
6
tyle zarzutów 

postawiła 
pracodawcy 

w Hucie Buczek 
Państwowa 

Inspekcja Pracy.

WIĘCEJ » STRONA 4

KATOWICE

Nr 382014

Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność
Tygodnik bezpłatny
ISSN 1732-3940
www.solidarnosckatowice.pl

02-08.10.2014

Piotr Duda: Liczymy się na scenie 
społeczno-politycznej. Jesteśmy wiodącą 
organizacją związkową, której głosu 
słuchają partie polityczne i eksperci. » STRONA 5

Grzegorz Sułkowski: To, że w ogóle 
doszło do negocjacji w sprawie kopalni 
Kazimierz-Juliusz, jest efektem działań 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. » STRONA 3

Z
e słów pani pre-
mier wynikałoby, 
że za 12 miesięcy 
obudzimy się wszy-
scy w raju. Trzeba 

jednak uczciwie przyznać, 
że po raz pierwszy w histo-
rii premier polskiego rządu 
odniósł się w swoim exposé 
bezpośrednio do problemów 
polskiego górnictwa. To jest 
nowe otwarcie, ale jeżeli w 
ciągu dwóch miesięcy nie na-
stąpi realizacja zapowiedzi z 
exposé, przyjedziemy tu z po-
wrotem i nasza manifestacja 
nie będzie już tak pokojowa 
– mówił podczas demonstra-
cji przed gmachem Sejmu 
Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

O węglu w exposé
W trakcie exposé premier 
Kopacz stwierdziła, że w 
Polsce węgiel ma strategicz-
ne znaczenie oraz, że należy 
chronić polskie górnictwo 
przed nieuczciwą konkuren-
cją. Szefowa rady ministrów 
powtórzyła informację o 
skierowaniu na szybką ścież-
kę legislacyjną ustaw mają-
cych na celu ograniczenie 
nadmiernego importu węgla 
do naszego kraju. – Projek-
towane regulacje zakładają 
koncesjonowanie sprzedaży, 
określenie wymogów jakoś-
ciowych węgla i zmiany w 
prawie zamówień publicz-
nych preferujące produkty 
pochodzenia wspólnotowe-
go. Będziemy także wspierać 
rozwój nowoczesnych tech-
nologii węglowych – mówiła 
w exposé Ewa Kopacz.

Premier zapowiedziała 
również jak zachowa się 
jej gabinet wobec przygo-
towywanego przez Komisję 
Europejską tzw. drugiego 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego, który zakłada 
m.in. przyjęcie nowych, 
jeszcze bardziej radykal-
nych celów redukcyjnych 
emisji CO

2
. – Mój rząd nie 

zgodzi się na zapisy ozna-
czające dodatkowe koszty 
dla naszej gospodarki oraz 
wyższe ceny energii dla kon-
sumentów – zadeklarowała 
Ewa Kopacz. 

To dzięki górnikom
W trakcie demonstracji liderzy 
górniczych central związko-
wych przypomnieli, że roz-
wiązania, których wdrożenie 
zapowiada Ewa Kopacz to 
pomysły związków zawodo-
wych. Jarosław Grzesik, szef 
górniczej Solidarności zazna-
czył, że projektów ustaw ogra-
niczających import węgla nie 
byłoby, gdyby nie górnicza 
manifestacja w Katowicach 
29 kwietnia oraz ubiegłoty-
godniowa blokada torów w 
okolicy przejścia granicznego 
w Braniewie-Mamonowie. 
To właśnie w odpowiedzi na 
petycję uczestników tej akcji 
Ewa Kopacz zobowiązała się 
m.in. do przyspieszenia prac 
nad ustawami wprowadzają-
cymi koncesje na handel wę-
glem oraz wdrożenie systemu 
certyfikatów jakościowych 
w obrocie tym surowcem. – 
Poprzedni rząd patrzył z za-
łożonymi rękami, jak Rosja 
blokowała nasze produkty, 
naszą żywność i nie potrafi ł 
zablokować napływu węgla 
z tego kraju. W Braniewie 

pokazaliśmy, że my, górnicy, 
jako jedyni potrafi liśmy zablo-
kować import węgla z Rosji. 
Rządowi się to nie udało. Mu-
simy wymóc na tym rządzie, 
takie działania, aby polska 
energetyka i polski przemysł 
był oparty na polskim węglu, 
a nie na ruskim węglu, ropie 
czy gazie – mówił do protestu-
jących Jarosław Grzesik. 

Do ubiegłotygodniowej 
blokady torów odniósł się 
również Piotr Duda, prze-
wodniczący Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność. – W 
Braniewie górnicy pokazali 
na czym polega gospodarczy 
patriotyzm. Politycy w kółko 
tylko o tym mówią, my wcie-
lamy te słowa w życie – po-
wiedział Piotr Duda.

 
Odkłamać górnictwo
Przewodniczący śląsko-
dąbrowskiej „S” zwrócił również 
uwagę, że w ostatnich tygo-
dniach ukazuje się w mediach 
mnóstwo nieprawdziwych 
informacji dotyczących górni-
ctwa. – Różni pseudoeksperci 
mówią, że górnicy wyrywają 

pieniądze z kieszeni podatni-
ka, że górnicy chcą, aby żyło 
się im lepiej kosztem innych. 
To kompletna nieprawda i to 
trzeba mocno powiedzieć, żeby 
Warszawa i cała Polska usłyszała 
– mówił Dominik Kolorz. Jak 
wynika z wyliczeń górniczej 
Solidarności opartych na da-
nych Ministerstwa Gospodarki, 
tylko w ubiegłym roku płatno-
ści publicznoprawne polskiego 
górnictwa wyniosły ponad 7 
mld zł, natomiast od roku 2003 
do końca 2013 roku było to 
łącznie blisko 76 mld zł.

Dziel i rządź
W ocenie Dominika Kolorza 
informacje o rzekomym do-
kładaniu pieniędzy z budże-
tu do górnictwa mają na celu 
„napuszczanie” na górników 
innych grup zawodowych 
i społecznych. – To metoda 
dziel i rządź. Na pewno nie 
jest to polityka miłości, o któ-
rej politycy rządzącej koalicji 
mówią – podkreślił szef śląsko- 
dąbrowskiej „S”. 

Zaznaczył również, że wbrew 
temu, co często powtarzane 

jest mediach, to nie górnicy 
i związki zawodowe są odpo-
wiedzialne za głęboki kryzys, w 
którym znalazło się górnictwo. 
– Nadzór właścicielski w bran-
ży górniczej od 7 lat sprawuje 
Polskie Stronnictwo Ludowe. 
To właściciel doprowadził do 
fatalnej sytuacji w górnictwie. 
Już najwyższy czas, aby te 
niekompetentne osoby z PSL 
zajmujące się górnictwem wy-
mienić – wskazał Kolorz. 

Postulaty MSPS
Podczas protestu przedsta-
wiciele Międzyzwiązkowego 
Sztabu Protestacyjno-Straj-
kowego górniczych central 
związkowych spotkali się z 
marszałkiem Sejmu Radosła-
wem Sikorskim i złożyli na 
jego ręce petycję zaadreso-
waną do premier Kopacz. W 
dokumencie oprócz postula-
tów dotyczących ogranicze-
nia importu węgla do Polski, 
zawetowania tzw. drugiego 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego, czy wspierania czy-
stych technologii węglowych 
znalazły się także żądania, 

do których szefowa polskie-
go rządu nie odniosła się w 
swoim exposé. Chodzi przede 
wszystkim o kwestię opraco-
wania długofalowej strategii 
funkcjonowania całego sekto-
ra paliwowo-energetycznego, 
zapewniającej bezpieczeństwo 
energetyczne kraju w oparciu 
o węgiel. Zdaniem związ-
kowców strategia powinna 
zawierać koncepcję konso-
lidacji państwowych spółek 
zajmujących się wydobyciem 
i sprzedażą węgla energetycz-
nego, a także uporządkowanie 
nadzoru właścicielskiego nad 
całym sektorem paliwowo-
energetycznym.

MSPS domaga się również 
rozwiązań fi skalnych umożli-
wiających poprawę kondycji 
fi nansowej branży wydobyw-
czej. Chodzi o czasowe obni-
żenie, bądź zawieszenie części 
obciążeń publicznoprawnych 
spółek dotkniętych kryzysem 
oraz docelową zmianę syste-
mu tych obciążeń ze względu 
na szczególną rolę sektora dla 
bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju.

Górnicza demonstracja 
przed gmachem Sejmu zgodnie 
z zapowiedziami przebiegała 
bardzo spokojnie. Po wysłu-
chaniu exposé szefowej rady 
ministrów oraz po wystąpie-
niach liderów central związko-
wych, górnicy wrócili na Śląsk. 
Godzinę po zakończeniu akcji 
protestacyjnej rozpoczęło się 
posiedzenie sejmowej Komi-
sji nadzwyczajnej do spraw 
energetyki i surowców ener-
getycznych, podczas którego 
nastąpiło pierwsze czytanie 
ustawy wdrażającej system 
certyfikatów jakościowych 
w obrocie węglem, który ma 
ograniczyć zjawisko nadmier-
nego, nieuczciwego importu 
tego surowca do Polski.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, POD 

Ponad 4 tys. górników wysłuchało przed Sejmem exposé premier Ewy Kopacz. Uczestnicy demonstracji 
z optymizmem przyjęli część wystąpienia poświęconą branży wydobywczej. Zapowiedzieli jednak, że wrócą 
do Warszawy w znacznie większej liczbie, jeżeli szefowa rządu nie wywiąże się ze złożonych deklaracji.

Szansa na nowe otwarcie w górnictwie
Projektów ustaw 
ograniczających import 
węgla nie byłoby, 
gdyby nie 
determinacja 
górników i związków 
zawodowych.

Górnicza demonstracja przed gmachem Sejmu zgodnie z zapowiedziami przebiegała bardzo spokojnie

Foto: TŚD
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50 
lat temu 1 października 1964 
roku otwarto pierwszą linię 
szybkiej kolei Shinkansen po-

między Tokio a Osaką. Pierwsze shin-
kanseny osiągały prędkość 220 km/h. 
W ciągu trzech lat z tej linii skorzystało 
100 mln pasażerów. Po 12 latach od ot-
warcia przekroczona została magiczna 
liczba miliarda pasażerów. Teraz sieć 
shinkansenów oplata całą Japonię, a 
pociągi na części odcinków jeżdżą z 
prędkością 300 km/h.

III RP ma już 25 lat (a za niedługo 25 i 
pół) i nie zamierza iść śladem Japończy-
ków. Bo i po co tak pędzić gdziekolwiek? 
Żeby się komuś jakaś nowa RP zamarzy-
ła? Na co to komu? Dobrze jest, jak jest. 
Wystarczy tylko ludziom wmawiać, że 
będzie lepiej, szybciej, wyżej, mocniej. 
Doczołgamy się do kolejnej odprawy, 
do kolejnej karuzeli stanowisk, z której 
się nie spada . Przesiadasz się z Donalda 
na Myszkę Miki i znowu jazda. Doko-
luśka. Tym, co podejrzewają, że ten cały 
lunapark to jeden wielki, szwindel po-
wiemy, że takie oceny mogą wyjść tylko 
z pokręconych umysłów wyznawców 
spiskowych teorii dziejów, moherów, 
roszczeniowych związkowców, ciem-
nego ludu miast i wsi. I większość się 
zamknie, bo nie będzie chciała być za-
liczana do tego zbioru. Będzie udawać 
postępowych, otwartych Europejczyków, 
którzy rozumieją, że w kraju będącym 
na dorobku dopiero od 25 lat, nie można 
mieć takich marzeń jak bogatsi sąsiedzi. 
Trzeba dzielnie znosić bieda-pensje, 
bezrobocie i codzienną beznadzieję, i 
cieszyć się, że mamy pełno towarów w 
sklepach po takich samych cenach jak 
w europejskich krajach. I taką, k..., z... 
klasę rządzącą. A jak jakimś niewdzięcz-
nikom się nie podoba, to droga wolna. 
Na bruk, pod most, na emigrację. 

Gdy jakiś ciemny obywatel będzie coś 
przebąkiwał, że Japończycy już od 50 lat 
mają shinkansena, to mu się odpowie, że 
przecież najświatlejszy rząd III RP kupił aż 
20 włoskich Pendolino za 665 mln euro, 
więc nie ma co narzekać. Tym bardziej 

że będą jeździć aż o 10 km/h na godzinę 
szybciej niż pociągi z polskich fabryk – z 
Newagu czy z Pesy. Dzięki temu trasę z 
Katowic do Warszawy pokonamy aż o 
11 minut szybciej. I taki skok cywiliza-
cyjny powinien nam wystarczyć. A kto 
tego nie rozumie, ten głąb, prymityw, 
maruda i związkowiec.

Bo związkowiec, musicie wiedzieć, 
to obelga. Jeśli redaktor światłej gazety, 
światłego radia czy innej zaprzyjaźnio-
nej z lunaparkiem telewizji używa tego 
określenia, to najczęściej w znaczeniu 
pejoratywnym. Z punktu widzenia faceci-
ków umieszczonych w wysokich, oszklo-

nych biurowcach związkowcy są winni 
wszelkiemu złu. Związkowcy są winni, 
że prezes źle zarządzą fi rmą, że rząd nie 
potrafi  rządzić, że deszcz spadł i grad też 
winne są związki zawodowe w Instytu-
cie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
A najgorsza jest Solidarność, bo największa 
i broni niesłusznych przywilejów, takich 
jak wypłata za pracę, stałe zatrudnienie, 
8-godzinny dzień pracy, czy prawo do 
emerytury. To jest absolutny skandal. Prze-
cież płacenie ludziom za pracę straszliwie 
obciąża budżety przedsiębiorstw i budżet 
państwa. Każdy wykształcony z dużego 
miasta to wie, a w każdym razie wiedzieć 
powinien. On oczywiście powinien mieć 
wysoką wypłatę, ale ta reszta, ten ciemny 
lud? Absolutnie nie. Przecież polski ro-
botnik zarabia aż 1/5 tego, co otrzymuje 
robotnik w zachodniej Europie. To są 
naprawdę ogromne pieniądze w kraju, 
który już być może za 20 lat przetnie 
jasna, długa, prosta, szeroka jak morze 
magistrala pendolinowska. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Związkowcy są winni, że prezes 
źle zarządzą fi rmą, że rząd 
nie potrafi  rządzić, że deszcz 
spadł i grad też winne 
są związki zawodowe w 
Instytucie Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej. 
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Skarga na rząd RP
» PREZYDIUM KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
podjęło decyzję o złożeniu do Międzynarodowej Organizacji Pracy 
skargi na rząd RP. Dotyczy ona niezgodności Ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która 
wydłużyła wiek emerytalny do 67 lat z Konwencją nr 102 MOP. 
Dokument ten odnosi się do minimalnych norm zabezpieczenia 
społecznego i został ratyfi kowany przez Polskę w 2005 roku. 
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy zaleca, by wiek 
uprawniający do przejścia na emeryturę nie przekraczał 65 lat. Do-
puszcza wprawdzie wprowadzenie wyższego wieku emerytalnego, ale 
jego podniesienie uzależnia od zdolności do pracy osób starszych w 
danym kraju. Zdaniem związkowych prawników w Polsce ten waru-
nek nie został spełniony, nie było przesłanek do wydłużenia wieku 
emerytalnego dla mężczyzn o 2 lata, a dla kobiet aż o 7 lat. Wprowa-
dzając reformę emerytalną rząd powoływał się na statystyki, z których 
wynika, że w Polsce średnia długość życia wydłuża się, ale nie wziął 
pod uwagę spadku liczby lat w zdrowiu osób po 65. roku życia.
Nowelizacja Ustawy o rentach i emeryturach z FUS weszła w 
życie 1 stycznia 2013 roku. Solidarność wielokrotnie protesto-
wała przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, m.in. organi-
zując protesty w Warszawie. W maju 2012 roku związek złożył w 
Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie noweli z ustawą 
zasadniczą i prawem międzynarodowym. Rozprawa przed TK od-
była się 6 i 7 maja tego roku. Skład orzekający rozpatrzył połą-
czone wnioski Solidarności, OPZZ oraz posłów PiS i uznał, że wy-
dłużenie wieku emerytalnego nie było sprzeczne z Konstytucją.

Negocjacje w Poczcie Polskiej
» 25 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ DRUGA TURA NEGOCJACJI 
między przedstawicielami Poczty Polskiej i organizacjami związko-
wymi dotycząca sposobu wynagradzania pracowników fi rmy. Po 
ich zakończeniu rzecznik spółki Zbigniew Baranowski powiedział 
dziennikarzom, że przebieg spotkania „daje nadzieje na porozu-
mienie”. Jednak związkowcom daleko jest do podzielenia entuzja-
zmu pracodawcy. – Będą skłonny przyczynić się do tej pozytywnej 
oceny, jeżeli w trakcie dalszych rozmów rozważana będzie propo-
zycja zmian w zasadach wynagradzania, którą przedstawiły związ-
ki zawodowe. Jest to kompilacja Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy wypowiedzianego w lipcu przez pracodawcę oraz protokołu 
dodatkowego, którego na początku roku nie udało nam się podpi-
sać – mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Solidarności w PP.
Zaznacza, że pracodawca chciałby wprowadzić pseudomotywacyj-
ny system wynagradzania polegający na zmianie proporcji między 
stałą częścią wynagrodzenia, a jej zmiennymi składnikami, co dla 
części pracowników oznaczałoby utratę nawet kilkudziesięciu proc. 
zarobków. – Propozycja, którą my przedstawiliśmy uwzględnia 
system prowizyjny, ale w znacznie mniejszym zakresie i dotyczy 
tylko jednej grupy zawodowej. Jeżeli pracodawca z uporem będzie 
się trzymał tych dziwnych rozwiązań, które przygotował, to sukce-
su prędko nie zobaczymy – mówi Bogumił Nowicki.
Organizacje związkowe zwróciły się do pracodawcy, by relacje z 
negocjacji były umieszczane w intranecie pocztowym w całości. 
– Pozwoliłoby to na pełną transparentność, której my się nie boimy. 
Pracodawca recenzuje rozmowy, co jest nielojalne względem orga-
nizacji związkowych biorących udział w negocjacjach – dodaje. 
Kolejne negocjacje zaplanowane zostały na 9 października.

OPRAC. AK

KRÓTKO 

Wstydliwy problem 
polskich autostrad

N
a stronie internetowej NIK szef 
Departamentu Infrastruktury tej 
instytucji Tomasz Emiljan tłumaczy 

dlaczego polskie autostrady to skompli-
kowana układanka. Podkreśla, że prze-
platają się w niej odcinki zarządzane 
przez prywatnych koncesjonariuszy 
z GDDKiA. – Każdy odcinek to kolej-
ny szlaban, a każdy szlaban zwiększa 
prawdopodobieństwo zablokowania 
ruchu. Boleśnie odczuli to kierowcy 
podczas kilku wakacyjnych weeken-
dów – ocenia Emiljan.

Podkreśla, że w opinii wielu kierow-
ców korki przy punktach poboru opłat 
stawiają pod znakiem zapytania sens 
korzystania z autostrad. – Autostrady 
korkują się, bo to skomplikowana sieć 
odcinków poprzedzielana zwężeniami 
i szlabanami – tłumaczy dyr. Depar-
tamentu Infrastruktury NIK. I podaje 
przykład trasy A2. Kierowca wyjeż-
dżający z Warszawy w kierunku na 
zachód najpierw mija niedokończone 
bramki w okolicach Pruszkowa, potem 
wjeżdża na płatny odcinek autostrady 
zarządzanej przez GDDiA Stryków 
Konin, następnie wjeżdża na płatną 
autostradę wielkopolską, bezpłatną 

obwodnicę Poznania i ponownie na 
koncesyjny odcinek Tomyśl-Świecko. 
W okresach zwiększonego ruchu taka 
przeplatanka powoduje korki. W wa-
kacyjne weekendy dochodziło do nich 
także na autostradzie A1 i A4, którymi 
kierowcy próbowali dotrzeć nad morze 
lub w góry.

Zdaniem Emiljana, jednym ze spo-
sobów rozwiązania tego problemu 
mogłoby być doraźne, ręczne sterowa-
nie przepustowością punktów poboru 
opłat. Polega ono na zwiększaniu liczby 
bramek na autostradach odpowiednio 
na wjazdach lub wyjazdach do czasu 
rozładowania korka. – Niestety, do ta-
kiego rozwiązania przystosowano tylko 
jeden odcinek autostrady w Polsce – 
tłumaczy ekspert.

Zdradzone 
sześciolatki

N
a łamach tygodnika „wSieci” 
Dorota Łosiewicz opisała, jak 
wygląda rzeczywistość sześcio-

latków w polskich szkołach i przyto-
czyła historie opowiedziane przez ro-
dziców pierwszoklasistów. Ich relacje 
podważają zapewnienia MEN o goto-
wości szkół na obowiązkowe przyjęcie 
sześciolatków. 

Dziennikarka opisuje szkoły m.in. w 
podwarszawskich Ząbkach i Stargardzie, 
gdzie dzieci uczą się w blaszanych kon-
tenerach, postawionych z powodu braku 
miejsc w budynku głównym. W jednej 
ze szkół w województwie śląskim ma-
luchom ograniczono możliwość ruchu i 
dostęp do toalety. – Najmniejsze dzieci 
są wypuszczane do toalety, gdy zbierze 
się kilkoro chętnych, wówczas przycho-
dzi sprzątaczka i zabiera grupkę do WC. 
Toaleta jest daleko od sali, a dzieci nie 
mogą się poruszać po szkole bez opieki. 
Pojawiły się już przypadki silnej fobii 
szkolnej z powodu nietrzymania moczu. 
Maluchy po prostu nie wytrzymują 
do wyjścia na grupową wizytę w WC, 
następnie są wyśmiewane przez inne 
dzieci lub słyszą uwagi skierowane do 
rodziców w obecności innych uczniów 
w świetlicy, że doszło do „wypadku” – 
opowiada jedna z mam.

We Wrocławiu, gdzie z pięciu klas 
zrobiono osiem, postawiono szafki dla 
pierwszaków jedną na drugiej, więc 
maluchy nie sięgają nawet do zamka, o 
powieszeniu kurtki nie wspominając.

Zdaniem publicystki na ekspery-
menty MEN nieprzygotowane są nie 
tylko dzieci, ale także rodzice, którzy 
bardzo często nie znają swoich praw i 
czują się bezradni. 

OPRAC. AGA

INNI napisali

LICZBA tygodnia

3 bln zł 
– prawie tyle pieniędzy powinny zapłacić Niemcy 
Polsce za straty spowodowane II wojną światową 
– uważa Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, publicysta i 
ekspert do spraw międzynarodowych. Kostrzewa-
Zorbas przeprowadził własne śledztwo na ten 
temat, a jego wyniki opisał na łamach tygodnika 
„wSieci”. Zdaniem publicysty powszechne 
przekonanie o tym, że w 1953 roku Polska zrzekła 
się od Niemiec reparacji wojennych jest błędne. 
Według niego dokumenty i deklaracje władz PRL 
były publikowane w różnych zbiorach. Okazuje się 
jednak, że zabrakło dokumentu najważniejszego, 
czyli zrzeczenia się odszkodowań, 
potwierdzonego przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych. Ten fakt potwierdziło Biuro 
Spraw Prawnych ONZ, co zdaniem publicysty, 
mogłoby stanowić podstawę do dochodzenia 
odszkodowań wojennych od Niemiec.



W 
naszej oce-
n i e  u d a ł o 
się osiągnąć 
w s z y s t k o 
to, co było 

do osiągnięcia. Gwarancja 
pracy na warunkach takich 
samych, jak inni pracownicy 
KHW, rozwiązanie problemu 
mieszkań zakładowych, roz-
wiązannie problemu dalsze-
go funkcjonowania kopalni 
Kazimierz-Juliusz, to były 
te rzeczy, o które ludzie na 
dole strajkowali. Podpisane 
porozumienie to sukces tych 
ludzi i sukces negocjacyjny 
wszystkich stron – powiedział 
po zakończeniu negocjacji 
Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności.

Zasługa Solidarności
– To, że w ogóle doszło do ne-
gocjacji, jest w dużej mierze 
efektem działań Solidarności. 
To Solidarność zainicjowała 
rozmowy z wojewodą Piotrem 
Litwą, a więc z przedstawicielem 
rządu w naszym wojewódz-
twie. To reprezentanci władz 
śląsko-dąbrowskiej Solidarno-
ści docierali do przedstawicieli 
rządu przekazując, jak trudna 
jest sytuacja pracowników 
naszej kopalni i proponując 
konkretne rozwiązania patowej 
sytuacji, takie jak chociażby 
zmiany w składzie zarządu 
KHW i odblokowanie kont ko-
palni, aby wypłacić górnikom 
wynagrodzenia. Spotkanie w 
ŚUW było kontynuacją tych 
rozmów – mówił Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący 
Solidarności w kopalni Kazi-
mierz-Juliusz.

W spotkaniu ze związkami 
zawodowymi w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim uczestni-
czyli m.in. wiceministrowie 

gospodarki Tomasz Tomczy-
kiewicz i Jerzy Pietrewicz oraz 
Jan Krzysztof Bielecki repre-
zentujący Kancelarię Preze-
sa Rady Ministrów. W nego-
cjacjach brał udział również 
Zygmunt Łukaszczyk, którego 
rada nadzorcza Katowickiego 
Holdingu Węglowego powo-
łała na stanowisko pełniące-
go obowiązki prezesa KHW 
po odwołaniu z tej funkcji 
Romana Łoja.

Uratowana kopalnia
i miejsca pracy
Zgodnie z porozumieniem 
podpisanym po blisko 12 go-
dzinach burzliwych negocjacji 
decyzja o zamknięciu kopalni 

Kazimierz-Juliusz 30 września 
została wycofana. Zamiast 
tego zakład trafi do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. W 
SRK wydobycie będzie stop-
niowo wygaszane.

Pracownicy kopalni Kazi-
mierz-Juliusz od 1 październi-
ka przejdą do Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Zostaną 
zatrudnieni na takich samych 
warunkach, jak pozostali pra-
cownicy KHW. Część z nich 
zostanie od razu skierowana 
do pracy w innych kopal-
niach i zakładach, pozostali 
będą nadal świadczyć pracę 
w Kazimierzu-Juliuszu.

Delegacja rządowa zobo-
wiązała się również do wpro-

wadzenia zmian w prawie 
umożliwiających przejęcie 
kopalni Kazimierz-Juliusz 
przez Spółkę Restrukturyzacji 
Kopalń. W tym celu ma zo-
stać znowelizowana ustawa o 
funkcjonowaniu górnictwa na 
lata 2008-2015. SRK ma rów-
nież zostać dokapitalizowana 
kwotą 100 mln zł.

Bezpieczne mieszkania 
zakładowe
Przekazanie KWK Kazimierz
-Juliusz do SRK rozwiązuje 
także problem zakładowych 
mieszkań. Pracownicy kopalni 
obawiali się, że ich mieszka-
nia po jej upadłości zostaną 
sprzedane jako część mająt-
ku zadłużonego zakładu. Po 
przejęciu zasobów mieszka-
niowych kopalni Kazimierz
-Juliusz przez SRK i oddłu-
żeniu ich hipoteki lokatorzy 
zyskają prawo pierwokupu 
swoich mieszkań po prefe-
rencyjnych warunkach za 
część ich wartości.

Gwarancje dla protestujących 
W trakcie negocjacji przed-
stawiciele zarządu kopalni 
Kazimierz-Juliusz podpisali 
również oświadczenie gwa-
rantujące bezpieczeństwo 
uczestnikom podziemnego 
protestu w kopalni. Wcześ-
niej dyrekcja zakładu za-
powiadała dyscyplinarne 
zwolnienie z pracy górników 
uczestniczących w akcji pro-
testacyjnej.

Podziemny protest rotacyj-
ny rozpoczął się w sosnowie-
ckiej kopalni 24 września. Po 
nocnej zmianie 24 górników 

nie wyjechało na powierzch-
nię. Następnie dołączali do 
nich koledzy z innych zmian. 
Wkrótce na dole było już 
ok. 160 uczestników pro-
testu. Akcja protestacyjna 
była prowadzona również na 
powierzchni kopalni, gdzie 
załogę Kazimierza-Juliusza 
wsparli górnicy z innych 
śląskich kopalń. 26 września 
pracownicy ostatniej kopal-
ni w Zagłębiu Dąbrowskim 
dostali zaległą część wyna-
grodzeń za sierpień, tego 
samego dnia rada nadzorcza 
Katowickiego Holdingu Wę-
glowego podjęła decyzję o 
odwołaniu z funkcji prezesa 
Romana Łoja. 27 września ok. 
godz. 12.00. protestujący pod 
ziemią górnicy wyjechali na 
powierzchnię, ale zostali na 
terenie kopalni, gdzie czekali 
na wynik rozmów w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Pod-
kreślali, że w przypadku ich 
fiaska są gotowi do wzno-
wienia akcji protestacyjnej 
na dole kopalni.

Porozumienie zakończyło 
trwający od wielu tygodni 
konfl ikt w kopalni Kazimierz
-Juliusz. Pod koniec sierpnia 
Katowicki Holding Węglowy, 
który jest 100-proc. udziałow-
cem spółki, poinformował, że 
wydobycie w sosnowieckiej 
kopalni zostanie zatrzymane z 
końcem września. Wcześniej 
planowano, że kopalnia będzie 
fedrować do maja 2015 roku. 
Kazimierz-Juliusz jest ostatnią 
czynną kopalnią w Zagłębiu 
Dąbrowskim, zakład zatrudnia 
ok. 1000 pracowników. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Z OSTATNIEJ chwili
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Przedłużenie żywotności kopalni, gwarancja pracy w Katowickim Holdingu Węglowym na warunkach 
takich samych jak inni pracownicy holdingu oraz uregulowanie kwestii mieszkań zakładowych 
– to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego nad ranem 28 września pomiędzy związkami zawodowymi oraz 
przedstawicielami KHW i strony rządowej.

Porozumienie w kopalni
W niedzielę 28 września w 
cechowni kopalni Kazmierz- 
Juliusz odprawiona została 
uroczysta msza święta bę-
dąca dziękczynieniem za 
podpisanie korzystnego 
dla pracowników poro-
zumienia. 

Pierwotnie planowano dwa 
nabożeństwa. Jedna msza miała 
się odbyć na cechowni, a druga 
pod ziemią, gdzie trwała akcja 
protestacyjna. Po podpisaniu 
porozumienia i zakończeniu pro-
testu postanowiono odprawić 
jedną Eucharystię – dziękczynną 
za osiągnięty kompromis oraz 
wyjednującą błogosławieństwo 
całej braci górniczej. 

– W tej niezwykłej sce-
nerii, na sali zbornej KWK 
Kazimierz-Juliusz gromadzimy 
się wspólnie, by Bogu podzię-
kować za podpisane porozu-
mienie, porozumienie, które 
daje gwarancje, że nie straci-
cie pracy, porozumienie, które 
ma ochronić górnicze rodziny 
przed głodem, nędzą i eksmi-
sją z zakładowych mieszkań. 
I choć porozumienie zostało 
podpisane, to trzeba wielkiej 
czujności, by słowa wypisane 
na papierze wcielić w życie 
– mówił podczas homilii ks. 
Mariusz Karaś, kanclerz sosno-
wieckiej kurii biskupiej.

Ksiądz kanclerz podkreślał 
w kazaniu wagę poświęcenia 
protestujących górników oraz 
ich rodzin w obronie kopalni. – 
Dziś składamy na ołtarzu także 
bolesne doświadczenia tych, 
którzy ostatnie dni spędzili pod 
ziemią, tych którzy protestowali 
tu na powierzchni. Składamy 
doświadczenia bolesne i czę-
sto naznaczone łzami i lękiem 
waszych rodzin: żon, dzieci, 
matek, tych wszystkich, którzy 
przychodzili tu, by z wami się 
solidaryzować i łączyć, by w ten 
sposób pokazać że popierają 
wasze dążenia. Nie szukali oni 
sensacji, ale kazała im przyjść 
tutaj troska o przyszłość, która 
tu nad kopalnią, nad Sosnow-
cem, przysłonięta została ciem-
nymi chmurami. Dziś widzimy 
już pierwsze promienie słońca 
– nie tylko nad Zagłębiem, ale 
i nad tą kopalnią – podkreślał 
ks. Mariusz Karaś. 

W nabożeństwie pod prze-
wodnictwem ks. Jana Gaika, 
proboszcza sosnowieckiej kate-
dry oprócz pracowników kopalni 
Kazimierz-Juliusz i ich rodzin 
uczestniczyły również poczty 
sztandarowe innych kopalń i za-
kładów pracy z Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego.

ŁK

27 września protestujący pod ziemią górnicy wyjechali na powierzchnię, ale zostali na terenie kopalni, gdzie czekali na wynik rozmów

1 października na te-
renie kopalni Kazimierz-
Juliusz odbyło się spotka-
nie Zygmunta Łukaszczyka 
p.o. prezesa Katowickie-
go Holdingu Węglowego z 
przedstawicielami organizacji 
związkowych. W jego trakcie 
udało się ustalić techniczne 
szczegóły związane z proce-
sem przechodzenia pracow-
ników Kazimierza-Juliusza 
do kopalń KHW. 

Na kopalni uruchomiony został 
punkt informacyjny oraz punkty re-
krutacyjne, gdzie pracownicy mogą 
załatwiać formalności związane z 
zatrudnieniem w KHW. Wydawane 
są w nich druki oraz skierowania 

na badania lekarskie. Jak informu-
je Grzegorz Sułkowski, przewod-
niczący zakładowej Solidarności 
pierwsze dwa dni po podpisaniu 
porozumienia na terenie kopalni 
panował chaos. – Sytuacja już za-
czyna się stabilizować. Pilnujemy, 
czy wszystkie zapisy porozumienia 
są w stu procentach realizowane. 
Pomagamy również pracownikom 
kopalni w sprawnym załatwianiu 
wszystkich formalności – mówi 
Grzegorz Sułkowski.

Podkreśla, że w trakcie spotka-
nia z Zygmuntem Łukaszczykiem 
ustalono, iż pracownikom, którzy 
z różnych względów nie zdążą z 
dopełnieniem formalności zwią-
zanych z zatrudnieniem w KHW, 

termin złożenia dokumentów 
zostanie wydłużony o kilka dni. 
Natomiast osoby przebywające na 
urlopach i zwolnieniach lekarskich 
zaczną załatwiać formalności po 
powrocie do pracy. 

Podczas spotkania wyjaśniona 
także została kwestia błędów, 
które pojawiły się w nowych 
angażach pracowników kopal-
ni. Niektóre osoby otrzymały 
propozycje pracy niezgodne z 
ich kwalifi kacjami. –Te błędy 
mają zostać skorygowane, a 
pracownicy zostaną zatrudnieni 
na stanowiskach zgodnych z ich 
kompetencjami i doświadczeniem 
– mówi Grzegorz Sułkowski.

AK
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Słowo wcielić 
w życie
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W 
imieniu wszystkich 
uczestników akcji 
protestacyjnej na 

przygranicznym węźle kolejo-
wym w Braniewie chciałbym 
gorąco podziękować wszyst-
kim okolicznym mieszkań-
com, którzy okazali nam tak 
wiele życzliwości, serca oraz 
zrozumienia. 

Jadąc do Braniewa, nie wie-
dzieliśmy czego się spodziewać. 
Obawialiśmy się, że część z 
Państwa da się zwieść nieuczci-
wym przekazom medialnym i 
czarnej propagandzie, którą 
od wielu lat atakowane jest 
polskie górnictwo. Okazało 

się jednak, że byliśmy w głę-
bokim błędzie. Okazało się, że 
mieszkańcy Braniewa to ludzie 
nie tylko niezwykle serdeczni, 
ale przede wszystkim bardzo 
mądrzy, potrafi ący odróżnić 
prawdę od manipulacji. 

Niezliczone gesty życzliwości 
i zwykłej ludzkiej solidarności, 
które otrzymaliśmy od Państwa 
podczas naszego protestu, spra-
wiły, że setki kilometrów od Ślą-
ska poczuliśmy się, jak u siebie 
w domu. Zrozumieliśmy, że na 
torach w Braniewie reprezentu-
jemy nie tylko nasz region, ale 
że naszą akcję wspierają miesz-
kańcy całej Polski. To poczucie 

dodało nam sił i determinacji. 
Sukces, którym zakończyła się 
nasza akcja protestacyjna, to 
również Państwa zasługa.

24 września 2014 roku miesz-
kańcy Braniewa zyskali wśród 
górników śląskich kopalń od-
danych przyjaciół. Dlatego 
też chcielibyśmy Państwa za-
pewnić, że jeżeli kiedykolwiek 
będziecie potrzebowali naszego 
wsparcia, na pewno się na nas 
nie zawiedziecie. Możecie liczyć 
na górników, tak jak my mogli-
śmy liczyć na Was. Braniewo i 
jego mieszkańcy zawsze będą 
zajmować szczególne miejsce 
w naszej pamięci.

Wyrazy wdzięczności na-
leżą się również kolejarzom, 
którzy wsparli naszą akcję, a 
w szczególności przewodniczą-
cemu Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność Henrykowi 
Grymelowi, który był z nami od 
pierwszej do ostatniej minuty 
akcji protestacyjnej. To dzięki 
Wam obywatelska blokada 
torów w Braniewie została 
przeprowadzona w sposób bez-
pieczny. Za to zaangażowanie 
bardzo Wam dziękujemy.

Dominik Kolorz
przewodniczący śląsko-

dąbrowskiej Solidarności

Organizacje związkowe dzia-
łające w spółce Huta Buczek 
– Producent Walców Hutni-
czych w Sosnowcu poinformo-
wały pracodawcę o zamiarze 
wszczęcia sporu zbiorowego. 
Związkowcy domagają się 
rozpoczęcia rozmów dotyczą-
cych m.in. wypłaty zaległych 
wynagrodzeń i przelania środ-
ków na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. 

– Pod koniec ubiegłego 
tygodnia pracownicy dosta-
li średnio ok. tysiąca złotych 
zaległej wypłaty, ale to kropla 
w morzu potrzeb, zaledwie 
połowa jednej niewypłaco-
nej pensji, a pracodawca jest 
im winien pieniądze za czte-
ry miesiące – mówi Michał 
Karlik, przewodniczący MOZ 
Solidarność Buczek. Pieniądze, 
które pracodawca wypłacił 
pracownikom, pochodziły 
ze sprzedaży złomu. – Zapro-
ponowaliśmy, żeby sprzedać 
złom, który od lat zalega na 
zakładzie i przekazać pieniądze 
ludziom – dodaje Karlik.

Podkreśla, że problemy 
huty są związane z brakiem 
pieniędzy na bieżącą działal-
ność, natomiast nie można 
mówić o braku zleceń. – Cały 
czas nasi kontrahenci składają 
zamówienia na walce hutnicze 
i pytają, co dalej z ich realizacją 
i produkcją – mówi Michał Kar-
lik. Jego zdaniem, jeżeli w ciągu 
najbliższych tygodni zakład nie 
znajdzie inwestora, to będzie 

miał coraz mniejsze szanse na 
wyjście z zapaści.

Do pierwszej, tygodniowej 
przerwy w pracy doszło już 
w maju. Pracownicy byli na 
postojowym także przez cały 
czerwiec i lipiec. Załoga do tej 
pory nie otrzymała wynagro-
dzenia za maj, lipiec i sierpień. 
Na ich konta wpłynęło jedynie 
60 proc. pensji za czerwiec.

Pracodawca nie odprowa-
dzał pieniędzy na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych, nie przelewał składek 
związkowych oraz składek 
na PZU. Zaległości względem 
ubezpieczyciela przekroczyły 
24 tys. zł. Organizacje związ-
kowe złożyły do prokuratury 
doniesienie o możliwości po-
pełnienia przestępstwa przez 
pracodawcę.

23 września w hucie zakoń-
czyła się kontrola Państwowej 
Inspekcji Pracy, która postawiła 
pracodawcy sześć zarzutów. 
Dotyczą one niewypłacania 
wynagrodzeń, nieodprowadza-
nia składek na Fundusz Pracy 
oraz nieodprowadzania środ-
ków na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych.

Na przystąpienie do rozmów 
dotyczących przedstawionych 
postulatów organizacje związ-
kowe wyznaczyły pracodaw-
cy czas do końca tego tygo-
dnia. Jeżeli do nich nie dojdzie 
7 października rozpocznie się 
w fi rmie spór zbiorowy.

AGA

Spór zbiorowy w hucie Podziękowania za wsparcie akcji w Braniewie

Foto: TŚD

P
rzychodzę do pracy 
na szóstą rano. Naj-
pierw muszę wypiec 
pieczywo. Kiedyś w 
naszych sklepach nie 

było pieców, teraz w niektó-
rych piecze się też kurczaki. 
Muszę przebrać warzywa, w 
międzyczasie przyjeżdża do-
stawa, którą trzeba przyjąć, 
towar trzeba rozłożyć na pół-
kach. Potem dostawa zwykłe-
go pieczywa, bo nie wszystko 
pieczemy sami w Biedronce. 
O 8 rano przychodzi drugi kasjer, 
ale nie zawsze i nie w każdym 
sklepie. Muszę pilnować, czy 
podłoga jest czysta, czy przed 
sklepem panuje porządek, czy 
w koszach na śmieci są worki 
no i oczywiście przez cały ten 
czas obsługiwać klientów. Re-
gulamin każe nam przychodzić 
do pracy z uśmiechem na twa-
rzy, ale to coraz trudniejsze – 
mówi pani Magda, pracownica 
jednego ze sklepów Biedronki 
w Bytomiu. 

Jak wskazuje Piotr Adam-
czak, szef Solidarności w sieci 
Biedronka, to właśnie zbyt mała 

liczba etatów jest największą 
bolączką pracowników. – Za-
trudnienie jest na krytycznie 
niskim poziomie. Dochodzi do 

takich sytuacji, że na zmianie jest 
tylko kierownik zmiany i kasjer. 
Bardzo często brakuje nawet 
kilku osób. Jeżeli na zmianie 

są tylko 2 osoby, to łamane są 
wewnętrzne procedury fi rmy. 
Klienci są niezadowoleni, nie 
chcą czekać w długich kolejach, 

zostawiają towar i wychodzą. Na 
to zwracamy uwagę, bo przez 
to fi rma traci zyski. Informacje 
medialne są takie, że sieć nie 
osiąga takich zysków jak sobie 
zaplanowała. My pokazujemy, 
że fi rma traci obroty, bo nie ma 
kim ich robić – podkreśla prze-
wodniczący 

Pani Małgosia jest kasjer-
ką w jednej z chorzowskich 
Biedronek, jak podkreśla zbyt 
duże obciążenie pracą rujnuje 
jej życie rodzinne. – Nasz gra-
fi k co chwilę się zmienia. Zda-
rza się, że do pracy jesteśmy 
wzywani sms-em. Jak mam 
wytłumaczyć kilkuletniemu 
dziecku, że nie pójdziemy na 
zaplanowany wcześniej spacer, 
czy do ZOO, bo mama musi iść 

do pracy? W sklepie wszystko 
robimy w biegu. Nie pamiętam, 
kiedy w czasie pracy miałam 
czas, żeby wyjść do toalety 
czy zjeść kanapkę. Cały czas 
dokładają nam obowiązków, 
a pracowników jest tyle samo 
co kiedyś. Nasze pensje też 
stoją w miejscu – opowiada 
pani Małgosia. 

Solidarność w Biedronce 
oprócz zwiększenia liczby etatów 
domaga się m.in. renegocjacji 
regulaminów pracy i wynagra-
dzania oraz podjęcia rozmów na 
ta temat Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. Czas na rea-
lizację postulatów związkowcy 
wyznaczyli do 9 października. 
– Jeżeli pracodawca nie podej-
mie rozmów, jesteśmy gotowi 
na protesty. Będziemy protesto-
wać przed siedzibą fi rmy i przed 
sklepami. Nie mamy już nic do 
stracenia. Tak jak jest teraz, dłu-
żej pracować się nie da – mówi 
Piotr Adamczak.

ŁUKASZ KARCZMARZYK, 
AGNIESZKA KONIECZNY

Imiona bohaterek artykułu 
zostały zmienione

Pracownik musi robić kilka rzeczy na raz. Czasu brakuje nawet na wyjście do toalety. Nie dajemy już rady 
– mówią pracownicy Biedronki i zapowiadają protesty. Zakładowa Solidarność wyznaczyła pracodawcy czas 
na spełnienie postulatów do 9 października. Związkowcy domagają się m.in. zwiększenia liczby etatów w sklepach 
i centrach dystrybucyjnych. 

Pracownicy Biedronki zapowiadają protesty

Oprócz zwiększenia liczby etatów, „S” domaga się również zmian w regulaminach pracy i wynagrodzenia

Cały czas dokładają 
nam obowiązków, 
a pracowników jest 
tyle samo co kiedyś 
– skarżą się pracownicy 
Biedronek.

Foto: wikipedia.org/Henryk Borawski



W przyszłym tygodniu w 
Bielsku-Białej odbędzie się 
Krajowy Zjazd Delegatów, który 
wybierze władze związku na 
lata 2014-2018. Jak ocenia 
Pan tę kadencję, która właśnie 
dobiega końca?

– Plan działania na ten okres 
wyznaczył Krajowy Zjazd De-
legatów w październiku 2010 
roku we Wrocławiu. Wówczas 
bardzo poważnie podeszliśmy 
do uchwały programowej. To 
najważniejszy dokument w 
naszym związku, do przestrze-
gania którego zobowiązany jest 
każdy członek, każdy region i 
każda branża. W uchwale pro-
gramowej zostało zapisane to, 
co mamy wspólnie w trakcie 
kadencji realizować i wspólnie 
na zjeździe będziemy oceniać, 
co nam się udało, a co nie. Na 
pewno w pewnym momencie 
zostaliśmy zaskoczeni przez 
rząd liberałów, który bardzo 
wysoko postawił poprzeczkę, 
chociażby podwyższając wiek 
emerytalny do 67 lat.
Co Pana zdaniem jest najwięk-
szym sukcesem związku w tej 
chwili?

– Solidarność jest jeszcze bar-
dziej scementowana. Ostatnie 
lata to był okres nieustannych 
ataków na związek. Gdyby-
śmy się im nie przeciwstawili, 
to dzisiaj najprawdopodob-
niej musielibyśmy się zwijać, 
a jest odwrotnie. Zaczęliśmy 
się liczyć na scenie społeczno-
politycznej. Jesteśmy wiodącą 
organizacją związkową, której 
głosu słuchają partie polityczne 
i eksperci. To jest dla mnie bar-
dzo ważne, bo jeżeli będziemy 
silni i scementowani, to będzie 
nam łatwiej podejmować kolejne 
działania. A czas nas nie oszczę-
dza, ciągle pojawiają się nowe 
problemy, czy to w regionach, 
czy w branżach. Najczęściej się 
one przenikają, co było widać 
chociażby na przykładzie ko-
palni Kazimierz-Juliusz. 
Górnicy z tej kopalni udowodnili, 
że są uparci, potrafi ą walczyć 
o zaległe wypłaty i nie godzą 
się na nagłe wygaszenie wy-
dobycia…

– To jest taki modelowy przy-
kład, który pokazał, że działacze 
związkowi, przewodniczący sek-
cji czy regionów o wiele więcej 
mogą zrobić, gdy mają za sobą 
zdeterminowanych ludzi. My 
jesteśmy po to, aby pracowni-
ków otoczyć opieką pod kątem 
prawnym i fi nansowym, bo po 
to członkowie związku płacą 
składki. Jesteśmy po to, żeby 
prowadzić skuteczne negocjacje. 
Jednak w pewnym momencie 
działania podejmowane przez 
działaczy związkowych mogą 
nie wystarczyć. Na Kazimierzu

-Juliuszu potrzebna była deter-
minacja górników, którzy nie 
patrząc na to, że grożono im 
dyscyplinarnym zwolnieniem z 
pracy, postanowili zawalczyć o 
swoje wypłaty. Pokazali, że nie 
boją się zastraszenia. Wiedzieli, 
że gdyby się wycofali, gdyby 
zrobili krok do tyłu, to by prze-
grali. Nie dostaliby swoich pie-
niędzy, kopalnia z dnia na dzień 
zostałaby zamknięta, a oni nie 
wiadomo na jakich warunkach 
przechodziliby do kopalń Ka-
towickiego Holdingu Węglo-
wego, oczywiście nie wszyscy. 
Po podpisaniu porozumienia 
widać, że można inaczej, tylko 
trzeba się postawić. Obecni rzą-
dzący sami od siebie nic ludziom 
nie dadzą, wszystko trzeba im 
wydrzeć. Tylko należy jeszcze 
zadać pytanie: Kto do takiej sy-
tuacji doprowadził? Kolejnym 
etapem powinny być dymisje, 
chociażby wiceministra gospo-
darki Tomasza Tomczykiewicza. 

Chyba pierwszy raz doszło do 
tego, że kopalnia miała zostać 
wygaszona z dnia na dzień, bo 
zazwyczaj takie procesy trwają 
kilka lat. Sprawą Kazimierza-Ju-
liusza powinna się zająć proku-
ratura, bo to nie był przypadek, 
że rada nadzorcza Katowickiego 
Holdingu Węglowego odwołała 
prezesa Łoja.
Górnictwo nie jest jedyną bran-
żą, która ma problemy…

– Chciałbym, żeby to wszyst-
ko, co działo się w kopalni Kazi-
mierz-Juliusz, przelało się na całą 
pracowniczą Polskę. Nie tylko 
górnicy potrafi ą walczyć. Kilka 
lat temu Przedsiębiorstwo Ko-
munikacji Miejskiej w Kielcach 
broniło się przed dziką prywa-
tyzacją. Niechlubnie zapisała się 
tam jedna z fi rm ochroniarskich, 
nota bene z Sosnowca, która 
chciała nawet pacyfikować 
protestujących pracowników. 
Jednak ludzie się nie dali, po-
stawili się ochroniarzom, zaczęli 

się przed nimi bronić. Dzisiaj 
jest to bardzo dobrze prosperu-
jąca fi rma, w której załoga ma 
swoje udziały. Ci ludzie wzięli 
sprawy w swoje ręce. Teraz 
mamy Fabrykę Wagonów na 
południowym-wschodzie kraju 
w Gniewczynie Łańcuckiej, 
która ma problemy fi nansowe 
i 600 pracowników, którzy od 
trzech miesięcy nie otrzymują 
wynagrodzeń. Jeśli będą przy-
chodzić do pracy i nie będą się 
upominać o wypłaty, to nic nie 
wywalczą. My musimy mieć 
ludzi za sobą, wtedy możemy 
podpisywać takie porozumie-
nia, jak to dotyczące kopalni 
Kazimierz-Juliusz. 
Solidarność wiele razy pokaza-
ła, że potrafi  być skuteczna nie 
tylko negocjując z pracodawca-
mi, ale także walcząc o zmianę 
szkodliwego dla pracowników 
prawa…

– Wiele ważnych spraw wy-
grywamy z poziomu Komisji 

Krajowej. Blokujemy niekorzyst-
ne przepisy, wnosząc skargi do 
Trybunału Konstytucyjnego. Nie 
dość, że dzisiaj rządzący wpro-
wadzają prawo antypracownicze, 
to jeszcze jest ono niezgodne z 
Konstytucją, z czym od począt-
ku kadencji walczymy. Na nasz 
wniosek TK odrzucił ustawę o 
racjonalizacji zatrudnienia w 
państwowych jednostkach bu-
dżetowych, która pozwalała na 
wyrzucanie z pracy, bez konsul-
tacji ze związkami zawodowymi, 
pracowników zatrudnionych 
w sferze budżetowej. Wygrali-
śmy sprawę dotyczącą Święta 
Trzech Króli. Sejm przywrócił 
to święto, ale odebrał pracowni-
kom prawo do dni wolnych w 
zamian za inne święta przypa-
dające w soboty i niedziele. W 
tym roku mamy pierwsze owoce 
tej skargi, każdy pracownik ma 
dodatkowe dni wolne od pracy. 
Wygraliśmy także sprawę czasu 
pracy osób niepełnospraw-
nych, który rządzący wydłu-
żyli do 8 godzin dziennie i 40 
tygodniowo. Po naszej skardze 

jest to znów 7 godzin dziennie 
i 35 tygodniowo. W tej chwili 
rząd kończy prace nad ustawą 
o umowach śmieciowych, ale 
robi to nie dlatego, że chce, ale 
dlatego, że po naszej skardze 
do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy Komisja Europejska 
wszczęła sprawę przeciwko 
polskiemu rządowi i nakazała 
zmianę prawa. Innym przy-
kładem świadczącym o naszej 
skuteczności jest znowelizo-
wana ustawa o zamówieniach 
publicznych. W trakcie prze-
targu nie będzie już brana pod 
uwagę najniższa cena, ale w jego 
specyfi kację wpisane zostanie 
zatrudnienie pracowników na 
podstawie umów o pracę i mi-
nimalne wynagrodzenie.
Wszystko wskazuje na to, że 
kolejna kadencja też nie bę-
dzie łatwa. Co Pana zdaniem 
należy uznać za priorytet na 
najbliższe cztery lata?

– Dla mnie, przewodniczą-
cego NSZZ Solidarność i mam 
nadzieję nowych władz związku, 
najważniejsze jest to, żebyśmy 
faktycznie byli tą Solidarnością, 
jednością, w której jest zgoda i 
współpraca. Jeżeli lokomotywa 
pojedzie w jednym kierunku, to 
sobie poradzimy. Wystarczają-
co dużo wrogów mamy na ze-
wnątrz. To są ci, którzy walczą 
z pracownikami i z prawami 
pracowniczymi.
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Z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność rozmawia Agnieszka Konieczny

Najważniejsza jest 
solidarność między nami

Jeżeli będziemy silni i 
scementowani, 
to będzie nam 
łatwiej podejmować 
kolejne, skuteczne 
działania.

XXVII Krajowy Zjazd Delegatów
8 i 9 października w hali sportowej BBOSiR w 
Bielsku-Białej odbędzie XXVII Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ Solidarność. Najważniejszym 
punktem KZD będą wybory przewodniczącego 
Komisji Krajowej i władz związku na kadencję 
2014-2018.

Obrady rozpoczną się 8 października o godz. 9.00. 
Dzień wcześniej o godz. 19.30 w parafi i katedralnej 
pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej odprawiona zosta-
nie uroczysta msza św. w intencji Solidarności oraz 
członków związku.

AGA

Foto: D
IKK
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We wszystkich strukturach branżowych i terenowych związku w naszym regionie trwa pogotowie protestacyjne. Decyzję o 
jego wprowadzeniu podjął 18 września Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w związku z bardzo trudną 
sytuacją, w jakiej znalazło się górnictwo. Pracownicy z pozostałych branż są przygotowani do prowadzenia czynnych akcji protestacyjnych 
w obronie pracowników tego sektora, ich zakładów i miejsc pracy. 

Trwa pogotowie protestacyjne 
na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Foto: TŚD
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§

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2014 r.):   1.680,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2014 r.):  3.941,49 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2014 r.):  844,45 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2014 r.):  648,13 zł
»  renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 

w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową
i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2014 r.):  1013,34 zł

»  renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 
(od 1 marca 2014 r.):  777,76 zł

Karol Ciszek, 
CDO24

M
ałżonkowie, 
którzy nie 
chcą decy-
dować się 
na rozwód 

mogą wystąpić do sądu o 
orzeczenie separacji. Separa-
cja charakteryzuje się tym, 
że nie powoduje trwałego 
rozwiązania małżeństwa. 
W pewnym sensie powo-
duje „zawieszenie” jego 
trwania. Na zgodne żąda-
nie małżonków sąd orzeka 
bowiem o jej zniesieniu. W 
porównaniu do rozwodu 
jedyną przesłanką jaka 
musi zaistnieć jest wystą-
pienie zupełnego rozkła-
du pożycia. W przypadku 
rozwodu oprócz zupełno-
ści musi wystąpić jeszcze 
trwałość rozkładu pożycia 
małżeńskiego. Orzekając 
separację sąd orzeka czy i 
który z małżonków ponosi 
winę rozkładu pożycia, jed-
nakże na zgodny wniosek 
małżonków sąd zaniecha 
orzekania o winie, co skut-
kuje uznaniem, że żaden 
z małżonków nie ponosi 
winy za rozkład pożycia 
małżeńskiego.

Skutki separacji są takie 
same jak skutki rozwodu, 
chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Tymi ustawowymi 
wyjątkami są m.in. zakaz 

zawarcia nowego małżeń-
stwa w okresie separacji, 
niemożność powrotu do 
swojego nazwiska przed-
małżeńskiego w okresie 
trzech miesięcy od orze-
czenia separacji, obowią-
zek wzajemnej pomocy 
małżonków, jeśli wyma-
gają tego względy słusz-
ności. Małżonek pozosta-
jący w separacji, tak jak 
małżonek rozwiedziony, 
nie dziedziczy po drugim 
małżonku w przypadku 
jego śmierci. Orzeczenie 
separacji, podobnie jak 
rozwód, powoduje rów-
nież powstanie między 
małżonkami rozdzielności 
majątkowej. Podobnie jak 
przy rozwodzie istnieją 
takie same ograniczenia 
orzekania separacji tj. nie 
orzeka się separacji, jeżeli 
miałoby ucierpieć dobro 
wspólnych małoletnich 
dzieci albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie se-
paracji byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia 
społecznego. Podobnie 
jak przy rozwodzie sąd 
rozstrzyga o władzy ro-
dzicielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem, 
kontaktach rodziców z 
dzieckiem, wysokości w 
jakiej każdy z małżonków 

jest obowiązany do pono-
szenia kosztów utrzyma-
ni i wychowania dziecka, 
uwzględniając przy tym 
zgodne porozumienie mał-
żonków. Jeżeli małżonkowie 
zajmują wspólne mieszka-
nie sąd orzeka również o 
sposobie korzystania z tego 
mieszkania przez każdego 
z małżonków, a wypadkach 
wyjątkowych, gdy jeden z 
małżonków swym rażąco 
nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne za-
mieszkiwanie, sąd może 
nakazać jego eksmisję.

Separacja w każdej chwi-
li może być zniesiona na 
zgodne żądanie małżon-
ków. Z chwilą zniesienia 
separacji ustają jej skutki. 
Pomiędzy małżonkami po-
wstaje ustawowa wspólność 
majątkowa, chyba że mał-
żonkowie zgodnie wniosą 
o utrzymanie rozdzielno-
ści majątkowej. Znosząc 
separację, sąd rozstrzyga 
również o władzy rodzi-
cielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem 
małżonków. 

Podsumowując, na uwa-
dze należy mieć to, że w 
przypadku złożenia pozwu 
o orzeczenie separacji sąd 
orzeknie rozwód, jeśli drugi 
z małżonków zażąda roz-

wodu i spełnione są ku 
temu przesłanki ustawowe 
orzeczenia rozwodu.

Informujemy, że powyż-
szy artykuł nie jest opinią 
ani poradą prawną i nie 
może służyć jako eksperty-
za przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
długość opracowania artykuł 
dostarcza jedynie informacji 
ogólnych, które w konkretnym 
przypadku nie mogą zastąpić 
porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 zawsze mogą zasięg-
nąć dodatkowych informacji 
w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 003 138 (lub 32 44 57 
822), który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zaintereso-
wane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do za-
poznania się z ofertą CDO24 
na stronie internetowej www.
cdo24.pl.

Masz pytanie do praw-
nika? Napisz do nas: gaze-
ta@cdo24.pl. Odpowiedzi 
na najciekawsze i najczęś-
ciej pojawiające się Pań-
stwa pytania, będziemy 
zamieszczali w naszych 
artykułach.

Separacja

8 października o godz. 18.30 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Bytomiu odprawiona zostanie uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny w 30. rocznicę pobytu patrona Solidarności 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w kościele o. kapucynów.

Koncelebrze będzie przewodniczył ordynariusz diecezji 
gliwickiej ks. biskup Jan Kopiec. Do udziału we mszy św. 
zapraszamy związkowców z komisji zakładowych wraz z 
pocztami sztandarowymi.

8 października 1984 roku w bytomskim kościele bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko odprawił jedną z ostatnich mszy św. w swoim życiu. 
11 dni później został zamordowany. Przyjazd bł. ks. Jerzego do 
Bytomia do ostatniej chwili trzymano w ogromnej tajemnicy. 
Kapłanom udało się przechytrzyć służbę bezpieczeństwa, która 
o wizycie bł. ks. Jerzego albo nie wiedziała, albo o niej zapomnia-
ła. Informacja o tym, że kazanie wygłosi bł. ks. Jerzy dotarła do 
wiernych pocztą pantofl ową. W trakcie homilii bł. ks. Jerzy mówił 
o prawdzie i odwadze. Podkreślił, że nie brakuje ludzi, którzy w 
jednej ręce trzymają różaniec, a w drugiej legitymację partyjną.

W 2009 roku, w 25. rocznicę pobytu bł. ks. Jerzego w Byto-
miu na placu przed świątynią odsłonięto jego pomnik, który 
został ufundowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

AK

Uroczystości w Bytomiu

Foto: TŚD
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» W TYM TYGODNIU NIE 
BĘDZIE NIESPODZIANKI. 
Zaczniemy od Marysi Wasiak 
i Igorka Ostachowicza. Jak już 
pewnie wiecie oboje wspa-
niałomyślnie zrezygnowali z 
bezczelnego łupienia naszych 
pieniędzy. Pani Marysia w po-
staci półmilionowej odprawy 
z PKP, którą przekazała na cele 
charytatywne, a pan Igor w po-
staci fuchy w zarządzie Orlenu 
za 2 bańki rocznie. Zastanawia 
nas tylko, co ich do tego skło-
niło. Podróżny uważa, że w 
ramach walki buldogów pod 
dywanem w peło, ktoś celowo 
wpuścił premier Ewkę na minę. 
Z kolei Gospodzki jest zda-
nia, że wszystko było ukarto-
wane, aby Ewka mogła teraz 
stroić się w piórka nieugiętej 
wojowniczki z nepotyzmem 
i kumoterstwem. Jak jest na-
prawdę wie tylko Ewka. No i 
oczywiście ten, kto to Ewce 
wytłumaczył. 

» JESZCZE INNĄ TEORIĘ 
NA TEMAT ANGAŻU pana 
Ostachowicza w PKN Orlen 
ma nowa wicemarszałek Sejmu 
Elka Radziszewska. Pani mar-
szałek pytana w jednym z 
wywiadów czy zatrudnienie 
byłego piarowca premiera w 
zarządzie spółki skarbu pań-
stwa nie jest czasem dwu-
znaczne etycznie, odparła: 
„Poszedł na wolny rynek 
świetny człowiek, świetny 
fachowiec. (…) W związku z 
tym akurat w tym wypadku: 
świetny fachowiec poszedł do 
fi rmy, która go potrzebowała” 
Nigdy byśmy nie wpadli na 
to, że wolny rynek polega na 
bezwstydnym wciskaniu par-
tyjnych kolesi na lukratywne, 
państwowe posadki. No ale 
cóż, w kraju gdzie entomolog 
jest szefem komisji obrony 
narodowej, a katechetka kie-
ruje MSW piarowiec równie 
dobrze nada się do kierowania 
koncernem naftowym.

» A PROPOS NOWEJ SZE-
FOWEJ MSW. Otóż okazuje 
się, że pani Minister Teresa 
oznajmiła premier Ewce, że 
nie chce kierować służbami 

specjalnymi. Prośbę swą umo-
tywowała faktem, iż na służ-
bach kompletnie się nie zna i 
w ogóle nie wie z czym to się 
je. Premier Ewka nie tylko nie 
wyrzuciła minister Tereski na 
zbity pysk, ale prośbę uprzej-
mie spełniła. Teraz zamiast 
minister spraw wewnętrz-
nych, służbami zajmie się szef 
KPRM Jacek Cichocki, a Tere-
nia będzie siedzieć w swoim 
gabinecie chyba tylko po to, 
aby miał tam kto podlewać 
kwiatki. Bo po Sienkiewiczu, 
to sami wiecie. Zostały tylko 
chwast, po doniczce skorupa 
i badyli kupa.

» ZOSTAWMY NA CHWILĘ 
RZĄD, bo w cieniu przetaso-
wań na ministerialnych stano-
wiskach rozegrał się dramat 
ugrupowania pana na literkę 
P. Okazuje się, że sondażowe 
słupki dla posłów palikociar-
ni znaczą o wiele więcej, niż 
wierność wodzowi z Biłgoraja. 
Parę dni temu klub poselski 
pana na P. opuściło kilkuna-
stu posłów. Sam Palikot kilka 
godzin później stwierdził, że 

ubytkiem członków wcale 
się nie martwi. Faktycznie 
na czarną godzinę trzyma 
przecież zapasowego członka 
w szufl adzie. 

» CO STAŁO SIĘ Z POSŁA-
MI PANA NA P. Ano część 
poszła do LSD, innych nawet 
tam nie chcieli. Z kolei pan 
poseł Wojciech Penkalski 
postanowił założyć własną 
partię. Dla przypomnienia 
dodamy, że pan Wojtek to 
ten, który zanim został człon-
kiem izby niższej polskiego 
parlamentu parał się pospo-
litą bandyterką. Był karany 
m.in. za pobicie, wymusze-
nie rozbójnicze i grożenie 
kobiecie bronią. Nie wia-
domo jeszcze, jak będzie się 
nazywać partia pana Wojtka 
i jaki będzie mieć program. 
W każdym razie, jeżeli w 
przyszłości w ciemnym za-
ułku natraficie na grupkę 
dresiarzy, niekoniecznie bę-
dzie to oznaczać, że macie 
się szykować na rabunek z 
pobiciem. Może okazać się, 
że to po prostu miting wy-

borczy nowego ugrupowania 
politycznego.
 
» NA KONIEC SŁÓW KILKA 
O INNYM MĘŻU STANU, 
który na aliansach z panem z 
Biłgoraja wyszedł jak Zabłocki 
na mydle. Chodzi mianowicie 
o Ryśka Kalisza, którego nie 
chcą ani w LSD, ani w peło, 
a już nawet do studia TVN 
coraz rzadziej zapraszają. 
Rysiek, aby o sobie przypo-
mnieć, postanowił być kon-
trowersyjny i stwierdził, że 
posłowie za mało zarabiają 
i że środowisko adwokackie 
ze względu na marność po-
selskiego uposażenia patrzy 
na niego z politowaniem. 
Panie Rysiu, coś nam się wy-
daje, że za mniej więcej rok 
przestanie Pan być posłem i 
problem poselskiej biedy bę-
dzie Pan miał z głowy. A po 
drugie pragniemy donieść, 
iż z politowaniem patrzy na 
Pana nie tylko środowisko 
adwokackie, a wysokość apa-
naży niekoniecznie ma z tym 
cokolwiek wspólnego. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY
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Nauczycielka pyta dzieci: 
– Które z was chodziło po Ta-
trach? 
Jasiu na to: 
– Zależy po ilu. 

***
Blondynka u weterynarza w pocze-
kalni uspokaja swojego psa. 
– Azor nie szczekaj tak. Zobacz, 
tam też czeka kotek do pana 
doktora i nie szczeka! 

***
Ślepy namacał garbatego.
– Co, wybieramy się z plecakiem 
na wycieczkę?
– Jak pan widzi... 

***
Co to jest bigamia?
– Jak się ma o jedną żonę za dużo.
– A monogamia?
– Tak samo. 

Mocno podchmielony koleś wtacza 
się do monopolowego:
– Poproszę wino.
– Jakie?
– Nie oszukujmy się, najtańsze. 

***
Żona do męża: 
– Co byś zrobił, gdybyś zastał mnie 
w łóżku z innym mężczyzną? 
– Wyrzuciłbym przez okno jego 
i jego laskę... 
– Jaką laskę? 
– Białą. Taką, co niewidomi uży-
wają... 

***
– Jasiu, jaką częścią mowy jest 
„nic”?
– Czasownikiem.
– Dlaczego tak myślisz?!
– Bo odpowiada na pytanie 
„co robi”. 

Człowiek staje przed swoim stwór-
cą i pyta:
– Jaki był sens mojego życia?
– A pamiętasz, jak dziesięć lat 
temu wybrałeś się w delegację 
do Iżewska?
– Pamiętam.
– A pamiętasz, jak o mało nie 
spóźniłeś się na pociąg?
– No ba!
– A pamiętasz tych dwóch typów, 
z którymi jechałeś w jednym 
przedziale?
– Oczywiście.
– A jak poszliście razem do wa-
gonu restauracyjnego?
– Ta, coś tam pamiętam...
– I była tam taka dziewczyna... 
poprosiła o podanie soli...
– Coś mi świta... Chyba jej po-
dałem tę sól...

– O! I o to w twoim życiu cho-
dziło!

***
Dwaj mali chłopcy stoją przed 
kościołem, z którego wychodzą 
właśnie nowożeńcy. 
Jeden z chłopców mówi: 
– Patrz jaki teraz będzie czad! 
Po czym biegnie do pana mło-
dego i woła: 
– Tato, tato!!! 

***
Rozmawia dwóch muzyków: 
– Słyszałeś już? Ostatnio samo-
bójstwo popełnił jeden z tych 
sławnych kompozytorów. Wy-
skoczył przez okno z dziewiąte-
go piętra! 
– Poważnie?! A miał jakiś 
motyw? 
– Nie, runął w ciszy. 

ROZBAWIŁO nas to

Aktualna oferta stacjonarnych szkoleń organizowa-
nych przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w II półroczu 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
6-7 października: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
6-7 października: Zarządzanie w organizacji związkowej
(sala 235)
9-10 października: Szkolenie podstawowe dla Społecznych Inspek-
torów Pracy (sala 108)
13-14 października: Zagadnienia statutowe i organizacyjne 
dla skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)
13-14 października: Przywództwo w organizacji związkowej 
(sala 235)
16-17 października: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
20-21 października: Podstawy prawa pracy (sala 108)
22-23 października: Zagadnienia statutowo-organizacyjne dla 
skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)
27-28 października: Rachunkowość i podatki podstawowej jednostki 
organizacyjnej (sala 108)
27-28 października: Rokowania zbiorowe (sala 235)
29-30 października: Podstawy prawa pracy (sala 108)

LISTOPAD
3-4 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
6-7 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
13-14 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
17-18 listopada: Rachunkowość i podatki podstawowej jednostki 
organizacyjnej (sala 108)
17-18 listopada: Rokowania zbiorowe (sala 235)
20-21 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
24-25 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
27-28 listopada: Zagadnienia statutowo-organizacyjne dla skarb-
ników i komisji rewizyjnych (sala 108)
 
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie ZR w Katowicach. 
Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8:30 (jedynie szkolenie SIP 
o godzinie 9:00). Za szkolenia stacjonarne nie pobieramy opłat.

Oferta 
szkoleniowa 2014

Komunikat


