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O
becność Lecha 
Kaczyńskiego 
w Jastrzębiu 
Zdroju zapowie-
dział już kilka 

miesięcy temu podczas wi-
zyty w tym mieście obecny 
szef prezydenckiej kancelarii 
Władysław Stasiak. Ostatnie 
sygnały płynące z prezyden-
ckiej kancelarii potwierdzają 
obecność prezydenta na tych 
uroczystościach. To ważna 
informacja, bo jako głowa 
państwa Lech Kaczyński 
w Jastrzębiu jeszcze nie gościł. 
– Uczestniczył w obchodach 
w 2005 roku, kilka tygodni 
przed wyborami – wspomi-
na Roman Brudziński, szef 
„Solidarności” w kopalni „Zo-
fi ówka”. – Jego przyjazd w 
tym roku jest dla jastrzębskiej 
„Solidarności” i dla całego 
miasta bardzo ważny. 

Kilka dni temu przyjazd 
do Jastrzębia potwierdził też 
Jerzy Buzek. – Przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego 
już w dniu swojego wyboru 
całej Europie przypominał o 
„Solidarności” i o naszym re-
gionie. Nie wyobrażam sobie, 
by w tym roku Jerzego Buzka 

mogło pod pomnikiem w Ja-
strzębiu zabraknąć – mówi 
szef Śląsko–Dąbrowskiej „So-
lidarności” Piotr Duda. 

Tegoroczne uroczystości 
w Jastrzębiu będą wyjątkowe 
również z innego powodu. 
Lech Kaczyński odznaczy 

pod Pomnikiem działaczy 
opozycji solidarnościowej z 
lat 80. Podobna uroczystość 
miała tam miejsce rok temu. 

Wtedy jednak prezydenta 
reprezentowali jego dorad-
cy – w 2007 r. prof. Andrzej 
Stelmachowski, a rok później 
Maciej Łopiński. 

WOJCIECH GUMUŁKA
O OBCHODACH 29. ROCZNICY 
PODPISANIA POROZUMIENIA 
JASTRZĘBSKIEGO PISZEMY TEŻ 
NA STR. 2

POD POMNIKIEM
TŁOCZNO OD VIP-ÓW

Prezydent Rzeczypospolitej i przewodniczący Parlamentu Europejskiego – lista tegorocznych gości 
pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego zapowiada się imponująco.

Ponad 2800 dzieci wyjechało 
w tym roku na wakacje dzię-
ki Fundacji na Rzecz Zdrowia 
Dzieci i Młodzieży Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy.

Wakacje zbliżają się już do 
końca, a wraz z nimi kończą 
się ostatnie kolonijne turnu-
sy. – Większość naszych pod-
opiecznych jest już w swoich 
domach. Dzieci wracają wy-
poczęte, zadowolone i zżyte 
ze sobą. Pożegnaniom nie ma 
końca – mówi Wioletta Sznapka 
z biura Fundacji. Zapewnia, że 
tegoroczna akcja miała bardzo 
spokojny przebieg. Rodzice 

bardzo rzadko dzwonili z in-
terwencjami, za to często z 
gratulacjami i podziękowa-
niami za udany wypoczynek 
swoich pociech.

W tym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich, dzieci 
miały do wyboru atrakcyjne 
nadmorskie i górskie miejsco-
wości. Mogły pojechać m.in. 
do Jastrzębiej Góry, Darłówka, 
Niechorza, Ustki, Pogorzelicy, 
Istebnej i Zakopanego. Dla mło-
dzieży zorganizowany został 
obóz w Rowach. Do wyjazdu na 
kolonie zachęcała również bogata 
oferta programowa wszystkich 
turnusów, m.in. wycieczki do 

ciekawych miejsc, dyskoteki
i wieczorne ogniska. 

Organizatorzy letnich ko-
lonii nie zapomnieli również 
o rodzinach znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji. Jak 
co roku, na wakacje z Fundacją 
wyjechali podopieczni katowi-
ckiego MOPS-u.

Wioletta Sznapka podkreśla, 
że Fundacja przywiązuje bardzo 
dużą wagę do bezpieczeństwa 
swoich podopiecznych. Ogrom-
ne znaczenie ma także wysoki 
standard ośrodków, które są 
zawsze starannie dobierane. 
W tym roku większość z nich 
miała swój basen.

Profesjonalne przygotowa-
nie kolonii przez Fundację im. 
Grzegorza Kolosy docenił też 
Rzecznik Praw Dziecka, który w 
minioną sobotę niespodziewanie 
zwizytował jeden z ośrodków 
w Istebnej. Marek Michalak 
nie miał żadnych zastrzeżeń 
do warunków, w jakich dzie-
ci spędzają wakacje. Z uzna-
niem wypowiadał się też 
o programie kolonii. Najważ-
niejsze jednak były dla niego 
uwagi i opinie dzieci. A te 
o koloniach przygotowanych 
przez Fundację wypowiadały 
się z zachwytem. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Program uroczystości 
29. rocznicy podpisania

Porozumienia Jastrzębskiego
Jastrzębie Zdrój, 3 września 2009 r.:

–  godz. 900 – Msza Święta 
w Kościele na Górce
(ul. ks. Popiełuszki 1a), 

–  ok. godz. 1045 – przejazd
pod pomnik Porozumień
przy KWK „Zofi ówka”, 

–  wręczenie odznaczeń państwowych,
–  złożenie kwiatów.

Wracają zadowoleni i wypoczęci

Lech Kaczyński pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, tuż przed wyborami w 2005 r. 

Foto: archiwum Obecność na 
uroczystościach 
Lecha Kaczyńskiego
i Jerzego Buzka 
to dla Jastrzębia 
i „Solidarności” 
wyjątkowe wydarzenie.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak podczas spotkania 
z kolonistami w Istebnej

Foto: archiwum
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INNI napisali

TRZY pytania
Danuta Jemioło, kierownik jastrzębskiego Biura Terenowego

Jastrzębie Zdrój gotowe do obchodówzaledwie taki odsetek pracujących Polaków 
należy do związków zawodowych. Dlatego 
związkowi organizatorzy chcą wykorzystać 
29. rocznicę powstania „Solidarności” do 
przekazania obecnym i przyszłym pracow-
nikom, dlaczego warto należeć od związ-
ków zawodowych. Podczas akcji „Zorgani-
zowani mają lepiej” na ulicach niektórych 
miast rozdawane będą związkowe ulotki, 
informatory i gadżety. Podczas rozmów 
z przechodniami związkowcy z „S” będą ich 
przekonywać, dlaczego warto się zrzeszać
i bronić swoich praw. 

LICZBA tygodnia

13 proc.
Przełom sierpnia i września to jak 
zwykle dla jastrzębskiej „Solidarno-
ści” najważniejszy okres w roku. Co 
wydarzy się w mieści w związku z 29. 
rocznicą podpisania Porozumienia Ja-
strzębskiego?

– Najważniejsze będą oczywiście 
uroczystości pod pomnikiem. Będzie 
to niezwykłe wydarzenie, bo po raz 
pierwszy będziemy 3 września w Ja-
strzębiu gościć i polskiego prezyden-
ta, i przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego. Jak w ostatnich latach 
jest też planowane odznaczenie opozy-
cyjnych działaczy. Dokładny program 
uroczystości pod pomnikiem jest teraz 
dopinany, być może starczy też czasu 
na krótki występ artystyczny. 
– A co wydarzy się w innych punk-
tach miasta?

– Już po raz piąty na miejskim ba-
senie organizujemy sztafetę pływacką. 

Tym razem świętujemy 29. rocznicę, 
więc pływacy – młodzież, związkowcy, 
mieszkańcy miasta – mają do przepły-
nięcia 29 km. 3 września ponownie 
odbędzie się też  sztafeta biegowa po-
między jastrzębskimi kopalniami, które 
29 lat temu podpisywały porozumie-
nia. Po południu w Parku Zdrojowym 
odbędą się rocznicowe koncerty. A o 
godz. 18. w Domu Zdrojowym odbę-
dzie się panel historyczny poświęcony 
tamtym wydarzeniom. Jego gościem 
będzie dr Jarosław Neja z katowickiego 

IPN. Portal jasnet.pl rozstrzygnie też 
konkurs ogłoszony wśród młodzieży 
na temat tamtych wydarzeń i roli „So-
lidarności”. Całe miasto – jak co roku 
– będzie przystrojone solidarnościo-
wymi fl agami. 
– Z okazji 25. rocznicy powstania „So-
lidarności” w mieście odbył się duży 
koncert rockowy. Czy na taką atrakcję 
w tym roku mieszkańcy Jastrzębia też 
mogą liczyć?

– Niestety nie, bo tak duże i – nie 
ukrywajmy – drogie wydarzenia, zare-
zerwowane są dla okrągłych rocznic. 
Dlatego na koncert dużej gwiazdy mu-
zycznej musimy w mieście poczekać. 
Przygotowania do 30–lecia już trwają. 
Opracowywana jest np. kolejna książka 
o historii jastrzębskiej „Solidarności”. 
Album zostanie przetłumaczony na 
7 języków. 

WG

Całe miasto – jak co 
roku – będzie przystro-
jone solidarnościowymi 
fl agami. 

Związki obawiają 
się niżej płatnych 
urlopów

U
stawa o przeciwdziałaniu skutkom 
kryzysu ekonomicznego dla pra-
cowników i przedsiębiorców z tzw. 

pakietu antykryzysowego przewiduje m.in. 
12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu 
pracy. Pracodawca może wówczas na kilka 
miesięcy zmniejszyć pracownikowi liczbę 
godzin pracy w miesiącu, a w efekcie tego 
obniżyć mu wynagrodzenie. Warunkiem 
jest, aby pensja nie była niższa od płacy 
minimalnej – obecnie 1276 zł.

Ekspert Ogólnopolskiego Porozumie-
nia Związków Zawodowych Andrzej 
Radzikowski uważa, że pracodawcy wy-
korzystują kryzys w rozmowach z pra-
cownikami czy związkami zawodowymi. 
„Łatwo przychodzi im stwierdzenie, że 
jeżeli pracownicy nie zgodzą się np. na 
ograniczenie czasu pracy i w efekcie obniż-
kę pensji, to stracą zatrudnienie. Związki 
niewiele mogą w takiej sytuacji pomóc, 
chyba że organizując strajk, ale przecież 
nie o to chodziło przy przyjmowaniu 
pakietu antykryzysowego” – powiedział 
PAP Radzikowski.

Podkreślił, że „nawet jeżeli pracodawca 
przejrzy sobie plan urlopów i świadomie 
obniży pensję pracownikom na kilka mie-
sięcy przed szczytem urlopowym, to nie 
będzie możliwości zaskarżenia jego decyzji 
np. do Państwowej Inspekcji Pracy”.

„Jakakolwiek skarga na pracodaw-
cę byłaby możliwa tylko wtedy, gdyby 
złamał on prawo. Jeśli będzie krzywdził 
pracowników, wykorzystując przepisy 
pakietu antykryzysowego, nic nie da się 
zrobić” – wyjaśnił Radzikowski. Oczeku-
je on, że rząd zmieni przepisy dotyczące 
sprawy urlopów przy okazji najbliższej 
nowelizacji ustawy.

Ekspert NSZZ „Solidarność” Jerzy Langer 
jeszcze w trakcie prac parlamentarnych 
nad projektem ustawy o zapobieganiu 
skutkom kryzysu ekonomicznego pod-
nosił problem możliwych obniżek pensji 
przed urlopami wypoczynkowymi. Nie 
wzięto ich jednak pod uwagę.

Minister pracy przyznała w rozmo-
wie z PAP, że „osoba, która w związku 

z trudną sytuację fi nansową fi rmy bę-
dzie przez kilka miesięcy otrzymywała 
płacę minimalną, a potem pójdzie na 
urlop wypoczynkowy, może poczuć 
się skrzywdzona. Za miesięczny urlop 
dostanie bowiem tylko tyle, ile wynosi 
płaca minimalna”.

Dodała, że ustawa o zapobieganiu 
skutkom kryzysu ekonomicznego na to 
pozwala. „Ale przecież nie ma przymusu 
pójścia na urlop. Gdy pensja była niższa, 
można z niego zrezygnować, a wziąć 
urlop dopiero wtedy, gdy wynagrodzenie 
wzrośnie” – wyjaśniła Fedak.

Zaznaczyła, że pracownik, który wie, 
że jego pracodawca skorzystał z 12-mie-
sięcznego okresu rozliczeniowego czasu 
pracy, powinien przeanalizować, kiedy 
wziąć urlop. „Pracownicy muszą sami 
analizować skutki swoich decyzji, a okre-
sowo można przecież zarabiać mniej, nie-
koniecznie w związku z kryzysem, i też iść 
potem na planowany urlop, który będzie 
gorzej płatny” – zauważyła Fedak.

Jego zdaniem, możliwe jest np. zapisa-
nie w protokole kończącym negocjacje, 
że przesuwanie urlopu przez pracodawcę 
będzie możliwe tylko w wyjątkowych 
okolicznościach, a do tego powinno być 
uzasadnione na piśmie. „Zresztą Kodeks 
pracy i tak zabezpiecza pracowników przed 
zmianą terminu zaplanowanego urlopu; 
jest to dopuszczalne naprawdę wyjątko-
wo” – powiedział Michałowicz.

» Polska Agencja Prasowa, 
19 sierpnia 2009 

Nieradosne
świętowanie
Fragment rozmowy z przewodniczącym 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Januszem Śniadkiem.
Pod jakim hasłem Solidarność będzie ob-
chodzić dwudziestą dziewiątą rocznicę 
podpisania Porozumień Sierpniowych?

– Ze względu na 20. rocznicę częścio-
wo wolnych wyborów i innych ważnych 
zdarzeń związanych z odzyskaniem przez 
Polskę wolności, bieżący rok nazwaliśmy 
Rokiem Solidarności i Niepodległości. 4 
czerwca Solidarność zamanifestowała, 
że mocno i wysoko trzyma swoje sztan-

dary. Pokazaliśmy, że tak jak 20 lat temu 
związek jest gotów bronić godności pra-
cowników. Obchody święta 31 sierpnia są 
pewną kontynuacją tamtej rocznicy, ale 
nie tak masową. Dodatkowo 31 sierpnia 
ogłosiliśmy „Dniem NSZZ Solidarność”. 
We wszystkich regionach, w centrach 
miast, podczas uroczystości, różnych 
spotkań albo zwyczajnie na ulicy, bę-
dziemy promować ideę organizowania 
się pracowników w związki zawodowe. 
Przygotowaliśmy tysiące ulotek, różne-
go rodzaju gadżetów. Nasza akcja będzie 
adresowana do wszystkich Polaków, ale 
szczególnie do ludzi młodych, rodzin z 
dziećmi, ponieważ część upominków, 
jakie przygotowaliśmy, jest właśnie dla 
dzieci. 
 Jakie przesłanie NSZZ Solidarność chce 
przekazać poprzez tę akcję? 

– Chcemy powiedzieć w ten sposób, 
że związek zawodowy to fundament 
społeczeństwa obywatelskiego. Niestety 
w dzisiejszej Polsce, niemal trzydzieści 
lat po Sierpniu, konieczna jest promocja 
samej idei organizowania się w związki 
zawodowe. Dzisiaj bowiem rząd i media 
często starają się ludziom wmawiać, że 
one są przeszkodą w rozwoju kraju. To 
paradoks! Taki ton jest wręcz sprzeczny z 
polską konstytucją, która w art. 20 mówi, 
że w Polsce mamy społeczną gospodar-
kę rynkową opartą m.in. na solidarno-
ści i dialogu społecznym. Ta rocznica 
ma być okazją do położenia nacisku na 
przesłanie, że przyszłość i rozwój Polski 
jako kraju wolnego, demokratycznego 
i rozwiniętego gospodarczo, będzie za-
leżeć właśnie od zbudowania silnych 
związków zawodowych i jakości dia-
logu społecznego między związkami a 
pracodawcami, którego nie należy mylić 
z dialogiem obywatelskim, co próbują 
robić niektórzy politycy. Chcemy zwró-
cić uwagę, że Polska nie osiągnie rozwoju 
gospodarczego, poprawy poziomu życia 
obywateli i europejskich standardów so-
cjalnych bez równie silnych, jak w krajach 
europejskich, związków zawodowych. To 
jest pewien warunek, abyśmy sytuację w 
Polsce upodobnili do europejskiego mo-
delu socjalnego, wobec którego jesteśmy 
mocno zapóźnieni. 

» Tygodnik Solidarność, 28 sierpnia 
2009, Barbara Madajczyk-Krasowska

» 18 sierpnia (Lubin). ) Przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „So-
lidarność” Józef Czyczerski wystosował list 
otwarty do Wicepremiera Rządu RP Grzego-
rza Schetyny. W liście odnosi się do słów wypowia-
danych w ostatnim czasie przez wicepremiera, jakoby 
spółkę KGHM Polska Miedź S.A. należało sprzedać 
między innymi dlatego, że rządzą tam związki zawo-
dowe, które działają na szkodę fi rmy i pracowników. 
Czyczerski przypomina, że Polska Miedź jest spółką 
akcyjną, która przyjęła i przestrzega Zasady Ładu 
Korporacyjnego, co oznacza, ze jest spółką transparen-
tną. Słowa Schetyny, sugerujące, że w spółce panuje 
bezkrólewie i dyktat związkowy, ośmieszają władze 
spółki i niszczą wizerunek fi rmy. Czyczerski przypomi-
na, że związki zawodowe działają w KGHM zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem. Podstawowym 
zadaniem związków zawodowych jest egzekwowanie 
praw pracowniczych. Dlatego związek protestuje, gdy 
zagrożone są warunki pracy i płacy. Taka sytuacja ma 
miejsce w KGHM, ponieważ zapadała decyzja rządu 
o dalszej wysprzedaży akcji spółki. „Decyzja Rządu RP 
o sprzedaży Polskiej Miedzi jest nonsensem ekono-
micznym, jest krótkowzroczna, szkodliwa oraz nieod-
powiedzialna i spowoduje w konsekwencji upadek 
polskiego przemysłu miedziowego” – pisze autor listu.

» 24 sierpnia (Warszawa). Przed minister-
stwami obrony narodowej oraz skarbu pań-
stwa odbyły się pikiety związkowców Stoczni 
Marynarki Wojennej z Gdyni przeciwko pla-
nowanym zwolnieniom w zakładzie. Na znak 
solidarności do stolicy przybyła również reprezentacja 
Stoczni Gdańsk, Solidarność Port Gdynia oraz związki 
Stoczni Północnej i Remontowej z Gdańska. Podczas 
protestu przewodniczący „Solidarności” w Stoczni MW 
Mirosław Kamieński przypomniał, że zarząd zakładu 
chce zwolnić ponad 30 proc. pracowników; stocznia 
zatrudnia ok. 1,3 tys. osób. – My się z tym nie zgadza-
my. To oznacza typową likwidację zakładu – mówił 
Kamieński. Przedstawiciele związkowców złożyli na 
ręce szefa MON Bogdana Klicha oraz wiceministra 
skarbu Zdzisława Gawlika petycję skierowaną do pre-
miera Donalda Tuska. – Wobec drastycznego zagroże-
nia dla dalszego funkcjonowania Stoczni Marynarki 
Wojennej w Gdyni i groźby zwolnień ponad 30 proc. 
pracowników, NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników 
Wojska, zmuszone są zaprotestować względem takiego 
stanu rzeczy – napisali w oświadczeniu związkowcy. 
Stoczniowcy obawiają się, że w związku z przerwanym 
dialogiem ze strony ministerialnej, obecne działania są 
wstępem do likwidacji kolejnej polskiej stoczni. – Żąda-
my od MSP, MON, ARP przywrócenia dialogu 
w sprawie naszej przyszłości i dalszego funkcjonowania 
stoczni Marynarki Wojennej – podkreślił Kamieński.

BARDZO krótko

Foto: internet
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P
ierwsze spora-
dyczne przestoje 
miały miejsce już 
26 sierpnia. – Nie 
było wprawdzie w 

hucie zorganizowanej dzia-
łalności opozycyjnej, jak na 
Wybrzeżu, ale dość szybko 
przyswajaliśmy tamten kli-
mat wolnościowy – wspo-
mina Zbigniew Kupisiewicz, 
członek Prezydium Komitetu 
Strajkowego w Hucie. – Tuż 
po ogłoszeniu postulatów w 
Stoczni Gdańskiej wiedzie-
liśmy, że myślimy podobnie 
i mamy wspólny cel. 

27 sierpnia w zakładzie 
wrzało już na dobre. Dzień 
później o godz. 6 rano dy-
rekcja zorganizowała zebra-
nie na wydziale transportu 
kolejowego. Miało dotyczyć 
spraw socjalnych, ale prze-
rodziło się w ożywioną dys-
kusję dotyczącą sytuacji w 
kraju. Po jego zakończeniu 
wybranych zostało pięciu 
delegatów m.in. Zbigniew 
Kupisiewicz i Andrzej Roz-
płochowski, którzy przystą-
pili do spisywania postula-
tów. – Wyraziliśmy w nich 
zdecydowane poparcie dla 
wszystkich strajkujących w 
kraju i zażądaliśmy zniesie-
nia blokady informacyjnej – 
wspomina Kupisiewicz.

Spotkanie przerodziło się
w wiec
W tym samym dniu grupa 
około 20 pracowników Wal-
cowni Dużej odmówiła pod-
jęcia pracy, domagając się 
spotkania z kierownictwem. 
Doszło do niego ok. godz. 
14. – W zamyśle kierowni-
ctwa i aparatu partyjnego 
miało to być małe zebranie 
o charakterze lokalnym, 
ale przerodziło się w wielki 
wiec, na którym, co może 
być trudne do uwierzenia, 
zgłosiliśmy pisemnie 3.500 
postulatów – wspomina 
Kupisiewicz. Przyznaje, że 
niektóre żądania były wręcz 
groteskowe, inne niezwykle 
ważne. – Jako własne przy-

jęliśmy 21 postulatów ze 
Stoczni Gdańskiej – zaznacza. 
Jego zdaniem, spotkanie to 
miało przełomowe znacze-
nie. – Ok. godz. 18 udzielono 
mi głosu. Powiedziałem, że 
nie chcemy strajkować, ale 
chcemy żeby na Wybrzeżu 
dowiedzieli się, że popieramy 
ich postulaty i uznajemy je 

za swoje oraz uważamy, że 
winę za przedłużające się 
negocjacje ponosi strona 
rządowa, a nie strajkujący 
– mówi Kupisiewicz.

Stanęła cała Huta
Kiedy następnego dnia 

okazało się, że w żadnej 
prasie nie ukazała się nawet 
wzmianka o poparciu załogi 
Huty „Katowice” dla straj-
kującego Wybrzeża, pro-
test w kombinacie był już 
nieunikniony. W późnych 
godzinach popołudnio-
wych stała już cała Huta, 
a o godz. 22 zawiązany został 
Komitet Strajkowy. Na jego 
czele stanął Marek Fabry. 
Nocne rozmowy z dyrekto-
rem Szałajdą nie przyniosły 
żadnych rezultatów. Kolej-
ne odbyły się 30 sierpnia, 
ale w ich trakcie Fabry za-
czął przekazywać żądania, 
które nie były uzgodnione 
z Komitetem Strajkowym. 
31 sierpnia o godz. 11 MKS 
ogłosił komunikat o od-
wołaniu Marka Fabrego z 
funkcji przewodniczącego 
komitetu i powołaniu Mię-
dzyzakładowego Komitetu 

Robotniczego, na czele któ-
rego stanął Andrzej Rozpło-
chowski.

W nocy 31 sierpnia, 
po transmisji telewizyjnej 
z podpisania Porozumienia 
Gdańskiego, doszło do zawie-
szenia protestu i podpisania 
porozumienia z dyrekcją 
kombinatu.

1 września zakład wzno-
wił produkcję. W następ-
nych dniach rozpoczęły 
się negocjacje pomiędzy 
Komisją Rządową, dyrekcją 
Huty i Międzyzakładowym 
Komitetem Robotniczym za-
kończone 11 września pod-
pisaniem tzw. Porozumienia 
Katowickiego. Dotyczyło ono 
przede wszystkim gwaran-
cji Realizacji Porozumienia 
Gdańskiego w zakresie two-
rzenia niezależnych struktur 
samorządnych związków 
zawodowych. Władze zo-
bowiązały się do akcepta-
cji działań zmierzających 
do powstawania, organi-
zowania i funkcjonowania 
struktur Związku na terenie 
całego kraju.

RED.
Źródło: Wolny Związkowiec

29 sierpnia 1980 roku załoga Huty Katowice rozpoczęła strajk 
okupacyjny domagając się bezzwłocznego zakończenia rozmów komisji
rządowych z komitetami strajkowymi w protestujących zakładach.

8 LIPCA – rozpoczęły się straj-
ki na Lubelszczyźnie. Trwały do 
25 lipca. Łącznie protestowało 
ponad 150 zakładów i ok. 50 
tysięcy osób. 
17 LIPCA – strajk rozpoczął 
się w największym zakładzie 
pracy w Polsce południowo
–wschodniej, Hucie Stalowa 
Wola. Strajki w Hucie trwały do 
23 lipca.
14 SIERPNIA – początek 
strajku w Stoczni Gdańskiej. 
Komitet strajkowy zażądał 
przywrócenia do pracy Anny 
Walentynowicz i Lecha Wałęsy, 
wzniesienia pomnika Ofi ar 
Grudnia 1970 r., gwarancji nie-
represjonowania strajkujących, 
podwyżek płac o 2 tys. zł oraz 
zasiłków rodzinnych, jak
w MO. Dyrekcja stoczni wyrazi-
ła zgodę tylko na trzy pierwsze 
żądania. Rozpoczął się strajk 
okupacyjny, kontynuowany 
w kolejnych dniach pomimo 
spełnienia żądań płacowych.
17 SIERPNIA – przed bramą 
stoczni ksiądz Jankowski odpra-
wił mszę świętą. Po mszy 
w miejscu, gdzie polegli robot-
nicy w 1970 r., został wkopany 
drewniany krzyż. Komitet 
Strajkowy przekształcił się 
w Międzyzakładowy. Została 
zredagowana ostateczna wersja 
21 postulatów.
21 SIERPNIA – do Gdańska 
przybyła Komisja Rządowa 
z Mieczysławem Jagielskim, 
a do Szczecina z Kazimierzem 
Barcikowskim. Strajki rozszerzy-
ły się na cały kraj. W woj. kato-
wickim na jeden dzień stanął 
tarnogórski Fazos.
23 SIERPNIA – powstała 
komisja ekspertów MKS. Wy-
drukowano pierwszy numer 
Strajkowego Biuletynu Infor-
macyjnego „Solidarność”. Inż. 
Bogdan Pietruszka przedstawił 
projekt pomnika ku czci zabi-
tych w 1970 roku. Wieczorem 
w małej sali BHP rozpoczęły się 
rozmowy z delegacją rządową.
26 SIERPNIA – odblokowano 
telefony i zostały wznowione 
rozmowy z delegacją rządową.
28 SIERPNIA – Rozpoczął się 
strajk w Jastrzębiu. W kopal-
ni „Manifest Lipcowy” około 
1000 górników nie przystąpiło 
do pracy na nocnej zmianie. 
Strajkujący domagali się m. in. 
zniesienia niszczącego więzi 
rodzinne 4–brygadowego 
systemu pracy w górnictwie, 
wprowadzenia wolnych sobót 
i niedziel, powstania wol-
nych związków zawodowych. 
Wkrótce w regionie strajkowa-
ło już 28 kopalń i 28 innych 
zakładów. Negocjacje ze stroną 

rządową rozpoczęły się 2 wrześ-
nia. Dzień później podpisano 
porozumienie zwane od tego 
czasu „jastrzębskim”. 
30 SIERPNIA – w Szczecinie 
podpisano porozumienie. 
W Gdańsku uzależniono podpi-
sanie od uwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych.
31 SIERPNIA – do punktu 4. 
(zwolnienie więźniów politycz-
nych) prezydium MKS dodało 
aneks z nazwiskami osób aresz-
towanych w ostatnich dwóch 
tygodniach. Jagielski wydał 
oświadczenie, że wszyscy w 
ciągu jednego dnia zostaną 
zwolnieni. O godzinie 17 zo-
stało podpisane porozumie-
nie między komisją rządową 
a MKS–em, reprezentującym 
ponad 700 zakładów.
11 WRZEŚNIA – Porozumie-
nie podpisane pomiędzy Komi-
sją Rządową a Międzyzakłado-
wym Komitetem Robotniczym 
w Hucie Katowice. Porozumie-
nie Katowickie dotyczyło prze-
de wszystkim gwarancji reali-
zacji Porozumienia Gdańskiego 
w zakresie tworzenia struktur 
niezależnych samorządnych 
związków zawodowych. 
17 WRZEŚNIA – w Gdańsku 
przedstawiciele MKZ i MKR 
z całej Polski powołali ogólno-
polski Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidar-
ność” oraz Krajową Komisję Po-
rozumiewawczą. Nazwę zapro-
ponował Karol Modzelewski.
24 WRZEŚNIA – „S” złożyła 
w Sądzie Wojewódzkim w War-
szawie wniosek o rejestrację i 
statut.
24 PAŹDZIERNIKA – Sąd 
Wojewódzki w Warszawie 
wprowadził samowolnie zmia-
ny w statucie „S”. KKP ogłosiła 
gotowość strajkową na 12 li-
stopada i złożyła odwołanie do 
Sądu Najwyższego.
31 PAŹDZIERNIKA – w War-
szawie odbyły się rozmowy z 
premierem Pińkowskim. Ustalo-
no, że „S” uzyskała 24 paździer-
nika osobowość prawną. Władze 
obiecały, że do 10 listopada 
zostanie rozpatrzone odwołanie 
„S” dotyczące zmian w statucie.
9 LISTOPADA – na posiedze-
niu KKP w Gdańsku zgodzono 
się na kompromis w sprawie 
zmian w statucie. Andrzej 
Gwiazda zaproponował, aby 
zapis o kierowniczej roli partii 
znalazł się w aneksie obok frag-
mentów konwencji Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy.
10 LISTOPADA – Sąd Naj-
wyższy zarejestrował statut 
NSZZ „S”.

DZIAŁ INFORMACJI KK

Wiedzieliśmy, że
myślimy podobnie

Tak rodziła się
„Solidarność” 

Kup cegiełkę
– wybudujesz pomnik ks. Jerzego 

Popiełuszki w Bytomiu. Cegiełki 

w cenie10 zł (limitowany nakład

5 tys. sztuk) są do kupienia w siedzibie

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” 

i we wszystkich Biurach Terenowych.

Rok 1980 – strajk w Stoczni Gdańskiej 

Sierpień 1980 roku w Hucie Katowice

Foto: archiwum

Obok protestów 
w jastrzębskich 
kopalniach 
strajk w Hucie 
„Katowice” 
należał do 
największych
i najważniejszych 
w regionie. 
Determinacja 
hutników doprowadziła 
do podpisania 
jednego z ważniejszych 
porozumień 
społecznych, 
tzw. Porozumienia 
Katowickiego.

Foto: internet
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WAŻNA
INFORMACJA

Informujemy, że w związku 
z rocznicą powstania NSZZ „Soli-
darność” biura Zarządu Regionu 
oraz wszystkie Biura Terenowe ZR 
będę w poniedziałek 31 sierpnia 
nieczynne. Za utrudnienia prze-
praszamy.

W imieniu Zarządu Regionu
Sekretarz Bogdan Biś 

BT Jastrzębie Zdrój
» 20 SIERPNIA W MIEJSKIM OŚROD-
KU Pomocy Społecznej w Wodzisławiu 
Śląskim powstała TKZ NSZZ „Solidarność”. 
– Aktualnie trwa załatwianie formalności, 
wybory do Komisji Zakładowej zaplanowa-
ne zostały na 17 września – mówi Danuta 
Jemioło, kierująca jastrzębskim BT.

BT Pszczyna
» „SOLIDARNOŚĆ”  W FABRYCE 
ELEKTROFILTRÓW „Elwo” w Pszczynie 
podjęła decyzję o zaprzestaniu 20-letniej 
działalności. Jej przewodniczący po ogło-
szeniu upadłości zakładu i przejęciu „Elwo” 
przez syndyka znalazł się w grupie zwol-
nionych z pracy. Po jego odejściu pozostali 
członkowie „S” nie czuli się na siłach, aby 
kontynuować działalność związkową.
 „Elwo”, czołowy dostawca urządzeń od-
pylających na rynki krajowe i zagraniczne, 
był pierwszym zakładem w Polsce, który 
w lutym ogłosił upadłość z powodu opcji 
walutowych. Dla pracowników był to szok. 
Jeszcze w styczniu przedstawiciele Grupy 
Rafako, do której należy „Elwo”, zapewniali, 
że nie będzie redukcji etatów, a produkcja 
będzie kontynuowana. I faktycznie, Fabryka 
Kotłów Rafako przejęła najlepiej wykwalifi -
kowanych pracowników i intratne kontrak-
ty. W marcu syndyk przesłał organizacjom 
związkowym pismo o zamiarze przeprowa-
dzenia zwolnień grupowych. Zatrudnienie 
straciło 130 z 400 pracowników.
- Dla nas decyzja związkowców z „Elwo” 
jest ogromną stratą. W Pszczynie był to 
największy zakład pracy, w którym funkcjo-
nowały związki zawodowe – mówi Katarzy-
na Mitoraj z pszczyńskiego BT. 

BT Tarnowskie Góry
» ZWIĄZKOWY Z FABRYKI ZMECHA-
NIZOWANYCH Obudów Ścianowych 
Fazos w Tarnowskich Górach nie zapominają 
o swojej historii. W kolejną rocznicę pierw-
szego dużego strajku w regionie w 1980 
r. członkowie „Solidarności” złożyli kwiaty 
pod tablicą upamiętniającą strajki z 1980 
i 1981 roku i pod krzyżem na wydziale 
montażu. 
Tarnogórski Fazos był pierwszym śląskim 
zakładem, który w 1980 r. przystąpił do 
protestu solidarnościowego z robotnikami z 
Wybrzeża. Strajk wybuchł 21 sierpnia spon-
tanicznie na rannej zmianie, ale w południe 
stał już prawie cały zakład. Postulaty przeka-
zane dyrekcji dotyczyły również problemów 
zakładowych, m.in. podwyżek wynagrodzeń 
i wprowadzenia dodatków za pracę na dru-
giej i trzeciej zamianie. 

» 31 SIERPNIA O GODZ. 18. w Koś-
ciele pw. Św. Piotra i Pawła w Tarnow-
skich Górach odprawiona zostanie msza 
św. w intencji Ojczyzny oraz 29. roczni-
cy powstania NSZZ „Solidarność”.

» 28 WRZEŚNIA O GODZ. 18. w 
Kościele pw. Św. Marcina w Tarnowskich 
Górach odprawione zostanie nabożeń-
stwo w piątą rocznicę śmierci Kazimie-
rza Zachnika, członka Prezydium Zarzą-
du Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Z BIUR 
terenowych

U
rzędnicy pewne 
nadzieje wią-
zali z powoła-
nym w lutym 
t e g o  r o k u 

przy Komisji Trójstron-
nej Zespołem doraźnym ds. 
pracowników samorządo-
wych oraz służby cywilnej. 
W jego skład, oprócz przed-
stawicieli rządu i samorzą-
dów, weszli związkowcy 
z „Solidarności” i innych 
central. „Solidarność” re-
prezentują tam Zbigniew 
Bartoń, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Administracji Rządowej 
i Samorządowej i Tomasz 
Ludwiński, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Pracowni-
ków Skarbowych.

Zadaniem zespołu, o któ-
rego powstanie „Solidarność” 
zabiegała od dawna, jest 
opiniowanie powstających 
aktów prawnych dotyczących 
pracowników urzędów pań-
stwowych i samorządowych. 
– Nic o nas bez nas – krótko 
wyjaśnia Zbigniew Bartoń. 
– Chodzi o to, by istotne dla 
pracowników zapisy rodzące 
skutki prawne były z nami 

konsultowane  na etapie 
ich tworzenia. Wcześniej, 
niż trafią na uzgodnienia 
międzyresortowe. Chce-
my mieć większy wpływ 
na rozwiązania, które nas 
dotyczą.

Jak jednak pokazują 
ostatnie tygodnie, nie za-
wsze się to udaje. Związ-
kowcy z oburzeniem przyj-
mują fakt, że powstały 
niedawno projekt nowej 

ustawy o racjonalizacji 
zatrudnienia w urzędach 
nie był w ogóle przedmio-
tem prac Zespołu. Ustawa 
przewiduje, że do połowy 
przyszłego roku pracę może 
stracić nawet co dziesiąty 
pracownik zatrudniony w 
ministerstwie, innym urzę-
dzie centralnym czy woje-
wódzkim. W sumie nawet 
kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Wstrzymane byłyby przy-

jęcia nowych urzędników, 
a wiele dotychczasowych 
dodatkowych uprawnień, 
dotyczących szczególnej 
ochrony stosunku pracy, 
wykraczających poza Ko-
deks pracy, byłoby zawie-
szonych. 

 „Solidarność” interwe-
niowała już w tej sprawie u 
premiera Tuska. – To kluczo-
wy dla nas temat, bo spec 
ustawa zakłada masowe 
zwolnienia urzędników, 
bez pakietów socjalnych 
i programu osłonowego. 
Nie wyobrażam sobie, by 
rząd nie wysłuchał opinii 
związków zawodowych 
w tej sprawie – podkreśla 
Bartoń. 

Niepewność przepisów i 
niestabilność zatrudnienia 
to główne bolączki urzęd-
ników. Rzadziej niż kie-
dyś narzekają na zarobki. 
W zeszłym roku średnie 
wynagrodzenie w bran-
ży wzrosło o kilkanaście 
procent. Oczywiście jak 
wszędzie wątpliwości budzi 
rozwarstwienie zarobków 
i wielkość wynagrodzenia 
osób na wyższych stanowi-
skach urzędniczych. Szcze-
gólnie osób które zajmują 
wyższe stanowiska urzęd-
nicze, z pominięciem drogi 
konkursowej, na zasadzie 
nadania politycznego. 

Podobnie jak w innych 
branżach, tak i w urzędach 
trudno póki co oczekiwać 
na podpisanie ponadzakła-
dowego układu zbiorowego. 
Powód jest podobny, co np. 
w służbie zdrowia – brak 
jednego partnera ze strony 
pracodawców. Na razie osiąg-
nięciami są więc układy na 
niższych szczeblach (gmin, 
powiatów), dotyczące np. na-
uczycieli czy pracowników 
pomocy społecznej. 

WOJCIECH GUMUŁKA

Nauczycielska „Solidarność” 
domaga się natychmiasto-
wych negocjacji w sprawie 
prawdziwych podwyżek dla 
nauczycieli. Związkowcy 
ostrzegają, że w przypadku 
odrzucenia przez rząd ich 
apelu rozpoczną dotkliwą 
akcję protestacyjną.

Podczas obrad Walnego 
Zebrania Delegatów Sekcji 
Krajowej Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność 
w Pułtusku związkowcy 
odrzucili rządową propozy-
cję regulacji wynagrodzeń 
na 2010 rok na poziomie 
1 proc. Zażądali realizacji 
porozumienia płacowego 
z sierpnia ub. r., zgodnie 
z którym w 2009 r. nauczy-
ciele mieli otrzymać 6,5-pro-
centowe podwyżki wynagro-
dzeń i takie same w 2010 r. 
WZD domaga się również 
corocznych podwyżek płac 
dla nisko opłacanych pra-
cowników administracji 
i obsługi placówek oświa-
towych.

– Stanowczo nie zgadza-
my się na cyniczne wyko-

rzystywanie kryzysu eko-
nomicznego dla obciążenia 
nauczycieli dodatkowymi 
zadaniami bez należnej re-
kompensaty fi nansowej – 
głosi przyjęte stanowisko. 
Związkowcy zapowiadają, że 
będą domagać się od rządu, 
by wycofał się z propono-
wanych, niekorzystnych 
zmian w Ustawie o Systemie 
Oświaty i Karcie Nauczyciela, 
których wprowadzenie było 
warunkiem wzrostu wyna-
grodzeń w oświacie.

WZD uchwałą zobowią-
zało struktury związkowe do 
bieżącego monitorowania 
działań niesłużących polskiej 
szkole, a niesłusznie uderzają-
cych w nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców. – Chodzi m.in. 
o dziką prywatyzację szkół, 
drastyczne zwiększenie liczby 
uczniów w klasie, naruszenia 
prawa przy wprowadzaniu 
od 1 września dodatkowej, 
bezpłatnej godziny dla na-
uczycieli, nieuzasadnione 
zwolnienia pracowników 
szkół, niewłaściwe przy-
gotowanie placówek od 

strony programowej – wy-
licza Lesław Ordon, szef 
oświatowej „S” w Regionie 
Śląsko-Dąbrowskim.

Delegaci wezwali również 
władze Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego do natych-
miastowego zaprzestania 
działań szkodliwych dla 
polskiej oświaty i jej pracow-
ników. Przypomnieli, że w 
wyniku porozumienia ZNP 
z rządem, nauczyciele straci-
li prawo do przechodzenia 
na wcześniejszą emeryturę 
oraz zwiększone zostało na-
uczycielskie pensum przez 
wprowadzenie dodatkowych 
niepłatnych godzin. – Teraz 
ZNP zgodził na zapropono-
wane przez rząd odstąpienie 
od wynegocjowanych w ub. 
roku podwyżek płac. Ten 
związek zdradza interesy 
nauczycieli, dlatego wezwa-
liśmy ZNP do opamiętania 
się i poparcia naszego wnio-
sku o rozmowy z rządem w 
sprawie realnych podwyżek 
wynagrodzeń – mówi Le-
sław Ordon.

BEATA GAJDZISZEWSKA

50 gr podwyżki do stawki 
osobistego zaszeregowa-
nia otrzymają pracownicy 
Tramwajów Śląskich. 

Organizacje związkowe 
domagały się podwyżek w 
wys. 1 zł na każdego za-
trudnionego, ale w rezul-
tacie zdecydowały się na 
podpisanie kompromiso-
wego porozumienia z pra-
codawcą, dzięki któremu 
od 1 września pracownicy 
Tramwajów będą zarabiać 
miesięcznie o ok. 100 zł 
netto więcej.

- W porozumieniu zapi-
sane zostało, że podwyżek 
nie otrzymają pracownicy 
zatrudnieni na czas okre-
ślony, do czasu aż zmie-
nione zostaną im umowy 
o pracę oraz ci, którzy, w 
opinii przełożonego na 
nie nie zasłużyli. Decy-
dując się na jego podpi-
sanie braliśmy pod uwagę 
kłopoty fi nansowe fi rmy 
– mówi Ryszard Mastalerz, 
przewodniczący „Soli-
darności” w Tramwajach 
Śląskich.

Dokument zawiera 
również zapis dotyczący 
ewentualnego pozyskania 
przez Tramwaje środków 
fi nansowych np. ze sprze-
daży należących do spółki 
gruntów. Gdyby tak się 
stało, to strony zobowią-
zały się pod koniec roku 
rozpocząć kolejne nego-
cjacje płacowe.

Ryszard Mastalerz przy-
znaje, że 50 gr podwyżki 
do stawki osobistego zasze-

regowania to małe pienią-
dze, ale jak mówi „lepszy 
rydz, niż nic”, więcej nie 
sposób było ugrać.

– Te pieniądze przynaj-
mniej w części zrekom-
pensują zatrudnionym 
podwyżki cen żywności i 
gazu – mówi Mastalerz.

Wysokością podwy-
żek pracownicy nie są 
zachwyceni, ale nie narze-
kają – Dobrze, że chociaż 
tyle. Mieć o sto zł więcej 
w portfelu, a ich nie mieć, 
to różnica – mówią .

Związkowcy z „S” mają 
nadzieję, że kryzys fi nan-
sowy ominie Tramwaje 
Śląskie i dla pracowników 
nastaną lepsze czasy. Do-
tychczas załoga otrzymuje 
terminowo wynagrodzenia, 
a spółka ma pieniądze na 
prowadzenie kapitalnych 
remontów.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Niestabilność przepisów i niepewność zatrudnienia – to główne problemy 
urzędników. Według ostatnich planów rządu pracę może stracić ponad trzydzieści tysięcy 
pracowników państwowych jednostek budżetowych. 

Zespół powołany, ale pomijany

– Nie wyobrażam sobie, by rząd nie wysłuchał opinii związków 
zawodowych w sprawie zwolnień w urzędach – mówi Zbigniew 
Bartoń

Niepewność 
przepisów
i niestabilność 
zatrudnienia 
to główne bolączki 
urzędników. Rzadziej 
niż kiedyś narzekają 
na zarobki.

Foto: internet

Nauczyciele grożą protestem

Na posiadaczy solidar-
nościowej karty Grosik 
znów czekają atrakcyjne 
rabaty.

Tym razem będą mogli 
skorzystać z 50-procentowej 
zniżki cen biletów na pokazy 

lotów orłów i sokołów, które 
5 września odbędą się w Ślą-
skim Ogrodzie Zoologicznym. 
Loty ptaków można będzie 
podziwiać trzy razy w ciągu 
dnia: o godz. 11.00, 13.00 i 
16.00. Pokazy odbędą się na 

polanie obok pawilonu słoni, 
a prowadzić je będą pracow-
nicy Leśnego Parku Niespo-
dzianek w Ustroniu. 

Dzieci do lat 5-u mają 
bezpłatny wstęp.

RED.

Orły i sokoły za pół ceny

Lepszy rydz, niż nic

– Od 1 września pracownicy 
Tramwajów Śląskich będą 
zarabiać miesięcznie ok. 100 
zł więcej

Foto: internet
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prowadzenie pistoletu 
do muzeum trwało aż 
pół roku. Potrzebne było 
specjalne pozwolenie 
oraz tysiąc złotych, bo 

tyle kosztowała broń kupiona 
u jednej z fi rm zajmujących się 
demobilem. Pistolet trafi ł już do 
gabloty, znajduje się w tej samej 
części co pociski znalezione na 
placu pacyfi kacji. 

Nową atrakcją muzeum już 
wkrótce będzie nowy–stary 
telewizor wyświetlający prze-
mówienie gen. Jaruzelskiego 
obwieszczającego stan wojenny. 
Nowy – bo chodzi o świeżo za-
kupiony telewizor LCD. Stary – 
bo płaski ekran włożony będzie 
w obudowę telewizora z lat 80. 
Jak mówi Krzysztof Pluszczyk 
ze Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników póki co na tą 
ważną projekcję trzeba będzie 
jednak poczekać. – Już kilka 
miesięcy temu zwróciliśmy 
się do TVP Historia z oficjalną 
prośbą o przekazanie tego na-
grania. Niestety, wciąż nie mamy 
żadnego odzewu. Najwyraźniej 
jesteśmy ofiarą walki o wpływy 
w publicznej telewizji i wielkiego 
bałaganu w tej instytucji – ko-
mentuje Pluszczyk. 

Od września muzeum po-
wraca do swoich starych godzin 
otwarcia: będzie czynne w dni 
robocze w godz. od 8 do 15., a 

w czwartki aż do 17. Przez ostat-
nie dwa miesiące ekspozycję 
można było zwiedzać jedynie 
po wcześniejszym zgłoszeniu. 
– W sezonie urlopowym nie 
byliśmy w stanie zapewnić 
normalnego funkcjonowania 
muzeum. Wszystko przez to, 
że wciąż nie zostało zapewnio-
ne takie finansowanie , które 
pozwoliłoby zatrudnić kogoś 
w muzeum na stałe – mówi 
Krzysztof Pluszczyk. 

Póki co samorząd miej-
ski opłaca lekcje historii, jakie 
w ramach wycieczki do muzeum 
odbywają katowiccy ucznio-
wie. Jeśli jednak miasto bądź 
Katowicki Holding Węglowy 
wciąż będą wstrzymywać się 

z bardziej konkretnym finan-
sowaniem, muzeum może 
powoli niszczeć. – Jedna osoba 
nie jest w stanie upilnować całej 
wycieczki. Już ktoś zrobił dziu-
rę w planszy, kto inny podczas 
zwiedzania bawił się górniczą 
szpadę – wylicza przewodni-
czący Społecznego Komitetu 
Pamięci Górników.

Jak mówi Krzysztof Pluszczyk, 
w najbliższych dniach do rodzin 
poległych górników powinny 
trafić pieniądze przyznane im w 
ramach odszkodowania przez 
Katowicki Holding Węglowy. 
Każda z rodzin dostanie po 
200 tys. zł (pieniądze zostały 
przez fiskus zwolnione z po-
datku) i zostaną podzielone 

zgodnie z przeprowadzonym 
wcześniej przez każdą rodzinę 
postępowaniem spadkowym. 
Do wypłaty brakuje już tylko 
jednego ministerialnego roz-
porządzenia.  

WOJCIECH GUMUŁKA 

W tym roku upływa 25. 
rocznica śmierci ks. Jerze-
go Popiełuszki. Kapela-
nowi „Solidarności”  nie 
dane było nigdy gościć pod 
kopalnią, często jednak w 
swoich homiliach wspominał 
o ofi erze 9 z „Wujka”. Śląsko-
Dąbrowska „Solidarność” uczci 
w tym roku pamięć ks. Jerzego 
nie tylko fundując jego pomnik 
w Bytomiu, ale również wmu-
rowując okolicznościową tablicę 
przy parafi alnym kościele przy 
kopalni. Uroczystości odbędą 
się 16 grudnia, w 28. rocznicę 
tragicznej śmierci górników. 

Czy prasowe informacje o 
tym, że w waszym zakładzie 
zawiązała się podziemna orga-
nizacja pracowników, należy 
traktować poważnie? 

– Odpowiem trochę prze-
wrotnie. „Solidarność” z 
Fiata nie musi schodzić do 
podziemia, każdy może do 
niej należeć i legalnie, bez 
ukrywania się, działać na 
rzecz pracowników. Teraz 
już nikt nie umiera za dzia-
łalność związkową, jest wol-
ność i demokracja. Szczerze 
mówiąc nie wierzę w istnienie 
tej organizacji. Moim zda-
niem, ktoś robi sobie żarty i 
bawi się w internecie, jak w 
przedszkolu. 

Ale jeżeli taka organizacja rze-
czywiście w Fiacie istnieje, to 
może to być sygnał, że wśród 
pracowników są osoby, które 
się po prostu boją… 

– W takim razie, dlaczego 
nie przyjdą do nas? Propo-
nuję, by założyli związek 
bojących i lękających się. 
Ukrywając się nie sposób 
prowadzić negocjacji. Ja się 
nie ukrywam, tak samo, jak 
nie ukrywają  się członkowie 
„Solidarności” z grupy Fiata. 
Im więcej ludzi w naszym 
związku, tym mniej będziemy 
się bać. Rzeczywiście, ktoś w 
internecie sygnalizuje prob-
lemy pracowników w Fiacie, 
ich frustracje oraz zachowania 
mobbingowe ze strony prze-
łożonych, które faktycznie się 
zdarzają. Ale przypomnę, że 
„Solidarność” już w 2004 r. 
rozpoczęła, trwającą do dziś, 
otwartą walkę z łamaniem 
przez pracodawcę praw pra-
cowniczych i związkowych 
i w tej walce najważniejsze 
dla nas jest wsparcie ze stro-
ny załogi. 
Rozumiem, że nie ma co za-
wracać sobie tym tematem 
głowy?

– Jesteśmy poważnym i 
odważnym związkiem i taką 
zabawą nie będziemy się zaj-
mować, bo szkoda na nią czasu. 
Mamy o wiele poważniejsze 
problemy. Teraz najważniej-
szym wyzwaniem są podwyżki 
wynagrodzeń dla załogi o 650 
zł, a nie zastanawianie się, czy 
podziemna organizacja w Fiacie 
istnieje, czy może jednak nie. 
Już we wrześniu rozpoczynamy 
regularną walkę o pieniądze, 
w której bardzo liczymy na 
wsparcie załogi.

My z całą pewnością za-
reagowalibyśmy, gdyby ktoś 
chciał nam odebrać owoce 
naszej legalnej działalności 
związkowej. Nie sprowokują 
nas mało wiarygodne infor-
macje o podziemnej organi-
zacji pracowników w Fiacie, 
które przyrównać można do 
opowieści Franka Dolasa:  Jak 
rozpętałem II wojnę świato-
wą. Być może jest to próba 
wmanewrowania „Solidarno-
ści” w zejście do podziemia, 
umniejszenia jej roli, ale po-
wiem krótko: dla nas ten czas 
już dla nas dawno minął. Do 
„Solidarności” należą ludzie 
odważni.

– To żenująca odpowiedź – oce-
niają związkowcy z górniczej 
„S” treść pisma, podpisanego 
przez minister Joannę Strzelec
-Łobodzińska, odpowiedzialną 
w Ministerstwie Gospodarki 
za branżę górniczą. 

Pismo jest odpowiedzią na 
przyjęte przez związkowców 
stanowisko, które przesłali wi-
cepremierowi Waldemarowi 
Pawlakowi. - Premier nie od-
powiedział na nie osobiście 
i tym samym pokazał nam 
środkowy palec. Natomiast 
pani minister próbuje nas 
przekonać, że w górnictwie 
wszystko gra – mówi Dominik 
Kolorz, szef górniczej „S”.

Przypomnijmy: w stano-
wisku związkowcy zwrócili 
wicepremierowi uwagę, że 
branża znajduje się w coraz 
trudniejszej sytuacji spowodo-
wanej w dużej mierze brakiem 
realizacji rządowej strategii 
funkcjonowania górnictwa, 
brakiem gwarancji środków 
na inwestycje początkowe, 
niewydolnością struktur or-
ganizacyjnych spółek węglo-
wych oraz niekompetencją 
części osób zarządzających 
górnictwem. 

Górnicza „Solidarność” 
zwróciła też uwagę na małą sku-
teczność dialogu trójstronnego 
i zaapelowała do Waldemara 
Pawlaka o pilne, dwustronne 
negocjacje. Rządowa odpo-
wiedź nie pozostawia jednak 
wątpliwości co do zamiarów 
drugiej strony. – Dialog spo-
łeczny powinien być prowa-

dzony w ramach struktur 
przewidzianych przepisami 
prawa, takich jak Komisja Trój-
stronna – uznała wiceminister 
Strzelec-Łobodzińska.

– A przecież „Solidarność” to 
najsilniejszy związek w branży. 
Ma prawo do spotkań z rządem, 
a odmowa świadczy o tym, że 
resortowi bardzo odpowiada 
fakt, że na zespołach trój-
stronnych nie zapadają żadne 
uzgodnienia.  Spotykaliśmy 
się z poprzednimi rządami, 
ale najwidoczniej teraz takich 
dwustronnych spotkań mini-
sterstwo się boi – przypuszcza 
Dominik Kolorz.

Wiceminister w swym piśnie 
nie chce też dostrzec faktu, że 
przyjęta przez rząd Strategia 
dla górnictwa nie jest realizo-
wana. Chodzi np. o dokapitali-
zowanie Kompanii Węglowej. 
Górnicza „S” przypomina, że 
od czterech lat kolejni mini-
strowie obiecują, że Kompa-
nia otrzyma pierwszą transzę 
z 416 mln zł – Wiemy, że rząd 
przygotowuje program total-
nej prywatyzacji. Uważamy, 
że jest to ostatni moment na 
dokapitalizowanie Kompanii 
ze środków z niej uzyskanych, 
bo w 2010 r. rząd już nie będzie 
miał z czego zapłacić – mówi 
szef górniczej „S”.

Związkowcy obawiają się 
też, że podobnie może być z 
inwestycjami początkowymi w 
branży. Powoli tracą nadzieje, 
że znajdą się pieniądze na ich 
realizację.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Wielkie plenerowe mul-
t imedialne widowisko 
w centrum Katowic uczciło 
70. rocznicę śmierci Woj-
ciecha Korfantego.

W koncercie zatytuło-
wanym „Wojciechowi Kor-
fantemu – Rapsod Śląski” 
wzięło udział prawie 120 
artystów. Jego oprawę sta-
nowiły m.in. nowocześnie 
zaaranżowane prezentacje 
dawnych fotografii i fil-
mów, będące podkładem 
dla muzyki -  wybranej 
i zaaranżowanej przez Jó-
zefa Skrzeka. Występował 
on na przemian z Zespołem 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, za-
śpiewała też Justyna Stecz-
kowska. Całość wzbogacili 
tancerze.

Jednym z gości uroczy-
stości był przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek. - Korfanty miał 
jasną wizję: cały Śląsk na-
leży do Polski. Miał także 
jasną wizję dla Polski: Polska 
zwrócona ku Zachodowi, 
ze Śląskiem jako głównym 
zwornikiem, jako forpocztą. 
I tę wizję my na Śląsku, 
my w Polsce, realizujemy 
dzisiaj. Wizję Wojciecha 
Korfantego sprzed 70 lat 
- mówił Buzek w swoim 
pierwszym publicznym 
wystąpieniu na Śląsku po 
wyborze na szefa europar-
lamentu.

Buzek przypomniał po-
stać zmarłego w 1939 r. 
Korfantego. – Syn górni-
ka z Siemianowic, zdobył 
staranne wykształcenie, 
był wielokrotnie posłem 
w pruskim i niemieckim 
parlamencie. Zawsze pod-
kreślał ,  że jest  posłem 

z Polski. W I i II powstaniu 
śląskim nie wziął udziału 
– uważał, że nie były wy-
starczająco przygotowane. 
Ale po plebiscycie sam sta-
nął na czele powstania” – 
wyliczał szef Parlamentu 
Europejskiego.

RED.

Rząd nie chce rozmawiać 
z górniczą „Solidarnością”

Początek roku szkolnego dla muzeum przy kopalni „Wujek” oznacza 
powrót to normalnego funkcjonowania. W czasie wakacji trafi ły tam kolejne 
eksponaty, między innymi pistolet maszynowy typu RAK. 

Muzeum wraca z wakacji

Z Wandą Stróżyk, przewodniczącą „Solidarności” 
w Fiat Auto Poland w Tychach rozmawia Beata Gajdziszewska.

Im więcej ludzi w „S”, 
tym mniej będziemy się bać

–W czasie wakacji do muzeum przy kopalni „Wujek” trafi ły kolej-
ne eksponaty

Foto: internet Muzeum znów 
będzie otwarte przez 
5 dni w tygodniu. To 
ważne na mapie Katowic 
miejsce wymaga jednak 
dodatkowego wsparcia 
fi nansowego.

Pamięci Wojciecha Korfantego

Wojciech Korfanty 
(1837-1939), polski 
przywódca narodowy 
Górnego Śląsku, zwią-
zany z Chrześcijańską 
Demokracją, w XX-leciu 
międzywojennym był po-
słem na Sejm. Od paździer-
nika do grudnia 1923 był 
wicepremierem w rządzie 
Wincentego Witosa i jego 
doradcą z ramienia Chrześ-

cijańskiej Demokracji. 
W 1930 został aresztowany 
i wraz z posłami Centrolewu 
osadzony w twierdzy brze-
skiej, ale z samego procesu 
brzeskiego był wyłączony. 
Wyjechał do Czechosłowa-
cji, a potem do Francji. W 
kwietniu 1939 r. po wypo-
wiedzeniu przez III Rzeszę 
układu o nieagresji i niesto-
sowaniu przemocy, powró-
cił do Polski, jednak mimo 
chęci walki z Niemcami 
został aresztowany 
i osadzony na Pawiaku. 
Pomimo protestów opinii 
publicznej spędził tam pra-
wie trzy miesiące. Ciężko 
chory, zwolniony został 20 
lipca 1939 r., niespełna 
miesiąc później zmarł. 
Z jego śmiercią wiąże się 
wiele niejasności. Jedna 
z hipotez mówi, że zatruł 
się oparami arszeniku, któ-
rym nasączone były ściany 
jego celi.
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W 
granicach ad-
ministracyj-
nych stolicy 
wojewódz-
twa śląskie-

go znajdują się dwa rezerwaty 
przyrody: „Las Murckowski” i 
„Ochojec”. Pierwszy z nich ist-
nieje już od 1953 roku. W 1989 
roku został poszerzony, obec-
nie składa się z dwóch części i 
obejmuje obszar o powierzchni 
ponad 102 ha. Są to pozosta-
łości dawnej Puszczy Śląskiej, 
fragmenty lasu mieszanego o 
cechach naturalnych. Do jego 
najcenniejszych wartości przy-
rodniczych należą ponad dwu-
stuletnie drzewostany bukowe 
oraz pomnikowe okazy dębów 
i różne gatunki roślin chronio-
nych, m.in. storczyk – kruszczyk 
szerokolistny, konwalia majo-
wa i kalina koralowa. Można 
tutaj spotkać również rośliny 
objęte częściową ochroną m.in. 
mrzankę wonną. Na terenie 
rezerwatu występują rzadkie 
gatunki zwierząt, m.in. ptaków 
i płazów.

Drugi z katowickich rezer-
watów przyrody „Ochojec” 
został utworzony w 1982 roku i 
obejmuje ponad 25 – hektarowy 
fragment Lasów Murckowskich. 

Rezerwat położony jest w do-
linie Ślepiotki na terenie dziel-
nicy Ochojec. Jest to rezerwat 
fl orystyczny, ma chronić liczydło 
górskie – roślinę górską bardzo 
rzadko występującą w niżowej 
części kraju. Do najcenniejszych 
wartości tego rezerwatu należą 
również inne rośliny górskie 
oraz rośliny chronione, m.in. 
kruszyna pospolita.

Na terenie Katowic znajdu-
ją się także inne obszary objęte 

ochroną prawną. Są to m.in. Ze-
spół przyrodniczo-krajobrazowy 
„Szopienice-Borki” oraz Użytki 
ekologiczne: „Stawy na Tysiąc-
leciu”, „Płone Bagno” i „Staw 
Grunfeld”.

Segiet w Bytomiu
Położony na Suchej Górze na 
pograniczu Bytomia i Tarnow-
skich Gór – jeden z mniejszych 

rezerwatów przyrody woje-
wództwa śląskiego. Znajduje 
się na obszarze dawnych wy-
robisk górniczych, dlatego na 
jego terenie w dalszym ciągu 
widoczne są ślady działalności 
górniczej. Został utworzony w 
1953 roku w celu zachowania 
fragmentów lasu bukowego z 
domieszką jodły i świerka. Pod-
łoże rezerwatu stanowią głównie 

osady środkowego triasu, m.in. 
wapienie i margle.

Dolina Żabnika w Jaworznie
Jednym z najpiękniejszych rezer-
watów Jaworzna jest położona we 
wschodniej części miasta dolina 
Potoku Żabnika. To obszar nie-
zwykle ciekawy, a ze względu na 
różnorodność fauny i flory także 
unikatowy. Rezerwat obejmuje 

całą dolinę potoku i zajmuje 
obszar o powierzchni ponad 42 
ha. Największą jego atrakcją jest 
rosiczka okrągłolistna – rzadko 
spotykana roślina mięsożerna. 
Można tutaj zobaczyć również 
rzadkie i zagrożone rośliny tor-
fowiskowe, szuwarowe i wodne, 
zarówno nizinne, jak i górskie. 
Wiele z nich jest chronionych 
prawnie, m.in.: kosaciec sybe-
ryjski, listera jajowata i kosatka 
kielichowa. Na terenie rezerwatu 
żyje ponad 100 gatunków zwie-
rząt, z czego aż 44 znajduje się 
pod ochroną.

Łęg nad Młynówką
To jeden z „najmłodszych” rezer-
watów województwa śląskiego. 
Powstał w 2007 roku w gminie 
Ciasna na terenie Nadleśnictwa 
Lubliniec. Rezerwat zajmuje ob-
szar o powierzchni blisko 127 
ha. Ma chronić znajdujący się 
na obniżonym terenie naturalny 
las łęgowy, jego faunę i fl orę. Na 
jego terenie położona jest dolina 
rzeki Młynówki. Można tutaj 
zobaczyć jesion wyniosły i olchę 
czarną oraz siedliska borowe z 
sosnami, świerkami, brzozami, 
modrzewiami i dębami.

OPR. AK
Źródło: internet

Od chwili wejścia Polski do 
Unii Europejskiej, na te-
renie naszego kraju obok 
parków narodowych, kra-
jobrazowych i rezerwatów 
przyrody ustanawiane są 
obszary Natura 2000. 

Celem programu jest 
utworzenie w krajach Unii 
Europejskiej wspólnego sy-
stemu obszarów objętych 
ochroną. Dzięki niemu po-
wstaje sieć dwóch typów 
obszarów. Są to Obszary 
Specjalnej Ochrony Pta-
ków oraz Specjalne Obsza-
ry Ochrony Siedlisk. Pod-
stawą ich wyznaczenia są 
przede wszystkim kryteria 
naukowe. 

Natura 2000 ma służyć 
zachowaniu bardzo rzad-
kich gatunków roślin i zwie-
rząt oraz terenów uważa-
nych za cenne i zagrożone 
w skali całej Europy. W tym 
celu wyznaczono dziewięć 
regionów biogeograficz-
nych m.in.: atlantycki, śród-
ziemnomorski i stepowy. 
W Polsce występują dwa 
regiony biogeograficzne: 

kontynentalny zajmujący 
96 proc. powierzchni kraju 
oraz alpejski obejmujący 
pozostałe 4 proc. Podsta-
wą programu Natura 2000 
są dwie unijne dyrektywy: 
Ptasia i Siedliskowa.

Dla każdego obszaru musi 
zostać przygotowana doku-
mentacja składająca się m.in. 

z najważniejszych informa-
cji dotyczących położenia 
i powierzchni obszaru, typach 
siedlisk na nim występują-
cych i ich liczebności.

W Polsce przygotowania 
do wprowadzenia programu 
Natura 2000 rozpoczęły się 
pod koniec lat 90, jeszcze 
przed przystąpieniem do UE. 
Opracowane zostały wówczas 
wstępne analizy siedlisk oraz 
gatunków roślin i zwierząt 
wymagających ochrony.

Do końca 2008 r. rząd pol-
ski wyznaczył 141 obszarów 
specjalnej ochrony ptaków 
oraz wysłał do Komisji Euro-
pejskiej 364 propozycje spe-
cjalnych obszarów ochrony 
siedlisk. Komisja Europejska 
zatwierdziła te obszary, jako 
mające ogromne znaczenie 
dla UE i wpisała je na listę 
Natura 2000.

W kwietniu 2009 roku 
Instytut na rzecz Ekoroz-
woju rozpoczął realizację 
projektu pt. „Natura 2000 
motorem zrównoważonego 
rozwoju”.

RED.

Na terenie województwa śląskiego znajduje się wiele miejsc cennych ze względu na walory przyrodnicze. 
Wśród nich jest kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, najwięcej z nich możemy zobaczyć w południowej części województwa

NASZE PEREŁKI – ŚLĄSKIE
REZERWATY PRZYRODY

W XX wieku problemy zwią-
zane z ekologią przekroczyły 
granice państw i kontynentów 
stając się problemami ogólno-
światowymi.

Powstały też uregulowania 
prawne, których przestrzega-
nie ma pomóc w ochronie 
środowiska naturalnego na 
Ziemi. Polska jest członkiem 
wielu międzynarodowych 
organizacji, zajmujących się tą 
problematyką w skali regional-
nej i globalnej. Najważniejsze 
z nich to: Europejska Komisja 
Gospodarcza ONZ (EKG), 
Program Środowiska Naro-
dów Zjednoczonych (UNEP), 
Światowa Organizacja Meteo-
rologiczna (WMO), Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHIO), 
Organizacja Narodów Zjedno-
czonych ds. Oświaty, Nauki i 
Kultury (UNESCO), Między-

narodowa Organizacja Pracy 
(MOP), Rada Europy i Mię-
dzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej (MAEA)

Zadania programowe i zale-
cenia tych organizacji są realizo-
wane zgodnie z wymaganiami 
statutowymi i zawartymi poro-
zumieniami. Polska jest także 
stroną lub sygnatariuszem ponad 
50 międzynarodowych kon-
wencji i protokołów z zakresu 
ochrony środowiska. Dotyczą 
one m. in. problemów ochrony 
powietrza, wód, warstwy ozo-
nowej, a także rzadkich i zagro-
żonych gatunków flory i fauny, 
zmian klimatu, różnorodności 
biologicznej, postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi 
oraz społecznego dostępu do 
informacji dotyczących śro-
dowiska.

RED.

We wrześniu w Sosnowcu 
ruszy akcja „Miasto Gra”. 
Podczas kolejnych week-
endów mieszkańcy miasta 
będą m.in. poznawać atuty 
Zagłębia.

Wśród czterech różnych 
tras przygotowanych z tej 
okazji, znalazła się również 
trasa rekreacyjno-ekologicz-
na. Zabawa na niej odbędzie 
się 12 i 13 września.

– Trasa rekreacyjno-eko-
logiczna koncentruje się 
wokół siedmiu różnych wy-
darzeń, z których większość 
odbędzie się w plenerze – 
zapowiadają organizato-
rzy zabawy i zapraszają jej 
uczestników do Lasu Zagór-
skiego, gdzie będzie można 
wysłuchać opowieści drwala 
i podziwiać urokliwe zakątki 
przyrody. 

Marsz rozpocznie się przed 
halą sportową w Zagórzu, 
a zakończy w Parku Leśna 
w Kazimierzu, gdzie na uczest-
ników będą czekały dodatko-
we atrakcje, m.in. zwiedzanie 
mini zoo i liczne konkursy 
dla najmłodszych.

RED.

Trasa rekreacyjno-
ekologiczna
w Sosnowcu

Ochrona środowiska
naturalnego na Ziemi

Europejska Sieć Ekologiczna
– Natura 2000

Foto: internet

Natura 2000 to program, 
którego celem jest utworzenie 
w krajach Unii Europejskiej 
wspólnego systemu obszarów 
objętych ochroną

Rezerwat
„Dolina 
Żabnika” 
w Jaworznie 
to obszar 
unikatowy
ze względu na 
różnorodność 
fauny i fl ory

Rezerwatem 
przyrody może 
zostać obszar 
szczególnie cenny 
ze względów 
przyrodniczych, 
naukowych, 
kulturowych albo 
krajobrazowych, 
obejmujący naturalne 
lub mało zmienione 
ekosystemy, rzadkie 
gatunki roślin i 
zwierząt albo elementy 
przyrody nieożywionej.

Foto: internet
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§
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.

Ustawa Kodeks pracy

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ś. P. WITOLDA SŁOMSKIEGO
długoletniego przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów 

NSZZ „Solidarność”, wiernego do końca ideałom „Solidarności”. 

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia. 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski

W 
marcu tego 
roku zatrud-
niłam się 
w nowej fi r-
mie na cały 

etat, a w maju dowiedziałam 
się, że jestem w 8 tygodniu 
ciąży. Od połowy czerwca je-
stem na zwolnieniu lekarskim 
i teraz się dowiedziałam, że 
mój pracodawca likwiduje 
fi rmę. Czy przysługuje mi w 
dalszym ciągu chorobowe i 
jak teraz będzie naliczane? 
Kiedy mogę się go spodziewać 
z ZUS-u?

Likwidacja fi rmy to jedna 
z nielicznych sytuacji, kiedy 
pracodawca może rozwiązać 
umowę o pracę z ciężarną 
pracownicą, również prze-
bywającą na zwolnieniu le-
karskim (art. 177 § 4 Kodeksu 
pracy).

Rozwiązanie umowy o 
pracę nie oznacza jednak, 
że pracownica utraci moż-
liwość pobierania zasiłku 
chorobowego czy zasiłku 
macierzyńskiego.

Jeżeli ubezpieczona stała się 
niezdolna do pracy z powodu 
choroby w czasie trwania za-
trudnienia i po rozwiązaniu 
umowy o pracę nadal jest nie-
zdolna do pracy, to przysługuje 
jej zasiłek chorobowy także 

po zakończeniu stosunku 
pracy. Ciężarna pracownica 
ma więc prawo do zasiłku 
chorobowego (w wysokości 
100% podstawy wymiaru) 
przez łącznie 182 dni.

Zgodnie też z art. 30 
ustawy z 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyń-
stwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 267):
1. „Zasiłek macierzyński 

przysługuje również 
w razie urodzenia dziecka 
po ustaniu ubezpiecze-
nia chorobowego, jeżeli 
ubezpieczenie to ustało 
w okresie ciąży:
1) wskutek ogłoszenia 

upadłości lub likwidacji 
pracodawcy; 

2) z naruszeniem przepi-
sów prawa, stwierdzo-
nym prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

2. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 1, zasiłek 
macierzyński przysługuje 
za okres odpowiadający 
części urlopu macierzyń-
skiego, która przypada po 
porodzie. 

3. Ubezpieczonej będącej 
pracownicą, z którą roz-
wiązano stosunek pracy 

w okresie ciąży z powodu 
ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji pracodawcy i 
której nie zapewniono 
innego zatrudnienia, przy-
sługuje do dnia porodu 
zasiłek w wysokości za-
siłku macierzyńskiego”. 
 Oznacza to, że choć pra-

cownica w dniu porodu nie jest 
już zatrudniona, to ma prawo 
do zasiłku macierzyńskiego 
w wymiarze skróconym o 
dwa tygodnie w stosunku do 
wymiaru urlopu określonego 
w Kodeksie pracy.

Aby ustalić prawo do za-
siłku chorobowego (a później 
macierzyńskiego) i do jego 
wypłaty przez oddział ZUS za 
okres po ustaniu ubezpiecze-
nia chorobowego, konieczne 
jest złożenie:
•  zaświadczenia od płatnika 

składek na druku ZUS Z-3 
(w razie wypłaty zasiłku 
pracownicy) lub ZUS Z-3a 
(jeżeli zasiłek przysługuje 
ubezpieczonej innej niż 
pracownica), 

•  zaświadczenia o czasowej 
niezdolności do pracy wy-
stawione na druku ZUS 
ZLA, 

•  świadectwa pracy, 
•   zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego stan ciąży 

w okresie zatrudnienia, 
a po porodzie – skróco-
ny odpis aktu urodzenia 
dziecka, 

•   pisemnego oświadczenia 
ubezpieczonej o urodzeniu 
pierwszego lub kolejnego 
dziecka. 

Podstawa prawna:
•  Ustawa z 25 czerwca 1999 

r. o świadczeniach pie-
niężnych z ubezpiecze-
nia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa 
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 
poz. 267 z późn. zm.). 

•   § 1 ust. 2, § 12, 14 i 17 
rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej 
z 27 lipca 1999 r. w spra-
wie określenia dowodów 
stanowiących podstawę 
przyznania i wypłaty za-
siłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa (Dz. 
U. Nr 65, poz. 742 z późn. 
zm.). 

•   Art. 177 § 4 ustawy z 26 
czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (j.t. Dz. U. z 1998 
r. Nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.). 

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Likwidacja fi rmy a ciąża

Mam problem związany z 
urlopem bezpłatnym i nagro-
dą jubileuszową. Pracownik 
od 1998 r. był na urlopie 
bezpłatnym, udzielonym w 
trybie art. 1741 K.p. W maju 
br. na jego prośbę umowa 
została rozwiązana, jeszcze 
w czasie tego urlopu bez-
płatnego. Po rozwiązaniu 
umowy o pracę z pierw-
szym pracodawcą pracownik 
wystąpił do niego o nagro-
dę jubileuszową do której 
miał nabyć prawo podczas 
urlopu bezpłatnego. Wia-
domo, że do stażu pracy 
dla celów nagrody jubileu-
szowej wlicza się wszystkie 
okresy świadczenia pracy 
u danego pracodawcy ale 
podczas urlopu bezpłatne-

go pracownik zawieszony 
jest w swoich czynnościach i 
dlatego okresu tego urlopu 
nie wlicza się do stażu pracy 
np. w zakresie prawa do ur-
lopu. Art. 1741 K.p. mówi 
jednak, że ten okres urlopu 
bezpłatnego powinien być 
wliczony do jego stażu pracy 
u pierwszego pracodaw-
cy. Jak w tych warunkach 
przedstawia się prawo do 
nagrody jubileuszowej tego 
pracownika?

W podanym stanie fak-
tycznym pracownik nie 
nabył prawa do nagrody 
jubileuszowej. Art. 1741 K.p. 
przewiduje, że okres urlopu 
bezpłatnego udzielony na 
jego warunkach wlicza się 
do okresu pracy, od którego 

zależą uprawnienia pracow-
nika, jednakże następuje to 
dopiero w momencie zakoń-
czenia urlopu bezpłatnego i 
podjęcia pracy u macierzy-
stego pracodawcy. 

W omówionym przypad-
ku pracownik nie zakończył 
urlopu bezpłatnego i nie 
podjął pracy u macierzystego 
pracodawcy, lecz złożył wnio-
sek o rozwiązanie umowy 
o pracę na zasadzie (zapew-
ne) porozumienia stron. 
W tych warunkach, brak jest 
podstaw do dokonywania 
zaliczalności okresu urlopu 
bezpłatnego, który jeszcze 
się nie zakończył. 

W stosunku do tego pra-
cownika przepis art. 1741 
par. 2 K.p. nie będzie już 

miał zastosowania, nawet 
po upływie urlopu bez-
płatnego, gdyż nie będzie 
możliwości zaliczalności 
tego stażu pracy. 

Warto zwrócić uwagę, że 
prawo do nagrody jubileu-
szowej nie może powstać 
w czasie urlopu bezpłat-
nego, lecz nabycie prawa 
do nagrody następuje 
w dniu podjęcia pracy po ur-
lopie bezpłatnym, to znaczy 
w chwili zaliczalności urlopu 
bezpłatnego do stażu pracy, 
jeżeli długość tego urlopu 
jest wystarczająca dla na-
bycia prawa do kolejnego 
szczebla nagrody. 

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa
Ustawa Kodeks pracy

4 września minie 16 lat od 
tragicznej śmierci przewodni-
czącego Śląsko–Dąbrowskiej 
„Solidarności”

Jak co roku w tym dniu 
w Wodzisławiu Śląskim 
w intencji Grzegorza Kolosy 
odprawiona zostanie roczni-
cowa msza św. Nabożeństwo 
(kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny) rozpocznie się o godz. 
16.30. Do udziału w nim zapra-
szamy poczty sztandarowe oraz 
wszystkich członków i sympa-
tyków naszego Związku.

Przypomnijmy: Grzegorz 
Kolosa zginął w wypadku 
samochodowym wieczorem 
4 września 1993 r. gdy wra-
cał z Warszawy z nagrania 
telewizyjnego programu wy-
borczego. Wraz z nim śmierć 
w Koziegłowach ponieśli 
wówczas przewodniczą-
cy Sekcji Krajowej Górni-
ctwa Węgla Kamiennego 
„S” Adam Stepecki oraz 
związkowy kierowca Jan 
Tyszkiewicz.

WG

Msza za Grzegorza Kolosę
W momencie 
śmierci 
Grzegorz Kolosa 
miał zaledwie
28 lat

Msza święta i ceremonia pogrzebowe
 

Ś. P. ZBIGNIEWA BOGACZA 
jednego z przywódców strajku podziemnego 

w kopalni Piast w  grudniu 1981 r.
odprawione zostaną we wtorek 8 września o godz. 11 

w kaplicy przycmentarnej cmentarza komunalnego w Zatorze. 

Prosimy poczty sztandarowe o obecność. 

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci 

Kolegi 

ANDRZEJA TRZASKI
wieloletniego przewodniczącego Sekcji Krajowej Ciepłownictwa 

NSZZ „Solidarność”

w imieniu koleżanek i kolegów z Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa
składa przewodniczący Adam Jurczyk 
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