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W numerze:

Aż 19 osób odpowiada za listopadową katastrofę w kopalni Halemba. Doszło

tam do skandalicznych zaniedbań, które przyczyniły się do śmierci 23 górników

- takie są ustalenia komisji Wyższego Urzędu Górniczego.

Wielki bałagan, który zabił
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Podwyżki receptą na emigrację
Przestrzeganie praw pracowniczych
często bywa odwrotnością poziomu
bezrobocia. Jeśli pracownik wie, że za
przysłowiową bramą na jego posadę
czeka 10 bezrobotnych, to nie będzie
umierał za Kodeks pracy. Często stuli
uszy po sobie zniesie złe traktowanie.
Pracodawcy o tym wiedzą i bezwzględ-
nie wykorzystują. Oczywiście, od tej

reguły są wyjątki, ale generalnie tak to właśnie wygląda.
Czytaj na stronie 4

Stacja w Tarnowskich Górach
ma 150 lat

W latach 80 ub. wieku wę-
zeł stał się największą to-
warową stacją rozrządową
w Polsce. W Europie pla-
sował się na drugim miej-
scu. Historia dowiodła, że
jeśli Tarnowskie Góry nie

pracowały, z powodu awarii bądź też protestów społecz-
nych, to na całej krajowej sieci kolejowej była posucha
i ze Śląska nie było możliwości wysyłania transportów.

Czytaj na stronie 3

Pracownicy marketów
przełamali strach
Najwięcej przykrości spo-
tkało pracowników katowic-
kiego Carrefoura, gdzie do
akcji przystąpiła większość
personelu. - Kasjerkom, któ-
re rozpoczęły włoski strajk i
ręcznie wstukiwały kody towarów zrobiono zdjęcia, a na-
stępnie przesunięto je do działów sprzedaży - opowiada prze-
wodniczący "S" w Carrefour Katowice, Krzysztof Czaja. -
O godzinie jedenastej na linii kas nie było już żadnego pra-
cownika Carrefour, wszyscy zastąpieni zostali pracowni-
kami firmy Job Service.                        Czytaj na stronie 4
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Krótko Liczba tygodnia... Cytat tygodnia

Napisano
Wieœci

z Biur Terenowych ZR

BT Gliwice
5 czerwca w siedzibie gliwickie-

go BT odbyło się spotkanie przed-
stawicieli komisji zakładowych z
obszaru działania Biura z prezyden-
tem Gliwic Zygmuntem Frankie-
wiczem, który przekazał związkow-
com aktualne informacje dotyczą-
ce funkcjonowania miasta.

***
5 czerwca odbyły się wybory do

Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ "S" Gliwic i Po-
wiatu Gliwickiego. Przewodniczą-
cym MOZ został Stefan Ksol.

***
BT w Gliwicach zwraca się z

prośbą o kontakt do osób zaintere-
sowanych przynależnością do
NSZZ "S", które nie mają możliwo-
ści przystąpienia do Związku w
swoim zakładzie pracy.

BT Sosnowiec
23 maja w Klubie Żeglarskim

"Szela" nad zbiornikiem wodnym
"Pogoria" w Dąbrowie Górniczej
odbyła się majówka zorganizowa-
na przez "S" Szpitala Specjalistycz-
nego w Dąbrowie Górniczej. Do
udziału we wspólnej zabawie zapro-
szeni zostali przedstawicie BT w
Sosnowcu i komisje zakładowe z
obszaru działania Biura.

- Zabawa była wspaniała. Zdecy-
dowaliśmy, że że związkowe ma-
jówki na stałe zapiszą się w kalen-
darzu imprez organizowanych przez
naszą Komisję - mówi przewodni-
cząca zakładowej "S"Elżbieta Żu-
chowicz.

BT Zabrze
Wskutek długotrwałych rozmów

prowadzonych z Zarządem Miasta
Zabrze przez Oddziałową Komisję
Związkową Muzeum Miejskiego w
Zabrzu wspieraną przez BT Zabrze
udało się podpisać porozumienie w
sprawie przywrócenia trzynastej
pensji w wysokości 8,5 % i włącze-
nia jej jako 1/12 do miesięcznego
wynagrodzenia. Ponadto ustalono ,
że wynagrodzenie dla pracowników
wzrośnie o stopień inflacji tj.o 3 %.

W związku z nowelizacją ustawy
z 25 października 1991 r. o organi-
zowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej, pracownicy Mu-

Zagraj w skata!
24 czerwca w Centrum Kultury w Katowicach-Giszowcu odbędą

się Mistrzostwa Polski Górników w Skacie o Puchar Przewodniczą-
cego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

Organizatorem imprezy jest klub skatowy "Amicus Staszic" funk-
cjonujący przy KWK "Staszic". W Mistrzostwach mogą uczestni-
czyć mężczyźni, kobiety, juniorzy oraz drużyny skatowe. W ich trak-
cie obowiązywać będzie regulamin międzynarodowych przepisów
gry w skata. Opłata startowa wynosi 20 zł dla mężczyzn, 10 zł dla
kobiet i juniorów i 50 zł dla drużyn. Fundatorem drużynowych na-
gród jest Polski Komitet Olimpijski.

Zgłoszenia przyjmuje Henryk Morgała - tel. 694 896 230 lub 032
209-20-67. Ilość uczestników jest ograniczona.

Rozmowa z Przemysławem
Gosiewskim, wicepremierem,
szefem międzyresortowego ze-
społu do spraw nadzoru ubez-
pieczeń społecznych.

- Czy na emerytury pomostowe
będą mogły - domagają się tego
np. związki zawodowe nauczycieli
- przechodzić osoby urodzone po
1968 roku?

Nie. Chcę podkreślić, że są trzy kar-
dynalne założenia dotyczące emerytur
pomostowych i całego systemu eme-
rytalnego, z których rząd na pewno nie
zrezygnuje. Po pierwsze, nie przedłu-
żymy na pewno o kolejny rok prawa
do przechodzenia na wcześniejsze
emerytury. Decyzja o tym, że te świad-
czenia znikną, została podjęta w 1998
roku, gdy wprowadzano reformę eme-
rytalną. Nie będzie więc wydłużania
tych przywilejów, bo w dobie starze-
jącego się społeczeństwa i bardzo ni-
skiej aktywności zawodowej Polaków
byłoby to na dłuższą metę nie do
udźwignięcia przez osoby opłacające
składki.
- A drugie założenie?
Emerytury pomostowe będą świadcze-
niami wygasającymi. Obejmą więc
wyłącznie osoby urodzone w latach
1949 -1968. Nie będą mieć do nich pra-
wa osoby urodzone później. Trzecia
ważna sprawa dotyczy wysokości tych
emerytur. Chcemy stworzyć taki sys-
tem, który będzie premiować aktyw-
ność zawodową. Świadczenie pomo-
stowe będzie więc tak skonstruowa-
ne, że im później ktoś z niego skorzy-
sta, tym będzie ono wyższe. Nie po-
zwolimy też na to, aby osoba korzy-
stająca z emerytury pomostowej pra-
cowała równocześnie w zawodzie, któ-
ry wcześniej wykonywała. Nie może
być na przykład takiej sytuacji, że ma-
szynista przejdzie na emeryturę pomo-
stową i będzie wykonywał dalej pracę
w tym zawodzie.
- Jakich jeszcze założeń tej ustawy

będzie bronić rząd?
Chcemy, aby prawo do przechodze-
nia na emerytury pomostowe było dla
wszystkich takie samo. To oznacza, że
może poza bardzo nielicznymi wyjąt-
kami nie zamierzamy obniżać wieku
uprawniającego do świadczeń. Nie
chcemy też specjalnego traktowania
jakiejś grupy zawodowej, jeśli chodzi
o nabywanie przez nią stażu potrzeb-
nego do uzyskania świadczenia. Ko-
lejarze na przykład domagają się, aby
każde 12 miesięcy ich pracy traktować
jak 14 miesięcy. Uznajemy, że jeśli
dany zawód znajdzie się na liście prac
o szczególnym charakterze, to będzie
on traktowany tak samo jak pozostałe,
które będą na tej liście figurować.
- Czy rząd dołączy do projektu usta-

wy o emeryturach pomostowych,
czego domagają się partnerzy spo-
łeczni, rozporządzenie z listą za-
wodów dających do nich prawo?

Trwają prace nad tym rozporządze-
niem. Lista osób uprawnionych do
świadczeń nie jest jeszcze zamknięta,
ale wiemy, że będzie ich około 320 tys.
Z tego około 210 tys. będą stanowić
nauczyciele. Będzie to kosztować bu-
dżet w latach 2009-2032 około 21 mld
zł. Z tej kwoty na emerytury pomosto-
we nauczycieli zostanie przeznaczone
ponad 13 mld zł. Przewiduję, że roz-
porządzenie zostanie przedstawione
posłom w trakcie prac nad projektem
ustawy.
- Według partnerów społecznych

brak tego rozporządzenia powo-
duje jednak, że projekt ustawy nie
rozstrzyga najważniejszej rzeczy,
czyli tego, kto będzie objęty eme-
ryturami pomostowymi.

Ustawa zawiera definicję prac w szcze-
gólnych warunkach i o szczególnym
charakterze. Mówią one o tym, jakie
prace będą dawać prawo do wcześniej-
szego zakończenia aktywności zawo-
dowej.
- Te definicje są tak pojemne, że

trudno wskazać jednoznacznie,
jakie to będą zawody.

Dlatego chcemy dołączyć do projektu
ustawy rozporządzenie. Nie mogę jed-
nak zagwarantować, że będzie to w
momencie pierwszego czytania w Sej-
mie.
- Jaki jest harmonogram prac nad

tą ustawą?
Rząd kończy właśnie konsultacje we-
wnątrzresortowe i społeczne. W
czerwcu będziemy ten projekt dodat-
kowo negocjować z partnerami spo-
łecznymi. W lipcu nad projektem pra-
cować będzie Komitet Stały Rady
Ministrów i Rada Ministrów. Chcemy,
aby posłowie zajęli się nim zaraz po
powrocie z przerwy wakacyjnej w trze-
ciej dekadzie sierpnia, aby mógł wejść
w życie na przełomie listopada i grud-
nia.(...)
- Co się stanie, jeśli partnerzy spo-

łeczni czy posłowie będą blokować
prace nad tą ustawą, oceniają ją
bowiem bardzo krytycznie?

Jeśli tak będzie, to na początku przy-
szłego roku niektórzy pracownicy
mogą znaleźć się w sytuacji, w której
nie będą mieli prawa do żadnych
świadczeń. Obecna ustawa zakłada, że
od początku 2008 roku wygasa prawo
do wcześniejszych emerytur oraz że
osoby, które pracowały w warunkach
szkodliwych przed 1999 rokiem, ale
nie nabyły prawa do świadczeń na sta-
rych zasadach, przejdą na emeryturę
dopiero po ukończeniu pełnego wie-
ku emerytalnego, tj. 60 lat dla kobiet i
65 lat dla mężczyzn. Najlepszym roz-
wiązaniem dla tych osób byłoby więc
uchwalenie ustawy o emeryturach po-
mostowych, aby mogli wcześniej sko-
rzystać z prawa do świadczeń. Jeśli tak
się nie stanie, na pewno nie będziemy
wydłużać o kolejny rok obecnych roz-
wiązań.

Nie będzie przedłużenia

„pomostówek”
(www.interia.pl, 11 czerwca 2007 r.)

zeum Miejskiego od 1 stycznia
2000 roku zostali pozbawieni trzy-
nastej pensji. Pisząc o tym fakcie na
łamach Tygodnika Śl.-Dąbrowskie-
go wspominaliśmy o trudnościach
w rozmowach i braku dobrej woli
urzędników magistratu i dyrektora
Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Te-
raz udało się przywrócić niesłusz-
nie odebraną trzynastą pensję ale i
odwołać dyrektora, który nie speł-
niał oczekiwań w zakresie kierowa-
nia tą instytucją kultury.

***
W związku ze zbliżającym się

upływem terminu zgłaszania kan-
dydatów na ławników wyznaczo-
nym na dzień 30 czerwca BT Za-
brze informuje, że ankiety i infor-
macje można otrzymać w Biurze
Terenowym w Zabrzu ul. Wolności
289, jak również w komisjach za-
kładowych w zakładach pracy.

BT Zawiercie
Podpisanie porozumienia zawie-

szającego spór zbiorowy przynio-
sła mediacja w Przędzalni Zawier-
cie. Zarząd spółki zgodził się, aby
przez najbliższe trzy miesiące (czer-
wiec - sierpień) wypłacana była pre-
mia w wysokości zaproponowanej
przez stronę związkową, czyli od 30
do 45 proc. wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem funk-
cyjnym lub brygadzistowskim), na-
tomiast nagroda jubileuszowa po-
zostanie w wysokości określonej
dotychczasowym regulaminem
wynagradzania. Strona społeczna
chciała, aby podstawa "jubileuszy"
wzrosła do 150 proc. minimalnego
wynagrodzenia, czyli 1.404 zł.

- Porozumienie jest ogromnym
zwycięstwem całej załogi - mówi
Andrzej Baj z "Solidarności" Przę-
dzalni Zawiercie. - Od początku
roku zarząd spółki ignorował wszel-
kie związkowe propozycje i jedno-
cześnie obniżał wynagrodzenia.

Drastyczna obniżka premii oraz
łamanie zapisów - wypowiedziane-
go, ale cały czas obowiązującego -
układu zbiorowego były przyczyna-
mi wszczęcia sporu zbiorowego
przez dwa z trzech związków zawo-
dowych działających w Przędzalni
Zawiercie.

(zaw)

Chrześcijańską reakcją (...) byłoby wspólne uczestnictwo

pana Lecha i pani Anny w mszy świętej, w której by sobie

szczerze mogli podać ręce przekazując znak pokoju i szcze-

rze dać wyraz jedności w Chrystusie. To byłaby tradycja tej

solidarności, która jednoczyła nas podczas Eucharystii, gdy

rodził się ruch "Solidarności".

Abp Józef Życiński o konflikcie Anny Walentynowicz i
Lecha Wałęsy

8 czerwca (Gdańsk) Prezydenci
Lech Kaczyński i George W.
Bush zapewnili, że planowany
system obrony antyrakietowej nie
jest wymierzony przeciw Rosji.
Jak podkreślił L. Kaczyński, piąt-
kowe spotkanie to "wstęp do dal-
szej rozmowy, która odbędzie się
w połowie lipca" podczas jego
wizyty w USA. - Wtedy dojdzie-
my do konkretnych rezultatów -
dodał. Bush przebywał w Polsce
z kilkugodzinną wizytą. Rozma-
wiał z polskim prezydentem w
jego rezydencji w Juracie. Ame-
rykański prezydent wyraził na-
dzieję, że uda się osiągnąć poro-
zumienie, które przyczyni się do
bezpieczeństwa Polski i całego
kontynentu.

***
10 czerwca (Gdańsk). Lech Wa-
łęsa opublikował w internecie po-
nad 500 stron materiałów, które
otrzymał z IPN. Liczy, że po ich
lekturze Anna Walentynowicz i
małżeństwo Gwiazdów, którzy, w
jego ocenie, byli manipulowani
przez SB, "przeproszą go i odda-
dzą odznaczenia państwowe".
Dzień później sąd w Gdańsku na-
kazał byłemu prezydentowi prze-
proszenie Krzysztofa Wyszkow-
skiego za naruszenie dóbr osobi-
stych. Zdaniem sądu, użyte przez
Wałęsę słowa o byłym działaczu
Wolnych Związków Zawodo-
wych i "Solidarności" - "wariat,
głupiec, małpa z brzytwą, chory
debil" są uznawane przez wszyst-
kich za obraźliwe.

***
11 czerwca (Polska). Zaczął się
czwarty tydzień strajku lekarzy.
Przyłączyło się do niego prawie 50
placówek z woj. łódzkiego. Wy-
powiedzenia z pracy złożyli leka-
rze ze Słupska. Przez dwie godzi-
ny strajkowały lubelskie i święto-
krzyskie pielęgniarki. Tymczasem
Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność" wsparło po-
stulaty i działania Krajowego Se-
kretariatu Służby Zdrowia mające
na celu ustawowe zapewnienie
wzrostu wynagrodzeń dla wszyst-
kich pracowników ochrony zdro-
wia oraz poprawę dostępności pa-
cjentów do świadczeń zdrowot-
nych. Prezydium ostrzegło też
przed pochopnymi decyzjami pry-
watyzacyjnymi w publicznej
ochronie zdrowia, które mogą za-
grozić bezpieczeństwu zdrowotne-
mu obywateli i ograniczyć ich do-
stęp do świadczeń zdrowotnych.

***
11 czerwca (Warszawa) Przedsta-
wiciele kolejarskiej "Solidarno-
ści", jako jedyni spośród związ-
ków działających na kolei, nie pod-
pisali się pod porozumieniem z
rządem w sprawie emerytur pomo-
stowych. Porozumienie oznacza,
że strajk ostrzegawczy zaplanowa-
ny na wtorek 12 czerwca nie od-
będzie się. Kolejarska "Solidar-
ność" postąpiła zgodnie z decyzją
Komisji Krajowej NSZZ "S", któ-
ra w całości odrzuciła projekt usta-
wy o emeryturach pomostowych.
Zgodnie z zawartym z pozostały-
mi związkami porozumieniem, do
systemu emerytur pomostowych
zostaną włączone grupy zawodo-
we kolejarzy pracujących w szcze-
gólnych warunkach. Wszystkie te
stanowiska związane są z bezpie-
czeństwem ruchu na kolei.

50...
... złotych na kupno szkolnego mundurka dostaną dzieci z najbiedniejszych

rodzin. Rządowe rozporządzenie w tej sprawie jest gotowe, czeka tylko na
podpis premiera. Mówi o tym, że uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów pochodzący z rodzin o dochodach nie przekraczających 351 zł na jedną
osobę w rodzinie otrzymają jednorazowo 50 zł na zakup jednolitego stroju.

Chodzenie do szkoły w mundurkach ma być obowiązkowe w polskich
podstawówkach i gimnazjach od września tego roku. W szkołach trwają obec-
nie dyskusje nad wyborem modelu, a największe znaczenie przy tym ma cena
mundurków. Te wahają się od kilkudziesięciu do ponad stu złotych.
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- Jakie były początki "S" Węzła
Kolejowego w Tarnowskich Gó-
rach? W czym tkwi siła związku,
który zyskał miano jednego z
"dyżurnych" ośrodków strajko-
wych w kraju?

W sierpniu 1980 roku pojechaliśmy
do Gdańska, aby dowiedzieć się, jak
przebiega protest stoczniowców. Za-
raz po podpisaniu Porozumień Sierp-
niowych, zaczęliśmy tworzyć "S". Od
początku nasza siła tkwi w uzwiąz-
kowieniu. Wśród zatrudnionych wy-
czuwało się wielką determinację. Na
kilka tys. pracowników do "S" zapi-
sało się 90 proc. Obecnie na 4 tys. za-
trudnionych do związku należy ok. 2
tys. Bardzo ważnym wydarzeniem
dla nas było poświęcenie w 1981 roku
przez biskupa Herberta Bednorza
figury naszej patronki św. Katarzyny,
która stoi  przed halą lokomotywow-
ni w Tarnowskich Górach.
- Jaką rolę dla podziemnej "S"

odegrali kolejarze z tej stacji w
okresie stanu wojennego?

13 grudnia pełniłem służbę na naj-
większej nastawni. Ze względu na
strategiczne znaczenie stacji i łącz-
ność telefoniczną, do której mieliśmy
dostęp, pracowaliśmy w asyście mi-
licji, wojska i oficera SB. Mimo tego

nadzoru i tak znaleźliśmy sposoby,
aby na bieżąco orientować się w sy-
tuacji w kraju. Kolejarska "S" z na-
szej stacji stała się bardzo aktywna w
dystrybucji podziemnej prasy i ulo-
tek. Mieliśmy swoje umowne znaki.
Punktami kontaktowymi byli dyżur-
ni ruchu i nasi maszyniści, którzy pro-
wadzili pociągi na terenie całej Pol-
ski.
- O kolejarzach z Tarnowskich

Gór mówi się, że potrafią bardzo
dobrze pracować, ale i strajko-
wać...

W lutym1989 roku powstał tymcza-
sowy komitet założycielski zakłado-
wej "S". Ja zostałem jego przewod-
niczącym. Przedstawiliśmy postula-

ty, z których najważniejszym dla nas
było żądanie wynagrodzenia za pra-
cę w godzinach nadliczbowych. Wte-
dy każdy z  nas wypracowywał
ok.100 nadgodzin miesięcznie. Pra-

cowaliśmy w piątek i świątek. Ponie-
waż "S" nie została jeszcze zalegali-
zowana próbowano nas zastraszać.
Los sprawił, że wraz z legalizacją
Związku odbyły się negocjacje z dy-
rektorem śląskiego okręgu PKP. Ich
pierwszym efektem było wywalcze-
nie przez "S" płac za godziny nad-
liczbowe. Wynagrodzenie zostało
podwyższone o 100 proc.stawki go-
dzinowej. Dużą akcję, grożącą straj-
kiem, przeprowadziliśmy w 1990
roku, gdy rządem kierował Tadeusz
Mazowiecki. Wtedy domagalismy

Stacja w Tarnowskich Górach ma 150 lat

Piknik Rodzin Kolejarskich
w Tarnowskich Górach:
Sobota, 16 czerwca

13.00-14.30 - Program dla dzieci "Bajkowe spotkanie"
14.30 - 19.00 - zakończenie biegu ulicznego " Dookoła Stacji"
- program humorystyczny " Wesoły masorz"
- uroczyste otwarcie Pikniku
- pokaz aikido
- występ zespołu "Koala Band"
- konkursy
19.00-20.30. - występ zespołu "Black Horse" z Kasią Bochenek
20.30-21.50 - dyskoteka
21.50-22.00 - pokaz sztucznych ogni
17 czerwca

13.00-14.30 - program dla dzieci "Skrzat Superchwat"
14.30-15.00 - pokaz sprawnościowy Służby Ochrony Kolei
15.00-16.30 - występ zespołu "New Angels"
17.00-18.30 - występ zespołu "Golec Orkiestra"
18.30-19.00 - podsumowanie piknikowych konkursów
19.00-20.30 - występ zespołu "Chrząszcze"
W godzinach popołudniowych rozegrany zostanie mecz piłkarski "Sa-
morządowcy - Kolejarze"

16 czerwca rozpoczną się

uroczystości 150. rocznicy

powstania największej stacji

O znaczeniu „Solidarności” Węzła Kolejowego w Tarnowskich
Górach z przewodniczącym Ryszardem Lachem rozmawia Beata
Gajdziszewska.

Potrafią pracować,

ale i strajkować...

Henryk Dąbrowski, członek

„Solidarności” Węzła Kolejo-

wego w Tarnowskich Górach,

instruktor ruchu na kolei:

Pierwszy pociąg na odcinku Tar-
nowskie Góry - Zawadzkie przeje-
chał 7 lutego 1857 roku. Niespełna
2 lata wcześniej utworzony został
specjalny komitet, który powołał
Towarzystwo "Kolej Opolsko-Tar-

nogórska". Jego zadaniem była bu-
dowa kolei żelaznej z Tarnowskich
Gór do Opola. Cała linia długości
ok. 76 km oddana została do eks-
ploatacji 24 stycznia 1858 roku.
Koszt jej budowy wynosił 2 mln
401 tys. talarów.

Po I wojnie światowej większe
śląskie stacje rozrządowe pozosta-

rozrządowej w Polsce - węzła

kolejowego Tarnowskie Góry.

Obchody jubileuszu tej stra-

tegicznej dla polskiej gospo-

darki stacji towarowej trwać

będą do końca 2007 roku.

się poprawy warunków pracy i płacy
na kolei. Na negocjacje do Tarnow-
skich Gór przyjechali m.in. minister
transportu, dyrektor generalny PKP i

przedstawiciele Sekcji Krajowej
Kolejarzy NSZZ "S". Po zakończo-
nych sukcesem wielogodzinnych
rozmowach, szef resortu z nadania
PZPR został odwołany i mieliśmy
ogromną satysfakcję, że przyczyni-
liśmy się do zmian w składzie Rady
Ministrów. Był to zarazem począ-
tek zmian w systemie wynagradza-
nia pracowników kolei oraz zmian
organizacyjnych w całej PKP.
- Kolejarska "S" z Tarnowskich
Gór niejednorotnie wspierała
inne grupy zawodowe...

Uczestniczyliśmy w mniejszych
akcjach, w których solidaryzowa-
liśmy się z pracownikami służby
zdrowia, z nauczycielami, górnika-
mi. Na stacji w Tarnowskich Gó-
rach organizowaliśmy pikiety, z
jednoczesnym wstrzymaniem ru-
chu pociągów. Walczyliśmy rów-
nież o utrzymanie ruchu pociągów

pasażerskich. Ale do największej, sa-
modzielnej akcji strajkowej doszło 16
grudnia 1992 roku, po nieudanych ne-
gocjacjach płacowych z dyrektorem
śląskiej DOKP. W stosunku do innych
okręgów w kraju nasze wynagrodze-
nia były mocno zaniżone. Protest za-
kończył się dopiero w Wigilię. W ne-
gocjacjach wsparli nas przedstawicie-
le Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego. Wtedy też śp. przewodniczą-
cy ZR Grzegorz Kolosa zdumiony
przyznał, że nie zdawał sobie sprawy
z potęgi kolei, która w kilkadziesiąt
minut może sparaliżować cały kraj.
W ciężkich sytuacjach tylko Tarnow-
skie Góry potrafiły przejąć na siebie
odpowiedzialność. Jak trzeba było
zorganizować akcję, to zawsze byli-
śmy gotowi.
- Dziękuję za rozmowę.

ły w sferze niemieckich wpływów.
Polacy nie mieli węzła kolejowego,
gdzie można byłoby formować po-
ciągi i kierować je w głąb kraju.
Wówczas nie było bezpośrednich
połączeń kolejowych ani z Wielko-
poską, ani też z Wybrzeżem. Pozo-
stawała kolej warszawsko-wiedeń-
ska i tzw. korytarz kluczborski, w
którym Niemcy żądali uiszczania
opłat celnych. Gdy w czerwcu 1925
r. doszło do wojny celnej z Niem-
cami, prezydent Wojciechowski
wydał decyzję o budowie kolei pań-
stwowej. Przełomem było urucho-
mienie magistrali Herby Nowe -
Gdynia. Ze względu na strategicz-
ne położenie geograficzne Tarnow-
skie Góry stały się stacją rozrządo-
wą dla tej magistrali. Stacja zaczęła
być gwałtownie rozbudowywana.
W szczytowym okresie rozwoju
Tarnowskie Góry mogły rozrządzać
na dobę do 7 tys. wagonów. W okre-
sie międzywojennym i powojen-
nym właśnie ta stacja wykonywała
ogromną pracę dla polskich kolei.

W latach 80 ub. wie-
ku węzeł stał się naj-
większą towarową
stacją rozrządową w
Polsce. W Europie
plasował się na dru-
gim miejscu. Histo-
ria dowiodła, że je-
śli Tarnowskie Góry
nie pracowały, z po-
wodu awarii bądź
też protestów spo-
łecznych, to na całej
krajowej sieci kole-
jowej była posucha i
ze Śląska nie było

możliwości wysyłania transportów.
Po 1990 roku stacja była intensyw-
nie modernizowana, do jej obsługi
wprowadzano nowoczesne urzą-
dzenia. Obecnie, w Tarnowskich
Górach, mimo restrukturyzacji wę-
zła oraz spadku ilości przewozów,
pracownicy kolei nadal wykonują
wielką pracę.

- Siła kolejarskiej „Solidarności”

z Tarnowskich Gór tkwi

w uzwiązkowieniu - podkreśla

Ryszard Lach

16 czerwca z okazji 150 jubi-
leuszu Stacji Kolejowej w Tar-
nowskich Górach zorganizowa-
ne zostaną przejazdy pociągami
retro na następujących trasach:

Częstochowa - Tarnowskie
Góry (wyjazd godz. 9.26 - przy-
jazd godz. 11.26)

Opole - Tarnowskie Góry
(wyjazd godz. 9.17 - przyjazd
godz. 11.26)

Katowice - Tarnowskie Góry
(wyjazd godz. 10.14. - przyjazd
godz. 11.26)

Tarnogórski węzeł kolejowy jest największą w Polsce

stacją rozrządową

Zdj.:A. Jonderko

Pierwszy pociąg

Tą reprezentacyjną lokomotywą kolejarze

z Tarnowskich Gór jeżdżą na pielgrzymki

do Częstochowy
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- Jak ocenia Pan sytuację na rynku
pracy w województwie śląskim?

Jest bardzo zróżnicowana, bo cały region
jest zróżnicowany. Są miasta, jak Kato-
wice czy Bielsko-Biała, gdzie bezrobo-
cie wynosi tylko kilka procent. Kto chce,
to znajdzie tam pracę. Tuż obok są takie
enklawy bezrobocia, jak Siemianowice
Śląskie czy Bytom, gdzie co piąty miesz-
kaniec jest bez pracy. I z tych dwóch bie-
gunów wychodzi średnia - nieco ponad
12 proc., która w porównaniu z resztą
kraju jest niezła, ale tak naprawdę nie-
wiele mówi. Nasz region jest bardzo róż-
norodny, więc zwalczanie bezrobocia
wymaga też różnorodnych działań. Sze-
reg instytucji musi ze sobą współdzia-
łać. Bezrobotni też muszą zmienić swój
sposób myślenia. Coraz bardziej mam
wrażenie, że niektórzy z nich są zbyt pa-
sywni, że nie próbują szukać pracy w
innych miastach, że trochę się do tej swo-
jej sytuacji przyzwyczaili. To nie jest
dobre.
- Jak w pańskiej opinii są przestrze-

gane prawa pracownicze w naszym
regionie? Czy na Śląsku są przy-
padki drastycznego łamania prawa
pracy?

Przestrzeganie praw pracowniczych czę-
sto bywa odwrotnością poziomu bezro-
bocia. Jeśli pracownik wie, że za przy-
słowiową bramą na jego posadę czeka
10 bezrobotnych, to nie będzie umierał

za Kodeks pracy. Często stuli uszy po
sobie zniesie złe traktowanie. Pracodaw-
cy o tym wiedzą i bezwzględnie wyko-

rzystują. Oczywi-
ście, od tej reguły
są wyjątki, ale ge-
neralnie tak to
właśnie wygląda.
Natomiast w mo-
mencie, gdy bez-
robocie spada,

gdy pracownik, zwłaszcza taki, który coś
potrafi, zaczyna być w cenie, to rośnie
też znaczenie praw pracowniczych.
Mam wrażenie, że tak właśnie zaczyna
dziać się w tej chwili. Również sądy w
tym zakresie działają trochę bardziej ener-
gicznie niż kiedyś. Dobrą robotę w obro-
nie praw pracowniczych i zwykłej ludz-
kiej godności robią też media. Nie wy-
obrażam sobie powtórzenia sytuacji
sprzed kilku lat, gdy prezes firmy odzie-
żowej kazał pracownicom klęczeć, bo
inaczej nie wypłaci im zaległych pensji.
Dziś ten człowiek - i przez związki, i
media, i sądy - byłby skończony. Nie zna-
czy to oczywiście, prawa pracownicze
są powszechnie szanowane, że w tym
zakresie jest idealnie, bo nie jest.
- Jak związek zapatruje się na emi-

grację zarobkową młodych ludzi?
- Liczę, że po roku, dwóch, większość z
nich wróci do Polski i tu zainwestuje
wiedzę i doświadczenie zdobyte na Za-

chodzie. Są już pierwsze symptomy ta-
kich powrotów. Ważne, by w Polsce cze-
kało na nich godne wynagrodzenie, szan-
se rozwoju i życiowe perspektywy. Nie
wolno nam - i mam tu na myśli całą kla-
sę polityczną, również związkowców -
dopuścić do tego, że ponad milion mło-
dych ludzi, często bardzo dobrze wy-
kształconych, spakuje walizki i wyjedzie
na zawsze. To jedno z największych za-
grożeń stojących teraz przed Polską.
- Pracodawcy coraz częściej wspomi-

nają, że odpowiedzią na emigrację
zarobkową Polaków jest legaliza-
cja zatrudnienia w naszym kraju
pracowników ze Wschodu...

Jeśli pensje w Polsce będą choćby zbli-
żone do tych z Zachodu, to nie będzie
takiej potrzeby. Mamy w Polsce świet-
nych fachowców - informatyków, bu-
dowlańców, lekarzy, pielęgniarki. Wy-
starczy, że będą sprawiedliwie wynagra-
dzani. Sprowadzenie przysłowiowego
miliona Chińczyków czy Hindusów nie
będzie rozwiązaniem problemu, ale ra-
czej zafundowaniem sobie nowego. Wy-
starczy popatrzeć, jakie problemy z emi-
grantami mają teraz Francuzi czy Niem-
cy.

(Pełna treść wywiadu z Piotrem Dudą

zostanie opublikowana w najbliższym

biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pra-

cy)

Aż 19 osób odpowiada za listo-

padową katastrofę w kopalni Ha-

lemba, w której śmierć poniosło

23 górników. W kopalni docho-

dziło do skandalicznych zanie-

dbań - takie są ustalenia komisji

Wyższego Urzędu Górniczego.

- Przy moim 25-letnim doświadcze-
niu zawodowym po raz pierwszy spo-
tkałem się z sytuacją, w której w jednym
miejscu aż tyle razy zostały naruszone
przepisy. Jeden wielki bałagan. Wobec
winnych na pewno nie będzie żadnej ta-
ryfy ulgowej - zapewnił podczas prezen-
tacji efektów prac komisji stojący na jej
czele prezes WUG, Piotr Buchwald.

Już w lutym 2006 r. pojawiły się sy-
gnały o zagrożeniu katastrofą. Na tej sa-
mej ścianie, gdzie półtora roku później
zdarzyła się tragedia, doszło do tąpnię-

cia. Wtedy jednak po 111 godzinach ak-
cji ratowniczej udało się wydostać stam-
tąd cudem ocalałego górnika, Zbignie-
wa Nowaka. Po tąpnięciu do chodnika
zaczął przedostawać się metan i nadzór
górniczy zdecydował o zaniechaniu wy-
dobycia na tej ścianie. Na dole został jed-
nak sprzęt wart 17 mln zł. Jego wydoby-
cie zlecono prywatnej firmie Mard.

W sierpniu 2006 r. pracownicy Mar-
du rozpoczęli likwidację ściany. Naj-
pierw wydobyli na powierzchnię kom-
bajn i zlikwidowali przenośnik ściano-
wy. Do wywiezienia na powierzchnię
pozostało jeszcze 220 obudów zmecha-
nizowanych. Od 17 do 21 listopada wy-
dobyto ich 22. 21 listopada o godz. 16.30
nastąpił wybuch. Od uduszenia, a także
poparzenia i urazów mechanicznych,
zginęło 23 górników.

Raport WUG-u nie pozostawia suchej
nitki na przebiegu podziemnych prac. W
dniach przed katastrofą czujniki aż 44
razy alarmowały o przekroczeniu w
chodniku stężenia metanu, z czego aż 9
alarmów dotyczyło przekroczeń w gra-
nicach wybuchowości. Ale wbrew prze-
pisom górników ani razu nie wycofano.
Robót nie przerwano również w dniu tra-
gedii, a wtedy czujniki 3 razy wskazy-
wały na konieczność zaniechania prac.
Co więcej, czujniki były ustawione w
prądzie powietrza, aby zafałszować ich
wskazania. - To ewidentne naruszenie za-
sad techniki górniczej - ocenił wicepre-
zes WUG, Piotr Litwa.

Prace komisji nie dały jednoznacznej
odpowiedzi, skąd pochodziła iskra za-
palająca metan, która doprowadziła do
wybuchu tego gazu oraz pyłu węglowe-
go. Mogła go spowodować awaria jed-

nego z urządzeń energetycznych,  które
były, co potwierdziła późniejsza kontro-
la, w fatalnym stanie. Iskrę mogła też po-
wstać z powodu tarcia skał zwałowych
lub endogenicznego pożaru w skałach.

Prace komisje wskazały na panujący
na dole kopalni bałagan i błędy. Kopal-
nia w ogóle nie zorganizowała transpor-
tu rozmontowanych obudów, więc gór-
nicy stawiali je u wylotu chodnika. To
do reszty zakłóciło obieg powietrza i
mogło przyczynić się do wybuchu. Pod-
czas prac nie neutralizowano pyłu wę-
glowego. Było go tam tyle, że starczyło-
by na trzy wybuchy o podobnej sile. Gdy-
by zgodnie z przepisami stosowano pył
kamienny, ofiar mogłoby być mniej.

Raport komisji obciąża błędami 19
osób. 3 z nich to pracownicy Mardu, a
16 to przedstawiciele kopalni Halemba -
pięć osób z jej kierownictwa, w tym dy-
rektor kopalni, i jego zastępcy, a także
osoby z wyższego, średniego i niższego
dozoru górniczego. Niektórzy z nich
przeszli już na emerytury, ale większość
nadal pracuje. Kompania Węglowa, do
której należy Kopalnia Halemba, praw-
dopodobnie wyciągnie sankcje dyscy-
plinarne wobec winnych zaniedbań.  Nie-
zależne śledztwo w sprawie katastrofy
w Halembie prowadzi też gliwicka pro-
kuratura okręgowa. Dotychczas posta-
wiła ona zarzuty czterem osobom z ko-
palni i firmy Mard, dwie z nich pozosta-
ją dotąd w areszcie. Podejrzanym zarzu-
cono sprowadzenie niebezpieczeństwa
dla życia i zdrowia wielu osób, a także
m.in. fałszowanie dokumentacji. Grozi
im maksymalnie do ośmiu lat więzienia.

Wojciech Gumułka

7 czerwca - w święto Boże-

go Ciała - Sekcja Krajowa

Pracowników Handlu NSZZ

„Solidarność” przeprowadzi-

ła ogólnopolską akcję prote-

stacyjną, polegającą na „wło-

skim strajku”.

Do akcji przystąpiła część placówek
wiodących sieci handlowych: Real,
Tesco, Lidl, Albert oraz sklepy Spo-
łem i małe prywatne sklepiki. W cią-
gu dnia spontaniczną decyzję o przy-
stąpieniu do strajku podejmowały ko-
lejne sklepy, a do związkowców dołą-
czali pracownicy, nie będący członka-
mi "Solidarności".  Akcja miała poka-
zać, że pracownicy hipermarketów po-
trafią i chcą walczyć o swoje prawa.

- W proteście wzięła udział ponad
połowa pracujących w tym dniu osób.
Tak duży odzew świadczy o tym, że
walka o lepsze warunki pracy w han-
dlu oraz wolne niedziele i święta ma
poparcie - mówi przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Pracowników Handlu
NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara.

Przewodniczący podkreśla, że po raz
pierwszy grupa zawodowa, której ze
względu na charakter pracy trudno
wyegzekwować należne prawa i któ-
ra bardzo często narażona jest na mob-
bing udowodniła, że potrafi upomnieć
się o godne traktowanie. Przerwała
milczenie i strach przed utratą zatrud-
nienia.

Bujara dodaje, że protest pracowni-
ków handlu zyskał poparcie społecz-
ne, co pokazały przeprowadzone w
tym dniu badania. - Słowa wsparcia
przekazywali nam też klienci - doda-
je.

W wielu sklepach doszło do incy-
dentów ze strony pracodawców, któ-
rzy monitorowali stanowiska pracy i
grożąc zwolnieniem próbowali zastra-

szyć protestujących pracowników. W
dużych sklepach "strajkujące" kasjer-
ki bardzo szybko zastępowano pra-
cownikami z agencji zatrudnienia lub
studentami.

Najwięcej przykrości spotkało pra-
cowników katowickiego Carrefoura,
gdzie do akcji przystąpiła większość
personelu. - Kasjerkom, które rozpo-

Wielki bałagan,
który zabił

Rozmowa z przewodniczącym ZR Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”
Piotrem Dudą.

Podwyżki receptą na emigrację

częły włoski strajk i ręcznie wstuki-
wały kody towarów zrobiono zdjęcia,
a następnie przesunięto je do działów
sprzedaży - opowiada przewodniczą-
cy "S" w Carrefour Katowice, Krzysz-
tof Czaja. - O godzinie jedenastej na
linii kas nie było już żadnego pracow-
nika Carrefour, wszyscy zastąpieni
zostali pracownikami firmy Job Servi-
ce.

Zdaniem przewodniczącego protest
zyskał też ciche poparcie kadry kierow-
niczej. Protestujące kasjerki obawiają
się jednak konsekwencji. Alfred Bu-
jara zapowiada, że jakiekolwiek sank-
cje w stosunku do protestujących pra-
cowników spotkają się ze zdecydowa-
ną reakcją "Solidarności".

 Agnieszka Konieczny

Pracownicy marketów
przełamali strach

Kasjerki katowickiego Carrefoura, które przystąpiły

do włoskiego strajku spotkało wiele przykrości

Państwowa Inspekcja Pracy prze-
prowadziła kontrolę w firmie
"Mard". Inspektorzy stwierdzili:
- przypadki ukrywania wypadków

przy pracy,
- nieprawidłowości w szkoleniach,
- nieprawidłowości w zakresie

wyposażenia załogi w odzież i
obuwie robocze

- błędy w ewidencji czasu pracy
- oraz czasu pracy
- ciągłe zawieranie umów o pracę

na czas określony,
- nieprzestrzeganie wymogów do-

tyczących urlopów,
- niewypłacanie dodatków: za pra-

cę nocą, w szkodliwych warun-
kach i za nadgodziny.

Wobec winnych nie będzie żadnej taryfy ulgowej

- zapewnia prezes WUG Piotr Buchwald (z prawej)
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Poniżej publikujemy fragmen-

ty uzasadnienia wyroku skazu-

jącego członków plutonu spe-

cjalnego, którzy w grudniu 1981

r. podczas pacyfikacji kopalń

„Wujek” i „Manifest Lipcowy”

strzelali do strajkujących gór-

ników zabijając dziewięciu z

nich i raniąc wielu innych.

(...) Proces ten i zapadły wyrok, co
należy stwierdzić z przykrością, pomi-
mo żmudnej pracy sądu, nie czyni w
pełni zadość społecznemu poczuciu
sprawiedliwości, albowiem prawdopo-
dobnie do końca nie zostaną wyjaśnio-
ne wszystkie mechanizmy i decyzje,
jakie legły u podstaw użycia broni pal-
nej wobec strajkujących załóg zakładów
pracy. (...)

(...) Po raz pierwszy broń palna zo-
stała użyta w dniu 15 grudnia 1981 roku
w kopalni "Manifest Lipcowy" w Ja-
strzębiu Zdroju, kiedy to postrzelono
czterech górników. Pomimo tego faktu
i wbrew obowiązującym przepisom
prawa, nie tylko nie przeprowadzono
postępowania wyjaśniającego, kto kon-
kretnie i w jakich okolicznościach strze-
lał, nie zabezpieczono użytej broni, nie
rozliczono amunicji, ale następnego
dnia do działań w kopalni "Wujek" po-
nownie wysłano funkcjonariuszy mili-
cji, wyposażonych w broń palną z amu-
nicją ostrą. (...)

(...)W grudniu 1981 roku zasady or-
ganizacji i działania Milicji Obywatel-
skiej regulowały przepisu dekretu z dnia
21 grudnia 1955 roku. Funkcjonariu-
sze MO, byli wyposażeni m.in. w broń
palną. Zasady użycia broni przez mili-
cjanta regulowały przepisy dekretu o or-
ganizacji i zakresie działania MO, w po-
wiązaniu z rozporządzeniem ministra
spraw wewnętrznych z tej samej daty
w sprawie określenia przypadków, w
których dopuszczalne jest użycie broni
przez Milicję Obywatelską oraz trybu
postępowania przy użyciu broni. Zda-
niem sądu, przepisy wspomnianych ak-
tów prawnych mają decydujące znacze-
nie dla oceny zasadności i sposobu uży-
cia broni w czasie działań pacyfikacyj-
nych w dniach 15 i 16 grudnia 1981
roku. Milicja Obywatelska miała pra-
wo użycia broni jako środka ostatecz-
nego, dopuszczalnego tylko w sytuacji,
gdy użycie innych środków przymusów
nie było wystarczające i jedynie w okre-
ślonych przypadkach, w celu uniemoż-
liwienia popełnienia niebezpiecznego
przestępstwa, albo w celu obezwładnie-
nia niebezpiecznego przestępcy lub uda-
remnienia jego ucieczki. Użycie broni
nie mogło mieć na celu pozbawienia
życia i powinno następować w sposób
wyrządzający możliwie najmniejszą
szkodę osobie, przeciwko której broni
użyto, a zarazem bez narażenia życia i
zdrowia innych osób.(...)

(...)Rozporządzenie przewidywało
dziewięć przypadków uzasadniających
użycie broni. Funkcjonariusz MO mógł
użyć broni m.in. w obronie własnej oraz
w celu odparcia bezpośredniego i gwał-
townego zamachu na życie innej oso-
by. Ponieważ na tę podstawę prawną
użycia broni powoływali się oskarżeni,
sąd zaniecha cytowania pozostałych

ośmiu przypadków, jako nie mających
znaczenia w niniejszej sprawie. O każ-
dym przypadku użycia broni funkcjo-
nariusz milicji zobowiązany był nie-
zwłocznie zawiadomić swojego prze-
łożonego, a ten zobowiązany był do
zbadania, czy użycie broni nastąpiło
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy skutkiem użycia bro-
ni była śmierć lub uszkodzenie ciała
człowieka, lub gdy użycie broni było
niezgodne z przepisami, przełożony wi-
nien był niezwłocznie poinformować
właściwego prokuratora.(...)

(...)Wyjazd był zaplanowany i nie
następował w trybie alarmowym, a
funkcjonariusze plutonu specjalnego
zabrali ze sobą specjalistyczne wypo-
sażenie w postaci nożyc do cięcia me-
talu, siekier, łomów, lin i karabińczy-
ków. Posiadali także elementy wypo-
sażenia indywidualnego, tj. maski prze-
ciwgazowe, pałki, miotacze gazowe,
granaty łzawiące, rakietnice a także
odróżniające je od innych pododdzia-
łów kaski spadochronowe w kolorze se-
ledynowym bez przyłbic, mundury po-
lowe i buty skoczków spadochrono-
wych; nie posiadali tarcz. Ponadto,
zgodnie z poleceniem komendanta wo-
jewódzkiego MO, członkowie plutonu
specjalnego, jak do każdej akcji w któ-
rej brali udział, pobrali broń palną z ostrą
amunicją w postaci przydzielonych im
indywidualnie pistoletów maszyno-
wych PM-63, tzw. raków.(...)

(...)Wbrew twierdzeniom oskarżo-
nych, milicjanci nie byli atakowani
przez górników w sposób zagrażający
ich życiu. Wielu spośród postrzelonych
górników w momencie doznania ura-
zów nie znajdowało się na placu przed

kotłownią lub w oknach i na dachu tego
budynku, lecz w znacznej odległości od
milicjantów, nie stanowiąc dla ich ży-
cia i zdrowia żadnego zagrożenia. Tak
na przykład Józef Czekalski, zastrze-
lony, i Marian Giermuziński, byli usy-
tuowani w momencie postrzału bezpo-
średnio obok stacji trapu przy płocie, w
odległości co najmniej 30 metrów od
funkcjonariuszy sił porządkowych, skąd
milicjanci przyglądali się ruchowi mi-
licji na zewnątrz kopalni. Władysław
Wójcik został postrzelony w chwili od-
wrotu górników, gdy przez nieuwagę

pozostał sam na placu przed kotłownią.
Wówczas ukrył się za filarem budynku
wagi, po chwili został postrzelony w
nogę. Stanisław Płatek w momencie
postrzelenia stał odwrócony tyłem do
milicjantów, nie stanowiąc dla nich żad-
nego zagrożenia. Zdaniem sądu, strza-
ły oddali wszyscy zasiadający na ławie
oskarżonych funkcjonariusze plutonu
specjalnego, a przynajmniej zmowa
milczenia nie pozwala dokonać ustaleń
przeciwnych.(...)

(...)Przeprowadzone oględziny i sek-
cja zwłok wykazały, że obrażenia mia-
ły charakter śmiertelny. W odniesieniu
do czterech ofiar biegli nie wypowie-
dzieli się, co do kalibru pocisków jaki-
mi spowodowane zostały obrażenia cia-
ła. Zbigniewa Wilka - 9 mm, Krzysz-
tofa Gizy - 9 mm, Joachima Gnidy -
zbliżony lub przekraczający 10 mm,
Jana Stawisińskiego - zbliżony do 10
mm. W pozostałych przypadkach usta-

lono jedynie średnicę ran postrzało-
wych. W pisemnej opinii biegli wypo-
wiedzieli się, że obrażenia spowodowa-
ne były strzałami oddawanymi z odda-
li, z broni kalibru zbliżonego do 9 mm.
Były to postrzały przeszywające gło-
wę oraz tułów, a w jednym przypadku
szyję. Kanały postrzałów biegły na ogół
poziomo; w jednym przypadku strzały
oddane były w plecy ofiary. Z opinii
sądowo-lekarskich wynika w sposób
jednoznaczny, że postrzały zadane zo-
stały w ważne dla życia miejsca anato-
miczne, co przemawia za zamierzoną
celnością oddawanych strzałów.(...)

(...)Całościowa ocena przedstawio-
nych wyżej dowodów świadczy, że w
dniu 16 grudnia 1981 każdy z oskar-
żonych, wyjeżdżając do działań w ko-
palni "Wujek", pobierał własny egzem-
plarz broni PM-63, a oskarżony Cie-
ślak P-64. Gdyby bowiem oskarżeni
pobierali, jak twierdzą, pierwszy lep-
szy wolny egzemplarz pistoletu ma-
szynowego, zaginięcie książki wyda-
nia broni, z odnotowaniem numeru eg-
zemplarza zdanego, a tym bardziej roz-
kaz przestrzelenia broni, nie miałyby
żadnego logicznego uzasadnienia. Po-
wstaje pytanie, po co przestrzeliwać
broń, skoro i tak nie można jej przy-
porządkować konkretnej osobie, bo
doszło do jej przemieszania? Po co
niszczyć lub ukrywać dokumentację z
numerami z danej broni, skoro - jak
twierdzą oskarżeni - żaden z nich nie
strzelał do górników i nikomu nie
uczynił krzywdy? Po co w końcu pod-
mieniono egzemplarze broni, przeka-
zane do badań balistycznych, skoro
żaden z oskarżonych nie poczuwa się
do winy? Co do miejsca, czasu i oko-
liczności oddania strzałów przez oskar-
żonych, sąd w znacznej mierze oparł
się na zeznaniach świadków Jacka Ja-
worskiego, Jerzego Hierzyka i Ry-
szarda Szafirskiego.(...)

(...)Poszczególni oskarżeni, oddając
strzały czy to w powietrze czy pod nogi
górników, czy w końcu w ich kierun-
ku, rozciągając użycie broni w dłuż-
szym odstępie czasowym, nie wycofu-
jąc się z terenu kopalni aż do zakończe-
nia działań pacyfikacyjnych, a wresz-
cie widząc skutki oddanych strzałów w
postaci rannych i zabitych górników,
bez większego trudu mogli przewidzieć
tragiczny efekt zbiorowego współdzia-
łania.(...)

(...)Co jednak znamienne i wymaga-
jące zdaniem sądu szczególnego pod-
kreślenia, to fakt, że żaden z milicjan-
tów nie doznał obrażeń ciała na skutek
postrzału. Okoliczność ta dowodzi jed-
noznacznie - o czym zeznawali górni-
cy - że w momencie oddawania strza-
łów walczące strony nie były przemie-
szane i dzieliła je co najmniej taka odle-
głość, która zabezpieczała funkcjona-
riuszy nie tylko przed skutkami postrza-
łu bezpośredniego, ale i rykoszetu.(...)

(...)Dowódca plutonu specjalnego
Romuald Cieślak zwracał się do Kazi-
mierza Wilczyńskiego trzykrotnie o
zgodę na użycie broni. Zgody nie otrzy-
mał. Wówczas sam podjął decyzję o
użyciu broni i wypowiadając słowa
"chłopaki walimy" oddał co najmniej
jeden strzał z pistoletu służbowego P-
64. Po chwili doszło do oddania strza-
łów przez innych funkcjonariuszy plu-
tonu. Strzały te były rozciągnięte w dłuż-
szej perspektywie czasowej.(...)

(...) 28 grudnia 1981 roku i począt-
kiem 1982 roku 23 członków plutonu
specjalnego zostało awansowanych na
wyższy stopień służbowy i przeszere-
gowanych do grup o wyższym dodat-
ku służbowym, z tym, że oskarżonego
Cieślaka awansowano na stopień star-
szego chorążego z dniem 19 grudnia
1981 na wniosek płk. Gruby. Awansu
nie otrzymali Czesław Bandziul i Ma-
ciej Przybylski, a zatem jedyni człon-
kowie plutonu specjalnego, którzy nie
uczestniczyli w odblokowaniu kopalń
"Manifest Lipcowy" i "Wujek". W póź-
niejszym czasie, w maju 1982 r. Leszek
Grygorowicz i Furtak, Nycz, Ślusa-
rek, Jasiński, Warecki, Berdyn, Ro-
sowski, Ratajczyk, Wróbel, Rau,
Huber, Włodarczyk, Szulc, Gaik, Bi-
lewicz i Nowak zostali odznaczeni
medalami i odznakami za zasługi w
ochronie porządku publicznego bądź
obronności. Z kolei z dniem 22 grudnia
1981 roku oskarżony Marian Okrut-
ny został awansowany na stopień pod-
pułkownika.(...)

(...) Przestępstwo popełniane przez
oskarżonych w kopalni "Manifest Lip-
cowy" i w kopalni "Wujek" należy
uznać za zbrodnie komunistyczne w
rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrod-
ni Przeciwko Narodowi Polskiemu.(...)

Górnicy bronili kopalni

Wyroki dla zomowców skaza-

nych za pacyfikacje kopalń

„Manifest Lipcowy” i „Wujek”

są za niskie!

Tak uznało aż 61 proc. uczestniczą-
cych w naszej internetowej sondzie.
Jako sprawiedliwe uznało je 27 proc.
internautów. Tylko 6 proc. uważało, że
zasądzone kary są za wysokie. Tyle
samo osób nie miało zdania w tej spra-
wie.

Na stronie www.solidarnosc-kat.pl
jest już kolejna sonda. Tym razem py-
tamy o wcześniejsze emerytury.    wg

Zasługiwali na wyższe kary

Uzasadnienie wyroku skazującego jest zgodne z ustaleniami

badań dotyczących stanu wojennego prowadzonych przez

Instytut Pamięci Narodowej i pokazuje prawdę o tragicznych

wydarzeniach grudnia 1981 r.

Romuald Cieślak - 11 lat po-
zbawienia wolności.

Grzegorz Berdyn, Maciej
Szulc, Grzegorz Włodarczyk,
Antoni Nycz, Henryk Huber,
Zbigniew Wróbel, Józef Rak,
Marek Majdak, Edward Rataj-
czyk, Bonifacy Warecki, Grze-
gorz Furtak, Krzysztof Jasiński
- 5 lat pozbawienia wolności, ze
względu na amnestię kara zostanie
złagodzona o połowę.

Andrzej Bilewicz, Ryszard
Gaik - 3 lata więzienia.
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Krajowy Sekretariat Zasobów

Naturalnych i Gospodarki

Wodnej NSZZ „Solidarność” z

upoważnienia Komisji Krajowej

od kilku miesięcy prowadzi

spór z ministrem środowiska.

Powodem sporu jest brak dialogu
z sekcjami zrzeszonymi w KSZNiG,
dotyczącego decyzji budżetowych
wpływających bezpośrednio na poli-
tykę płacową regionalnych zarządów
gospodarki wodnej i parków narodo-
wych.

Związkowe pikiety zorganizowa-
ne w ubiegłym miesiącu przed Mini-
sterstwem Środowiska i Kancelarią
Premiera RP okazały się bezskutecz-
ne.

- To paradoks, że premier do roz-
mów z nami upoważnił prezesa Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
z którym na krótko wcześniej prowa-
dziliśmy zakończone fiaskiem nego-
cjacje - mówi Roman Pęcherzewski,
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność" Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gli-
wicach oraz członek Sekcji Krajowej
Pracowników Gospodarki Wodnej -

Pracownicy sektora, otrzymują żenu-
jąco niskie wynagrodzenia, są bardzo
zdeterminowani i w tej sytuacji strajk
w gospodarce wodnej stanie się fak-
tem.

Rozgoryczeni związkowcy mówią,
że ministerstwo potrafi skupić na nich
swoją uwagę i docenić ich pracę tyl-
ko podczas dużych powodzi, takich
jak ta w 1997 roku. Wskazują, że re-
sort gospodaruje drugim pod wzglę-
dem wielkości majątkiem Skarbu
Państwa. W siedmiu regionalnych
zarządach gospodarki wodnej w kra-
ju zatrudnionych jest 3,5 tys. pracow-
ników. Pracownicy fizyczni otrzymu-
ją wynagrodzenia w wys.1000 zł net-
to, natomiast płace inżynierów z dłu-
goletnim stażem pracy kształtują się
w granicach 1500 zł netto.

- To jest śmiechu warte, by ludzie,
którzy ponoszą odpowiedzialność za
gospodarowanie takim ogromnym
majątkiem, otrzymywali głodowe
stawki za swoją pracę. Jesteśmy dys-
pozycyjni przez 24 godz. na dobę. Nie
mamy przerw świątecznych. W za-
mian jesteśmy lekceważeni przez mi-
nistra środowiska - mówi Roman Pę-
cherzewski.   Beata Gajdziszewska

- Nastąpiło zbliżenie stano-

wisk - tak pierwszą turę nego-

cjacji z udziałem mediatora

komentuje przewodniczący

„Solidarności” w Przedsię-

biorstwie Komunikacji Miej-

skiej w Jaworznie, Marek

Marcinów. Kolejne rozmowy

zaplanowane zostały na 13

czerwca.

Trwający od wielu tygodni spór
zbiorowy dotyczy przede wszyst-
kim kwestii płacowych W ciągu

kilku ostatnich lat pracownicy
otrzymali tylko jedną niewielką
waloryzację wynagrodzeń.

- Średnia płaca kierowcy wynosi
1600 - 1800 zł brutto, a mechanicy
zarabiają jeszcze mniej - mówi prze-

Poniżający „casting”! Nadzieja

na porozumieniePracownicy kadr i płac Gór-

nośląskigo Zakładu Energe-

tycznego S.A. (Vattenfall), w

ramach trwającej w zakładzie

od 2004 roku restrukturyzacji

zatrudnienia, zostali zachęce-

ni do udziału w „castingu”,

który miał wyłonić spośród

nich osoby do objęcia łączo-

nych stanowisk pracy.

W celu przeprowadzenia nowej re-
krutacji wynajęto firmy, które pod-
dały pracowników badaniom kom-
petencyjnym i psychologicznym.
Okazało się, że ci, którzy do tej pory
przez lata wzorowo wykonywali
swoje obowiązki, teraz nie nadają się
do pracy. Wkrótce do podobnego
"castingu" ma przystąpić następnych
80 osób zatrudnionych w pionie księ-
gowości i finansów.

GZE Vattenfall zostało sprywaty-
zowane w 2001 roku. 3 lata później
w firmie rozpoczęły się restruktury-
zacja i zwolnienia, w wyniku których
do tej pory zredukowano załogę o
50 proc. Aby utrzymać niską liczbę
etatów, GZE zatrudnia osoby z agen-
cji pracy tymczasowej. A zwalniani
są głównie starsi pracownicy, po 40.
roku życia. Do tej pory redukcje eta-
tów odbywały się na jasnych zasa-
dach, gwarantujących pracownikom
godne odejścia. Mimo to, ciągła
groźba zwolnień jest przyczyną stra-
chu i psychozy wśród tych, którzy
w zakładzie pozostali. Dodatkowo,
mają oni coraz więcej obowiązków.
Pracują w nadgodzinach, niejedno-
krotnie w domu. Jednak ostatnie
wydarzenia wywołały wśród zatrud-
nionych ogromne emocje i upoko-
rzenie.

Około 20 pracowników, którzy

wzięli udział w "castingu" świetnie
zna księgowość płacową i tematycz-
ne programy komputerowe. Zostali
oni poinformowani o zasadach na-
boru, ale nie o warunkach pracy i
płacy w przypadku ich pozytywnej
oceny w cza-
sie rekrutacji.
Natomiast
od począt-
ku było ja-
sne, że oso-
by, które nie
sprosta-

ją "castingowi", zostaną zwolnione.
- mówi przewodnicząca międzakła-
dowej "S" Danuta Garbusińska -
W trakcie badań musieli wypełnić te-
sty z zakresu wykonywanej obecnie
pracy, a nawet rozwiązywać zadania
matematyczne z zakresu szkoły pod-
stawowej. Pracowników rachuby eg-
zaminowano ze znajomości języka
angielskiego. Po "castingu" propo-
zycję pracy otrzymało pięciu "sta-
rych" pracowników. Dwóch z nich
ją odrzuciło, bo nie wyobraża sobie
pracy w nowych warunkach. Za to
przyjęto w poczet pracowników oso-
by, które brały udział w konkursie, a

do niedawna były zatrudnione w fir-
mie z agencji pracy tymczasowej.

W konkursie na szefa działu bez-
konkurencyjna okazała dwudziesto-
paroletnia osoba z zewnątrz, z ma-
łym stażem pracy. O tej funkcji mo-
gły tylko pomarzyć osoby znające
firmę od "podszewki", wśród któ-
rych był dotychczasowy kierownik.

Jeszcze w czasie trwania "castin-
gu", firma przeprowadzająca tę re-
krutację zamieściła w internecie
ogłoszenie o naborze do pracy osób

z zewnątrz....
Rozgoryczeni pracowni-

cy uważają, że polityka fir-
my zmierza do tzw. "prze-
wietrzenia" czyli wymia-
ny załogi na nową, młod-
szą. A wszystkie te po-
niżające działania, pro-
wadzone są w "białych
rękawiczkach". Zastana-
wiają się czy jest sens
przystępować do kon-
kursu i czy warto praco-
wać w takiej firmie.

- Rekrutacja we-
wnętrzna jest fikcją i po-

zorem - podobnego zdania jest Da-
nuta Garbusińska. - Upokarza do-
świadczonych pracowników i "udo-
wadnia" im nieprzydatność do dal-
szej pracy. Wtedy też pracodawca ma
powód do zlecenia rekrutacji ze-
wnętrznej na wolne miejsca pracy i
bez skrupułów to uczynił. Rozumie-
my potrzebę restrukturyzacji, ale nie
na takich zasadach. Nasze propozy-
cje, żeby zaniechać nieakceptowa-
nych przez pracowników zasad na-
boru, jak dotąd nie przyniosły rezul-
tatów.

Beata Gajdziszewska

Od półtora do dwóch razy wy-

ższe odprawy od proponowa-

nych przez kierownictwo Air

Products Gazy wynegocjowali

przedstawiciele „Solidarności”

BOC Gazy dla pracowników,

którzy w efekcie fuzji BOC Gazy

i AP Gazy zostaną objęci tzw.

planem integracji. Dla większo-

ści ów plan niestety będzie

oznaczał zwolnienia.

To efekt zmian właścicielskich na
europejskim rynku gazów technicz-
nych. Sprzedaż BOC Gazy (przycho-
dy w 2006 r. na poziomie 479 mln zł,
zysk 144 mln zł) znacznie mniejszej
w Polsce AP Gazy (sprzedaż w 2006
r. - 42 mln zł, ale grupa Air Produts
działa w 15 krajach europejskich) była
jednym z warunków postawionych
przez unijne instytucje antymonopo-
lowe podczas połączenia Linde Gro-
up z BOC Group Plc. Amerykanie z
Air Products zapłacili za polską spół-
kę BOC 370 mln euro (1,4 mld zł).
Transakcja została sfinalizowana 1
maja.

Dwa tygodnie później podpisano

program wsparcia i odpraw, przewi-
dujący wypłacanie pracownikom
zwalnianym w ramach planu integra-
cji dodatkowo od 3 do 12 miesięcz-
nych pensji. Wysokość odpraw zależ-
na jest od stażu pracy zwalnianych.
Najmniej dostaną osoby pracujące w
BOC Gazy do 2 lat, najwięcej - mo-
gący pochwalić się stażem 30-letnim.
Jednocześnie zarząd Air Products za-
deklarował dla zwalnianych wspar-
cie w przekwalifikowaniu (np. szko-
lenia we wrocławskiej Szkole Spawa-
nia AP) oraz pomoc w przygotowa-
niu do poszukiwania pracy. Program
wsparcia i odpraw ma obowiązywać
przez półtora roku.

- Będziemy starać się, aby liczba
ofiar integracji była jak najmniejsza -
mówi Adam Myrta, przewodniczą-
cy "Solidarności" BOC Gazy w Sie-
wierzu. - Tym, którzy będą zmuszeni
opuścić nasz zakład chcieliśmy stwo-
rzyć jak najlepsze warunki ponowne-
go startu na rynku pracy. Dlatego tak
ważne było  zobowiązanie nowego
pracodawcy do wzięcia odpowie-
dzialności za przekwalifikowanie
zwalnianych osób.

Pracownicy jaworznickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Miejskiej mają nadzieję, że negocjacje z udziałem mediatora

zakończą się podpisaniem porozumienia

Głodowe pensje

w gospodarce wodnej

Kierownictwo AP Gazy początko-
wo proponowało jedynie tracącym
pracę odprawy w wysokości od 2 do
6 miesięcznych pensji.

- Sprzedaż BOC Gazy to doskona-
ły przykład niebezpieczeństw jakie w
skali lokalnej niesie globalna gospo-
darka - dodaje Małgorzata Benc, sze-
fowa Biura Terenowego Śląsko-Dą-
browskiej "S" w Zawierciu. - O fuzji
Linde i BOC postanowiono w Lon-
dynie, o sprzedaży polskiej spółki za-
decydowano w Brukseli, a pracę stra-
cą pracownicy w Siewierzu, Gdań-
sku lub Wrocławiu.

Podczas spotkania kierownictwa
AP Gazy ze związkowcami ustalono,
że w najbliższym czasie pracownicy
dawnych zakładów BOC Gazy wy-
biorą swoich reprezentantów do Eu-
ropejskiej Rady Zakładowej Air Pro-
ducts. Postanowiono również zorga-
nizować w najbliższą sobotę (16
czerwca) pierwsze spotkanie dla
wszystkich pracowników AP Gazy w
Polsce. Będzie to piknik rodzinny
połączony z turniejem piłkarskim.

(zaw)

Trudna gazowa fuzja

- Od początku było jasne, że osoby,

które nie sprostają castingowi

zostaną zwolnione - informuje

Danuta Garbusińska

wodniczący i podkreśla, że udało się
poprawić wizerunek firmy, ale od-
było się to kosztem zatrudnionych
w niej pracowników, którym m.in.
odebrano szereg przywilejów.

Marek Marcinów podkreśla, że z
powodu niskich płac pracownicy
sami odchodzą z przedsiębiorstwa.
- Brakuje już kierowców i mecha-
ników - dodaje przewodniczący.

Związkowcy mają nadzieję, że
negocjacje zakończą się podpisa-
niem porozumienia. Jeżeli nie - po-
zostaje akcja protestacyjna. Refe-

rendum strajkowe przeprowadzone
zostało 5 czerwca. Wzięło w nim
udział 78 proc. uprawnionych do
głosowania, a 88 proc. z nich opo-
wiedziała się za strajkiem.

(ak)



Radzimy 7Nr 23  (608) • 12 czerwca 2007 r.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, 40-286 Katowice, ul. Floriana 7; www.solidarnosc-kat.pl; e-mail:region@solidarnosc-kat.pl; tel. centrala: 032 353-84-25; Sekretariat Ogólny
ZR: tel./fax 032 253-78-00; Biuro Przewodniczącego: tel. 032 258-98-56, tel./fax 032 253-73-73; Biuro Ekonomiczno-Prawne: tel. 032 253-75-08, e-mail: prawne@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Rozwoju i
Szkoleń Związkowych oraz Współpracy Zagranicznej: Biuro Szkoleń i Zagraniczne, tel./fax 032 253-87-62; e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl; Rozwój Związku, tel. 032 353 84 25 wew. 226, e-mail:
organizator@solidarnosc-kat.pl; Biuro ds. Ewidencji Związkowej: tel./fax 032 206-85-20; Biuro ds. Pośrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej - Związkowe Biuro Pośrednictwa Pracy: tel./fax 032 206-89-04;
e-mail: biuropracy@solidarnosc-kat.pl; Biuro Finansowo-Księgowe: tel./fax 032 253-76-70, Rozliczenie składek Związkowych, tel. 032 206-85-77; Biuro Administracyjne: tel. 032 353-84-25 wew. 199/499;
Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeństwa Pracy (BHP): 032 353-84-25 wew. 107; Regionalna Komisja Rewizyjna: tel./fax 032 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosc-kat.pl;
Biura Terenowe ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 032 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosc-kat.pl; Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 032 230-89-30, tel./ fax 032 231-25-27,
e-mail: gliwice@solidarnosc-kat.pl; Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 032 473-19-74 i 032 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosc-kat.pl; Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 032 615-17-11,
e-mail: jaworzno@solidarnosc-kat.pl; Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 032 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosc-kat.pl; Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 032 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosc-kat.pl;
Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 032 266-47-64, tel./fax 032 363-17-15, e-mail: sosnowiec@solidarnosc-kat.pl; Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 032 285-34-68 i 032 285-19-69,
e-mail: tarnowskiegory@solidarnosc-kat.pl; Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/03, tel./fax 032 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosc-kat.pl; Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 032 275-39-02, e-mail: za-
brze@solidarnosc-kat.pl; Zawiercie, ul. 11 Listopada 2a, tel./fax 032 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosc-kat.pl;

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI • ISSN 1732-3940 • Wydawca: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” • Adres redakcji: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 032-253-72-54
Redaguje zespół: Beata Gajdziszewska (Redaktor naczelny), Agnieszka Konieczny; Redaktor techniczny: Krzysztof Woźniak; Skład i łamanie: Krzysztof Woźniak • e-mail: tygodnik@solidarnosc-kat.pl
Druk: Agora Poligrafia sp. z o.o., Tychy • Numer zamknięto: 11 czerwca 2007 r.

Pracodawcy i związkowcy

przeciw pomostówkom. Fir-

my nie będą chciały płacić

wyższych składek. Rząd nie

ma wykazu prac szkodliwych.

Związkowcy i pracodawcy kryty-
kują przygotowany przez rząd pro-
jekt ustawy o emeryturach pomosto-
wych, zarzucając mu brak zgodno-
ści z konstytucją. Zapowiadają, że
jeśli ustawa zostanie uchwalona
przez Sejm w obecnym kształcie,
zaskarżą ją do Trybunału Konstytu-
cyjnego. W przypadku nieuwzględ-
nienia swoich postulatów związki
zawodowe zapowiadają strajki w
całym kraju.

Najwięcej emocji wywołuje fakt,
że rząd nie przedstawił jeszcze wy-
kazu prac uprawniających do eme-
rytur pomostowych, czyli do wcze-
śniejszego zakończenia aktywności
zawodowej. Według Romualda Po-
lińskiego, wiceministra pracy i po-
lityki społecznej, wykaz taki, podob-
nie jak w 1983 roku, zostanie wyda-
ny w formie rozporządzenia Rady
Ministrów.

- Stare rozporządzenie zostało
przygotowane w czasach obowiązy-
wania konstytucji z 1952 roku.
Obecnie obowiązuje ustawa zasad-
nicza z 1997 roku. Zgodnie z art. 67
ust. 1 zakres i forma zabezpieczenia
powinny być określone w ustawie -
wyjaśnia Krzysztof Pater, były mi-
nister polityki społecznej.

Podobnie uważają związki zawo-
dowe, które także zwracają uwagę
na niekonstytucyjność takiego roz-

wiązania. Według Zbigniewa Kru-
szyńskiego, członka prezydium
NSZZ Solidarność, wykaz powinien
być ustalony w czasie negocjacji.

- Podstawą do dalszych rozmów
powinien być ostatni wykaz prac w
szczególnych warunkach lub w szcze-
gólnym charakterze przygotowany
przez zespół ekspertów medycyny
pracy - dodaje Zbigniew Kruszyński.

- Naszym zdaniem nie jest możli-
we, aby o przyznaniu dużej grupie
obywateli szczególnych uprawnień
emerytalnych, które mają istotny
wpływ na stan finansów publicz-
nych, przez wiele lat decydował sa-
modzielnie rząd - dodaje Wiesława
Taranowska, wiceprzewodnicząca
Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.

Także organizacje pracodawców
domagają się, żeby wykaz był za-
łącznikiem do ustawy o emeryturach
pomostowych. Według Wojciecha
Nagela, eksperta BCC ds. ubezpie-
czeń społecznych, takie rozwiązanie
jest konieczne, gdyż wykaz dotyczy
zarówno praw emerytalnych pra-
cowników, jak też obowiązków pra-
codawców.

Prawa nabyte

Związki zawodowe nie chcą się
zgodzić, aby emerytury pomostowe
przysługiwały tylko części osób, które
w momencie wprowadzenia reformy
emerytalnej pracowały w warunkach
szczególnych lub wykonywały pra-
cę o szczególnym charakterze i które
wykonują tę pracę także dzisiaj. Z
uprawnień takich skorzystają bowiem

tylko te osoby, których praca znajdzie
się w wykazie przygotowanym przez
Radę Ministrów. Pozostałe nie tylko
będą musiały pracować do osiągnię-
cia powszechnego wieku emerytalne-
go, ale także nie otrzymają żadnej re-
kompensaty np. w postaci zwiększe-
nia kapitału początkowego.

- Według nas tak znaczne pogor-
szenie warunków przechodzenia na
emeryturę godzi w ich prawa nabyte,
a tym samym narusza konstytucję -
wyjaśnia Wiesława Taranowska.

Kontrowersyjne prawo

Wiele wątpliwości budzi fakt przy-
znania prawa do emerytur pomosto-
wych tylko osobom urodzonym w
latach 1949-1968. Według Wiesła-
wa Siewierskiego, przewodniczące-
go Forum Związków Zawodowych,
takie rozwiązanie spowoduje, że w
jednym zakładzie taką samą pracę
będą wykonywać osoby mające pra-
wo do emerytur pomostowych i po-
zbawione tego prawa.

Rząd proponuje, aby poczynając
od 1 stycznia 2008 r. pracodawcy za-
trudniający osoby wykonujące pra-
ce w szczególnych warunkach lub
charakterze płacili dodatkową skład-
kę za każdego zatrudnionego. Będzie
ona wynosić 3 proc. podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenie eme-
rytalne i rentowe. Organizacje pra-
codawców mają różne zdania na ten
temat. BCC i Konfederacja Praco-
dawców Polskich protestują prze-
ciwko zwiększaniu kosztów pracy.

- Obciążenie pracodawców dodat-
kowymi kosztami pracy spowodu-

Emerytury pomostowe mogą trafić

do Trybunału

Od dnia 18 kwietnia 2007 r.

można dofinansowywać z za-

kładowego funduszu świad-

czeń socjalnych również wy-

cieczki zagraniczne.

Korzystna zmiana jest konsekwen-
cją ogłoszenia wyroku Trybunału
Konstytucyjnego (sygn. akt K 40/04).

Do tej pory w ustawie z 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996
r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.) istniała

możliwość przyznawania dofinanso-
wania wyłącznie do wczasów krajo-
wych. Przepis został zaskarżony i Try-
bunał Konstytucyjny uznał za dyskry-
minacyjne zasady przyznające dopła-
ty wyłącznie do krajowego wypo-
czynku. Ogłoszenie wyroku TK ozna-
cza możliwość dofinansowywania
wczasów zarówno krajowych jak i za-
granicznych od dnia 18 kwietnia br.
czyli od dnia ogłoszenia wyroku TK
w Dzienniku Ustaw Nr 69 poz. 469.

Należy zwrócić uwagę, że dla wy-

Wycieczki zagraniczne
finansowane z ZFŚS

Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Motoryzacyjnej NSZZ „Soli-

darność” oraz związkowcy z katowickich Zakładów Mechanicz-

nych Silesia S.A. i Nitroergu S.A. w Krupskim Młynie wzięli udział

w dwudniowym szkoleniu w Brennej. Warsztaty zorganizowane

zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego przez firmę

S.PARTNER przy współudziale Komisji Krajowej „S”. Szkolenie

poświęcone zostało analizie ekonomicznej i finansowej przed-

siębiorstwa, czytaniu najważniejszych dokumentów księgowych

firmy oraz funkcjonowaniu Rad Pracowników.

je, że firmy zatrudniające takie oso-
by znajdą się w trudnej sytuacji fi-
nansowej. Ich produkcja czy usługi
staną się mniej konkurencyjne - uwa-
ża Andrzej Malinowski, prezydent
Konfederacji Pracodawców Pol-
skich.

Zdaniem tej organizacji rządowa
propozycja spowoduje rozwój sza-
rej strefy. Natomiast według Jere-
miego Mordasewicza, eksperta Pol-
skiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, takie rozwią-
zanie jest korzystne. Jego zdaniem
nie ma żadnego powodu, żeby fir-
my wykorzystujące nowoczesne
technologie dotowały przedsiębior-
stwa zatrudniające pracowników w
szkodliwych warunkach.

Będą zwolnienia

Natomiast OPZZ zwraca uwagę,
że poważne wątpliwości dotyczą pła-
cenia przez pracodawców składek za
osoby wykonujące pracę w szkodli-
wych warunkach, które nigdy nie na-
będą prawa do emerytury pomosto-
wej. Zdaniem związkowców istnie-
je także duże ryzyko, że znaczna
część takich stanowisk pracy zosta-
nie zlikwidowana, bo pracodawcy
nie będą chcieli płacić dodatkowej
składki. Mogą także zmuszać pra-
cowników do odejścia z pracy i za-
łożenia pozarolniczej działalności
gospodarczej lub będą zatrudniać

pracowników w niepełnym wymia-
rze czasu pracy.

Górnicy do Trybunału

PKPP Lewiatan rozważa zaskar-
żenie projektu ustawy o emeryturach
pomostowych, jeśli zostanie ona
przyjęta w obecnym kształcie. Dla
tej organizacji pracodawców nie do
przyjęcia jest sytuacja, żeby kopal-
nie nie płaciły dodatkowych składek
za górników.

- Planujemy zaskarżyć nie tylko
ustawę o emeryturach pomosto-
wych, ale także ustawę o emerytu-
rach górniczych. Poprzednio Trybu-
nał Konstytucyjny odrzucił nasz
wniosek. Teraz jednak będziemy re-
prezentować pracodawców, którzy
będą musieli płacić dodatkowe
składki. Nie wolno pozostawiać poza
systemem emerytur pomostowych
największej grupy osób pracujących
w szkodliwych warunkach - dodaje
Jeremi Mordasewicz.

Zdaniem Wojciecha Nagela gór-
nicy nie powinni korzystać z odręb-
nego systemu emerytalnego. Takie
rozwiązanie jest nie tylko szkodliwe
społecznie, ale także bardzo drogie,
bowiem system emerytalny górni-
ków jest w całości finansowany z
budżetu państwa.

Bożena Wiktorowska

(Gazeta Prawna, 6 czerwca 2007 r.)

wołania powyższego skutku nie jest
wymagana zmiana ustawy o ZFŚS,
ponieważ wyroki Trybunału obowią-
zują od dnia ogłoszenia. Pracodawcy
nie powinni czekać na nowelizację
ustawy, bo niekoniecznie musi nastą-
pić, tylko już dokonać zmiany regu-
laminów i dofinansowywać swoim
pracownikom wczasy za granicą.

Ewa Podgórska - Rakiel

Biuro Eksperckie

KK NSZZ „Solidarność”
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Podobno autentyczne
Pielêgniarka posz³a do ordynatora
po podwy¿kê.
- Dlaczego przychodzi pani do mnie
akurat teraz? - irytuje siê ordynator.
- Bo dopiero teraz moje dzieci do-
wiedzia³y siê w szkole, ¿e cz³owiek
powinien jeœæ trzy posi³ki dziennie ...

Nas³uch z Radia Erewañ
- Czemu w³adze Bia³orusi uszczel-
niaj¹ granicê z Polsk¹?
- A¿eby przeszkodziæ uciemiê¿onym
Polakom ucieczkê do wolnego œwiata.

Wyliczanka
Czyœ ty ch³opak, czy dziewczyna,
Nie dra¿nij wujka Putina.
Nawet nie wiesz, co siê œwiêci,
Wuj Putin nam gaz zakrêci.
Raz, dwa, trzy,
Dziœ bez gazu bêdziesz ty!

pk
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www sieci

W karykaturze
s³ów


