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LOTNICTWO

W Międzynarodowym 
Porcie Lotniczym Ka-
towice w Pyrzowicach 
trwa redukcja zatrud-
nienia. Pracodawca nie 
przedłuża kontraktów pra-
cownikom, którym musiał-

by dać umowę o pracę na 
czas nieokreślony. – Sprawa 
dotyczy doświadczonych 
pracowników, często z wie-
loletnim stażem. Dodatkowo 
zapowiedziano, że część z 
nich będzie zmuszona prze-

chodzić na umowy zlecenia 
i to podpisywane tylko na 
okres letnich czarterów 
– mówi Paweł Gałka, szef 
Solidarności w podkatowi-
ckim porcie.
» STRONA 4

Zwolnienia w Pyrzowicach

Jan Wojtyła: Proponowany przez 
rząd tak późny wiek emerytalny nie 
ma uzasadnienia, biorąc pod uwagę 
doświadczenia europejskie. » STRONA 3

Roman Brudziński: Fedrowanie przez 
6 lub 7 dni na pewno nie przyniesie 
rezultatu w postaci lepszych wyników 
ekonomicznych spółki. » STRONA 5
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Jak przewiduje Lech 
Majchrzak z Solidar-
ności w Arcelor Mittal 
Poland w Dąbrowie 
Górniczej, to będzie 

bardzo trudny rok nie tylko 
dla hutnictwa, ale właści-
wie dla wszystkich branż. 
A zwłaszcza dla organizacji 
związkowych. – Zamiesza-
nie wokół przewodnictwa w 
Komisji Trójstronnej wska-
zuje, że rząd będzie dążył do 
konfrontacji ze związkami 
i unikał dialogu z partne-
rami społecznymi. Moim 
zdaniem w dalszym ciągu 
branże muszą się spodziewać 
wprowadzania rozwiązań 
antypracowniczych. Jeśli tak 
będzie, to konfrontacja jest 
nieunikniona. Pracownicy 
są tak zdesperowani, że mogą 
wyjść na ulicę – przewiduje 
Majchrzak. Jednym z najbar-
dziej widocznych symptomów 
spowolnienia jest wypycha-
nie pracowników na umowy 
śmieciowe i do agencji pracy 
tymczasowej. Stało się to 
wręcz zjawiskiem masowym 
w większości branż.

 
Handel
Dla tej branży fatalnie ro-
kują wciąż pogarszające się 
warunki pracy i płacy oraz 
ogromna skala zawierania z 
pracownikami śmieciowych 
umów. – Musimy zareagować 
na to nieludzkie zjawisko, 
bo wkrótce normą staną się 
pozakodeksowe formy za-
trudnienia. Im handel osiąga 
większe obroty, tym bardziej 
oszczędza się na kosztach pra-
cowniczych. Tylko nikt nie 
pyta, gdzie są granice ludz-
kiej wytrzymałości – mówi 
Alfred Bujara, szef handlowej 
Solidarności.

Motoryzacja 
Śmieciowe umowy i agencje 
pracy tymczasowej to także 
ogromny i wciąż narastający 
problem w branży motoryza-
cyjnej, nad którą dodatkowo 
w związku z kryzysem zawisło 
coraz bardziej wyraźne widmo 
redukcji zatrudnienia. – Trud-
no tu być optymistą. Sprzedaż 
nowych aut w całej Europie 
spada, a co za tym idzie, spada 
również poziom produkcji w 
polskich fabrykach. Branża 
motoryzacyjna jest bardzo 
czuła na kryzys. Nowy samo-
chód to produkt luksusowy, 
który w trudnych czasach 
kupuje się w ostatniej kolej-
ności. Pamiętajmy również, 
że jedno stracone miejsce 
pracy w wielkim zakładzie 
montażowym, takim jak w 
Tychach czy Gliwicach, ozna-
cza utratę kilku miejsc pracy 
w zakładach produkujących 
podzespoły, gdzie spowol-
nienie odczuwalne jest w 
pierwszej kolejności – mówi 
wiceprzewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
Sławomir Ciebiera.

Zbrojeniówka
Co najmniej od 2010 roku 

dobrą koniunkturą nie mogą 
się pochwalić pracownicy 

branży zbrojeniowej. Wów-
czas w budżecie MON o 5 
mld zł obcięto wydatki na 
zbrojenia. Nadchodzący rok 
też nie wygląda różowo. – Nie 
wiemy, jaka będzie sytuacja w 
2012 roku. Może się okazać, 
że znów ograniczone zostaną 
środki na rozwój i moderniza-
cję armii, a to oznaczać będzie 
likwidację polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. W tym roku 
90 proc. naszych dochodów 
przynosiły remonty dla polskiej 
armii, a zaledwie 5,5 proc. sta-
nowił eksport. Obecnie wiele 
zakładów nie ma zdolności 
produkcyjnych lub są one 
mocno ograniczone, w wyniku 
trwającej od 4 lat restruktu-
ryzacji zatrudnienia. W tym 
czasie pracę straciło około 2 
tys. osób – informuje Zdzisław 
Goliszewski, szef Solidarności 
w gliwickich Zakładach Zbro-

jeniowych Bumar– Łabędy. 
Goliszewski przewiduje, że 
jeśli w przyszłym roku nie 
będzie prac remontowych, a 
przede wszystkim kontraktu 
eksportowego dla Bumaru, to 
trudno dopatrywać się opty-
mistycznych scenariuszy dla 
zakładu. 

Kolej 
Rząd zapowiedział, że w 2012 
roku branża kolejowa bę-
dzie jego oczkiem w głowie. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą o 
ustanowieniu Wieloletniego 
Planu Inwestycji Kolejowych 
do 2013 roku na kolei ma 
zostać zrealizowanych 110 
inwestycji na kwotę ponad 
20 mld zł. – Padło wiele obiet-
nic, ale przekonamy się, czy 
zostaną zrealizowane. Na 
razie podchodzimy do tych 
zapowiedzi z ogromną rezer-

wą. Należałoby też pomyśleć 
o zatrudnieniu, które wciąż 
jest zbyt niskie w stosunku 
do obowiązujących przepi-
sów o ruchu i bezpieczeń-
stwie. Ubywa kolejarzy, a 
w ich miejsce nie zatrudnia 
się młodych – mówi Henryk 
Grymel, przewodniczący ko-
lejarskiej Solidarności.

Górnictwo
Okazuje się, że kryzys na razie 
nie dotknął górnictwa, wręcz 
przeciwnie mamy świetną 
koniunkturę na węgiel. Wy-
jątkowo dobrymi wynikami 
ekonomicznymi zakończą 
2011 rok wszystkie spółki 
węglowe.

– Perspektywy dla węgla na 
przyszły rok są równie korzyst-
ne. Po raz pierwszy od wielu 
lat zarząd Kompanii Węglowej 
zaczyna mówić o rozwoju fi rmy. 

Branżę może niepokoić zapo-
wiadany wzrost cen energii i 
maszyn górniczych, ale pra-
cownicy mogą być spokojni o 
przyszłość kopalń i o miejsca 
pracy – mówi Stanisław Kłysz, 
wiceprzewodniczący górniczej 
Solidarności. Mimo tak optymi-
stycznych prognoz dla węgla, 
jedno jest pewne: po debiucie 
giełdowym Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej nie będzie już zgody 
Solidarności na prywatyzację 
kolejnych fi rm górniczych. 
Związkowcy przyznają, że 
obserwując to, co dzieje się 
w JSW, z pewnością nie będą 
uczestniczyć w rozmowach 
na temat prywatyzacji spó-
łek węglowych. – Na razie 
nie możemy powiedzieć, że 
podpisane z zarządem JSW 
uzgodnienia prywatyzacyjne 
są łamane, ale prezes spół-
ki ofi cjalnie przyznaje, że te 
porozumienia istnieją tylko 
na papierze, a rzeczywistość 
fi rmy należy dostosować do 
obecnych wymogów ekono-
micznych – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW. 

W ocenie związkowców pry-
watyzacja JSW była potrzebna 
wyłącznie do załatania dziury 
w budżecie Skarbu Państwa 
i do zwiększenia zarobków 
zarządu spółki. – Prezesi za-
łożyli jednoosobowe spółki
i wynajmują się do zarządzania 
fi rmą. Z nieofi cjalnych źródeł 
wiemy, że miesięczne zarob-
ki prezesa są równe rocznej 
pensji średnio zarabiającego 
górnika. Gdyby pieniądze z 
prywatyzacji zostały przezna-
czone na inwestycje, to wtedy 
można by się doszukiwać 
sensu tego przedsięwzięcia 
– mówi Roman Brudziński. 
BEATA GAJDZISZEWSKA, ŁK, NY

Co w 2012 roku czeka polską gospodarkę i polskich pracowników? Czy zdołamy udźwignąć ciężar 
kolejnego już kryzysu gospodarczego? Prezentujemy prognozy przedstawicieli wybranych branż.

Jaki będzie 2012 rok?

Trudno znaleźć optymistyczne prognozy na nadchodzący 2012 rok. Obyśmy się mylili...

Po nowym roku nastą-
pi zaostrzenie protestu 
prowadzonego przez 
funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Między-
związkowcy Sztab Protesta-
cyjny już zapowiedział m.in. 

strajk włoski na niektórych 
przejściach granicznych oraz 
pikiety w czterech miastach, 
w których odbędą się roz-
grywki Euro 2012. W ten 
sposób strażacy i inni funk-
cjonariusze służb munduro-

wych wyrażą swój sprzeciw 
wobec braku podwyżek w 
2012 roku.
Kolejne decyzje dotyczące 
dalszych form protestu za-
padną po 15 stycznia.
» STRONA 5

Strażacy zaostrzają protest
BUDŻETÓWKA

Jednym z najbardziej 
widocznych 
symptomów 
spowolnienia jest 
wypychanie 
pracowników na 
umowy śmieciowe 
i do agencji pracy 
tymczasowej.

Foto: internet
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TRZY pytania
Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81

Powstanie Centrum to dobra informacja
Tegoroczne uroczystości upamiętniające 
ofi ary pacyfi kacji kopalni Wujek miały 
inny charakter niż do tej pory. Co zade-
cydowało o ich wyjątkowości?

– Ze względu na okrągłą rocznicę tych 
wydarzeń zdecydowaliśmy, że ogólno-
polskie obchody odbędą się na Śląsku i 
potrwają dziesięć dni. W tym czasie w 
różny sposób upamiętnialiśmy wszystkie 
ofi ary stanu wojennego. Organizowane 
były wystawy, konferencje naukowe, 
koncerty muzyki poważnej i rockowej. 
W trakcie koncertu w Spodku chcieliśmy 
przekazać młodym ludziom informacje 
o tym, co tak naprawdę wydarzyło się 
trzydzieści lat temu. Taki charakter miało 
też widowisko multimedialne zapre-
zentowane podczas uroczystości przed 
kopalnią Wujek. Przy pomocy obrazu, 
muzyki, światła i efektów specjalnych 
przypomnieliśmy wydarzenia związane 
z wprowadzeniem stanu wojennego i 
pacyfi kacją kopalni. 
W tym roku nawet pogoda była inna 
niż zwykle, mróz i śnieg zastąpił prze-
nikliwy wiatr. W pewnym momencie 
pojawiła się nawet groźba odwołania 
widowiska...

– W czasie kiedy w kościele trwała 
msza św. w intencji ofi ar stanu wojen-
nego przed kopalnią Wujek zapadały 
bardzo trudne decyzje. Z Warszawy 
ściągano komunikaty o sile wiatru, a 

fi rma odpowiedzialna za przygotowanie 
sceny musiała podpisać oświadczenie, 
że konstrukcja wytrzyma tak mocne 
podmuchy. Ze względu na silny wiatr 
podjęto decyzję o ściągnięciu wielkiego 
ekranu, na którym miał być transmito-
wany przebieg uroczystości. To popsuło 
zamierzenia organizatorów uroczystości, 
wśród których znalazło się wiele insty-
tucji m.in. Stowarzyszenie Pokolenie, 
Solidarność, Urząd Marszałkowski i 
Wojewódzki oraz miasto Katowice. 
Planowaliśmy, że na plac zgromadzeń, 
na którym ustawiony został sprzęt na-
głaśniający i namioty dla wykonawców, 
wejdzie tylko niewielka grupa osób. 
Uczestnicy obchodów, którzy zgroma-
dzili się przed kopalnią, mieli śledzić 
przebieg uroczystości na tym wielkim 
jak czteropiętrowy budynek ekranie. 
Nie udało nam się to, za co wszystkich 
przepraszam. Nie chcieliśmy, by ktokolwiek 
poczuł się wyobcowany, dlatego podję-
liśmy decyzję, że podczas uroczystości 

złożone zostaną tylko wieńce od rodzin 
i Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, 
premiera Jerzego Buzka oraz prezydenta 
RP. Wszyscy uczestnicy mogli to zrobić 
po zakończeniu obchodów.
16 grudnia podpisana została umowa o 
powołaniu Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności, które będzie działało jako 
wspólna instytucja kultury miasta Kato-
wice i samorządu województwa śląskiego. 
Co to oznacza dla Społecznego Komitetu 
oraz Muzeum Izby Pamięci?

– Komitet w dalszym ciągu będzie 
funkcjonował jako stowarzyszenie, 
które w swoim statucie ma zapisa-
ną opiekę nad miejscami pamięci i 
rodzinami ofiar pacyfikacji kopalni 
Wujek. Powstanie Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności to dobra in-
formacja dla Muzeum Izby Pamięci
i wyjście naprzeciw oczekiwaniom. Mia-
sto przejęło ciężar utrzymania centrum
i jego rozbudowy. Sami nie bylibyśmy 
w stanie stworzyć takiego ośrodka, 
jaki jest w planach. Najpierw trzeba 
przygotować projekt zagospodarowa-
nia wszystkich kondygnacji Muzeum. 
W piwnicach mają powstać cele wię-
zienne oraz ekspozycje poświęcone 
strajkom w kopalniach Piast i Ziemowit, 
a na pierwszym piętrze archiwum i sala 
komputerowa.

AK

Sami nie bylibyśmy w 
stanie stworzyć takiego 
ośrodka, jaki jest w 
planach.

LICZBA tygodnia

12,1 proc. 
tyle wyniosła stopa bezrobocia zarejestro-
wanego na koniec listopada. Miesiąc wcześ-
niej było 11,8 proc. – podał Główny Urząd 
Statystyczny. Liczba zarejestrowanych bez-
robotnych w końcu listopada wyniosła 
1 mln 914,9 tys., czyli była wyższa o 47,4 
tys. osób (2,5 proc.) niż przed miesiącem. 
W skali roku liczba zarejestrowanych wzro-
sła o 56,6 tys. osób (3,0 proc.). Projekt bu-
dżetu 2012 przewiduje, że stopa bezrobocia 
na koniec tego roku wyniesie 12,4 proc., zaś 
na koniec przyszłego roku – 12,3 proc. 

WIEŚCI z gospodarki
» PO 11 MIESIĄCACH TEGO ROKU sprowadziliśmy o 9,4 
proc. mniej używanych aut niż w analogicznym okresie 2010 
roku. Od stycznia zarejestrowanych zostało 610,4 tys. uży-
wanych samochodów z zagranicy. Tylko w listopadzie liczba 
rejestracji spadła o 15 proc. Jak informowaliśmy w zeszłym 
tygodniu również rejestracja nowych samochodów leci na łeb 
na szyję. Jeżeli ktoś jeszcze oburza się, że rząd nie wybudował 
obiecywanych przed wyborami dróg na Euro, powinien dać 
spokój. Po co nam nowe drogi, skoro mamy stare samochody? 

» KTO MA WYRZUTY SUMIENIA po świątecznym obżar-
stwie, powinien szybko się ich pozbyć. Po Nowym Roku na 
pewno zrzuci zbędne kilogramy. Z analizy przygotowanej przez 
dziennik Rzeczpospolita wynika, że w połowie przyszłego roku 
żywność i napoje bezalkoholowe będą kosztować o 4 proc. 
więcej niż obecnie. Najbardziej zdrożeją oleje i mięso, bo aż 
o 6-8 proc. Podwyżki cen nie ominą także pieczywa, jajek i 
przetworów mlecznych. Rząd kolejny rok z rzędu nie podniósł 
progów pomocy społecznej dla najuboższych, pożyczył za to 
6,27 mld euro Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu 
na ratowanie strefy euro, czyli na pomoc krajom o wiele bo-
gatszym niż Polska, takim jak Grecja, Włochy czy Hiszpania. 
Z pewnością zostaniemy za to docenieni w UE. Poklepanie po 
plecach w Brukseli – bezcenne. Za całą resztę zapłaciłeś kartą 
wyborczą 9 października.

» SĄ TEŻ INNE WIELKIE SUKCESY. Ministerstwo Finan-
sów odkupiło przed czasem bony skarbowe, których wykup 
zapada w lutym i marcu 2012 roku, o łącznej wartości prawie 
2,5 mld zł. Dzięki temu udało się zmniejszyć relację długu do 
PKB o całe 0,15 proc. i odsunąć nieco widmo przekroczenia 
konstytucyjnego progu zadłużenia w wysokości 55 proc. PKB. 
Teraz pójdzie już z górki, do spłaty zostało zaledwie 914 mld 
880 mln 875 tys. 963 zł (stan wg zegara długu publicznego 
na dzień 28 grudnia godzina 14:27).

» MINISTERSTWO ZDROWIA USUNĘŁO z listy leków re-
fundowanych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 
roku 847 produktów. Państwo przestanie się dorzucać do me-
dykamentów stosowanych m.in. w leczeniu schizofrenii, astmy 
czy w zapobieganiu odrzucenia przez organizm przeszczepów, u 
pacjentów chorych na raka. Płatne w 100 proc. będą też testy 
paskowe do mierzenia poziomu cukru używane przez osoby 
chore na cukrzycę. Usunięcie leków z listy oznacza, że tysią-
ce chorych będą musiały zmienić terapię, znacznie zwiększyć 
wydatki na lekarstwa lub po prostu zrezygnować z leczenia ze 
względów fi nansowych. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia po-
pisuje się specyfi cznym poczuciem humoru, bo usuwając z listy 
leków refundowanych 847 medykamentów wpisało 5 nowych 
produktów, wśród nich środek na depresję.

ŁK

CHODZI O TO zwłaszcza...

P
o świętach tzw. służby prasowe pol-
skiej prezydencji opublikowały licz-
by związane z półrocznym polskim 

przewodnictwem w Unii Europejskiej, 
które kosztowało polskiego podatnika 
380 mln zł. Wymieniono m.in. tak wspa-
niałe sukcesy jak organizacja 452 spotkań 
w Polsce z udziałem 30 tysięcy delegatów 
z zagranicy. Co z tych spotkań wynikło, 
trudno powiedzieć, ale podano za to, że 
delegaci zjedli 230 kg „krówek” i wypili 
200 tys. butelek wody. Nie podano, co 
było w tych „krówkach”, że tak delega-
tów „suszyło”. Nie sprecyzowano też, 
czy były to „krówki” kruche, czy moje 
ulubione „mordoklejki”. Obstawiam 
raczej kruche. Z zaklejonymi ustami 
trudno pleść androny o niesamowitym 
sukcesie polskiej prezydencji. Notabene 
handlowa nazwa „mordoklejek” brzmi 
ciągutki, co może budzić szereg skojarzeń 
na temat pozycji naszego kraju na arenie 
międzynarodowej. 

Powrócę jednak do liczb podawanych 
przez tzw. służby prasowe. Otóż fl ota 
samochodowa prezydencji przejechała 
w sumie 793 tys. km, czyli prawie 20 
razy okrążyła kulę ziemską. Ale byłbym 
niesprawiedliwy twierdząc, że polska 
prezydencja upłynęła na jeżdżeniu w 
kółko, jedzeniu „krówek” i popijaniu 
ich wodą. Poza tym na samą myśl o ciąg-
nięciu tego wątku robi się niedobrze. 
Wracam do sukcesów. Podczas grudnio-
wego szczytu UE w Brukseli ustalono, 
że Polska ze swojego budżetu wpłaci do 
Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego 6 mld euro, aby ratować bogatsze 
kraje Europy. Proponuję, aby wpłacić tę 
sumę w „krówkach”. Przynajmniej polscy 
producenci słodyczy będą coś z tego mieli. 
Nie mam żalu, że polska prezydencja nie 
zrobiła nic, aby choć spróbować dopro-
wadzić do weryfi kacji unijnego pakietu 

klimatyczno-energetycznego, który za 
rok zacznie rujnować polską gospodarkę. 
Nie zarzucam polskiej prezydencji, że nie 
zrobiła nic dla polskiego gazu łupkowego. 
Nie spodziewałem się, że zrobi coś w obu 
tych sprawach. Byłoby to wbrew intere-
som Niemców, Francuzów i Rosjan. Ale że 
nie udało się załatwić, by każdy niemiecki 
pierwszoklasista obowiązkowo otrzymywał 
na koszt niemieckiego podatnika wielką 
tytę wypełnioną polskimi krówkami, to 
o to mam ogromny żal do pana premiera 
i innych urzędników państwowych. 
Naprawdę ogromny żal. Nie możemy tak 
każdego meczu z Niemcami przegrywać 
do zera. Ta tyta byłaby taką honorową 
bramką pozwalającą z podniesionym 
czołem zejść z boiska prezydencji. Co 
prawda, jak mawiają komentatorzy spor-

towi, wynik idzie w świat, ale tą jedną 
bramkę moglibyśmy przez dziesięciolecia 
przypominać i świętować tak, jak przy-
pominamy i świętujemy zwycięski remis 
na Wembley w 1973 roku. Niestety. Prze-
padło. Możemy sobie co najwyżej bączka 
puścić dla poprawienia nastroju. Chodzi 
oczywiście o bączki-zabawki, które były 
wręczane członkom zagranicznych dele-
gacji jako symbole polskiej prezydencji 
w UE. Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych zamówiło 12 400 bączków, płacąc 
za nie 997 tysięcy złotych. 

Ale to już koniec liczb i narzekania. 
Nie będzie też nic o Sylwestrze, balach 
i kacu (ten sześciopak wynegocjowany 
w czasie polskiej prezydencji w UE nie 
oznacza, że każdy dostanie po 6 piw
1 stycznia). Wejdźmy w 2012 rok z na-
dziejami, oczywiście z nadziejami na 
miarę naszych możliwości. To będzie rok 
z mistrzostwami Europy w rżnięciu w gałę 
i to w dodatku w naszym kraju. Może 
chociaż na tym poletku w pojedynku 
z europejskimi potęgami jakaś bardziej 
honorowa porażka niż prezydencja nam 
się trafi , może nawet jakiś remis. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Delegaci zjedli 230 kg 
„krówek”. Nie wiadomo, 
czy były to „krówki” kruche, czy 
moje ulubione „mordoklejki”, 
zwane też ciągutkami. 

Foto: w
ikipedia.pl

Podziękowanie
Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.1981 i Komisja Zakładowa NSZZ 
Solidarność KWK Wujek dziękują wszystkim 
uczestnikom uroczystości upamiętniających 30. 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Prosimy wszystkie delegacje, które wzięły udział w 
uroczystościach, o zgłaszanie się po Nowym Roku do 
siedziby Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni 
Wujek po odbiór medali pamiątkowych i książek Tomasza 
Nowary pt. „Kopalnia Wujek 13-16 grudnia 1981 r. 
W hołdzie tym, którzy odeszli za wcześnie”. 
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– Chciałem wam podzię-
kować, że jesteście wierni 
sobie, że jesteście wierni 
ideałom Solidarności.

Myślę, że jedyną poza 
Kościołem strukturą, która 
systematycznie nawiązuje do 
nauki Jana Pawła II, jest właś-
nie Solidarność i za to także 
chciałem podziękować – mówił 
podczas spotkania opłatkowego 
z członkami Zarządu Regionu 
nowy metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc. Życzył 
członkom Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności wytrwałości i 
odwagi w działaniu, „odwagi 
w podejmowaniu trudnych 

problemów i nazywanie ich po 
imieniu”. Zapewnił o swoim 
wsparciu duchowym i mod-
litewnym. 

Życzenia świąteczno-no-
woroczne członkom związ-
ku złożył też kapelan Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności ks. 
prałat Stanisław Puchała. On 
również podkreślił, że Solidar-
ność jest wspólnotą, która stara 
się być wierna wartościom 
chrześcijańskim. Ocenił, że 
zmienia się sposób postrze-
gania związku. – Jeszcze dwa 
lata temu, aby powiedzieć, że 
jest się członkiem związku 
Solidarność, to trzeba było 

ogromnej odwagi przeciwsta-
wiania się pewnym trendom. 
W tym roku bardzo wyraźnie 
się odczuwa, że być członkiem 
Solidarności, to jest coś, co 
niesie ze sobą wielkie warto-
ści – powiedział prałat.

Przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz dziękując 
duchownym za uczestnictwo 
w spotkaniu opłatkowym i za 
życzenia, wyraził przekona-
nie, że ważnym elementem 
pasterskiej posługi nowego 
metropolity katowickiego bę-
dzie duchowe dziedzictwo bp. 
Herberta Bednorza, którego 

nazywano Biskupem Robot-
ników. – Jestem przekonany, 
że już mamy Arcybiskupa 
Robotników – powiedział 
przewodniczący.

Dominik Kolorz składając 
życzenia świąteczno-nowo-
roczne wszystkim członkom 
związku, zacytował słowa 
swojego „kolegi z Jarocina”, 
czyli Pawła Kukiza: „Ludzie 
potrzebują Solidarności, ale 
żeby Solidarność ich nie za-
wiodła, musi mieć tak czyste 
sumienie, jak nowo narodzone 
niemowlę i jednocześnie musi 
mieć siłę Herkulesa”.

NY

Trwa akcja zbierania pod-
pisów pod wnioskiem Soli-
darności o przeprowadze-
nie referendum w sprawie 
podniesienia wieku eme-
rytalnego. Musimy zebrać 
pół miliona podpisów, a 
czasu jest naprawdę nie-
wiele. Dlatego każdy głos 
się liczy.

Referendum w sprawie 
emerytur leży w żywotnym 
interesie wszystkich grup 
zawodowych, wszystkich 
obecnych i przyszłych pra-
cowników w naszym kraju. 
Od ciebie zależy, czy sam 
zdecydujesz o przyszłości 
swojej i swoich dzieci, czy 
pozwolisz rządowi bez pyta-
nia zabrać twoje pieniądze, 
aby mógł nimi łatać dziurę 
budżetową. Referendum to 
jedyny sposób, żeby zmusić 
rząd do dialogu i przebić się 
z naszymi argumentami i 
pomysłami na naprawę sy-
stemu emerytalnego. 

Naszym zdaniem pod-
wyższenie wieku przecho-
dzenia na emeryturę nie 
tylko nie poprawi kondy-
cji systemu emerytalnego, 
ale jeszcze ją pogorszy. Lu-
dzie zamiast przechodzić 
na zasłużone emerytury, 
będą wyrzucani na głodo-
we renty zdrowotne lub na 
zasiłek dla bezrobotnych. 

Skoro dziś pięćdziesięcio-
latkowie nie mogą znaleźć 
zatrudnienia, to jasne jest, że 
osoby po 60-tce będą miały 
jeszcze mniejsze szanse na 
pracę.

Podniesienie wieku eme-
rytalnego forsowane przez 
rząd pogorszy również i tak 
dramatyczną sytuację ludzi 
młodych. Dzisiaj niemal co 
czwarty młody człowiek jest 
bezrobotny, a wolnych eta-
tów jest coraz mniej. Jeżeli 
zmusi się ludzi do pracy do 
67 roku życia, liczba eta-
tów dla młodych jeszcze 
bardziej się skurczy.

Po tym, co mówił premier 
w expose, mamy poważne 
obawy, że rząd podczas maj-
strowania przy emeryturach 
będzie chciał pozbawić 
dotychczasowych upraw-
nień także m.in. górników, 
hutników, kolejarzy czy 
strażaków.

Żeby referendum mogło 
się odbyć, musimy zebrać 
500 tysięcy podpisów. For-
mularz do zbiórki podpisów 
można pobrać i wydruko-
wać bezpośrednio ze strony 
www.solidarnosckatowice.
pl, są one dostępne rów-
nież we wszystkich Biu-
rach Terenowych Zarządu 
Regionu.

RED.

Twój głos jest 
bardzo ważny

Instrukcja składania poparcia pod 
wnioskiem o referendum w sprawie 
podniesienia wieku emerytalnego:

Na wniosku ze względów formalnych 
umieszczona jest propozycja pytania 
referendalnego oraz odpowiedzi TAK lub 
NIE. Pytanie brzmi: Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego wieku 
uprawniającego do przejścia na emeryturę 
wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat 
dla mężczyzn?

Zapoznaj się z pytaniem, ale na nie NIE 
ODPOWIADAJ. Na to przyjdzie czas podczas 
głosowania w lokalu wyborczym. Wypełniając 
formularz udzielasz jedynie poparcia wnioskowi 
o przeprowadzenie referendum.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?
Koniecznie trzeba wypełnić czytelnie 

wszystkie rubryki tabeli. Wpisz w odpowiednie 
miejsca swoje imię i nazwisko, adres, nr PESEL, 
w ostatniej rubryce podpisz się.

Przypominamy: na wyrażenie opinii „Tak” 
lub „Nie” na zadane pytanie będziesz miał 
czas podczas referendum ogólnokrajowego. 
Na tym etapie na formularzu NIE MOŻESZ 
dokonywać żadnych skreśleń i dopisków.

UWAGA!
Wypełnione formularze należy składać 

w komisjach zakładowych Solidarności. Jeżeli 
w twoim zakładzie nie działa Solidarność, 
możesz dostarczyć formularz bezpośrednio do 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność. Można je składać osobiście lub 
wysłać pocztą na adres: ul. Floriana 7, Katowice 
40-286. W razie jakichkolwiek pytań prosimy 
o kontakt z Justyną Latos, wiceprzewodniczącą 
prezydium ZR, tel. 032 353 84 25 wew. 230
i 430, tel. kom. 601 516 165 lub adres mailowy 
j.latos@solidarnosckatowice.pl oraz prezydium@
solidarnosckatowice.pl.

Opłatek z metropolitą

P
race nad zmianami 
w systemie emery-
talnym nabierają 
tempa. Wszystko 
wskazuje na to, że 

projekt nowej ustawy bę-
dzie gotowy na początku 
roku. Może się też okazać, 
że wszystkie poprawki, a 
zwłaszcza wydłużenie wieku 
emerytalnego, zostaną wpro-
wadzone bez jakichkolwiek 
konsultacji społecznych. – 
Obawiam się, że rząd będzie 
forsował swoje ustalenia w 
cieniu gabinetów, a nam po-
zostanie ulica – mówił prze-
wodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność Piotr 
Duda podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej 
w Katowicach.

Dlatego Solidarność rozpo-
częła akcję zbierania podpi-
sów pod wnioskiem o prze-
prowadzenie referendum 
w tej sprawie. – Sondaże 
jednoznacznie wskazują, że 
społeczeństwo nie godzi się 
na wydłużenie wieku eme-
rytalnego. Ludzie, którzy w 
Polsce pracują mają prawo 
wyrazić swoje zdanie na ten 
temat – przekonuje przewod-
niczący Solidarności.

Trzeba szukać innych 
sposobów
Zdaniem związkowych eks-
pertów podniesienie wieku 
emerytalnego nie jest dobrym 
rozwiązaniem dla defi cytu 
funduszu ubezpieczeń społecz-
nych i należy szukać innych 
sposobów wyjścia z impasu. 
– Potrzebne są rozwiązania 
kapitałowe, a nie przedłuża-
nie wieku emerytalnego, bo 
wydłużanie wieku emery-
talnego nie jest obojętne dla 
sytuacji demografi cznej. A to 
właśnie zbyt mała dzietność 
jest poważnym problemem 
Polski – mówi Henryk Nako-
nieczny z Prezydium Komisji 
Krajowej.

Podkreśla, że rozwiązania 
kapitałowe, czyli zwiększające 
wpływy do systemu, to przede 
wszystkim wzrost liczby osób 
zatrudnionych i ubezpieczo-

nych, odpowiednie tempo 
wzrostu wynagrodzeń, czyli 
rozwoju gospodarczego i co 
najważniejsze ujednolicenie 
zasad wnoszenia składki ubez-
pieczeniowej przez wszystkie 
grupy społeczne. 

Raczej skracać niż wydłużać
Poprawie wpływów do sy-
stemu na pewno nie sprzy-
ja sytuacja na rynku pracy 
i tendencja do zatrudnia-
nia coraz większych grup 
pracowników na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 
nie gwarantujących żadnej 
ochrony i nie zabezpiecza-
jących przyszłych emerytur. 
– Ucieczka pracodawców od 
umów o pracę w kierunku 
umów cywilnoprawnych 
powoduje bardzo niekorzyst-
ne konsekwencje dla świata 
pracy – przyznaje prof. Jan 
Wojtyła, dziekan Wydziału 
Finansów i Ubezpieczeń Uni-
wersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach.

Podkreśla, że jest przeciw-
nikiem wprowadzania przy-
padkowych zmian do prawa 
pracy i prawa emerytalnego 
w tym wydłużania wieku 
emerytalnego. – Te wszystkie 

kwestie trzeba rozpatrywać w 
szerszym kontekście zarówno 
prawa pracy, jak i prawa eme-
rytalnego – podkreśla. 

Zdaniem profesora Woj-
tyły przy tak ogromnym 
postępie technicznym i orga-
nizacyjnym kurczy się wolu-
men pracy. – Kraje bardziej 
rozwinięte w swojej drodze 
rozwojowej szły w kierunku 
skracania czasu pracy. Pro-
ponowany przez rząd tak 
późny wiek emerytalny nie 
ma uzasadnienia biorąc pod 
uwagę doświadczenia euro-
pejskie. Nie ma gwarancji, że 
osoby pracujące tak długo, 
nie będą blokowały etatów 
dla ludzi młodych – mówi 
prof. Wojtyła.

Kolejne zagrożenie, jakie 
wiąże się z wydłużaniem wieku 
emerytalnego, to spychanie 
starszych pracowników na 
margines, na niewysokie 
świadczenia rentowe lub 
niekorzystne warunki za-
trudnienia. – Kodeks pracy 
wprowadza ochronę przed 
wypowiedzeniem umowy 
zawartej na czas nieokreślo-
ny, obejmującą okres czterech 
lat przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego. Prawdopo-

dobnie pracodawcy będą 
zwalniać pracowników wcześ-
niej, a więc ten długi okres 
ochronny spowoduje, że w 
ostatnim okresie pracy wiele 
osób zostanie zatrudnionych 
na bardzo niekorzystnych 
warunkach. W związku z 
tym kwoty wynagrodzenia 
wchodzące do podstawy 
przyszłej emerytury będą 
niskie, a zatem i emerytury 
będą niższe – przekonuje 
profesor Wojtyła.

To jest nasze prawo
Zdaniem ekspertów zapo-
wiadając przedłużenie wieku 
emerytalnego, rząd zapomniał 
o najważniejszej kwestii – o 
tym, że nabycie uprawnień 
emerytalnych jest rzeczy-
wistym uprawnieniem pra-
cownika i to on sam powi-
nien zdecydować, czy chce 
z niego skorzystać, czy nie. 
Prawo do pracy nie wygasa 
z chwilą osiągnięcia wieku 
emerytalnego.

Henryk Nakonieczny jest 
przekonany, że na temat prze-
dłużenia wieku emerytalnego 
powinna się rozpocząć de-
bata, podczas której przed-
stawione zostaną wszystkie 
argumenty i inne koncepcje, 
niż te proponowane przez 
rząd Donalda Tuska. – To są 
rozwiązania, które powinny 
być kształtowane w drodze 
dialogu, a nie jednostron-
nych decyzji wynikających 
z czyichś wyliczeń i niejas-
nych uzasadnień – dodaje 
prof. Wojtyła.

AGNIESZKA KONIECZNY

Dziury budżetowej nie da się załatać wyłącznie kosztem pracowników. 
Korzyści związane z przedłużaniem wieku emerytalnego są pozorne i krótkotrwałe 
– alarmuje Solidarność i wzywa do przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Chodzi o Twoją emeryturę
Kraje bardziej 
rozwinięte idą w 
kierunku skracania 
czasu pracy.
Przy tak ogromnym
postępie technicznym
i organizacyjnym kurczy 
się wolumen pracy – 
mówi prof. Jan Wojtyła
z katowickiego UE.
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Solidarność z Międzyna-
rodowego Portu Lotnicze-
go Katowice w Pyrzowi-
cach protestuje przeciwko 
zwalnianiu pracowników 
lotniska. – Oczywiście 
oficjalnie nie ma mowy 
o zwolnieniach. Po pro-
stu nie przedłuża się im 
umów o pracę. Zwalnia 
się doświadczonych pra-
cowników tylko dlatego, 
żeby nie podpisać z nimi 
stałej umowy – mówi Paweł 
Gałka, szef Solidarności 
w podkatowickim porcie 

Jak wyjaśnia Gałka, pracę 
tracą osoby, którym kończą 
się drugie umowy czaso-
we i zgodnie z prawem 
kolejna trzecia umowa 
powinna być umową na 
czas nieokreślony. – Sprawa 
dotyczy doświadczonych 
pracowników, często z 

wieloletnim stażem, m.in. 
zatrudnionych w dzia-
le cargo. Z jednej strony 
prezes Górnośląskiego 
Towarzystwa Lotniczego 
mówi o planach dyna-
micznego rozwoju cargo, 
a z drugiej strony pozby-
wa się doświadczonych 
pracowników tego działu. 
To działanie nielogiczne. 
Ale nie tylko zatrudnieni 
w cargo boją się zwolnień. 
Problem dotyczy też innych 
działów. Już zapowiedzia-
no, że część pracowników 
będzie zmuszona przecho-
dzić na umowy zlecenia i 
to podpisywane tylko na 
okres letnich czarterów 
– mówi szef zakładowej 
Solidarności. 

Związkowcy przygoto-
wują list protestacyjny do 
Marszałka Województwa 

Śląskiego. – Zwrócimy się 
do niego jako do udziałow-
ca GTL o interwencję w tej 
sprawie. Antypracownicze 
praktyki, z którymi mamy 
do czynienia, są po pro-
stu szkodliwe dla spółki 
i dla przyszłości naszego 
lotniska – dodaje Paweł 
Gałka. 

Lotniskowa Solidarność 
nie wyklucza rozpoczęcia 
sporu zbiorowego i czynnej 
akcji protestacyjnej. – I cho-
dzi tu nie tylko zwolnienia, 
ale też o nierealizowanie 
porozumienia zawartego 
wiosną tego roku w spra-
wie wynagrodzeń. Do pro-
testu szykuje się też straż 
graniczna. Zastanawiamy 
się nad skoordynowaniem 
naszych akcji protestacyj-
nych – dodaje Gałka. 

POD 

Z 
roku na rok powoli 
udaje nam się docie-
rać do świadomości 
klientów. Cały czas 
spływają do mnie in-

formacje ze sklepów z całego 
kraju i niemal we wszystkich 
od godziny 13.00 nie było w 
zasadzie ruchu. To oznacza, 
że nasz apel poskutkował i 
klienci zrobili świąteczne za-
kupy wcześniej, dzięki czemu 
także pracownicy handlu 
mieli prawdziwą Wigilię i 
spokojne święta – mówi Al-
fred Bujara, przewodniczący 
Sekretariatu Krajowego Ban-
ków, Handlu i Ubezpieczeń 
NSZZ Solidarność.

Na apel Solidarności odpo-
wiedzieli również pracodawcy. 
Większość sieci handlowych 
zamknęła 24 grudnia swoje 
sklepy o godzinie 14.00, nielicz-
ne godzinę lub dwie później. 
– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
tym sieciom, które przyjęły 
nasze argumenty i zamknęły 
sklepy wcześniej. Kiedy zaczy-
naliśmy akcję kilka lat temu, 
sklepy były otwarte do 18.00, 
19.00, a nawet dłużej. Sieci licy-
towały się wręcz w reklamach 
o to, która będzie dłużej praco-
wać. Dzisiaj się to zmieniło i z 
tego należy się cieszyć. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
przyłączy się reszta sklepów i 
wszyscy pracownicy handlu 

będą mogli zacząć świętować 
Boże Narodzenie o przyzwoitej 
porze – podkreśla Bujara.

W naszym regionie świą-
teczny happening został zor-
ganizowany przed Silesia 
City Center w Katowicach. 
Związkowcy w mikołajowych 

czapkach rozdali klientom 
półtora tysiąca ulotek infor-
macyjnych z dołączonym 
opłatkiem. – Sklep, przed 
którym stoimy, zamknie się 
w Wigilię dopiero o godzinie 
16.00. Pracownicy będą mogli 
wyjść do domów dopiero 

przed 18.00, a to oznacza, że 
do wigilijnej kolacji zasiądą 
późnym wieczorem – powie-
dział przed SCC szef handlowej 
Solidarności. – To, że sklep jest 
otwarty do 16.00, nie ozna-
cza, że jego pracownicy o tej 
godzinie wyjdą do domu. 

Klient może przyjść o 15.55 
i robić zakupy jak długo ma 
ochotę. Potem musimy jeszcze 
posprzątać swoje stanowiska 
pracy, wszystkie lady, zapeł-
nić chłodnie, uporządkować 
towary na półkach i dopiero 
wtedy możemy wyjść – dodała 

Maria Bem, przewodnicząca 
Solidarności w Tesco. 

Oprócz ulotek i opłatków 
związkowcy przygotowali 
również wigilijny stół z pu-
stymi nakryciami oraz napis 
„Tu jest Polska, nie Anglia”. 
– Te dwa puste miejsca są dla 
pracowników tego sklepu, 
którzy zamiast za wigilijnym 
stołem, będą siedzieć w pracy. 
– wyjaśniał Alfred Bujara. 
– Z kolei napis skierowany jest 
do zagranicznych właścicieli 
sieci handlowych. Oni często 
nie znają naszej tradycji i nie 
wiedzą, jak ważnym dniem 
dla Polaków jest Wigilia Bo-
żego Narodzenia. W Anglii, 
z której pochodzi sieć Tesco, 
nie świętuje się Wigilii, ale 
prosimy, aby w sklepach w 
Polsce uszanowano naszą 
tradycję – tłumaczył Alfred 
Bujara. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Sytuacja w Fiat Auto Poland 
staje się coraz bardziej napięta. 
Obrady prezydium Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społeczne-
go poświęcone tyskiej fabryce 
z 20 grudnia nie przyniosły 
rozstrzygnięć. Władze spółki 
nadal nie uznają trwającego 
od ponad pół roku sporu zbio-
rowego na tle płacowym. 

– Przedstawiciel dyrekcji 
uporczywie unikał deklaracji, 
że przystąpi do rozmów, które 
pozwolą zakończyć spór. Kiedy 
wicewojewoda Piotr Spyra 
zaproponował „misję dobrej 
woli” pan dyrektor odmówił 
– informuje Solidarność z FAP. 
– Inicjatywa pana wojewody 
była bardzo dobrym pomy-
słem, dlatego dziwi mnie po-
stawa dyrekcji Fiata. Jedynym 
pozytywnym skutkiem obrad 
jest to, że pracodawca zgodził 
się na dwustronne rozmowy z 

udziałem przedstawiciela Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. Jednak to o wiele 
za mało, aby mówić o jakim-
kolwiek przełomie – powiedział 
Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dabrowskiej 
„S”, uczestniczący w obradach 
prezydium WKDS. 

O rozpoczęciu procedury 
sporu zbiorowego Solidarność z 
Fiata poinformowała pracodawcę 
już w marcu tego roku. Następ-
nie sporem zostały objęte także 
pozostałe spółki powiązanie z 
FAP – Fiat Powertrain Polska, 
Fiat Powertrain Technologies 
Poland, Denso Thermal Systems 
Polska oraz Sistema Polska. 
Mimo że wielozakładowy spór 
zbiorowy został zarejestrowany 
w Państwowej Inspekcji Pracy, 
a Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej uznało go za legalny 
i wyznaczyło mediatora, władze 

tyskiej fabryki w dalszym ciągu 
nie uznają sporu i odwołują się 
od decyzji ministerstwa. Sprawa 
najprawdopodobniej znajdzie 
fi nał w sądzie.

– To, co dzieje się we Fia-
cie, trudno jest nazwać dia-
logiem. Kierownictwo fi rmy 
zamiast rozmawiać przy stole, 
woli przepychanki prawne. 
Konfl ikt ma podłoże płacowe. 
Europejskie władze koncernu 
na każdym kroku wychwalają 
tyską fabrykę. Natomiast, kiedy 
pracownicy żądają podwyżek, 
bo choć produkują trzy razy 
więcej aut niż włoskie zakłady, 
zarabiają kilkakrotnie mniej, 
dyrekcja FAP nie chce nawet 
rozmawiać – mówi Sławomir 
Ciebiera, wiceprzewodniczący 
Śląsko-Dabrowskiej Solidarno-
ści, uczestniczący w obradach 
prezydium WKDS. 

ŁK

Dobiegła końca tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii „Nie przehandluj pierwszej gwiazdki”. 
W całym kraju handlowa „S” apelowała, aby nie robić zakupów w Wigilię po godzinie 14.00. 
W dziewiętnastu polskich miastach rozdano 15 tysięcy opłatków z dołączonymi ulotkami.

UDANE EFEKTY 
AKCJI WIGILIJNEJ

Protest w Pyrzowicach Konfl ikt w Fiacie

Pracodawcy z 
zachodniej Europy 
często nie znają 
naszej tradycji
i nie wiedzą, jak 
ważnym dniem dla 
Polaków jest Wigilia 
Bożego Narodzenia.

Na happening w Katowicach oprócz ulotek i opłatków związkowcy przygotowali również wigilijny stół z pustymi nakryciami

Foto: TŚD
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Z
wiązkowcy informu-
ją, że projekty Za-
kładowego Układu 
Zbiorowego Pracy 
(ZUZP) oraz regula-

minu pracy dają też zarządowi 
JSW możliwość pozbawienia 
zatrudnionych dodatkowego 
urlopu oraz obniżenia o 30 
proc. nagród barbórkowych 
i czternastej pensji. Poprzez 
wprowadzenie motywacyjne-
go systemu płac pracodawca 
będzie mógł też obniżyć pensje 
pracowników nawet o 50 proc. 
Dodają, że zapisy projektów 
ZUZP i regulaminu w więk-
szości się powielają.

– Żeby ZUZP został wpro-
wadzony, to potrzebna jest 
wola dwóch stron. Jeśli nie 
będzie naszej zgody na pro-
ponowane przez zarząd roz-
wiązania, to one nigdy nie 
wejdą w życie. Sytuacja go-
rzej wygląda z regulaminem 
pracy, który pracodawca ma 
prawo wprowadzić na mocy 
art. 104 Kodeksu pracy – 
mówi Roman Brudziński, 
wiceprzewodniczący Soli-
darności w JSW. 

Brudziński informuje, że 
proponowane przez zarząd JSW 
regulacje zakładają pracę 6 dni 
w tygodniu, ale bez żadnych 
dodatkowych gratyfi kacji za 
przepracowane soboty. 

– Mamy wrócić do tzw. czte-
robrygadówki, do rozwiązań 
preferowanych w latach 70. i 
na początku lat 80. Dla prezesa 
wolne soboty to anachronizm. 
Naszym zdaniem fundując 
górnikom „prezent” w postaci 
dodatkowego dnia pracy, chce 
ukryć swoją nieudolność w za-
rządzaniu fi rmą. Fedrowanie 
przez 6 lub 7 dni na pewno nie 
przyniesie rezultatu w postaci 
lepszych wyników ekonomicz-
nych spółki – ocenia Roman 
Brudziński.

Związkowcy wskazują, że 
przed kilkoma laty, nie mając 
jeszcze stabilnej kopalni Bu-
dryk w swoich szeregach, JSW 
osiągała dużo wyższe wyniki 
ekonomiczne niż obecnie z 
ornontowickim zakładem. 
Wtedy pięć kopalń wydoby-
wało średnio 54 tys. ton na 
dobę, a teraz z kopalnią Bu-
dryk wydobywane jest około 
50 tys. ton węgla.

Na zlecenie strony związ-
kowej z JSW dwie nieza-
leżne kancelarie prawne 
przygotowały już opinie, 
dotyczące sposobów wpro-
wadzania regulaminu pracy. 
Te opinie jasno wskazują, że 
nawet gdyby pracodawca za 
wszelką cenę wprowadził za-
proponowane w nim zapisy, 

to nie będą one mogły wejść 
w życie, bo staną w kolizji z 
aktem wyższego rzędu, czyli 
z zapisami zakładowych 
układów zbiorowych pracy. 
Związkowcy obawiają się 
jednak, że zarząd JSW złamie 
prawo i wprowadzi nowy re-
gulamin pracy, a następnie 
będzie oczekiwał na reakcję 

związków zawodowych i 
pracowników. – Będziemy 
prowadzić z zarządem JSW 
bój o respektowanie zapisów 
porozumienia podpisanego 
przed wejściem spółki na gieł-
dę. Przypominam, że zawiera 
ono m.in. gwarancje zacho-
wania wszystkich uprawnień 
wynikających z zakładowych 

układów zbiorowych pracy 
do czasu wynegocjowania 
nowego, jednolitego układu 
zbiorowego w spółce. Bardzo 
prawdopodobny jest scena-
riusz, że będziemy protesto-
wać na ulicy oraz okupować 
budynek spółki – zapowiada 
Roman Brudziński.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Międzyzwiązkowy Sztab 
Protestacyjny podjął decyzję 
o zaostrzeniu akcji protesta-
cyjnej służb mundurowych 
związanej z zapowiadanym 
brakiem podwyżek w 2012 
roku.

– Po nowym roku akcja 
protestacyjna będzie miała 
charakter kroczący – zapowia-
da Damian Kochoń, przewod-
niczący Śląskiej Sekcji Pożar-
nictwa. 5 stycznia o godzinie 
12.00 pojazdy wszystkich 
służb wyjadą przed siedziby 
swoich jednostek i na znak 
protestu włączą sygnały 
dźwiękowe oraz świetlne. 
10 stycznia funkcjonariusze 
straży granicznej przeprowa-
dzą w wybranych punktach 
strajk włoski, a 12 stycznia 
w czterech miastach, w któ-
rych odbędą się rozgrywki 
Euro 2012, przeprowadzone 
zostaną pikiety.

Po 15 stycznia, po kolej-
nym spotkaniu z ministrem 
spraw wewnętrznych, za-
padną decyzje dotyczące 
dalszych form protestu.

Do ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej przystąpiła 
również Śląska Sekcja Pożar-
nictwa. Pierwszym ruchem 
było ofl agowanie jednostek 
straży pożarnej i samochodów 
biorących udział w akcjach 

ratowniczych. – Wszelkie 
działania będą koordynowane 
ze sztabem protestacyjnym 
Krajowej Sekcji Pożarnictwa 
NSZZ Solidarność. Bezpie-
czeństwo mieszkańców na 
pewno zostanie zachowane, 
akcje ratowniczo-gaśnicze 
będą prowadzone tak jak 
do tej pory. Nie możemy 
strajkować, ale w zanadrzu 
mamy inne formy protestu 
zgodne z ustawą o związkach 
zawodowych – zapowiada 
Damian Kochoń.

21 grudnia Sejmowa Ko-
misja Administracji i Spraw 
Wewnętrznych odrzuciła 
wniosek o przyznanie środ-
ków fi nansowych na pod-
wyżki dla funkcjonariuszy 

Państwowej Straży Pożarnej 
oraz innych służb mundu-
rowych. 

Związkowcy obawiają 
się, że brak podwyżek dla 
funkcjonariuszy straży po-
żarnej oraz zmiany w usta-
wie emerytalnej doprowadzą 
do zwiększonych odejść ze 
służby. Ponadto podkreśla-
ją, że do tej pory nie została 
wyjaśniona ciągnąca się od 
kilku lat sprawa nadgodzin 
strażaków. Chodzi o rozlicze-
nie prawie 8 mln zaległych 
nadgodzin. Protest obok 
Solidarności rozpoczęła też 
Federacja Związków Za-
wodowych Służb Mundu-
rowych.

AGA

Groźba strajku w Przewozach 
Regionalnych została na razie 
zażegnana. 22 grudnia pod-
czas spotkania w Minister-
stwie Transportu kolejarskie 
związki zawodowe doszły 
do porozumienia ze stroną 
rządową i samorządową. 
Solidarność i Konfederacja 
Kolejowych Związków Zawo-
dowych wracają na obrady 
szczytu kolejowego.

– Pan minister Andrzej 
Massel i przedstawiciel sa-
morządowców, marszałek 
województwa śląskiego Adam 
Matusiewicz zobowiązali się, 
że w drugiej połowie stycz-
nia na posiedzeniu szczytu 
kolejowego przedstawią nam 
swoje kompleksowe wizje 
funkcjonowania przewo-
zów pasażerskich w Polsce, 
czyli spełnili nasze główne 
żądanie, od realizacji którego 
uzależnialiśmy wznowienie 
akcji strajkowej w PR – re-
lacjonuje Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Kra-
jowej Kolejarzy NSZZ Soli-
darność. 

Spotkanie w Ministerstwie 
Transportu było konsekwen-
cją ultimatum postawionego 
przez kolejarskie związki 
rządowi i marszałkom wo-
jewództw, którzy są właści-
cielami Przewozów Regional-

nych. Na początku miesiąca 
związkowcy zagrozili wzno-
wieniem akcji strajkowej z 
sierpnia tego roku. 

17 sierpnia w Przewozach 
Regionalnych został prze-
prowadzony 24-godzinny 
strajk generalny. 25 sierpnia 
kolejarze zawiesili protest w 
zamian za obietnice powo-
łania szczytu kolejowego. 
– Niestety na szczycie ze 
strony rządowej i samorządo-
wej padały jedynie ogólniki. 
Dzisiejsze spotkanie można 
nazwać przełomowym, bo 
wreszcie będziemy rozmawiać 
na podstawie konkretnych 
deklaracji i dokumentów, 
a nie jedynie komentować 
coraz to dziwniejsze pomysły 

pojawiające się w wypowie-
dziach dla mediów – dodaje 
Grymel. 

Przewodniczący podkreśla, 
że najważniejsze jest to, iż 
udało się uniknąć odwiesze-
nia akcji strajkowej. – Bardzo 
cieszymy się ze zmiany po-
stawy ministerstwa i marszał-
ków. Naszym celem nie było 
przecież doprowadzenie do 
strajku, a wręcz przeciwnie. 
Chcemy, abyśmy wreszcie 
zaczęli poważnie rozmawiać 
o przewozach pasażerskich, 
co wyjdzie na dobre nie tylko 
tysiącom pracowników kolei, 
ale przede wszystkim naszym 
pasażerom – zaznacza szef 
kolejarskiej Solidarności.

ŁK

Napięta sytuacja w JSW
Pozbawienie pracowników wolnych sobót, Karty Górnika oraz wprowadzenie motywacyjnego systemu płac za-
kładają opracowane przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej projekty Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy i nowego regulaminu pracy. Związki zawodowe ostrzegają, że jeśli te niekorzystne dla pracowników rozwiązania wejdą w 
życie, to w spółce może dojść do niepokojów społecznych.

Będziemy prowadzić z zarządem JSW bój o respektowanie porozumienia podpisanego przed wejściem spółki na giełdę – zapowiadają związkowcy

Bardzo 
prawdopodobny 
jest scenariusz, 
że będziemy 
protestować na ulicy 
– zapowiada Roman 
Brudziński.

Strażacy zaostrzają protestNie będzie strajku, będą rozmowy

Najważniejsze jest to, iż udało się uniknąć odwieszenia akcji strajkowej Strażacy nie mogą strajkować, ale skorzystają z innych form protestu

Foto: TŚD
Foto: TŚD

Foto: w
ikipedia.pl
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Rozmowy płacowe
» W UBIEGŁYM TYGODNIU w Kom-
panii Węglowej rozpoczęły się rozmowy 
płacowe pomiędzy związkami zawo-
dowymi a zarządem spółki. Kolejne 
rundy negocjacji zaplanowano w tym 
tygodniu i na początku stycznia. Jed-
nocześnie, z inicjatywy Solidarności, 
przedstawiciele 12 związków zawo-
dowych działających w KW zwrócili 
się do zarządu spółki, aby wystąpił do 
Ministra Gospodarki o wypłatę nagrody 
z zysku za 2011 rok dla pracowników 
Kompanii. We wniosku związkowcy 
przypominają, że do tej pory nagroda 
nie była wypłacana, bo osiągane zyski 
przeznaczano na wyrównywanie strat 
z lat wcześniejszych. W związku z tym 
domagają się, aby nagroda została wy-
płacona w maksymalnej, dopuszczalnej 
przepisami prawa wysokości.

Czy rektor ŚUM
narusza ustawę?
» SOLIDARNOŚĆ ZE ŚLĄSKIEGO 
Uniwersytetu Medycznego złożyła 
wniosek do Rzecznika Praw Obywatel-
skich o zbadanie, czy rektor tej uczelni 
narusza zasady równego traktowania 
nauczycieli akademickich. W opinii 
związkowców, potwierdzonej przez Mi-
nisterstwo Zdrowia i resort nauki, pani 
rektor niezgodnie z ustawą o szkolni-
ctwie wyższym wprowadza zakaz kon-
kurencji dla pracowników, którzy chcie-
liby podjąć dodatkowe zatrudnienie w 
innych szkołach wyższych. Zgodnie z 
ustawą za zgodą rektora pracownik dy-
daktyczny może mieć jedno dodatkowe 
zatrudnienie poza macierzystą uczelnią. 
W dokumencie określony został trzylet-
ni okres na wprowadzenie nowych prze-
pisów. – Mimo to pani rektor zażąda-
ła, by wszyscy pracownicy, którzy mają 
dodatkowe zatrudnienie, natychmiast 
wystąpili do niej o pozwolenie na tę 
pracę. Okazuje się, że jedni taką zgodę 
otrzymali, a inni nie – mówi Danuta 
Ucińska, przewodnicząca Solidarności w 
ŚUM. Wskazuje, że wśród pokrzywdzo-
nych przeważają nauczyciele dydaktycz-
ni ze skończonymi doktoratami, którzy 
miesięcznie zarabiają tylko 1,8 tys. zł 
netto. – To niesprawiedliwe, że pani 
rektor nie ma zastrzeżeń do dorabiania 
przez najlepiej uposażonych profesorów 
i lekarzy-praktyków – mówi Danuta 
Ucińska.

Będzie zażalenie
» SĄD REJONOWY W PSZCZYNIE 
podczas pierwszej rozprawy umorzył po-
stępowanie przeciwko dyrektorowi miej-
scowego Zakładu Poprawczego i Schroni-
ska dla Nieletnich, którego związkowcy 
z zakładowej Solidarności oskarżają o 
utrudnianie im od 2001 roku działalno-
ści związkowej i dyskryminowanie pra-
cowników z powodu przynależności do 
Solidarności.
– Po pierwszym uniewinniającym wyro-
ku, wbrew decyzji Sądu Okręgowego w 
Katowicach o ponownym rozpatrzeniu 
sprawy, pszczyński sąd zdecydował o 
jej umorzeniu ”z uwagi na brak danych 
dostatecznie uzasadniających podejrze-
nie popełnienia przestępstwa”. Dziw-
nym zbiegiem okoliczności w styczniu 
ma zostać przeprowadzony konkurs na 
dyrektora ZPiSdN, ale nie mogą w nim 
startować osoby, przeciwko którym toczy 
się postępowanie sądowe. Do tego czasu 
na pewno nie zostanie rozpatrzone nasze 
zażalenie, które już złożyliśmy w Sądzie 
Okręgowym – mówi Zbigniew Jacek, 
przewodniczący zakładowej Solidarności.
Okrzykami „skandal” i „hańba” posta-
nowienie sądu przyjęło kilkudziesięciu 
obecnych na sali związkowców z wice-
przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności Mirosławem Truchanem.

OPRAC. BEA, POD

WIEŚCI z branż

T
a informacja dotar-
ła do nas dopiero 
przed dwoma ty-
godniami. Rów-
nocześnie dowie-

dzieliśmy się, że już na 
początku listopada pismo 
w tej sprawie wpłynęło do 
katowickiej Izby Skarbowej. 
To jaskrawe lekceważe-
nie strony społecznej przy 
podejmowaniu ważnych 
decyzji pracowniczych. 
Decyzję o ograniczeniu 
funduszu wynagrodzeń 
ministerstwo tłumaczy zbyt 
dużą ilością pracowników 
skarbowych w naszym re-
gionie. Teraz okazuje się, 
że zatrudnieni mają szanse 
utrzymać miejsca pracy pod 
warunkiem zmniejszenia ich 
wynagrodzeń – mówi Józefa 
Warchala, przewodnicząca 
Międzyregionalnej Sekcji 
Pracowników Urzędów 
Skarbowych NSZZ Solidar-
ność. Związkowcy jeszcze 
nie zostali poinformowani, 
w jaki sposób pracownikom 
zabierane będą pieniądze. 
Przewidują, że zatrudnieni 
w skarbówce zostaną pozba-
wieni 3-procentowej premii 
miesięcznej lub trzynastki. 
– To dużo, zwłaszcza, że 

średnie zarobki szeregowych 
urzędników skarbówki wy-
noszą około 2 tys. zł netto. 
Od 2008 roku skarbówka, 
będąca działem administracji 
rządowej, jest pomijana w 
podwyżkach wynagrodzeń. 
Nasze pensje nie wzrastają 
nawet o poziom infl acji. Na 
pracowników skarbowych 
nakładane są ciągle nowe 
zadania, za którymi nie idą 

wzmocnienia o etaty, ani 
też żadne rekompensaty 
fi nansowe. A przy tym je-
steśmy szczególną grupą 
zawodową bez prawa do 
protestów i strajków, z uwagi 
na przepisy wynikające z 
ustawy o służbie cywilnej. 
Nasze możliwości są mocno 
ograniczone – informuje 
Józefa Warchala.W odpo-
wiedzi na decyzję resortu 

fi nansów o ograniczeniu 
funduszu wynagrodzeń 
śląskich skarbowców Soli-
darność przyjęła stanowi-
sko w sprawie odmrożenia 
płac w administracji skar-
bowej w 2012 roku. – Jako 
dział podległy ministrowi 
fi nansów czujemy się szcze-
gólnie źle traktowani przez 
naszego pracodawcę, bo 
jesteśmy ciągle pomijani 

w sprawach fi nansowych 
– napisali związkowcy w 
dokumencie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Solidarność z Miejskiego 
Domu Kultury „Bogucice 
Zawodzie” otrzymała 
pomieszczenie do pracy 
związkowej oraz tablicę 
informacyjną. Związkowcy 
ustalili też zasady współ-
pracy z pracodawcą.

Komisja Zakładowa 
NSZZ Solidarność powsta-
ła w MDK „Bogucice Za-
wodzie” w październiku 
tego roku. Do związku z 
marszu zapisała się ponad 
połowa pracowników 
placówki, którzy podkre-
ślali, że czują zagrożeni 
zmianami wprowadza-
nymi przez pracodawcę 
i obawiają się o swoje 
miejsca pracy. Zaznaczali 
też, że chcą mieć wpływ 
na sprawy pracownicze. 
Takie argumenty znalazły 
się w tekście zamieszczo-
nym na łamach TŚD w 
listopadzie.

Dyrektor placówki 
Jacek Turalik przyznaje, 
że zarówno powstanie 
organizacji związkowej, 
jak i obawy pracowników, 
były dla niego sporym za-
skoczeniem. – Nie zrobi-
łem niczego, co mogłoby 
uzasadniać to poczucie 
zagrożenia. O swoich za-
mierzeniach związanych z 
funkcjonowaniem domu 
kultury informowałem 
pracowników na bieżąco 
– mówi Jacek Turalik.

Krystian Utkowski, 
przewodniczący zakła-
dowej Solidarności pod-
kreśla, że najwięcej obaw 
wywołało wprowadzenie 
monitoringu i zwolnie-
nie jednej z pracownic 
gospodarczych.

Na początku grud-
nia doszło do spotkania 
związkowców i wiceprze-
wodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarno-
ści Sławomira Ciebiery 
z dyrektorem placów-
ki. W jego trakcie udało 
się wyjaśnić wątpliwości 
związane z powstaniem 
organizacji związkowej, 
obawami pracowników 
oraz ustalić zasady współ-
pracy. – Rozmowy były 

bardzo merytoryczne. 
Pan dyrektor zobowiązał 
się, że pomoże w znalezie-
niu nowego zatrudnienia 
zwolnionej pani. Zgłosił 
też swoje oczekiwania 
względem organizacji 
związkowej – mówi Sła-
womir Ciebiera.

Krystian Utkowski 
podkreśla, że ustalenie 
zasad współpracy z praco-
dawcą to krok w dobrym 
kierunku, ale zaznacza, 
że związek w dalszym 
ciągu będzie się bacznie 
przyglądał wprowadza-
nym zmianom i jeżeli 
pojawią się jakiekolwiek 
wątpliwości, na pewno 
je zasygnalizuje.

AK

Bez wiedzy strony związkowej ze śląskich urzędów skarbowych Izba Skarbowa w 
Katowicach pozytywnie zaopiniowała decyzję Ministerstwa Finansów, dotyczącą 
zmniejszenia w przyszłym roku o ponad 900 tys. zł funduszu wynagrodzeń 
dla pracowników tych placówek. 

Funkcjonująca przy 
Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów 
Wyższa Komisja 
Dyscyplinarna 
oczyściła Grażynę 
Welon, przewodni-
czącą Solidarności w 
Urzędzie Skarbowym w 
Sosnowcu, z postawio-
nego jej przez praco-
dawcę zarzutu mani-
festowania poglądów 
politycznych podczas 
wiecu wyborczego, zor-
ganizowanego ramach 
kampanii prezydenckiej 
Jarosława Kaczyńskiego. 
– W udziale przewod-
niczącej w tym wiecu 
komisja nie dopatrzyła 
się przejawów mani-
festowania poglądów 
politycznych – komen-
tuje Józefa Warchala, 
przewodnicząca Soli-
darności Pracowników 
Urzędów Skarbowych.

Oświatowa Solidarność z 
Zawiercia popiera protest 
mieszkańców dzielnicy 
Bzów przeciwko projekto-
wi uchwały Rady Miasta w 
sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 1 z 
przyczyn fi nansowo-demo-
grafi cznych. Związkowcy 
przyłączyli się do sprzeciwu 
mieszkańców Bzowa, mimo 
że żaden nauczyciel z tej 
placówki nie jest członkiem 
Solidarności.

W opinii przesłanej do 
Urzędu Miasta zwrócili 
uwagę, że zdają sobie spra-
wę z wysokich kosztów 
utrzymania szkoły w Bzo-
wie oraz ze spadku liczby 
uczniów, ale jednocześnie 
podkreślili, że przy podej-
mowaniu decyzji dotyczą-
cych dzieci należy przede 
wszystkim kierować się 
ich dobrem.

– Wskazaliśmy, że ta 
decyzja powinna zostać 
skonsultowana z przedsta-
wicielami Rady Rodziców, 
w celu ewentualnego po-
wołania fundacji oświa-
towej. To przecież rodzice 
wspierają i wpływają na 
edukację swoich dzieci i 
nie mogą być pomijani przy 
podejmowaniu ważnych 
ustaleń, dotyczących losów 
placówki szkolnej, do któ-
rej uczęszczają ich dzieci. 
Zasugerowaliśmy też, że 
niedopuszczalna byłaby 

likwidacja szkoły, wyłącznie 
po to, aby uzyskać budynek 
na inne cele użyteczności 
publicznej – mówi Anna 
Gacek, przewodnicząca 
oświatowej Solidarności 
w Zawierciu.

W grudniu doszło do 
spotkania rodziców z pre-
zydentem Zawiercia, który 
podobnie jak oświatowa 
Solidarność uznał, że naj-
lepszym rozwiązaniem 
byłoby przejęcie szkoły 
przez fundację. – Rodzice 
już rozpoczęli rozmowy z 
Fundacją „Elementarz”. 
Ostateczna decyzja w spra-
wie placówki ma zapaść w 
styczniu na posiedzeniu 
Rady Miasta. Na pewno nie 
będzie naszej zgody na jej 
zamknięcie. Będziemy dążyć 
do tego, by w pomieszcze-
niach szkoły funkcjonowała 
jeszcze jakaś inna instytucja, 
która również ponosiłaby 
koszty administrowania 
i utrzymania budynku 
– mówi Elżbieta Włodar-
czyk, mieszkanka Bzowa, 
a zarazem przewodnicząca 
Solidarności w Ośrodku 
Badań i Kontroli Środowi-
ska w Katowicach. 

Bzowska placówka liczy 
50 uczniów, ale w jej budyn-
ku funkcjonuje również 
30-osobowe przedszkole. 
Najbliższa szkoła znajduje 
się 4 km od Bzowa.
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Cięcie płac w skarbówce

Zasady współpracy ustalone Naszej szkoły nie oddamy!

Związkowcy podkreślają, że ustalenie zasad współpracy 
z pracodawcą to krok w dobrym kierunku

Foto: TŚD

Związkowcy przewidują, że pracownicy skarbówki stracą premie miesięczne lub trzynastki

Foto: TŚD



Od pewnego czasu mamy do 
czynienia z powtarzającymi 
się atakami spekulacyjnymi 
na najbardziej zadłużone 
państwa strefy euro. Bardzo 
pomocne w tych atakach 
stają się oceny największych 
agencji ratingowych. Warto 

więc zadać sobie tutaj py-
tanie, jaki jest główny cel 
tych ataków?

Nie mam co do tego żad-
nych wątpliwości, że rynki 
fi nansowe są przekonane, iż 
najbardziej znaczące państwa 
UE zrobią wszystko, aby 

uratować strefę euro. Ta 
pewność zrodziła się po 
tym, jak UE nie pozwo-
liła Grecji zbankrutować. 
Dobrze zaplanowany atak 
spekulacyjny na Grecję 
miał być swego rodza-
ju sondażem, tego jak 
się zachowa UE. Kiedy 
potwierdziły się przy-
puszczenia spekulantów, 
zaatakowali oni kolej-
ne najsłabsze państwa 
wspólnoty. Chciałbym 
jednak obalić mit, jakoby 
pieniądze unijnych podat-

ników trafi ały na potrzeby 
żyjącej ponad stan Grecji. 
Te pieniądze trafi ają nie do 
Greków, lecz do banków 
wierzycieli. Tych samych 
banków, które prowadziły 
grę spekulacyjną obliczoną 
na doprowadzeniu Grecji 
do bankructwa.

W przypadku UE speku-
lantom fi nansowym chodzi 
nie tyle o upadek strefy 
euro, co o zarobienie masy 
pieniędzy na ratowaniu tej 
strefy euro przez rządy. Gra 
tutaj toczy się nie tylko o 
pieniądze zwykłych podat-
ników, ale też o czerpanie 
zysków z najlepszych fi rm 
działających w tych zadłu-
żonych krajach. Dlatego 
też UE chce przekazać setki 
miliardów euro na wspar-
cie MFW, który narzuca za-

dłużonym krajom reformy 
strukturalne polegające na 
wyprzedaży majątku naro-
dowego, który trafi a w łapy 
globalnego kapitału. I o to 
właśnie grają globalne rynki 
fi nansowe!

 W założeniu rynki fi nan-
sowe powinny pełnić rolę 
usługodawczą wobec real-
nej gospodarki. W praktyce 
jednak, realna gospodarka 
stała się zakładnikiem i ofi arą 
spekulacyjnej gry rynków 
finansowych. Rolą rządu 
nie jest uspokajanie rynków 
fi nansowych, lecz przywró-
cenie im właściwej roli.

MAREK SZOLC
autor jest pracownikiem 

KWK Budryk i członkiem 
NSZZ Solidarność, 

uprawia dziennikarstwo
obywatelskie
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w III kwartale 2011 r.):  3.416 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

GOŚCINNIE napisali

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci 

OJCA
koledze

Tadeuszowi Cyganowi
w imieniu Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej NSZZ Solidarność
składa przewodniczący Ryszard Samsel

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

OJCA
koledze

Tadeuszowi Cyganowi
przewodniczącemu Solidarności

w Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Jaworznie

w imieniu Regionalnego Sekretariatu Służb Publicznych
NSZZ Solidarność

składa przewodnicząca Urszula Kaczmarska

Reklama

Autoreklama

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.
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Ustawa Kodeks pracy:

P
racownik pełno-
etatowy, którego 
wynagrodzenie na 
umowie jest równe 
najniższemu wy-

nagrodzeniu za pracę obo-
wiązującemu w 2011 r., od 1 
stycznia 2012 r. będzie miał 
prawo do wynagrodzenia 
wyższego, czyli w kwocie 
1500,00 zł.

Odpowiednio – pracownik 
pełnoetatowy w pierwszym 
roku pracy zawodowej będzie 
miał prawo w roku 2012 do 
wynagrodzenia w kwocie 
1200,00 zł.

Konieczność zmiany 
umowy wystąpi szczegól-
nie wtedy, kiedy na umowie 
o pracę kwota wynagrodze-
nia jest niższa niż 1500 zł 
(lub 1200 zł).

Pamiętać trzeba, że do 
obliczenia wysokości mi-
nimalnego wynagrodzenia 
należy przyjąć składniki 
wynagrodzenia przysługu-
jące pracownikowi oraz inne 
świadczenia, wynikające ze 

stosunku pracy, zaliczone 
według zasad statystyki za-
trudnienia i wynagrodzeń 
określonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny do 
wynagrodzeń osobowych, 
z wyłączeniem:
•  nagrody jubileuszowej, 
•  odprawy emerytalnej lub 

rentowej oraz 
• wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbo-
wych. 
Oznacza to, że na umowie 

powinny być wymienione 
wszystkie składniki wyna-
grodzenia, a nie tylko wyna-
grodzenie zasadnicze.

Jeśli więc wynagrodzenie 
zasadnicze na umowie jest 
w kwocie niższej niż 1500 
zł (i odpowiednio w pierw-
szym roku pracy 1200 zł), a 
wypłacane łącznie składniki 
wynagrodzenia stanowią 
kwotę równą bądź wyższą 
niż wartość minimalnego 
wynagrodzenia, nie ma 
konieczności dokonywania 
zmian w umowie o pracę.

Nie ma również potrze-
by aneksowania umowy, 
gdy wynagrodzenie zostało 
na niej określone słowami: 
„w kwocie wynagrodzenia 
minimalnego” bądź równo-
ważnymi.

Zmiana umowy o pracę 
wymaga zachowania formy 
pisemnej, dlatego praco-
dawca powinien przedłożyć 
pracownikom zmiany do 
umowy w formie porozu-
mień zmieniających – uzna-
je się bowiem, że podwyż-
szenie wynagrodzenia jest 
okolicznością korzystną dla 
pracownika.

Prawo do wyższego wy-
nagrodzenia będzie wystę-
powało bez względu na to, 
czy pracownicy z niższym 
wynagrodzeniem, określo-
nym na umowie, podpiszą 
lub nie porozumienia bądź 
wypowiedzenia zmieniają-
ce (potocznie zwane anek-
sami).

Prawo to będzie przysługi-
wało także, jeśli pracodawca 

przedstawi pracownikom 
jednostronną informację 
wskazującą na zmianę ich 
wysokości wynagrodzenia 
– zmiana ta będzie obowią-
zująca nawet wtedy, kiedy 
pracownik wyrazi swój sprze-
ciw. Pracodawca i tak, mimo 
sprzeciwu, będzie zobowią-
zany wypłacić pracownikom 
wyższe wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 18 Kodeksu 
pracy „postanowienia umów 
o pracę nie mogą być bo-
wiem mniej korzystne dla 
pracowników niż przepisy 
prawa pracy”. W związku 
z powyższym, zamiast nie-
zmienionych zapisów do-
tyczących kwoty wynagro-
dzenia, obowiązywać będą 
zapisy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie wysokości 
minimalnego wynagrodze-
nia za pracę w 2012 r. (Dz. 
U. Nr 192, poz. 1141).

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl. 

Umowa o pracę a zmiana 
wynagrodzenia minimalnego

O co grają globalne rynki fi nansowe z krajami UE?



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 29.12.2011 |  Nr 51/2011  www.solidarnosckatowice.pl8
A MNIE to pasjonuje

Uroczystą akademią związ-
kowcy z Solidarności z Huty 
Katowice w Dąbrowie Gór-
niczej uczcili 30. rocznicę 
strajku w zakładzie na po-
czątku stanu wojennego. W 
obchodach uczestniczyło 
około 80 uczestników tam-
tych wydarzeń.

– Na ich obecności zale-
żało nam szczególnie, bo 
to oni są bezimiennymi 
bohaterami pamiętnego 
grudnia 1981 roku. To oni 
przez 11 dni stawiali opór 
milicji, wojsku i oddzia-
łom ZOMO. Z naszej huty 
uczynili twierdzę. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że po 
30. latach udało nam się 
zorganizować spotkanie 

z udziałem, aż tylu pra-
cowników, którzy wtedy 
zaprotestowali przeciwko 
wprowadzeniu w Polsce w 
stanu wojennego – mówi 
Jerzy Goiński, przewodni-
czący Solidarności w Hucie 
Katowice, obecnie Arcelo-
rMittal Poland.

Podczas akademii wy-
ś w i e t l o n y  z o s t a ł  f i l m 
o strajku w Hucie Katowi-
ce pt. „11 dni”. Uczestni-
cy uroczystości obejrzeli 
też spektakl o stanie wo-
jennym przygotowany 
przez uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Waleriana Łukasińskiego. 
Na zakończenie spotka-
nia bohaterowie tamtych 

wydarzeń przełamali się 
opłatkiem. 

13 grudnia 1981 roku kil-
kunastotysięczna załoga Huty 
Katowice spontanicznie przy-
stąpiła do strajku na wieść o 
wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego. Protest trwał 11 
dni. Nad ranem 23 grudnia 
komitet strajkowy podjął de-
cyzję o przerwaniu strajku, 
która uchroniła zakład przed 
krwawą pacyfi kacją. Po straj-
ku 21 działaczy Solidarności 
skazanych zostało za udział 
i kierowanie protestem, do 
obozów internowania tra-
fi ło 51 związkowców. 1400 
pracowników huty straciło 
zatrudnienie.

BG

Pani Ewa twierdzi, że spo-
łecznikostwo wynosi się z 
domu. – Ojciec był szew-
cem i w czasie wojny robił 
ofi cerki dla partyzantów. 
Mama zawsze pomaga-
ła biednym ludziom. Nie 
wyobrażam sobie życia 
bez wspierania słabszych 
– mówi 68-letnia Ewa Pa-
luchowska, emerytowana 
nauczycielka z oświato-
wej Solidarności w Za-
wierciu. 

Od lat jest działaczką 
Akcji  Katolickiej  przy 
miejscowej parafii  św. 
Stanisława Kostki. Przez 
14 lat była jej prezesem. 
– Dwa lata temu zrezyg-
nowałam z funkcji  ze 

względu na stan zdro-
wia. Ale nie przestałam 
aktywnie działać na rzecz 
potrzebujących – mówi 
68-letnia pani Ewa.

Zawierciańska Akcja 
Katolicka szczególną opie-
ką otacza dzieci z ubogich 
rodzin. Angażujący się w 
jej działalność nauczyciele 
z oświatowej Solidarności 
udzielają im darmowych 
korepetycji. – Organizu-
jemy też dla nich loterie i 
kiermasze ciastek. W wa-
kacje i ferie wysyłamy je 
na półkolonie i kolonie. 
Rodziny tych dzieciaków 
są biedne, ale wstydzą się 
do tego przyznać – mówi 
pani Ewa.

Każdego roku na mi-
kołajki Akcja Katolicka 
przygotowuje blisko 80 
paczek dla biednych dzie-
ci. – Do niedawna w dzień 
św. Mikołaja dzieci miały 
okazję obejrzeć spektakl 
przygotowany przez tea-
trzyk, którym kierowałam. 
Teraz już brakuje mi sił do 
przygotowywania przed-
stawień – mówi Ewa.

Jej społecznikostwo 
nie ogranicza się wyłącz-
nie do pomocy dzieciom 
z ubogich rodzin. Od lat 
pani Ewa jest aktywną 
działaczką miejscowego 
Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami. 

BEA

M
ikołajkowe 
podarunki 
trafi ły do 
czterech ślą-
skich pla-

cówek opiekujących się 
dziećmi.

– Staramy się umilić 
świąteczno-noworocz-
ny czas najbardziej po-
t rzebującym dziec iom 
i sprawić im radość. W 
poprzednich latach ze 
względu na ograniczone 
fundusze wybieraliśmy 
tylko jeden dom dzie-
cka, w tym roku udało 
się pozyskać pieniądze 
i obdarować podopiecz-
nych aż czterech placó-
wek. Staraliśmy się, żeby 
w paczkach znalazły się 
s łodycze ,  które  dz iec i 
najbardziej lubią – mówi 
Wioletta Sznapka, kierow-
nik biura Fundacji. 

W  t y m  r o k u  p a c z k i 
ze słodyczami otrzyma-
ły dzieci z Specjalnego 
O ś r o d k a  Wy c h o w a w -
c z e g o  p r o w a d z o n e g o 
przez siostry Boromeusz-
ki w Mysłowicach oraz 
p o d o p i e c z n i  Z e s p o ł u 
D z i e n n y c h  O ś r o d k ó w 
Rewalidacyjno-Eduka-
cyjno-Wychowawczych 
i Rehabilitacyjnych dla 
Dzieci i Młodzieży Nie-
p e ł n o s p r a w n e j  w  R a -
dzionkowie. 

Fundac ja  pamię ta ła 
też o dzieciach z Zespo-
łu Szkół Specjalnych nr 2 
w Sosnowcu oraz pod-
opiecznych Zespołu Og-
nisk Wychowawczych w 
Jastrzębiu Zdroju. Wiolet-
ta Sznapka podkreśla, że 

w ś r ó d  o b d a r o w a n y c h 
instytucj i  znalazły s ię 
takie ,  które  współpra-
cują z Fundacją od lat, 
starając się o bezpłatne 
kolonie dla swoich pod-
opiecznych, ale pojawiły 
się też nowe ośrodki. 

Każdego roku pracow-
nicy Fundacji przygoto-
wują również świątecz-
ne podarunki dla trójki 
dzieci  of iar  katastrofy 
budowlanej w hali Mię-
dzynarodowych Targów 
Katowickich, do której 
doszło w styczniu 2006 
roku.

AGNIESZKA KONIECZNY

– Cenię sobie bardzo poczu-
cie humoru i pewnie dlatego 
twórczość kabaretowa jest mi 
bardzo bliska – mówi Sławo-
mir Ciebiera, wiceprzewod-
niczący Śląsko-Dabrowskiej 
Solidarności.

 Swoją przygodę z kabare-
tem rozpoczął przed ponad 
30. laty w Rzeszowie jako 
uczeń szkoły średniej. Tam 
wraz ze szkolnymi kolegami 
z Technikum Mechanicznego 
założył kabaret „Pod szczęśliwą 
gwiazdą”. – Dziś z wielkim 
sentymentem wspominam 
tę pasję. Teksty pisał nam 
dyrektor szkoły Jurek Ma-
ślanka, który jednocześnie 
był ich cenzorem. Najlepszy 
dla nas czas nastąpił w 1980 
roku, kiedy to na fali strajków 
w Polsce doszło do powstania 
Solidarności. Aż do wpro-
wadzenia stanu wojennego 
mogliśmy sobie „pogadać”. 
Wtedy prezentowane przez 
nas dialogi były bardziej ostre, 
a i cenzura była zdecydowa-
nie łaskawsza – przyznaje 
Sławomir Ciebiera.

Największym wyróż-
nieniem dla pana Sławka i 
jego kolegów z zespołu „Pod 
szczęśliwą gwiazdą” było 
kilkakrotne uczestnictwo 
w prestiżowym przeglądzie 
kabaretów „O złote rogi ko-
zicy”, który organizowany 
był w Zakopanem. – Byliśmy 
jedynym szkolnym kabare-
tem występującym podczas 
tej imprezy. Cały czas dąży-
liśmy do osiągnięcia jak naj-
większego profesjonalizmu 

i to nam się chyba udało. W 
tamtych czasach udział w 
zakopiańskim przeglądzie 
to była ogromna nobilita-
cja – mówi pan Sławek. W 
przeglądach „O złote rogi 
kozicy” brali wówczas udział 
mistrzowie polskiego kabaretu 
m.in. kabarety „Długi”, „Tey” 
z Zenonem Laskowikiem, 
Krzysztof Daukszewicz czy 
Marcin Daniec. – Przewodni-
czącym jury był sam Jan Pie-
trzak. Zbieraliśmy naprawdę 
dobre recenzje, do domów 
zwykle wracaliśmy z wyróż-
nieniami. W ostatnim dniu 
przeglądu wszystkie nagro-
dzone kabarety występowały 
na deskach krakowskiego 
Teatru Bagatela – wspomina 
Sławomir Ciebiera. 

Po skończeniu technikum 
członkowie kabaretu „Pod 
szczęśliwą gwiazdą” przesta-
li występować. Jedni zaczęli 
pracę zawodową, inni studia. 
– Ale z niektórymi kolegami 
z zespołu „Pod szczęśliwą 
gwiazdą” utrzymuję kon-
takt do dziś. Jeden z nich jest 
księdzem, inny wykładowcą 
na wyższej uczelni. Marzy mi 
się, by choć na jeden dzień 
reaktywować naszą kabare-
tową grupę. W dzisiejszych 
czasach scena kabaretowa to 
jedno z niewielu miejsc, gdzie 
można bez kagańca politycz-
nej poprawności opisywać 
rzeczywistość i przekłuwać te 
nadmuchane marketingiem 
politycznym balony – mówi 
Sławomir Ciebiera. 

BEA

Kabaret to fajna sprawa

Od lat wspiera słabych i biednych30. rocznica wydarzeń w Hucie Katowice

Ponad 200 świątecznych paczek dla dzieci z najuboższych rodzin 
przygotowała w tym roku Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. 

Świąteczna pomoc 
Fundacji dla dzieci

W biurze Fundacji im. Grze-
gorza Kolosy w Katowicach 
na ulicy Floriana 7 można 
kupić kalendarze-cegiełki 
na 2012 rok. Dzięki pie-
niądzom uzyskanym z ich 
sprzedaży dzieci z nieza-
możnych rodzin wyjadą 
na kolonie. W tym roku 
przygotowanych zostało 
2,5 tys. kalendarzy. 

– Kalendarz tak jak w 
zeszłym roku kosztuje 10 zł. 
To niewiele, ale a za pienią-
dze z ich sprzedaży sporą 
grupkę dzieciaków będzie 
można wysłać na prawdzi-
we wakacje – mówi Wioletta 
Sznapka.

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 wy-
słać swoje pociechy na wa-
kacyjny wypoczynek nawet 
o przeszło 40 proc. taniej. 
W tym roku kwoty dofi nan-
sowania wynosiły od 150 zł 
do nawet 400 zł.

Staramy się umilić 
świąteczno-
noworoczny 
czas najbardziej 
potrzebującym 
dzieciom i sprawić 
im radość 
– mówi Wioletta 
Sznapka.

Foto: TŚD

Skecz o hutnikach (Sławomir Ciebiera pierwszy z prawej)


