
S
ytuacja jest napraw-
dę bardzo poważna 
– podkreśla Henryk 
Grymel, przewodni-
czący Sekcji Krajowej 

Kolejarzy NSZZ „Solidar-
ność”. Jego zdaniem, na kolei
i w spółkach prowadzących 
działalność na potrzeby 
branży, m.in. w zakładach 
naprawczych taboru kole-
jowego, pracę może stracić 
ponad 30 tysięcy osób.

– To właśnie teraz roz-
strzygają się decydujące 
sprawy o przetrwaniu lub 
rozpadzie spółek Grupy PKP. 
Kryzys światowy sprawia, 
że wszelkie zaniedbania, 
jakie miały miejsce na PKP 
w przeszłości, bezpośrednio 
zagrażają jej przyszłości – 
twierdzą przewodniczący 
największych kolejarskich 
central związkowych i ape-
lują do pracowników bran-
ży o podjęcie walki o prze-
trwanie.

Zdaniem strony społecz-
nej, rząd nie prowadzi spój-
nych i logicznych działań, 
które mogłyby pomóc w 
ratowaniu polskich kolei i 
miejsc pracy. W liście skie-
rowanym do ministra infra-
struktury Cezarego Grabar-
czyka związkowcy domagają 
się m.in. restrukturyzacji 
zatrudnienia w Spółkach 
Grupy PKP, odstąpienia od 
planów prywatyzacji Spółek 
Grupy bez zapewnienia więk-
szościowego udziału Skarbu 
Państwa  i przeznaczenia 
całości środków z prywaty-
zacji na dokapitalizowanie 
prywatyzowanych spółek. 
Strona związkowa stoi na 
stanowisku, że Spółka PKP 
S.A. powinna zostać w pełni 
oddłużona. Uregulowania 

wymagają również sprawy 
podatkowe w operacjach 
fi nansowych między spół-
kami Grupy i w stosunku 
do Skarbu Państwa. Lista 
wszystkich działań, które 
zdaniem organizacji związ-
kowych powinny zostać pod-
jęte, jest znacznie dłuższa i 
zawiera 14 pozycji.

Do pikiety kolejarzy 
przyłączą się stoczniowcy. 
Pracownicy tej branży są 
mocno zaniepokojeni ne-
gatywną oceną, jaką dla 
planu restrukturyzacyjne-
go dla Stoczni Gdańskiej, 
wystawiła Unia Europejska. 
Prezydium Komisji Między-
zakładowej w Stoczni Gdań-
skiej przekształciło się już 
w komitet protestacyjny. 
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Janina Stawisińska: Wstyd, że sprawa 
górników z „Wujka” zamordowanych 
przez nasze państwo trwała tak długo.
W REGIONIE » STRONA 4

Marszałek Bogusław Śmigielski jest 
podejrzewny o lekceważenie związ-
ków zawodowych i pracodawców.
W REGIONIE » STRONA 5
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Pracowity 
weekend
w ERSI
Poland
Związkowcy z „Solidar-
ności” będą negocjować 
z pracodawcą, by przepra-
cowane przez nią świąteczne 
dniówki zostały potraktowa-
ne wyjątkowo pod względem 
fi nansowym. Ich zdaniem 
dodatek powinien wynosić 
100 zł.  
» STRONA 3

Kolej walczy o przetrwanie
– Ogólnoświatowy kryzys i wieloletnie zaniedbania mogą doprowadzić do upadłości polskich kolei 
– alarmują kolejarskie centrale związkowe i organizują ogólnopolską pikietę. Protest odbędzie się 29 kwietnia
przed Ministerstwem Infrastruktury. 

 
Z okazji Dnia Świętego Floriana, patrona hutników

i strażaków, składam wszystkim pracownikom branży hutniczej 
oraz pożarnictwa życzenia bezpiecznej i spokojnej pracy. 

Życzę nieustannej opieki i wsparcia Waszego Patrona, 
sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym.

Piotr Duda
Przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Na zaproszenie związkowców 
z „Solidarności” do Jastrzębia 
i Rybnika przyjechali prezy-
denccy ministrowie.

Na Śląsku gościli Włady-
sław Stasiak i Marek Surmacz 

oraz Bożena Borys–Szopa, 
choć w jej przypadku bar-
dziej należałoby by raczej 
mówić o powrocie w rodzin-
ne strony. Ministrowie spot-
kali się z samorządowcami, 

członkami „Solidarności” i 
przedstawicielami innych 
organizacji. 

W Jastrzębiu minister 
Władysław Stasiak wyjaś-
niał, że zagwarantowane 
prezydentowi uprawnienia 
w konstytucji nie dają mu 
wielkich możliwości inter-
weniowania w czasach kry-
zysu. –  Prezydent zapraszał 
do rozmów na jego temat, 
wtedy kiedy nikt z ekipy 
rządowej o żadnej recesji 
słyszeć nie chciał. A przecież 
Lech Kaczyński jest głową 
państwa i ma prawo wiedzieć 
w jakim stanie znajduje się 
kraj i jakie rząd proponuje 
rozwiązania – mówił Wła-
dysław Stasiak. 

Minister zapowiedział 
też, że prezydencka kan-
celaria nie będzie odpowia-
dała na ataki kierowane w 
głowę państwa, ponieważ 
„należy zachować pewien 

poziom kultury”. Zapewnił, 
że Lech Kaczyński znajdzie 
czas, aby odwiedzić Jastrzę-
bie, bez którego niemożliwe 
byłoby obalenie systemu 
komunistycznego. 

Temat kłótni politycznych 
na szczytach władzy pojawił 
się też podczas spotkania w 
Rybniku. – Prezydent nie 
szuka konfl iktu. Stawia je-
dynie trudne pytania, bo na 
tym polega jego praca. Kie-
ruje się troską o to, żebyśmy 
nie ustawali w budowaniu 
silnego państwa – mówił 
Władysław Stasiak. 

Obecni na spotkaniu 
związkowcy ze Śląsko–Dą-
browskiej „Solidarności” za-
apelowali o wsparcie Lecha 
Kaczyńskiego m.in. w obronie 
praw pracowniczych, które 
są coraz częściej naruszane 
przez pracodawców pod 
pretekstem kryzysu.

WG

FELIETON

Cyniczni 
związkowcy
to wygodne 
alibi
Umiejętność porozumiewania 
się ze stroną społeczną jest 
jednym z atrybutów dobrego 
menedżera. Możesz być niezłym 
fachowcem, ale jeśli nie potrafi sz 
znaleźć wspólnego języka z part-
nerem społecznym, twoja przydat-
ność dla fi rmy jest niewielka. Tym 
bardziej w dobie kryzysu gospo-
darczego.  » STRONA 8

Kryzys nasilił istniejące od lat
zaniedbania na kolei

Zdaniem związkowców rząd nie prowadzi w stosunku do PKP spójnych i logicznych działań

Ludzie prezydenta na Śląsku

Od lewej Marek Surmacz, Bożena Borys–Szopa, Władysław Stasiak 
i wiceprzewodniczący ZR Sławomir Ciebiera 
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INNI napisali

TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności” 

Różne odcienie okrągłych rocznicna tyle Państwowa Inspekcja Pracy szacu-
je kwotę niewypłaconych wynagrodzeń po 
pierwszych trzech miesiącach tego roku. 
Liczba pracowników, którym pracodawcy 
nie wypłacili wynagrodzeń, wzrosła 
sześciokrotnie (z 3 do 19 tys.). 
Dwukrotnie więcej pracodawców nie prze-
strzega też przepisów o rozwiązaniu stosun-
ku pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników. Coraz częściej do Inspekcji wpływają 
też skargi bezprawnie zwolnionych pracow-
ników z przyczyn dotyczących pracodawcy. 
Ich liczba wzrosła aż o 83 proc.
Za wykroczenia przeciwko prawom pra-
cowników inspektorzy PIP nałożyli na pra-
codawców 2,3 tys. mandatów (o 19 proc. 
więcej niż rok wcześniej). Prawie dwukrot-
nie częściej występowali do fi rm o zaprze-
stanie naruszeń przepisów prawa pracy.

LICZBA tygodnia

32 mln zł 

Jesteśmy w przededniu rocznicy wybo-
rów z 1989 r. Jak pan ocenia minione 
20 lat?

– Wielka ilość pozytywów. Żyjemy 
dziś w wolnym i demokratycznym kraju, 
możemy rozporządzać swym życiem we-
dług własnych pomysłów i marzeń. By 
wyjechać do innych krajów Europy nie 
są nawet potrzebne paszporty. Zwłaszcza 
przed młodymi ludźmi otworzyły się cał-
kiem nowe perspektywy. Mogą studiować 
i pracować na całym świecie. 

Szkoda tylko, że te zmiany tak wiele 
Polaków kosztowały. Miliony osób bez 
pracy, zlikwidowane zakłady, upadek 
całych branż. Ale przede wszystkim dra-
maty ludzkie – w Polsce wciąż, co czwarte 
dziecko jest niedożywione. To kładzie się 
hańbą na tych latach!
W tym tygodniu minie 5 lat od wstąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej… 

– To był dobry okres dla naszego kraju. 
Wiele przedsiębiorstw weszło na poziom 
europejski, młodzież kształci się, gdzie 
chce, z unijnych programów i szkoleń 
korzystają tysiące Polaków. 

Ale na tym świetlanym obrazie poja-
wiają się ciemne plany. Choćby ostatnie 
kłopoty polskich stoczni, które są przed-
miotem jakiejś dziwnej gry i które admi-

nistracyjnymi decyzjami chce się teraz 
skazać na zagładę. Swoją drogą niewiele 
w tej sprawie robi nasz rząd. A przecież 
można inaczej, co w czasach kryzysu po-
kazują władze Niemiec czy Francji. 

Niektórzy Polacy nie potrafi ą się od-
naleźć w tym unijnym, nowoczesnym
i liberalnym świecie i potrzebują pomocy. 
Również od „Solidarności”. Bo przecież 
sam wolny rynek wszystkiego nie załatwi. 
Jedni, wrzuceni na głęboką wodę, swo-
bodnie sobie poradzą, ale są i tacy, którzy 
bez pomocy po prostu utoną. 

Będąc w Unii nie wolno nam też zapo-
minać o tym, że Europejczykami jesteśmy 
w drugiej kolejności. W pierwszej – Polaka-

mi. Są niestety tendencje, by to co polskie 
traktować jako gorsze, mniej nowoczesne. 
A często jest wręcz odwrotnie.
Jak w tych zmianach odnalazła się „So-
lidarność”? 

– Tu zupełnie inny związek niż 
w 1989 roku. Nie ma potrzeby już wal-
czyć o prawa polityczne i obywatelskie, 
bo w tym zakresie polskie realia nie od-
biegają od europejskich standardów. 
Za to w zakresie praw pracowniczych 
i związkowych wciąż daleko nam do 
Europy. Jawne łamanie Kodeksu pracy 
czy uprawnień związkowych nadal się 
liberalnemu rządowi zbyt łatwo udaje. 
Na rynku pracy ujawniły się olbrzymie 
obszary patologii. Związek musiał stać 
się bardziej profesjonalnym, zapewnić 
sobie niezbędne wsparcie ekspertów 
w dziedzinie prawa i ekonomii. 

Czy poradzimy sobie z tymi wyzwa-
niami, zależy tylko od nas. Dziś młody 
człowiek zapisuje się do organizacji związ-
kowej, tylko wtedy, gdy widzi w tym sens 
czy korzyść. Dlatego musimy pamiętać, 
że tylko mocny, skuteczny, profesjonalny 
związek, z ofertą lepszą niż inne centrale 
związkowe, skutecznie przyciągnie no-
wych członków. 

WG

Niektórzy Polacy nie 
potrafi ą się odnaleźć 
w tym unijnym, nowo-
czesnym i liberalnym 
świecie i potrzebują 
pomocy. Również
od „Solidarności”.

Mogą liczyć na
pomoc związków 
zawodowych

P
olacy pracujący w UE mogą liczyć na 
pomoc działających tam związków 
zawodowych. Jest to możliwe dzięki 

współpracy polskich central ze związkami 
unijnymi. Zacieśniła się ona po przystąpie-
niu Polski do Wspólnoty.

– „Solidarność” jeszcze przed przystąpie-
niem Polski do Unii była fi lią Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC). 
Byliśmy więc zwolennikami przystąpienia 
Polski do UE i otwarcia europejskiego rynku 
pracy – podkreśliła rzeczniczka prasowa 
NSZZ „Solidarność” Marta Pióro.

Dodała, że także po 1 maja 2004 r. „So-
lidarność” występowała w sprawie otwie-
rania kolejnych rynków pracy dla Pola-
ków, co udało się w Hiszpanii, a ostatnio 
Belgii i Danii.

– Uczestniczymy w kolejnych dyskusjach 
na temat likwidacji wymogu uzyskiwania 
zezwoleń na pracę przez Polaków w Niem-
czech i Austrii i mamy nadzieję, że w końcu 
osiągniemy sukces - powiedziała Pióro.

Równie ważna część działalności związ-
ku w UE to współpraca ze związkami za-
wodowymi z Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Francji. Chodzi o to, by w państwach UE, 
w których pracują Polacy, powstawały 
polskie organizacje związkowe. – Przy po-
mocy francuskich, brytyjskich, irlandzkich 
związków mają one pomagać Polakom 
w ich kłopotach z zagranicznymi praco-
dawcami, w sprawach np. wynagrodzeń, 
płacy za nadgodziny, zwolnień z pracy, 
odszkodowań z tytułu wypadków – wy-
jaśniła Pióro.

„Solidarność”, jak powiedziała rzecz-
niczka związku, uczestniczy też w progra-
mach realizowanych z funduszy unijnych. 
Dotyczą one np. szkolenia pracowników 
z zakresu analizy finansowej, pomocy 

w tworzeniu związków branżowych, umie-
jętności współpracy z pracodawcami przy 
rozwiązywaniu problemów pracowniczych 
– poinformowała Pióro.

» Gazeta Prawna, 26 kwietnia 2009 

Zimny cynizm
Platformy
M

oi partyjni koledzy przestraszy-
li się komisarz ds. konkurencji 
w UE Neelie Kroes i podali jej 

nasze stocznie na tacy – wytyka Krzysz-
tof Zaremba, szczeciński senator, który w 
czwartek wystąpił z Platformy

Rz: Odszedł pan, bo musiał?
Krzysztof Zaremba: Nie musiałem. 

Chciałem. Uznałem, że nie ma już inne-
go wyjścia.

W PO twierdzą, że pan zrezygnował, bo 
wiedział, że i tak pana usuną, gdyż napisał 
pan bardzo krytyczny wobec rządu list ot-
warty do premiera w sprawie stoczni. Chcą 
zbagatelizować pański gest?

Proszę ich pytać. Ja odszedłem w prote-
ście przeciw polityce prowadzonej przez PO 
i rząd wobec polskich stoczni. A właściwie 
przeciw brakowi tej polityki. Byłem i jestem 
zwolennikiem Polski w strukturach UE, ale 
nie możemy zgadzać się na wszystko, co 
nam Unia dyktuje. Tym bardziej, że w ra-
mach UE państwa traktowane są nierówno, 
co szczególnie widać w przypadku unijnej 
polityki wobec stoczni. 

Powiedział pan publicznie, że Donald 
Tusk boi się Brukseli.

Bo tak jest. Moi partyjni koledzy prze-
straszyli się komisarz UE ds. konkurencji 
Neelie Kroes i podali jej nasze stocznie na 
tacy. I to w sytuacji, gdy rządy Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch, Niemiec czy Holandii 
dotują swoje przemysły lub przynajmniej 
podają im kroplówkę w postaci publicz-
nych pieniędzy po to, by przetrwały. I tam 
nikt się nie przejmuje, co mówi Bruksela. 

Kiedy ktoś zapytał prezydenta Francji 
o poważny państwowy wkład w stocznię 
Saint Nazaire, ten tylko fuknął. A nam się 
każe nasze stocznie demontować i my po-
tulnie tego słuchamy. Dodajmy, stocznie 
z portfelami zamówień, które produkowały 
wysokiej jakości konstrukcje cenione przez 
światowych armatorów. Na dodatek przy 
dobrym kursie dolara. 

Proszę mi pokazać jakąkolwiek stocz-
nię w Europie likwidowaną w taki sposób 
jak nasze.

To kto jest winien? Unia czy rząd 
Tuska?

Winnego trzeba zawsze najpierw szu-
kać u siebie. Wchodząc do UE, rząd Leszka 
Millera nie wynegocjował okresu przejścio-
wego na restrukturyzację polskich stocz-
ni. To jest praprzyczyna. Ale podejmując 
ostatnie negocjacje z Brukselą, należało 
grać twardo. Lech Wałęsa, będąc niedawno 
w Szczecinie, powiedział, że już kilka mie-
sięcy temu trzeba było walnąć pięścią w stół 
w sprawie stoczni i powiedzieć: wy do-
tujecie takie i takie fi rmy, a my będziemy 
wspierać stocznie i sprzedamy je dopiero 
wtedy, gdy będzie koniunktura. 

Do tego czasu można przecież produ-
kować nie tylko statki, ale też konstrukcje 
mostów czy elementy elektrowni wiatro-
wych. Stoczniom trzeba pomóc przeżyć. 
Ja już w ubiegłym roku usiłowałem prze-
konywać kolegów z partii, że trzeba coś 
zrobić, bo będzie katastrofa. Tymczasem 
dostrzegałem tylko totalny defetyzm. We 
wrześniu zapytałem jednego z najbardziej 
wpływowych ministrów, co będzie z na-
szymi stoczniami.

Kogo?
Sławomira Nowaka, szefa gabinetu 

premiera.
I co odpowiedział?
Że „jak to, co będzie. Nic nie będzie. Bę-

dzie upadłość”. To było powiedziane bez 
refl eksji, z zimnym cynizmem.

» Rzeczpospolita, 27 kwietnia 2009, 
Piotr Kobalczyk

» 22 kwietnia (Bruksela). Neelie Kroes, 
komisarz ds. Konkurencji przy KE ocenia 
negatywnie plan restrukturyzacyjny dla 
Stoczni Gdańskiej. W liście skierowanym do 
Ministra Skarbu Kroes twierdzi, że nie udało się 
wykazać, że wdrożenie planu przygotowanego 
przez władze polskie zapewni stoczni rentowność.

Kroes twierdzi, że trudności, z którymi boryka 
się stocznia, nie są wynikiem kryzysu gospodar-
czego. Ostrzega, że władze polskie, jak i inwestor 
za łatwo założyły, że decyzja w sprawie stoczni 
będzie pozytywna. Według pani komisarz komisja 
może zatwierdzić jedynie taką pomoc dla stoczni, 
która będzie zgodna z regułami wspólnego rynku.

W odpowiedzi na list Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność’ Stoczni Gdańskiej przekształci-
ła się w Komitet Protestacyjny. 

O kłopotach polskich stoczni można też prze-
czytać obok w tekście „Zimny cynizm Platformy”. 

»  27 kwietnia (Gdańsk). W ramach festi-
walu Godność i Praca odbyła się debata 
pod hasłem „Jak radzić sobie z kryzysem”. 

O kryzysie z punktu widzenia pracodawców 
mówił Zbigniew Żurek, wiceprezes Business Cen-
ter Club i członek prezydium Komisji Trójstronnej 
ds. Społeczno-Gospodarczych. Z informacji, które 
przedstawił wynika, że w związku z kryzysem 
przedsiębiorcy najbardziej obawiają się: spadku 
zamówień, osłabienia koniunktury ze wszystkiego 
tego konsekwencjami, wahań kursowych, utraty 
płynności fi nansowej i ograniczonego dostępu 
do kredytu. 

– Mitem jest, że przedsiębiorcy łatwo zwalnia-
ją pracowników – powiedział Zbigniew Żurek. – 
Przedsiębiorca żywotnie jest zainteresowany zatrud-
nianiem, bo z nich żyje. Niestety, dochodzi 
do sytuacji, że się zwalnia pracowników, ale przed-
siębiorca zwalnia pracowników w ostateczności 
– zapewniał Żurek. Jego zdaniem, trudno powie-
dzieć, w jakiej fazie kryzysu się obecnie znajdujemy, 
ponieważ opinie na ten temat są różne. Natomiast 
obecny kryzys powinien spowodować jakieś zmiany 
w systemie bankowym. – Nie chcę atakować ban-
ków, ale uważam, że powinny one służyć gospo-
darce. Obecnie umowy bankowe są trudne. Banki 
skutecznie potrafi ą przerzucać ryzyko na przedsię-
biorców. Przedsiębiorca bierze ryzyko, bank bierze 
zysk – powiedział wiceprezes BCC. 

Janusz Śniadek przypomniał, że partnerzy
społeczni dużo wcześniej niż rząd apelował
o rozpoczęcie dialogu w sprawie działań antykry-
zysowych. - Według naszych informacji w około 
20 proc. fi rm, gdzie są nasze struktury prowadzo-
ne są negocjacje zmierzajuące do wypracowania 
wspólnych rozwiązań antykryzysowych. Przykła-
dem może być Stalowa Wola, gdzie związki i pra-
codawca porozumieli się w sprawie zmniejszenia 
etatów i wynagrodzeń, aby ratować fi rmę przed 
upadłością – powiedział Janusz Śniadek. Ponieważ 
rząd nie przedstawił konkretnych propozycji dzia-
łań antykryzysowych, partnerzy społeczni zdecy-
dowali o rozpoczęciu dwustronnych rozmów. 

BARDZO krótko
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P
łonące kukły preze-
sów, wybuchy petard, 
okrzyki, gwizdy i 
dym z płonących 
opon – taka oprawa 

towarzyszyła piątkowej ma-
nifestacji. - „Stop podstępnej 
i cichej prywatyzacji JSW”, 
„Zagórowski, ręce precz od 
naszych kopalń” – głosiły na-
pisy na transparentach. Prote-
stujący nie mieli wątpliwości, 
dlaczego powszedni dzień, 
w którym odbywała się pikie-
ta, zarząd ofi cjalnie ustanowił 
dniem wolnym od pracy dla 
wszystkich pracowników 
spółki. Wkrótce po pikiecie 
Wspólna Reprezentacja Związ-
ków Zawodowych zawiązała 
w JSW Komitet Protestacyjno
-Strajkowy. 

W trwającym w JSW sporze 
zbiorowym zarząd wyraźnie 
ignoruje stronę związkową. 
Nie przekazuje związkowcom 
dokumentów z informacjami 
o sytuacji fi nansowej spółki. 
Powołując się na kryzys fi-
nansowy, bez uzgodnień ze 
stroną społeczną, zmniejszył 
fundusz wynagrodzeń o 3,1 
proc. w stosunku do poprzed-
niego roku. Zniesione zostały 
jednorazowe premie. 

Również bez uzgodnień ze 
związkowcami wypowiada-
ne są układy zbiorowe pracy 
w poszczególnych zakładach 
spółki oraz porozumienia za-
warte z dyrektorami kopalń. 
Zarząd zaplanował przejęcie 
przez JSW od 1 maja pracow-
ników wszystkich zakładów 
w trybie art. 23’ Kp. Podpisu 
pod taką decyzją związkowcy 
nie mogą wybaczyć zwłaszcza 
Marianowi Ślęzakowi – osobie 
wybranej przez nich do repre-

zentowania w zarządzie inte-
resów załogi. Wniosek o jego 
odwołanie poparło ok. 10 tys. 
zatrudnionych w JSW.

– Inspekcja pracy oraz kan-
celaria prawna, do której zwró-
ciliśmy się o opinię, twierdzą, 
że art.23’ KP nie może mieć 

w JSW zastosowania – mówi 
Sławomir Kozłowski, szef „Soli-
darności” w spółce.  – Nie został 
np. przejęty żaden nowy ma-
jątek. Pracodawcą, również w 
poprzednich latach, był zarząd 
JSW, a nie dyrektorzy, którzy 
przecież byli tylko jego pełno-
mocnikami. Ten artykuł zarząd 
JSW wykorzystuje niezgodnie 
z prawem do wypowiadania 
zakładowych układów zbioro-
wych pracy oraz porozumień 
regulujących uprawnienia 
pracownicze 

Związkowcy oburzają się 
też na twierdzenia przedsta-
wicieli spółki, że przejęcie 

pracowników ze wszystkich 
zakładów przez JSW eliminuje 
etaty związkowych liderów. To 
nie zakładowy układ zbioro-
wy pracy reguluje przecież ich 
etaty, lecz ustawa o związkach 
zawodowych. Ich zdaniem, 
zarządzający spółką chcą w 
ten sposób skonfliktować 
załogę. 

Związkowcy już zapowia-
dają dalsze protesty przeciwko 
działaniom zarządu, wyraźnie, 
ich zdaniem, zmierzającym do 
ogłoszenia upadłości spółki, 
która stanowiłaby powód do 
zwolnień pracowników. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Decyzję w sprawie ewentu-
alnego strajku w zakładach 
przemysłu zbrojeniowego 
podejmie w najbliższy czwar-
tek Ogólnopolski Komitet 
Protestacyjny Przemysłu 
Obronnego i Lotniczego. 

Rozpoczęcie protestu stro-
na związkowa uzależniała 
od powodzenia rozmów 
z ministrem Michałem Boni, 
które, niestety, zakończyły 
się fiaskiem. Związkowcy 
są tym rozczarowani. Mieli 
nadzieję, że uda im się osiąg-
nąć porozumienie w sprawie 
zminimalizowania skutków 
rządowych oszczędności 
w budżecie MON na zamó-
wienia sprzętu wojskowego 
dla polskiej armii.

 – Minister Boni całkowi-
cie rozdrobnił swój autorytet, 
oświadczając nam, że pracow-
nicy zbrojeniówki powinni 
być zadowoleni, z tego co 
mają, bo nasza branże nie jest 
wyjątkowa, a wiadomo, że jest 
kryzys – relacjonuje Zdzisław 
Goliszewski, przewodniczący 
„Solidarności” w gliwickim 
Bumarze. Niedawno załoga 
zdecydowanie opowiedziała 

się tam za przeprowadzeniem 
strajku generalnego. 

Przypomnijmy: budżet 
MON na br., wynoszący 
ogółem 22 mld zł, zakła-
dał zamówienia dla armii 
w wys. 5 mld 300 mln zł. Ta 
kwota została okrojona do 
300 mln i podzielona na 31 
zakładów zbrojeniowych w 
całej Polsce – Tak drastyczne 
cięcia w budżecie spowodują 
bankructwo rodzimego prze-
mysłu zbrojeniowego oraz 
likwidację kilkudziesięciu 
tysięcy miejsc pracy – wy-
rokują związkowcy.

Z nieoficjalnych źródeł 
związkowcy dowiedzieli 
się o rządowych rozmo-
wach w sprawie postawie-
nia zakładów zbrojeniowych 
w stan likwidacji. - To było-
by bardzo prawdopodobne, 
bo niczym innym nie da się 
wytłumaczyć, tak wysokich 
cięć w sferze zamówień. Na-
leży uzupełnić, że MON nie 
jest zainteresowany jakimi-
kolwiek oszczędnościami 
w innych działach. – mówi 
Goliszewski. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Tarnogórski Zamet to kolej-
na fi rma w regionie, w której 
pod płaszczykiem kryzysu 
fi nansowego zwalniani są 
pracownicy.

Zakładowa „Solidarność” 
twierdzi, że pracodawca przed-
stawił stronie związkowej 
nieprawdziwy, ujemny wynik 
ekonomiczny spółki za 2008 
r. Od lutego w spółce trwają 
kroczące zwolnienia pracow-
ników z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy. Pracę straciło 68 
zatrudnionych. Teraz zarząd 
zamierza rozpocząć procedurę 
zwolnień grupowych i tym 
samym pozbawić pracy 260 
pracowników. Zwolnienia 
będą trwać do końca marca 
przyszłego roku.

– Dla nas ta sytuacja jest 
zupełnie niezrozumiała. Prze-
cież zametowcy zapracowali 
na potężną poduszkę fi nan-
sową, która powinna pozwo-
lić na przetrwanie kryzysu. 
Nasz potencjał wytwórczy
i maszynowy jest najlepszy 
w kraju. Od 2001 r. Zamet 
osiąga dodatni wynik netto. 
Spółka kupiła dwa zamiej-
scowe wydziały – wylicza 
Andrzej Bałchan, przewod-
niczący zakładowej „S”. 

W założeniu pracodaw-
cy, docelowe zatrudnienie 
w spółce ma wynosić 300 
pracowników.  Związkowcy 
uważają, że taka ich liczba 
nie pozwoli na utrzymanie 
poziomu i jakości produk-

cji. W ich ocenie, działania 
pracodawcy zmienią zakład 
o kilkusetletniej tradycji, 
z wypracowaną renomą 
na światowych rynkach, 
w drugorzędną spółkę war-
sztatową.

Zamet należy do Grupy 
Kapitałowej Famur, w któ-
rej takie działania są ostat-
nio, niestety, powszechne. 
Dlatego przewodniczący 
„Solidarności” z całej Pol-
ski zaapelowali do władz 
Famuru o pilne spotkanie. 
W specjalnym komunikacie 
napisali, że polityka prowa-
dzona przez kierownictwo 
Grupy jest powodem wielu 
krzywd pracowników, lecz 
nie prowadzi do stabilizacji 

w spółkach, a zwalnianie 
wieloletnich pracownikó 
jest dużym błędem, który 
będzie boleśnie odczuwalny 
w dłuższej perspektywie.

– Zrzucanie tych poczy-
nań na kryzys światowy 
jest niezrozumiałe, ponie-
waż moce produkcyjne zo-
stają ograniczone do po-
ziomu, który nie pozwoli 
na odtworzenie produkcji
z lat poprzednich. Oba-
wiamy się, że nasze marki 
i loga, na które pracowaliśmy 
przez wiele lat, są niszczone 
przez obecnych decydentów, 
z czym nie możemy się po-
godzić – napisali związkow-
cy w komunikacie.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Około 900 górników pikietowało 24 kwietnia przed siedzibą zarządu
 Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Zapłonęły kukły
prezesów JSW

Zbrojeniówka
coraz bliżej strajku

Zamęt zwolnień w Zamecie

Załoga w ERSI Poland w Sos-
nowcu nie skorzysta w tym 
roku z wielkiej majówki.

Firma pracuje pełną parą 
na potrzeby Fiata, notują-
cego w czasach światowego 
kryzysu fi nansowego naj-
lepszy wynik ekonomiczny 
w swojej historii. ERSI jest 
producentem podzespołów 
do samochodów włoskiego 
koncernu.

Mimo zajętego weeken-
du, załoga ERSI Poland jest 
oczywiście zadowolona, że 
recesja nie dotknęła ich 
fi rmy. Związkowcy z „So-
lidarności” wynegocjowali 
z pracodawcą, że za przepra-
cowane świąteczne dniówki 
załoga otrzyma dodatkowo 
100 proc.  dziennego wy-
nagrodzenia. 

Do 2008 r. spółką kie-
rowali Włosi. Od maja za-
rządza nią Polak, Edward 
Magdziak.

Związkowcy przyznają, 
że od tego czasu w spółce 
zdecydowanie poprawiły się 
warunki bhp oraz organiza-
cja pracy. – Nasz dyrektor 
był kiedyś członkiem „S” i 
może właśnie dlatego ma 
świadomość, jak ważna jest 
dbałość o pracowników – 
mówią. 

W tym roku ERSI Poland, 
w skład której wchodzą 
również spółki Ergom i Er-
gomoulds, świętuje 15- lecie 
swojej działalności. To rów-
nież jubileusz zakładowej 
„S”, która w fi rmie prężnie 
funkcjonuje od początku. 
Zakład zatrudnia 1262 pra-
cowników, a 280 z nich 
należy do związku.

– Nie było problemów 
z założeniem „Solidarności”. 
Pracodawca nigdy nie utrud-
niał nam działalności. Był 
moment, że nasze żądania 
wydawały mu się zbyt wygó-
rowane, ale ogólnie mieliśmy
i mamy pozytywne rela-
cje z dyrekcją– mówi za-
łożyciel „S” w ERSI Poland 
i jego przewodniczący Jerzy 
Szczepański. Jak dodaje, w 
pracy dla związku wspomaga 
go cała komisja, szczególnie 
jego zastępcy Tadeusz Po-
dolak, Zbigniew Zawieja 
i Damian Zobek   

Od 2000 r. w ERSI Poland 
obowiązuje zakładowy układ 
zbiorowy pracy. Sukcesem 
„Solidarności” są coroczne 
podwyżki wynagrodzeń 
dla załogi. W ubiegłym 
roku związkowcom udało 
się wynegocjować 500 zł. 
Średnie zarobki w fi rmie 
to teraz ok. 2200 zł.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pracowity weekend 
w ERSI Poland

– Coroczne podwyżki płac
dla załogi, to sukces „S” z ERSI 
Poland – mówi Jerzy Szczepański

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej już zapowiadają kolejne protesty

Foto: archiwum

Górnicy nie mają 
wątpliwości, 
dlaczego piątek, gdy 
odbywała się pikieta, 
był w spółce dniem 
wolnym
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BT Gliwice
» 21 KWIETNIA ODBYŁY SIĘ wybory do 
nowo powstałej Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 
Sp. z o.o. w Pyskowicach. Przewodniczącym 
organizacji został Bernard Pelka. 

BT Bytom
» PRZEWODNICZĄCY Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Piotr Duda objął honorowym patronatem 
konferencję „Kapelani Niepodległej”. Konfe-
rencja odbędzie się w Bytomiu w dniach 2-4 
czerwca, a jej organizatorem jest tamtejsze 
BT. - Chcemy w ten sposób uczcić księży, któ-
rzy walczyli o wolną Polskę – mówi kierownik 
bytomskiego BT Andrzej Kurek.

BT Sosnowiec
» W DNIACH 24-26 KWIETNIA w Poroni-
nie sosnowieckie BT zorganizowało szkolenie 
na temat roli związków zawodowych w proce-
sie zwolnień grupowych. W szkoleniu uczestni-
czyło 38 związkowców z „S”, którzy m.in. omó-
wili ustawę o zwolnieniach grupowych, prawo 
do odpraw i ponownego zatrudnienia oraz 
tryb zwolnień grupowych. Szkolenie prowadził 
prawnik z sosnowieckiego BT Piotr Kisiel. 

» 4 MAJA O GODZ. 11 na zamku 
w Będzinie, z udziałem przedstawicieli władz 
miasta i powiatu, odbędą się uroczystości 
z okazji Dnia Hutnika, których organizatorem 
będzie Huta Będzin.
– Wszyscy mamy nadzieję na obecność bi-
skupa diecezji sosnowieckiej, który również 
otrzymał zaproszenie na będzińskie obchody 
Dnia Hutnika. W trakcie uroczystości odzna-
czeni zostaną pracownicy zasłużeni dla nasze-
go zakładu. Po części ofi cjalnej rozpocznie się 
piknik dla załogi – informuje przewodniczący 
zakładowej „S” Stanisław Pawelec. 

BT Pszczyna
» NA TEMAT SYTUACJI w zakładach pracy 
w powiecie pszczyńskim dyskutowali prze-
wodniczący organizacji związkowych z obszaru 
działania BT w Pszczynie, podczas cyklicznego 
spotkania zorganizowanego 22 kwietnia.
– Cztery fi rmy bezpośrednio odczuwają 
skutki kryzysu. W Elwo, postawionym w stan 
upadłości, jest zgoda na produkcję do końca 
2009 r. Z trudnościami zmaga się Walcownia 
Dziedzice, w NKT „Śląska”  czas pracy ograni-
czono o 1,5 dnia miesięcznie, a może nawet 
nastąpić tam obniżenie wymiaru czasu pracy 
do czterech dni w tygodniu. W Eko-Jas mogą 
nastąpić zwolnienia, jeżeli Jastrzębska Spółka 
Węglowa wypowie kontrakty – mówi Kata-
rzyna Mitoraj z pszczyńskiego BT.

BT Jastrzębie Zdrój
» 28 KWIETNIA ks. prałat Bernard 
Czernecki, kapelan „Solidarności” obchodził 
79 urodziny. 
Tradycyjnie już w jastrzębskim kościele 
Na Górce odprawiona została msza święta 
w jego intencji. Uczestniczyli w niej licznie 
przedstawiciele komisji zakładowych z obsza-
ru działania BT, którzy złożyli księdzu prałato-
wi życzenia zdrowia i wielu sił w wypełnianiu 
posługi kapłańskiej.

BT Zawiercie
» STANOWCZE PROTESTY związkowców 
sprawiły, że odwołano, zaplanowany przez dy-
rekcję FUM Poręba na miniony piątek, bankiet 
z okazji Dnia Metalowca. Branżowe święto 
zamierzano celebrować, choć fi rma zwalnia 
pracowników i od lat przynosi straty.
– Dyrekcja z jednej strony oszczędza na za-
łodze w każdy możliwy sposób, a z drugiej 
sprasza gości do knajpy  –  mówi Małgorza-
ta Benc, szefowa Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” w Zawierciu. – 
Wprawdzie na „Titanicu” orkiestra grała do 
końca, jednak odpowiedzialna fi rma uwagę 
powinna poświęcać pracownikom, którzy są jej 
największym kapitałem, a nie świętowaniu.

Z BIUR 
terenowych

Co czwarty emeryt i prawie 
57 proc. rencistów w Polsce 
utrzymuje się z dochodów nie 
pozwalających im na życie 
na przyzwoitym poziomie. 
Większość ma problemy 
z kupowaniem przepisanych 
przez lekarzy leków.

O tych i innych smut-
nych faktach przypomi-
nają Donaldowi Tuskowi 
związkowcy z Regionalnego 
Sekretariatu Emerytów i 
Rencistów NSZZ „Solidar-
ność”. W stanowisku prze-
słanym premierowi apelu-
ją, by rząd zaczął wreszcie 
działać. – Nie może być 
tak, że przez lata kolejne 
rządy naprawiają budżet 
państwa kosztem emery-
tów i rencistów – uważają 
związkowcy z RSEiR.

W piśmie emeryci i renci-
ści podkreślają, że zgłaszany 
ostatnio pomysł zamroże-
nia waloryzacji świadczeń 
na okres 2 lat jest kolejnym 
przejawem ogromnej aro-

gancji rządzących. Zrówna 
on polskich seniorów pod 
względem warunków życia 
z mieszkańcami trzeciego 
świata. 

Emeryci pytają, jakie od-
niesienie ma ten rządowy 
projekt do planów przy-
śpieszenia wejścia Polski 
do strefy euro? W ich opinii 
emerytury i renty powinny 
być wówczas porównywal-
ne ze świadczeniami otrzy-
mywanymi przez emery-
tów i rencistów w krajach 
unijnych. 

- Mamy nadzieję, że pre-
mier i rząd wreszcie się 
ockną. Ich nieprzemyśla-
ne działania wobec naszej 
grupy społecznej mogą 
być przyczyną niekontro-
lowanych protestów, za 
które odpowiedzialność 
ponosić będzie wyłącznie 
strona rządowa – uważa 
Czesław Łęczek, przewod-
niczący RSEiR. 

B.G.

J
esteśmy zadowole-
ni, że wreszcie po 
tylu latach wyrok 
skazujący został 
utrzymany – ko-

mentuje decyzję Sądu 
Najwyższego Krzysztof  
Pluszczyk, przewodniczą-
cy Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników KWK 
„Wujek” . Podkreśla też, że 

warto było podjąć walkę 
o sprawiedliwość, bo cho-
ciaż częściowo udało się 
udowodnić winę, tym 
którzy strzelali do gór-
ników.

Podobnego zdania jest 
Piotr Duda, który podkre-
śla, że najważniejsze, że 
ta sprawa wreszcie została 
zakończona. – W Polsce 
zbrodniarze nie mają już 
żadnej instancji, do któ-
rej mogliby się odwołać. 
Poniosą zasłużoną karę 
– mówi szef Śląsko–Dą-
browskiej „Solidarności”. 
Przypomina jednak, że 
wciąż nie zostali osądzeni 
twórcy stanu wojennego, 
a członkowie plutonu 
specjalnego byli rękami 
wykonującymi rozkazy. 
– Teraz czekamy na kary 
dla głów: gen. Czesła-
wa Kiszczaka i innych 
przedstawicieli komuni-
stycznych elit – dodaje 
przewodniczący Zarządu 
Regionu.

O kasację wyroku ubie-
gało się 13 skazanych zo-
mowców, jednak tuż po 
jej złożeniu zmarł jeden 
z nich Edward Ratajczyk. 
Podstawą kasacji mogło 
być tylko wykazanie ra-
żącego naruszenia prawa 
przez sąd.

AK

Pracownicy miejskich 
zakładów w Zawierciu 
nie dostali 3-procento-
wej infl acyjnej podwyż-
ki wynagrodzeń, choć 
w przyjętym przez Radę 
Miejską budżecie zostały 
na ten cel przeznaczone 
pieniądze. 

Prezydent miasta tak 
długo zwlekał z przygoto-
waniem uchwały zmienia-
jącej wartość tzw. punktu 
na podstawie którego wy-
liczane były zarobki, aż w 
kwietniu weszła w życie 
znowelizowana ustawa 
i teraz wzrost płac uzależ-
niony jest od zmian regu-
laminów wynagradzania 
w poszczególnych spół-
kach. Jednocześnie jednak 
od początku roku wzrosły 
o wskaźnik infl acji zarobki 
miejskich urzędników, w 
tym samego prezydenta 
miasta.

– Tym samym pracowni-
ków zatrudnionych przez 

samorząd podzielono na 
dwie kategorie. Jedni do-
stali obiecane podwyżki, 
drudzy cały czas na nie 
czekają. Przy czym wzrosły 
pensje dobrze opłacanych 
urzędników, a zamrożono 
zarobki słabo wynagra-
dzanych kierowców auto-
busów oraz mających nie 
lepsze zarobki elektryków 
i hydraulików dbających 
o budynki komunalne – 
mówi Małgorzata Benc, 
szefowa zawierciańskiego 
Biura Terenowego Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidar-
ności” i radna miejska. 
– Na takie praktyki nie 
może być zgody. Jeszcze 
w tym tygodniu zakła-
dowe organizacje „S” 
w fi rmach komunalnych 
wystąpią o wypłacenie 
obiecanych infl acyjnych 
podwyżek.

Przy odrobinie do-
brej woli jest to możliwe, 
gdyż zarobki pracowni-

ków miejskich zakładów 
w Zawierciu nie sięgają 
górnych widełek, wyli-
czonych na podstawie 
dotychczasowej wartości 
punktu. Jednak i w tym 
wypadku konieczna jest 
decyzja prezydenta miasta, 
którego podwładnymi są 
dyrektorzy zakładów ko-
munikacji miejskiej, gospo-
darki mieszkaniowej czy 
też ośrodka kultury. 

Bezczynność prezy-
denta może doprowadzić 
do sytuacji, gdy coraz 
większa grupa pracowni-
ków zatrudnionych przez 
zawierciański samorząd 
będzie miała problemy z 
opłaceniem comiesięcz-
nych, szybko rosnących 
rachunków. Bo niestety 
Zawiercie jest nie tyle mia-
stem „dobrych połączeń” 
ze sloganu reklamowego, 
co niskich płac i wysokie-
go bezrobocia.

(ZAW)

22 kwietnia 2009 roku, po 15 latach procesów, zapadł wreszcie ostateczny wyrok 
w sprawie „Wujka”. Wszystkie kasacje obrońców członków plutonu specjalnego ZOMO 
skazanych na kary więzienia zostały oddalone przez Sąd Najwyższy. 

Sąd Najwyższy:  Zomowcy 
ostatecznie skazani

Czy premier pochyli 
się nad emerytami?

Dwie kategorie ludzi
w Zawierciu

JANINA STAWISIŃSKA – 
mama Jana Stawisińskie-
go, jednego z najmłod-
szych górników, który 
zginął podczas pacyfi kacji 
kopalni „Wujek”:

Przez 15 lat jeździłam 
na rozprawy z Koszalina 
do Katowic. To już wielki 
czas, żeby zakończyć tę 
sprawę. Dość już naszej 
niesprawiedliwości. To 
wstyd, żeby sprawa gór-

ników z „Wujka” zamor-
dowanych przez nasze 
państwo trwała tak długo. 
Wciąż nie wiem, czy je-
stem uspokojona. Cały 
czas zastanawiam się, co 
będzie dalej? Zomow-
cy zapowiadają przecież 
odwołanie do Strasburga. 
Myślę, że właśnie tamten 
sąd powinien podwyż-
szyć im wyroki i to byłoby 
sprawiedliwe.

W polskim  prawie zomowcy nie mają już instancji
odwoławczych. Zapowiadają jednak skargę do Strasburga

Zmarł Józef Żmuda, 
górnik, który podczas 
pacyfi kacji kopalni 
„Wujek” został poważ-
nie ranny. 

– Był starszym pracow-
nikiem zatrudnionym w od-
dziale przygotowawczym, 
po wydarzeniach grudnio-
wych przeszedł na emery-
turę. Nigdy nie odzyskał 
w pełni zdrowia, przez 
wiele lat chorował. Na 
skutek urazów ponad 30 
razy przebywał w szpitalu. 
Choroby i powikłania wciąż 
się odnawiały – wspomina 
Krzysztof Pluszczyk.

Józef Żmuda był jed-
nym z głównych bohaterów 
fi lmu „Życiorysy z blizna-
mi”, którzy powstał na po-
trzeby Muzeum Pacyfi kacji 
Kopalni „Wujek”. Opowia-
da w nim swoją histo-
rię. Wspomnienia kończy 
słowami: „żona mówiła, że 
może doczekam jakiegoś 
sprawiedliwego wyroku i 
zadośćuczynienia”. 

Nie doczekał. Jego po-
grzeb odbył się w dniu, w 
którym Sąd Najwyższy pod-
trzymał wyroki skazujące 
członków plutonu specjal-
nego na kary więzienia.

Skazani zomowcy zapowiadają skargę
do Strasburga.

Foto: archiwum

Nie doczekał wyroku,
nie otrzymał odszkodowania
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Około 200 związkowców 
z Tramwajów Śląskich pro-
testowało przed Urzędem 
Miejskim w Gliwicach prze-
ciwko planom likwidacji 
komunikacji tramwajowej 
w mieście.

Pikietę, w obronie miejsc 
pracy gliwickich tramwaja-
rzy, zorganizowały wszystkie 
związki zawodowe funkcjo-
nujące w spółce. 

Związkowcy zaapelowali 
do władz miasta o rezygnację 
z likwidacji jeżdżącej po Gli-
wicach „jedynki” i „czwórki”. 
Chcą też, by miasto wzorem 
sąsiadów przystąpiło do pro-
jektu poprawy infrastruktury 
i zaangażowało się w rozwój 
komunikacji tramwajowej.

Prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz tłumaczył wcześ-
niej, że do czasu przejęcia przez 
gminy akcji Tramwajów Ślą-
skich prawo nie zezwala na 
dofi nansowanie spółki. Obie-
cywał jednak wszechstronną 
pomoc w ich rozwoju i w po-
prawie stanu technicznego in-
frastruktury tramwajowej, gdy 
tylko będzie to możliwe. Teraz 
jednak chyłkiem wycofuje się 
z tych zapowiedzi. 

– Chce Pan zastąpić tramwa-
je autobusami, za które przecież 

trzeba również zapłacić, a w 
związku z tym oszczędności 
będą minimalne. (...) Rezygnu-
jąc z możliwości, jakie stwarza 
dofinansowanie w ramach 
przygotowań do EURO 2012, 
świadomie nie wykorzystuje 
Pan niepowtarzalnej szansy 
rozwoju infrastruktury dro-
gowo-tramwajowej gminy 
– napisali związkowcy w pe-
tycji, którą zamierzali przeka-
zać prezydentowi. Jednakże 
ten zignorował pikietę i nie 
wyszedł do protestujących. 
Związkowcy nie odpuścili i 
petycję wręczyli mu w sali 
sesyjnej urzędu, gdzie właśnie 
rozpoczynało się posiedzenie 
Rady Miasta.

Związkowcy podkreśla-
ją, że nie można pominąć 
Gliwic w powiązaniach ko-
munikacyjnych z sąsiedni-
mi miastami. Inaczej miasto 
stanie się komunikacyjnym 
skansenem. 

Podczas protestu związ-
kowców wspierała liczna 
grupa mieszkańców Gli-
wic. Głównie tych mniej 
zamożnych, dla których 
komunikacja tramwajowa 
stanowi najtańszy środek 
lokomocji.

BEATA GAJDZISZEWSKA

C
hodzi o leżące 
w kompetencjach 
marszałka spra-
wy personalne. 
Zgodnie z zapisa-

mi ustawy o promocji zatrud-
nienia może on np. powoły-
wać członków Wojewódzkiej 
Rady Zatrudnienia. Powinni 
się tam znaleźć przedstawiciele 
wszystkich reprezentatyw-
nych związków zawodowych 
działających w województwie. 
Takie powołania Piotr Duda i 
Leszek Kania z OPZZ dostali. 
W składzie WKDS zabrakło 
natomiast miejsca dla przed-
stawiciela Forum ZZ – trzeciej 
reprezentacyjnej struktury 
związkowej. 

WRZ bez „Solidarności”
Marszałek ponadto dość 
dowolnie zdecydował, kto 
może reprezentować w WRZ 
„Solidarność”. W składzie 
Rady w „części” związkowej 
znalazła się też Teresa Gojny
–Ucińska z „Solidarności” 
Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, która w ostatnich 
wyborach parlamentarnych 
startowała z listy PO. Do Rady 
błędnie rekomendowała ją 
Regionalna Sekcja Nauki, 

później zresztą wycofując 
to poparcie. 
– Bogusław Smigielski jest 
czwartym marszałkiem, od 
kiedy jestem przewodniczącym 
Zarządu Regionu, i z żadnym 
nie było takich problemów 
– mówił Piotr Duda podczas 
ostatniego posiedzenia prezy-
dium Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego. Zapo-
wiedział, że do czasu wyjaś-
nienia tych nieprawidłowo-
ści w pracach Wojewódzkiej 
Rady Zatrudnienia nie będzie 
brał udziału

Obecny na obradach pre-
zydium WKDS marszałek 
województwa próbował 
argumentować, że WRZ jest 
ciałem doradczym i to od 
niego zależy, kogo do niej 
powoła. Zapowiedział jednak, 
że Teresa Gojny-Ucińska zo-
stanie najprawdopodobniej 
wkrótce odwołana. 

Nie potrafi ł już jednak 
znaleźć odpowiedzi na za-
rzut niepowołania przedsta-
wiciela Forum ZZ. Sprawa 
jest ważna, bo jeśli uznać, że 
pierwsze posiedzenie Rady 
odbyło się w niepełnym z 
winy marszałka składzie, 
to czy ważne są podjęte 

wtedy decyzje, dotyczące 
np. powołania szefa WRZ? 
Na wniosek Piotra Dudy ma 
zostać przygotowana prawna 
opinia w tej sprawie. 

Pracodawcy też narzekają
Wątpliwości członków pre-
zydium WKDS budzi też 
niepowołanie w skład Rady 
katowickiego oddziału Naro-
dowego Funduszu Zdrowia 
rekomendowanego przez 
WKDS Leszka Marażewskiego. 
Decyzję o odrzuceniu tej kan-
dydatury podjęła większość 
radnych wojewódzkich. Było 
to dość zaskakujące, bo tym 
samym złamano dotychcza-
sowy zwyczaj, że radni nie 
ingerują w kandydatów zgła-
szanych przez WKDS. 

– Jeśli kandydatura nie 
została przez radnych przy-
jęta, to radni najwyraźniej 
mieli ku temu powód – ar-
gumentował marszałek. 
Do zgłoszenia innego kan-
dydata zachęcał też prze-

wodniczący Sejmiku Michał 
Czarski. 

– Takie informacje, że 
radni głosują autonomicz-
nie, to sobie między bajki 
włóżmy. Decyzje zapadły 
na górze. Skoro kandydat 
spełnia wszystkie wymagania 
formalne, to nie może być 
tak, że „nie, bo nie” – mówił 
Piotr Duda. Kandydatura 
Leszka Marażewskiego zo-
stała wspólnie przez pra-
codawców i związkowców 
podtrzymana. 

Wątpliwości wobec posta-
wy Bogusława Śmigielskiego 
wyrażają już nie tylko związ-
kowcy, ale i pracodawcy. 
Również ci, którzy na co 
dzień zajmują się negocja-
cjami. – Nie słyszę w pana 
słowach dialogu. Pan nam 
dyktuje, co mamy robić – 
zwrócił mu uwagę Andrzej 
Piętka z Fiat Auto Poland, 
reprezentujący w WKDS 
pracodawców. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Trudny dialog z marszałkiem
Czy marszałek województwa śląskiego lekceważy związki zawodowe?
Bogusław Śmigielski zaprzecza, ale niektóre jego działania budzą zastrzeżenia
nie tylko „Solidarności”, ale i przedstawicieli pracodawców.

Komisja Krajowa zapoznała 
się z przebiegiem rozmów nad 
Pakietem Antykryzysowym. 
Omówiono również stanowi-
ska negocjacyjne dotyczące 
ewentualnych propozycji pa-
kietu rozwiązań w zakresie 
wynagrodzeń i świadczeń 
społecznych, gospodarki 
i stosunków pracy. 

Podczas obrad Komisji Kra-
jowej w Gdańsku przedstawi-
ciele zbrojeniówki, przemysłu 
stoczniowego i PKP omówili 
sytuację w swoich branżach. 
Wszystkie trzy sektory znaj-
dują się w trudnej sytuacji. 
Z powodu zmniejszenia bu-
dżetu MON, trudne chwile 
przeżywają pracownicy prze-
mysłu zbrojeniowego. W nie-
których zakładach produkcji 
nie podjęto od początku roku. 

W zakładach zbrojeniowych 
„S” przeprowadziła referen-
dum strajkowe. Ponad 90 proc. 
pracowników opowiedziało 
się za akcją protestacyjną. 

Niepokój wśród związ-
kowców ze Stoczni Gdań-
skiej wzbudził przesłany 

do ministra skarbu przez unij-
ną komisarz ds. konkuren-
cji Nelli Kroes, list. Wynika 
z niego, że unijni urzędnicy 
oceniają negatywnie plan re-
strukturyzacyjny dla Stoczni 
Gdańskiej. Obecnie prezy-
dium Komisji Międzyzakła-

dowej w Stoczni Gdańskiej 
przekształciło się w komitet 
protestacyjny. 

Podczas obrad KK prze-
wodniczący Janusz Śnia-
dek przedstawił członkom 
Komisji Krajowej przebieg 
rozmów dotyczących pakie-
tu antykryzysowego, jakie 
mają miejsce w Komisji Trój-
stronnej. Przedyskutowano 
poszczególne obszary nego-
cjacyjne: rozwiązania związa-
ne z pomocą społeczną i wy-
nagrodzeniami, gospodarką 
i stosunkami pracy. 

Związkowcy rozmawiali 
też zaplanowanej na 9 maja 
gali bokserskiej z Damiana 
Jonaka. Więcej informacji na 
ten temat na stronie www.
solidarnosc.gda.pl. 

DZIAŁ INFORMACJI KK

Pracownicy tyskiego Fiata 
odpoczną 2 maja. Centra-
lom związkowym udało się 
przekonać dyrekcję do wol-
nego dnia między majowymi 
świętami. 

To niestety koniec do-
brych wiadomości. Zarząd 
wciąż nie podejmuje rozmów 
o podwyżkach wynagrodzeń, 
mimo że zakład od wielu ty-
godni pracuje pełną parą i nie 
odczuwa skutków kryzysu. 
Wręcz przeciwnie, właśnie 
teraz ogromnym powodze-
niem, zwłaszcza na niemie-
ckim rynku, cieszą się małe 
samochody produkowane 
w Tychach. 

– Zamówień jest bardzo 
dużo. Taki gorący okres zda-
rzył się w Fiacie po raz pierw-
szy. Trzecia zmiana pracuje 
praktycznie przez siedem dni 
w tygodniu, a dyrekcja nie 
rozpoczyna negocjacji. Pra-
cownicy są oburzeni takim 
postępowaniem. Pracodawca 
wykorzystuje kryzys, którego 
w naszej fi rmie nie widać – 
mówi Wanda Stróżyk prze-

wodnicząca „Solidarności” 
w spółkach grupy Fiata. 

Organizacje związkowe 
wspólnie wystąpiły z żąda-
niem m.in. podwyżki zbio-
rowej od 1 kwietnia i ure-
gulowania wynagrodzeń 
o premię efektywnościową. 
Kwota podwyżki nie została 
sprecyzowana, ale w piśmie 
znalazł się zapis, że nie może 
być niższa od ubiegłorocznej. 
„Solidarność” konsekwentnie 
twierdzi, że pracownicy po-
winni otrzymać przynajmniej 
650 zł więcej.

– Cały czas mam nadzieję, 
że dyrekcja przystąpi do nego-
cjacji – mówi przewodnicząca 
zakładowej „Solidarności” 
i dodaje, że organizacje związ-
kowe będą organizowały wiece 
i spotkania ze wszystkimi pra-
cownikami. Zdaniem Wandy 
Stróżyk to załoga zdecyduje 
co dalej, ale pracodawca nie 
powinien przeciągać struny 
i lekceważyć coraz bardziej 
napiętej atmosfery, jaka pa-
nuje w zakładzie.

AGNIESZKA KONIECZNY

Nie dla likwidacji
tramwajów w Gliwicach

W Fiacie chcą rozmawiać
o podwyżkach

– Bez tramwajów Gliwice staną się komunikacyjnym skansenem
– przekonywali w trakcie pikiety związkowcy

Foto: archiw
um

Dialog podczas prezydium WKDS. Od lewej Dariusz Trzcionka (Forum ZZ), Henryk Moskwa (OPZZ), Piotr Duda, Michał Czarski 
(przewodniczący Sejmiku), marszałek Bogusław Śmigielski i wojewoda Zygmunt Łukaszczyk

Foto: archiw
um

Informacje, że radni głosują autonomicznie, 
to sobie między bajki włóżmy. Decyzje zapadły 
na górze 

Komisja Krajowa o pakiecie i branżach

Janusz Śniadek zachęcał do obejrzenia na żywo pojedynku
solidarnościowego mistrza świata

Foto: P. Machnica
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– Blondynka zbliża się 
do faceta i pyta:
– Gdzie jest druga strona 
ulicy?
Facet pokazuje.
– A tam mówili mi, że tu.

***
Seryjny morderca ciągnie 
kobietę do lasu w celu 
wiadomym.
Kobieta krzyczy przerażona: 
– Ale ponuro i ciemno
w tym lesie. Bardzo się 
boję! 
Na to morderca: 
– No, a ja co mam powie-
dzieć? Będę wracał sam...

***
Wchodzi mężczyzna
do apteki i pyta:
– Dzień dobry, jest trucizna 
dla teściowej?
– A ma pan receptę?
– A nie wystarczy zdjęcie?

A TO znacie?

Po raz kolejny Biuro Tere-
nowe „Solidarnośći” w Ja-
strzębiu Zdroju ufundowało 
jedną z głównych nagród 
w turnieju bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. 

Dzięki NSZZ „Solidar-
ność” rower górski trafił 
do Pawła Janety z Gim-
nazjum nr 3 – zwycięzcy 
w klasyfikacji indywidu-
alnej szkół gimnazjalnych. 
Taką samą nagrodę otrzy-
mał Marek Sorodyl z SP 
nr 15, który był najlepszy 
spośród uczniów ze szkół 
podstawowych. W rankin-
gu ogólnym zwyciężyła 
szkoła podstawowa nr 15 
i gimnazjum nr 11, które 
będą reprezentować Jastrzę-
bie w turnieju okręgowym 
w Raciborzu.

Zawody Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym prze-

prowadzone zostały w kwiet-
niu w hali Omega. Wzięło 

w nich udział 10 szkół pod-
stawowych i 6 gimnazjal-
nych. Uczniowie musieli 
rozwiązać test, pokonać 
tor przeszkód i wykazać się 
umiejętnościami udzielania 
pierwszej pomocy.

– Jastrzębska „Solidar-
ność” angażuje się nie tylko 
w ochronę praw pracowni-
czych, ale również w wiele 
przedsięwzięć sportowych
i kulturalnych na rzecz miesz-
kańców. Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym naszych 
dzieci i młodzieży jest bar-
dzo ważnym elementem 
życia społecznego – mówi 
Danuta Jemioło, kierująca 
Biurem Terenowym NSZZ 
„Solidarność” w Jastrzębiu 
Zdroju

AK

„Solidarność” promuje bezpieczeństwo 
i nagradza młodych rowerzystów

WAŻNE
DLA POSIADACZY

GROSIKA
Informujemy, że zmieniona 
została umowa z Parkiem 
Wodnym w Tarnowskich
Górach.
Nowa umowa zobowiązuje 
nas do wyrobienia bezpłat-
nie kart ze zdjęciem.
Karty wewnętrzne Parku 
Wodnego może wyrobić 
właściciel karty rabatowej 
„Grosik”, który dostarczy 
do Biura Obsługo Klienta 
w Parku Wodnym zdjęcia 
własne, współmałżonka oraz 
swoich dzieci. Karty wyra-
biane będą na miejscu.
Nowe ceny za korzystanie 
z Parku Wodnego dla po-
siadaczy karty „Grosik” 
wynoszą:
– Bilet normalny w dni po-
wszednie – 9 zł; bilet ulgowy 
w dni powszednie 7.20 zł;
–  Bilet normalny w soboty, 
niedziele i święta – 10.80 
zł; bilet ulgowy w soboty, 
niedziele i święta 9.00 zł.

Biuro Terenowe w Jastrzębiu Zdroju ufundowało rower górski
dla zwycięzcy w klasyfi kacji indywidualnej szkół gimnazjalnych

Foto: archiw
um
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Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

Teksty i porady prawne pochodzą z serwisu prawo-pracy.pl. Serwis prawo-pracy.pl skoncentrowany jest wokół tematyki prawa pracy. Strona udostępnia artykuły oraz odpowiedzi na zapytania 
internautów dotyczące m.in. kwestii wynagrodzeń, czasu pracy, odpraw, odpowiedzialności pracownika, urlopu, wypowiedzenia umowy, przepisów BHP, mobbingu. W serwisie również: porady 
prawne on-line, aktualności prawne, praktyczne poradniki w formacie PDF oraz największe w Polsce forum z zakresu prawa pracy.

§

Komunikat
dla Komisji Zakładowych

Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskładające 
aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, nie otrzymają
potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ.

Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składania spra-
wozdań w urzędach skarbowych.

WAŻNE!
1.  Decydującą datą jest data podjęcia uchwały zatwierdza-

jącej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, informa-
cja dodatkowa). Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed
31 marca 2009 r. – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) 
składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

2.  Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2009 r., 
należy składać do 31 marca 2009 r. tylko CIT-8, CIT-8/O; 
pozostałe sprawozdania (bilans, rachunek wyników,
informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty przy-
jęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca 2009 r.
PIT-y rozliczeniowe z tytułu podatku dochodowego od osób 

fi zycznych należało złożyć do 28 lutego 2009 roku.
Termin składania do ZR analizy składek za rok 2008 upływa 

31 marca 2009 r.
Więcej Informacji: Halina Murzyn – pok. 112, tel. 032 353 

84 25 wew. 112.
Zarząd Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-
kat.pl udostępnił do pobrania druki bilansu, rachunku 
wyników, informacji dodatkowej – załączniki do CIT-8 
oraz inne (zakładka: Dokumenty do pobrania).

Ryszard Drabek  – Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

Ustawa Kodeks pracy

Sąd Najwyższy:

Pożegnaliśmy sp. Księdza Prałata

ALOJZEGO KLONA,
wieloletniego proboszcza Parafi i św. Antoniego w Rybniku,
kapłana „Solidarności” rybnickiej oraz dziekana Dekanatu 

Rybnik-Centrum, który w okresie stanu wojennego
niósł pomoc internowanym, uwięzionym oraz ich rodzinom.

Bóg zapłać!

Członkowie NSZZ „Solidarność” Miasta Rybnika oraz Ziemi Rybnickiej

W 
zakładzie mojej 
mamy szyku-
ją się zwolnie-
nia grupowe. 
Mama obawia 

się, że obejmą i ją. W kwietniu 
skończy 56 lat i będzie miała 
28 lat pracy. Czy obejmuje ją 
ochrona przed takim zwolnieniem 
i czy takie zwolnienie może być 
doręczone w czasie zwolnienia 
lekarskiego?

Według art. 39 Kodeksu 
pracy pracodawca nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu brakuje 
nie więcej niż 4 lata do osiągnię-
cia wieku emerytalnego, jeżeli 
okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury 
z osiągnięciem tego wieku.

Ponieważ wiek emerytal-
ny dla kobiet wynosi 60 lat, od 
kwietnia mama będzie podle-
gała szczególnej ochronie przed 
wypowiedzeniem umowy 
o pracę z art. 39 K.p.

Natomiast według art. 5 ust. 
5 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 
ze zm.) w okresie objęcia szcze-
gólną ochroną przed wypowie-
dzeniem lub rozwiązaniem 
stosunku pracy pracownika, 
o którym mowa w art. 39 K.p., 
pracodawca może jedynie wy-
powiedzieć dotychczasowe 
warunki pracy i płacy.

Jeżeli wypowiedzenie wa-
runków pracy i płacy powoduje 
obniżenie wynagrodzenia, to 
pracownikom przysługuje do 
końca okresu, w którym korzy-
staliby ze szczególnej ochrony 
przed wypowiedzeniem lub 
rozwiązaniem stosunku pracy, 
dodatek wyrównawczy obli-
czony według zasad wynika-
jących z Kodeksu pracy (art. 5 
ust. 6 ustawy).

Według art. 5 ust. 4 ustawy 
wypowiedzenie pracowni-
kom warunków pracy i płacy 
w sytuacjach, o których mowa 
w art. 41 K.p., jest dopuszczalne 
niezależnie od okresu trwania 
urlopu lub innej usprawiedli-
wionej nieobecności pracow-
nika w pracy (np. podczas 
zwolnienia lekarskiego).

Według art. 41 K.p. praco-
dawca nie może wypowiedzieć 

umowy o pracę w czasie urlopu 
pracownika, a także w czasie 
innej usprawiedliwionej nie-
obecności pracownika w pracy, 
jeżeli nie upłynął jeszcze okres 
uprawniający do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia.

Jeżeli więc zwolnienia grupo-
we w przedsiębiorstwie mamy 
nastąpią po ukończeniu przez 
nią 56 lat, to wówczas nie bę-
dzie mogła być zwolniona. 
Pracodawca będzie jej mógł 
wypowiedzieć jedynie warunki 
pracy i płacy.

Ochrona przedemerytalna 
nie obowiązuje w razie ogło-
szenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy (art. 411 § 1 K.p.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 
o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 
przy wypowiadaniu pracowni-
kom stosunków pracy w ramach 
grupowego zwolnienia nie sto-
suje się art. 38 i 41 K.p.

Natomiast według ust. 3 
art. 5 ustawy wypowiedze-
nie pracownikom stosunków 
pracy w sytuacjach, o których 

mowa w art. 41 K.p. (uspra-
wiedliwiona nieobecność 
w pracy), jest dopuszczalne 
w czasie urlopu trwającego co 
najmniej 3 miesiące, a także 
w czasie innej usprawiedliwio-
nej nieobecności pracownika 
w pracy, jeżeli upłynął już okres 
uprawniający pracodawcę do 
rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia.

Jeżeli zwolnienia grupowe 
rozpoczną się przed objęciem 
mamy ochroną z art. 39 K.p., 
to wówczas pracodawca nie 
będzie mógł wypowiedzieć 
mamie umowę o pracę w czasie 
zwolnienia lekarskiego, chyba 
że upłynie okres uprawniający 
pracodawcę do rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowie-
dzenia (dłużej niż łączny okres 
pobierania wynagrodzenia 
i zasiłku z tytułu niezdolno-
ści do pracy oraz pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego 
przez pierwsze 3 miesiące, jeże-
li pracownik jest zatrudniony 
u danego pracodawcy ponad 
6 miesięcy).

ŁUKASZ OBRAŁ
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Wyrokiem Sądu Najwyższe-
go – Izba Pracy, Ubezpieczeń 
Społecznych i Spraw Publicz-
nych z dnia 16 grudnia 2008 r. 
(I PK 104/2008) rozstrzygnię-
to istotną dla pracowników 
kwestię, iż nie stanowi nad-
użycia prawa podmiotowego 
żądanie przez pracodawcę 
zwrotu części kosztów szko-
lenia zgodnie z zawartą mię-
dzy stronami umową, nawet 
w sytuacji, gdy postanowienie 
umowy dotyczące obowiązku 
pięcioletniego przepracowania 
u pracodawcy jako nieważne 
zostało zastąpione odpowied-
nimi przepisami prawa.

Znaczenie przywołanego 
wyroku Sądu Najwyższego 
wynika z faktu, że z powodu 
narastającej migracji zarobkowej 
oraz rotacji kadr coraz częściej 
byli pracodawcy dochodzą 
zwrotu kosztów szkoleń oraz 
innych świadczeń udzielonych 
byłym pracownikom w prze-
szłości, jeszcze w czasie trwania 

stosunku pracy, w związku 
z podnoszeniem kwalifi kacji 
zawodowych przez zatrud-
nionych.

 Podstawę tego typu zda-
rzeń stanowią różnego rodzaju 
umowy czy też porozumie-
nia (potocznie nazywane 
„lojalkami” czy „umowami 
lojalnościowymi”) zawierane 
przez pracowników z praco-
dawcami na gruncie § 6 oraz 
§ 9 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 12 paździer-
nika 1993 r. w sprawie zasad 
i warunków podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia ogólnego do-
rosłych, przewidujące możli-
wość dochodzenia przez pra-
codawcę zwrotu udzielonych 
pracownikowi świadczeń 
w przypadku rozwiązania 
przez tego ostatniego umowy 
o pracę przed upływem ozna-
czonego okresu czasu.

 Zgodnie z przywołanym 
§ 6 ust. 2 rozporządzenia pracow-
nik, który otrzymał od zakładu 
pracy określone świadczenia
i w trakcie nauki lub po jej 
ukończeniu w terminie okre-
ślonym w umowie, nie dłuż-
szym jednak niż 3 lata:
1. rozwiąże stosunek pracy 

za wypowiedzeniem, 
2. z którym zakład rozwiąże 

stosunek pracy bez wypo-
wiedzenia z jego winy, 

3. którego stosunek pracy 
wygaśnie wskutek porzu-
cenia pracy 
– jest obowiązany do zwrotu 

kosztów poniesionych przez 
zakład pracy na jego naukę 
w wysokości proporcjonalnej 
do czasu pracy po ukończeniu 
nauki lub czasu pracy w czasie 
nauki, chyba że zakład pracy od-
stąpi od żądania zwrotu kosztów 
w części lub w całości.

 W praktyce pracodawcy 
często próbują w umowach 
narzucić nieświadomym pra-

cownikom dłuższe niż 3-letnie 
„okresy lojalnościowe”. Należy 
tu tylko wskazać, że oczywi-
ście nie jest to skuteczne, gdyż 
w razie umieszczenia zapisu 
w umowie np. o pięcioletnim 
„okresie lojalnościowym” 
podlega on skróceniu do mak-
symalnych 3 lat przewidzia-
nych rozporządzeniem. Zara-
zem jednak sama umowa, jak
i zapis lojalnościowy pozostają 
w mocy, w szczególności nie są one 
z mocy prawa nieważne.

 Jak widać na tle przywoła-
nego na wstępie wyroku Sądu 
Najwyższego, pracownicy nie 
zawsze mogą jednak liczyć na 
przychylność sądów, także w 
tej tak ważnej dla pracowni-
ków i ich kieszeni sprawie. 
W szczególności zarzut nad-
użycia prawa przez pracodawcę 
w opisanej wyżej sytuacji skaza-
ny jest na niepowodzenie.

 KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zwolnienie grupowe a 4 lata do emerytury

Obowiązek zwrotu pracodawcy kosztów szkolenia

Krzysztofowi Pluszczykowi

Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Pamięci Górników
Poległych 16 grudnia 1981 r. w Kopalni „Wujek”

wyrazy najserdeczniejszego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa w imieniu Śląsko–Dąbrowskiej „Solidarności”

przewodniczący Piotr Duda

Koledze

 Krzyśkowi Pluszczykowi

wyrazy solidarności i wsparcia z powodu śmierci

OJCA
przekazują członkowie Społecznego Komitetu Pamięci

Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. w Kopalni „Wujek”
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P
rzed nami tylko jeden 
dodatkowy dzień 
wolny od pracy – 
1 maja w piątek. I tak 
zamiast nawet ty-

godnia wolnego, jak bywało 
w ostatnich latach, mamy tylko 
nieco wydłużony weekend. 

Cieszą się pracodawcy (oczy-
wiście poza tymi, którzy na 
długich weekendach zarabiają), 
bo nie będzie wielodniowego 
leniuchowania. Ręce zaciera 
także rząd, bo w dobie świa-
towego kryzysu każdy dodat-
kowy dzień wolny od pracy 
to podobno wyraźne obniże-
nie PKB. Tylko pracownicy są 
„pokrzywdzeni” – wolnego 

niewiele, za to świąt przez 
te trzy pierwsze dni maja, aż 
w nadmiarze.

I tak, 1 maja to dla katoli-
ków święto Józefa Robotnika, 
ustanowione przez papieża 
Piusa XII w 1956 roku. Dla 
zwolenników jeszcze więk-
szej integracji Polski w ramach 
Unii Europejskiej, to okazja do 
radości z piątej już rocznicy 
przystąpienia naszego kraju 
do tej organizacji. O święto-
waniu nie zapomni też lewica, 
chociaż pochody organizowa-
ne przez postkomunistów są 
już zjawiskiem marginalnym, 
nawiązującym do nielubianej 
tradycji PRL.

2 maja to nie tylko święto 
biało-czerwonej, czyli naszej 
narodowej Flagi. Jest to rów-
nież dzień Polonii i Polaków 
za granicą, o czym często za-
pominamy.

I wreszcie 3 maja – obok 
11 Listopada najważniejsze 
Święto Narodowe obchodzone 
w rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja w 1791 r. Tego 
dnia obchodzimy też Święto 
Najświętszej Marii Panny Kró-

lowej Polski, na pamiątkę obra-
nia przez króla Jana Kazimierza 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
Królową Polski.

A więc świętujmy, wypo-
czywajmy i miejmy nadzieję, 
że sprawdzą się optymistyczne 
prognozy pogody, zapowiadane 
na wielką majówkę. Pamiętajmy, 
że liczy się przede wszystkim nie 
to, jak długo wypoczywamy, ale 
w jakim robimy to stylu.

AGNIESZKA KONIECZNY

Niejednokrotnie przysłu-
chując się wypowiedziom 
prezesów różnych fi rm, 
odnoszę wrażenie, że je-
dyną przeszkodą, która 
uniemożliwia im odniesie-
nie sukcesu zawodowego 
są organizacje związko-
we. To one – ich zdaniem 
– hamują nowatorskie 
rozwiązania restruktury-
zacyjne oraz nie pozwa-
lają zarządzanym przez 
nich fi rmom wypłynąć na 
szersze, rynkowe wody. 
Przy okazji tych wypowie-
dzi kreuje się działaczy 
związkowych na ludzi in-
teresownych, bezwzględ-
nych i cynicznych. 

Niestety, głoszący takie 
opinie, zbyt często zapomina-
ją, że umiejętność porozumie-
wania się ze stroną społeczną 
jest jednym z atrybutów do-
brego menedżera. Możesz być 
niezłym fachowcem, ale jeśli 
nie potrafi sz znaleźć wspólne-
go języka z partnerem społecz-
nym, twoja przydatność dla 
fi rmy jest niewielka. 
To swoisty papierek lakmuso-
wy dla każdego zarządzające-
go fi rmą. Tym bardziej 
w dobie kryzysu gospodar-
czego. Ci, którzy zamiast po-
rozumienia, wybierają próby 
skłócenia pracowników ze 
związkowcami, obnażają nie 
tylko swoją słabość. W istocie 
bezpardonowy atak na funk-
cjonujące w przedsiębiorstwie 
organizacje związkowe ma 
odwrócić uwagę  od realnych 
problemów fi rmy. Nierzadko 
spowodowanych karygodnymi 
błędami zarządzających. 

To nie przypadek, że jak 
bumerang wraca temat „kosz-
townych” związków 
zawodowych oraz ich działal-

ności gospodarczej w poszcze-
gólnych przedsiębiorstwach. 
Nie mam wątpliwości, że z 
reguły za medialnymi przecie-
kami na ten temat, kryją się 
nieuczciwi pracodawcy, którzy 
dokonują swoistej manipulacji. 
Chętnie mówią o fi nansowych 
kosztach działalności związ-
kowej, świadomie pomijając 
drugą stronę medalu. Trudno 
przypuszczać, aby nie wiedzie-
li, iż zdecydowana większość 
środków pozyskanych dzięki 
składkom związkowym oraz 
działalności gospodarczej 
wraca do zatrudnionych w ich 
fi rmie pracowników. Czy to 
w postaci zapomóg i świad-
czeń socjalnych, czy też 
fachowego doradztwa ze 
strony prawników i ekonomi-
stów. Zwracam uwagę, iż z tej 
drugiej korzystają nie tylko 
członkowie naszego związku. 
Prezesi raczą te kwestie prze-
milczać. 

Jak już wspominałem, 
jeśli menedżer zamiast kon-
centrować się na rozwiązy-
waniu istotnych problemów 
przedsiębiorstwa, skupia się 
na ograniczaniu roli organiza-
cji związkowych, daje dowód 
swej małej przydatności dla 
spółki. Udowadnia, że nie 
chce, bądź nie umie rozwiązy-
wać problemów, które faktycz-
nie stanowią o kondycji fi rmy. 
Nie po raz pierwszy, życie 
dopisuje najlepsze komen-
tarze. Kilka dni temu, prezes 
JSW S.A. Jarosław Zagórowski 
stwierdził publicznie, że ma 
prosty wybór. Albo zająć się 
60 facetami ze związków, albo 
ratować 22 tysiące ludzi. 
I co zrobił? Wypowiedział lo-
kale związkowcom. Nic ująć, 
nic dodać.                   

KUBA SOLIDNY

DZIEŃ świra

Ponad 10 tysięcy związ-
kowców z całego kraju 
wzięło w miniony weekend 
udział w XI Ogólnopolskiej 
Pielgrzymce „Solidarności” 
do Sanktuarium Maryjne-
go w Licheniu. Tegoroczna 
pielgrzymka odbyła się 
pod hasłem „Maryjo ucz 
nas troski o życie”.

Najważniejszym wyda-
rzeniem podczas spotkania 
związkowców w Licheniu 
była niedzielna Msza św., któ-
rej przewodniczył wikariusz 
biskupi ks. prałat Wojciech 
Kochański. W homilii kapłan 
przypomniał sylwetki ludzi 
„Solidarności” i nawiązał do 
tradycji związku. Wskazał 
na odwagę i męstwo patrona 
„Solidarności” ks. Jerzego 
Popiełuszki. Wikariusz bi-
skupi podkreślił, że ksiądz 
Jerzy swoją odwagą i jedno-
znacznością był wpisany w 
trud stawania się człowie-
kiem wolności i godności 
dziecka Bożego.

W kazaniu dużo miejsca 
poświęcił też aktualnej sy-
tuacji i problemom, z któ-
rymi w ostatnich latach 

związek musi się zmierzyć. 
– Patrzymy dziś, jak trwoni 
się majątek narodowy zdo-
byty pracą kilku pokoleń, 
jak pozbawia się pracy setki 
stoczniowców, górników 
i hutników. Tylu wokół nas 
ludzi poranionych, często 
poprzebieranych o podwój-
nych twarzach – mówił 
ks. Kochański. Zwrócił się 
też do polityków, podkre-
ślając, że przedstawiciele 
w najwyższych gremiach 
europejskich powinni pa-
miętać, z jakiego wywodzą 
się narodu i o jakie warto-
ści powinni się troszczyć. 
– W imię „Solidarności” 
powinniśmy pamiętać, że 
nie wolno tolerować zła
i nie wolno nam traktować 
ludzi z tego samego szeregu 
jako wrogów – dodał ks. 
prałat Kochański.

Spotkanie związkowców 
w Licheniu tradycyjnie 
zakończyło złożenie kwia-
tów pod pomnikami Jana 
Pawła II, księdza Jerzego 
Popiełuszki i powstania 
„Solidarności”.

AK

Związkowcy
to wygodne alibi

Komisja Krajowa „Solidar-
ności” wspólnie z Kancelarią 
Prezydenta RP organizuje 
zbiórkę pamiątek związanych 
z wyborami 1989 roku.

Poszukiwane są wspo-
mnienia, nagrania fi lmowe, 
dokumenty, plakaty i ulotki. 
Jak mówia organizatorzy, 
celem akcji jest przybliże-
nie ludzi zaangażowanych 
w tamte wybory, członków 
Komitetów Obywatelskich 
Solidarności i zwykłych oby-
wateli, dzięki którym kandy-
daci „Solidarności” odnieśli 
historyczny sukces. 

Zebrane pamiątki na za-
sadzie wypożyczenia będą 
prezentowane na specjalnej 
wystawie przed Pałacem Pre-
zydenckim w Warszawie. 
Wystawa będzie otwarta dla 
zwiedzających w dniach 4-18 

czerwca 2009 roku. Uroczy-
ście otworzy ją prezydent 
Lech Kaczyński. 

Materiały w postaci pa-
pierowej należy przesyłać 
na adres: Komisja Krajowa 
NSZZ „Solidarność”, ul. Wały 
Piastowskie 24, 80 – 855, 
Gdańsk. Materiał w posta-
ci elektronicznej prosimy 
przesyłać na adres regional@
solidarnosc.org.pl. Wszystkie 
materiały zostaną zwrócone 
ich właścicielom. 

Koordynatorem projektu 
z ramienia Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” jest Jaro-
sław Wasilka z Biura Organiza-
cyjno – Statutowego Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
(e-mail regional@solidarnosc.
org.pl ., fax: nr 0-58 308 44 38, 
tel: nr 0-58 308 43 66). 

DZIAŁ INFORMACJI KK

Reklama

„Solidarność”
w Licheniu

Wielka majówka, 
wielkie rocznice

Podziel się pamiątką
Plakat zachęcający
do udziału 
w wyborach
w 1989 r. 
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Podczas tegorocznej ma-
jówki bardzo ważne będzie 
przypominanie o piątej rocz-
nicy przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Po upad-
ku komunizmu, Okrągłym 
Stole i pierwszych wolnych 
wyborach parlamentarnych, 
było to wydarzenie, które 
zmieniło naszą sytuację w 
Europie i otworzyło nam 
okno na świat.

Media prześcigają się w 
analizowaniu, kto i w jakim 
stopniu skorzystał na integracji. 
Z tych analiz wynika, że w dal-
szym ciągu w najtrudniejszym 
położeniu są emeryci i renciści, 
których sytuacja nie poprawiła się. 
Niewiele skorzystały też osoby o 
najniższym wykształceniu. 

Najwięcej możliwości integra-
cja przyniosła ludziom z wyższym 
wykształceniem, przedsiębiorcom, 
osobom młodym i energicznym, 
a także rolnikom (chociaż im 
samym niełatwo przychodzi przy-
znanie się do tego). 

Na kłopoty skarżą się na-
tomiast rybacy, którym Unia 
nałożyła limity połowów. O 
problemach związanych ze skut-
kami przyjęcia rygorystycznego 
Pakietu Klimatycznego mówią 
pracownicy branży energetycz-
nej i górnictwa.

Chociaż nie wszyscy są do 
końca zadowoleni, to warto za-
znaczyć, że sondaże pokazują, iż 
Polacy, niezmiennie od pięciu lat, 
są jednym z najbardziej prounij-
nych narodów w Europie.

Nie wszyscy skorzystali

Foto: Internet

Jednym z najważniejszych warunków udanej majówki
jest słoneczna pogoda

W tym roku kalendarz nas nie rozpieszcza. Cieszą się z tego pracodawcy.


