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Z okazji zbliżającej się Barbórki życzę wszystkim górnikom i pracownikom kopalń bezpiecznej pracy, 
której niech zawsze towarzyszy powszechny szacunek oraz godziwa wypłata. 

Życzę Wam, aby Święta Barbara nieustannie otaczała opieką Was oraz Wasze rodziny. 
Szczęść Boże

Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 

ZDANIEM EKSPERTA

Coraz więcej Polaków 
pracuje na kontraktach 
utrudniających funkcjo-
nowanie i korzystanie z 
podstawowych zdobyczy 
cywilizacyjnych. Ludzie 
zatrudnieni na umowach śmie-
ciowych mają duże problemy 
z wzięciem długookresowych 
kredytów w banku, nie mó-
wiąc już o zabezpieczeniu
emerytalnym – powiedział 
TŚD prof. Juliusz Gardawski, 

kierownik Katedry Socjologii 
Ekonomicznej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.
W wywiadzie prof. Gardaw-
ski odniósł się też do sku-
teczności dialogu społecz-
nego i wyzwań, jakie stoją 
przed organizacjami związko-
wymi w obliczu globalizacji, 
wzrostu konkurencji między-
narodowej oraz przekształceń 
technologicznych.
» STRONA 5

Niestety umowy śmieciowe
wymknęły się spod kontroli

W 
swoim ex-
pose pre-
mier Donald 
Tusk jednym 
tchem zapo-

wiedział zrównanie wieku 
emerytalnego dla kobiet i męż-
czyzn oraz wydłużenie go do 
67 lat. – Wydłużenie wieku 
emerytalnego, przy braku 
przygotowania rynku pracy 
dla ludzi w wieku 50+ i 60+ 
oraz tak wysokim bezrobociu 
wśród ludzi młodych, jest 
strzałem w kolano – ocenia 
związkowy ekspert Bożena 
Borys-Szopa, która w latach 
2006-2008 pełniła funkcję Głów-
nego Inspektora Pracy.

Zdaniem związkowców 
premier wykazał się ogromną 
ignorancją zapowiadając, że na 
skrócenie lat pracy będą mogli 
liczyć tylko górnicy zatrudnie-
ni bezpośrednio przy wydo-
byciu. – Nie da się podzielić 
stanowisk pracy pod ziemią. 
Czym różni się praca górnika 
bezpośrednio przy wydobyciu 
od pracy górnika przy likwida-
cji wyrobiska? – pyta Bożena 
Borys-Szopa. 

Nie chodzi tylko o górników. 
Jest cała masa zawodów, dla 
których wydłużanie lat pracy 
niesie ogromne ryzyko. – Nie 
rozmawiamy tylko o osobach 
zatrudnionych w administracji 
rządowej, samorządowej czy 
pracownikach naukowych. Po-

patrzmy na kobiety i mężczyzn 
pracujących ciężko fi zycznie – 
mówi Bożena Borys-Szopa.

Związkowcy przypominają, 
że wciąż w warunkach szkodli-
wych zatrudnionych jest wielu 
pracowników, chociaż więk-
szość z nich utraciła prawo do 
przechodzenia na emerytury 
pomostowe. – Czy to oznacza, 
że ludzie nie będą już pracować 
w warunkach szkodliwych. 
Będą, tylko w wydłużonym 
czasie pracy. Nad rządowymi 
propozycjami trzeba się pochylić 
z całą odpowiedzialnością i po-
kazać stanowiska wymagające 
szczególnych zdolności psycho-
fi zycznych – dodaje.

Związkowcy argumentują, 
że nawet w groźbie kryzysu, 
przy załamaniu demografi cz-
nym i ogromnym zadłużeniu 
ZUS, nie można sięgać do 
kieszeni najuboższych. Pra-
cownicy, którzy nie będą w 
stanie dopracować do 67 lat 
zostaną skazani na niskie renty 
i biedę. – Mnóstwo czynności 
wykonują nie roboty tylko 
ludzie, którzy po 40 latach 

ciężkiej pracy powinni sami 
odpowiedzieć na pytanie, 
czy mają jeszcze siłę praco-
wać – przekonuje Bożena 
Borys-Szopa.

Zdaniem Sławomira Ciebiery, 
wiceprzewodniczącego Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności, to 
właśnie kwestia dobrowolno-
ści powinna być kluczowa w 
dyskusji o wydłużaniu wieku 
emerytalnego.

Związkowcy są przekonani, 
że oprócz pozostawienia pra-
cownikom możliwości wyboru 
trzeba jeszcze odpowiedzieć na 
pytanie: Czy zakłady pracy są 
przygotowane do zatrudniania 
starszych pracowników? – Nie 
są. Nie znam takiego zakładu 
z branży motoryzacyjnej w 
naszym regionie, w którym 
byłaby prowadzona jasna po-
lityka zatrudnienia wobec pra-

cowników w wieku 50+ – mówi 
Sławomir Ciebiera. 

Jego zdaniem jest odwrot-
nie, pracodawcy łatwo rozstają 
się ze starszymi pracownika-
mi. Eliminują ich z powodu 
jakiegokolwiek uszczerbku 
na zdrowiu. – Z jednej stro-
ny pracodawcy alarmują, że 
musimy dłużej pracować, bo 
system emerytalno-rentowy 
się załamuje, a z drugiej chcą 

zatrudniać tylko najbardziej 
efektywnych pracowników. 
Jeżeli rząd proponuje wydłu-
żenie wieku emerytalnego, to 
powinien wprowadzać udo-
godnienia dla pracodawców, 
zatrudniających pracowników w 
wieku 50+. Ci z kolei, powinni 
być szczególnie chronieni. Je-
żeli pracownik straci zdolność 
u danego pracodawcy, to jego 
obowiązkiem powinno być 
znalezienie innego stanowi-
ska dla tego pracownika, żeby 
dopracował do 67 roku życia 
– przekonuje Ciebiera.

Przypomina, że wprowa-
dzany kilka lat temu przez rząd 
program 50+ okazał się klapą i 
nikt nie wyciągnął wniosków 
z porażki. Program miał pro-
mować pracę w niepełnym 
wymiarze godzin dla osób 
starszych, wspierać najstarsze 
grupy wiekowe na rynku pracy 
w aktywnym poszukiwaniu 
zatrudnienia oraz pomagać w 
podnoszeniu kwalifi kacji. Rząd 
miałby fi nansować pracodaw-
com kursy dla osób w wieku 
50+. – Konia z rzędem temu, 
kto wskaże choćby jedną osobę 
w wieku 50+, która znalazła 
pracę z umową o pracę na czas 
nieokreślony, bo tylko o takich 
umowach możemy rozmawiać, 
jeśli chcemy przedłużać wiek 
emerytalny – mówi Bożena 
Borys-Szopa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Wydłużenie wieku emerytalnego to bardzo poważna sprawa. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie grupy 
zawodowe i zwrócić szczególną uwagę na pracowników wykonujących ciężkie prace fi zyczne 
oraz zatrudnionych na liniach produkcyjnych – podkreślają związkowcy.

Nie jesteśmy przygotowani na 
wydłużanie wieku emerytalnego

Popatrzmy na kobiety i mężczyzn pracujących ciężko fi zycznie. Czy po 40 latach mają jeszcze siłę pracować?

Reklama

Z okazji święta górniczego, 
składam najlepsze życzenia 

wszystkim Górnikom,
Waszym Rodzinom, 

Bliskim i Współpracownikom. 
Niech św. Barbara 

ma Was zawsze w swojej opiece.
Szczęść Wam Boże!

Zbigniew Ziobro
lider „Solidarnej Polski”

Najmłodszy muzyk ma 
13 lat, a najstarszy 81. 
– Pan Bóg musiał pomy-
lić moją datę urodzenia, 
bo przeskoczę niejedne-
go 20-latka – mówi nes-
tor i kapelmistrz orkiestry 
Józef Słodczyk. Orkiestra 
to ostatnia ostoja tradycji 
górniczej w Bytomiu. 
Co roku w Barbórkę gra 
„pobudki”.
» STRONA 8

Bytomska
orkiestra

4 grudnia górnicy z ko-
palni Anna w Pszowie 
po raz ostatni przejdą 
w uroczystej procesji 
do miejscowej bazyliki. 
Zaniosą tam obraz św. Bar-
bary, przed którym od lat 
modlili się gwarkowie 
z Anny. Będzie to ich pożeg-
nanie z zakładem, w któ-
rym po 179 latach wyczer-
pały się zasoby węgla.
» STRONA 4

Ostatnia 
Barbórka

GÓRNICTWO TRADYCJA

Pracownicy, którzy 
nie będą w stanie 
dopracować do 67 lat, 
zostaną skazani na 
niskie renty i biedę.

Foto: internet



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 30.11.2011 |  Nr 47/2011  www.solidarnosckatowice.pl2
TRZY pytania
Jan Ludwiczak, w 1981 roku przewodniczący Solidarności
w kopalni Wujek w Katowicach

Górnicy z Wujka zginęli, narażając się dla mnie
Noc z 12 na 13 grudnia 1981 r. była 
niezwykle dramatyczna dla Pana i pań-
skiej rodziny. Jak przeżyliście chwile 
Pana zatrzymania?

– Bardzo tragicznie, zwłaszcza żona 
i dzieci. Dla nich były to chwile ogrom-
nego strachu. Nigdy nie zapomnimy 
drzwi rozwalonych przez milicję. Na 
drugi dzień koledzy z kopalni wstawili 
nowe drzwi. Pocieszali moją roztrzęsio-
ną rodzinę. Mówili, że Jasiu na pewno 
zostanie wypuszczony z więzienia. A ja 
wyszedłem dopiero po roku.   
Czy spodziewał się Pan, że górnicy z 
Wujka z ogromną determinacją rozpo-
czną strajk w kopalni na znak solidar-
ności ze swoim przewodniczącym?

– Takiej determinacji i solidarności 
moich kolegów nie mogłem przewidzieć. 
Gdy w więzieniu dowiedziałem się o 
zabitych i rannych w kopalni Wujek, to 
się popłakałem.  To było chyba trzy dni 
po tej tragedii. Dwóch zabitych górni-
ków znałem osobiście: Zbigniewa Wilka 
i Józefa Czekalskiego, który mieszkał 
niedaleko mnie. Szczegóły poznałem 

dopiero przed samą Wigilią, gdy moja 
córka przyjechała do więzienia. Przy-
wiozła mi jakieś ubrania, bo zabrano 
mnie tylko w samej koszulce. Jeden z 
internowanych dał mi sweter. To był 
profesor Walerian Pańko. Od tragedii 
na Wujku minęło 30 lat, a ja nigdy nie 
zapomnę o górnikach, którzy stanęli 
w mojej obronie. Wciąż o nich myślę, 
wszystkich jest mi bardzo żal, cały czas 
im dziękuję. Wciąż utrzymuję kontakt 
z ich rodzinami. W stanie wojennym 

przynosiłem im paczki, fundowane 
przez podziemną Solidarność. 
8 grudnia, w przededniu drugiej rocz-
nicy wydarzeń na Wujku został Pan za-
trzymany na 24 godziny pod Krzyżem 
upamiętniającym ofi ary pacyfi kacji, 
a następnie pobity podczas przesłu-
chania. Wtedy w Polsce jeszcze trwał 
stan wojenny. Czy warto było aż tak 
się narażać?

– Wtedy warto było narażać się dla 
wszystkiego, co służyło ludziom. Górnicy 
z Wujka zginęli, narażając się dla mnie. 
Oddanie im hołdu i zapalenie znicza 
pod krzyżem upamiętniającym krwa-
wą pacyfi kację było i wciąż jest moim 
obowiązkiem. Ja  bardzo często chodzę 
w to miejsce. Niezwykle przeżyłem wy-
roki uniewinniające zomowców, którzy 
strzelali do strajkujących górników. Po 
latach zostały ukarane płotki, a rekiny 
wciąż pozostają na wolności. Uważam 
jednak, że kary dla zomowców są nie-
adekwatne do popełnionych przez nich 
czynów. 

BG

Gdy dowiedziałem się 
o zabitych i rannych 
na Wujku, to się 
popłakałem. Wciąż o 
nich myślę, wszystkich 
jest mi bardzo żal, cały 
czas im dziękuję. 

LICZBA tygodnia

30 
tyle kopalń węgla kamiennego funkcjo-
nuje obecnie w Polsce, podczas gdy w 
końcu lat 80. było ich 70. Węgiel kamien-
ny odgrywał kluczową rolę w gospodarce 
okresu powojennego. W latach 70-tych 
pod względem wydobycia zajmowaliśmy 
4 miejsce na świecie, pozyskując nawet 
200 mln ton rocznie. Przejście na gospo-
darkę rynkową w 1989 roku spowodowa-
ło znaczne ograniczenie wydobycia i likwi-
dację kopalń. Obecnie eksploatacja złóż 
węgla kamiennego prowadzona jest na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Lubelskim. Na 
Śląsku przetrwały jedynie najbardziej do-
chodowe kopalnie, które zrzeszyły się w 
spółkach węglowych. Natomiast na Lubel-
szczyźnie górnictwo rozwinęło się stosun-
kowo niedawno, bo w latach 80. Funkcjo-
nuje tam tylko jedna kopalnia Bogdanka.

WIEŚCI z gospodarki
» CO ZA NIESPODZIANKA. Minister fi nansów najpierw 
zapowiadał, że ma trzy wersje budżetu optymistyczną, rea-
listyczną i pesymistyczną. I teraz wybrał... tzw. realistyczną 
oczywiście. Jak na pracowity i odpowiedzialny rząd przystało. 
Projektu budżetu zakłada wzrost PKB o 2,5 proc, a defi cyt 
budżetowy ma wynieść 35 mld zł. Infl acja spadnie do 2,8 
proc., ale bezrobocie pozostanie na tym samym poziomie co 
w 2010 roku, czyli ok. 12,3 – 12,4 proc. 
Resort fi nansów w uzasadnieniu projektu, jak to się sprytnie 
mówi – „nie wyklucza istnienia szeregu ryzyk negatywnych 
dla tej prognozy”. Po ludzku mówiąc, nie ma szans, aby ta 
prognoza się spełniła, ale co nam szkodzi pomarzyć. 

» BEZROBOCIE WŚRÓD OSÓB PO 50. ROKU życia 
wzrosło w ciągu roku o ponad 6 proc. – poinformował GUS. 
W tym samym czasie bezrobocie wśród ludzi młodych, którzy 
nie przekroczyli 25. roku życia, spadło o 0,7 pkt procentowego. 
W tej chwili bez pracy pozostaje 401 tysięcy absolwentów. Młody, 
więc bezrobotny. Stary, więc bezrobotny. Życiowa perspektywa. 

» AŻ 32,5 MLD ZŁOTYCH WYNOSIŁA w sierpniu ogólna 
kwota niespłaconych zobowiązań Polaków. Ponad 2 mln osób 
ma problem z regulowaniem zobowiązań – wynika z raportu 
opracowanego przez BIG InfoMonitor, fi rmę prowadzącą Rejestr 
Dłużników. Zobowiązania wynikają z niezapłaconych rachunków 
za energię elektryczną, gaz, telefon, czynszu za mieszkanie oraz 
z tytułu alimentów i niespłacanych kredytów konsumpcyjnych i 
hipotecznych. Trzeba doprecyzować. 2 mln nie płaci zobowiązań, 
problem z regulowaniem zobowiązań ma znacznie więcej osób. 

» W UBIEGŁYM TYGODNIU ZGODNIE z zapowiedziami 
Fiat zamknął fabrykę w Termini Imerese na Sycylii. Zakład 
funkcjonował przez 41 lat. 1600 pracowników fi rmy do 
końca roku przebywa na urlopach. Niewykluczone, że w fabry-
ce będą montowane chińskie auta, ale potwierdzenia takiej 
informacji jeszcze nie ma. Media poinformowały, że związki 
zawodowe zaapelowały do rządu o jak najszybsze znalezienie 
rozwiązania i zapewnienie miejsc pracy załodze.

» CHINY SZYKUJĄ SIĘ DO KUPOWANIA przedsiębiorstw 
w zadłużonej Europie – ostrzega Reuters. Minister handlu 
Chińskiej Republik Ludowej Chen Deming zapowiedział, że 
w przyszłym roku Pekin wyśle do Europy delegację, która bę-
dzie badała perspektywy handlowe i inwestycyjne. – Kraje 
europejskie stoją w obliczu kryzysu długów publicznych i 
mają nadzieję, że uda im się wymienić aktywa na gotówkę, 
chciałyby więc, aby zagraniczny kapitał kupował ich przedsię-
biorstwa. Będziemy się bacznie przyglądać i wspierać takie 
przedsięwzięcia – zapowiedział chiński minister.
Zapewniamy, że bacznie się przyglądają już od dłuższego 
czasu, czekają na sezonową wyprzedaż w Europie. Ten shop-
ping Chińczyków będzie dla Europejczyków bardzo bolesny. 

» JEDEN Z OSTATNICH POLSKICH BANKÓW – bank 
PKO BP zagrożony jest obniżeniem ratingu przez agencję 
Moody’s Investors Service z powodu możliwości cofnięcia 
rządowego wsparcia. W takiej samej sytuacji znalazło się 87 
banków z 15 europejskich państw. Agencja poinformowała, 
że ratingi tych banków zostały umieszczone na liście obser-
wacyjnej ze wskazaniem do ich obniżenia. Są wśród nich 
m.in. BNP Paribas, Societe Generale, Credit Suisse oraz UBS.

OPRAC. AGA, NY

CHODZI O TO zwłaszcza...

K
ilka lat temu pewien reporter 
radiowy nagrywając materiał 
barbórkowy na jednym z przyko-

palnianych osiedli zapytał 10-letniego 
chłopca: – Czy wiesz, kto to jest Skarb-
nik? – No przecież wiadomo – odpo-
wiedział małolat zdziwiony niewiedzą 
reportera. – To jest tyn, co zbiyro piy-
niądze. Albo pacholę nie miało okazji 
zapoznać się z górniczymi legendami, 
albo po prostu nie miało żadnych złu-
dzeń, że na dole mieszka ktoś, kto pra-
cowitym górnikom pomaga i ostrzega 
ich przed niebezpieczeństwem, a tym 
leniwym lub śpiącym w robocie robi 
złośliwe psikusy. Małolat ogląda telewi-
zję i wie, że „tyn co zbiyro piyniądze”, 
to tak naprawdę nazywa się minister 
fi nansów i, odwrotnie niż Skarbnik, 
pracowitym nie pomaga, tylko robi 
im złośliwe psikusy.

Według podań Skarbnik bardzo 
nie lubił też górników, którzy na dole 
gwiżdżą lub przeklinają. Dlatego jeśli 
słyszycie górnika, który namiętnie 
używa słów uważanych za nieparla-
mentarne, to nie myślcie, że jest źle 
wychowany, on i tak, tu na górze, wy-
krzykuje z siebie zaledwie cząstkę tego, 
co chciał z siebie wykrzyczeć na dole, 
ale z szacunku dla Skarbnika trzymał 
język za zębami. 

Górnicze święto, czyli Barbórka, 
już za parę dni. 25 listopada kolejarze 
czcili swoją patronkę, świętą Katarzy-
nę. Te tradycje, całe szczęście, trwają. 
Ale jest mnóstwo profesji, które albo 
zapominają o swoich patronach, albo 
ich nie mają. Etos zawodu i tradycje 
wydają się dziś wielu reliktem, obcia-
chem. Natomiast Dzień Spódnicy, Dzień 
Sprzątania Biurka, Dzień Rozrzutności 
i tym podobne rosną w siłę. A że to są 
święta marketingowców, którzy chcą 
wcisnąć klientom przy tej okazji ciuchy, 
środki czystości czy w ogóle sprzedać 
dużo wszystkiego, to o tym cicho sza. 
Nowinki łykamy jak pelikany. 

Już słyszę argumenty drugiej strony, 
że te święta z patronami to też „chłyt” 
marketingowy, a takie na przykład 

Andrzejki to spisek producentów pa-
rafi ny. No bo, kto zarabia na laniu tzw. 
wosku? Od razu wesprę drugą stronę 
dodając, że przy takiej argumentacji 
ogromny cień podejrzeń powinien też 
paść na miejskie przedsiębiorstwa wodo-
ciągów i kanalizacji. Wszak leje się wosk 
na wodę. Zgodnie z tradycją powinno być 
przez klucz, ale to urządzenie jest akurat 
wieloandrzejkowego użytku, więc teoria 
marketingowego spisku ślusarzy pada. 
Gdyby się lało parafi nę przez zamek, to 
co innego. Buty, które układają do progu 
panny spieszące się do zamążpójścia, to 
brzmi w dzisiejszych czasach zupełnie 
absurdalnie. W tej kwestii (oczywiście 
zamążpójścia, a nie kupowania butów) 
panny raczej nie wykazują pośpiechu. 

Mają, jeśli można to tak ująć, pewną re-
zerwę demografi czną:)

Ale jest jedna tradycyjna andrzejko-
wa wróżba, powtarzająca się też w Wi-
gilię, w której można dostrzec spory 
potencjał marketingowy. Rzecz polega 
na tym, że w andrzejkowy lub wigi-
lijny wieczór panna wychodzi przed 
dom czy też M-3 i nasłuchuje, z któ-
rej strony szczeka pies. Z tej, z której 
zaszczeka, przyjdzie kiedyś przyszły 
współpodatnik małżeńskiego rozli-
czenia PIT. Dla mieszkanek blokowisk 
czy podmiejskich domkowisk ta wróż-
ba ma sprawdzalność nawet większą 
niż prognoza pogody w telewizji. Pies 
szczeka z każdej strony.

Czasami robi coś jeszcze, co, gdyby 
opodatkować, w mig załatałoby dziu-
rę budżetową, a minister finansów 
przestałby lać parafi nę przez dziurkę 
od klucza i zastanawiać się czy to, co 
wyszło, jest spowolnieniem, recesją, 
kryzysem czy zieloną kartą dla jego 
dzieci. Gospodarka rozwijałby się tak, 
że mucha nie siada, a w każdym razie 
nie na tym zielonym trawniku.

JEDEN Z DRUGĄ:)

W andrzejkowy wieczór panna 
wychodzi przed dom czy też 
M-3 i nasłuchuje, z której
strony szczeka pies. 
A pies szczeka 
z każdej strony.

Foto: w
ikipedia.pl
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T
o będą obchody na 
niespotykaną skalę. 
W niektórych me-
diach pojawiają się 
informacje, że my 

czcimy stan wojenny. Absolut-
nie nie. Stan wojenny to jest 
plama na honorze Polaków, 
szczególnie wtedy rządzących. 
My chcemy podczas obchodów 
uczcić i oddać cześć bohaterom 
tamtych czasów. Tym, którzy 
oddali życie za wolną Polskę, 
od których wszystko się za-
częło – podkreślał Dominik 
Kolorz, przewodniczący Ślą-
sko-Dąbrowskiej Solidarności 
podczas konferencji prasowej 
poświęconej przygotowaniom 
do uroczystości. 

Wzięli w niej udział przed-
stawiciele instytucji i organi-
zacji wchodzących w skład 
Krajowego Obywatelskiego 
Komitetu Obchodów 30. Rocz-
nicy Wprowadzenia Stanu Wo-
jennego i Wydarzeń Grudnia 
1981. To m.in. Stowarzyszenie 
Pokolenie, Społeczny Komi-
tet Pamięci Górników KWK 
Wujek Poległych 16.12.1981, 
Instytut Pamięci Narodowej i 
NSZZ Solidarność. Gościem 
konferencji był Jan Ludwiczak, 
pierwszy przewodniczący 
Solidarności w KWK Wujek, 
internowany w nocy z 12 na 
13 grudnia. Jego zwolnienie 
stało się jednym z postulatów 
strajkujących górników.

Honorowy patronat nad 
uroczystościami objął prezy-
dent RP Bronisław Komorow-
ski. Do udziału w obchodach 
30. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego zaproszeni 
zostali wszyscy premierzy 
III Rzeczypospolitej od Ta-
deusza Mazowieckiego do 
Donalda Tuska oraz Lech 
Wałęsa. – Niestety, pierwszy 

przewodniczący Solidarności 
przyjedzie do kopalni Wujek 
nie 16, a 1 grudnia. Jest nam 
przykro z tego powodu. Jako 
komitet zrobiliśmy wszyst-
ko, żeby pan prezydent był 
obecny na uroczystościach 
16 grudnia – powiedział Do-
minik Kolorz.

Podkreślił, że ideą obchodów 
jest upamiętnienie bohaterów 
tamtych dni, przekazanie tej 
pamięci młodszym pokole-
niom. Dlatego przygotowane 
zostało widowisko multime-
dialne przed kopalnią Wujek, 
dlatego przygotowano koncert 
rockowy w Spodku i inne im-
prezy takie jak: pokazy fi lmów, 
rekonstrukcje historycznych 
wydarzeń, wystawy czy prelek-
cje historyczne. – Taka forma 
obchodów powinna się pozy-

tywnie wkomponować w całe 
środowisko lokalne. Pokolenie 
Solidarności jest coraz starsze, 
a ci, którzy urodzili się w 1981 
roku, niewiele wiedzą o tam-
tych czasach. Przez takie wy-
darzenia chcemy przypomnieć 
młodym ludziom, co robili ich 
dziadkowie, żeby oni mogli 
żyć w wolnym kraju – dodał 
przewodniczący Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności.

Andrzej Rozpłochowski, 
pełnomocnik marszałka wo-
jewództwa śląskiego i szef 
komitetu organizacyjnego 
obchodów podkreślił, że stan 
wojenny był złem i stanął na 
drodze Polaków do demokracji. 
Tymczasem od kilku lat ukuwa 
się przekonanie, że przemiany 
w obozie socjalistycznym za-
częły się w 1989 roku w Polsce 

wraz z okrągłym stołem oraz w 
NRD wraz z obaleniem Muru 
Berlińskiego. – To jest bardzo 
ważne, żeby przy okazji rocz-
nicy wprowadzenia stanu 
wojennego przypominać, 
że jest to nieprawda. Naród 
polski na drogę do wolno-
ści wstąpił już w 1980 roku i 
przez 16 miesięcy próbował tę 
demokrację wprowadzać. 13 
grudnia władze komunistycz-
ne wprowadziły stan wojenny, 
powstrzymując drogę Polaków 
do wolności na 8 lat – zazna-
czył Rozpłochowski.

Członkowie Komitetu pod-
kreślali, że centralne obchody 
30. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego nieprzy-
padkowo są organizowane w 
naszym regionie. To właśnie 
Śląsk i Zagłębie zapłaciły naj-

wyższą cenę za opór przeciwko 
stanowi wojennemu. To tutaj 
była największa skala strajków 
i najwięcej ofi ar wyrzuconych 
z pracy, bitych, internowa-
nych i skazywanych na kary 
więzienia. To tutaj polała się 
pierwsza krew stanu wojen-
nego. – Nie można budować 
teraźniejszości i przyszłości 
bez znajomości przeszłości, 
bo historia ma to do siebie, 

że lubi się powtarzać – dodał 
Andrzej Rozpłochowski.

Tramwaj jeżdżący po Ka-
towicach, plakaty, billboardy, 
spoty telewizyjne oraz wkładki 
do lokalnych gazet w technice 
3D wraz z okularami – to tylko 
niektóre formy promocji ob-
chodów. Już teraz na stronie 
internetowej www.grudzien81.
pl można znaleźć wiele cieka-
wych informacji. Znajdują się 
tam m.in. opisy wydarzeń sprzed 
30 lat, wywiady z osobami, które 
przyczyniły się do uświetnie-
nia rocznicy oraz z muzyka-
mi zaproszonymi do udziału 
w koncertach. Informacje na 
temat wydarzeń związanych z 
obchodami są również publiko-
wane na solidarnosckatowice.
pl oraz ipn.gov.pl.

AGNIESZKA KONIECZNY

Widowisko multimedialne, koncert rockowy, koncert NOSPR i wiele imprez towarzyszących – już za 
kilkanaście dni w naszym regionie rozpoczną się centralne obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Wkrótce 30. rocznica

12/13 grudnia 
Początek obchodów 30. 
rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego

godz.19. 30 – Teatr Ślą-
ski w Katowicach, koncert 
„Internowani w Teatrze”, 
wystąpią: Jan Pietrzak, Do-
minika Świątek, Andrzej 
Kołakowski, pieśni obozowe 
z Zabrza-Zaborza wykona 
Mirosław Kańtor (pokaz za-
mknięty, ale będzie transmi-
towany na telebimie przed 
teatrem)

godz. 00.00 – schody Te-
atru Śląskiego w Katowicach, 
rozpoczęcie odczytywania 
listy osób zabitych i represjo-
nowanych na terenie obec-
nego woj. śląskiego w latach 
1981-1989, prowadzenie dr 
Andrzej Drogoń, dyrektor 
Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Katowicach 
(zakończenie odczytywania 
ok. godz. 5.00)

13 grudnia
godz. 12.00 – zbiórka 

przed bramą zakładu karnego 
w Zabrzu Zaborzu (dawny 
ośrodek internowania), 
ul. ks. Pawła Janika 12

godz. 13.00 – msza św. w 
intencji Ojczyzny i ofi ar stanu 
wojennego, kościół pw. św. 
Jadwigi w Zabrzu-Zaborzu, 
ul. Wolności 504

godz. 14.00 – złożenie 
kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą miejsce inter-
nowania działaczy NSZZ 
Solidarność

godz. 14.30 – spotkanie 
opłatkowe byłych inter-
nowanych i zaproszonych 
gości, Zabrze, ul. Świętego 
Floriana 9

godz. 17.30 – Archika-
tedra Chrystusa Króla w 
Katowicach, koncert Naro-
dowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia wraz z 
chórami Filharmonii Śląskiej 

i Camerata Silesia pod ba-
tutą Jerzego Maksymiuka, 
w programie: III Symfonia 
Ludwiga van Beethovena 
oraz „Exodus” Wojciecha 
Kilara, po koncercie msza 
święta w intencji Ojczyzny 
i wszystkich ofi ar stanu wo-
jennego

14 grudnia
Obchody 30. rocznicy 
rozpoczęcia podziemnego 
strajku w kopalni Piast 
w Bieruniu

godz. 06.15 – uroczysta 
masówka w cechowni

godz. 10.00  – msza 
święta w intencji górni-
ków, którzy brali udział 
w pamiętnym proteście, 
kościół  parafialny pw.
św. Barbary w Bieruniu, 
ul. Kościelna 3

godz. 12.00 – uroczysta 
akademia w Powiatowym 
Zespole Szkół w Bieruniu, 

ul. Granitowa 130, udział 
zapowiedział m.in. wicepre-
mier Waldemar Pawlak

15 grudnia
Obchody 30. rocznicy 
pacyfi kacji kopalni Ma-
nifest Lipcowy w Jastrzę-
biu Zdroju 

godz. 08.00 – msza św. w 
intencji ofi ar stanu wojenne-
go, kościół pw. Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła 
w Jastrzębiu Zdroju – tzw. 
„kościół na górce”, ul. Po-
piełuszki 1 A

godz. 10.00 – złożenie 
kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą wydarzenia 
grudnia 1981 roku, cechow-
nia kopalni Zofi ówka

godz. 12.00 – uroczysta 
akademia w jastrzębskim 
kinie Centrum, al. Józefa 
Piłsudskiego 27, wręczenie 
odznaczeń nadanych przez 
prezydenta RP

godz. 14.00 – koncert 
Jana Pietrzaka w kinie Cen-
trum 

16 grudnia
Obchody 30. rocznicy pa-
cyfi kacji kopalni Wujek 
w Katowicach

godz. 16.00 – msza świę-
ta w intencji Ojczyzny i po-
ległych górników z Wujka, 
kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego ul. Piękna 
8, Katowice

godz. 17.30 – przemarsz 
pod Pomnik-Krzyż

godz. 18.00 – uroczysto-
ści pod Pomnikiem-Krzyżem, 
Plac NSZZ Solidarność przy 
kopalni Wujek

godz. 18.30 – plenerowe 
widowisko multimedialne 
pt. „16.12.81” na Placu NSZZ 
Solidarność, wystąpią m.in. 
Anna Serafińska, Ryszard 
Rynkowski, Olgierd Łuka-
szewicz, zespół Luxtorpeda, 

De Press, Muniek Staszczyk, 
Paweł Kukiz i Janusz Yanina 
Iwański z zespołem, widowi-
sko będzie transmitowane 
przez TVP

17 grudnia
godz. 17.30 – koncert pt. 

„Droga do wolności”, hala 
Spodek w Katowicach, wystą-
pią T.Love, Robert Brylewski, 
Maciej Maleńczuk, Shakin’ 
Dudi, Luxtorpeda, Lombard, 
Habakuk i Chemia, prowa-
dzenie: Paweł Kukiz. 

22 grudnia
Obchody 30. rocznicy 
wydarzeń grudniowych 
w Hucie Katowice w Dą-
browie Górniczej

godz. 16.00 – spotka-
nie uczestników strajku w 
Hucie Katowice w grudniu 
1981 roku i koncert zespołu 
Salake, Biblioteka Miejska 
w Dąbrowie Górniczej 

Szczegółowy program najważniejszych wydarzeń w naszym regionie:

Tramwaj jeżdżący 
po Katowicach, 
plakaty, billboardy, 
spoty telewizyjne 
– to tylko niektóre 
formy promocji 
obchodów.
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4 grudnia górnicy z ko-
palni Anna w Pszowie 
po raz ostatni przejdą 
w uroczystej  procesji 
do miejscowej bazyliki. 
Zaniosą tam obraz św. 
Barbary, przed którym 
od lat gwarkowie z Anny 
modlili się w cechowni 
kopalni. Będzie to za-
razem ich pożegnanie z 
zakładem, w którym po 
179 latach funkcjono-
wania wyczerpały się 
zasoby węgla.

Wydobycie w kopalni 
Anna, nazywanej piesz-
czotliwie przez miesz-
kańców Pszowa Anienką, 
zakończy się pod koniec 
lutego 2012 roku. – Ale z 
Anną chcemy pożegnać 
się bardzo uroczyście, a 
najlepszą okazją do tego 
jest Barbórka. Do czasu 
zamknięcia kopalni obraz 
św. Barbary zastąpi  w 
cechowni jego kopia – 
informuje Marek Ostro-
wski,  przewodniczący 
Solidarności w kopalni 
Anna.

Ostrowski przyznaje, 
że gdyby istniały chociaż-
by minimalne szanse na 
przedłużenie żywotności 
kopalni, to górnicy na 
pewno by je wykorzysta-
li. – Ale musimy się po-

godzić z tym, że w Annie 
wyczerpaliśmy wszystkie 
pokłady. To była jedna z 
lepszych kopalń i wiodą-
cy zakład w mieście. W 
Annie wydobywaliśmy 
bardzo wysokiej jakości 
węgiel koksujący – mówi 
Marek Ostrowski.

Obecnie kopalnia za-
trudnia blisko tysiąc pra-
cowników. Przewodni-
czący informuje, że po 
jej zamknięciu górnicy 
zostaną alokowani do 
kopalni  Rydułtowy,  z 
którą Anna została po-
łączona w 2004 r., oraz 
do sąsiednich zakładów 
górniczych. – Nie ma ta-
kiego zagrożenia, żeby 
ktokolwiek stracił pracę 
– mówi Ostrowki. 

Przewodniczący Rady 
Miasta  Pszowa Paweł 
Kowol zapewnia, że na 
zamknięciu kopalni Pszów 
nie ucierpi, bo już jest 
kilka firm zainteresowa-
nych wykorzystaniem 
budynków i terenów na-
leżących do zakładu. – 
Stopa bezrobocia też się 
nie powiększy, bo górnicy 
z Anny znajdą pracę w 
sąsiednich kopalniach. 
Problem stanowią pra-
cownicy odchodzący na 
emerytury, którzy kiedyś 

z różnych stron Polski 
przyjechali do Pszowa w 
poszukiwaniu pracy. Oni 
teraz wracają do swoich 
małych ojczyzn, a my 
spodziewamy się, że ilość 
mieszkańców może maleć. 
To na pewno odbije się 
na budżecie miasta. W 
1998 r. mieliśmy ponad 
15 tys. mieszkańców, a 
obecnie 14,1 tys. – mówi 
Paweł Kowol.

Kowol wspomina, jak 
to w Barbórkę 2002 roku 
górnicy szli w radosnym 
pochodzie do pszowskiej 
bazyliki, a zaraz po wyjściu 
z kościoła dowiedzieli się, 
że kopalnia znalazła się 
na liście zakładów prze-
znaczonych do likwida-
cji. – Wtedy udało nam 
się Annę obronić. Teraz 
będzie nam bardzo brako-
wało tej naszej kochanej 
Anienki – mówi przewod-
niczący Rady Miasta. 

– To wielka szkoda roz-
stawać się z Anną. Tu 
Solidarność zawsze była 
bardzo liczna i aktywna. 
Po zamknięciu Anny połą-
czymy się z Solidarnością 
z kopalni Rydułtowy, ale 
ogromny żal pozostanie 
na zawsze – mówi Marek 
Ostrowski.

BG

T
aka postawa jest 
dla nas jasnym 
sygnałem, że szy-
kowane są reduk-
cje zatrudnienia 

– mówi Jerzy Goiński, szef 
Solidarności w AMP. – Co 
prawda prace nad przygo-
towaniem do wygaszania 
jednego z wielkich pieców 
w Dąbrowie Górniczej zo-
stały wstrzymane, ale nie 
wiadomo na jak długo. Oba-
wiamy się, że na początku 
2012 roku rozpoczną się 
redukcje zatrudnienia i do-
tkną pracowników wszyst-
kich oddziałów koncernu 
w naszym kraju – dodaje 
Jerzy Goiński. 

Jego zdaniem takie re-
dukcje będą przeprowa-
dzane za pomocą coraz 
bardziej popularnej wśród 
pracodawców metody. – Po 
prostu przenosi się pracow-
ników do firm zewnętrz-
nych, gdzie są zatrudniani 
na gorszych warunkach, 
na umowach czasowych 
lub niby stałych, ale z za-
ledwie dwutygodniowym 
wypowiedzeniem, więc 
mogą zostać praktycznie 
zwolnieni z dnia na dzień. I 
zawsze można powiedzieć: 
to nie my zwalniamy, mamy 
zatrudnienie dostosowane 
do poziomu produkcji, 
a w ślad za wahaniami 

koniunktury rynkowej 
w większym lub mniej-
szym stopniu korzystamy 

z usług firm zewnętrznych 
i agencji pracy tymczaso-
wej. Wszystko odbywa się 
białych rękawiczkach, ale 
zwolnienia są faktem – 
podkreśla przewodniczący 
Solidarności w AMP.

W trakcie posiedzenia 
WKDS przedstawiciele za-
rządu ArcelorMittal Poland 
przedstawili ustnie swoje 
postulaty dotyczące m.in. 
korekty polityki fiskalnej 
państwa, sprawę limitów 
emisji dwutlenku węgla, 
akcyzy na energię elek-
tryczną oraz zmian w Ko-
deksie pracy. Zostały one 

skierowane do ministra 
gospodarki Waldemara 
Pawlaka. – Z częścią tych 
postulatów w kwestiach 
ekonomicznych i gospodar-
czych zgadzamy się. Jako 
związek odpowiedzialny 
jesteśmy gotowi wesprzeć 
pracodawców. Od miesię-
cy ostrzegamy, że skutki 
unijnej polityki klima-
tycznej stanowią ogrom-
ne zagrożenie dla polskiej 
gospodarki i dla polskiego 
rynku pracy. To, co dzieje 
się w AMP, jest kolejnym 
sygnałem ostrzegawczym 
– mówi Dominik Kolorz, 

szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Podczas WKDS przedsta-
wiciele zarządu ArcelorMit-
tal Poland zapowiedzieli, 
że wkrótce związkom za-
wodowym zostanie przed-
stawiony plan zatrudnienia 
w koncernie na 2012 rok 
i będzie on konsultowany 
ze stroną społeczną. Wi-
cewojewoda śląski Piotr 
Spyra już zapowiedział, 
że gdyby w ArcelorMittal 
Poland zdecydowano jed-
nak o znaczącej redukcji 
zatrudnienia, co grozi-
łoby poważnymi konse-

kwencjami społecznymi, 
WKDS ponownie zajmie 
się tą sprawą. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Katowicach przedstawiciele 
zarządu ArcelorMittal Poland nie potwierdzili, ale też nie zdementowali informacji o planowanym 
zwolnieniu w 2012 roku około 3 tys. pracowników koncernu.

Nie potwierdzają, nie zaprzeczają

Związkowcy obawiają 
się, że na początku 
2012 roku 
rozpoczną się
redukcje 
zatrudnienia 
we wszystkich 
oddziałach 
koncernu w naszym 
kraju.

7 grudnia 2011 roku we 
wszystkich europejskich 
zakładach koncernu Ar-
celorMittal odbędą się 
akcje protestacyjne. 

28 związków zawodo-
wych pracowników za-
trudnionych w przemyśle 
stalowym, zgromadzonych 
w Europejskiej Federacji 
Przemysłu Metalurgicz-
nego (EUROFER) zachęca 
do udziału w proteście 
nie tylko pracowników 
koncernu, ale też pod-
dostawców współpracu-
jących z ArcelorMittal. 
Związkowcy zamierzają 
protestować przeciwko 
zamykaniu hut i zwolnie-
niom pracowników. Prob-
lem dotyczy m.in. hutni-
ków z Belgii, Niemiec 
i Hiszpanii.

Do akcji przyłączy-
ły się też polskie związki 
zawodowe, w tym NSZZ 
Solidarność. 7 grudnia o 
13.45 przed krakowskim 
oddziałem AMP odbędzie 
się pikieta związkowców 
ze wszystkich zakładów 
koncernu w naszym kraju.

Większość pracowników 
Tramwajów Śląskich S.A. 
opowiedziało się w zakoń-
czonym w ubiegły czwar-
tek referendum przeciwko 
propozycjom zarządu spółki 
dotyczącym zmian w syste-
mie wynagrodzeń. Frekwen-
cja w głosowaniu wyniosła 
przeszło 82 proc. Prawie 99 
proc. głosujących było prze-
ciwnym zmianom.

 – Na 1771 osób upraw-
nionych do głosowania prze-
ciwko zmianom zagłosowało 
1442 pracowników. Tylko 
14 osób było za, oddano 4 
głosy nieważne. Miejmy 
nadzieję, że ten miażdżący 
wynik da do myślenia za-
rządowi i kontrowersyjne 
propozycje zmian zostaną 
wycofane – powiedział Anto-
ni Krzęciesa, przewodniczący 
Solidarności w Tramwajach 
Śląskich S.A.

Sprzeciw pracowników 
przewoźnika wzbudziła pro-
pozycja kierownictwa spółki 
dotycząca przekształcenia 
dodatków do płac zasadni-
czych, takich jak np. doda-
tek za godziny nadliczbo-
we, dodatki funkcyjne czy 
nagrody jubileuszowe w 
premię uznaniową zależną 
od wielu subiektywnych 
zdaniem związkowców i 
niezależnych od pracowni-

ków czynników. – Według 
naszych szacunków na ob-
cięciu dodatków pracownicy 
straciliby ok. 400 zł. Praco-
dawca zapewniał, że premia 
to zrekompensuje, ale pre-
mia ta mogłaby być obcięta 
np. wtedy, gdy zepsułby się 
tramwaj i motorniczy nie wy-
robiłby odpowiedniej liczby 
wozokilometrów – wyjaśnia 
Krzęciesa.

Protokół z referendum 
jeszcze w czwartek trafi  do 
pracodawcy. Jeżeli zarząd 
spółki nie zrezygnuje z pla-
nowanych zmian, zdaniem 

związkowców będzie to ozna-
czało wypowiedzenie Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy. – Dodatki są zagwa-
rantowane w ZUZP. Chcąc 
je wprowadzić, pracodawca 
musiałby układ wypowie-
dzieć. Jeżeli zarząd będzie 
próbował wypowiedzieć 
układ, zostaniemy zmuszeni 
do zastosowania drastycznej 
formy protestu, bo jak widać 
po wynikach i frekwencji w 
referendum, załoga jest bardzo 
zdeterminowana – podkreśla 
szef zakładowej „S”.

ŁK

Jeśli zarząd ArcelorMittal Poland podejmie decyzję o znaczącej redukcji zatrudnienia, sprawą ponownie zajmie się WKDS

Będzie nam brakowało naszej Anienki Wyniki referendum w Tramwajach Śląskich

Według związku na obcięciu dodatków pracownicy straciliby ok. 400 zł

Foto: internet

www.wikipedia.pl
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Solidarność zwróciła się do 
Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy z zapytaniem, czy 
regulacje uniemożliwiające 
przystępowanie do związków 
zawodowych osobom zatrud-
nionych na umowach cywilno
-prawnych są dyskryminacją. 
To dobry kierunek?

– Sytuacja z umowami śmie-
ciowymi wymknęła się spod 
kontroli, zarówno strony rzą-
dowej, jak i części pracodaw-
ców. Rosnąca część polskie-
go świata pracy praktycznie 
pozbawiona jest możliwości 
ochrony ze strony organizacji 
reprezentujących zbiorowy 
interes. Coraz więcej Polaków 
pracuje na kontraktach utrud-
niających funkcjonowanie i 
korzystanie z podstawowych 
zdobyczy cywilizacyjnych. Lu-
dzie zatrudnieni na umowach 
śmieciowych mają duże prob-
lemy z wzięciem długookreso-
wych kredytów w banku, nie 
mówiąc już o zabezpieczeniu 
emerytalnym. Ta sytuacja stała 
się nagle bardzo poważnym 
wyzwaniem dla wszystkich 
stron stosunków pracy, w 
tym dla rządu, zwłaszcza w 
kontekście obciążeń systemu 
emerytalnego czy polityki spo-
łecznej. Z punktu widzenia no-
woczesnego rynku pracownik 
pozbawiony elementarnych 
praw jest pracownikiem łatwo 
wymienialnym. Jeżeli mamy 
budować gospodarkę opartą 
na wiedzy i innowacyjny prze-
mysł, to będą nam potrzebni 
pracownicy, którzy mają ochro-
nę związkową i poczucie pod-
miotowości. Oczywiście także 
obecnie pracownicy o dużej 
wiedzy, o dużym „kapitale 
ludzkim” nie są zatrudniani 
w trybie „śmieciowym”. Jeśli 
jednak praktyka zatrudniania 
na tego typu umowy stanie się 
normą, to trudno sobie wyob-
razić młodych ludzi masowo 
podnoszących kwalifi kacje, 
inwestujących w swoją przy-
szłość. Koło się więc zamknie: 
Polska zacznie stawać się kra-
jem drugorzędnej produkcji, 
łatwo przenoszonej do innych, 
tańszych krajów z wszystki-
mi tego konsekwencjami. Z 
umowami śmieciowymi coś 
należy zrobić i to, że związki 
zawodowe apelują o szukanie 
rozwiązań jest postępowaniem 
zdecydowanie słusznym. Jed-
nak zanim MOP odpowie na 
to zapytanie minie sporo czasu. 
Dlatego bardzo ważne jest 
rozpoczęcie debaty na temat 
umów śmieciowych w ramach 
instytucji, które w Polsce ist-
nieją: Komisji Trójstronnej ds. 
Społeczno-Gospodarczych 
czy Wojewódzkich Komisji 
Dialogu Społecznego.
Podobnie jak NSZZ Solidar-
ność jest Pan tegorocznym 
laureatem nagrody imienia 
Andrzeja Bączkowskiego. Czy 

Pana zdaniem dialog społeczny 
jest w Polsce skuteczny?

– Dialog społeczny wy-
maga pewnej równowagi sił 
w ramach stosunków pracy. 
Tymczasem we wszystkich 
krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej, a także w dużej 
części państw zachodnioeu-
ropejskich związki zawodo-
we i świat pracy zostały osła-
bione w wyniku złożonego 
procesu globalizacji, wzrostu 
konkurencji międzynarodo-
wej, przekształceń technolo-
gicznych itd. We wszystkich 
krajach została też osłabiona 
możliwość mobilizacji klasy 
pracowniczej. Mówiąc jednak 
o stanie dialogu społecznego i 
partnerstwa w naszym kraju, 
zaryzykowałbym stwierdze-
nie, że są kraje w których z 
funkcjonowaniem dialogu 
społecznego jest jeszcze go-
rzej. Znajdujemy się gdzieś 
w środku skali. Doświadcze-
nie europejskie pokazuje, że 
kompletne ignorowanie strony 
społecznej przynosi bardzo ne-
gatywne efekty. Z partnerami 
społecznymi trzeba poważnie 
negocjować, a z drugiej stro-
ny partnerzy ci muszą być 

bardzo dobrze profesjonalnie 
przygotowani. Nasi partnerzy 
nie są źle przygotowani. W 
niektórych dziedzinach, np. 
w zakresie polityki społecznej 
eksperci związkowi są lepiej 
przygotowani niż eksperci 
strony pracodawców, są kom-
petentnym parterem. Niestety, 
zarówno strona związkowa jak 
strona pracodawców są ciągle 
nadmiernie podzielone.
Zapytałam o funkcjonowanie 
dialogu, bo niedawno zarząd 
Arcelor Mittal Poland rozpoczął 
wygaszanie wielkiego pieca w 
dąbrowskim oddziale fi rmy, 
po czym  żaden z przedstawi-
cieli spółki nie pojawił się na 
pierwszym posiedzeniu WKDS 
zwołanym w tej sprawie z 
inicjatywy przewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. Zdaniem związkowców 
do końca przyszłego roku 
pracę może stracić nawet 3 
tys. pracowników koncernu. 
Takie postępowanie nie mieści 
się w kanonie dialogu…

– Jest naganne pod każdym 
względem. Pokazuje, że z dia-
logiem społecznym nie jest 
najlepiej, skoro może być do 
tego stopnia lekceważony. Taki 

lekceważący stosunek do dia-
logu pojawia się też w innych 
krajach i wymaga wspólnych 
nacisków europejskiego świata 
pracy. Nie chcę przez to po-
wiedzieć, że decyzje rynkowe, 
ekonomiczne ponadnarodo-
wych korporacji powinny być 
ograniczane – muszą jednak 
być racjonalnie uzasadnia-
ne, poddawane procesowi 
konsultacji i odbywać się w 
ramach otwartego dialogu 
społecznego.
Jeden z ostatnich sondaży 
opublikowanych przez CBOS 
pokazał wzrost zaufania Po-
laków do Solidarności. Jak 
postrzega Pan rolę związków 
zawodowych w obliczu ta-
kich zmian jak globalizacja, 
powrót do liberalizmu, czy 
fordyzmu? 

– To jest największe wyzwa-
nie jakie można postawić przed 
organizacjami związkowymi. 
Niełatwo jest chronić świat 
pracy w czasach trudnych, 
kiedy mamy do czynienia 
z drugą stroną stosunków 
pracy, która sama stąpa po 
grząskim gruncie. W tej chwili 
możliwość mobilizacji świata 
pracy do akcji czynnych jest 

bardzo mała, a z drugiej strony 
poparcie społeczne to kapitał, 
z którego trzeba mądrze korzy-
stać. Bardzo podobały mi się 
happeningowe manifestacje 
robione ostatnio przez Solidar-
ność. One nie wnosiły dodat-
kowego poczucia zagrożenia, 
a jednocześnie wskazywały, że 
strona związkowa jednak jest 
w stanie gromadzić masowych 
zwolenników.
W jaki sposób organizacje 
związkowe powinny sobie 
radzić z tymi problemami?

– Uważam, że nadszedł czas 
debaty liderów związkowych. 
Kierownictwa z branż, w któ-

rych poszczególne związki są 
silne, nie tylko reprezentatyw-
ne, jak „Solidarność”, OPZZ 
i Forum, lecz także nierepre-
zentatywne w skali kraju lecz 
mocno osadzone w danych 
branżach, powinny tworzyć 
autonomiczne platformy w 
oparciu o własnych eksper-
tów, prawników i korzystając 
z międzynarodowych do-
świadczeń szukać rozwiązań 
optymalnie przyjaznych dla 
pracowników. Oczekiwania 
na takie rozwiązania były 
widoczne w odpowiedziach 
dawanych w naszych bada-
niach. Na pytanie kierowane 
do pracowników: Kto się ma o 
ciebie troszczyć, poszczególny 
związek czy wszystkie związki 
razem, najczęściej padała od-
powiedź, że wszystkie związki 
razem, mimo głębokich po-
działów między organizacja-
mi, o których wszyscy wiedzą. 
Nie mówimy teraz o historii i 
ideologii, ani o tym, co identy-
fi kuje Solidarność zwłaszcza 
w zestawieniu z OPZZ, ale o 
gospodarce i pracownikach. 
To jest ten czas.

Z prof. Juliuszem Gardawskim, socjologiem, kierownikiem Katedry Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie rozmawia Agnieszka Konieczny.

Niestety umowy śmieciowe 
wymknęły się spod kontroli

Prof. Juliusz Gardawski, kierownik Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH w Warszawie

Jeżeli mamy budować 
gospodarkę opartą 
na wiedzy, to nam 
są potrzebni 
pracownicy, którzy 
mają ochronę 
związkową 
i poczucie 
podmiotowości.

Nie masz stałej umowy 
o pracę? Boisz się iść na 
zwolnienie lekarskie? Cięż-
ko pracujesz, ale mało 
zarabiasz? Sam nic nie 
zrobisz, jesteś za słaby. 
Pracodawcy czują respekt 
tylko wobec silnych, zor-
ganizowanych grup.

– Pracownik jest zde-
cydowanie słabszą stroną 
stosunku pracy i jeśli nie 
posiada wyjątkowo rzadkich 
kwalifi kacji, to bez wsparcia 
innych pozostaje bez szans – 
mówi Dominik Kolorz, prze-
wodniczący Śląsko-Dąbrow-
skiej Solidarności. – Dlatego 
realną siłę stanowią pracow-
nicy zorganizowani w NSZZ 
Solidarność. W zakładach, w 
których działa Solidarność 
udaje się wynegocjować 
podwyżki wynagrodzeń, lep-
sze warunki pracy, gwarancje 
zatrudnienia, rzadziej naru-
szane są prawa pracownicze, 
a pracownicy mają większe 
poczucie bezpieczeństwa – 
dodaje.

Przynależność do związ-
ku zawodowego to nie 
tylko sposób na poprawę 
warunków pracy i płacy czy 
ubezpieczenie na wypadek 
zwolnień. To również inne 
wymierne korzyści. Jedną z 
nich jest bezpłatna pomoc 
prawna dla członków związ-

ku. Na potrzeby członków 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności pracuje grupa kilku-
nastu prawników, którzy 
udzielają porad zarówno w 
głównej siedzibie związku w 
Katowicach, jak i w biurach 
terenowych.

Śląsko-Dąbrowska Soli-
darność kładzie szczegól-
ny nacisk na podnoszenie 
kwalifi kacji zawodowych i 
związkowych swoich człon-
ków. Oferuje im bezpłatne 
szkolenia z różnych dziedzin, 
takich jak prawo pracy czy 
negocjacje oraz współorga-
nizuje projekty z wykorzysta-
niem funduszy unijnych.

Ze względu na swoją 
liczebność Solidarność jest 
ważnym partnerem na 
rynku handlu i usług. Dzięki 
temu udało się wprowa-
dzić rabatową Kartę Grosik 
umożliwiającą członkom 
związku dostęp do tańszych 
zakupów.

NSZZ Solidarność posia-
da też własnych ekspertów 
ds. społeczno-gospodar-
czych oraz współpracuje z 
zagranicznymi organizacja-
mi związkowymi. Dzięki tej 
profesjonalizacji postulaty 
związku stają się istotnymi 
tematami debaty publicznej 
w kraju.

POD 

Pracodawcy czują respekt 
tylko wobec silnych

Foto: internet
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– Wykorzystajmy nasz śląski 
etos, dziedzictwo przodków i 
prace poprzedników dla służ-
by Ewangelii – apelował do 
wiernych nowy metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc 
podczas uroczystego ingresu, 
który odbył się w sobotę w ar-
chikatedrze Chrystusa Króla w 
Katowicach. 

Nowego metropolitę przy-
witał senior archidiecezji kato-
wickiej abp Damian Zimoń. – 
Arcybiskup Wiktor przybywa 
do swojej diecezji po czterna-
stoletniej, owocnej posłudze w 
diecezji tarnowskiej – oznajmił 
wiernym abp Zimoń. 

Pismo nominacyjne podpi-
sane przez papieża Benedykta 

XVI, odczytał i przekazał nowo 
mianowanemu metropolicie 
nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Celestino Migliore. – Mia-
nujemy ciebie arcybiskupem 
metropolitą katowickim ze 
wszystkimi uprawnieniami i 
obowiązkami – napisał Bene-
dykt XVI. O przyjęcie nowego 
biskupa ze śląską gościnnością 
i życzliwością prosił wiernych 
prymas Polski abp Józef Ko-
walczyk. 

W homilii abp Wiktor Skworc 
wiele uwagi poświęcił diecezji 
katowickiej. – W niej kon-
densują się trudne problemy 
człowieka oraz społeczeństwa 
postprzemysłowego, które 
przeszło przeróżne, ekstremal-

ne dziejowe doświadczenia, 
symbolizowane dziś Krzyżem 
koło kopalni Wujek i ruinami 
domów na bytomskim osied-
lu Karb – mówił abp Skworc. 
Metropolita wskazał też, że 
konieczne jest pochylenie się 
nad rodziną, nad jej duchową 
i materialną biedą.

Podczas ingresu Śląsko-Dą-
browską Solidarność reprezen-
towali wiceprzewodniczący: 
Justyna Latos i Ryszard Dra-
bek. W towarzystwie kapelana 
związku ks. prałata Stanisława 
Puchały przekazali nowemu 
metropolicie list gratulacyjny 
od Dominika Kolorza, szefa 
regionalnych struktur związ-
kowych. – Przekazaliśmy też 

gratulacje od wszystkich człon-
ków związku. Życzyliśmy arcy-
biskupowi wytrwałości w pracy 
duszpasterskiej i jak najlepszej 
współpracy z Solidarnością – 
mówi Ryszard Drabek. Szósty 
już biskup katowicki urodził 
się 19 maja 1948 roku w Ru-
dzie Śląskiej. Jest absolwentem 
Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie. 
Przez szereg lat pełnił funkcję 
kanclerza kurii katowickiej, a 
od 1992 roku do chwili nomi-
nacji biskupiej był wikariuszem 
generalnym archidiecezji. 13 
grudnia 1997 roku papież Jan 
Paweł II mianował go biskupem 
tarnowskim. 

BG

13 grudnia o godzinie 17.30 
w Archikatedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach Narodo-
wa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia zagra uro-
czysty koncert w intencji 
ofi ar i represjonowanych 
w stanie wojennym...

 – Nasza orkiestra ma w 
nazwie słowo: „Narodowa” i 
ta nazwa zobowiązuje. Zawsze 
włączamy się we wszelkie 
działania, które służą pod-
kreśleniu naszej tożsamości 
narodowej, które opowiadają 
o naszej historii i pokazują, 
jaką rolę w umacnianiu tej 
tożsamości narodowej od-
grywała kultura. Jesteśmy 
związani z wielkimi kom-
pozytorami światowego 
formatu, jak Penderecki, 
Górecki czy właśnie Woj-
ciech Kilar. Wojciech Kilar, 
który napisał Exodus.
Exodus, czyli księga wyj-
ścia... 

– Wyjścia z niewoli. Woj-
ciech Kilar idący na fali Soli-
darności, razem z nią przeży-
wający możliwość odzyskania 
wolności i cieszący się, że 
sami własnymi siłami do-
prowadzimy do tego, że za 
chwile tę wolność odzyskamy, 
napisał utwór, który poka-
zuje żmudną wędrówkę ku 
tej wolności. To jest utwór, 
w którym nasze korzenie 
chrześcijańskie znajdują 
swój wyraz. Zarówno Pen-
derecki, pisząc Lacrimosę, 
jak i Wojciech Kilar, pisząc 
Exodus, aby uczcić poległych 
za wolność, czy też pokazać 
radosną perspektywę odzy-
skania tej wolności, czerpali 
z korzeni chrześcijańskich. 
To bardzo znamienne. Także 

dlatego nasz koncert odbędzie 
się w Archikatedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach, 
w świątyni. 
Istnieje pogląd, że kultura 
najbardziej rozkwita w cza-
sach najtrudniejszych. Jakie 
piętno wywarły na polskiej 
kulturze tragiczne wydarze-
nia stanu wojennego?

– Ogromne. Kiedy czasy 
są ciężkie, ludzie nie za-
nurzają się w pogoni za 
pieniędzmi, a potem w ra-
dosnym, beztroskim gril-
lowaniu, tylko poszukują 
swoich korzeni, poszukują 
wspólnoty. Wspólnoty na-
rodowej, patriotycznej, bo 
jednak większość Polaków 
pochodzi z patriotycznych 
domów. Tutaj na Śląsku lu-
dzie mają dziadków, którzy 
brali udział w Powstaniach 
Śląskich, inni mają prapra-
dziadków, którzy walczyli 
w Powstaniu Styczniowym 
lub ojca czy wujka, który 
brał udział w kampanii 

wrześniowej. Patriotyzm 
i naród to słowa, których 
dzisiaj w tej wszechobecnej 
poprawności politycznej się 
nie używa. To jest żałosne, 
że poprawność polityczna 
nakazuje nam mówić o 
małych, regionalnych oj-
czyznach, natomiast nie 
wypada mówić o muzyce 
narodowej, o sztuce narodo-
wej. A właśnie, że trzeba o 
niej mówić. Jeśli weźmiemy 
Chopina, to nie można po-
wiedzieć, że on pisząc swoje 
mazurki, po prostu bazował 
na swojej małej ojczyźnie, 
Mazowszu. On pisał rów-
nież polonezy, które znała 
cała Polska od północy po 
południe, od zachodu po 
wschód. Kiedy słyszymy 
poloneza Chopina, rośnie 
w nas poczucie dumy na-
rodowej. Przed oczami nam 
łopocze biało-czerwona fl aga, 
widzimy orła, o którego tak 
się dzisiaj dopominają pił-
karze i kibice. Widocznie 

więc potrzeba podkreślania 
tożsamości narodowej istnie-
je. Oczywiście pielęgnujmy 
nasze małe ojczyzny, cieszmy 
się, że na Śląsku jest rolada 
z kluskami i modrą kapustą. 
Ale kiedy przy Ślązaku stanie 
Kaszub, góral czy człowiek 
z centralnej Polski i zagra-
ją Poloneza A-dur Chopina 
czy Poloneza Kilara z „Pana 
Tadeusza”, to mamy poczu-
cie, że jesteśmy wszyscy 
Polakami, że to jest nasza 
narodowa kultura.
Także przy okazji tych trud-
nych rocznic?

– To jest bardzo ważne, 
żeby uczcić wszystkie ofi a-
ry stanu wojennego. Nie 
tylko tych zabitych, ale też 
wszystkich, którzy zostali 
poszkodowani fizycznie, 
moralnie, których psychika 
została zdewastowana na 
długie lata, też tych, którzy 
musieli wyemigrować. Tych 
wszystkich z jednej strony 
uczcimy polskim utworem 

Kilara, a z drugiej mamy 
Eroicę Beethovena.
No właśnie dlaczego Beet-
hoven, dlaczego III Symfo-
nia Eroica?

– Beethoven był zafa-
scynowany Napoleonem. 
Podziwiał go jako dzielne-
go generała, a potem się 
okazało, że człowiek ów 
ogłosił się cesarzem, stał 
się despotą i Beethovenow-
skie marzenia o demokracji 
legły w gruzach. Beethoven 
zmienił dedykacje swojej 
symfonii i poświęcił Eroicę, 
a w niej ten znamienny ża-
łobny marsz, bohaterom, a 
nie Napoleonowi. W ujęciu 
Beethovena bohaterami byli 
ci, którzy ponieśli ofi arę za 
ludzkość. To się odnosi rów-
nież do naszych bohaterów 
stanu wojennego, do tych 
wielkich i do tych szarych 
zwykłych ludzi, o których 
albo zapomniano, albo w 
ogóle nie wiemy nawet, że 
istnieją. 

Czy bez kultury możliwy 
byłby ten wielki zryw, jakim 
była Solidarność? 

– Uważam, że nie. Soli-
darność, robotniczy protest 
zrodził się też z biedy. Za-
wsze zarzewiem buntu jest 
też podłoże ekonomiczne. 
Ale do tego, żeby ten bunt 
rozprzestrzenił się na całe 
społeczeństwo, potrzebna 
była narodowa tożsamość 
pielęgnowana właśnie przez 
ludzi kultury. Inteligencja 
polska przyszła do Stoczni 
Gdańskiej i zawiązało się 
braterstwo, przymierze arty-
stów i naukowców z robot-
nikami – wszystkich warstw 
społecznych.
Koncert w Archikatedrze 
Chrystusa króla NOSPR zagra 
przy współudziale dwóch 
chórów...

– Exodus zawiera partię 
chóralną, bardzo ważną partię, 
w której padają słowa pełne 
nadziei i do tego potrzebny 
jest duży chór. Dlatego wy-
stąpią z nami Chór Filhar-
monii Śląskiej oraz Zespół 
Śpiewaków Miasta Katowi-
ce Camerata Silesia. Exodus 
Kilara, chociaż opiera się na 
judeochrześcijańskiej tradycji, 
to jednak wiąże się z czasem 
Solidarności, z tym cudownym 
karnawałem Solidarności. 
Przy Eroice Beethovena pa-
miętajmy, że ziarno wówczas 
zasiane wydało cudowny plon 
i że od 1989 roku żyjemy w 
pełni demokratycznej Polsce. 
Uczcijmy ofi ary stanu wojen-
nego, ale także tym radosnym 
akcentem hosanna na końcu 
utworu Kilara cieszmy się z 
owoców, które to poświęce-
nie przyniosło.

Z profesor Joanną Wnuk-Nazarową, wykładowcą w Akademii Muzycznej w Krakowie i dyrektorem 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, rozmawia Łukasz Karczmarzyk.

BEZ KULTURY NIE 
BYŁOBY SOLIDARNOŚCI

Arcybiskup Skworc powitany ze śląską gościnnością

Nowego metropolitę abp. Wiktora Skworca przywitał senior 
archidiecezji katowickiej abp Damian Zimoń

Foto: www.archidiecezja.katowice.pl

Kiedy słyszymy w ich wykonaniu Poloneza Kilara z „Pana Tadeusza”, to mamy poczucie, że jesteśmy wszyscy Polakami

Foto: NOSPR
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Ustawa Kodeks pracy:

Wyrazy najgłębszego współczucia

Koleżance

Joannie Sińskiej
z powodu śmierci

OJCA
składają koleżanki i koledzy

z Międzyregionalnej Sekcji NSZZ Solidarność 
Pracowników Skarbowych 

wraz z jej księdzem kapelanem Stanisławem Darłakiem.

Z ogromnym żalem 

żegnamy naszego Kolegę 

51-letniego

MARIANA STĘPNIAKA
górnika z kopalni Szczygłowice, członka NSZZ Solidarność,

który zginął 27 listopada w wypadku w kopalni. 

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i bliskim
w imieniu zakładowej Solidarności

składa 

przewodniczący Marian Rygiel

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

OJCA 
Joanny Sińskiej,

kierowniczki Biura Terenowego Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Sosnowcu. 

Wyrazy głębokiego współczucia.

naszej Koleżance oraz Rodzinie
w imieniu koleżanek i kolegów

 z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Obwodu
Lecznictwa Kolejowego NSZZ Solidarność w Sosnowcu

składa przewodnicząca Irena Zmuda

 
Wyrazy głębokiego współczucia

Koleżance

Joannie Sińskiej
z powodu śmierci

OJCA
składa 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ Solidarność Służby Zdrowia w Będzinie

N
ajnowszy wyrok 
Naczelnego 
Sądu Admi-
nistracyjne-
go z dnia 6 

września 2011 r. (sygn. I 
OSK 1476/2010) potwier-
dza istotną z punktu wi-
dzenia pracowników za-
sadę, że nawet wyrażenie 
przez pracownika zgody na 
przetwarzanie jego danych 
osobowych nie legalizuje 
pobrania przez pracodawcę 
od pracownika innych da-
nych niż wskazane w art. 
221 Kodeksu pracy. 

W tym miejscu warto 
przypomnieć, że zgodnie 
z art. 221 Kodeksu pracy 
pracodawca ma prawo żądać 
od osoby ubiegającej się o 
zatrudnienie podania da-
nych osobowych obejmu-
jących:
1. imię (imiona) i nazwi-

sko, 
2. imiona rodziców, 
3. datę urodzenia, 
4. miejsce zamieszkania (adres 

do korespondencji), 

5. wykształcenie, 
6. przebieg dotychczaso-

wego zatrudnienia, 
7. imiona i nazwiska oraz 

daty urodzenia dzieci 
pracownika, jeżeli po-
danie takich danych jest 
konieczne ze względu na 
korzystanie przez pra-
cownika ze szczególnych 
uprawnień przewidzia-
nych w prawie pracy 
oraz 

8. numeru PESEL pracow-
nika nadanego przez Rzą-
dowe Centrum Informa-
tyczne Powszechnego 
Elektronicznego Systemu 
Ewidencji Ludności (RCI 
PESEL). 
Pracodawca może żądać 

od pracownika podania in-
nych danych osobowych niż 
ww. tylko wtedy, gdy obo-
wiązek ich podania wynika 
z odrębnych przepisów.

Powołany wyżej wyrok 
NSA wyraźnie stanowi, że 
nawet wyrażenie przez pra-
cownika zgody na prze-
twarzanie jego danych 

osobowych nie pozwala 
pracodawcy na żądanie i 
przetwarzanie dodatkowych 
danych pracownika (sprawa 
dotyczyła odcisków palców 
pracowników w celu ewi-
dencjonowania ich czasu 
pracy).

Warto wskazać, że już 
wcześniej – w wyroku z 
dnia 1 grudnia 2009 r., I 
OSK 249/2009 – Naczelny 
Sąd Administracyjny orzekł, 
że brak równowagi w relacji 
pracodawca – pracownik 
stawia pod znakiem zapy-
tania dobrowolność wyra-
żenia zgody na pobieranie i 
przetworzenie danych oso-
bowych (biometrycznych). Z 
tego względu ustawodawca 
ograniczył przepisem art. 22 
Kodeksu pracy katalog da-
nych, których pracodawca 
może żądać od pracowni-
ka. Uznanie faktu wyra-
żenia zgody na podstawie 
art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o ochronie danych osobo-
wych, jako okoliczności 
legalizującej pobranie od 

pracownika innych danych 
niż wskazane w art. 22 Ko-
deksu pracy, stanowiłoby 
obejście tego przepisu. Wy-
korzystanie bowiem danych 
biometrycznych do kontroli 
czasu pracy pracowników 
jest nieproporcjonalne do 
zamierzonego celu ich prze-
twarzania.

Opisaną wyżej zasadę 
sformułowaną przez NSA 
można by, jak się wydaje, 
odnieść także do innych 
danych pracowników nie-
wskazanych wyraźnie w art. 
221 Kodeksu pracy, w tym 
np. numerów telefonów 
prywatnych pracowników, 
które pracownicy w prakty-
ce często bardzo niechętnie 
przekazują pracodawcom, 
obawiając się, nierzadko 
słusznie, prób nawiązywa-
nia tą drogą kontaktu przez 
pracodawcę w sprawach 
służbowych, poza czasem 
pracy pracownika.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Jakich danych pracodawca nie 
może żądać od pracownika?

Reklama

Od 1 stycznia 2012 roku 
zmieni się podstawa wymia-
ru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe osób 
przebywających na urlopie 
wychowawczym.

Płatnik składek do końca 
roku – zgodnie z art. 16 usta-
wy z dnia 6 grudnia 2008 r. 

o zmianie ustawy Kodeks 
pracy oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 237 
poz. 1654) – wskazuje jako 
podstawę wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe kwotę minimalne-
go wynagrodzenia za pracę 
w danym roku kalendarzo-
wym, ustaloną zgodnie z 
przepisami o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 
Ponieważ minimalne wy-
nagrodzenie za pracę w 
2010 r. wynosi 1317 zł, 
w raportach imiennych 
należy jako podstawę 
składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i spo-
łeczne wskazać właśnie 
tę kwotę.

Powyższa zasada uleg-
nie wkrótce zmianie. 
Zgodnie z art. 18 ust. 5b 
ustawy z dnia 13 paź-

dziernika 1998 r o systemie 
ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585 z późn. zm.) od 
1 stycznia 2012 r. podstawę 
wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i ren-
towe osób przebywających 
na urlopie wychowawczym 
będzie stanowiła kwota 60% 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w poprzed-
nim kwartale, ogłoszonego w 
Monitorze Polskim w formie 
komunikatu Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. 
Jednocześnie – według art. 18 
ust. 14 ustawy o sus – pod-
stawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe, o której wyżej 
mowa, nie może być wyższa 
niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie wypłacone 
za okres 12 miesięcy kalen-

darzowych poprzedzających 
urlop wychowawczy.

Przypominamy, że obo-
wiązek naliczania składek 
za osoby przebywające na 
urlopach wychowawczych, 
które nie mają innego tytułu 
do ubezpieczeń społecznych, 
spoczywa na płatniku, np. pra-
codawcy. Mówi o tym art. 17 
ust. 2a ustawy o sus. Płatnicy 
ci nie opłacają jednak składek, 
gdyż składki za osoby na urlo-
pach wychowawczych, które 
nie posiadają innego tytułu do 
objęcia ich ubezpieczeniami 
społecznymi, fi nansowane są 
w całości z budżetu państwa 
za pośrednictwem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych – 
tak wynika z art. art. 16 ust. 
8 ustawy o sus.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Nowa podstawa składek dla osób na wychowawczym 
Ustawa Kodeks pracy:
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A MNIE to pasjonuje

W biurze Fundacji im. Grze-
gorza Kolosy w Katowicach 
na ulicy Floriana 7 można już 
kupić specjalne kalendarze-
cegiełki na 2012 rok. Dzięki 
pieniądzom uzyskanym z ich 
sprzedaży wiele dzieci z nieza-
możnych rodzin będzie mogło
wyjechać w przyszłym roku 
na letnie kolonie i obozy. 

– W zeszłym roku udało 
nam się sprzedać prawie 1600 
kalendarzy, w tym roku mamy 
przygotowane 2500 sztuk. Ka-
lendarz tak jak w zeszłym roku 
kosztuje 10 zł. To niewiele, ale 
dzięki temu zebraliśmy w ze-
szłym roku prawie 16 tys. zł, a 
za taką kwotę można wysłać 
na prawdziwe wakacje sporą 
grupkę dzieciaków – mówi 
Wioletta Sznapka, kierownik 
Fundacji.

Od 1992 roku Fundacja 
im. Grzegorza Kolosy orga-
nizuje wyjazdy wakacyjne 
do ośrodków w Polsce i za 
granicą dla dzieci i młodzie-
ży z naszego regionu. Dzięki 
dopłatom Fundacji gorzej 
sytuowani rodzice mogą 
wysłać swoje pociechy na 
wakacyjny wypoczynek 

nawet o przeszło 40 proc. 
taniej. W tym roku kwoty 
dofinansowania wynosiły 
od 150 zł do nawet 400 zł. 
Dodatkowo dla dzieci z na-
juboższych rodzin Fundacja 
organizuje darmowe kolonie 
i obozy. W te wakacje z ofer-
ty Fundacji skorzystało 2308 
dzieciaków. – Bez pieniędzy 
uzyskanych ze sprzedaży ka-
lendarzy ta liczba na pewno 
byłaby mniejsza – zaznacza 
Wioletta Sznapka.

Fundację można wesprzeć 
również w inny sposób, na 
dodatek zupełnie darmowy. 
Posiada ona status organizacji 
pożytku publicznego. Oznacza 
to, że każdy może przekazać 
na jej konto 1 proc. swoje-
go podatku. Aby to zrobić 
wystarczy, we wniosku PIT 
wpisać w odpowiednim polu 
nazwę fundacji (FUNDACJA 
IM. G. KOLOSY) oraz nr KRS 
(0000111954). Naprawdę 
warto o tym pamiętać. Najle-
piej od razu zaznaczyć sobie 
w kalendarzu, rzecz jasna, 
w kalendarzu Fundacji im. 
Grzegorza Kolosy.

ŁK

H
istoria orkie-
stry sięga 1929 
roku i jest ści-
śle związana ze 
zlikwidowaną 

już bytomską kopalnią Mie-
chowice. Dziś orkiestra jest 
jedyną orkiestrą górniczą w 
Bytomiu. W 2001 roku do-
łączył do niej zespół muzy-
ków z kopalni Bobrek, a w 
2007 roku muzycy z kopalni 
Centrum. Obecnie orkiestra 
liczy blisko 90 osób. Naj-
młodszy muzyk ma 13 lat, 
a najstarszy 81. – Pan Bóg 
musiał chyba pomylić moją 
datę urodzenia, bo ja móg-
łbym jeszcze przeskoczyć 
niejednego 20-latka – mówi 
energiczny nestor orkiestry 
i jej kapelmistrz pan Józef 
Słodczyk, wychowanek wy-
bitnych profesorów muzyki. 
– Ale mimo tak znacznych 
różnic wiekowych w orkie-
strze nie ma problemów z 
integracją. U nas muzykują 
całe rodziny, wnukowie grają 
z dziadkami. Skojarzyliśmy 
też wiele par. Wszyscy mó-
wimy sobie na „ty”– dodaje 
Józef Słodczyk. 

Pan Józef przyznaje, że 
obejmując przed laty kapel-
mistrzostwo w orkiestrze nie 
przypuszczał nawet, że z tym 
zespołem dane mu będzie 
przeżyć wiele niezwykłych 
chwil. – Zdobyliśmy całą 
kolekcję medali i nagród w 
kraju i zagranicą m.in. na 
Światowym Festiwalu Or-
kiestr Dętych w Hamar w 
Norwegii, na festiwalu „Brass 
On” w Niemczech, jesteśmy 
laureatami Ogólnopolskich 
Przeglądów Orkiestr Dętych 
w Świerklańcu. Nasz grafi k 
jest bardzo napięty, cały 
czas gdzieś gramy. Regu-

larnie jeździmy na Święto 
Folkloru w Karlsruhe oraz 
do Recklinghausen – miasta 
partnerskiego Bytomia. W 
2004 r. prezydent Bytomia 
uhonorował nas medalem 
za rozpowszechnianie kul-
tury muzycznej w kraju i 
poza jego granicami – mówi 
Józef Słodczyk. 

Prawdziwym świętem 
dla orkiestry są gale boksu z 
udziałem solidarnościowego 
mistrza świata Damiana Jo-

naka. – Jeździmy z nim po 
całej Polsce, bo to jest nasz 
chłopak z Bytomia, a w do-
datku z logo Solidarności na 
plecach. Wcześniej dostaję 
informację, z kim Damian 
będzie walczył, opracowu-
ję hymn kraju przeciwnika 
i z muzycznym dopingiem 
stawiamy się na każdej gali – 
informuje kapelmistrz. 

Od 1996 roku prezesem 
orkiestry jest Marek Klemen-
towski, obecny wiceprzewod-
niczący Solidarności w kopal-
ni Bobrek-Centrum, który 
jeszcze przed założeniem 
Stowarzyszenia w różny spo-
sób pomagał miechowickiej 
orkiestrze. – Marek bardzo o 
nas dba. To dzięki niemu wy-
remontowany został budynek 
po dawnej stołówce kopalni, 
w którym teraz mamy swoją 
siedzibę – mówi pan Józef. 

W siedzibie znajduje się sala 
prób, pomieszczenia biuro-
we oraz Izba Pamiątek. Tam 
przechowywane są kroniki 
z ważnymi wydarzeniami 
z życia zespołu oraz licz-
ne nagrody zdobyte przez 
muzyków.

– Nasza orkiestra jest ostat-
nią ostoją tradycji górniczej 
w Bytomiu. Co roku w Bar-
bórkę przypominamy o niej, 
grając tradycyjne „pobudki”. 
Muzykowanie sprawia nam 
ogromną radość. Ta orkiestra 
jest dla mnie całym życiem. 
W domu też o niczym innym 
nie potrafi ę mówić. Aż się 
żona denerwuje i pyta, czy 
nie mam jakichś innych te-
matów. Mam nadzieję, że do 
końca życia będę dyrygował 
moją orkiestrą – mówi kapel-
mistrz Słodczyk.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Od lat wszystkie swoje urlopy 
spędza żeglując. Tą pasją z po-
wodzeniem zaraził kolegów z 
zakładu pracy. Każdego roku 
Grzegorz Brewko, przewodni-
czący Solidarności w Fortum 
Bytom, wspólnie z nimi żegluje 
po Mazurach.

– Od zawsze wiedziałem, że 
kiedyś będę żeglować. Na po-
czątku lat 90. uzyskałem patent 
żeglarski. Zacząłem pływać z 
rodziną po moich ukochanych 
Mazurach. Po każdym urlopie 
o mojej żeglarskiej pasji opo-
wiadałem kolegom z pracy. 
Dowiedział się o niej również 
nasz prezes, który zapropono-
wał, bym podjął się zorganizo-

wania wspólnych żeglarskich 
wypraw dla pracowników. I 
tak to się zaczęło – opowiada 
Grzegorz Brewko.

Początkowo zintegrowana 
przez pana Grzegorza grupa 
żeglarzy liczyła 15 osób, dziś 
jest ich ponad 40. Wielu pra-
cownikówzdobyło żeglarskie 
patenty. Zakładowa Solidarność 
zaczęła organizować czerwco-
we rejsy mazurkie. – Każdego 
roku pływaliśmy przez cztery 
dni na kilku jachtach. Wieczo-
rami siedzieliśmy przy ognisku 
i śpiewaliśmy szanty. Wszyscy 
czuliśmy niepowtarzalną że-
glarską atmosferę – wspomina 
Grzegorz Brewko.

W 2006 roku żeglarze z 
bytomskiej elektrociepłowni 
otrzymali zaproszenie do re-
prezentowania swojej fi rmy 
w ogólnopolskich regatach 
żeglarskich pracowników bran-
ży paliwowo-energetycznej 
w Pucku. 

– Po raz pierwszy uczestni-
czyliśmy w takiej imprezie. Ja 
kierowałem jachtem. To nasz 
wielki sukces, że na Zatoce 
Puckiej udało nam się zdobyć 
mistrzostwo Polski zwłaszcza, 
że wtedy nie mieliśmy dużego 
doświadczenia żeglarskiego. 
Dzięki tym regatom mogliśmy 
sprawdzić swoje umiejętności. 
Jednak za znacznie ważniejszy 

sukces uważam wspólne wyjaz-
dy naszej załogi na rejsy. Dziś 
mam ogromną satysfakcję, że 
swoją pasją udało mi się zara-
zić kolegów z pracy – mówi 
Grzegorz Brewko.

Pan Grzegorz przyznaje, że 
gdy żegluje, czuje, że jest ma-
leńką cząstką natury. – Wtedy 
zdaję sobie sprawę, że od tej 
natury jestem zależny, że muszę 
się liczyć z wiatrem, pogodą i z 
całym otoczeniem. Żeglarstwo 
mnie świetnie relaksuje. Moje 
serce rośnie, gdy na zakończe-
nie rejsu słyszę oklaski od jego 
uczestników – mówi Grzegorz 
Brewko. 

BEA

Koncertują w kraju i za granicą, odnoszą sukcesy na festiwalach 
orkiestr dętych. Miechowickie Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne 
Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” przygrywa też podczas związkowych 
manifestacji. Wszyscy muzycy orkiestry są członkami Solidarności.

Ostoja górniczej 
tradycji w Bytomiu

Niezwykły kalendarz 
niezwykłej fundacji

Gdy żegluję, to czuję, że jestem maleńką cząstką natury, od której
 jestem zależny – mówi Grzegorz Brewko (pierwszy z lewej)

Moją pasją zaraziłem kolegów

U nas muzykują 
całe rodziny, 
wnukowie grają 
z dziadkami. 
Skojarzyliśmy też wiele 
par. Wszyscy mówimy 
sobie na „ty”.

Wszyscy muzycy orkiestry są członkami Solidarności i grają też podczas związkowych manifestacji
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