o godzinie 18.00 
rozpocznie się kolejna runda 
negocjacji pomiędzy związka-
mi zawodowymi działającymi 
w Przewozach Regionalnych 
i zarządem spółki. Jeżeli roz-
mowy nie doprowadzą do 
podpisania porozumienia, 
26 sierpnia rozpocznie się 
kolejny strajk, który potrwa 
48 godzin. 

Pierwotnie akcja strajkowa 
miała rozpocząć się minutę po 
północy 24 sierpnia, jednak na 
prośbę posła Zbigniewa Ryma-
siewicza, przewodniczącego 
sejmowej komisji infrastruktu-
ry protest został przełożony o 
dwa dni. – Prezydium komisji 
poprosiło nas o przesunięcie 
terminu ewentualnego straj-
ku z uwagi na zaplanowane 
na 24 sierpnia posiedzenie 
rady nadzorczej Przewozów 
Regionalnych. Jako że zarząd 
PR nie może przyjąć naszych 
postulatów płacowych bez 
uprzedniej zgody rady nad-
zorczej, uznaliśmy, że w tym 
wypadku strajk należy prze-
łożyć, aby dać radzie czas na 
podjęcie decyzji – wyjaśnia 
Henryk Grymel, przewodni-
czący Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność. 

Jednocześnie przewodni-
czący dodaje, że jeżeli zarząd 
spółki i rada nadzorcza nie 
zaakceptują postulatów stro-
ny związkowej 48-godzinny 
strajk zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z zapowiedziami. 

– Do stołu negocjacyjnego za-
siądziemy w środę 24 sierpnia 
o godzinie 18.00 czyli po za-
kończeniu posiedzenia rady 
nadzorczej. Jeżeli wtedy zarząd 
nie przedstawi nam konkret-
nych propozycji, w piątek 
o godzinie 00.01 zaczynamy 
48-godzinny strajk – podkre-
śla szef SKK.

Związki zawodowe działa-
jące w PR domagają się 280 zł 
podwyżki od czerwca. Zarząd 
spółki proponuje jedynie 120 
zł od sierpnia. Oprócz tego 
związkowcy domagają się 
zmian w zarządzaniu spółką, 
oraz protestują przeciwko po-
woływaniu przez marszałków 
województw nowych spółek 
kolejowych, obsługujących 
połączenia pasażerskie. 

Kolejarze ze Śląskiego Za-
kładu PR walczą także o miej-
sca pracy dla 147 koleżanek 
i kolegów, którzy przed ponad 
trzema tygodniami otrzymali 
wypowiedzenia z pracy w ra-
mach zwolnień grupowych w 
związku z powołaniem przez 
marszałka województwa śląskie-
go nowej spółki Koleje Śląskie, 
która ma obsługiwać najbar-
dziej dochodowe połączenia 
pasażerskie w regionie. 

Podczas ubiegłotygodnio-
wego 24-godzinnego strajku 
w Przewozach Regionalnych 
w naszym regionie na tory nie 
wyjechało 400 pociągów, w 
całym kraju 2700.

ŁK

Ruszył internetowy serwis 
HiperWyzysk.pl. To specjalna 
platforma stworzona przez 
NSZZ Solidarność. Za jej po-
średnictwem pracownicy sieci 
handlowych i fi rm ochrony 
mogą anonimowo zgłaszać 
problemy, które dotyczą sytu-
acji pracowników tych branż 
wraz z ewentualną propozycją 
ich rozwiązania. Zgłoszenia 
są umieszczane na specjal-
nej, interaktywnej mapie 
dostępnej dla każdego od-
wiedzającego. 

Pod adresem www.hiper-
wyzysk.pl jest też dostępne 
forum, dzięki któremu użyt-
kownicy mogą wziąć udział w 
dyskusji, podzielić się swoimi 
uwagami ze znajomymi na 
portalach społecznościowych. 
Za pośrednictwem platformy 
pracownicy mogą również 
kontaktować się z przedstawi-
cielami NSZZ Solidarność. 

Serwis HiperWyzysk.pl jest 
jednym z elementów kampanii 
realizowanej w ramach projektu 
„Wsparcie dialogu społecznego 
w fi rmach ochrony oraz sie-
ciach super– i hipermarketów” 
przygotowanego przez NSZZ 
Solidarność i współfi nansowa-
nego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 

Kampania NSZZ „S” to od-
powiedź na alarmujące dane 
statystyczne dotyczące warun-

ków dialogu społecznego oraz 
warunków pracy w branży 
ochrony i handlu. Pracodaw-
cy utrudniają pracownikom 
zapisywanie się do związ-
ków zawodowych, natomiast 
w przypadku branży ochrony 
związek zawodowy często nie 
jest w ogóle uznawany przez 
pracodawcę. Liczne rozmowy 
bezpośrednie przeprowadzone 
przez NSZZ „S” z pracownikami 
obu branż, kontrole PIP oraz do-
niesienia mediów potwierdzają 
też złe warunki pracy.

Pracownicy skarżą się głów-
nie na zastępowanie umów 
o pracę umowami cywilno-
prawnymi lub zastępowanie 
pracowników etatowych pra-
cownikami z agencji pracy tym-
czasowej. Jeśli umowy o pracę 
są zawierane, to głównie na czas 
określony (w sieciach super –
i hipermarketów stanowią one 
ok. 70 proc. wszystkich umów). 
Drugim bardzo ważnym prob-
lemem obu sektorów jest zbyt 
niski poziom zatrudnienia po-
wodujący ponadnormatywne 
obciążenie pracą. Na przykład 
pracownicy ochrony pracują 
średnio 360 godzin w miesią-
cu. W obu branżach występu-
je również problem drama-
tycznie niskich wynagrodzeń 
(w branży ochrony sięgają 
one średnio ok. 5,60 zł netto 
za godzinę pracy).

DIKK, NY

Kilkaset osób będzie pikie-
tować 25 sierpnia przed am-
basadą Chińskiej Republiki 
Ludowej w Warszawie w 
proteście przeciwko bez-
prawnemu zwolnieniu z pracy 
Grzegorza Zmudy, przewod-
niczącego Solidarności w 
Nexteer Automotive Poland, 
spółce należącej do chińskie-
go kapitału. 

– Negocjacje z zarządem 
Nexteer nie przyniosły żad-
nych rezultatów. Prezes spółki 
Rafał Wyszomirski nie przyjął 
zaproszenia wojewody śląskie-
go na obrady Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społeczne-
go. Bez żadnej odpowiedzi 
pozostał również list Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 

do ambasadora Chin. Zarząd 
Nexteer nie podjął dialogu, 
mimo że nieprawidłowości 
w zakładzie potwierdziła 
Państwowa Inspekcja Pracy. 
Może więc jedynym sposobem, 
aby zmienić postawę zarządu 
jest bezpośrednie zwrócenie 
uwagi panu ambasadorowi, 
na to co dzieje się w tyskim 
zakładzie – mówi Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

W pikiecie przed chińską 
ambasadą weźmie udział 
kilkaset osób. Pracowników 
Nexteer oraz związkowców 
z innych zakładów motory-
zacyjnych z naszego regionu 
wesprą członkowie Śląsko-

Dąbrowskiej Solidarności z 
innych branż. – Pikieta będzie 
miała dużo elementów hap-
peningowych. Planujemy np. 
wystawić dużą miskę ryżu, z 
której każdy będzie mógł się 
poczęstować, ale jedynie za 
pomocą pałeczek. Chcemy 
w ten sposób pokazać, że tak 
jak trudno nam jeść pałecz-
kami, tak chińskie standardy 
traktowania pracowników są 
niedopuszczalne w naszym 
kraju – wyjaśnia wiceszef 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 

W czerwcu Grzegorz 
Zmuda, przewodniczący 
„S” i zarazem przewodni-
czący zakładowej Rady Pra-
cowników otrzymał dyscy-
plinarne zwolnienie z pracy. 

Jako przyczynę zwolnienia 
pracodawca podał łamanie 
norm i zasad współżycia 
społecznego, argumentując 
to m. in. tym, że podczas le-
galnego strajku ostrzegaw-
czego w Nexteer używane 
były trąbki i gwizdki.

Nexteer Automotive Poland 
produkuje układy kierownicze 
m.in. do samochodów Opla i 
Fiata. Tyski zakład jest częścią 
koncernu Nexteer Automotive, 
stanowiącego własność fi rmy 
Pacifi c Century Motors, którego 
udziały skupiają państwowy 
chiński holding AVIC Auto-
mobile Industry Holding oraz 
Beijing E-Town International 
(spółka miasta Pekin). 

KAR

Będzie kolejny 
strajk w PR?

Hiperwyzysk 
w hipermarketach

Pikieta przed chińską ambasadą

W 
Polsce poza 
cząstkowy-
mi analiza-
mi ze strony 
ekspertów 

Solidarności i fi rmy Energsys 
nie pojawiły się żadne opra-
cowania dotyczące skutków 
wdrożenia pakietu dla pol-
skiej gospodarki, a admini-
stracja rządowa uchyla się 
od przeprowadzenia nawet 
pobieżnych analiz tego prob-
lemu. Jestem przekonany, że 
NBP jest właściwą instytucją, 
która może w wiarygodny, 
rzetelny i wszechstronny 
sposób dokonać analizy 
skutków wejścia w życie 
pakietu – podkreśla Domi-
nik Kolorz.

Jego zdaniem taka analiza 
powinna objąć m.in. zmianę 
średniego poziomu rynko-
wych cen towarów i usług, 
wpływ wdrożenia pakietu 
na poziom zatrudnienia w 
gospodarce polskiej, zmianę 
udziału wydatków na energię 
w budżetach gospodarstw 
domowych, zmianę siły 
nabywczej poszczególnych 
grup społecznych, wpływ 
silnego impulsu cenowego, 
czyli wzrostu cen energii elek-
trycznej i ciepła, na dynamikę 
PKB i zatrudnienie.

Solidarność już od dłu-
giego czasu ostrzega, że 
skutki wdrożenia pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
stanowią ogromne zagroże-
nie dla polskiej gospodarki. 
Z opracowań wykonanych 
przez fi rmę Energsys wy-
nika, że koszty społeczne 
i gospodarcze wdrożenia 
pakietu klimatycznego w 

Polsce przekroczą znacznie 
granice społecznej akcepto-
walności oraz spowodują 
utratę konkurencyjności 
przez polską gospodarkę. 

Związek domaga się wery-
fikacji i renegocjacji tego 
pakietu.

– Za niespełna półtora 
roku wchodzi w życie unijny 
system aukcyjnej sprzedaży 
pozwoleń emisyjnych, czyli 
jeden z kluczowych elemen-
tów pakietu klimatycznego. 
Będzie to oznaczać skokową 
podwyżkę cen energii elek-
trycznej i ciepła sieciowego. 
Czasu zostało bardzo mało. 
W żywotnym interesie Polski 
leży jak najszybsze wykonanie 
takiej analizy, o jaką zwróci-
liśmy się do NBP. Liczymy, 
że ta instytucja przychylnie 

potraktuje nasz wniosek. 
Zadeklarowaliśmy pomoc 
w realizacji tego projektu na 
każdym jego etapie – dodaje 
Dominik Kolorz.

30 czerwca premier Do-
nald Tusk podczas spotkania 
z przedstawicielami NSZZ 
Solidarność potwierdził, że 
ma świadomość wagi polity-
ki klimatycznej i zapowie-
dział powołanie wspólne-
go rządowo-związkowego 
zespołu, który zająłby się 
kwestiami pakietu. Na razie 
jednak taki zespół nie został 
powołany.

GRZEGORZ PODŻORNY

Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz zwrócił 
się do prof. Andrzeja Kazimierczaka, członka Rady Polityki Pieniężnej 
z wnioskiem o pomoc w przeprowadzeniu przez Narodowy Bank 
Polski szczegółowej analizy społeczno-ekonomicznych skutków 
wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Jak pakiet wpłynie na 
polską gospodarkę?

NBP jest właściwą 
instytucją, która 
może w wiarygodny, 
rzetelny i 
wszechstronny sposób 
dokonać analizy 
skutków wejścia 
w życie pakietu.

Solidarność ostrzega, że pakiet klimatyczno-energetyczny to ogromne zagrożenie dla polskiej gospodarki

Foto: w
ikipedia.pl
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Jastrzębie Zdrój
» SZPITALE, których organem za-
łożycielskim jest powiat wodzisław-
ski – ZOZ Wodzisław i ZOZ Ryduł-
towy w najbliższym czasie czeka 
połączenie. Zarząd powiatu przygo-
tował projekt uchwały w tej spra-
wie, a rada społeczna zaopiniowała 
go pozytywnie.
Placówkami zarządza jedna dyrektor-
ka, której organizacje związkowe prze-
kazały projekt pakietu gwarancyjnego 
dla pracowników obu szpitali. 
– Podpisanie pakietu gwarancyj-
nego powinno być jednym z ele-
mentów połączenia. We wszystkich 
branżach i zakładach, w których 
trwa restrukturyzacja, bierze się 
pod uwagę sytuację pracowników 
i tego samego oczekujemy od sta-
rosty powiatu wodzisławskiego – 
zaznacza Danuta Jemioło, kierownik 
jastrzębskiego BT.
W obu szpitalach zatrudnionych 
jest ponad 1100 osób. Związkowcy 
przeprowadzili już rozmowy ze sta-
rostą na temat wprowadzenia pa-
kietu gwarancyjnego oraz rozpoczę-
li negocjacje jego zapisów z panią 
dyrektor.

Jaworzno
» SOLIDARNOŚĆ z Południowego 
Koncernu Węglowego została uho-
norowana przez Zarząd Rejonowego 
Polskiego Krzyża w Jaworznie pamiąt-
kowymi monetami św. Maksymilia-
na Kolbego – patrona honorowych 
dawców krwi.
Uroczystość wręczenia nagród oso-
bom i instytucjom od wielu lat zaan-
gażowanym w oddawanie krwi od-
była się 14 sierpnia w Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy po 
mszy św. w odprawionej w intencji 
honorowych krwiodawców. Data wy-
brana została nieprzypadkowo, bo w 
tym dniu obchodzona jest rocznica 
śmierci św. Maksymiliana Kolbego. 
Patronem honorowych dawców krwi 
jest on od 22 maja 1999 roku.

OPRAC. AGA

Z BIUR 
terenowych

Jak informują związ-
kowcy, w jastrzębskim 
zakładzie poślizgi w 
wypłatach pensji od 
kilku miesięcy stały 

się normą. Do dzisiaj część 
pracowników nie otrzymała 
pełnych wynagrodzeń za 
czerwiec, za lipiec załoga 
dostała jedynie tysiąc zł 
zaliczki. – Problem doty-
czy 266 pracowników, ci 
ludzie nie mają za co żyć, 
nie mają za co utrzymać 
rodzin. Dodatkowo pra-
codawca od około 3 lat nie 
odprowadza za nas składek 
do ZUS – powiedział Piotr 
Prohasek, szef zakładowej 
Solidarności.

 – Nie może być tak, że 
uczciwie świadczycie pracę 
i nie otrzymujecie za nią 
wynagrodzenia. Ta sytuacja 
trwa w waszej fi rmie już od 
kilku miesięcy. Żyjemy po-
dobno w państwie prawa, 
odpowiednie organy pań-
stwa powinny już dawno 
interweniować i zmusić 
pana prezesa do wypłacenia 
wam waszych pieniędzy – 
mówił Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 
– Trzeba jasno i wyraźnie 
powiedzieć, że niewypłaca-
nie wynagrodzeń pracow-
nikom jest przestępstwem 

i wasz prezes jest zwykłym 
przestępcą – dodał Sławo-
mir Ciebiera, wiceszef Ślą-
sko-Dąbrowskich struktur 
NSZZ „S”.

Pikieta przed siedzibą 
PRG „ROW”, trwała bardzo 
krótko, gdyż wewnątrz bu-
dynku nie było prezesa. – Pan 

prezes nie miał widocznie 
cywilnej odwagi, żeby się 
z nami spotkać – komen-
tował Prohasek. 

Spod siedziby spółki 
demonstracja przeniosła 
się pod dom prezesa PRG 
„ROW” jednak tam rów-
nież go nie było. Następ-

nie manifestujący przema-
szerowali ulicami miasta 
pod budynek jastrzębskiej 
skarbówki, gdzie delegacja 
związkowców zastała za-
proszona na rozmowy z 
naczelnik urzędu. – Przy-
szliśmy tutaj, bo skarbówka 
zablokowała środki, z któ-

rych miały być wypłacone 
nasze wynagrodzenia. Pani 
naczelnik powiedziała, że 
nie może z nami rozmawiać 
o szczegółach, bo obowią-
zuje ją tajemnica skarbowa, 
jednocześnie obiecała, że 
postara się jak najszybciej 
rozpatrzyć wniosek prezesa 
naszej fi rmy o odmrożenie 
tych pieniędzy – zaznaczył 
przewodniczący „S” w PRG 
„ROW”. 

W rozmowie telefonicznej 
prezes jastrzębskiego PRG 
powiedział związkowcom, 
że spotka się z nimi najw-
cześniej w tym tygodniu. 
– Ludzie chcą dalej nor-
malnie pracować. W tej 
chwili przepracowaliśmy 
już połowę miesiąca i nie 
wiemy, czy dostaniemy za to 
pieniądze. Wszyscy jednak 
chcemy ratować fi rmę, ale 
zapewnień i obietnic pana 
prezesa było już tak dużo, 
że mało kto w nie wierzy – 
podkreśla Prohasek.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Około 100 osób pikietowa-
ło w piątek przed siedzibą 
dyrekcji chorzowskiej Huty 
Batory, największej spółki 
Grupy Kapitałowej Alchemia 
S.A. Protest, zorganizowany 
przez wszystkie zakładowe 
organizacje związkowe, 
skierowany był przeciw-
ko przejmowaniu przez 
agencje pracy tymczasowej 
pracowników, którym koń-
czą się terminowe umowy 
o pracę oraz lekceważeniu 
strony społecznej. 

– Dzisiejszą pikietą chce-
my po raz kolejny wyrazić 
wotum nieufności wobec 
działań zarządów huty i 
Alchemii. Nie ma wytłu-
maczenia dla praktyk nie 
przedłużania pracownikom 
długotrwałych umów ter-
minowych, zatrudniania 
ich poprzez agencje pracy 
za wynagrodzenia niższe o 

jedną trzecią oraz pozbawia-
nia ich hutniczych dodatków 
stażowych i świadczeń so-
cjalnych – mówiła podczas 
pikiety Stefania Penkała, 
przewodnicząca Solidarności 
w Hucie Batory. 

Stefania Penkała pod-
kreśliła, że taka polityka 
zatrudnienia dotyczy nie 
tylko hutników z Batorego, 
ale i pracowników z innych 
spółek z grupy Alchemia. 
Przypomniała, że to właśnie 
z tego powodu wszystkie 
związki zawodowe z Alchemii 
zawiązały Komitet Obrony 
Praw Pracowniczych.

– Wyrażamy stanowczy 
sprzeciw wobec ignorowa-
niu przez zarząd Alchemii 
interesów pracowników 
i podporządkowaniu wszyst-
kiego „dobru akcjonariuszy”. 
Domagamy się, aby zarząd 
wymógł na agencjach pracy 

tymczasowej, by oferowane 
przez nie warunki płacowe 
nie były gorsze od tych, które 
pracownicy mieli dotychczas 
zagwarantowane – mówiła 
Stefania Penkała.

– Zatrudnienie za po-
średnictwem agencji pracy 
tymczasowej nie może się 
stać standardem w Alchemii. 
Nie bójcie się protestować 
przeciwko takim prakty-
kom, nie bójcie się strajko-
wać – zachęcał Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Organizatorzy akcji zapo-
wiedzieli, że jeśli piątkowa 
pikieta nie zmieni polityki 
kierownictwa tej grupy ka-
pitałowej, to kolejny pro-
test zorganizowany zosta-
nie pod siedzibą Alchemii 
w Warszawie.

BG

We wtorek 23 sierpnia w 
chorzowskiej spółce Alstom 
Konstal S.A., tuż przed pla-
nowanym rozpoczęciem dwu-
godzinnego strajku ostrze-
gawczego, udało się podpisać 
porozumienie kończące spór 
zbiorowy. Pracownicy fi rmy 
otrzymają po 200 zł podwyż-
ki stawki zasadniczej.

– Zapisana w porozumieniu 
podwyżka obowiązuje od 1 
czerwca, tak więc do następnej 
pensji pracownicy otrzymają 
nadpłatę za 3 miesiące. Myślę, 
że udało się nam osiągnąć 
kompromis, z którego obie 
strony mogą być zadowolo-
ne. Co bardzo ważne, udało 
się uniknąć strajku, a jeszcze 
wczoraj nic na to nie wskazy-
wało – mówi Karol Pluszczyk, 
przewodniczący Solidarności 
w Alstom Konstal.

Podczas poniedziałko-
wych rozmów zarząd spółki 

proponował 160 zł podwyż-
ki oraz jednorazową premię 
świąteczną w wysokości 500 
zł, warunkując jednak wzrost 
wynagrodzeń tym, że strona 
związkowa zrezygnuje z prawa 
do sporu zbiorowego. – Jeżeli 
w przyszłości wszczęlibyśmy 
spór, premia przestałaby obo-
wiązywać. Na to kuriozalne 
rozwiązanie nie mogliśmy się 
zgodzić. Jednym z warunków 
porozumienia było wykreśle-
nie tego zapisu – zaznacza 
Pluszczyk.  

Poza kwestiami płacowymi 
przyczyną sporu zbiorowego 
w chorzowskim zakładzie 
było również to, że dyrek-
cja spółki nie udostępniała 
stronie społecznej informacji 
niezbędnych do prowadze-
nia działalności związkowej. 
– Zarząd nie udzielał nam in-
formacji m. in. na temat śred-
nich stawek zaszeregowania 

pracowników oraz średnich 
płac w grupach zawodowych. 
Naszym zdaniem takie postę-
powanie jest sprzeczne nie 
tylko z naszym Zakładowym 
Układem Zbiorowym Pracy, 
ale także z ustawą o związ-
kach zawodowych – pod-
kreśla przewodniczący. – W 
porozumieniu zarząd zobo-
wiązał się do przekazywania 
nam wszelkich niezbędnych 
informacji, czego nie robił od 
chwili przejęcia naszej fi rmy 
przez Alstom. Umówiliśmy się, 
że szczegółowy tryb wymia-
ny informacji opracujemy na 
osobnym spotkaniu – dodaje 
Karol Pluszczyk. 

Alstom Konstal S.A. na-
leżący do międzynarodo-
wego koncernu Alstom jest 
jednym z czołowych produ-
centów taboru szynowego 
w Polsce.

ŁK

Około 100 osób pikietowało w piątek przed siedzibą Przedsiębiorstwa Robót 
Górniczych „ROW” w Jastrzębiu Zdroju oraz przed jastrzębskim Urzędem Skar-
bowym, domagając się wypłaty zaległych wynagrodzeń.

Pikietowali, bo nie 
dostają wynagrodzeń

Sukces Solidarności 
w Alstom Konstal

Kolejny protest
w Hucie Batory

Pikieta pod siedzibą PRG trwała bardzo krótko, gdyż w budynku nie było nikogo z kierownictwa spółki

W zakładzie 
od kilku miesięcy 
poślizgi w 
wypłatach pensji 
stały się normą.

Foto: TŚD
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W 
sierpniu 1980 
r. robotnicze 
protesty, bę-
dące reakcją 
na podwyżki 

cen mięsa i wędlin, przybrały 
charakter strajku powszech-
nego. Zdecydowanie zare-
agowali na nie mieszkańcy 
Śląska i Zagłębia. 21 sierpnia 
rozpoczął się protest w tarno-
górskim Fazosie, a 28 sierpnia 
ok.1000 górników z nocnej 
zmiany w kopalni Manifest 
Lipcowy w Jastrzębiu (obec-
na Zofi ówka) nie przystąpiło 
do pracy. Spontanicznie do-
łączyli do nich pracownicy 
z 28 kopalń oraz z 28 innych 
zakładów w regionie, w tym 
robotnicy z Huty Katowice 
i Bielskiej Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych. W kopalni 
Manifest Lipcowy powołany 
został Międzyzakładowy Ko-
mitet Strajkowy. 29 sierpnia 
MKS przedstawił swoje postu-
laty rządowej delegacji, która 
przyjechała do kopalni. Gór-
nicy zażądali m.in. zniesienia 
niszczącego rodzinne więzi 
czterobrygadowego czasu pracy 
w górnictwie, wprowadzenia 
wolnych sobót i niedziel oraz 
powstania wolnych związków 
zawodowych. 

2 września, po kilku nie-
udanych próbach rozmów, 
rozpoczęły się kolejne, trwa-

jące ponad dobę negocjacje 
pomiędzy przedstawicielami 

MKS a specjalną komisją rzą-
dową, którym przewodził wi-
cepremier Aleksander Kopeć. 
Górnicy solidarnie poparli 
21 postulatów, opracowa-
nych przez stoczniowców 
z Gdańska i przyjęli je jako 
własne, dodając do nich po-
stulaty branżowe i socjalne. 
Warunkiem podpisania poro-
zumienia było też uwolnienie 
wszystkich więźniów poli-

tycznych, wydanie papierów 
o nietykalności przywódcom 
śląskich strajków oraz podanie 
w głównym wydaniu dzien-
nika telewizyjnego informacji 
o strajkach na Śląsku. 

3 września o 5.40 strony 
podpisały historyczne porozu-
mienie, od tej pory nazywane 
Porozumieniem Jastrzębskim. 
W dokumencie komuni-
styczny rząd zaakceptował 

postulaty strajkujących. Jego 
podpisanie oznaczało zarazem 
zakończenie strajku w regio-
nie. Porozumienie Jastrzęb-
skie, wraz z porozumieniami 
Gdańskim i Szczecińskim, 
doprowadziło do powstania 
Solidarności. To właśnie na 
Śląsku powstała jej największa 

struktura regionalna. Ludzie 
masowo zaczęli zapisywać 
się do związku. Wkrótce po 
strajkach Śląsko-Dąbrowska 
Solidarność liczyła ok. 1,5 
mln członków, a w całej Pol-
sce związek zrzeszał 10 mln 
pracowników.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Zbliża się 31. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, które były impulsem do odzyskania przez Polskę suwerenności 
i początkiem przemian systemowych w kraju. 

Porozumienia Sierpniowe

A MNIE to pasjonuje

Jest właścicielem około 
600 samochodów osobo-
wych. Jego ulubione to 
Alfa Romeo, Lancia i Fiat. 
Posiada również blisko 300 
ciężarówek reklamujących 
piwo. Ale 39-letni Artur 
Siedlecki, związkowiec z 
Solidarności z Elektrocie-
płowni Zabrze nie korzysta 
na drogach ze swojej impo-
nującej kolekcji pojazdów, 
bo wszystkie wykonane 
zostały w skali 1:43.

– Już jako dziecko mia-
łem słabość do aut. Od lat 
kolekcjonuję ich miniaturo-
we modele. Są to wyłącznie 
marki Alfa Romeo, Lancia 
i Fiat. Najbardziej lubię 
modele limitowane, które 
z czasem stają się coraz bar-
dziej cenne – mówi Artur 
Siedlecki.

Około 10 lat temu na 
giełdach wyrobów piwnych 
pojawiły się samochodzi-
ki reklamujące piwo. Pan 
Artur, bywalec tych giełd, 
postanowił połączyć dwa 
zamiłowania. – Uwielbiam 
degustować piwo, nie na 
ilość, lecz na jakość. Od lat 
zbieram również piwne ety-
kiety. Często odwiedzam, 

zwłaszcza nieduże browary 
i smakuję ich wyroby. Gdy 
po raz pierwszy zobaczy-
łem modele ciężarówek 
reklamujących piwo, po-
stanowiłem również włą-
czyć je do swojej kolekcji. 
Wtedy jeden model sporo 
kosztował, około 30 zł. 
Trochę musiałem pocze-
kać, żeby staniały do 10 
zł. Dziś mam ich około 

300 – podkreśla z dumą 
Artur Siedlecki.

Pan Artur żałuje, że nie 
może w całości zaprezen-
tować swojej kolekcji, bo w 
domu nie ma na to miejsca. 
Każdy z samochodzików 
ma tylko 10 cm długości, 
ale przecież ich egzempla-
rzy ma aż 900. Około 100 
aut pan Artur prezentuje w 
specjalnej szklanej gablocie 

Ale pozostałe zmuszony jest 
przechowywać w pudełkach, 
ze względu na ograniczoną 
pojemność półek.

– Szkoda, bo chciałbym 
wszystkimi modelami po-
chwalić się odwiedzającym 
mnie gościom. Satysfakcja 
byłaby wtedy ogromna. Ale 
i tak, co jakiś czas zmieniam 
ekspozycję i prezentuję 
coraz inne samochody. Nie 
wstydzę się swojej pasji, 
a wręcz przeciwnie, cieszę 
się, że ją mam. W zbiera-
niu modeli aut nie jestem 
odosobniony. Znam wielu 
facetów, których to zajęcie 
pasjonuje. Mówi się prze-
cież, że każdy mężczyzna 
powinien mieć w sobie tro-
chę z chłopca – przekonuje 
Artur Siedlecki. 

W życiu pan Artur rów-
nież pozostaje wierny jednej 
z preferowanych przez sie-
bie samochodowych marek. 
Od lat jeździ fi atem. – Obec-
nie użytkuję już siódmy sa-
mochód tej marki i jestem 
z niej bardzo zadowolony. 
Alfa Romeo na razie pozo-
staje poza moim zasięgiem 
– mówi Artur Siedlecki. 

BEA

1. W konkursie mogą wziąć 
wyłącznie osoby posiadające 
talon wydawany przez Zarząd 
Regionu NSZZ Solidarność. 
Talon składa się dwóch części: 
losu oraz kuponu loteryjnego o 
tych samych numerach. Talony 
są odpowiednio oznakowane 
i opieczętowane.

2. Aby wziąć udział w konkursie, 
los należy umieścić w urnie 
losującej najpóźniej do mo-
mentu rozpoczęcia pierwszej 
tury konkursowej.

3. Losowanie osób, które wezmą 
udział konkursie, odbędzie w 
sposób jawny pod nadzorem 
komisji konkursowej.

4. Spośród uczestników festy-
nu będzie wybrane jedno 
lub więcej dzieci, albo inne 
osoby postronne, które będą 
wyciągać po jednym losie 
z urny.

5. Wylosowany kupon będzie 
publicznie pokazany i nastąpi 
odczytanie jego numeru.

6. Wylosowana osoba będzie 
musiała udzielić poprawnej 
odpowiedzi na pytanie kon-
kursowe.

7. Odbiór nagrody nastąpi bez-
pośrednio po stwierdzeniu 
prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie konkursowe.

8. Następnie odbędzie się ko-
lejny akt losowania.

9. W przypadku, kiedy po trzy-
krotnym wezwaniu właści-
ciela wylosowanego kuponu, 
właściciel nie zgłosi się, kupon 
zostanie ponownie wrzuco-
ny do urny, a dana nagroda 
stanie się automatycznie 
przedmiotem następnego 
losowania.

10. W przypadku nieudzielenia 
prawidłowej odpowiedzi na 
pytanie konkursowe nagroda 
przejdzie automatycznie do 
kolejnego losowania.

11. Nagrody, których wartość 
nie przekracza 760 zł, nie 
podlegają opodatkowaniu.

12. Nagrody konkursowe o 
wartości powyżej 760 zł 
są nagrodami mieszanymi, 
tzn. nagroda plus gotówka 
w wysokości należnego po-
datku do potrącenia.

13. Odbiór nagrody będzie po-
twierdzony przy odbiorze 
przez osobę wygrywającą 
i osobę przeprowadzającą 
konkursowe losowanie.

14. Nagrody będą ponumerowane, 
a losowanie rozpocznie się w 
kolejności od najwyższego 
numeru nagrody.

15. Wszelkie reklamacje i za-
strzeżenia należy zgłaszać 
bezpośrednio w trakcie 
losowania u osoby prze-
prowadzającej losowanie.

Regulamin Konkursu
organizowanego przez Tygodnik Śląsko-Dąbrowski 

podczas Pikniku z NSZZ Solidarność Słabość pana Artura do samochodów

Drogę do Porozumień 
Sierpniowych zapocząt-
kował tzw. „Lubelski li-
piec”: robotnicze strajki w 
Świdniku i Lublinie w lipcu 
1980 r. Wkrótce protesty 
zaczęły rozprzestrzeniać 
się na okoliczne regiony, 
by w końcu objąć swym 
zasięgiem całym kraj. 

Najważniejsze strajki 
miały miejsce na Wybrzeżu. 
14 sierpnia protest rozpo-
częli robotnicy ze Stoczni 
Gdańskiej. 18 sierpnia strajk 
objął stocznie szczecińskie. 
Do gdańskiego protestu 
dołączyły delegacje z około 
700 strajkujących zakładów 
z całej Polski. Robotnicy 
sformułowali 21 postulatów, 
ochraniających podstawowe 

prawa socjalno-bytowe ludzi 
pracy i obywateli. Domagali 
się też powołania samorząd-
nych związków zawodowych, 
podwyżek płac, wybudowa-
nia Pomnika Ofi ar Grudnia 
1970 r., zwolnienia więź-
niów politycznych. Obydwa 
protesty zwieńczone zostały 
podpisaniem historycznych 
porozumień z komunistycz-
nym rządem, który przyjął 
żądania robotników. 31 
sierpnia o godz. 8.00 w 
świetlicy Stoczni im. War-
skiego w Szczecinie podpisa-
no Porozumienia Szczeciń-
skie, a następnego dnia o 
godz. 16.00 w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej Porozu-
mienie Gdańskie, kończące 
2-tygodniowy strajk.

Droga do Porozumień Sierpniowych

Górnicy solidarnie poparli 21 postulatów, opracowanych przez stoczniowców z Gdańska i przyjęli je 
jako własne, dodając do nich postulaty branżowe i socjalne

Artur Siedlecki na tle szklanej gabloty z kolekcją modeli samochodów

Górnicy zażądali m.in. 
wprowadzenia wolnych 
sobót i niedziel 
oraz powstania 
wolnych związków 
zawodowych. 

Foto: J. Żak

Foto: TŚD
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Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych przez Zarząd Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność i Stowarzyszenie Pokolenie z 
okazji 30-lecia naszego związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to przedstawiciele środowiska aka-
demickiego, dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. Publikacja została 
opatrzona krótkim wstępem przewodniczącego Komisji Krajowej. 

Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 
Cena wynosi 20 zł. 

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 niezabudowanych 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 skomunikowana. 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 Administracyjnym 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.

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.
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BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosckatowice.pl | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, tel./ fax 32 231-25-27, 
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11, 
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 
10/37, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

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

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

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.

§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2011 r.):  3.366,11 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

Dodatkowe dni wolne w szkole:

Ustawa Kodeks pracy:

Mija 18 lat od tragicznej śmier-
ci przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Jak co roku w Wodzisławiu 
Śląskim w intencji Grzegorza 
Kolosy odprawiona zostanie 
rocznicowa msza święta w 
kościele pw. Najświętszej Marii 
Panny. Nabożeństwo odpra-
wione zostanie w niedzielę 
4 września o godz. 8.30. 
Do udziału w nim zaprasza-
my poczty sztandarowe oraz 
wszystkich członków i sympa-
tyków naszego Związku.

Przypomnijmy: Grzegorz 
Kolosa zginął w wypadku 
samochodowym wieczorem 
4 września 1993 r., gdy wra-
cał z Warszawy z nagrania 
telewizyjnego programu wy-
borczego. Wraz z nim śmierć 
w Koziegłowach ponieśli 
wówczas przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górni-
ctwa Węgla Kamiennego 
„S” Adam Stepecki oraz 
związkowy kierowca Jan 
Tyszkiewicz.

RED

Msza za Grzegorza Kolosę
W momencie 
śmierci 
Grzegorz Kolosa 
miał zaledwie 28 lat

Uroczystości w Dąbrowie Górniczej
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidar-

ność ArcellorMittal Poland zaprasza Komisje Zakładowe „S” wraz 
z pocztami sztandarowymi oraz wszystkich członków i sympatyków 
Związku na uroczyste obchody 31. rocznicy podpisania Porozumień 
Katowickich, którego odbędą się 9 września w Dąbrowie Górniczej.
Program uroczystości:
godz. 10.00 –  Msza św. w sanktuarium pw św. Antoniego Padew-

skiego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu,
godz. 11.30 –  złożenie kwiatów pod Krzyżem znajdującym się za 

bramą główną Huty Katowice oraz uroczystości pod 
pomnikiem Porozumień Katowickich, a następnie 
część artystyczna na stołówce nr 11.

Z
godnie z obowią-
zującym prawem 
dyrektor szkoły 
może wyznaczyć 
poza przerwami 

świątecznymi i feriami 
nawet 10 dodatkowych 
dni wolnych od zajęć dy-
daktycznych.

Dodatkowe dni wolne 
w szkole z reguły są znacz-
nym problemem dla ro-
dziców, którzy muszą na 
ten czas zapewnić opiekę 
dla swoich dzieci. Warto 
wiedzieć, że to nie rodzice 
powinni się martwić o to, 
kto zajmie się ich dziećmi 
wtedy, kiedy nie ma zajęć 
w szkole, ale sama szkoła. 
To dyrektorzy szkół mają 
obowiązek zapewnić opie-

kę tym uczniom, którzy 
mimo braku zajęć przyjdą 
do szkoły.

W nadchodzącym roku 
szkolnym zajęcia rozpo-
czną się 1 września 2011 
r., a skończą 29 czerwca 
2012 r. W szczególnych 
przypadkach w miastach, w 
których odbędą się mecze 
mistrzostw w piłce nożnej 
Euro 2012, zajęcia lekcyj-
ne mogą zakończyć się 
wcześniej.

Szkoła ma obowiązek 
zapewnić opiekę uczniom 
podczas wyznaczonych 
przez dyrektora szkoły 
dodatkowych dni wolnych 
od zajęć dydaktycznych. 
W szkołach podstawowych 
i zasadniczych dyrekto-

rzy mają do dyspozycji 
6 dni, w gimnazjach – 8, 
a w pozostałych – 10 dni. 
Dni wolne mogą być wy-
korzystane w czasie świąt, 
które nie są państwowe, 
lub podczas egzaminów. 
Podczas dni wolnych od 
zajęć szkoła nie może być 
zamknięta, a nauczyciele 
muszą przychodzić do 
pracy.

 Pierwszy ustawowy 
wolny dzień od nauki 
przypadnie 14 paździer-
nika (Dzień Edukacji Na-
rodowej), a następnie 1 
i 11 listopada. Zimowa 
przerwa świąteczna będzie 
trwać od 23 do 31 grudnia. 
Dwutygodniowe ferie zi-
mowe przypadną między 

16 stycznia a 26 lutego 
2012 r. Najwcześniej roz-
poczną je uczniowie z wo-
jewództw dolnośląskiego, 
opolskiego, mazowieckiego 
i zachodniopomorskiego. 
Najpóźniej odbędą się 
w województwie kujawsko
-pomorskim, lubuskim, 
małopolskim, świętokrzy-
skim i wielkopolskim. 
Wiosenna przerwa świą-
teczna rozpocznie się w 
czwartek poprzedzający 
Wielkanoc i zakończy w 
poświąteczny wtorek, czyli 
wypadnie między 5 a 10 
kwietnia 2012 r.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.
Źródło:  www.gazetaprawna.pl

Rok szkolny i dni wolne 
od zajęć dydaktycznych

Mam zamiar złożyć wypo-
wiedzenie umowy o pracę, 
zawartej na czas określo-
ny, z klauzulą o możliwości 
wypowiedzenia. Jak długo 
będzie trwał okres wypo-
wiedzenia? Czy muszę w 
wypowiedzeniu podawać 
datę zakończenia wypo-
wiedzenia, czy wystarczy 
wpisać „za 2-tygodniowym 
okresem wypowiedzenia”? 
Jakie ponadto informacje 
muszą się znaleźć na wy-
powiedzeniu umowy?

Zgodnie z art. 30 § 21 
K.p. okres wypowiedzenia 
umowy o pracę obejmujący 
tydzień lub miesiąc albo ich 
wielokrotność kończy się 
odpowiednio w sobotę lub 
w ostatnim dniu miesiąca. W 
przypadku umowy o pracę 
zawartej na czas określony 
z klauzulą dopuszczającą jej 
wcześniejsze rozwiązanie 
zastosowanie ma wypo-
wiedzenie 2-tygodniowe 

(art. 33 K.p.). Oznacza to, 
że okres wypowiedzenia, 
który w tym przypadku 
jest liczony w tygodniach, 
powinien rozpocząć swój 
bieg w niedzielę i zakończyć 
po 2 pełnych tygodniach 
w sobotę. Jeśli pracodawca 
otrzyma wypowiedzenie w 
tym tygodniu, tzn. do dnia 
13 sierpnia włącznie, to 
umowa rozwiąże się w so-
botę, 27 sierpnia. Sobota 27 
sierpnia będzie więc ostatnim 
dniem zatrudnienia w tym 
zakładzie, bez względu na 
to, czy dzień ten jest dniem 
wolnym czy roboczym dla 
pracownika.

Na wypowiedzeniu na-
leży podać:
•  d a t ę  s p o r z ą d z e n i a 

pisma, 
•  określenie stron umowy 

o pracę i jej rodzaj 
•  oraz tryb rozwiązania 

umowy (np. 2-tygodnio-
we wypowiedzenie). 

 Wypowiedzenie jest 
jednostronnym oświad-
czeniem woli i powinno 
być opatrzone podpisem 
osoby, która dokonała tej 
czynności. Dla celów do-
wodowych warto także 
pozyskać podpis osoby re-
prezentującej pracodawcę 
oraz datę odbioru pisma 
przez tę osobę. Data odbioru 
pisma przez osobę upraw-
nioną przez pracodawcę jest 
o tyle istotna, że dopiero 
moment, w którym druga 
strona mogła się z treścią 
oświadczenia woli realnie 
zapoznać, powoduje, że 
okres wypowiedzenia może 
rozpocząć swój bieg. Wynika 
tak z art. 61 § 1 K.c. (w zw. 
z art. 300 K.p.), zgodnie z 
którym oświadczenie woli, 
które ma być złożone innej 
osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki 
sposób, że mogła zapoznać 
się z jego treścią.

Oświadczenie o wy-
powiedzeniu umowy o 
pracę będzie więc złożo-
ne pracodawcy wówczas, 
gdy doszło do niego w 
sposób umożliwiający 
mu zapoznanie się z jego 
treścią. Z tego też wzglę-
du nie zaleca się poda-
wania daty rozwiązania 
umowy o pracę w treści 
wypowiedzenia, gdyż nie 
można mieć pewności, że 
pracodawca pismo otrzy-
ma w pożądanym przez 
nas czasie, czyli np. w 
tym tygodniu (np. pra-
codawca jest na urlopie i 
pismo trafi na jego biurko 
dopiero w najbliższy po-
niedziałek, a w zakładzie 
pracy nie ma innej osoby, 
która może reprezentować 
pracodawcę w sprawach 
pracowniczych).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Jak napisać wypowiedzenie umowy na 
czas określony i co powinno zawierać
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