
O
koło 6 tys. mani-
festantów prze-
szło 4 czerwca 
ulicami Kato-
wic. Śląsko-Dą-

browska „Solidarność” pod 
hasłem „To nie tak miało 
być” połączyła obchody 
20. rocznicy wyborów ze 
sprzeciwem wobec braku 
działań antykryzysowych 
i lekceważeniu przez rząd 
dialogu społecznego.

 Zgodnie z zapowiedziami 
organizatorów manifestacji, 
było głośno i kolorowo. Ulice 
centrum Katowic opanowały 
rockowe utwory z lat 80-90. 
Związkowców, nadciągają-
cych ze wszystkich stron 
miasta na miejsce zbiórki pod 
Spodkiem, witały zbuntowa-
ne piosenki Tiltu, Republiki, 
Lecha Janerki i Kultu. Nie 
zabrakło oczywiście „Do-
nalda marzi” Kabaretu pod  
Wydrwigroszem.

Z „platformy cudów” 
uczestników protestu witał 
wiceprzewodniczący Za-
rządu Regionu Sławomir 
Ciebiera. – Nie ma wolności 
bez „Solidarności” – przy-
pominał. Obok niego stali 
związkowcy w maskach 
Donalda Tuska i Stefana 
Niesiołowskiego oraz przed-
stawiciele branż z gadżetami 
prezentującymi wymowne 
symbole ich upadku. Uwagę 
przyciągał wawelski smok, 

trzymający w ręku tablicę 
z napisem „Dzisiaj wolę 
być z wami, niż na Wawelu 
z POlitykami”. 

Przy dźwiękach muzyki, 
gwizdków i trąbek barwna 
manifestacja z transparen-
tami i balonikami wyruszy-
ła pod Urząd Wojewódzki. 
Przemarsz robił wrażenie 
na mieszkańcach Katowic. 
Uwagę zwracali bębniarze, 
górnicza orkiestra z mażo-
retkami i związkowa hu-
saria. Ludzie przystawali 
na ulicach, robili zdjęcia 
z telefonów komórkowych, 
machali z okien.

– Mamy dziś prawo nie 
tylko cieszyć się z wolności, 
ale także wykrzyczeć nasze 
niezadowolenie – podkreślił 
pod gmachem UW Piotr 
Duda, przewodniczący Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S” – Dziś 
słowo „Solidarność” nie jest 
mile widziane na salonach, 

a jego logo próbuje się wy-
korzystywać do partykular-
nych interesów. 

Blisko 3-godzinna ma-
nifestacja zakończyła się 
odśpiewaniem „Żeby Pol-

ska była Polską” – jednego 
z nieofi cjalnych hymnów 
„Solidarności”. Protest prze-
biegł bez żadnych incyden-
tów. Oprócz związkowców 
ze Śląsko-Dąbrowskiej „So-

lidarności” uczestniczyli w 
nim członkowie „S” z Pod-
beskidzia, Częstochowy 
i Małopolski, stoczniow-
cy z Gdańska i Szczecina, 
ZZ Kadra, ZZ Górników w 

Polsce, Sierpnia 80 i NSZZ 
Policjantów. Do Katowic 
w geście solidarności przy-
jechali także związkowcy ze 
Słowacji, Czech i Włoch.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

250
pocztów

sztandarowych 
uczestniczyło 
w gdańskich 

obchodach 
4 czerwca.
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Około 5 tys. uczest-
ników i 250 pocztów 
sztandarowych wzięło 
udział w obchodach 20. 
rocznicy częściowo wolnych 
wyborów z 1989 roku.
» STRONA 2

W KRAJU

Gdańskie obchody 4 czerwca

SMOK WOLAŁ BYĆ Z NAMI

Wszystkim uczestnikom manifestacji 4 czerwca 
składam gorące podziękowania za obecność 
i fantastyczną postawę podczas naszej akcji. 
Swoją liczebnością, pomysłowością i wzorowym 
zachowaniem udowodniliście, że „Solidarność” 
to silny i odpowiedzialny związek zawodowy, 
który potrafi  znakomicie korzystać z prawa do 
manifestowania, które wywalczyliśmy 20 lat temu.

Za obecność na naszym proteście jestem też 
wdzięczny przedstawicielom innych związków 
zawodowych oraz wszystkim tym, którzy choć
nie należą do żadnej organizacji, to jednak
4 czerwca pojawili się na manifestacji.

Dziękuję również wszystkim osobom 
uczestniczącym w przygotowaniu naszej akcji – 
działaczom związkowym, pracownikom Zarządu 
Regionu, policji, władzom miasta 
i wspomagającym nas fi rmom zewnętrznym
za zaangażowanie i profesjonalizm.

 Piotr Duda
Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”

Negocjacje na temat 
podwyżek w Johnson 
Controls zakończyły się 
podpisaniem protokołu 
rozbieżności.

Zdecydowana postawa 
zakładowej „Solidarności”, 
nie spodobała się zarządo-
wi spółki.
» STRONA 6

Barwna rocznicowo-antykryzysowa manifestacja „Solidarności” przyćmiła obchody 4 czerwca
zorganizowane przez władze wojewódzkie. Było głośno i bardzo spokojnie.

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik

REGION

Koniec złudzeń

Śląsko–Dąbrowska „Soli-
darność” aktywnie włączy-
ła się w budowę pomnika 
ks. Jerzego Popiełuszki 
w Bytomiu.

Oprócz bezpośredniego 
wsparcia fi nansowego Za-
rząd Regionu przygotował 
też cegiełki, które również 
pomogą w sfi nansowaniu 
budowy. Cegiełki zostały 
już wydrukowane i są do 
kupienia w siedzibie Śląsko
–Dąbrowskiej „Solidarno-
ści” oraz w poszczególnych 
Biurach Terenowych. Przy-
gotowano tylko jeden no-
minał – 10 zł.

Bytomski pomnik kape-
lana „Solidarności” będzie 
upamiętniał jego wizytę 
w tym mieście w 1984 roku. 
Ks. Jerzy odprawił wtedy 
mszę św. w kościele Św. 
Krzyża. Kilka dni później 
został zamordowany. 

Przemarsz robił 
wrażenie na 
mieszkańcach 
Katowic. Ludzie 
przystawali na 
ulicach, robili 
zdjęcia z telefonów 
komórkowych, machali 
z okien.

Foto: archiwum

4 czerwca „Solidarności” w Katowicach nie można było nie zauważyć 
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INNI napisali

TRZY pytania
Sławomir Ciebiera – zastępca przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności”, przewodniczący „S” w gliwickim Oplu

Spokój przeradza się w trwogęPolaków oddało swoje głosy w niedziel-
nych wyborach do Parlamentu Europej-
skiego.
Spośród 13 okręgów najwyższą frekwen-
cję odnotowano w Warszawie. Tam do 
urn poszło 40 proc. obywateli. Najniższa 
frekwencja była na Mazowszu, gdzie swój 
głos oddał zaledwie co piąty Polak. Ogó-
łem swój głos oddał zaledwie co czwarty 
uprawniony obywatel. Niedzielny wynik 
stawia Polskę pod względem frekwencji 
na trzecim od końca miejscu w Europie. 
Niższa frekwencja była tylko na Słowacji 
(19,64 proc.) i Litwie (20,91 proc.).
Średnia europejska w tych wyborach wy-
niosła 42,94 proc. i była najniższa w Euro-
pie od 30 lat.

LICZBA tygodnia

24,53 proc.

Austriacko-kanadyjski koncern Magna 
i rosyjski Sbierbank przejmą udziały 
w europejskiej części General Motors. 
Partnerem przemysłowym tego kon-
sorcjum będzie GAZ, fabryka samo-
chodów z Niżnego Nowogrodu. Co 
ta zmiana oznacza dla pracowników 
Opla w Gliwicach?

– Kiedy wreszcie zapadła decyzja 
o przejęciu europejskiej części GM 
cieszyliśmy się, że w końcu jest jakieś 
rozstrzygnięcie. Dzisiaj z niepokojem 
obserwujemy doniesienia prasowe, 
potwierdzone przez związkowców 
z krajów europejskich, że do fabryk 
Opla może wkroczyć polityka. Pojawiają 
się niepokojące sygnały, że potencjał 
gliwickiego zakładu może nie zostać 
w pełni wykorzystany. Nie wiemy, 
jakie zasady ustanowi nowy właściciel 
i nie znamy jego planów. Na początku 
wydawało się, że możemy być spokoj-
ni, teraz spokój przeradza się w duży 
niepokój, a nawet w trwogę.
Rosyjska prasa spekulowała, że za 
utrzymanie czterech fabryk w Niem-

czech Rosjanie będą domagali się 
wsparcia Gazociągu Północnego. 
Tymczasem niemieckie gazety infor-
mowały, że za tym przejęciem lob-
bował m.in. były kanclerz Niemiec 
Gerhard Schröder, który zasiada w 
radzie nadzorczej spółki budującej 
Gazociąg Północny...

– Rzeczywiście, niepokoje wzrosły 
w związku ze spekulacjami dotyczą-
cymi wymiany: damy produkcję do 
Opla w zamian za... Rosjanie dogadują 
się z Niemcami i tak naprawdę w tych 
rozmowach nie uczestniczy strona 
polska. Co prawda premier Pawlak 
zapowiadał, że poruszy ten temat pod-

czas forum ekonomicznego w Sankt 
Petersburgu, ale jeszcze nie wiado-
mo, czy to się udało i czy przyniosło 
jakikolwiek efekt. Będziemy walczyć 
o to, żeby Opel w Gliwicach był trak-
towany na równi z innymi zakładami 
GM. Tego będziemy domagać się od 
parlamentarzystów.
Jaka teraz jest sytuacja w fabryce?
– Niestety, produkujemy na dwie 
zmiany. Część pracowników otrzy-
mała wypowiedzenia w związku z za-
planowanymi wcześniej zwolnieniami 
grupowymi. Wypowiedzenia dostało 
też ponad 200 osób przejętych z fi rm 
podwykonawczych, do końca czerw-
ca ma odejść ostatnia grupa. Trwają 
jeszcze rozmowy z dyrekcją na temat 
zatrzymania tych pracowników, ale to 
bardzo wątpliwe, zwłaszcza przy poja-
wiających się informacjach, że zakład 
może być nie do końca wykorzystany. 
Nastroje wśród załogi są bardzo złe. 
Nie było podwyżek, po raz pierwszy 
od 10 lat może nie być premii.

AK

Będziemy walczyć o to, 
żeby Opel w Gliwicach 
był traktowany na rów-
ni z innymi zakładami 
General Motors.

Tylko sześć
mandatów 
w Brukseli 
dla Śląska

T
ak wielkiej przewagi PO można 
było się spodziewać, ale naj-
większym zwycięzcą niedziel-

nych wyborów został bezapelacyjnie 
były premier Jerzy Buzek. Poparło go
393 117 wyborców, czyli 220 tys. wię-
cej niż pięć lat temu. W ten sposób 
były premier zdobył najwięcej głosów 
w Polsce! Największą przegraną jest Iza-
bela Kloc z PiS-u. Choć zdobyła ponad 
45 tys. głosów i wczoraj zbierała już 
gratulacje od sympatyków, wieczorem 
okazało się, że do PE jednak nie wejdzie. 
Marek Migalski, lider śląskiej listy PiS-
u, uzyskał wprawdzie ponad 112 tys. 
głosów, ale to za mało, żeby kogoś za 
sobą do Brukseli pociągnąć.(...)

– Ten wynik to wyraz ogromnego 
zaufania mieszkańców województwa, 
co mnie szczególnie cieszy. To duży, zło-
żony region, w którym ciągle są spore 
różnice między jego poszczególnymi 
częściami. Jestem bardzo szczęśliwy, 
ale wiem, że to też ogromne zobowią-
zanie wobec wyborców. Cieszę się, że 
dostrzegli moją pracę, bo pięć lat temu 
miałem także bardzo dobry wynik. 
Dziękuję wszystkim wyborcom i wierzę, 
że ponownie nie zawiodę ich zaufania 
– komentuje wyniki wyborów Jerzy 
Buzek. Przyznaje też, że takie poparcie to 
dobry punkt wyjścia do starań o funkcję 
przewodniczącego PE.- Ale to dopiero 
początek. Wszystko rozstrzygnie się 
w PE, wiele zależy od działań polskiego 
rządu – podkreśla Buzek.

Jeszcze wczoraj PiS zadeklarował, że 
poprze jego kandydaturę na szefa PE. 
– Buzek ma także mój głos – obiecuje 
świeżo wybrany eurodeputowany Marek 
Migalski z PiS-u. Co na to Platforma? 
- Pozostaje nam to tylko brać za dobrą 
monetę. Nie ma powodu, by nie wierzyć 
w te zapewnienia. Tu nie chodzi o inte-

res jednej partii, tylko o interes Polski 
– komentuje Jan Olbrycht. W niedzielę 
dostał 47 470 głosów i zapewnił sobie 
kolejną kadencję w PE. – Starałem się 
cały czas być w kontakcie ze śląskimi 
samorządowcami i informować ich 
o ważnych sprawach w UE. To zapro-
centowało. Śląską PO będzie także po-
nownie reprezentowała Małgorzata 
Handzlik 41 697 głosów). Mandat, ku 
zaskoczeniu części działaczy PO, zdo-
był też Bogdan Marcinkiewicz (10 481). 
Kandydował dopiero z dziewiątego 
miejsca i wyprzedził znacznie bardziej 
doświadczonego wicewojewodę Adama 
Matusiewicza. – Nie spodziewałem się 
wyboru. Mój zamiar był taki, żeby się 
podczas tych wyborów pokazać ludziom, 
a nie żeby wejść do PE – komentuje 
nowy eurodeputowany PE.    

PiS zdobył w województwie śląskim 
trzy razy więcej głosów niż w wyborach 
z 2004 roku (22,25 proc., czyli 207 429 
głosów).

O sukcesie może mówić też koalicja 
SLD-UP. Lewicę poparło 12,64 proc. 
wyborców (117 884 głosów). Lider listy 
Jerzy Markowski (35 111) przegrał jednak 
z drugim na liście Adamem Gierkiem. – 
Postawiłem na kampanię bezpośrednią, 
spotkania z ludźmi i rozmowy – mówi 
Gierek. Dostał 69 014 głosów, czyli prawie 
tyle samo, co pięć lat temu. – Ale wtedy 
kandydowałem z jedynki. Teraz było 
mi trudniej – podkreśla Gierek.

Przegrali, choć w sondażach wy-
padali czasami nieźle, m.in. Bolesław 
Piecha, były wiceminister zdrowia w 
rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł 
PiS-u Jacek Falfus oraz senator Broni-
sław Korfanty.

Wybory nie były też udane dla 
PSL-u. Ludowcy zdobyli w wojewódz-
twie śląskim tylko 2,5 proc. głosów. 
Mandatu nie zdobył też, mimo bardzo 
głośnej kampanii, reprezentujący Sa-
moobronę Józef Jędruch (3 590). Nie 
pomogła mu nawet obietnica, że w razie 
sukcesu przekaże każdej osobie, która 
na niego głosowała, sto złotych.
» Gazeta Wyborcza, 9 czerwca 2009,

Przemysław Jedlecki  

„Elementy pakietu 
antykryzysowe-
go wejdą w życie 
przed wakacjami”

P
o zakończeniu obrad prezydium 
Komisji Trójstronnej minister pracy 
Jolanta Fedak powiedziała, że ele-

menty pakietu antykryzysowego doty-
czące elastycznego czasu pracy, umów 
na czas określony oraz dofi nansowania 
szkoleń pracowników, na pewno wejdą 
w życie przed wakacjami.

Wicepremier, minister gospodarki 
Waldemar Pawlak na poniedziałko-
wym posiedzeniu Komisji Trójstronnej 
zapewnił pracodawców i związki zawo-
dowe, że będą mogli brać pełny udział 
w pracach w parlamencie nad pakietem 
antykryzysowym.

Pawlak zaproponował też, aby przed-
stawiciele strony społecznej (związkow-
cy i pracodawcy) w najbliższych dniach 
zebrali się w zespołach eksperckich 
i wypracowali wspólne stanowisko 
w tej kwestii. „Takie uzgodnienia znacz-
nie usprawnią prace nad projektem” – 
powiedział.

Związkowcy zażądali od rządu rów-
noczesnych prac, obok prac parlamen-
tarnych, nad socjalnymi elementami 
pakietu, takimi jak negocjacyjny system 
wynagrodzeń, czy zasady dochodzenia 
w najbliższych latach do płacy minimal-
nej na poziomie 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia.

Pakiet antykryzysowy to zmiany 
przede wszystkim w prawie pracy, 
które w połowie marca zaproponowali 
pracodawcy i pracownicy. Większość 
z nich ministerstwo pracy przełożyło 
na projektu ustawy, który w ubiegłym 
tygodniu przyjął rząd. Zmiany dotyczą 
m.in. zawierania umów na czas okre-
ślony, elastycznego czasu pracy i dofi -
nansowania dla fi rm, które znalazły się 
w kłopotach fi nansowych.

 » Gazeta Prawna, 9 czerwca 2009 

Około 5 tys. uczestników i 250 pocztów sztandaro-
wych wzięło udział w obchodach 20. rocznicy częś-
ciowo wolnych wyborów z 1989 roku.
Przedstawiciele regionów i branż z całej Polski, uczestniczy-
li w uroczystej mszy św. za ojczyznę, którą pod Pomnikiem 
Poległych Stoczniowców odprawił kardynał Józef Glemp. 
Podczas homilii abp Sławoj Leszek Głódź, powiedział że 
czerwcowe wybory były ważnym etapem polskiej drogi do 
wolności. Metropolita gdański przypomniał, że źródłem 
przemian w Polsce i powstania „Solidarności” była ofi ara 
robotników z Grudnia 1970 r. Późniejszy zryw, jego zdaniem 
czerpał siłę ze źródeł wiary i nauki Jana Pawła II. – „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. 2 czerw-
ca minęło trzydzieści lat od chwili, kiedy na warszawskim 
placu Zwycięstwa Jan Paweł II wypowiedział to zdanie. 
Może najważniejsze zdanie wypowiedziane w ciągu polskiej 
historii! Może najważniejsze wezwanie! Wysłuchane! – 
mówił gdański metropolita. 
Po mszy na wiecu wystąpił Prezydent Lech Kaczyński i Ja-
nusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”. 
Lech Kaczyński przyznał, że po 20 latach możemy mówić 
zarówno o wielkich sukcesach, jak i o wielkich porażkach. 
Sukcesem – w ocenie Lecha Kaczyńskiego – jest wolność, 
niepodległy kraj, „pewne postępy w modernizacji”, edukacja 
milionów Polaków. Do porażek prezydent zaliczył z kolei sy-
tuację w Stoczni Gdańskiej i „chorobę bezrobocia”. 
– Dwa, trzy lata temu wydawało się, że pokonaliśmy tę cho-
robę, a dziś ona znów wraca – ocenił Lech Kaczyński, 
a „Solidarność” powinna się jej energicznie przeciwstawić. – 
Musicie walczyć i jestem tutaj z wami – dodał. 
Przewodniczący „Solidarności” podziękował wszystkim lu-
dziom i środowiskom, o których się nie pamięta, a bez któ-
rych nie byłyby możliwe przemiany w Polsce. Niestety, jak 
mówił Janusz Śniadek, pokolenie „Solidarności” nie zawsze 
na tych przemianach korzystało. Największym niepowo-
dzeniem ostatnich 20 lat jest brak społecznej solidarności 
i aktywności. – Dziś Polska członek wielkiej europejskiej 
rodziny, należy do krajów o największym rozwarstwieniu 
płac – grupa najbogatszych zarabia 15-cie razy więcej niż 
proporcjonalna grupa zarabiających najmniej, 2/3 pracow-
ników zarabia poniżej średniej krajowej, płaca minimalna 
należy do realnie najniższych w Europie, a pracujący Polacy 
najczęściej w europie znajdują się w sferze ubóstwa – wy-
mieniał przewodniczący „S”. 
Zebrani na Placu Solidarności przyjęli Apel w 20-tą rocznicę 
odzyskania suwerenności. Związkowcy wyrażają w nim soli-
darność z tymi, którzy upominają się o godną pracę i godzi-
wą płacę, o Polskę przyjazną pracownikom. „Apelujemy do 
polityków wszystkich opcji – Polsce potrzebny jest program 
narodowej solidarności – głosi treść Apelu. 

Msza w intencji członków „S”
19 czerwca o godz. 9 w Kościele p.w. Ścięcia 
Św. Jana Chrzciciela przy ul. ks. Bończyka 
w Mysłowicach odprawiona zostanie msza święta 
w intencji członków „Solidarności”. 

Gdańskie obchody
4 czerwca
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J
akie prawo pracy po-
trzebne jest w okresie 
kryzysu gospodarcze-
go. Czy dialog spo-
łeczny może wpłynąć 

na takie zmiany przepisów 
prawa pracy, które dostosują 
je do warunków kryzysu? 
Jak wiele zależy od parterów 
społecznych?

Gdy sytuacja gospodarcza 
pogarsza się, te i podobne 
pytania stawiane są bardzo 
często. Odpowiedzi na nie 
szukali również uczestni-
cy debaty pt. „Prawo pracy 
w okresie kryzysu gospo-
darczego”, zorganizowanej 
w ubiegłym tygodniu w ka-
towickiej Akademii Ekono-
micznej. Gościem spotkania 
był profesor Michał Sewe-
ryński. W dyskusji wzięli 
też udział przedstawiciele 
pracodawców i samorzą-
dowców, m.in. prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka
-Szulik. Śląsko-Dąbrowską 
„Solidarność” reprezentował 
Sławomir Ciebiera.

– W gospodarce wolnoryn-
kowej, w krajach demokratycz-
nych, kryzys gospodarczy jest 
zjawiskiem cyklicznym. Dzisiaj 
widzimy wyraźnie, że jest to 
zjawisko światowe, które ata-
kuje nawet najbogatsze kraje 
i potęgi gospodarcze – powie-
dział prof. Michał Seweryński. 
Jego zdaniem, jeżeli kryzys 
ma charakter ekonomiczny 
to przeciwdziałać mu należy 
środkami ekonomicznymi. 
Pojawią się jednak pytania: 
Czy prawo pracy może coś 
zrobić w obliczu kryzysu? 

Czy w sytuacji kryzysowej 
można i należy coś zrobić 
z prawem pracy?

Kryzys wywiera wpływ
na obie strony
Podczas prelekcji prof. Sewe-
ryński zaznaczył, że kryzys 
ekonomiczny wywiera wpływ 
na interesy obu stron stosun-
ku pracy: pracodawców i pra-
cowników. Pracodawca dąży 
przede wszystkim do zmniej-
szenia kosztów działalności, 
które stanowią istotny element 
prowadzenia przedsiębior-
stwa, nawet 70 proc. – Może 
to zrobić poprzez redukcję 
zatrudnienia, co niesie kon-
sekwencje społeczne. Dotyka 
zwolnionych pracowników 
oraz ich rodziny – mówił prof. 
Seweryński. Swoje interesy 
mają też pracownicy. Oni dążą 
do utrzymania zatrudnienia. 
Zdają sobie sprawę, że kryzys 
zagraża zatrudnieniu, dlatego 

są gotowi na pewne ustępstwa. 
Mogą się zgodzić na pogorsze-
nie warunków zatrudnienia. 
– Utrzymanie zatrudnienia 
jest najważniejsze. Okres 
obniżenia wynagrodzenia 
zwykle jest ograniczony, po 
nim może nadejść lepszy czas 
dla fi rmy i straty zarobkowe 
można odrobić – mówił pro-
fesor. Zaznaczył jednak, że 
jest to rozumowanie, które 
z trudem toruje sobie drogę 
w teorii prawa pracy. Dzieje 
się tak dlatego, że najczęś-

ciej przy ocenianiu, co jest 
korzystne, a co nie bierze się 
pod uwagę tylko wycinek 
zatrudnienia.

Nie mniej, niż w ustawie
Wbrew powszechnym opi-
niom, polskie prawo pracy 
jest elastyczne i daje pewne 
możliwości, które można 
wykorzystać w sytuacjach 
kryzysowych. Oczywiście 
dopuszcza zwolnienia gru-
powe i przestoje, ale jak 
zaznaczał prof. Seweryński 

posiada również „rozwiąza-
nia subtelniejsze społecznie”, 
które warte są rekomendacji. 
Są to środki podejmowane 
wspólnie przez obu part-
nerów dialogu: pracodaw-
ców i pracowników. Chodzi 
o możliwość zawieszenia na 
trzy lata ponadzakładowych 
i zakładowych układów zbio-
rowych pracy.

– Ograniczenia nie mogą 
zawieszać stosowania prze-
pisów ustawowych. Przepi-
sy ustawowe są nietykalne 
– mówił profesor.

Zawieszenie układów zbio-
rowych pracy może być uza-
sadnione tylko złą sytuacją 
pracodawcy i  tylko partnerzy 
mogą ocenić, czy ta sytuacja 
rzeczywiście jest zła.

Prof. Seweryński podkreślił 
też, że w pracy zawodowej 
spotkał się z opiniami pra-
codawców, którzy twierdzili, 
że w gospodarce rynkowej 
prawo pracy jest niepotrzeb-
ne, wystarczyłoby prawo 
cywilne. – Nic bardziej myl-
nego. Prawo pracy zrodziło 
się w warunkach rozwinię-
tej gospodarki rynkowej, bo 
właśnie tam dochodziło do 
zachwiania równowagi obu 
stron. Silniejszej ekonomicz-
nie, jaką jest pracodawca
i słabszej, czyli pracownika – 
powiedział prof. Seweryński. 
Podkreślił, że prawo pracy 
zawsze ma chronić pracow-
ników, w okresie kryzysu w 
szczególności.

AGNIESZKA KONIECZNY

W okresie kryzysu dialog 
z prawdziwego zdarzenia jest 
bardzo potrzebny – powiedział 
w trakcie dyskusji panelowej 
wiceprzewodniczący ZR Sła-
womir Ciebiera.

Podkreślił, że zawsze warto 
rozmawiać, a dyskusja, nawet 
„burza mózgów” są najlepszym 
rozwiązaniem problemów, 
których nie można „zamiatać 
pod dywan”.

– Pracownicy muszą zdać 
sobie sprawę, że sama jed-
nostka, nawet świetnie wy-
kształcona, nie poradzi sobie 
w społeczeństwie. Podczas dzi-
siejszej dyskusji wielokrotnie 
padły słowa przypominające, 
że prawo powinno chronić 
pracownika i dbać o najsłab-
szą stronę stosunku pracy. Tak 
rzeczywiście powinno być. Co 
się jednak dzieje, gdy to prawo 

zawodzi? Wówczas pozostaje 
związek zawodowy, który broni 
i będzie bronił pracowników 
– dodał Ciebiera.

Debata odbywała się 
w dniu, w którym miał zostać 
przyjęty pakiet antykryzyso-
wy. Wiceprzewodniczący ZR 
przypomniał, że w podczas 

negocjacji na Komisji Trój-
stronnej strony pracodawców 
i związkowców dogadały się. 
Ustalono porozumienie zawie-
rające 13 punktów istotnych 
dla pracowników. Rząd zaak-
ceptował tylko 6 z nich.

– Okazuje się, że w Polsce 
pracodawcy i związkowcy 

mogą dojść do porozumienia 
– podkreślił wiceprzewodni-
czący ZR. W części państw 
europejskich, tak właśnie 
wygląda dialog społeczny. 
Rząd „chowa się” gdy strony 

związkowców i pracodaw-
ców osiągają porozumienie. – 
U nas wciąż to jest niemożliwe. 
Dlaczego rząd chce wprowa-
dzić tylko wybrane elementy 
pakietu? – pytał Ciebiera. Jego 

zdaniem, gdy pracodawcy i 
związkowcy będą mieli wolną 
rękę, najlepiej będą wiedzie-
li, co dla pracowników jest 
najlepsze.

AK

Prawo pracy zrodziło się w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i ma chronić pracownika, słabszą 
stronę stosunku pracy.

W kryzysie trzeba
chronić zatrudnienie

Pakty społeczne wzmocniły irlandzką gospodarkę
To teza wysunięta przez 
Michała Wójcika, dyrek-
tora Izby Rzemieślniczej 
oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Ka-
towicach. 

– Pakty społeczne zaczęto 
podpisywać w Irlandii w latach 
80-tych – powiedział Michał 
Wójcik. Przypomniał, że w tym 
okresie Irlandia znajdowała 
się w bardzo trudnej sytuacji 

gospodarczej. Panowało duże 
bezrobocie, szalała infl acja, sy-
stem podatkowy był nieszczel-
ny, a kraj zadłużony. – W 1987 
roku pracodawcy i związkowcy 
zaczęli cyklicznie spotykać się 
i dyskutować o problemach – 
opowiadał Wójcik. Jego zda-
niem, kluczowym momentem 
było pytanie „Czego w tej sytu-
acji oczekujecie?”, skierowane 
przez związkowców do praco-

dawców. Taka postawa i goto-
wość do dialogu dały początek 
pakietom społecznym.

– To się udało. Przez całe 
lata Irlandia bazuje na pakie-
tach społecznych, co sprawi-
ło, że kraj zaczął szybko się 
rozwijać. Ten sukces wynika 
z prawdziwego dialogu spo-
łecznego – podkreślił Michał 
Wójcik. 

AK

Prof. Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej 
Prawa Pracy w latach 2002-2006, dyrektor Centrum Społecznego 
Dialogu Społecznego, przewodniczący Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Foto: archiwum

Przedsiębiorstwo jest 
swoistą wspólnotą, w 
której moralną odpo-
wiedzialność ponoszą 
pracodawca i pracow-
nicy – przypomniał 
podczas debaty prof. 
Jan Wojtyła, dziekan 
Wydziału Finansów i 
Ubezpieczeń Akademii 
Ekonomicznej w Kato-
wicach.

Cytat pochodzi z ency-
kliki „Mater et magistra” 
Jana XXIII. – Budowanie ta-
kiej wspólnoty jest bardzo 

ważne dla szans sukcesu 
fi rmy – powiedział prof. 
Wojtyła. Jego zdaniem, 
nie można oceniać proce-
su pracy, tylko pod kątem 
wąsko rozumianego rachun-
ku ekonomicznego. – Kal-
kulacja co się opłaca, a co 
się nie opłaca ma znacz-
nie szerszy wymiar. Przede 
wszystkim jest to wymiar 
ludzki. – To kwestia odpo-
wiedzialności moralnej pra-
codawcy za pracownika, za 
jego rozwój – dodał prof. 
Jan Wojtyła.

Przedsiębiorstwo
jest wspólnotą

Rząd nie może uciekać od dialogu ze związkami

– Dlaczego rząd chce wprowadzić tylko wybrane elementy pakietu 
antykryzysowego? – pytał podczas dyskusji Sławomir Ciebiera. 
Od lewej: Sławomir Ciebiera, Tadeusz Donocik i Michał Wójcik

Foto: archiwum

W kryzysie 
ryzyko ciąży na 
pracodawcy. Tego 
ryzyka nie można 
przerzucać na 
pracownika, który 
powinien być 
chroniony przez 
prawo – mówili 
uczestnicy debaty 
zorganizowanej w 
katowickiej Akademii 
Ekonomicznej.
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Z
wiązkowcy za-
protestowali też 
przeciwko anty-
związkowej poli-
tyce rządu, łama-

niu praw pracowniczych
i związkowych, zwolnieniom 
z pracy związanym z kryzy-
sem oraz nieprzemyślanym 
prywatyzacjom i likwida-
cjom zakładów pracy.

 Zgodnie z zapowiedziami 
organizatorów manifestacji, 
było głośno i kolorowo. Ulice 
centrum Katowic opanowały 
rockowe utwory z lat 80-90. 
Związkowców, nadciągają-
cych ze wszystkich stron 
miasta na miejsce zbiórki pod 
Spodkiem, witały zbuntowa-
ne piosenki Tiltu, Republiki, 
Lecha Janerki i Kultu. Nie 
zabrakło oczywiście „Do-
nald marzi” Kabaretu pod  
Wydrwigroszem. 

Czarna polewka
dla rządu
Z „platformy cudów” uczest-
ników protestu witał wice-
przewodniczący Zarządu 
Regionu Sławomir Ciebiera. 
– Nie ma wolności bez „So-
lidarności” – przypominał 
– Dzisiaj dajemy rządowi 
czarną polewkę. To rzą-
dzący, wybrani przez nas, 
doprowadzili do kryzysu. 
Pracownicy nie są niczemu 
winni, dlaczego więc muszą 
za ten kryzys płacić! 4 czerw-
ca 1989 roku, może upadł 
w Polsce komunizm, ale za-
czął się bezwzględny i dra-
pieżny liberalizm! Ale dziś 
demonstrujemy pokojowo, 
musi być bezpiecznie! – mówił 
do tłumu Ciebiera. 

Obok niego stali związ-
kowcy w maskach Donalda 
Tuska i Stefana Niesiołow-
skiego. Piłkarski strój Tuska 
z numerem 00 i napisem 
„Donaldinio”, nawiązywał 
do jego sportowej pasji, jak 
nieraz się okazało ważniej-
szej od funkcji premiera. 
Natomiast marszałek Nie-
siołowski, z wykształcenia 
biolog, trzymał w ręku siatkę 
na motyle. Na platformie 
byli również przedstawiciele 
branż z gadżetami prezentu-
jącymi wymowne symbole 
ich upadku. Wśród nich 
związkowiec przebrany za 
ucznia z ciężkim tornistrem 
na plecach i ze smoczkiem 
w ustach. – Ten synek nie 
wie, co ma robić, czy się 
bawić, czy się uczyć – sko-
mentował rządowy projekt 
posyłania sześciolatków do 
szkół szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Piotr Duda. 

Smok, mażoretki i Titanic
Inne „cuda” platformy to 
m.in. przedstawiciele prze-
mysłu motoryzacyjnego 
z symbolizującymi jego „siłę” 
samochodzikami-zabawkami 
i kółkami od dziecięcego 
wózka, strażacy i pracowni-
cy pogotowia ratunkowego 
z transparentem „ My ratu-
jemy was, a kto uratuje nas” 
i wreszcie zabiedzony emeryt, 
który oznajmił, że jest głod-
ny, słaby i na odwyku – bo 
odzwyczaja się od jedzenia. 
Uwagę przyciągał wawelski 
smok, trzymający w ręku tab-
licę z napisem „Dzisiaj wolę 
być z wami, niż na Wawelu 
z POlitykami”. 

– Uciekłem z Krakowa, 
bo tam zrobiło się czerwono 
od Platformy i komunistów. 
Chcę okazać swoje niezado-
wolenie, zwłaszcza z upad-
ku wielu branż polskiego 
przemysłu  –  informował 
wkoło smok, w którego rolę 
doskonale wcielił się Krzysz-
tof Piętak, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu 
Metalowców NSZZ „S”. 

Przy dźwiękach muzyki, 
gwizdków i trąbek barwna 
manifestacja z balonikami 
i transparentami wyruszy-
ła pod Urząd Wojewódzki. 
„Miała być demokracja, 
a jest dyktatura”, „Komu-
niści i liberałowie świętują 
dzisiaj w Krakowie”, „Kryzys 
tylko dla robotnika”, „Lechu 
wracaj do nas, mamy kasę, 
dajemy więcej niż Libertas”  
– głosiły napisy. 

Policja była z nami
Przemarsz robił wrażenie 
na mieszkańcach Katowic. 
Uwagę zwracali otwierający 
pochód bębniarze, górnicza 
orkiestra z mażoretkami
i związkowa husaria. Za nimi 
sunęła „platforma cudów” 
oraz kolorowa atrapa Tita-
nica, z napisami branż toną-
cych wraz okrętem. Ludzie 
przystawali na ulicach, robili 
zdjęcia z telefonów komór-
kowych, machali z okien.

– Chodźcie z nami! To 
święto należy nie tylko do 
władzy, lecz do nas wszyst-
kich! Nie ma wolności bez 
„Solidarności”! Zaprasza-
my wszystkich pod Urząd 

Wojewódzki. Policja nam 
to umożliwi, bo policja jest 
z nami, nie z politykami! –  
nawoływał Sławomir Cie-
biera.

– Mamy dziś prawo nie 
tylko cieszyć się z wolności, 
ale także wykrzyczeć nasze 
niezadowolenie - podkreślił 
pod gmachem UW Piotr 
Duda, przewodniczący Ślą-
sko-Dąbrowskiej „S” – Dziś 
słowo „Solidarność” nie jest 
mile widziane na salonach, 
a jego logo próbuje się wy-
korzystywać do partykular-
nych interesów. 

SMSy do Niesiołowskiego 
W przerwach wystąpień 
związkowych liderów ze-
brany przed urzędem kilku-
tysięczny tłum skandował: 
„Solidarność”, „Solidarność”. 
Dał wyraz swojej solidarno-
ści i poparcia dla m.in. pro-
testujących załóg Szpitala 
Psychiatrycznego w Ryb-
niku i Kliniki Okulistycznej 
w Katowicach. Dźwiękami 
gwizdków i trąbek związ-
kowcy wyrażali dezaprobatę 
dla działań rządu i poszcze-
gólnych polityków. Ostro 
dostało się m.in. Wałęsie, 
Tuskowi i Niesiołowskiemu. 
Piotr Duda podał zebranym 
numer telefonu komórkowe-
go do marszałka i zaapelo-
wał, by wszyscy związkowcy 
spontanicznie przesyłali mu 
„życzenia”.    

Blisko 3-godzinna ma-
nifestacja zakończyła się 
odśpiewaniem „Żeby Pol-
ska była Polską” – jednego 
z nieofi cjalnych hymnów 
„Solidarności”. Protest prze-
biegł bez żadnych incyden-
tów. Oprócz związkowców 
ze Śląsko-Dąbrowskiej „So-
lidarności” uczestniczyli 
w nim członkowie „S” 
z Podbeskidzia, Częstocho-
wy i Małopolski, stoczniow-
cy z Gdańska i Szczecina, 
ZZ Kadra, ZZ Górników
w Polsce, Sierpnia 80 i NSZZ 
Policjantów. Do Katowic 
w geście solidarności przy-
jechali także związkowcy 
ze Słowacji, Czech i Włoch. 
Obecni byli również posłowie 
PiS: Izabela Kloc, Bolesław 
Piecha i Stanisław Szwed.

BEATA GAJDZISZEWSKA

4 czerwca około 6 tys. manifestantów przeszło ulicami Katowic. Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” pod hasłem
„To nie tak miało być” połączyła obchody 20. rocznicy wyborów ze sprzeciwem wobec braku
działań antykryzysowych i lekceważeniu przez rząd dialogu społecznego. 

NIE MA WOLNOŚCI 
BEZ „SOLIDARNOŚCI”!

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, 
było głośno i kolorowo. – Dziś 
demonstrujemy pokojowo, musi być 
bezpiecznie! – powtarzał prowadzący 
manifestację Sławomir Ciebiera.
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Rząd świętuje to, co
przynależne całemu narodowi!
PIOTR DUDA, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej „S”:

–  20 lat temu NSZZ „Solidarność” i wszyscy Polacy, 
którzy nie bali się komunistycznego reżimu, stanęli na 
wysokości zadania i ich zasługą jest, że dziś możemy stać 
pod tym urzędem. Dzisiejszy dzień jest świętem władzy, 
która wybrała się 20 lat temu, przy pomocy robotników, 
intelektualistów i przede wszystkim „Solidarności”. A dziś 
wszyscy nam „pokazują wała”, siedzą zamknięci na Wawelu 
i świętują, to, co jest przynależne całemu narodowi. I mają 
czelność mówić nam, co nam wolno, a co nie. Rządzący 
wykorzystują logo „Solidarności” do swoich partykular-
nych interesów. Mówią, że nie wolno nam demonstrować, 
że jesteśmy bandziorami, porównuje się nas z „ekstremą”. 
Kiedyś też słyszeliśmy takie słowa. Wtedy zwyciężyliśmy, 
a dziś jesteśmy tutaj. To zasługa „Solidarności”, dlatego 4 
czerwca mamy prawo cieszyć się z wolności, bo jest z czego, 
ale też mamy prawo wykrzyczeć nasze problemy. 

Jesteśmy tu po to, aby powiedzieć rządzącym, że w tym 
kraju nie prowadzi się w ogóle dialogu społecznego. Rząd 
traktuje związki zawodowe przedmiotowo, a my chcemy 
być traktowani podmiotowo, jako strona społeczna, bo 
reprezentujemy wszystkich pracowników w Polsce, czy 
to się panu premierowi podoba, czy też nie. (...).

Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy nie była nagrodą za 
walkę z komunizmem lecz za tworzenie wolnych związ-
ków zawodowych. Po 20. latach Wałęsa świętuje jubileusz 
jej przyznania, jednocześnie zwalczając związki. I z tym 
się nie zgadzamy. (...) Panie przewodniczący, panie pre-
zydencie, Lechu, co się z tobą dzieje?! Tyś powinien być 
dzisiaj z nami, kiedy zwalnia się ludzi z pracy, a nie służyć 
liberałom! Lechu, czyś ty do końca zwariował?!

Zdradzili „Solidarność”
dla własnych stołków!
DOMINIK KOLORZ, szef górniczej „S”:

– Od 1989 r. politycy mają jedną wspólną cechę. Zawsze 
w mniejszym lub większym stopniu przeszkadzała im „So-
lidarność”. Wybijcie sobie z głowy, że damy się podzielić
i że „Solidarność” zniknie z zakładów pracy! I miejcie świa-
domość tego, że to „Solidarność” jest dziś blisko ludzi i dba 
o interesy pracowników. To my będziemy ich bronić. 
O was, którzy mówicie, że wywodzicie się z solidarnościo-
wego pnia, z premedytacją można powiedzieć, żeście zdra-
dzili „Solidarność” dla własnych stołków. Ta demonstracja 
nie jest poparciem politycznym dla kogokolwiek, lecz ma 
uświadomić władzy, że jeśli nie będzie rozmawiać z „Soli-
darnością” i innymi związkami zawodowymi, to przy tej 
władzy się nie utrzyma! 

Nie podzielą nas liberałowie!
MIROSŁAW KOWALIK, przewodniczący Zarządu
Regionu Częstochowa:

– Mówi się dziś o podziale „Solidarności”, a ja dzisiaj 
widzę tylko jedną, tę samą „Solidarność”. Dzisiaj jesteśmy 
dowodem, że „Solidarność” nie da się podzielić, że jest od 
gór aż do morza. Jesteśmy też dowodem, że mamy siłę i tak 
jak w 1981 roku nie podzieliły nas czołgi, ZOMO i ORMO, 
tak dziś nie podzielą nas liberałowie. Jesteśmy razem, je-
steśmy zdeterminowani i mamy siłę, aby walczyć o prawa 
pracownicze. „Solidarność” jest wieczna!

Jedyna szansa 
w naszej jedności!
MARCIN TYRNA, przewodniczący Zarządu Regionu
Podbeskidzie:

– Rząd robi wszystko, aby nas rozproszyć. 20 lat temu 
byliśmy potrzebni i za to wam dziękuję. Ale dziś nie ma kto 
podziękować „Solidarności” za to zwycięstwo i powszechne 
wybory. Dziś ci, którzy ponieśli największe konsekwencje 
całego procesu przemian, ludzie pracy, mają siedzieć po 
cichu, nazywani są przestępcami i oszołomami. Jedyna 
szansa w naszej jedności!

Tusk to oszust!
STOCZNIOWIEC z „S” ze Stoczni Gdańskiej: 

– To kłamstwo ze strony premiera Tuska, że Stocznia 
Gdańska zostanie uratowana. Stoczniowcy zdają sobie 
sprawę, że zamknięcie dwóch, z trzech pochylni, które 
mamy, wyklucza budowanie statków. Tusk też o tym 
wie. To oszust, który nigdy nie był w stoczni. Dodat-
kowo przedstawiony w Brukseli program jej ratowania 
zakłada zwolnienia 500 pracowników, ale o tym głośno 
się nie mówi. Sprawę już zgłosiliśmy do prokuratury. Do 
Katowic jechaliśmy z obstawą policji. Obawiali się, że 
pojedziemy do Krakowa.



Związkowcy z „Solidarności” 
z Kliniki Okulistycznej w Ka-
towicach oraz członkowie 
utworzonego w placówce 
Komitetu Obrony Szpitala 
zwrócą się do Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego 
o sprawdzenie zasadności 
projektu władz Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, 
dotyczącego likwidacji kliniki 
w obecnym kształcie.

To efekt spotkania prote-
stującej załogi z przewodni-
czącym Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” Piotrem Dudą, który jest 
członkiem WKDS, jego za-
stępcą Sławomirem Ciebierą 
i przewodniczącą Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia Haliną Cierpiał. Jak 
przypominali podczas spotka-
nia związkowi liderzy, orga-
nem założycielskim szpitala 
jest Ministerstwo Zdrowia, 
a zatem odpowiedzialność 
za jego strukturę spoczywa 
również na wojewodzie ślą-
skim – Tylko wasze wspólne 
decyzje, związkowców i pra-
cowników, mogą przynieść 
satysfakcjonujące rezultaty 
– podkreślał Piotr Duda. 

Od ponad dwóch tygo-
dni załoga kliniki prowadzi 
spontaniczny protest. Powo-
łany został Komitet Obrony 
Szpitala, tuż za bramami 
placówki utworzono „białe 
miasteczko”. Pracownicy 
sprzeciwiają się projektowi 
władz ŚUM, dotyczącemu 
przekształcenia tej mono-
specjalistycznej placówki w 
szpital wielospecjalistyczny, 

a także zwolnieniu dyrek-
tora, który w przekonaniu 
personelu był osobą kom-
petentną, kierującą się do-
brem kliniki.    

Komitet jest popierany 
przez wszystkie działające 
w szpitalu związki zawodo-
we, które właśnie rozpoczęły 
spór zbiorowy z pracodaw-
cą. Wcześniej związkowcy 
zwracali się do rektora ŚUM 
o zorganizowanie spotkania 
w sprawie przyszłości szpita-
la. Wówczas władze uczelni 
odpowiedziały, że nie mają 
obowiązku konsultowania 
zmian w strukturze organi-
zacyjnej placówki z organi-
zacjami związkowymi. Teraz 
związkowcy domagają się 
podpisania przez pracodawcę 
pakietu gwarancji pracowni-
czych dla załogi, która ma 
uzasadnione obawy, że przy 
wprowadzonych przekształ-
ceniach organizacyjnych, 
w szpitalu może dojść do 
redukcji zatrudnienia.

Związkowców oraz pro-
testujących przed szpitalem 
pracowników, wspiera Śląsko
-Dąbrowska „Solidarność” 
wsparciem merytorycznym 
i organizacyjnym. Jadwiga 
Piechocka i Krzysztof Hus 
z Biura Szkoleń ZR służą 
im poradami prawnymi w 
prowadzonym sporze zbio-
rowym. Śląsko-Dąbrowska 
„S” pożyczyła też agregat 
prądotwórczy protestującym 
w „białym miasteczku” pra-
cownikom.

 BEATA GAJDZISZEWSKA
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Negocjacje na temat pod-
wyżek w Johnson Controls 
zakończyły się podpisaniem 
protokołu rozbieżności. „So-
lidarność” z niecierpliwością 
czeka na rozpoczęcie rozmów 
z udziałem mediatora.

Johnson Controls to zakład 
produkujący komponenty 
do znanych marek samo-
chodowych, posiada fabryki 
w Siemianowicach Śląskich, 
Bieruniu i Żorach, gdzie nie 
działa żadna organizacja 
związkowa. – Tylko w Bieru-
niu jest spokój. Po podpisaniu  
protokołu rozbieżności dyrek-
cja siemianowickiej fabryki 
wytoczyła działa przeciwko 
nam – mówi Piotr Puszkarek 
przewodniczący MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pracowników 
Johnson Controls.

Na początku rozmów 
związkowcy domagali się 
podwyżki w wysokości 3 
zł do stawki godzinowej i 
ustalenia stawki minimalnej 
w wysokości 11 zł. Po wyne-
gocjowaniu premii obniżyli 
żądanie do 1 zł podwyżki 

od maja i 1 zł podwyżki od 
października. Na takie pod-
wyżki nie zgodził się praco-
dawca, który zaproponował 
75 groszy dla wszystkich i 
75 groszy dla najlepszych, 
czyli jako ocenę pracowni-
ka. Później obniżył tę stawkę 
do 50 groszy dla wszystkich 
i 50 groszy dla najlepszych, 
co zostało zapisane w pro-
tokole rozbieżności.

– Nie mogliśmy się zgo-
dzić na taki podział. W ze-
szłym roku wyraziliśmy 
zgodę na taki podział i wielu 
pracowników zostało nie-
sprawiedliwie ocenionych. 
Później mieli pretensje do 
związkowców – wyjaśnia 
Piotr Puszkarek. 

Zdecydowana postawa 
zakładowej „Solidarności” 
nie spodobała się dyrekcji 
spółki. Pierwszym krokiem 
było wstrzymanie wypłacania 
wynegocjowanej wcześniej 
premii, która miała obowią-
zywać od 1 czerwca. To zo-
stało bardzo źle odebrane 
przez pracowników. Trudno 

dziwić się zdenerwowaniu 
pracowników, ale za to co 
się stało zamiast pracodawcę 
obwiniają „Solidarność”. Piotr 
Puszkarek podkreśla, że nie 
skończyło się na wstrzymaniu 
premii. – Otrzymałem zakaz 
rozmów z pracownikami 
podczas produkcji – mówi 
przewodniczący zakłado-
wej „S”. Zarząd fabryki po-
wołuje się na przepisy bhp 
i twierdzi, że takie rozmo-
wy mogą zagrażać bezpie-
czeństwu pracowników. 
Puszkarek nie zgadza się z tą 
argumentacją, podkreśla, że 
w tej fi rmie prawo nie obo-
wiązuje wszystkich, gdyż 
liderzy chodzą po halach 
produkcyjnych i rozmawiają 
z pracownikami.

Związkowcom trudno zro-
zumieć postawę pracodaw-
cy. Ich zdaniem, zakład nie 
odczuwa skutków kryzysu, 
a część produkcji prowadzo-
na jest bez przerwy, nawet 
w soboty i niedziele.

„Solidarność” powstała 
w fabryce w styczniu 2008 

r. i do tej pory udawało się 
rozwiązywać problemy. – 
Wszystko było dobrze, do-
póki nie upomnieliśmy się 
o podwyżki – mówi prze-
wodniczący „Solidarności” 
w Johnson Controls.

AGNIESZKA KONIECZNY

Utracimy
godność
i będziemy
niewolnikami
– Przedstawiciele dyrekcji 
będą nas próbować skłócić 
i zastraszyć, lecz mam na-
dzieję, że w dalszym ciągu 
będziecie z nami. Nie poma-
gając sobie nawzajem utracimy 
swoją godność i będziemy 
niewolnikami w swoim kraju. 
Będą nami rządzić ludzie ślepo 
oddani korporacji, których nasz 
los nie interesuje – fragment 
ulotki przygotowanej przez „So-
lidarność” Johnson Controls.

T
akie stanowisko 
oznacza, że przej-
mowanie przez spół-
kę pracowników 
wszystkich zakła-

dów w trybie artykułu 231 
Kodeksu Pracy jest niezgodne 
z prawem. 

- Wyszło na to, że prezes 
spółki Jarosław Zagórowski 
po prostu się wygłupia, albo 
też nie zna podstawowych ka-
nonów prawa pracy. Ta druga 
wersja byłaby dość przeraża-
jąca – komentuje całą sprawę 
Dominik Kolorz, szef górniczej 
„Solidarności”.

Przypomnijmy, że przy 
okazji przejmowania pra-
cowników w trybie art. 23’, 
kierujący JSW zażądali, by 
wszystkie kopalnie objęte 
były jedną komisją danego 
związku. Zaczęli wypowiadać 
zakładowe układy zbiorowe 
pracy oraz porozumienia za-
warte pomiędzy stroną związ-
kową a dyrektorami poszcze-
gólnych kopalń. Nakazali 
liderom związkowym powrót 
do pracy na dole. Przeciwko 
takim decyzjom związkowcy 
protestowali przed siedzibą 
spółki oraz domami jej pre-
zesów. Teraz czują ogromną 
satysfakcję.

Odwracanie uwagi?
– Inspekcja potwierdziła nasze 
zarzuty, że zarząd JSW chciał w 
fi rmie bezprawnie zastosować 
art. 231. W tych działaniach 
dopatrujemy się również 
nagonki na związki zawo-

dowe. Aby odwrócić uwagę 
od kryzysu, od problemów 
ze zbytem węgla, zarząd za-
mierzał wywołać temat za-
stępczy i znalazł sobie psa 
do bicia w postaci związków 
zawodowych – mówi wice-
przewodniczący „S”  w JSW 
Andrzej Ciok.

W zeszłym tygodniu odby-
ły się pierwsze od dłuższego 
czasu negocjacje pomiędzy 
zarządzającymi spółką a związ-
kowcami. Strony zamierzają 

określić termin uzyskania sta-
tusu zakładowych organizacji 
związkowych przez poszcze-
gólne związki zawodowe, 
które będą zgodne z aktualną 
strukturą JSW oraz zweryfi ko-
wać umowy i porozumienia 
wypowiedziane przez zarząd 
JSW. Trzeba też określić zasady 
i tryb stosowania dotychczaso-
wych postanowień układów 
zbiorowych, zasady funkcjo-
nowania funduszu socjalnego 
w nowej strukturze spółki a 

także ujednolicić układ zbio-
rowy dla całej spółki.

Cienka nić porozumienia
- Te rozmowy, które się odbyły, 
trudno nazwać negocjacjami. 
To było bardziej spotkanie 
techniczne, niż negocjacyjne. 
Powołaliśmy zespoły i uzgod-
niliśmy, że zarząd w końcu 
przedstawi związkowcom 
informacje o sytuacji ekono-
micznej spółki. Zaapelowaliśmy 
też do prezesów, by przestali 
być bufonami i zaczęli z nami 
normalne, merytoryczne roz-
mowy. Pierwsze lody pękły, ale 
nić porozumienia jest bardzo 
cienka. Trudno jest mi w tej 
chwili powiedzieć, czy zarząd 
złagodzi swoje stanowisko po 
zapoznaniu się z opinią PIP – 
mówi Dominik Kolorz. 

Przypomnijmy, od kilku 
miesięcy w spółce trwa spór 
zbiorowy o podłożu płaco-
wym. Zarząd, bez uzgodnień 
ze związkowcami, zmniejszył 
fundusz wynagrodzeń dla 
pracowników o 3,1 proc. w 
stosunku do ub. roku i zniósł 
jednorazowe premie. Nie chce 
udostępniać stronie związko-
wej materiałów dotyczących 
aktualnej sytuacji ekonomiczno
-fi nansowej spółki. Jednocześ-
nie ograniczył czas pracy w 
spółce, uzasadniając tę decyzję 
drastycznym spadkiem zapo-
trzebowania na węgiel. 

Kolejne spotkanie negocja-
cyjne w JSW zaplanowano na 
16 czerwca.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wyraźne załamanie nastą-
piło w pierwszym kwartale 
na zawierciańskim rynku 
pracy. Liczba bezrobotnych 
w Zawierciu wzrosła w tym 
czasie o 586 osób, a w całym 
powiecie o 1.030, osiągając 
poziom 6.857 bezskutecznie 
poszukujących pracy. Ozna-
cza to, że stopa bezrobocia 
w powiecie zawierciańskim 
wynosiła w marcu 15 proc. i 
była zdecydowanie wyższa niż 
krajowa (11,2 proc.) czy też 
wojewódzka (8,5 proc.).

– Coraz więcej rodzin bo-
leśnie odczuwa spowolnienie 
gospodarki. Ministerialny op-
tymizm o zero ułamkowym 
wzroście niewiele daje, gdy 
liczba bezrobotnych w mie-
ście wzrasta o jedną piątą, a 
w powiecie o jedną szóstą 

– mówi Małgorzata Benc, 
szefowa Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „Soli-
darności” w Zawierciu. – Bez 
szybkiego wprowadzenia 
pakietu antykryzysowego 
grozi nam zapaść gospo-
darcza i społeczna. Nieste-
ty, związkowej recepty na 
kryzys rząd, albo nie chce 
przeczytać, albo nie potrafi  
zrozumieć.

Bezrobocie w poważnym 
stopniu uderza w ludzi mło-
dych. Przed miejscem w ko-
lejce do pośredniaka coraz 
słabiej chroni jednocześ-
nie wykształcenie. Wśród 
bezrobotnych Zawiercian 
jest  m.in. 29 nauczycieli z 
wyższym wykształceniem. 
To grono pedagogiczne cał-
kiem sporej szkoły.  (ZAW)

Krzywa kryzysowa

Od 15 lat to JSW, a nie poszczególne kopalnie, jest jedynym
pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w spółce  – uznali eksperci PIP.

Inspekcja przyznała rację 
związkowcom z JSW  

24 kwietnia – protest przed siedzibą zarządu JSW

Foto: archiwum

Jak mówią związkowcy, podczas 
ostatniego spotkania z zarządem pękły 
pierwsze lody, ale do porozumienia jeszcze 
bardzo daleko. Wszystko zależy teraz od 
postawy kierujących spółką.

„S” wspomaga obronę 
Kliniki Okulistycznej

Koniec złudzeń w Johnson Controls
Śląsko-Dąbrowska „Solidarność” wsparła mieszkańców „białego 
miasteczka”

Foto: rmf.fm 
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2009 r.):  1.276 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w I kwartale 2009 r.):  3.185,61 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2008 r.):  551,80 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.167,60 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.167,60 zł do 4.025,60 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.025,60 zł (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r.)

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 
rodzinna (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 
(od 1 marca 2009  r.):  519,30 zł

»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku 
z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2008 r.):  763,55 zł.

»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związ-
ku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (od 1 
marca 2008 r.):  587,33 zł.

»  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomo-
cy społecznej (od 1 października 2006 r.): 477 zł (dla osoby 
samotnie gospodarującej) i 351 zł (dla osoby w rodzinie).

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 skła-
dania sprawozdań w urzędach skarbowych.

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

twierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek 
wyników, informacja 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 
przyjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerw-
ca 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 

upłynął 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”

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.

§

Gdy pracodawca
nie wypłaca pensji

Ustawa Kodeks pracy

W
edług tre-
ści art. 94 
§ 1 pkt 5 
Kodeksu 
pracy jed-

nym z podstawowych obo-
wiązków pracodawcy jest 
obowiązek terminowego i 
prawidłowego wypłacania 
wynagrodzenia. Odpłat-
ność pracy wykonywanej 
w ramach stosunku pracy 
jest bowiem podstawową 
zasadą prawa pracy (art. 13), 
od której nie ma żadnych 
wyjątków.

Niestety, w sytuacji kry-
zysu gospodarczego oraz 
malejących zamówień dla 
fi rm, choć nierzadko i wsku-
tek zwykłej nieuczciwości 
pracodawców, obowiązek 
ten bywa coraz częściej za-
niedbywany kosztem pra-
cowników. Jakie są podsta-
wowe skutki prawne sytuacji 
nieterminowego wypłacania 
wynagrodzenia dla praco-
dawcy i pracownika?

Zgodnie z art. 282 § 1 
pkt 1 Kodeksu pracy, kto 
nie wypłaca w ustalonym 
terminie wynagrodzenia za 

pracę lub innego świadczenia 
przysługującego pracowni-
kowi albo uprawnionemu do 
tego świadczenia członkowi 
rodziny pracownika, wyso-
kość tego wynagrodzenia lub 
świadczenia bezpodstawnie 
obniża albo dokonuje bez-
podstawnych potrąceń – 
podlega karze grzywny od 
1000 zł do 30 000 zł.

Zawiadomienie o niewy-
płacaniu wynagrodzenia 
przez pracodawcę pracownik 
(nawet anonimowo) może 
skierować do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zgodnie 
bowiem z art. 8 pkt 1 i 8 
ustawy z dnia 6 marca 1981 
r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy do zakresu działania 
Państwowej Inspekcji Pracy 
należą przede wszystkim nad-
zór i kontrola przestrzegania 
przez pracodawców prawa 
pracy, w tym szczególnie 
przepisów dotyczących wy-
nagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy. Zadaniem 
Państwowej Inspekcji Pracy 
jest też ściganie wykroczeń 
przeciwko prawom pra-

cownika określonym w 
Kodeksie pracy oraz innych 
wykroczeń związanych z 
wykonywaniem pracy za-
robkowej, gdy ustawa tak 
stanowi, oraz udział w tych 
sprawach przed sądem re-
jonowym. Zawiadomienie 
oraz przeprowadzona u 
pracodawcy kontrola Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, 
a w konsekwencji najczęś-
ciej również odpowiednia 
grzywna, mogą wpłynąć na 
postępowanie pracodawcy 
w przyszłości z korzyścią dla 
pracowników.

Niezależnie od powyż-
szego warto pamiętać, że 
zgodnie z art. 55 § 11 Kodek-
su pracy pracownik może 
rozwiązać umowę o pracę 
bez zachowania okresu wy-
powiedzenia także wtedy, 
gdy pracodawca dopuścił 
się ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków 
wobec pracownika; w takim 
przypadku pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie 
w wysokości wynagrodzenia 
za okres wypowiedzenia, a 
jeżeli umowa o pracę została 

zawarta na czas określony 
lub na czas wykonania okre-
ślonej pracy – w wysokości 
wynagrodzenia za okres 2 
tygodni. Z całą pewnością 
przykładem działania stano-
wiącego ciężkie naruszenie 
podstawowego obowiązku 
pracodawcy jest świadome 
niewypłacenie pracowniko-
wi w terminie całości wy-
nagrodzenia – tak wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 
4 kwietnia 2000 r. (I PKN 
516/99, OSNAPiUS 2001, 
nr 16, poz. 516).

Zaspokojenie roszczeń 
pracowniczych w sytuacji 
niewypłacalności praco-
dawcy, a przez to pośrednio 
czasową pomoc dla takiego 
pracodawcy, stanowić może 
wreszcie Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pra-
cowniczych, działający na 
podstawie ustawy z dnia 
13 lipca 2006 r. o ochronie 
roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności 
pracodawcy.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Ustawa Kodeks pracy

14 dni urlopu a brak dni w puli urlopu
Według prawa pracy pra-
cownikowi trzeba udzielić 
14-dniowy nieprzerwany 
urlop. Wszystko jest OK, 
jak osoba ma np. 20 dni 
urlopu. Ale jak wyliczyć taki 
urlop dla pracownika, który 
jest zatrudniony w trakcie 
roku i ma w całej puli urlo-
pu np. 14 bądź mniej dni? 
Czy to jakoś przeliczamy 
proporcjonalnie?

Urlop generalnie powi-
nien być wykorzystany nie-
przerwanie (tj. w całości) w 
roku, w którym pracownik 
nabył do niego prawo (art. 
152 § 1 K.p.). Urlop wypo-
czynkowy można podzielić 
na części tylko na wniosek 

pracownika. Należy wtedy 
pamiętać, żeby choć jedna 
z części wypoczynku obej-
mowała co najmniej 14 ko-
lejnych dni kalendarzowych 
(art. 162 K.p.).

Wyjątkiem od powyższej 
zasady jest sytuacja, gdy 
udzielenie co najmniej 14 
dni kalendarzowych wy-
poczynku nie jest możliwe. 
Z taką sytuacją mamy do 
czynienia, gdy pracownik 
nie ma prawa do takiej liczby 
dni urlopu (np. pracownik 
w pierwszym roku kalen-
darzowym swojej pracy, 
pracownik zatrudniony 
na krótki okres lub w ciągu 
roku, dla którego urlop jest 

liczony proporcjonalnie). 
Nie ma także przepisów, 
które zalecałyby stosowa-
nie przelicznika, np. zasa-
dy proporcjonalności, w 
stosunku do pracowników, 
u których liczba dni urlopu 
nie pozwala na taki podział 
urlopu, aby jedna z jego 
części trwała co najmniej 
14 dni.

Teoretycznie w sytuacji 
wskazanej w pytaniu pra-
cownik mógłby skorzystać 
z urlopu w częściach, z któ-
rych jedna trwałaby co naj-
mniej 14 dni. Jedna część 
urlopu powinna obejmować 
bowiem 14 kolejnych dni 
kalendarzowych (licząc 

łącznie z weekendami), 
a nie 14 dni urlopowych. 
Pozostałe dni zgodnie 
z art. 1672 K.p. stanowiłyby 
urlop na żądanie.

Postępowanie takie, 
z punktu widzenia pracow-
nika, mogłoby być jednak 
uznane za niekorzystne, 
a pracownik miałby prawo 
wnioskować o inny podział 
urlopu.

Dlatego w takich przy-
padkach, jak w pytaniu, za-
leca się zastosować podział 
urlopu zgodnie z wnioskiem 
pracownika.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.



Już w sobotę 20 czerwca Da-
mian Jonak stoczy kolejny po-
jedynek na zawodowym ringu. 
Tym razem będzie go można 
zobaczyć u nas w regionie, na 
Terenach Targowych w Rudzie 
Śląskiej – Wirku. 

Gala Boksu Zawodowego 
„Wojak Boxing Night” będzie 
jednym z wydarzeń, które 
uświetnią 50-lecia istnienia 
Rudy Śląskiej. Walka Jonaka 
będzie jedną z atrakcji wie-
czoru.  Najważniejszym po-
jedynkiem gali będzie jednak 
starcie mistrza świata Pawła 
„Harnasia” Kołodzieja, który 
w pojedynku o Mistrzostwo 
Świata Federacji IBC skrzyżuje 
rękawice z Czechem Romanem 
Kracikiem. 

Gala będzie bezpośrednio 
transmitowana w Telewizji Polsat  

zarówno w kanale otwartym,  
jak i kodowanym. Galę popro-
wadzi Jacek Lenartowicz– aktor 
teatralny i fi lmowy.

Podczas rudzkiej impre-
zy zaprezentują się również 
między innymi: boksujący w 
tej samej kategorii wagowej co 
Kołodziej amatorski wicemistrz 
Unii Europejskiej z 2006 roku 
Łukasz Janik oraz próbujący 
od grudnia swych sił w gronie 
zawodowców doświadczony 

pięściarz kadry amatorskiej 
Krzysztof Szot (waga super 
piórkowa).  

Przypomnijmy, że dla na-
leżącego do „Solidarności” 
24–letniego Jonaka będzie to 22 
walka na zawodowym ringu. 
Wszystkie dotychczasowe wy-
grał, z czego 16 przed czasem. 
Kilka tygodni temu pokonał 
na ringu w Gdyni reprezentu-
jącego Luksemburg Domingosa 
Nascimento Monteiro. RED.
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Uczniowie i nauczyciele z Gim-
nazjum im. „Solidarności” w 
Korycinie k. Białegostoku, w 
liście przesłanym do Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ „S” z okazji 20. 
rocznicy wolnych wyborów 
podkreślili, że doceniają jej 
wyjątkowość i są dumni ze 
swojego patrona.

– Wiemy, jak wielką zdo-
byczą i wartością jest wolność. 
Uczymy się rozumnie z niej ko-
rzystać. Żywimy szacunek dla 
„Solidarności”, a idee prezento-
wane przez związek staramy się 
wcielać w życie – napisali.

W liście gimnazjaliści z Ko-
rycina poinformowali również, 
że realizują zadania wprowa-
dzające społeczność szkolną 
w świat tych wartości. M.in. 
zorganizowali sesję popularno
-naukową  „Wolność, godność, 

prawa człowieka”, zrealizowali 
projekt badawczy pt. „Wolność 
w kontekście praw ucznia” 
oraz fi lm „Prawo do wolności 
w szkole”.

16 grudnia ub. roku, przy 
wsparciu fi nansowym Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, 
uczniowie i nauczyciele z ko-
rycińskiego gimnazjum wzięli 
udział w uroczystościach z okazji  
27. rocznicy pacyfi kacji KWK  
„Wujek”. W trakcie dwudnio-
wego pobytu na Śląsku zwiedzili 
również zlokalizowane nieopo-
dal kopalni Muzeum Pamięci 
oraz Szyb „Luiza”, znajdujący 
się na Szlaku Zabytków Tech-
niki Województwa Śląskiego. 
Od przewodniczącego Śląsko
-Dąbrowskiej „S” Piotra Dudy 
każdy uczeń otrzymał komiks o 
pacyfi kacji kopalni „Wujek”.

B.G. 

Wybory do Parlamen-
tu Europejskiego już 
za nami. Wyniki chyba 
nikogo specjalnie nie 
zaskoczyły. Partie, które 
miały odegrać w nich 
główne role, nie za-
wiodły. Zarówno Plat-
forma Obywatelska, 
jak i Prawo i Sprawied-
liwość nie mogą narze-
kać. Ich dominacja na 
rynku politycznym się 
potwierdziła. Niezależ-
nie od własnych prefe-
rencji powinniśmy się 
cieszyć, że pojedynek o 
prymat wyborczy toczą 
ze sobą dwie centropra-
wicowe partie. Niedaw-
no mogliśmy tylko o tym 
pomarzyć. Niech SLD 
pozostanie na swoich 10 
procentach. Tak dla hi-
gieny. I wystarczy. 

Minione wybory mają 
swoich bohaterów. Niekwe-
stionowanym zwycięzcą wy-
ścigu do Brukseli został Jerzy 
Buzek. My, „solidaruchy” mo-
żemy być z niego dumni. To 
nic, że dzisiaj reprezentuje PO. 
Gdyby nie jego działalność 
na rzecz NSZZ „Solidarność”, 
pozostałby niezauważony. 
Wszyscy więc mamy swój 
mały udział w jego sukcesie. 

Niektórzy zastanawiającą 
się, skąd się wziął fenomen 
Buzka. Jego rząd odchodził 
mając w sondażach znikome 
poparcie. Premierowi zarzu-
cano zbyt miękkie kiero-
wanie Radą Ministrów. Jak 
to się stało, że już po kilku 
latach pan Jerzy zbiera rekor-
dowe poparcie na Śląsku?! 
Dla mnie odpowiedź jest 
prosta. Bo pozostał sobą. 
Wszyscy, którzy znają Jerzego 
wiedzą, że jest to człowiek 

o nienagannej kulturze oso-
bistej. Jego życiowa mądrość 
i wiedza nigdy nie stanowiły 
bariery w relacjach między-
ludzkich. Zawsze pomagał 
rozwiązywać problemy, niż 
je tworzyć. Typ mediatora. 
Otwartego i darzącego za-
ufaniem innych. To po prostu 
facet, który da się lubić. Nie 
o wszystkich jego następ-
cach na stanowisku premie-
ra można to powiedzieć. 
Nie bez znaczenia pozosta-
je również jego zaangażo-
wanie w sprawy społeczne. 
Tu dostrzegam nasz wkład. 
Nigdy nie zerwał kontaktów 
z „Solidarnością”. Coś na ten 
temat mógłby powiedzieć 
szef regionu, Piotrek Duda. 
Jerzy Buzek to cały czas ten 
sam facet, który prowadził 
przed laty nasze zebrania. 
Nie zmienił się. Zmienia 
tylko funkcje. To podstawa 
jego sukcesu.

Innym bohaterem mi-
nionych wyborów został 
Zbigniew Ziobro. Porażka 
Platformy w Krakowie to 
niewątpliwie jego zasługa. 
Jest młody i duża przyszłość 
przed nim. O ile sam jej nie 
przekreśli. Jego wypowiedzi 
zaraz po zwycięskiej potyczce 
dotyczące rozliczeń wewnątrz-
partyjnych musiały zaniepoko-
ić naczalstwo PiS-u. Oby pan 
Zbigniew nie zachłysnął się 
nadto własnym triumfem
i w chwili uniesienia nie naro-
bił głupot. Młodość ma swoje 
prawa, ale człowiek chcący 
uchodzić za rozumnego
i skromnego powinien warzyć 
słowa, tym bardziej w chwi-
lach zwycięstwa. Polityka to 
nie sprint, ale długi dystans. 
Potwierdzi to Jerzy Buzek.

KUBA SOLIDNY

DZIEŃ świra

Sprinter i
długodystansowiec

Są dumni ze
swojego patrona

P
rzypomnijmy: na 
projekt „Społeczna 
odpowiedzialność w 
„Promocja społecznej 
odpowiedzialności bi-

znesu w województwie śląskim” 
składało się jedno regionalne i 
10 lokalnych seminariów. Pod-
czas nich pracodawcy, związ-
kowcy i samorządowcy mogli 
się zapoznać z genezą pojęcia 
społecznej odpowiedzialności 
w biznesie (CSR – Corporate So-
cial Responsibility), korzyściami 
wynikającymi z  prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu w 
czasach kryzysu i związkami 
pomiędzy CSR a procesami 
restrukturyzacyjnymi. Ważną 
częścią konferencji były też 
przykłady dobrych praktyk 
stosowanych przez fi rmy od 
lat zaangażowane w CSR. 

Jak podkreśla koordynator 
projektu Agnieszka Lenar-
towicz–Łysik, jego istotnym 
elementem były też działania 
promocyjne. – O tym, czym jest 
odpowiedzialny biznes, infor-
mowaliśmy w prasie i mediach 
elektronicznych. W regionie 
zawisło 50 tablic promujących 
nasz projekt i działania z zakre-
su CSR. Przeprowadziliśmy też 
wysyłkę maili promujących 
odpowiedzialny biznes. 

Efektem programu są też 
publikacje z referatami wygła-
szanymi podczas seminariów. 
Można je bezpłatnie pobrać ze 
strony internetowej www.csr-
naslasku.pl oraz www.solidar-
nosc-kat.pl a także odebrać w 
siedzibie Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności”.

Zaangażowanie Śląsko–
Dąbrowskiej „Solidarności” w 
promowanie odpowiedzialne-
go biznesu zostało docenione 
przez specjalistyczne Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu. 
Nasz projekt został wymienio-
ny w dorocznym opracowanie 
przygotowanym wspólnie z 
branżowym miesięcznikiem 
Press. 

Pełne podsumowanie progra-
mu opublikujemy w jednym z 
najbliższych numerów Tygodni-
ka Śląsko–Dąbrowskiego. 

WG

Kilkadziesiąt tablic wielkoformatowych promujących społeczną od-
powiedzialność w biznesie zawisło w największych miastach
naszego regionu. To jeden z ostatnich etapów realizowanego przez Śląsko-
Dąbrowską „Solidarność” projektu unijnego.

Odpowiedzialny
biznes na billboardach

Ogłoszenia tej treści pojawiły się w lokalnej prasie. Na górze
projekt billboardu, który można spotkać na ulicach śląskich
i zagłębiowskich miast 

Realizowany przez 
Śląsko–Dąbrowską 
„S” projekt został 
doceniony 
przez Forum 
Odpowiedzialnego 
Biznesu.

Projekt „Promocja spo-
łecznej odpowiedzial-
ności biznesu w wo-
jewództwie śląskim” 
współfi nansowany jest 
ze środków Europejskie-
go Funduszu Społeczne-
go w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Partnerem wiodą-

cym projektu jest Śląsko-Dą-
browska „Solidarność”. 
W działania zaangażowana 
jest też Izba Rzemieślnicza 
oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach. 
Projekt realizowany jest pod 
nadzorem Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach 
www.wup-katowice.pl. 

CSR to wszystkie te za-
chowania przedsiębiorcy, 
które służą uwzględnianiu 
interesów otoczenia lokal-
nego, ochronie środowiska 
i pozytywnym relacjom z 
różnymi grupami intere-
sariuszy, w tym również 
z pracownikami. Bycie od-

powiedzialnym społecznie nie 
oznacza tylko spełnianie wy-
mogów formalnych i przestrze-
gania prawa. Kluczowe w tym 
ujęciu są inwestycje w zasoby 
ludzkie, w ochronę środowiska
i relacje z interesariuszami – 
społecznością lokalną, kontra-
hentami, akcjonariuszami.  

Jonak wraca do naszego regionu

Ceny biletów:
• Złoty VIP (z cateringiem) 300 zł, 
• Srebrny VIP (z cateringiem)  200 zł, 
• krzesła parkietowe I 80 zł, 
• krzesła parkietowe II 70 zł, 
• krzesła parkietowe III 60 zł. 

Radość Damiana po ostatniej 
walce

Foto: bokser.org


