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Waldemar Sopata: Nawet przez 
moment nie wątpiłem, że zarząd 
postępuje niesłusznie, a wyrok 
sądu to potwierdził. » STRONA 5

Henryk Nakonieczny: Należy 
wprowadzić obowiązek płacenia 
składek od wszystkich form
zatrudnienia. » STRONA 3

LOTNICTWO

Na dwa miesiące przed 
Euro 2012 stan bezpie-
czeństwa na polskich 
lotniskach jest zatrważa-
jący. Oszczędzanie kosztem 

redukcji etatów, złe i niepre-
cyzyjne prawo oraz nieprze-
strzeganie obowiązujących 
przepisów i procedur prędzej 
czy później doprowadzą do 

katastrofy - alarmują związ-
kowcy z lotniczej Solidarności 
w liście otwartym do ministra 
transportu.
 » STRONA 4

Niebezpiecznie na lotniskach

W 
najbliższy 
piątek Rada 
Ministrów 
zajmie s ię 
rządowym 

projektem wydłużenia i zrówna-
nia wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn w wersji będącej, 
jak określają to rządzący, koa-
licyjnym kompromisem. Rząd 
chce, aby ten projekt trafi ł pod 
obrady Sejmu w maju. Zdaniem 
NSZZ Solidarność to zupeł-
nie nowy projekt w stosunku 
do tego, który był wcześniej 
przedstawiany związkom za-
wodowym do zaopiniowania 
i dlatego powinnien podlegać 
nowym konsultacjom. – Zażą-
daliśmyteż od strony rządowej 
pisemnego uzasadnienia, dla-
czego propozycje Solidarności 
nie zostały uwzględnione w 
tym nowym projekcie i stro-
na rządowa zobowiązała się, 
że odpowie – mówi Henryk 
Nakonieczny, członek prezy-
dium Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Jednak minister 
pracy i polityki społecznej Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz już 
oświadczył, że fi nał konsultacji 
społecznych w sprawie refor-
my emerytalnej widać w tym 
projekcie. – To nie jest żaden 
fi nał konsultacji społecznych 
tylko fi nał politycznych gier w 
koalicji. W dodatku ten zgniły 
kompromis skazuje pracowni-
ków na głodowe tzw. częściowe 
emerytury albo na pracę do 
śmierci – ocenia Piotr Duda, 
przewodniczący NSZZ Soli-
darność.

Sam sobie wypłać zasiłek
– W tym projekcie próbuje się 
wprowadzić mechanizm, że 
człowiek będzie sobie sam pła-
cił świadczenie. Dzisiaj osoba 

zwolniona z pracy ma prawo 
do zasiłku dla bezrobotnych, 
ma prawo do zasiłku z pomo-
cy społecznej, a po zmianach 
te osoby same będą sobie wy-
płacały ten zasiłek z własnego 
kapitału emerytalnego w postaci 
częściowej emerytury – mówi 
Henryk Nakonieczny. W ocenie 
związkowców na rozwiązaniach, 
które zamierza wprowadzić rząd, 
zyskuje tylko budżet i przed-
siębiorcy. – Bo przedsiębiorca 
natychmiast zwolni taką osobę, 
która uzyska wiek uprawnia-
jący do częściowej emerytury. 
Powie pracownikowi: Ty sam 
idź na „częściówkę”, a ja ci o tyle 
zmniejszę wynagrodzenie. A jak 
się nie zgodzisz, to cię zwolnię. 
No i pracownik będzie sobie 
uzupełniał swoje wynagrodze-
nie ze zgromadzonego kapitału, 
a jak go pracodawca zwolni, to 
będzie sobie fi nansował zasiłek 
– dodaje Nakonieczny.

Solidarność przygotowuje ustawy
12 kwietnia w Warszawie ze-
brał się sztab protestacyjny, aby 
omówić harmonogram dalszych 
działań. Jednym z jego najważ-
niejszych elementów są projek-
ty inicjatyw ustawodawczych 
mających na celu rzeczywistą 
naprawę systemu emerytal-
nego w Polsce. Te inicjatywy 
to m.in. nowa ustawa o syste-
mie ubezpieczeń oraz ustawa o 
pracy tymczasowej. Jeśli chodzi 
o ustawę o ubezpieczeniach 

społecznych Solidarność chce, 
aby wprowadziła ona objęcie 
składką wszystkich dochodów 
ubezpieczonego bez względu 
na tytuł, czas i kolejność ich po-
wstawania oraz aby podstawy 
wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe 
w przypadku umów cywilno-
prawnych, a także działalności 
pozarolniczej były liczone w 
oparciu o rzeczywiste dochody, 
a nie deklarowane. Jeśli chodzi 
o ustawę o pracy tymczasowej 
to jej zasadniczym celem jest ob-
jęcie osób świadczących pracę 
tymczasową skutecznymi prze-
pisami ochronnymi.

Posłowie po lupą
Podczas posiedzenia sztabu za-
prezentowane zostały plakaty 
będące elementem kolejnego 
etapu związkowej akcji infor-
macyjnej dotyczącej rządowego 
projektu wydłużenia wieku eme-
rytalnego. Pierwszy z plakatów 
obrazuje, czym w rzeczywistości 
w opinii związku jest tzw. koa-
licyjny kompromis w sprawie 
emerytur. Na drugim plakacie 
są zdjęcia i nazwiska posłów, 
którzy głosowali przeciwko 
obywatelskiemu wnioskowi o 
przeprowadzenie referendum 
emerytalnego. Plakaty będę 
kolportowane w poszczegól-

nych regionach wraz z danymi 
posłów pochodzących z tego 
terenu. Jak zapowiedział Piotr 
Duda, żaden poseł działający na 
szkodę pracowników nie będzie 
anonimowy. – Będziemy piętno-
wać ich działania w sprawach 
społecznych, aby ich wyborcy 
wiedzieli, jak się zachować przy 
kolejnych wyborach – podkreśla 
Piotr Duda. 

Protest generalny
Wszystko wskazuje na to, że 
rząd jeszcze przed Euro 2012 
będzie usiłował przeforsować 
swój projekt podwyższenia 
wieku emerytalnego i będzie 

do tego parł bez względu na 
silny opór społeczny i protesty. 
– My będziemy walczyć dalej. 
Niemniej mamy świadomość, 
że ten opór musi być jeszcze 
silniejszy. Działania NSZZ So-
lidarność wsparły pozostałe 
centrale związkowe i wszyst-
kie ugrupowania opozycyjne 
poza ruchem pewnego pana. 
Liczymy też, że przyłączą się do 
nas inne organizacje społeczne 
i stowarzyszenia. To, w jaki spo-
sób rząd forsuje swoje pomysły 
emerytalne, jest sztandarowym 
przykładem jego argonacji i 
lekceważenia społeczeństwa, 
ale nie jedynym. Wiele grup 
społecznych w wielu sprawach 
stało się bądź może się stać ofi a-
rami takiej postawy obecnego 
rządu. Dlatego wydaje mi się, że 
nieuchronnie, coraz szybszymi 
krokami zbliża się czas podję-
cia decyzji o przeprowadzeniu 
w Polsce strajku generalnego 
– mówi Dominik Kolorz, szef 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarność. 
Ocenia, że taki protest zostanie 
zorganizowany w najbliższych 
miesiącach, ale z pewnością nie 
w czasie Euro 2012. – Brak auto-
strad, popękane drogi, fatalny 
stan infrastruktury kolejowej, 
niedoróbki na stadionach i ama-
torszczyzna tego rządu będą nas 
kompromitować w oczach gości 
Euro 2012. Polakom jest wstyd, 
choć tak naprawdę wstydzić 
powinni się odpowiedzialni za 
taki stan rzeczy, czyli rządzący 
tym krajem od pięciu lat. My 
staramy się dbać o wizerunek 
naszego kraju i nie zamierzymy 
potęgować wrażenia organiza-
cyjnego paraliżu ogólnopolskim 
strajkiem w czasie mistrzostw– 
dodaje Dominik Kolorz. 

GRZEGORZ PODŻORNY, 
ŁUKASZ KARCZMARZYK

Rząd chce, aby nowy koalicyjny projekt ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego był głosowany już w maju. 
NSZZ Solidarność domaga się ponownych konsultacji tego projektu i przygotowuje kolejne akcje protestacyjne. 

Rząd kontra społeczeństwo 

Piotr Duda zapowiedział, że żaden poseł działający na szkodę pracowników nie będzie anonimowy

Na polskim rynku pracy 
umiejętność rozsądnego i 
odpowiedzialnego dzielenia 
się zyskiem z załogą nale-
ży do rzadkości. Najczęściej 

właściciele fi rm nie chcą, by 
pracownicy partycypowali w 
zyskach. W ocenie dr. Mariusza 
Wojewody wielu pracodawcom 
brakuje wysokiej kompeten-

cji społecznej. – A przecież to 
powinien być jeden z istotnych 
elementów ich wykształcenia – 
mówi dr Wojewoda.
» STRONA 5

Foto: DIKKProjekt rządowy skazuje 
pracowników na 
głodowe emerytury, 
albo na pracę do 
śmierci.

SPOŁECZEŃSTWO

Pracodawca powinien dzielić się zyskiem
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TRZY pytania
Beata Marynowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach

To sprawa nas wszystkich
W pierwszym kwartale tego roku do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Ka-
towicach zgłoszone zostały 93 wypadki 
przy pracy, w wyniku których zginęło 20 
osób, a ponad 130 zostało poszkodowa-
nych. Który czynnik należy uznać za naj-
częstszą przyczynę wypadków?

– Zgłoszeniu do PIP podlegają jedynie 
wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe – tak 
więc dysponujemy pełną wiedzą jedynie w 
tym zakresie. Kompleksowa ocena wypad-
ków, zgłoszonych w pierwszym kwartale tego 
roku, nie jest jeszcze możliwa. Nie wszystkie 
z nich zostały już przeanalizowane przez 
inspektorów pracy. Natomiast jak pokazują 
dane OIP z ubiegłego roku, wśród przyczyn 
wypadków przy pracy nadal dominują 
przyczyny ludzkie (53 proc.), dalsze miejsce 
to przyczyny organizacyjne (34 proc.) oraz 
techniczne (11 proc.). Tym samym to sam 
zatrudniony pracownik stanowi – w świetle 
naszych statystyk – największe niebezpie-
czeństwo dla siebie i kolegów. I nie chodzi 
tu o nieznajomość szczególnie skompliko-
wanych przepisów, ale o zwyczajną brawurę 
i brak wyobraźni.

Dla części pracodawców życie i zdrowie 
zatrudnionych pracowników nie jest prio-
rytetem, a wiele fi rm na bezpieczeństwie 
po prostu oszczędza. Może warto było-
by się zastanowić nad skuteczniejszymi 
narzędziami, pozwalającymi na karanie 
nieuczciwych pracodawców lub zmuszenie 
ich do przestrzegania przepisów bhp?

– Arsenał środków, którymi dysponują 
w chwili obecnej inspektorzy pracy jest 
moim zdaniem bogaty. Z jednej strony 
są oni uprawnieni do wydawania decyzji 
administracyjnych (nakazów), które w 
razie niewykonania są zagrożone grzyw-
ną w celu przymuszenia. Z drugiej strony 
możliwe jest nałożenie mandatu, które-

go kwota w przypadku recydywy może 
dojść do 5.000 zł. Natomiast jeśli sprawa 
ma duży ciężar gatunkowy, sąd może za 
wykroczenie nałożyć grzywnę 30.000 zł. 
Inspektor pracy ma także możliwość – w 
ściśle określonych przypadkach – wnio-
skowania do ZUS o podwyższenie składki 
na ubezpieczenie wypadkowe. 
Co mogłoby stanowić istotny hamulec 
wzrostu wypadków?

– Wzrastająca znajomość prawa wśród 
pracowników. Świadomość pracodawcy 
o nieuchronności wypłaty odszkodo-
wania cywilnego dla poszkodowanego 
może w znaczący sposób wpływać na 
postrzeganie obowiązków z zakresu bhp 
przez przedsiębiorców. Zwracam uwagę, 
że do niedawna zbyt mało mówiono o 
kosztach wypadków przy pracy dla po-
szkodowanego, ale również dla całego 
społeczeństwa. Myślę, że uświadomienie 
sobie, że wypadki przy pracy są sprawą 
nas wszystkich – nie tylko służb bhp, czy 
pracodawcy – jest pierwszym krokiem 
do skutecznej prewencji. 

AK

Do niedawna zbyt mało 
mówiono o kosztach 
wypadków przy pracy dla 
poszkodowanego, ale też 
dla całego społeczeństwa.

LICZBA tygodnia

3116
Tylu policjantów przeszło na emeryturę w 
pierwszym kwartale tego roku. Policjanci już 
od dłuższego czasu, obawiając się zmian w 
systemie emerytalnym służb mundurowych,  
masowo odchodzą ze służby. Mimo że na ich 
miejsca przyjmowane są nowe osoby, braki 
kadrowe w policji narastają. W analogicz-
nym okresie ubiegłego roku ze służby ode-
szło 2284 policjantów. 
W pierwszym kwartale 2008 roku, czyli 
zanim rząd zaczął straszyć mundurowych 
wydłużeniem minimalnego stażu uprawnia-
jącego do otrzymania emerytury, ze służby 
odeszły 1372 osoby. Na początku 2009 roku, 
po pierwszych zapowiedziach dotyczących 
zmian w emeryturach mundurowych, rozpo-
czął się exodus z policji.

WIEŚCI z gospodarki
» PO TRZECH MIESIĄCACH ROKU DEFICYT BUDŻETU 
wyniósł blisko 66 proc. planu na cały rok. Dziura budżetowa 
sięga już prawie 23 mld zł. Tymczasem ustawa budżetowa 
zakłada, że defi cyt fi nansów publicznych nie może przekro-
czyć 35 mld zł. Po pierwszym kwartale tego roku dochody 
budżetu państwa wyniosły 63,5 mld, czyli zaledwie 21,6 
proc. wpływów przewidzianych na cały rok. To mniej niż w 
ubiegłych latach.
Do tej pory Ministerstwo Finansów nie przedstawiło harmo-
nogramu dochodów i wydatków budżetowych, który powinien 
już być gotowy. Nie wiadomo więc, w jakim stopniu dług 
publiczny będzie narastał w najbliższych miesiącach.

» MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY nieznacz-
nie zmienił prognozy dla Polski dotyczące najważniejszych 
wskaźników makroekonomicznych. Jednak w dalszym ciągu od-
biegają one od pierwotnych szacunków z września ubiegłego 
roku. Według tej instytucji, wzrost PKB na koniec 2012 roku 
wyniesie 2,6 proc. Tymczasem we wrześniu MWF prognozował 
dynamikę wzrostu PKB na 3 proc., pod koniec ubiegłego roku 
obniżył prognozę do 2,5 proc. Według MFW wzrost PKB w 
przyszłym roku wyniesie 3,2 proc. 

» CENY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH w marcu wzrosły 
o 3,9 proc. wobec marca 2011 roku. W porównaniu z poprzed-
nim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. – poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych miały podwyżki cen żywności (o 1,2 
proc.), wzrost opłat związanych z transportem (o 0,8 proc.) 
oraz ze zdrowiem (o 0,5 proc.).
Zdaniem GUS, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w marcu nadal znajdował się powyżej górnej granicy odchyleń 
od celu infl acyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej 
(2,5 proc.).

» DZIENNIK GAZETA PRAWNA PORÓWNAŁ CENY w 
pięciu państwach należących do Unii Europejskiej: Polsce, 
Czechach, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Zdecydo-
wana większość towarów jest w Polsce tańsza niż na Zacho-
dzie. Koszyk najpopularniejszych artykułów spożywczych i 
kosmetycznych kosztuje w polskim markecie 147 zł. W Wiel-
kiej Brytanii za podobny trzeba zapłacić ponad 250 zł, 
a w Niemczech powyżej 180 zł.
Mimo że wiele produktów i usług w Polsce jest tańszych niż w 
krajach Europy Zachodniej, polskich konsumentów stać na zde-
cydowanie mniej. Powodem są oczywiście dużo niższe płace.

» 17 KWIETNIA PRZED KANCELARIĄ PREMIERA pro-
testowało ok. 500 funkcjonariuszy służby celnej. Celnicy 
domagają się włączenia ich do systemu emerytalnego na 
zasadach podobnych do innych służb mundurowych.Protestu-
jący ustawili się w czterech rzędach przed głównym wejściem 
do budynku. Stali w ciszy, nie mieli transparentów. Nazwali tę 
formę demonstracji „kolumną milczenia”. Celnicy podkreśla-
ją, że rząd kilkakrotnie deklarował, że służba celna zostanie 
włączona do nowego systemu służb mundurowych. Podczas 
demonstracji przekazali premierowi pismo, w którym przypo-
mnieli o tych zobowiązanich.

OPRAC. AK

CHODZI O TO zwłaszcza...

R
ząd zapowiedział kampanię infor-
macyjną, która ma rozwiać obawy 
ludzi przed reformą. Do Internetu 

trafi ły już trzy spoty. Aktorzy w tych pro-
gandowych fi lmikach poruszają się jak 
marionetki, zdjęcia w szarej, peerelowskiej 
tonacji, w tle muzyczka jak z poztywki i 
głos lektora silącego się na słodko-pierdzą-
cy ton. Jeśli rząd takim spotami próbuje 
mnie przekonać do swoich pomysłów, to 
czuję się po prostu obrażony. To nawet 
porównanie zwykłego płynu do mycia 
naczyń z płynem wiodącym ma dla mnie 
większą moc przekonywania (a zmywać 
nie znoszę), niż te spoty zrobione za nasze 
wydojone do państwowej kasy pieniądze. 
Jeśli ktoś takimi spotami chce przekonać 
mnie do swoich pomysłów, to odbieram 
to tak, jakby powiedział, że ma nas, jedne-
go z drugą, za durniów. Ale to nie koniec 
obrażania. Kancelaria Premiera publiku-
jąc te fi lmki na swoim kanale na YouTu-
be, wyłączyła możliwość komentowania 
owych propagandowych produktów. Bez 
komentarzy, bez dyskusji. Oto rząd podaje 
nam do wierzenia swoją prawdę. Jako fa-
sadę demokracji pozostawiono możliwość 
głosowania na „tak” i na „nie”. ( Jak na 
razie liczba „negatywów” ma miażdżącą 
przewagę. Nie dało się wyłączyć? Trzeba 
coś z tym zrobić chłopaki).

Na szczęście dla większości internautów 
pobranie tych spotów i przerobienie, nie 
stanowi wielkiego problemu. Dlatego już 
pojawiły się bazujące na rządowych spo-
tach fi lmiki, obśmiewające propagandowe 
produkcje. Niektóre lepsze, niektóre gor-
sze, ale żaden z ich autorów nie wyłączył 
możliwości komentowania. Cenią sobie 
wolność słowa, dzięki Bogu. Jeden z bar-
dziej zabawnych montaży to instrukcja, 
co zrobić z rządowym spotem. Zachęca, 
żeby zgłosić administratorom Youtube, że 
ta propagandowa produkcyjka narusza 
zasady serwisu ze względu na „nieodpo-
wiednie traktowanie bezbronnych osób”. 

Jest taka opcja. Jest też opcja „naciąganie, 
oszustwo” i parę innych można by do-
pasować. Ale ta pierwsza wydaje się być 
najbardziej celna, choć niestety podobnie 
jak pozostałe, wirtualna. 

Czasy takie, że niewielu ludziom chce 
się wyjść na ulice i protestować. To wy-
maga wysiłku. Ale dla wyrażenia swojej 
dezaprobaty czy aprobaty (Wasza sprawa, 
Wasz wybór) w sieci wystarczy parę klik-
nięć. Ale nie należy zapominać, że decyzje 
zapadają w „realu” (jakież to uroczo staro-
świeckie). Sprawa ACTA sprawiła, że sporo 
ludzi nie ograniczyło się do protestów w 
sieci. Skorzystali z oldskulowych pikiet, 

demonstracji i transparentów. Połączyli 
jedno z drugim:) Chwilowo skutecznie. 

Smutny ten felieton jak twarze szefów 
klubów parlamentarnych podczas Kon-
wentu Juniorów. Ale proszę mi wybaczyć. 
Tuż przed napisaniem byłem na stacji 
benzynowej. Potem próbowałem zapisać 
dziecko do przedszkola. Później byłem 
w aptece. Następnie spożywczy, a przed 
blokiem, w którym z bankiem posiadamy 
moje mieszkanie, nowy pies sąsiada robił 
to, co robi większość psów na tzw. space-
rze. Kupę (wielką jak rządowe spoty). W 
fi nale, a właściwie po fi nale, sąsiad zawołał 
psa. – Debet! Debet!!!Do nogi!!!! – ryknął. A 
Debet go olał, a precyzyjnie rzecz ujmując, 
olał koła najbliższego samochodu. Czyli 
mojego. Próbowałem ten zbieg okolicz-
ności obrócić w żart, ale kolega podesłał 
mi link do rządowych spotów. No i ręce 
mi opadły. Na klawiaturę. 

JEDEN Z DRUGĄ:) 

Jeśli rząd takim spotami próbuje 
mnie przekonać do swoich 
pomysłów, to czuję się po 
prostu obrażony.

Foto: TŚD
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Przedstawiciele regionalnych 
i branżowych struktur So-
lidarności szukają pomocy 
dla zwalnianych pracowni-
ków Huty Batory. W ubiegły 
czwartek związkowcy zwrócili 
się o pomoc do ministra pracy. 
W najbliższy piątek sprawę 
będzie omawiało prezydium 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego.

W ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele działających 
w hutnictwie branżowych 
struktur Solidarności, a także 
OPZZ i Forum Związków 
Zawodowych spotkali się 
w Katowicach, aby omówić 
sytuację w Hucie Batory po 
strajku w zakładzie i decyzji 
pracodawcy o zwolnieniu 
ponad 100 pracowników huty. 
Przedstawiciele Sekcji Krajo-

wej Hutnictwa i Regionalnej 
Sekcji Hutnictwa NSZZ Soli-
darność oraz innych central 
związkowych z Grupy Alche-
mia SA zwrócili się do ministra 
pracy o utworzenie w ramach 
Komisji Trójstronnej specjal-
nego zespołu, który zajmie się 
problemami pracowników 
spółek Grupy Alchemia, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem sytuacji pracowników 
Huty Batory. 

 – Pozbawienie miejsc pracy 
tych ludzi uważamy za nie-
etyczne, niemoralne i łamiące 
podstawowe zasady dialogu 
i współżycia społecznego – 
czytamy w piśmie skiero-
wanym do ministra pracy i 
polityki społecznej Włady-
sława Kosiniaka-Kamysza, 
przewodniczącego Komisji 

Trójstronnej ds. Społeczno-
Gospodarczych. 

– W naszej ocenie jedną z 
zasadniczych przyczyn tak 
desperackiej decyzji, jaką było 
podjęcie strajku przed wypeł-
nieniem procedur ustawy o 
rozwiązywaniu sporów zbio-
rowych, były działania praco-
dawcy, polegające na torpedo-
waniu podejmowanych przez 
wszystkie związki zawodowe 
prób rozwiązania konfl iktu w 
zakładzie w drodze negocjacji 
i dialogu. Wszystkie związki w 
hucie od miesięcy prowadzą 
spory zbiorowe z pracodawcą. 
Celowe wydłużanie przebiegu 
procedur przez kierownictwo 
huty spowodowało, że ludzie 
przestali wierzyć, że istnieje 
jakakolwiek możliwość poro-
zumienia. I taką ocenę przeka-

zaliśmy w piśmie do ministra 
i przekażemy ją też podczas 
posiedzenia prezydium Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego – mówi Andrzej 
Karol, szef Regionalnej Sekcji 
Hutnictwa. 

W piśmie do ministra związ-
kowcy podkreślili, że zwalniani 
obecnie pracownicy protesto-
wali między innymi przeciw-
ko zwolnieniom grupowym 
i przenoszeniu ich do agencji 
pracy tymczasowej, gdzie ludzie 
są zatrudniani na warunkach o 
wiele gorszych niż pracownicy 
etatowi huty, choć wykonują 
identyczną pracę. – Patrząc na 
przebieg konfliktu w hucie, 
można odnieść wrażenie, że 
ten strajk został celowo spro-
wokowany przez kierownictwo 
spółki. Dzięki temu strajkowi 

zarząd może osiągnąć swój cel, 
polegający na przeniesieniu 
większości pracowników do 
agencji pracy tymczasowej bez 
kosztownej procedury zwolnień 
grupowych. Zwolnieni za strajk 
zostaną przyjęci do pracy, ale w 
agencji – ocenia Krzysztof Piętak, 
szef Regionalnego Sekretariatu 
Przemysłu Metalowego. 

Według związkowców sytu-
acja, jaka ma miejsce w Hucie 
Batory, nie jest problemem 
jednostkowym. – Podobne 
działania, związane ze zwol-
nieniami i przenoszeniem 
do agencji pracy tymczaso-
wej są prowadzone w innych 
zakładach Grupy Alchemia. 
Jesteśmy więc przekonani, że 
konfl ikty społeczne podobne 
do tego, jaki wybuchł w Hucie 
Batory, będą się pojawiać także 

w kolejnych spółkach Grupy 
Alchemia – czytamy w piśmie 
do ministra. 

– Rozważamy powołanie 
międzyzwiązkowego sztabu 
protestacyjnego w zakładach 
Grupy Alchemia – zapowiada 
Piotr Scholz, przewodniczą-
cy NSZZ Pracowników Huty 
Batory. 

– Wobec powyższego uwa-
żamy za niezbędną interwencję 
na forum Komisji Trójstronnej 
i podjęcie przez stronę rządową 
działań na rzecz pracowników, 
którzy będąc w niekorzystnej 
sytuacji prawnej i materialnej 
są w sposób instrumentalny 
traktowani przez pracodawców 
ze spółek Grupy Alchemia – na-
pisali związkowcy w konkluzji 
pisma do ministra. 

AGA, POD 

Trzeba pomóc zwalnianym z Huty Batory

NSZZ Solidarność przygotuje 
projekty ustaw mające na celu 
naprawę systemu emerytalnego. 
Jednym z głównych celów nowej 
ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych ma być zwiększe-
nie jego przychodów...

– Obecnie wszyscy pracow-
nicy zatrudnieni na podstawie 
umów cywilnoprawnych, czyli 
między innymi umów zleceń 
czy umów o dzieło, nie są obję-
ci obowiązkiem ubezpieczenia 
emerytalnego. Zatrudnianie na 
„śmieciowych umowach” jest 
notorycznie nadużywane przez 
wielu pracodawców, szczególnie 
w stosunku do osób młodych. 
Obowiązkiem odprowadzania 
składek nie są również objęci 
m.in. członkowie rad nadzor-
czych. Dzisiaj często mamy 
do czynienia ze zjawiskiem 
zawodowych członków rad 
nadzorczych, którzy zasiadają 
jednocześnie w radach wielu 
spółek, czerpiąc z tego tytułu 
niemałe dochody. W sumie 
liczbę osób zatrudnionych na 
podstawie wszystkich nietypo-
wych form zatrudnienia, które 
nie podlegają obowiązkowemu 
ubezpieczeniu, szacuje się na 
ok. 3 mln. 
Wysokość naszych emerytur 
zależy od wysokości kapitału, 
który uda nam się zgroma-
dzić poprzez odprowadzanie 
składek. Skoro 3 mln ludzi nie 
płaci żadnych składek emery-
talnych, to skąd za kilkadzie-
siąt lat weźmiemy pieniądze 
na emerytury dla tak wielkiej 
rzeszy osób?

– Właśnie dlatego tak mocno 
podkreślamy konieczność zwięk-
szenia przychodów systemu. W 
systemie zdefi niowanej składki 
kapitał na przyszłe świadczenie 
emerytalne trzeba gromadzić 
przez cały okres aktywności 

zawodowej. Dlatego właśnie 
należy wprowadzić obowiązek 
płacenia składek od wszystkich 
form zatrudnienia, bez wzglę-
du na formę umowy czy czas 
jej trwania.
Czy w przypadku wprowadze-
nia rozwiązań proponowanych 
przez Solidarność dyskusja 
o podniesieniu wieku emery-
talnego byłaby w ogóle po-
trzebna?

– Według bardzo ostrożnych 
szacunków, dzięki objęciu obo-
wiązkiem ubezpieczeniowym 
wszystkich pracowników do 
systemu trafi łoby od 10 do 12 
miliardów złotych. Ta kwota 
bardzo znacząco poprawiła-
by jego kondycję, ale co naj-
ważniejsze wszyscy ci, którzy 
pracują na podstawie umów 
cywilnoprawnych, mieliby 
szanse na godne emerytury w 
przyszłości. 
Czy propozycja „oskładkowa-
nia” umów śmieciowych ma 
również zachęcić pracodawców 
do zatrudniania „na etat”?

– Pracodawcy wypychają 
pracowników na umowy śmie-
ciowe, bo tak jest po prostu 
taniej. Jeżeli zrównamy obcią-
żeniami różne formy zatrud-
nienia, to nie będzie istniała tak 
duża bariera do zatrudniania 
na podstawie umowy o pracę. 
W sytuacji tak wysokiego bezro-
bocia, jakie dzisiaj obserwujemy, 
mamy do czynienia z rynkiem 
pracodawcy. To pracodawcy 
dyktują wszelkie warunki, na 
które pracownicy godzą się, aby 
mieć jakąkolwiek pracę. Warto 
przypomnieć, że przedsiębiorcy 
w Polsce osiągnęli w ubiegłym 
roku ponad 100 miliardów zł 
zysku netto. Niestety w dużej 
mierze odbyło się to kosztem 
pracowników i wysokości ich 
przyszłych emerytur.

Czy te zmiany legislacyjne są 
również szansą na poprawę 
sytuacji demografi cznej? 

– Stabilność zatrudnienia 
ma ogromne znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji o za-
łożeniu rodziny. Od dawna 
powtarzamy, że jeżeli chcemy 
odwrócić niekorzystne tren-
dy demograficzne, musimy 
młodym ludziom tę stabilność 
zapewnić. Nikt nie decyduje 
się na zakładanie rodziny, na 
rodzenie dzieci, kiedy pracuje 
na umowie śmieciowej, nie ma 
szans na kredyt mieszkaniowy 
i z dnia na dzień może stać się 
bezrobotny. W Wielkiej Brytanii 
Polki rodzą na potęgę. Dlaczego? 
Bo tam mają zapewnione bezpie-
czeństwo i szanse rozwoju dla 
siebie i swoich dzieci. Podnie-
sienie wieku emerytalnego na 

pewno nie sprawi, że w Polsce 
przybędzie dzieci. 
W projekcie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych ma się 
również znaleźć zapis, zgodnie 
z którym wysokość składek ma 
być ustalana na podstawie rze-
czywistej, a nie deklarowanej 
wysokości dochodów...

– Dzisiaj osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność go-
spodarczą deklarują wysokość 
dochodów, od której odprowa-
dzają składkę emerytalną. Nie 
może być ona mniejsza niż 60 
proc. średniego wynagrodzenia. 
Wszyscy mamy przecież świa-
domość, że dochody większości 
przedsiębiorców są znacznie 
wyższe. Gdyby w 2010 roku 
osoby prowadzące działalność 
gospodarczą odprowadziły 
składki od swoich rzeczywi-

stych dochodów, do systemu 
trafi łoby z tego tytułu dodat-
kowe 11 mld zł.
Solidarność przygotowuje też 
projekt ustawy o pracy tym-
czasowej. W tym segmencie 
rynku pracy aż roi się od pato-
logii. Coraz powszechniejszym 
zjawiskiem jest przerzucanie 
pracowników do agencji pracy 
tymczasowej, gdzie wykonują 
oni tę samo pracę, w tym samym 
zakładzie, ale na dużo gorszych 
warunkach. Czy nowe przepisy 
rozwiążą ten problem? 

– Dokładnie tak. Chodzi nam 
przede wszystkim o powstrzy-
manie zjawiska stałej tymcza-
sowości pracy. W założeniu 
praca tymczasowa miała być 
rozwiązaniem przejściowym 
dla ludzi mających problemy 
ze znalezieniem zatrudnienia, 

jednak obecne przepisy tworzą 
możliwość zatrudniania tego sa-
mego pracownika przez kolejne 
agencje u tego samego pracodaw-
cy i w zasadzie bezterminowo. 
To jest ewidentna patologia, z 
którą należy walczyć. 
Zarówno agencje, jak i praco-
dawcy korzystający z ich usług 
często bezkarnie naginają lub 
wręcz łamią przepisy. 

– W naszym projekcie ustawy 
znajdą się zapisy wzmacniające 
pozycję Państwowej Inspekcji 
Pracy wobec nieuczciwych agen-
cji. Chcemy również wprowadzić 
solidarną odpowiedzialność agen-
cji pracy tymczasowej i praco-
dawców-użytkowników. Dzisiaj 
za łamanie praw pracowników 
zatrudnionych za pośrednictwem 
agencji, pracodawcy-użytkownicy 
nie ponoszą w zasadzie żadnej 
odpowiedzialności. 
Nowa ustawa ma również ujed-
nolicić przepisy ochronne doty-
czące pracowników tymcza-
sowych... 

– Chodzi nam o to, aby pra-
cownicy tymczasowi byli ob-
jęci jednakową ochroną bez 
względu na formę zatrudnie-
nia. Obecnie osoby pracujące 
za pośrednictwem agencji na 
umowach cywilnoprawnych 
są w o wiele gorszej sytuacji od 
tych, którzy posiadają umowę 
o pracę na czas określony. Za-
leży nam również, aby osoba 
kierowana do danego zakładu 
przez agencje pracy tymczaso-
wej miała takie same prawa, 
jak jego etatowi pracownicy. 
I nie chodzi tutaj wyłącznie o 
przepisy ochronne, ale także 
m.in. o możliwość przekwa-
lifi kowania się czy prawo do 
korzystania ze szkoleń, które w 
efekcie mogą ułatwić takiemu 
pracownikowi zdobycie stałego 
zatrudnienia. 

Z Henrykiem Nakoniecznym, członkiem Prezydium KK NSZZ Solidarność, rozmawia Łukasz Karczmarzyk.

Wszyscy muszą płacić składki
Foto: TŚD
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Podwyżki w PEC
» WZROST STAWEK płac zasadniczych o 
3,19 proc. oraz dodatkowo 70 zł miesięcz-
nie dla każdego pracownika. Taki wzrost wy-
nagrodzeń wynegocjowały związki zawodo-
we w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
w Jastrzębiu Zdroju. 
Warunki wzrostu płac zostały uzgodnione 
przez związki zawodowe i zarząd fi rmy w środę 
11 kwietnia. W najbliższych dniach nastąpi for-
malne podpisanie porozumienia płacowego. 
Będzie ono obowiązywać od początku obec-
nego miesiąca. Oznacza to, że wyższe pensje 
pracownicy zakładu otrzymają w maju wraz z 
wynagrodzeniem za kwiecień. 
– Postulat wzrostu płac argumentowaliśmy 
przede wszystkim tym, że zarobki w naszej 
fi rmie w dalszym ciągu znacznie odstają od 
średniej w branży. Po drugie kondycja fi nan-
sowa PEC-u w ostatnich latach znacząco się 
poprawiła i nasz zakład stać na podwyżki płac. 
Zależało nam, aby wzrost wynagrodzeń odczu-
li przede wszystkim najniżej uposażeni pracow-
nicy, bo to w nich najbardziej uderzył wzrost 
kosztów utrzymania i cen podstawowych pro-
duktów. Dlatego też podwyżka wynagrodzeń 
składa się z dwóch elementów: procentowe-
go wzrostu stawek zasadniczych oraz równej 
kwoty dla wszystkich pracowników. Oprócz 
tego prowadzimy z zarządem negocjacje na 
temat indywidualnych przeszeregowań płaco-
wych – mówi Stanisław Matys, przewodniczą-
cy Solidarności w jastrzębskim PEC-u. 
W ubiegłym roku jastrzębski PEC przeszedł 
proces prywatyzacji. Obecnie właścicielem 85 
proc. udziałów zakładu jest Spółka Energetycz-
na „Jastrzębie”. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju dostarcza ciepło 
do kilkunastu gmin, m.in. do Jastrzębia Zdro-
ju, Knurowa, Rybnika, Raciborza, Żor i Wodzi-
sławia Śląskiego. Firma zatrudnia niespełna 
600 osób.

Solidarność w urzędzie
» W URZĘDZIE MIASTA w Wojkowicach 
pracownicy utworzyli NSZZ Solidarność. 11 
kwietnia odbyły się pierwsze wybory do 
komisji zakładowej. Jej przewodniczącym 
został Adam Binko. – Zdecydowaliśmy się na 
Solidarność, bo to najbardziej merytoryczny 
związek. Utworzyliśmy go ze względu na złe 
praktyki stosowane przez burmistrza wobec 
pracowników. Pracujemy pod presją. Jeste-
śmy straszeni zwolnieniami. Mamy nadzieję, 
że teraz to się zmieni. Naszym priorytetem 
jest obrona godności pracowniczej – mówi 
Adam Binko, przewodniczący Solidarności 
w wojkowickim magistracie. 

Fabryka Opla
» W ZESZŁĄ SOBOTĘ w niemieckim dzien-
niku „Frankfurter Allgemeine Zeitung” uka-
zała się informacja, że koncern General Mo-
tors planuje przenieść jedną trzecią produkcji 
modelu Opel Astra z niemieckiej fabryki w 
Ruesselsheim do zakładu Gliwic. To około 10 
tys. samochodów. – Rozmowy na ten temat 
trwają już od dłuższego czasu, ale wciąż nie 
mamy ofi cjalnej informacji, że zapadła jakaś 
decyzja w tej sprawie – powiedział Robert 
Potempa, członek prezydium Europejskiej 
Rady Zakładowej i członek prezydium Soli-
darności w gliwckiej fabryce Opla. – Oczy-
wiście, gdyby faktycznie nasza fabryka 
otrzymała dodatkowy volumen produkcji, 
bylibyśmy bardzo zadowoleni. Obecnie, po 
tym jak zrezygnowaliśmy już z pracowników 
agencji pracy tymczasowej, mamy około 200 
pracowników, dla których praktycznie nie 
ma zajęcia. Zwiększenie produkcji rozwiąza-
łoby ten problem – dodał Potempa. 
Według prognoz z początku roku gliwicka fa-
bryka szacowała, że produkcja w 2012 roku 
będzie o 5 proc. niższa, niż rok wcześniej. 
Jednak pierwsze miesiące roku zweryfi kowały 
te prognozy. Ocenia się, że spadek produkcji 
może być większy niż zakładane 5 proc. 

OPRAC. NY, BEA

WIEŚCI z branż

W spółce Tauron Serwis GZE 
rozpoczął się spór zbiorowy. 
Jeśli do 20 kwietnia pracodaw-
ca nie spełni żądań płacowych 
załogi, spór rozpocznie się też 
w spółce z Tauron Dystrybucja 
GZE. Organizacje związkowe 
z obu spółek domagają się 
wzrostu wynagrodzenia za-
sadniczego dla każdego pra-
cownika o 4,7 procenta.

Po sfi nalizowanej w grudniu 
transakcji sprzedaży Górno-
śląskiego Zakład Elektroener-
getycznego Grupie Kapitało-
wej Tauron związkowcy od 
razu przystąpili do negocjacji 
płacowych. – Już na starcie 
zostaliśmy poinformowani, 
że Tauron w tym roku nie 
przewiduje żadnych podwy-
żek dla pracowników GZE. 
Na zaproponowane przez 
pracodawców porozumienie 
płacowe, zakładające pod-
wyżki wyłącznie dla najniżej 
uposażonych, nie wyraziły 
zgody Solidarność z Tauron 
Dystrybucja GZE oraz wszyst-
kie organizacje związkowe 

z Tauron Serwis GZE. Nato-
miast podpisały je pozosta-
łe związki z Dystrybucji. To 
porozumienie zakłada też 
wypłaty niewielkich premii 
jednorazowych. Ale premie 
nie są najkorzystniejszym roz-
wiązaniem, bo w przyszłym 
roku znowu będziemy mu-
sieli o nie walczyć. Naszym 
zdaniem to porozumienie jest 
niewystarczające, bo nie za-
kłada wzrostu wynagrodzeń 
dla wszystkich pracowników, 
a poza tym kwoty podwyżek 
dla najniżej uposażonych są 
niewielkie – mówi Danuta 
Garbusińska, przewodni-
cząca Solidarności w Tauron 
GZE. – Tym bardziej jesteśmy 
rozgoryczeni, że w pozosta-
łych spółkach Tauronu, nie 
tak wydajnych jak nasza, 
pracownicy podwyżki otrzy-
mali – dodaje Garbusińska. W 
spółkach Tauron Serwis GZE 
i Tauron Dystrybucja GZE za-
trudnionych jest około 1200 
pracowników.

BG

Ostatnią pensję otrzymały 
w styczniu, w trzech ra-
tach. W zeszłym tygodniu 
po 400 zł zaliczki z pensji 
za luty. 19 kwietnia ponad 
150 pracownic fi rmy Hans 
Pauly w Piekarach Ślą-
skich będzie pikietować 
przed siedzibą zakładu, 
domagając się wypłaty 
zaległych pensji.

– Od lutego jesteśmy na 
postojowym. Dwa wnio-
ski o rozpoczęcie postę-
powania upadłościowego 
w naszej firmie zostały 
przez sądy odrzucone. 
19 kwietnia ma się odbyć 
licytacja komornicza ma-
szyn i urządzeń w naszym 
zakładzie. Boimy się, że 
jeśli komornik sprzeda 
maszyny, to my nigdy nie 
odzyskamy zaległych wy-
płat. Będziemy się domagać 
wstrzymania licytacji do 
czasu ogłoszenia upadłości 
spółki. Chcemy, żeby do 
zakładu wszedł syndyk 
masy upadłościowej, bo 

to jest chyba jedyna szan-
sa, abyśmy nie zostały z 
pustymi rękami – mówi 
Bożena Cichocka, prze-
wodnicząca zakładowej 
Solidarności.

– Wiemy, że już nie 
ma szans na uratowanie 
miejsc pracy w naszym 
zakładzie, ale chcemy od-
zyskać nasze pieniądze i 
uzyskać należne odprawy. 
Nasza fi rma zatrudnia w 
sumie 152 kobiety, w róż-
nym wieku, od 25 do 55 
lat. Wiele spośród nich 
to matki samotnie wy-
chowujące dzieci. Są w 
dramatycznej sytuacji – 
podkreśla Cichocka. 

Solidarność w firmie 
powstała w lutym tego 
roku. – Od razu zapisała 
się większość załogi. Wtedy 
już wiedziałyśmy, że fi rma 
matka upadła, a nasza 
spółka wpadła w potęż-
ne tarapaty. Żałujemy, że 
wcześniej nie było u nas 
związku. Pewnie wtedy 

pracodawca inaczej by 
nas potraktował – doda-
je. W zeszłym tygodniu 
zakładowa Solidarność 
spotkała się z pracownika-
mi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Piekarach Śląskich. 
– Mamy nadzieje, że urząd 
nas wesprze, pomoże w 
ewentualnym przekwali-
fi kowaniu się i wszystkie 
znajdziemy nową pracę 
– mówi przewodnicząca 
zakładowej „S”.

Hans Pauly sp. z o.o w 
Piekarach Śląskich to pro-
ducent tekstyliów miesz-
kaniowych: obrusów, po-
szew, poduszek i zasłon . 
Powstała 1995 roku jako 
spółka „córka” niemieckiej 
fi rmy Hans Pauly GmbH. 
W grudniu niemiecka 
spółka została postawiona 
w stan upadłości. Zarząd 
polskiej spółki „córki” 
szukał nowego inwestora 
dla zakładu w Piekarach, 
ale bez rezultatu.

NY

B
ezpieczeństwo 
lotnisk i pasaże-
rów nie może być 
traktowane w ka-
tegoriach zysków i 

strat. Oszczędzanie kosztem 
redukcji etatów, złe i niepre-
cyzyjne prawo oraz nieprze-
strzeganie obowiązujących 
przepisów i procedur prędzej 
czy później doprowadzą do 
katastrofy – piszą w liście 
związkowcy.

Ich zdaniem na bezpieczeń-
stwo na polskich lotniskach 
negatywnie wpływa przede 
wszystkim coraz szerzej wy-
stępujący proceder zastępo-
wania doświadczonych fi rm 
handlingowych, zajmujących 
się szeroko pojętą naziemną 
obsługą pasażersko-bagażową, 
przez nowe podmioty, które 
są nieprzygotowane do wy-
konywania tego typu prac. – 
Przy wyborze tych fi rm liczy 
się tylko jedno kryterium – 
cena wykonywania usług. W 
efekcie kontrakty podpisują 
fi rmy bez odpowiednich cer-
tyfi katów, specjalistycznego 
sprzętu i wykwalifi kowanych 
pracowników. Skutki takie-
go stanu rzeczy są opłakane 
– mówi Robert Siarnowski, 
przewodniczący Krajowej 
Sekcji Pracowników Trans-
portu Lotniczego i Obsługi 
Lotniskowej.

Kilka miesięcy temu na 
lotnisku Ławica w Poznaniu 
prace handlingowe zaczęła 
wykonywać fi rma wcześniej 
świadcząca usługi sprzątają-

ce. Na efekty nie trzeba było 
długo czekać. 29 lipca zeszłego 
roku pracownicy nowej fi rmy 
wbrew procedurom tankowali 
samolot czarterowy, podczas 
gdy pasażerowie wysiadali z 
pokładu, bez zabezpieczenia 
drugiej pary schodów. Nie-
spełna dwa tygodnie po tym 
wydarzeniu samolot ENT 
7635 został wypchnięty na 
płytę lotniska przy całkowi-
tym braku łączności z wieżą, 
co stanowiło poważne za-
grożenie dla podróżnych i 
pracowników portu.

– Przykłady takiego rażące-
go łamania procedur można 
by mnożyć. W innym porcie 
przez całą zimę odladzaniem 

samolotów zajmowali się pra-
cownicy bez odpowiednich 
uprawnień. Jeszcze gdzie in-
dziej niewłaściwie rozłożono 
ładunek w luku bagażowym, 
przez co samolot był źle wy-
ważony, co spowodowało 
duże problemy samolotu 
podczas startu i lotu. Takie 
zaniedbania mogą skończyć 
się tragedią. Przecież samolot 
lecący 10 tysięcy kilometrów 
nad ziemią nie włączy hamul-
ców i nie stanie na poboczu, 
żeby usunąć błędy popełnio-
ne na ziemi – zaznacza szef 
lotniczej Solidarności.

Wchodzenie nowych fi rm 
handlingowych do portów 
lotniczych oznacza masowe 

zwolnienia wykwalifi kowa-
nych i doświadczonych pra-
cowników obsługi lotnisk. – 
W Krakowie kilka miesięcy 
temu z dnia na dzień zwol-
niono przeszło 100 osób. 
Pracownicy nowych firm 
najczęściej zatrudniani są na 
umowach śmieciowych. Za 
swoją pracę dostają bardzo 
niskie wynagrodzenia. Do-
piero po rozpoczęciu pracy 
przechodzą odpowiednie 
szkolenia. Tymczasem świet-
nie wyszkolonych pracow-
ników z długoletnim stażem 
zwalnia się z pracy – podkreśla 
Siarnowski.

Osobnym problemem jest 
kwestia ochrony lotnisk. W 

znowelizowanej w ubiegłym 
roku ustawie Prawo lotnicze 
znalazł się zapis dopuszcza-
jący do ochrony portów lot-
niczych zewnętrzne fi rmy 
ochroniarskie. Wcześniej 
prace te wykonywali funk-
cjonariusze Straży Granicz-
nej oraz pracownicy Służby 
Ochrony Lotnisk. – W naszej 
ocenie ta nowelizacja służyła 
wyłącznie temu, aby wypro-
wadzić z portów lotniczych 
Straż Graniczną i przerzucić 
koszty ochrony na zarządców 
lotnisk. Na takim rozwiązaniu 
na pewno zyska budżet pań-
stwa, ale straci bezpieczeństwo 
pasażerów. Według nowych 
przepisów ochroniarz, który 
do południa patrzy na ręce 
klientom supermarketu, po 
południu będzie mógł pil-
nować bezpieczeństwa w 
międzynarodowym porcie 
lotniczym, biorąc na siebie 
odpowiedzialność za życie i 
zdrowie setek osób – mówi 
Paweł Gałka, przewodniczą-
cy zakładowej Solidarności 
w Międzynarodowym Por-
cie Lotniczym Katowice w 
Pyrzowicach.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Stan bezpieczeństwa na polskich lotniskach dwa miesiące przed rozpoczęciem Euro 
2012 jest zatrważający – alarmują związkowcy z Krajowej Sekcji Pracowników Transportu 
Lotniczego i Obsługi Lotniskowej NSZZ Solidarność. Napisali w tej sprawie list otwarty do 
ministra transportu Sławomira Nowaka.

Niebezpiecznie na lotniskach

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i procedur prędzej czy później doprowadzi do katastrofy

Spór w Tauron Serwis GZE Dramat pracownic spółki Hans Pauly 

Bezpieczeństwo
lotnisk i pasażerów 
nie może być 
traktowane w 
kategoriach 
zysków i strat.

Foto: internet



R O Z M OWA  T Y G O D N I K AZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 16/2012 |  KATOWICE 18.04.2012 5

Jak postrzega Pan zmiany w 
zarządzie PKW?

– Biorąc pod uwagę kompe-
tencje, dokonano właściwego 
wyboru. Nowy prezes jest in-
żynierem górnikiem, posiada 
doświadczenie w branży. Teraz 
musimy przekonać go do zwięk-
szenia środków na inwestycje. 
Jeżeli brakuje pieniędzy na nie-
zbędny sprzęt i części zamienne, 
to trudno oczekiwać, że utrzyma 
się produkcję na odpowiednim 
poziomie. Niedoinwestowanie 
zagraża bezpieczeństwu. Ubiegły 
rok nie szczędził nam wypad-
ków, również tych śmiertel-
nych. Mam nadzieję, że zarząd 
zacznie słuchać pracowników 
zatrudnionych bezpośrednio 
przy wydobyciu i skorzysta z 
ich doświadczenia.
Czy to oznacza, że warunki 
bezpieczeństwa w koncernie 
uległy pogorszeniu?

– Tak. Wypadki były kon-
sekwencją zaniechań. Na brak 
środków na niezbędny sprzęt, 
części  zamienne nakładają się 
braki w zatrudnieniu. Nie ma 
takiego oddziału, który miałby 
wystarczającą, wynikającą ze 
schematu organizacyjnego liczbę 
pracowników. Nie można opie-
rać się na wielkości zatrudnienia 
sprzed 10 lat, ponieważ miejsca 
wydobycia znacznie oddaliły się  
od szybu. Wydłużył się trans-
port, więcej pracy mają służby 
zabezpieczające. Równocześnie 
jedna ze spółek córek zatrudnia 
ok. 200 ludzi i wynajmuje ich 
PKW. Wśród nich są emeryci, 
którzy odeszli z kopalni. Na 
nich mamy budować strategię 
zatrudnienia? Ściągnięciem tych 
pracowników pracodawca po-
kazał, że mamy rację mówiąc o 
brakach kadrowych. Świadczy to 
o prowadzeniu dotychczas złej 

polityki kadrowej przez osoby 
odpowiedzialne za zatrudnienie 
w fi rmie. Rozumiem, że każda 
z tych osób chce pracować, ale 
zamiast zatrudniać poprzez 
spółkę, powinniśmy zmienić 
politykę kadrową i zwiększyć 
zatrudnienie w naszej fi rmie.
Jak ocenia Pan dialog społecz-
ny w PKW?

– Od pewnego czasu nie ma 
dialogu. W 2008 roku w pierw-
szej edycji konkursu „Pracodaw-
ca Przyjazny Pracownikom” 
fi rma zdobyła ten zaszczytny 
laur przyznany na wniosek 
Komisji Zakładowej Solidarno-
ści. Jeszcze kilka miesięcy temu 
pytałem poprzedniego prezesa, 
co się stało z tą fi rmą przyjazną 
pracownikom?
Skończyła się współpraca z 
Solidarnością?

– To było następstwem tego, 
że głośno mówiliśmy o niedo-
inwestowaniu i brakach kadro-
wych. Jak słowa nie pomagały 
zaczęliśmy pisać pisma. Poprzedni 
zarząd uznał, że nasze działania 
są większym problemem, niż 
brak realizacji planu i obraził się 
na Solidarność. Postanowiono 
wówczas zdobyć wiedzę, skąd 
Solidarność wie o nieprawidło-
wościach w fi rmie, nagle poja-
wiła się kamera monitoringu 
skierowana na wejście do na-
szego biura. Dziwnym trafem 
pewne osoby, które odwiedziły 
naszą komisję były wzywane 
na rozmowy i wypytywane o 
pewne sprawy.
Jednym z przejawów niechęci 
do Solidarności był też atak na 
działaczy związkowych.

– Szykany dotknęły kilku 
członków Komisji Zakładowej, 
zakładowego Społecznego In-
spektora Pracy oraz innych pra-
cowników będących członkami 

związku. Przez atak na pierwszą, 
drugą i kolejne osoby, chciano 
zamknąć nam usta. Eskalacja 
tych działań narastała. Polegały 
na zmianach angaży członków 
związku czy kwestionowaniu 
wyników badań okresowych. 
Jak to nie pomogło, zajęto się 
moim zdrowiem. Pracodawca 

skierował mnie na badania 
okresowe, ukrywając fakt, że 
jestem oddelegowany do pracy 
związkowej. Wcześniej przez 
kilkanaście lat pracowałem 
jako górnik w przodku, na 
ścianie i na przebudowie, jed-
nak kiedy przeczytałem opis 
mojego stanowiska, to nie mo-

głem uwierzyć. Mimo że byłem 
zatrudniony bezpośrednio przy 
wydobyciu, połowy z wypisa-
nych tam czynności nigdy nie 
wykonywałem. Dodatkowo, to 
były czwarte badania po prze-
bytej chorobie i wcześniej mój 
stan zdrowia pracodawcy nie 
przeszkadzał. To były perfi dne 
i przemyślane działania, które 
miały zdyskredytować Solidar-
ność w oczach załogi.
Ale wygrał Pan sprawę w są-
dzie.

– To nie ja wygrałem, tylko po-
przedni zarząd przegrał. Ja nawet 
przez moment nie wątpiłem, że 
zarząd postępuje niesłusznie, a 
wyrok sądu to potwierdził. Nie-
mniej czuję żal, bo ostatnie dwa 
lata zostały zmarnowane, jeśli 
chodzi o rozwój fi rmy. Kierowni-
ctwo nie zajmowało się produk-
cją, tylko walką z Solidarnością. 
Kancelaria adwokacka, wynajęta 
przez zarząd w mojej sprawie, 
kasowała kilkaset złotych za 
godzinę pracy. Czy ci panowie 
tak szastaliby pieniędzmi, gdyby 
pochodziły z ich prywatnych 
kieszeni? A wszystko to działo 
się, gdy fi rma dołowała coraz 
bardziej.
Kilka dni po ogłoszeniu wy-
roku prezes spółki i jeden z 
członków zarządu podali się 
do dymisji.

– Nie wiem, czy to była bez-
pośrednia przyczyna, ale czara 
goryczy została przelana. Gdyby 
nie doszło do zmian w zarzą-
dzie, ta sprawa znalazłaby swój 
koniec w Sądzie Apelacyjnym 
albo Sądzie Najwyższym i mo-
głaby trwać nawet dwa lata. W 
tym czasie związek byłby w 
dalszym ciągu inwigilowany 
i szkalowany. Wcześniej kilka-
krotnie ktoś rozrzucił ulotki, w 
których zostałem oczerniony. 

Osoby, które za tym stały, li-
czyły na to, że nie wytrzymam, 
że się poddam, zwinę ogon i 
że zamkną usta Solidarności. 
Trzeba podkreślić, że wyrok w 
tej bulwersującej sprawie jest 
prawomocny. 
Nie jest tajemnicą, że wśród 
osób z kierownictwa, które 
walczyły z Solidarnością i dą-
żyły do upokorzenia przewod-
niczącego, byli też członkowie 
związku.

– To jest najbardziej przykre. 
Te osoby nie są już w związku. 
Zgodnie ze statutem zostały 
wykluczone za działalność na 
szkodę związku, nie licującą z 
postawą członka Solidarności.
Solidarność w PKW jest teraz 
silniejsza?

– Solidarność jest najwięk-
szym związkiem w spółce, li-
czącym ponad 2000 członków i 
zawsze była najsilniejsza. Cały 
czas miałem świadomość, że jest 
wiele osób, które mi kibicowa-
ły i kibicują, dlatego łatwiej mi 
było przez to wszystko przejść. 
Wielu pracowników nie oba-
wiało się zademonstrować, że 
popiera przewodniczącego, 
niektórzy stracili za to stano-
wiska. Bardzo ich szanuję, bo 
nie dali się sprzedać i dziękuję 
im za wsparcie. Byli też tacy, 
którzy odwrócili się ode mnie, 
ale to jest problem ich sumień. 
Niejednokrotnie ci ludzie swoją 
pozycję w fi rmie zawdzięczają 
właśnie Solidarności.
Rozmawiał Pan już z nowym 
prezesem o tych wszystkich 
problemach?

– Jeszcze nie, ale mam na-
dzieję, że dialog z pracodawcą 
wróci do poziomu z 2008 roku i 
znów będziemy mogli starać się 
o laur „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”.

Z Waldemarem Sopatą, przewodniczącym Solidarności w Południowym Koncernie Węglowym, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Pracodawca nie złamał Solidarności
Foto: TŚD

Udział pracowników w zysku 
spółki to jedna z najbardziej 
skutecznych metod motywa-
cyjnych, przyczynia się do więk-
szego zaangażowania załóg w 
pracę oraz wzrostu satysfakcji 
z jej wykonywania. Niestety 
wielu pracodawców w Polsce 
nie chce się dzielić z pracow-
nikami.

Encyklopedia Zarządzania 
defi niuje udział pracowników 
w zysku jako formę bonusowej 
partycypacji fi nansowej, w której 
pomiędzy pracowników zostaje 
rozdzielona pewna część docho-
du przedsiębiorstwa.

– To świetny element moty-
wujący, ale z prawnego punktu 
widzenia nie ma obowiązku 
dzielenia się pracownikami 
zyskami fi rm. Ze społecznego 
punktu widzenia oczywistym 
jest, że jeżeli spółka osiąga zysk, 
powinni w nim partycypować 
również ci, którzy go wypra-
cowali. Prawo do zysku może 

być zapisane w układzie zbioro-
wym pracy lub w tzw. pakiecie 
socjalnym. Jeśli tak się stanie, i 
np. układ zbiorowy przewidu-
je, że załodze należy się np. 10 
proc. z zysku fi rmy, to wówczas 
pracownicy mają roszczenie o 
taką wypłatę – mówi dr Borys 
Budka z Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach.

Zdaniem Stanisława Kłysza, 
wiceprzewodniczącego Solidar-
ności w Kompanii Węglowej, dla 
mądrych i odpowiedzialnych 
pracodawców udział pracowni-
ków w wypracowanych przez 
nich zyskach powinien być 
oczywisty. Kłysz informuje, że 
w tym roku po raz pierwszy w 
historii Kompanii, pracownicy 
otrzymają nagrodę z zysku. – 
Jest on naprawdę okazały i dla-
tego wystąpiliśmy do zarządu 
fi rmy o nagrody z tego tytułu 
dla 60-tysięcznej załogi spółki. 
Odpowiedź była pozytywna, 
mimo że tych nagród nie mamy 

zapisanych w żadnych poro-
zumieniach – mówi Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący „S” 
w spółce. 

Zdaniem eksperta w zakresie 
etyki pracy dr. Mariusza Woje-
wody z Uniwersytetu Śląskiego 
opanowanie sztuki konsensual-
nego rozwiązywania problemów 
związanych z podziałem zysków, 
to wyzwanie zarówno dla pra-
codawców, jak i pracowników. 
– Jeżeli w fi rmie działają prężne 
związki zawodowe, to wówczas 
pracownik nie jest sam. A przy 
założeniu wzajemnego zaufania 
społecznego łatwiej o ustalenia 
w drodze negocjacji – podkreśla 
dr Wojewoda. 

Nagrody z zysku w postaci 
dodatkowej pensji po raz pierw-
szy od 11 lat otrzymają w maju 
pracownicy Huty Miasteczko 
Śląskie. – Przez ostatnią deka-
dę huta borykała się z proble-
mami fi nansowymi, ale teraz 
udało się nam się wypracować 

40 mln zł zysku. W 2009 roku 
zrezygnowaliśmy z zakładowe-
go układu zbiorowego pracy dla 
ratowania zakładu przed upad-
łością. Teraz, gdy wychodzimy 
na prostą, prezes sam zdecydo-
wał o przyznaniu nam nagród z 
zysku – mówi Jan Jelonek, szef 
zakładowej „S”.

Ale na polskim rynku pracy 
umiejętność rozsądnego i od-
powiedzialnego dzielenia się 
zyskiem z załogą należy do 
rzadkości. Najczęściej właścicie-
le fi rm nie chcą, by pracownicy 
partycypowali w zyskach. W 
ocenie dr Mariusza Wojewody 
wielu pracodawcom brakuje wy-
sokiej kompetencji społecznej 
– A przecież to powinien być 
jeden z istotnych elementów 
ich wykształcenia. Umiejętności 
społeczne mają niezwykłe zna-
czenie w niwelowaniu napięć – 
twierdzi Mariusz Wojewoda. 

Kierownictwo sieci handlowej 
Jysk, która w ostatnich trzech la-

tach osiągnęła w Polsce 130 mln 
zł zysku netto, odpowiedzialność 
za podział zysków przerzuca na 
centralę w Danii. – Wiemy, że 
pracownicy Jysk w innych kra-
jach dostają nagrody z zysków. 
My z tego tytułu na razie bez 
skutku domagamy się podwy-
żek naszych marnych pensji 
– mówi Przemysław Kowalski, 
przewodniczący Solidarności w 
sieci Jysk. Na stronie internetowej 
Biedronki zarząd sieci poinfor-
mował, że jej przychody za 2011 
rok wzrosły o ponad 24 proc. 
– Z tej ogromnej kwoty każdy 
pracownik otrzyma tylko 1250 
zł brutto nagrody. Jej wysokość 
nie została skonsultowana ze 
związkami zawodowymi. Ja i 
moja zastępczyni nie dostanie-
my nagrody, bo zarząd stwier-
dził, że nie będzie sponsoro-
wał związku zawodowego. To 
jawna dyskryminacja – mówi 
Piotr Adamczak, szef „S” w 
Biedronce.

Związkowcy z Solidarności 
z Banku Śląskiego informują, 
że 2011 rok fi rma zamknęła aż 
890 mln zł zysku. – Z naszych 
obliczeń wynika, że każdy pra-
cownik przyniósł fi rmie 100 tys. 
zł zysku na czysto. Nagroda za 
to jest śmieszna. Roczne premie 
pracowników wzrosły tylko o 
20 proc. Na ironię, co kwartał 
otrzymujemy dane o świetnych 
wynikach banku. Mamy też 
dostęp do informacji o zarob-
kach zarządu. Wynika z nich, 
że nasz pracodawca ma kasę, a 
nie klasę – komentuje Mieczy-
sław Bielawski, szef „S” w ING 
Bank Śląski.

– To bardzo demotywujące, 
gdy profity z zysku czerpią 
wyłącznie zarządy spółek. 
To najgorsza sytuacja, którą 
należy rozpatrywać nie tylko 
w kategoriach klasy, ale też 
etyki pracy – uważa dr Borys 
Budka. 

BG

Odpowiedzialny przedsiębiorca dzieli się zyskiem
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O
d 15 kwietnia w 
siedzibie Biura 
Terenowego Ślą-
sko-Dąbrowskiej 
Solidarności w 

Tarnowskich Górach dzia-
łacze opozycyjni z lat 80. z 
naszego regionu prowadzą 
protest głodowy, skierowa-
ny przeciwko ograniczaniu 
przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej nauczania historii 
w polskich szkołach 

– Protestujemy już nie 
tylko przeciwko zmniejszaniu 
zakresu nauki historii. Popie-
ramy też stanowisko Komite-
tu Fizyki Polskiej Akademii 
Nauk, uznające za wysoce 
szkodliwe rozporządzenie 
MEN w sprawie ramowych 
planów nauczania w szko-
łach publicznych. Podobnie 
jak Komitet mamy obawy, 
że w następstwie nowych 
regulacji zakresem nauczania 
przedmiotów ścisłych objęty 
będzie nikły odsetek uczniów. 
Uniwersytety ostrzegają, że 
to rozporządzenie może w 
znacząco zaburzyć procesy 
edukacyjne w szkołach. Wy-
chowamy pokolenie nie mające 
pojęcia o swojej tożsamości 
i historii, nie znające mate-
matyki. Liczymy, że rząd w 
końcu zrozumie, że „światłe” 
pomysły należy konsultować 
z ludźmi, znającymi się na 
nauczaniu – mówi Jadwiga 
Chmielowska, uczestniczka 
protestu głodowego w Tar-
nowskich Górach. 

Obok niej w proteście biorą 
udział Anna Zaskórska, An-
drzej Kamiński i Ryszard Ni-
kodem, który do głodujących 
dołączył 17 kwietnia. Jedno-
dniową głodówkę prowadził 
również Leszek Osiak. W 
założeniu protest ma trwać 
tydzień. – Liczymy, że naszą 
głodówkę przejmie sztafeta 
działaczy Solidarności z inne-
go regionu – mówi Jadwiga 
Chmielowska. 

Protest jest kontynuacją 
podobnych głodówek, pro-
wadzonych niedawno w Kra-
kowie, Warszawie i Siedlcach 
przez działaczy opozycyjnych 
z lat 70. i 80. Do głodujących 
w Krakowie pojechali przed-
stawiciele Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. – W imieniu 
Dominika Kolorza, szefa re-
gionalnych struktur związ-
kowych, zobowiązaliśmy się 
do przeprowadzenia podob-

nej akcji protestacyjnej w 
naszym regionie. Rozmowy 
przewodniczącego z solidar-
nościowymi działaczami od 
razu zaowocowały ich decy-
zją o zorganizowaniu strajku 
głodowego w Tarnowskich 
Górach – informuje Eugeniusz 
Karasiński, przewodniczący Sto-
warzszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. 

BG

Protest głodowy w
Tarnowskich Górach

XIX Wielka Gala zorganizowa-
na przez Izbę Rzemieślniczą 
oraz Małej i Średniej Przedsię-
biorczości w Katowicach zo-
stała połączona z obchodami 
90-tej rocznicy powstania tej 
instytucji. Uroczystość odbyła 
się 14 kwietnia w sali koncer-
towej Akademii Muzycznej w 
Katowicach.

– Od wielu lat organizuje-
my imprezę, która integruje 
ponad 500 rzemieślników 
oraz przedsiębiorców z re-
gionu śląskiego i jest jedną 
z największych uroczystości 
środowiska gospodarczego w 
Polsce południowej. Jednak 
tegoroczna gala, ze względu 
na okrągłą rocznicę, miała wy-
jątkowy charakter – podkreśla 
Beata Białowąs, wicedyrektor 
Izby Rzemieślniczej oraz Małej 
i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach.

Podczas uroczystości wrę-
czono odznaczenia i wyróż-
nienia. 17 fi rm zostało uho-
norowanych statuetką Firma 
z Jakością, trzy statuetką 

Firma z Przyszłością. Tytuł 
Rzemieślnika Roku zdobył 
Jerzy Weindich z Chorzowa. 
– Specjalnymi statuetkami 
uhonorowaliśmy Zespół 

Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz 
pana Antoniego Piechnicz-
ka – dodaje.

Wśród zaproszonych gości 
był przewodniczący Solidar-
ności Piotr Duda oraz wice-
przewodniczący Zarządu 
Regionu Mirosław Truchan, 
który reprezentował Śląsko-
Dąbrowską „S”. – Rzemiosło 
od lat współpracuje z Soli-
darnością, między innymi 
przy realizacji projektów 
unijnych związanych ze spo-
łeczną odpowiedzialnością 
biznesu oraz dialogiem spo-
łecznym – podkreśla Beata 
Białowąs.

Trzy lata temu Piotr Duda 
został uhonorowany Złotym 
Medalem im. Jana Kilińskie-
go. Jest to najwyższe wyróż-
nienie przyznawane przez 
Izbę Rzemieślniczą.

AK

Rzemiosło współpracuje z Solidarnością

Mieszkańcy Jastrzębia Zdro-
ju uczcili 72. rocznicę mordu 
katyńskiego i drugą rocznicę 
katastrofy smoleńskiej, zor-
ganizowanym w miejskim 
Parku Zdrojowym Biegiem 
Katyńskim. 

 Na trasie zawodów wi-
doczne były narodowe fl agi z 
żałobnymi kirami.W imprezie, 
zorganizowanej przez Klub 
Rekreacyjno-Sportowy „Morsy.
pl” Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej, wzięło 
udział ponad 250 zawodników, 
rywalizujących w różnych 
kategoriach wiekowych oraz 
w zawodach nordic walking. 
Trasa biegu o długości 1,2 km 
wiodła alejkami miejskiego 
Parku Zdrojowego. W zależ-

ności od kategorii wiekowej 
i dyscypliny należało poko-
nać ją jeden lub dwa razy. 
W zawodach nordic walking 
zwyciężyli Jacek Weżgowiec 
i Grażyna Pipiro. W biegach 
najlepsi byli: Dżesika Randa, 
Aleksandra Pocheć, Anna Łucz-
ka, Beata Piłatowska, Bartosz 
Giba, Michał Mól oraz dwaj 
jastrzębscy sportowcy Michał 
Śmietana z KRS TKKF Morsy.
pl i Arkadiusz Naruszewicz z 
GT Airco Team. Dodatkowo 
Naruszewicz otrzymał nagrodę 
specjalną od Stowarzyszenia 
Pokolenie. Wyróżnienie dla 
najstarszego zawodnika im-
prezy odebrał urodzony w 
1941 roku Teodor Sikora.

BEA

Solidarnościowi działacze z lat 80. z naszego regionu, śladem swoich 
kolegów z Krakowa, Warszawy i Siedlec, domagają się rewizji rozporządzenia 
MEN, dotyczącego ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

III Bieg Katyński 
w Jastrzębiu Zdroju

Protest w Tarnowskich Górach jest kontynuacją podobnych głodówek, prowadzonych w innych polskich 
miastach przez działaczy opozycyjnych z lat 70. i 80.

Foto: TŚD

Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Akademii Muzycznej

Foto: TŚD

W imprezie wzięło udział ponad 250 zawodników

Foto: TŚD
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2011 r.):  3.586,75 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 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł

§

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

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały 

zatwierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2012 
roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się 
do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2012 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należało złożyć do 31 marca 2012 
roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 

uchwały. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie należy 
podjąć nie później niż 30 czerwca 2012 roku.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 
2011 upłynął 31 marca 2012 roku. 

Oprócz tego Ankietę informacyjną o liczebności 
członków należy przesłać do ZR dwa razy w roku 
– do 30 czerwca i 31 grudnia.

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

Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidar-
nosckatowice.pl, udostępnił do pobrania druki 
bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej 
– załączniki do CIT-8 oraz inne (zakładka: Do po-
brania/Druki fi nansowe).

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

Małgorzata 
Karolczyk-Pundyk

www.forumpokrzywdzonych.pl

R
zecznik Praw Oby-
watelskich stoi na 
staży praw i wol-
ności człowieka. 
rzecznik posiada 

liczne kompetencje. W uza-
sadnionych przypadkach 
rzecznik ma prawo do pod-
jęcia określonego działania. 
Każdy obywatel ma prawo 
zgłosić do rzecznika narusze-
nie swoich praw, jeśli zostały 
one naruszone przez działanie 
władz publicznych.

Zgłoszenie powinno zo-
stać przesłane na piśmie z 
kserokopią dokumentacji 
dotyczącej sprawy. Zgłoszenie 
powinno być dość szczegółowe 
tak, aby Rzecznik miał pełną 
orientację w sprawie. Ustawa 
nie przewiduje określonego 
czasu na rozpatrzenie zgło-
szenia. Niekiedy odpowiedź 
od Rzecznika może przyjść do 
nas po kilku miesiącach. 

Gdy rzecznik otrzyma 
nasze pismo, może wykonać 
następujące działania:
1. podjąć sprawę,
2. wskazać, jakie kroki można 

podjąć w sprawie,
3. przekazać sprawę do zała-

twienia odpowiedniemu 
organowi.
Rzecznik może także nie 

podjąć się sprawy. O każdym 
swoim działaniu Rzecznik 
poinformuje zgłaszającego 
pisemnie.

Jeśli rzecznik zdecyduje się 
na podjęcie sprawy, to:
1. może samodzielnie po-

prowadzić postępowanie 
wyjaśniające,

2. może zwrócić się o zbadanie 
sprawy do odpowiednich 
organów – w tym do pro-
kuratury, organów kontroli 
państwowej,

3. może zwrócić się do Sejmu 
o zlecenie Najwyższej Izbie 
Kontroli przeprowadzenia 
kontroli dla zbadania spra-
wy lub jej części.
Gdy rzecznik sam prowadzi 

postępowanie, może zbadać 
każdą sprawę na miejscu. 
Rzecznik może także żądać 
złożenia wyjaśnień, przed-
stawienia akt każdej sprawy 
prowadzonej przez organy 
administracji. Rzecznik ma 
prawo żądać przedłożenia 
informacji o stanie sprawy 
prowadzonej przez sądy, or-
gany ścigania w tym proku-
raturę oraz żądać do wglądu 
akt sądowych i prokurator-
skich oraz innych akt orga-
nów ścigania po zakończeniu 
postępowania i zapadnięciu 
wyroku. Rzecznik ma także 
możliwość zlecenia eksper-
tyz i opinii. 

UWAGA: rzecznik odma-
wia ujawnienia nazwiska i 
innych danych osobowych 
skarżącego, w tym także wobec 
organów władzy publicznej, 

jeżeli uzna to za niezbędne 
dla ochrony wolności, praw 
i interesów jednostki.

Po zbadaniu sprawy rzecz-
nik może podjąć następują-
ce kroki:
1. wyjaśnić zgłaszającemu, że 

nie stwierdził naruszenia 
wolności i praw człowieka 
i obywatela,

2. skierować wystąpienie do 
organu, organizacji lub in-
stytucji, w których działal-
ności stwierdził naruszenie 
wolności i praw człowieka 
i obywatela; wystąpienie 
takie nie może naruszać 
niezawisłości sędziow-
skiej. W takim przypadku 
rzecznik wskazuje jak jego 
zdaniem sprawa powinna 
zostać załatwiona. Ponad-
to może żądać wszczęcia 
postępowania dyscypli-
narnego lub zastosowania 
kar służbowych,

3. zwrócić się do organów 
nadrzędnych wobec or-
ganów, gdzie dopatrzo-
no się naruszenia praw 
i wolności człowieka, z 
wnioskiem o zastosowanie 
środków przewidzianych 
w przepisach prawa,

4. żądać wszczęcia postępo-
wania w sprawach cywil-
nych oraz wziąć udział w 
toczącym się postępowaniu 
(na prawach przysługują-
cych prokuratorowi),

5. żądać wszczęcia śledz-
twa lub dochodzenia w 
sprawach o przestępstwa 
ścigane z urzędu,

6. zwrócić się o wszczęcie 
postępowania administra-
cyjnego, wnosić skargi do 
sądu administracyjnego, 
a także uczestniczyć w 
tych postępowaniach – 
na prawach przysługu-
jących prokuratorowi,

7. wystąpić z wnioskiem 
o ukaranie, a także o 
uchylenie prawomoc-
nego rozstrzygnięcia w 
postępowaniu w spra-
wach o wykroczenia, na 
zasadach i w trybie okre-
ślonych w odrębnych 
przepisach,

8. wnieść kasację lub rewizję 
nadzwyczajną od prawo-
mocnego orzeczenia, na 
zasadach i w trybie okre-
ślonych w odrębnych 
przepisach.
Rzecznik nie ma obowiąz-

ku podjęcia się prowadzenia 
sprawy. Nawet jeśli rzecznik 
podejmie jakieś działanie, 
to może podejmować tylko 
takie czynności, na które 
pozwalają jemu przepisy 
prawa. UWAGA: Forum wy-
dało książkę „Z prawem bez 
prawnika. Niezbędnik Oby-
watelski”, która pomaga każ-
demu samodzielnie poruszać 
się w przepisach”.

Czym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

OJCA
Koledze 

Stefanowi Kałuży
przewodniczącemu Solidarności

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji w Jastrzębiu

składają

koleżanki i koledzy 
z Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Jastrzębiu Zdroju
i Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność Miasta Jastrzębie Zdrój

Zaproszenie
3 maja 2012 roku o godz. 10.30 w Bazylice pw. Św. Antoniego 
w Rybniku zostanie odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny oraz 
poświęcenie pamiątkowej tablicy ku czci śp. ks. prałata Alojzego Klona, ka-
pelana Solidarności Ziemi Rybnickiej oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Marsz w obronie wolnych mediów    
21 kwietnia o godz. 13:00 w Warszawie odbędzie się 
II Ogólnopolski Marsz w obronie suwerenności Polski, 
wolności mediów oraz przyznaniu TV TRWAM prawa na-
dawania na multipleksie cyfrowym. Trasa marszu wiedzie 
od kościoła pw. św. Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży 
pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a następnie pod 
Belweder. Organizatorami marszu są m.in. kluby Gazety 
Polskiej i Solidarni 2010. 

Ogłoszenie

Rocznica śmierci „Miśka”
Dnia 27 kwietnia o godz. 17.00 w parafii   św. 

Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu Zdroju zostanie 
odprawiona msza święta w pierwszą rocznicę śmierci 
Leszka Sobeczka „Miśka”.
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W TYM TYGODNIU W 
MEDIACH WRESZCIE 
BŁYSNĘLI posłowie z na-
szego śląskiego powiatu. Nie 
żeby od razu zrobili coś po-
żytecznego, ale jednak. Otóż 
Ślązacy z sejmowych ław jak 
jeden mąż zaprotestowali 
przeciwko temu, że TVN 28 w 
jednym z programów pokazał 
mieszkańców naszego regionu 
jako osoby namiętnie pijące 
piwo. Skandal przez duże S 
i manipulacja przez duże M. 
Kotka Gospodzkiego po obej-
rzeniu rzeczonego programu 
ze wstydu przestała miauczeć 
śląską gwarą. Kot Podróżnego 
przestał mruczeć po śląsku, bo 
choć mieszka w Sosnowcu to 
na codzień mruczy w poddia-
lekcie cieszyńskim. 

» GRZMOTÓW Z SEJMO-
WYCH ŁAW zajmowanych 
przez śląskich parlamentarzy-
stów nie słychać za to w spra-
wie sfuszerowanego mostu w 
Świerklanach na trasie budo-
wanej autostrady A1. Śląski 
Inspektorat Nadzoru Budow-
lanego wstrzymał prace przy 
budowie mostu, bo zażądał 
tego wykonawca robót. Jego 
zdaniem z powodu błędów 
popełnionych w projekcie 
most grozi zawaleniem. No 
i minister Nowak ma zgryz. 
Winę za popękane autostrady 
można było zrzucić na mróz, 
za niewybudowane drogi na 
deszcz, ale na spaprany pro-
jekt mostu to i gradobicie nie 
pomoże.

» CAŁE SZCZĘŚCIE, ŻE 
NOWE DROGI I AUTO-
STRADY nie są nam tak na-
prawdę do niczego potrzebne. 
Spółka PL.2012 przeprowadzi-
ła w tej sprawie gruntowne 
analizy, z których wyszło, że 
Polska doskonale poradzi sobie 
podczas piłkarskich mistrzostw 
bez szybkich dróg. Za to Ge-
neralna Dyrekcja Tego Czego 
Nie Mamy(w skrócie GDDKiA) 
ogłosiła przetarg na kamery 
do monitorowania korków 
i wąskich gardeł na trasach 
dojazdowych do aren Euro 
2012. Dzięki temu minister 

Nowak błyskawicznie będzie 
powiadamiany, którędy nie 
da się przejechać i po konsul-
tacjach z Instytutem Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej 
od razu będzie wiedział, jaki 
opad jest temu winny.

» SŁAWEK NIE MA LEKKO, 
ALE JESZCZE GORZEJ MA 
DONEK. Notowania lecą na 
łeb na szyję, bezrobocie roś-
nie, benzyna drożeje, ciemny 
lud nie kupuje opowiastek o 
konieczności podniesienia 
wieku emerytalnego, a na 
domiar złego po pięciu latach 
rządzenia już tak jakoś głupio 
zwalać wszystko na Kaczora. 
Ale od czego ma się zaprzy-
jaźnione media. W ramach 
ocieplania wizerunku premiera 
portal gazeta.pl opublikował 
archiwalne zdjęcia z występu 
Donaldihno w programie 
„Szansa na sukces” z połowy 
lat 90, a całość opatrzył takim 
oto komentarzem: „Udało 
nam się zdobyć archiwalne 
zdjęcie, na którym uwiecz-
niono śpiewającego kolędę 
premiera. Trzeba przyznać, 
że łza się w oku kręci! 39-

letni wówczas polityk Unii 
Wolności nie przypuszczał 
pewnie, że za kilkanaście 
lat obejmie najważniejszą 
funkcję w państwie”. Na 
szczęście są jeszcze obiek-
tywni dziennikarze, którzy 
jak trzeba potrafi ą ciemne-
mu ludowi przypomnieć, 
że Donek to równy chłop i 
basta! Czy się to komuś po-
doba, czy nie. 

» RÓWNYCH CHŁOPÓW 
NIE BRAKUJE TEŻ W OPO-
ZYCJI. Inteligentni, oczytani, 
erudyci pełnom gembom. Np. 
taki Dariusz Joński rzecznik 
SLD zapytany z okazji ogól-
nopolskiego sprawdzianu 
szóstoklasistów o datę wy-
buchu Powstania Warszaw-
skiego dziarsko odparł 1988, 
a stan wojenny jego zdaniem 
wybuchł rok później. Na 
całe szczęście dla posła Joń-
skiego i innych sejmowych 
równiach, po reformie duetu 
pań Hall - Szumilas historia 
praktycznie zniknie ze szkół 
i dziennikarze nie będą już 
zadawać głupich pytań.

» CHOĆ LUDOWA MĄ-
DROŚĆ MÓWI, ŻE NIE 
MA GŁUPICH PYTAŃ. Są 
jedynie głupie odpowiedzi. 
Ludowe mądrości znają po-
słowie Ruchu Palikota i jak 
pokazuje przykład Adama 
Rybakowicza, stosują je w 
praktyce. Podczas spotkania 
z mieszkańcami Białegostoku 
poseł Rybakowicz wytłumaczył 
grupie kibiców piłkarskich, że 
Ruch Palikota jest przeciwko 
aborcji. Na pytanie jak to? 
Przecież sam prezes Janusz 
wespół z marszałkinią No-
wicką twierdzi zupełnie co 
innego. Poseł uzupełnił: My 
jesteśmy przeciwko aborcji w 
małżeństwach homoseksual-
nych. Po dłuższym namyśle 
dodał, że chodziło nie tyle o 
aborcję, ile adopcję. Gospodz-
ki zdiagnozował, że to skutki 
nadmiernej absorpcji marihu-
any. Podróżny uważa, że to 
efekt notorycznej absencji w 
szkole. Dobrze, że Rybakowicz 
nie czyta tej rubryki, bo nie 
wiedziałby o czym do niego 
Gospodzki z Podróżnym roz-
mawiają.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Kot Gospodzkiego zapewnia, że to nie on spaprał projekt mostu w Świerklanach. Podobno maczał 
w tym pazury kot Podróżnego. Ale on też się nie przyznaje i mruczy: Tak czy owak winny Nowak

Foto: internet

Wychodzi baca przed chałupę, 
przeciąga się i woła:
– Jaki piękny dzionek!
A echo z przyzwyczajenia:
– Mać, mać, mać... 

Baca wlecze do lasu zdechłego 
psa. Sąsiad zagaduje: 
– A co to się stało? 
– Aaaa... musiołek go zastrzelić! 
– To pewnie był wściekły?
– No, zachwycony to nie był! 

Rozmawia dwóch górali:
– Baco, a jak ja bym się przespał 

z waszą żoną, to jak by my 
wtedy byli? Kumy? Szwagry?

– Wtedy to by my byli kwita. 

– Ahoj, baco! Co tam robicie?
– A hoj was to obchodzi... 

Sąsiad mówi do bacy:
– Baco, tam za stodołą, na wa-

szych deskach, chłopaki gwał-
cą waszą córkę!

Baca przerażony biegnie na-
tychmiast za stodołę, po chwili 
wraca uśmiechnięty i mówi:
– Aaaaa... wiedziołem, ze żar-

towołeś, to wcale nie moje 
deski. 

– Baco, co robicie?
– Uwozom!
– Na co?
– Cobyk nie spod! 

– Baco, czy pokażecie nam Gie-
wont? – pytają turyści.

– Jo. Widzita tom pirwszom 
górke?

– Tak.

– To nie je Giewont. A widzita 
tom drugom górke?

– Tak.
– To tyz nie je Giewont. A widzi-

ta tom trzeciom górke?
– Nie.
– To je Giewont. 

Góral stanął przed sądem 
oskarżony o pobicie.
– Oskarżony twierdzi, że uderzył 

poszkodowanego jeden raz 
zwiniętą gazetą?

– Ano tak – zgadza się góral.
– I od tego ciosu gazetą po-

szkodowany doznał wstrząsu 
mózgu?

– Skoro tak doktor powiedział...
– W takim razie co było w ga-

zecie?
– Nie wiem, nie czytałem. 

Przychodzi baca do kolegi chi-
rurga i mówi:
– Wiesz Kazik pomóż, mam 

brzydką żonę! Weź ty jej zrób 
jakąś operację!

– Ja nie dam rady, ale pogadam 
z doktorami w Krakowie może 
się da, ale to będzie koszto-
wać z jakieś dziesięć tysięcy.

Spotykają się po dwóch tygo-
dniach. Mówi lekarz Kazik:
– Tak jak mówiłem, da się za-

łatwić, ino dziesięć patyków 
przynieś.

– A wiesz Kazik, już nie trzeba, 
gajowy zgodził się za pięć stó-
wek odstrzelić. 

Siedzą dwie góralki na płocie 
i plotkują, plotkują po czym 
jedna mówi do drugiej:

– Oj Maryna trza mi Cię bę-
dzie pożegnać, widzę że idzie 
Franek z kwiatami, trza mu 
będzie dupy dać!

– A co to u was fl akona ni ma?! 

Siedzi baca przed chatką. 
Przed bacą kloc drewna i 
kupka wiórków. Przechodzi tu-
rysta i pyta:
– Baco! Co tam strugacie?
– Ano, cółenko sobie strugom.
Turysta poszedł. Następnego 
dnia rano przechodzi tamtędy 
i widzi bacę. Baca siedzi przed 
klockiem drewna i go struga. 
Przed bacą górka wiórów. Tu-
rysta pyta:
– Baco! Co tam strugacie?
– Ano, stylisko do łopaty sobie 

strugom.

Następnego dnia: Baca sie-
dzi przed chatką, w rękach 
trzyma drewienko, przed nim 
kupa wiórów. Ten sam turysta 
pyta:
– Baco! Co teraz strugacie?
– Jak nic nie spiepse, to wy-

kałacke... 

Baca siedzi przed chałupą i ca-
łuje się po rękach. Przechodzący 
turysta pyta:
– Baco, co wy robicie?
– A właśnie to jest gra wstępna. 

Zaraz będę się łonanizował. 

– Baco, co robicie, jak macie 
wolny czas?

– Siedzem i dumiem...
– A jak nie macie czasu?
– To ino siedzem... 

ROZBAWIŁO nas to

Już w najbliższą sobotę pod-
czas gali „Wojak Boxing 
Night” w hali MOSiR w Zabrzu 
Damian Jonak zmierzy się z 
Brazylijczykiem Andersonem 
Claytonem. Bilety na galę 
kosztują 60, 70 i 80 zł. 

Konkurs dla czytelników Ty-
godnika Śląsko-Dąbrowskiego 
pt. „Wygraj bilet na galę” został 
rozstrzygnięty. Spośród czytel-
ników, którzy wysłali do nas 
kupony z prawidłowymi odpo-
wiedziami wylosowano 5 osób. 
Szczęśliwi zdobywcy wejściówek 
na galę to: 

Agnieszka Potempa z Tworo-
ga, Dominik Dobija z Knurowa, 
Ewa Walendowska z Katowic, 
Jan Kuciel z Jaworzna, Agnieszka 
Dudka z Bytomia
Oto prawidłowe odpowiedzi: 
1.  Ile miał lat Damian Jonak, gdy 

rozpoczął pierwsze treningi?
  10 lat
2.  Czy Damian Jonak pracował 

w kopalni, a jeśli tak, to w ja-
kiej?

    Tak. W kopalni Makoszowy

3.  Czy jest bokserem praworęcz-
nym czy leworęcznym?

    Praworęcznym
4.  Ile zanotował wygranych walk 

na ringu zawodowym?
    31
5.  W którym roku Damian Jonak 

rozpoczął zawodową karierę?
  2006
6.  Damian Jonak częściej wygrywa 

przez KO, czy na punkty?
  Częściej przez KO (21 z 32 

walk)
7.  Gdzie odbyło się oficjalne 

ważenie przed walką Jonaka 
z Bunemą?

    W cechowni kopalni Bobrek
-Centrum

8.  Ile razy Damian Jonak walczył 
w katowickim Spodku?

    3 razy
9.  Czy Damian Jonak należy do 

związku zawodowego, a jeśli 
tak to do jakiego?

    Należy do NSZZ Solidar-
ność

10. Jaki jest adres strony interne-
towej Damiana Jonaka:

 www.damianjonak.com

Kibicujemy Damianowi


