
O
bchody jak co 
roku rozpoczną 
się mszą w ja-
strzębskim koś-
ciele „na górce”. 

Nabożeństwo koncelebrował 
będzie metropolita górnoślą-
ski abp Damian Zimoń. Do 
Jastrzębia na uroczystości 
przyjedzie prezydent Lech 
Kaczyński, który pod pomni-
kiem Porozumienia Jastrzęb-
skiego odznaczy kilkunastu 
działaczy „Solidarności” z lat 
80. Swoją obecność zapowie-
dział też przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek. 

To nie jedyne wydarzenia, 
jakie na 3 września zaplano-
wano w Jastrzębiu. Już po raz 
piąty na miejskim basenie 
odbędzie się sztafeta pły-
wacka, tym razem pływacy 
będą mieli do przepłynięcia 
aż 29 km. W tym dniu odbę-
dzie się też sztafeta biegowa 
pomiędzy jastrzębskimi ko-
palniami, które 29 lat temu 
podpisywały porozumienia. 
Po południu w Parku Zdrojo-
wym odbędą się rocznicowe 
koncerty, a także panel histo-
ryczny poświęcony tamtym 
wydarzeniom. Całe miasto 
– jak co roku – będzie przy-
strojone solidarnościowymi 
fl agami. 

Jastrzębie pociągnęło cały 
region
Strajk w Jastrzębiu, który 
rozpoczął się 28 sierpnia, był 
śląską odpowiedzią na prote-
sty w Gdańsku i Szczecinie. 
Kiedy jedna z regionalnych 
gazet pisała o tym, jak klasa 
robotnicza Śląska i Zagłębia 
swą pracą i trudem daje odpo-
wiedź na „nieodpowiedzialne 
wybryki antysocjalistycznych 
elementów na Wybrzeżu”, 
w kopalni “Manifest Lipco-
wy” około 1000 górników nie 
przystąpiło do nocnej zmiany. 
Po nieudanych rozmowach z 
dyrekcją zawiązano Zakłado-
wy Komitet Strajkowy (ZKS). 
Dzień później do kopalni 
przyjechała delegacja rzą-
dowa. Górnicy przedstawili 
swoje postulaty - zniesienie 
niszczącego więzi rodzinne 

4-brygadowego systemu pracy 
w górnictwie, wprowadzenie 
wolnych sobót i niedziel, po-
wstanie wolnych związków 
zawodowych. Tego samego 
dnia zastrajkowało dalszych 
7 kopalń. Powołano pierwszy 
na Śląsku Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (MKS). 
Przedstawiciele górników 
pojechali do Gdańska.

Władze komunistycz-
ne przystąpiły do rozmów 
z MKS. Równocześnie pró-
bowano oderwać z MKS ko-
mitety strajkowe z poszcze-

gólnych kopalń. Zakłady 
i miasto zasypywano ulotkami 
mającymi załamać psychicz-
nie nie tylko górników, ale
i ich rodziny. Miało to wręcz 
odwrotny skutek – wkrótce 
w regionie strajkowało już 
28 kopalń i 28 innych zakła-
dów. Władze przysłały do 
Jastrzębia specjalną komi-
sję rządową, która zastąpiła 
sterowaną przez Zdzisława 
Grudnia „grupę negocjacyjną”. 
O strajkach na Śląsku zaczęła 
wreszcie informować prasa 
i telewizja. 

Zjednoczenie za rok
2 września w hali zbornej 
kopalni „Manifest Lipcowy” 
zasiadły przy stole dwie dele-
gacje: po jednej stronie przed-
stawiciele władz z wicepremie-
rem Aleksandrem Kopciem, 
po drugiej MKS z jego szefem 
Jarosławem Sienkiewiczem. 
Po trwających blisko dobę 
negocjacjach, 3 września 1980 
roku o godz. 5.40 podpisano 
porozumienie, zwane od tego 
czasu “jastrzębskim”. Władza 
przystała na postulaty straj-
kujących. 

MKS przekształcił się w Mię-
dzyzakładowy Komitet Robotni-
czy NSZZ. Niezależnie od tego 
zawarto też porozumienia w 
FSM w Tychach, Hucie Kato-
wice, Bytomiu, Siemianowicach 
Śląskich i Tarnowskich Górach. 
Na Śląsku powstało 6 wolnych 
międzyzakładowych organizacji 
związkowych. Ich zjednoczenie 
nastąpiło w lipcu 1981 roku. 

WOJCIECH GUMUŁKA
Źródło: „Jak się rodziła So-
lidarność Region Śląsko-Dą-
browski 1980-1981”, Zdzisław 
Zwoźniak

16 lat
mija od 

tragicznej śmierci 
Grzegorza Kolosy, 

Adama Stepeckiego
i Jana Tyszkiewicza. 
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Janusz Śniadek: Przestrzegam: 
nierówności społeczne nie są motorem 
postępu.
W REGIONIE » STRONA 4

Witold Siwek: W sprawie chodzi 
o to, by nie miał kto bronić praw 
pracowniczych.
W REGIONIE » STRONA 4

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.

3 września to święto Jastrzębia i całej „Solidarności”. Podpisane w tym dniu Porozumienie Jastrzębskie 
otwarło drogę do pełnej legalizacji „Solidarności”. Bez niego nie byłoby 10–milionowego Związku i w konse-
kwencji zmian społecznych, politycznych i gospodarczych w Polsce i całej Europie.  

29. rocznica podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego

1 września w całej Polsce uczczo-
no 70. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Najważniejszą 
częścią obchodów były uroczy-
stości na Westerplatte. 

Do Polski na obchody przy-
jechały delegacje z ponad 20 
państw. Obecni byli m. in. kan-
clerz Niemiec Angela Merkel 
i premier Rosji Władimir Putin. 
Podczas uroczystości złożono 
wieniec na Cmentarzu Obroń-
ców Westerplatte. Przedstawiciele 
zagranicznych delegacji zapalili 
znicze w hołdzie żołnierzom 
Wojska Polskiego. 

Pod Pomnikiem Obrońców 
Wybrzeża odczytany został 
Apel Pamięci. Jako pierwszy 
głos zabrał prezydent Lech 
Kaczyński, który mówił m.in., 
że „porównanie Katynia do 
śmierci sowieckich jeńców w 
1920 roku to nie droga do po-
jednania”. 

Kanclerz Niemiec Angela 
Merkel podkreśliła, że Polska 
była krajem, który pod niemie-
cką okupacją cierpiał najdłużej. 
Pochylam głowę przed ofi a-
rami II wojny światowej, na-
szym zadaniem jest przyjęcie 

odpowiedzialności za to co się 
stało - mówiła.

Premier Rosji Władimir Putin 
powiedział, że uczestnicy ob-
chodów zebrali się w miejscu, 
gdzie padły pierwsze strzały 
najbardziej krwawej wojny w 
historii, by oddać hołd dziesiąt-
kom milionów jej ofi ar. Wyra-
ził nadzieję, że relacje między 
Rosją a Polską będą uwalnia-
ne od problemów przeszłości 
i że będzie można budować 
nowe relacje, opierając się na 
współpracy.

WG

W wyniku okupacji nie-
mieckiej podczas II wojny 
światowej życie straciło 
od 5.470 tys. do 5.670 
tys. polskich obywateli. Do 
tej liczby trzeba jednak jeszcze 
dodać co najmniej 150 tys. 
osób, które poniosły śmierć z rąk 
Sowietów od 1939 r. do począt-
ku lat 50., kiedy miały miejsce 
ostatnie wywózki. Ok. 1.800 
tys. ludzi w strefi e sowieckiej 
i nawet 10 mln w niemieckiej 
zostało dotkniętych represjami, 
takimi jak wywózki, aresztowa-
nia, zamknięcia w obozie. 

II wojna światowa zaczęła się w Polsce

Donald Tusk, Angela Merkel i Władimir Putin

Foto: wp.pl

Sierpień 1980 – strajk w KWK „Manifest Lipcowy”

Zakłady i miasto 
zasypywano 
ulotkami 
mającymi załamać 
psychicznie nie 
tylko górników, ale 
i ich rodziny. Miało 
to wręcz odwrotny 
skutek.
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INNI napisali

mija od dramatu w szkole w Biesłanie w 
Północnej Osetii. 1 września 2004 r. 
o 9:30 szkoła została zajęta przez grupę 
czeczeńskich bojowników. Podczas same-
go szturmu zginęło kilkadziesiąt osób. 
Przez dwa dni trwały negocjacje z terro-
rystami. Początkowo wydawało się, że 
istnieje szansa na pokojowe zakończenie 
dramatu – 2 września terroryści wypuścili 
ze szkoły kilkadziesiąt osób, a 3 września 
pozwolili na usunięcie ciał ze szkoły. 
Jednak po południu 3 września, w niewy-
jaśnionych do dziś okolicznościach, rozpo-
czął się szturm rosyjskich sił specjalnych, 
w wyniku którego zginęło 339 osób, 
w tym 156 dzieci, około dwustu osób 
uznano za zaginione, a ok. 700 zostało 
rannych.

LICZBA tygodnia

5 lat

Pracodawcy zachę-
cają pracowników 
do bezpłatnych 
szczepień

O
d 1 października do 30 kwietnia 
następnego roku (tzw. sezon epi-
demiczny) na grypę choruje w 

Polsce od kilkuset tysięcy do nawet kilku 
milionów osób. Coraz więcej pracodawców 
decyduje się na szczepienia pracownicze. 
Najczęściej szczepienia przeprowadzane są 
na przełomie września i października. Jak 
podkreślają eksperci i lekarze, szczepionka 
przeciw grypie jest jedynym sposobem na 
ochronienie się przed infekcją. Jeżeli jednak 
na grypę zachorujemy, to choroba najczęś-
ciej ma dużo łagodniejszy przebieg.

– Od trzech lat regularnie proponuję 
pracownikom możliwość zaszczepienia się 
przeciw grypie. Średnio korzysta z nich 50 
proc. załogi – mówi Andrzej Halkiewicz, szef 
fi rmy odzieżowej Kresz w Lublinie.

Pracodawcy nie mogą zobowiązywać 
pracowników do szczepień profi laktycz-
nych.

– Wśród klientów udaje się zachęcić do 
szczepienia nawet 25 proc. pacjentów. Dla 
porównania w Polsce wykonuje je około 
8 proc. społeczeństwa – mówi Grzegorz 
Juszczyk, kierownik działu profi laktyki 
departamentu medycznego Lux Med.

Pracodawcy mogą zachęcać do wyko-
nywania szczepień. – W standardowych 
abonamentach sprzedawanych fi rmom, we 
wszystkich pakietach, oprócz podstawowego, 
są ujęte szczepienia przeciw grypie. Bardzo 
rzadko zdarza się, że pracodawcy proszą o 
usunięcie szczepień z posiadanych pakie-
tów – informuje Anna Wasilewska, kierow-

nik działu obsługi klienta korporacyjnego 
Centrum Medycznego Enel-Med.

Dzięki pakietom medycznym pracownik 
nie ponosi bezpośrednio kosztu szczepienia. 
Poza tym są one najczęściej wykonywane 
w miejscu pracy pracowników.

– Koszt ich wykonania wynosi od 26 
do 40 zł, w zależności od liczby osób jed-
norazowo szczepionych – dodaje Anna 
Wasilewska.

Szczepienia są wciąż najskuteczniej-
szym sposobem ochrony zarówno przed 
grypą, jak i jej powikłaniami. Pracodawcy 
wolą szczepić pracowników, niż dopuścić 
do absencji. W przypadku epidemii koszty 
dla pracodawcy są ogromne.

» Gazeta Prawna, 27 sierpnia 2009, 
Dominika Sikora

Wojewoda do 
Osyry: Zachowuj się, 
bo cię odwołamy
W

ojewoda zarzucił prezydentowi 
Mysłowic nieprzestrzeganie prawa 
i lekceważenie państwowych 

urzędów. Jeśli Grzegorz Osyra nie popra-
wi się, to wojewoda poprosi premiera, by 
ten odwołał go ze stanowiska. - To szykana 
polityczna - odpowiada Osyra. 

W Mysłowicach kłótnie między pre-
zydentem i radnymi to już tradycja. Obie 
strony co jakiś czas zarzucają sobie złą 
wolę, działanie na szkodę miasta, a nawet 
łamanie prawa. Już niedługo zwaśnionych 
samorządowców może pogodzić premier 
Donald Tusk. Wszystko za sprawą woje-
wody śląskiego, który właśnie wysłał do 
Osyry ostrzeżenie.

Wojewoda zarzuca prezydentowi nieprze-
strzeganie prawa, lekceważenie urzędów. 
Według wojewody Osyra miał nie powia-
domić Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
zmianach wprowadzonych w magistracie, 
zaleconych podczas kontroli RIO. Drugi 
zarzut jest poważniejszy. - Unieważniliśmy 
uchwały o zasadach wypłat diet, ale nadal 
je wypłacano, łamiąc w ten sposób prawo - 
mówi Krzysztof Nowak, dyrektor wydziału 
nadzoru prawnego w urzędzie wojewódz-
kim. Wojewoda ostrzegł też Osyrę, że jeżeli 
nadal będzie łamał przepisy, to do premiera 
trafi  wniosek o jego odwołanie.

Osyra zareagował od razu. W ofi cjal-
nym piśmie nie tylko zaprzecza zarzutom, 
ale również poucza wojewodę: „Proszę nie 
zapominać, że ja swój urząd sprawuję z woli 
wyborców już prawie siedem lat, podczas 
gdy o Pańskiej nominacji zdecydowali 
partyjni koledzy”.

- To polityczna zemsta. Wiem to. Wo-
jewoda mimo zaproszenia nie przyjechał 
do nas na obchody 90. rocznicy wybuchu 
I powstania śląskiego i spotkała go za to 

krytyka - mówi Osyra. Z tego też powodu 
w swoim liście, zwracając się do wojewo-
dy, Osyra przymiotnik śląski napisał w 
cudzysłowie.

Ekipa wojewody epitetów nie za-
mierza komentować. - Przygotowując 
to pismo, wiedzieliśmy, że nie możemy 
strzelać ze ślepaków i jesteśmy pewni 
swoich racji. Prezydent może się z nami 
nie zgadzać, ale prawa musi przestrzegać 
- mówi Nowak.

» www.gazeta.pl. 30 sierpnia 2009, 
Przemysław Jedlecki

Absolwenci obniżyli 
wymagania wobec 
pracodawców 
W

śród bezrobotnych przybywa 
młodych ludzi z dyplomem – 
uczelniane biura karier nie są 

już zasypane ofertami pracy jak przed 
rokiem. 

– Jest bardzo duża podaż ludzi po dy-
plomie, ale nadal mamy problemy ze 
znalezieniem dobrych kandydatów, któ-
rzy spełniają oczekiwania pracodawców 
– twierdzi Katarzyna Borowczyk, starszy 
konsultant w fi rmie doradztwa personal-
nego Bigram.

Kogo szukają pracodawcy? Zdaniem 
Katarzyny Borowczyk dużo jest ofert dla 
absolwentów kierunków inżynierskich, 
od których fi rmy oczekują też odpowied-
niej osobowości, gdyż często mają dla 
nich pracę np. w działach marketingu i 
sprzedaży. Jednak w przypadku młodych 
inżynierów większym problemem niż 
umiejętności interpersonalne jest słaba 
znajomość języków obcych, w tym an-
gielskiego. Tymczasem dobra znajomość 
języków to teraz jeden z podstawowych 
warunków stawianych przez pracodaw-
ców, niezależnie od ukończonych studiów. 
Poliglotom dużo łatwiej o pracę, nawet 
jeśli kończą mniej pożądane przez fi rmy 
kierunki humanistyczne.

Monika Rębisz z Biura Karier Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego podkreśla, że według 
opracowanej przez biuro analizy oczeki-
wań pracodawców wobec absolwentów 
UJ wynika, że kierunek ukończonych 
studiów znalazł się dopiero na siódmym 
miejscu pod względem ważności.

Na pierwszym była znajomość przy-
najmniej jednego języka obcego (wska-
zało ją 60 proc. pracodawców), a zaraz 
za nią zdolności interpersonalne, czyli 
komunikatywność, umiejętność pracy w 
grupie, negocjacji. 40 proc. fi rm oczekuje, 
że kandydat do pracy będzie znał branżę, 
w której chce się zatrudnić. 

» Rzeczpospolita, 28 sierpnia 2009, 
Anita Błaszczak

 » 31 sierpnia (Warszawa). Szef resortu 
skarbu Aleksander Grad poinformował, 
że rządowa agencja z Kataru nie wpłaci-
ła pieniędzy za majątek stoczni w Gdyni 
i Szczecinie. Minister powiedział, że skierował 
wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na 
przeprowadzenie ponownej procedury sprzedaży 
aktywów stoczni w trybie specustawy stocz-
niowej. „Ustawa na to pozwala, że za zgodą 
Komisji Europejskiej można wydłużyć ten proces 
do końca roku i na nowo starać się poszukiwać 
nabywców” – powiedział. Na pytanie o swoją 
ewentualną dymisję w związku z fi askiem trans-
akcji z katarskim inwestorem, Grad powiedział, 
że pozostaje do dyspozycji premiera Donalda 
Tuska „każdego dnia i tak jest tym razem”. W 
lipcu premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli 
do końca sierpnia nie uda się dokończyć z suk-
cesem sprzedaży stoczni, minister Grad pożegna 
się ze swoim stanowiskiem.

» 1 września (Katowice). W Spodku roz-
poczęły się Międzynarodowe Targi Górni-
ctwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego – jedna z największych tego typu 
imprez w Europie. W tym roku bierze w nich 
udział ponad 400 wystawców z 19 państw. Ich 
oferta zajmuje ponad 20 tys. m kw. powierzchni. 
Organizatorzy spodziewają się ok. 30 tys. zwie-
dzających. Jak mówią organizatorzy targów, 
polski przemysł zaplecza górniczego należy dziś 
do liderów tej branży na świecie. Do producen-
tów z naszego kraju należy ok. 30 proc. 
globalnego rynku. Polacy konkurują z najbar-
dziej znanymi światowymi koncernami.
Organizatorem targów jest Polska Technika Gór-
nicza, skupiająca wiodących producentów sprzę-
tu dla górnictwa. Największe stoiska przygoto-
wali krajowi potentaci w produkcji maszyn
i urządzeń górniczych, giełdowe grupy  Kopex
i  Famur. Targi potrwają do piątku. 

» 1 września (Katowice).  Do końca roku 
resorty gospodarki i skarbu powinny 
zakończyć konsultacje i porozumieć się 
w sprawie dokapitalizowania Kompanii 
Węglowej – ocenił podczas wizyty na targach 
górniczych wiceminister gospodarki Adam 
Szejnfeld. Rozważane jest przekazanie Kompa-
nii płynnych aktywów. Chodzi – jak potwier-
dził Szejnfeld – o aktywa wartości 416 mln zł. 
– Mamy w planie dokapitalizowanie i chcemy 
to zrealizować. Dokapitalizowanie bowiem pod-
nosi wartość spółki, ale zarazem wzmacnia jej 
pozycję jako kredytobiorcy na rynku. Ten plan 
chcemy zrealizować – zapewnił w Katowicach 
Szejnfeld. Poinformował, że w tej sprawie trwa-
ją rozmowy między resortami Skarbu Państwa 
i gospodarki. – Rozmowy powinny zakończyć 
się decyzjami w tym roku – ocenił wicemini-
ster. Przypomnijmy, że decyzji o dofi nansowa-
niu Kompanii od dawna domagała się górnicza 
„Solidarność”. 

BARDZO krótko

A
by przejść na 
wcześniejszą eme-
ryturę, górnicy 
z Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, 

która z powodu kryzysu od 
maja nie wydobywała węgla 
w piątki, będą musieli odro-
bić „postojowe”. Wystarczy 
jednak, że odpracują poszcze-
gólne dni, a nie - jak się oba-
wiano - całe miesiące, kiedy 
mieli wolne piątki.

JSW opublikowała wykład-
nię w tej sprawie, przekazaną 
przez wiceministra pracy i 
polityki społecznej, Marka 
Buciora. Potwierdza ona, że 
wolne dni nie będą zaliczane 

do górniczej emerytury, ale 
jednocześnie uspokaja, że „po-
stojowe” można odpracować 
w proporcji jeden dzień za 
jeden dzień postojowy.

O tym, że obowiązujące od 
maja do sierpnia wolne piątki 
mogą skutkować koniecznością 
pracy o kilka miesięcy dłużej, 
aby skorzystać z górniczej eme-
rytury, spekulowano od kilku 
tygodni. Wynikało to z zapi-
su, zgodnie z którym górnik 
musi przepracować na dole 
22 dni w miesiącu. Według 
wcześniejszej interpretacji do-
tyczącej innych przypadków, 
mniejsza liczba tzw. czarnych 
dniówek w miesiącu oznacza-

ła konieczność odpracowania 
całego miesiąca. Tym razem 
dla większości górników tak 
nie będzie.

Górnicy mogą odrobić dni 
postojowe odnotowywane w 
świadectwie pracy poprzez od-
pracowanie tylko pojedynczych 
dni postojowych, a nie - jak 
spekulowano - całego miesiąca.  
Jeśli zatem górnikowi wypłaco-
no 10 dni postojowego, to musi 
odpracować te 10 dni.

W swojej interpretacji resort 
pracy przypomina, że zgodnie 
z przepisami górników podzie-
lono na dwie grupy. Pierwsza 
to górnicy zatrudnieni pod 
ziemią na stanowiskach ro-

botniczych oraz niższy i średni 
dozór górniczy, do sztygara od-
działowego włącznie. Właśnie 
ta najliczniejsza grupa może 
odpracować „postojowe” w 
proporcji dzień za dzień.

Drugą, wąską grupę sta-
nowią pracownicy wyższego 
dozoru ruchu i kierownictwa 
ruchu kopalń, którzy częścio-
wo pracują na powierzchni, a 
częściowo pod ziemią. Oni, 
zgodnie z przepisami, muszą 
wykonać konkretną liczbę 
zjazdów pod ziemię, żeby mieć 
zaliczone dniówki robocze, 
uprawniające do wcześniej-
szej emerytury.

RED. 

Uwaga: postojowe do odrobienia

Foto: internet
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Czym tak bardzo naraziliście 
się pracodawcy, że chce was 
pozbawić pomieszczenia 
związkowego?
WITOLD SIWEK, przewod-
niczący „Solidarności” w 
Odlewni Żeliwa w Zawierciu: 
– Od listopada ub. roku od-
lewnią zarządza nowy prezes, 
który próbuje zdyskredyto-
wać związki zawodowe. Od 
8 miesięcy firma nie płaci 
pracownikom premii mo-
tywacyjnej w wys. ok. 500 
zł na pracownika. W tym 
czasie pracodawca zamie-
rzał zorganizować szkolenie 
dla pracowników w Górach 
Stołowych. My go stanow-
czo przekonywaliśmy, że 
szkolenie na miejscu będzie 
tańsze. Kierowane do za-
rządu, przez nas i dwa inne 

związki zawodowe, pisma w 
sprawie premii pozostały bez 
odpowiedzi. Rozpoczęliśmy 
spór zbiorowy. Wtedy pre-
zes wpadł na pomysł, żeby 

oczynszować biura związ-
ków. Za pokój o metrażu 24 
m2 zażądał opłaty czynszu w 
wys. 375 zł miesięcznie. Póź-
niej zrefl ektował się, że nasz 
związek nie prowadzi żadnej 
działalności gospodarczej i 
obniżył tę kwotę do 307 zł. 
Próbowaliśmy wyjaśniać, że 
nie stać nas na płacenie tak 
wysokiego czynszu, a środki, 
którymi dysponujemy po-
chodzą wyłącznie ze składek. 
Zamiast odpowiedzi otrzyma-
liśmy notę obciążeniową. W 
spółdzielni mieszkaniowej w 
Zawierciu poinformowano 
nas, że tam cena wynajmu 
podobnego lokalu wynosi-
łaby 100 zł.
Czy pracodawca uderzył we 
wszystkie związki, czy tylko 
w „Solidarność”?  

– Podobne problemy ma 
Związek Pracowników Odlew-
ni Żeliwa, natomiast Związek 
Inżynierów i Techników po 
prostu zrezygnował z po-
mieszczenia. Wszyscy otrzy-
maliśmy pisma, w których 
poinformowano nas, że jeśli 
nie zapłacimy czynszu, to od 
3 sierpnia siedziby związków 
zostaną zaplombowane. Od 
tego właśnie dnia w zakładzie 
zaczął się postój produkcyj-
ny. 17 sierpnia wróciliśmy do 
pracy i otrzymaliśmy pismo, 
że jeśli w ciągu trzech dni nie 
przedstawimy propozycji 
zawarcia umowy „zgodnej z 
przepisami prawa i z dobrymi 
obyczajami”, to 21 sierpnia 
nasze rzeczy protokolarnie 
zostaną wyrzucone z biura. 
Jednak po interwencji wice-

przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
Sławomira Ciebiery pracodaw-
ca odstąpił od tego zamiaru. 
Ostatecznie zwróciliśmy się 
do niego o wynajęcie mniej-
szego i tańszego lokalu. W tej 
sprawie jeszcze prowadzone 
są rozmowy. Grupa Kapitało-
wa, do której należymy, na-
zywa się Gwarant. Już sama 
nazwa powinna do czegoś 
zobowiązywać…
A gdzie tu dobre obyczaje 
zarządu i wymagana wobec 
was przez prezesa zgodność 
z literą prawa? Przecież na 
mocy Ustawy o związkach 
zawodowych, pracodawca 
ma obowiązek zagwaranto-
wać organizacji związkowej 
pomieszczenie do prowadze-
nia działalności. 

– Dlatego już złożyliśmy w tej 
sprawie pismo do prokuratury i 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
PIP przeprowadziła już kontrolę 
w zakładzie. W tym tygodniu 
będę składał wyjaśnienia w 
prokuraturze. Mamy nadzieję 
na pozytywne rozstrzygnięcia 
w tej sprawie.  
Jak działa związek od czasu, gdy 
nie macie pomieszczenia?

– Chodzimy po korytarzach, 
rozmawiamy z pracownikami. 
Naszym zdaniem, w całej spra-
wie chodzi o to, żeby w naszym 
zakładzie nie miał kto bronić 
praw pracowniczych. Wiado-
mo, że pracodawcy z reguły 
nie darzą sympatią związków 
zawodowych, zwłaszcza tych, 
które mają własne zdanie. 

ROZMAWIAŁA
BEATA GAJDZISZEWSKA

Wciąż niezmienne pozostaje 
stanowisko rządu w sprawie 
podwyżek płac dla nauczy-
cieli w przyszłym roku bu-
dżetowym.  

W trakcie kolejnego już 
spotkania w Ministerstwie 
Oświaty strony związkowej 
z przedstawicielami rządu 
doradca premiera, minister 
Michał Boni, podtrzymał 1-pro-
centową propozycję wzrostu 
nauczycielskich wynagrodzeń 
w styczniu i 3-procentową pod-
wyżkę we wrześniu przyszłego 
roku. Tak niskie podwyżki rząd 
uzasadnia kryzysem. 

Wcześniej wycofał się z obiet-
nicy przyznania nauczycielom  
6,5 - procentowych podwyżek 
wynagrodzeń w 2009 r. i takich 
samych w 2010 r. Rządowym 
warunkiem wzrostu płac pra-
cowników oświaty było wpro-
wadzenie zmian do Ustawy o 
Systemie Oświaty i Karty Na-
uczyciela, m.in. wprowadzenie 
od września darmowych godzin 
dla nauczycieli, odpracowy-
wanych w ramach ich etatów, 
których konsekwencją będą 
zwolnienia w przyszłym roku 
kilkunastu tysięcy nauczycieli 
w skali kraju, oraz wprowadze-
nie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Te działania rządu 
nauczycielska „Solidarność” 

uznała za oszustwo i przykład 
łamania obietnic.

Teraz związkowcy oświad-
czyli, że są skłonni rozważyć 
propozycję 1-procentowej pod-
wyżki, jeżeli rząd wycofa się z 
zamysłu obarczenia nauczycieli 
bezpłatnymi godzinami pracy. 
Odrzucili rządowe rozwiązanie, 
że wzrost nauczycielskich wy-
nagrodzeń mógłby być wyższy, 
ale kosztem funduszu świad-
czeń socjalnych.

- My cały czas uważamy, że 
należy rozmawiać i uelastycz-
niać swoje stanowiska. Dlatego 
w tym tygodniu znowu pro-
wadzić będziemy rozmowy z 
rządem. Liczymy, że w końcu 
ten „dialog” przestanie być 
jednostronny. Ale, jak na razie 
nie ma woli rządu, by pochylić 
się nad naszymi propozycjami 
lub też ustąpić na krok – mówi 
Lesław Ordon, przewodniczą-
cy Regionalnego Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ „Soli-
darność”.   

W trakcie spotkania w re-
sorcie oświaty związkowcy z 
„Solidarności” zostali słownie 
zaatakowani przez przedstawi-
cieli Związku Nauczycielstwa 
Polskiego za apel wystosowany 
przez delegatów WZD Sekcji 
Krajowej Oświaty i Wycho-
wania, w którym zarzucili 
działaczom ZNP zdradę na-
uczycielskich interesów.

– Szybko sprowadziliśmy 
ich na ziemię. Przypomnieli-
śmy im, że w efekcie ich poro-
zumień z rządem nauczyciele 
stracili prawo do wcześniejszych 
emerytur i zwiększone zostało 
ich pensum. Teraz chcą prze-
forsować pomysł wprowadze-
nia kolejnych stopni awansu 
zawodowego dla nauczycieli 
dyplomowanych. To absurd 
w sytuacji, gdy nauczyciele 
praktycznie nie odczują wzrostu 
swoich wynagrodzeń. Przecież 
na dokształcanie się będą po-
trzebowali pieniędzy – mówi 
Lesław Ordon. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Związkowcy z „Solidarności” z zawierciańskiej Odlewni Żeliwa poinformowali prokuraturę i Państwową Inspekcję 
Pracy o pozbawieniu ich przez pracodawcę dostępu do związkowego pomieszczenia.  

O
bchody rozpo-
częły się od sesji 
Zarządu Regio-
nu Gdańskiego 
NSZZ „Solidar-

ność”, podczas której rozda-
no stypendia siódmej edycji 
Funduszu Stypendialnego 
NSSZ „Solidarność”. Sty-
pendia odebrało 41 młodych 
osób za szczególne uzdol-
nienia sportowe, muzyczne 
i naukowe. 

Po popołudniu prezydent 
Lech Kaczyński wręczył w 
siedzibie gdańskiej „Solidar-
ności” ordery i odznaczenia 
około pięćdziesięciu zasłużo-
nym osobom. Przemawiając 
przy tej okazji, prezydent 
określił te porozumienia jako 
„pierwszą łopatę pod grób 
komunizmu” i „akt erek-
cyjny wolnej Polski”. 

Lech Kaczyński powie-
dział też, że 31 sierpnia 1980 
r., dzień podpisania Porozu-
mień Sierpniowych, jest na-
szym narodowym świętem 
i zwycięstwem największej 
i pokojowej rewolucji w hi-
storii Polski. – Było to zwy-
cięstwo ruchu, który był w 
jakimś sensie kierowany 
przez opozycję, powstałą 
już ostatecznie w drugiej 
połowie lat 70. Ale przede 
wszystkim był to wielki spon-
taniczny ruch, największa, a 
do tego pokojowa rewolucja 
w ponad tysiącletnich dzie-
jach naszego narodu. To był 
dzień wielki i niech takim 
pozostanie – apelował Lech 
Kaczyński.

Polska solidarna ma obrońcę
Po wręczeniu odznaczeń w 
Bazylice św. Brygidy odpra-
wiono uroczystą mszę z udzia-
łem prezydenta. - Rocznica 
Porozumień Sierpniowych z 
1980 roku to znaczący punkt 
na drodze ku polskiej wol-
ności i upodmiotowieniu 
polskiej pracy - mówił w 
homilii metropolita gdański 
abp Sławoj Leszek Głódź. 
Podkreślał, że „jeszcze nie 
czas zwijać sztandarów So-
lidarności”. 

Po mszy uroczystość prze-
niosła się na Plac Solidarno-
ści przed historyczną bramę 
Stoczni Gdańskiej. Prezydent 
przypomniał, że „Solidarność” 
przyspieszyła upadek komu-
nizmu, a w sierpniu 1980 r. 
rozegrała się bitwa, która 
doprowadziła do zwycięskiej 
wojny. NSZZ „S” przetrwał 
przez 7 lat w podziemiu i stał 
się gwarancją wielu polskich 
zmian - chociaż popełniono 
wiele ciężkich błędów. Pre-
zydent powiedział, że należy 
się cieszyć z tego, że miliony 

Polaków odniosło sukces. Ale 
należy pamiętać, że wiele 
milionów tego sukcesu nie 
odniosło, mimo że ciężko 
pracują. - Jako prezydent 
chcę wam obiecać, że Pol-
ski solidarnej będę bronił, 
dopóki będę sprawował tę 
funkcję – oświadczył Lech 
Kaczyński. 

Nierówności nie prowadzą do 
postępu
Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” w swoim wystąpieniu 
oświadczył, że „Solidarność” 
jest ciągle potrzebna pra-
cownikom. Tym bardziej, 
że pomimo postępu gospo-
darczego, Polska staje się re-
kordzistą w rozwarstwieniu 
płac, wśród osób pracujących 
mamy największy w Europie 
odsetek ludzi zagrożonych 
biedą i wstydzimy się za 
rekordowe niedożywienie 

dzieci. - Polsce i Polakom 
potrzebni są silni partnerzy 
społeczni, potrzebny jest 
dialog społeczny, potrzebna 
jest solidarność w każdym 
tego słowa znaczeniu - mówił 
Janusz Śniadek. - Nierówno-
ści nie są motorem postępu 
- przestrzegał przewodni-
czący „Solidarności”. 

Janusz Śniadek przypo-
mniał również o sytuacji w 
stoczniach, która nie napa-
wa optymizmem. Za główne 
zadania Związku w obecnej 
sytuacji, przewodniczący 
uznał walkę o stałe zatrud-
nienie i miejsca pracy. 

Przewodniczący „S” od-
niósł się również do ataków 
na Związek i oświadczył, 
że nikt nie może zwolnić 
działaczy „Solidarności” 
z przysięgi, którą składają 
po wyborach na funkcje 
związkowe. 

DZIAŁ INFORMACJI KK

W oświacie trwa batalia
o podwyżki płac  

W poniedziałek 31 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości 29. rocznicy 
podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. 

NIKT NIE ZWOLNI
NAS Z PRZYSIĘGI

Pozbawieni biura w zgodzie dobrymi obyczajami

Uczestnicy obchodów podpisania Porozumienia Gdańskiego 

Rocznica 
Porozumień 
Sierpniowych 
z 1980 roku to 
znaczący punkt 
na drodze ku 
polskiej wolności
i upodmiotowieniu 
polskiej pracy.

Foto: Paw
eł G

lenert

– Nie ma woli rządu, by pochylić 
się nad naszymi propozycjami – 
przyznaje Lech Ordon

Foto: archiwum

Foto: archiwum
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Z
godnie z wyda-
nym przez zarząd 
spółki regulami-
nem, zwolnienia 
grupowe zostały 

podzielone na trzy etapy. Do 
końca maja wypowiedzenia 
otrzymało 160 pracowników, 
do końca lipca 40, a do końca 
grudnia zwolnionych zostanie 
kolejnych 40. W założeniach 
pracodawcy docelowe zatrud-
nienie w Zamecie ma wynosić 
300 pracowników.

Zakładowa „Solidarność” 
jak na razie bezskutecznie 
domaga się, by pracodawca 
wstrzymał się ze zwolnienia-
mi. Związkowcy argumentu-
ją, że spółka odnotowuje w 
bieżącym roku pozytywny 
wynik fi nansowy, a w kra-
jowej gospodarce pojawiły 
się dobre wskaźniki.

– Dotychczas nie spot-
kałem się z taką sytuacją, że 
spółka osiąga dobre wyniki, 
a pracodawca realizuje głę-
bokie zwolnienia grupowe, 
powodujące utratę mocy 
produkcyjnych. Naszym 
zdaniem, jest to działanie 
na szkodę zakładu – mówi 
Andrzej Bałchan, przewod-

niczący zakładowej „Soli-
darności”.  

Dodatkowo związkowcy 
informują, że pod koniec maja 
Grupa Kapitałowa FAMUR, 
będąca  właścicielem spółki 
Zamet - Budowa Maszyn, 
sprzedała Centrozapowi jej 
wewnętrzny wydział „Zgoda” 
w Świętochłowicach. Tym 
samym los 69 pracowników 
„Zgody” stoi pod znakiem 
zapytania, ponieważ zostali 
przekazani do Centrozapu na 

mocy art. 231 Kodeksu pracy, 
który tylko przez najbliższy 
rok gwarantuje im zatrud-
nienie na dotychczasowych 
zasadach. 

– Zwolnienia w Zamecie są 
powodem osobistych tragedii, 
wykruszania się najlepszej 
kadry kierowniczej, ale też 
znacznego obniżenia moty-
wacji do pracy. Pracodawca 
zarzuca załodze, że jest nie-
wydajna, a my pytamy, w 
jaki sposób pracownicy mogą 

osiągnąć pełną wydajność w 
sytuacji, gdy każdy z nich jest 
potencjalnym kandydatem 
do zwolnienia – mówi An-
drzej Bałchan.  

Związkowcy obawiają się, 
że jeśli pracodawca rzeczy-
wiście zrealizuje plan zakła-
dający tylko 300-osobowe 
zatrudnienie w spółce, to 
Zamet, zakład o kilkusetlet-
niej tradycji, z wypracowaną 
renomą na krajowych i świa-
towych rynkach, nie będzie 
w stanie realizować dużych 
kontraktów. Niepokoi ich 
również fakt, że zarówno 
zarząd spółki, jak i jej właś-
ciciel, nie dostrzegają tych 
zagrożeń.

BEATA GAJDZISZEWSKA Przeciwko połączeniu Zespo-
łu Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych z siedzibami 
w Katowicach, Zabrzu i Cze-
chowicach z Wojewódzkim 
Zespołem Ochrony  Matki, 
Dziecka i Młodzieży zagło-
sowali radni Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego.

Na takie rozwiązanie z na-
dzieją oczekiwali związkowcy 
z „Solidarności” i cały personel 
z ZWPS. Od wielu miesięcy 
związek prowadził działania 
zmierzające do storpedowania 
projektu Urzędu Marszałkow-
skiego o połączeniu placówek. 
Do wszystkich radnych Sej-
miku „Solidarność” rozesłała 
pisma z protestem, w których 
m.in. argumentowała, że oba 
zespoły mają swoją odrębność 
i różną specyfi kę, także epi-
demiologiczną. Związkowcy 
wskazywali również, że nie 
ma sensu łączyć dwóch dobrze 
prosperujących pod względem 
ekonomicznym placówek. – 
Po co psuć to, co jest dobrze 
zorganizowane? – pytali.

– Ale przede wszystkim 
ewentualna fuzja nie zabez-
pieczała pracowników. Nie 
mieliśmy żadnych gwarancji, że 
po połączeniu załogi naszych 
przychodni nie zostaną prze-
kształcone. Trzeba również 
wiedzieć, że katowicka przy-
chodnia i WZOMDiM funk-
cjonują w jednym budynku. 
Obawialiśmy się, że ktoś ma 
zamiar najpierw nas połączyć, 
ustabilizować sytuację gruntu, 
a następnie sprywatyzować 
oba zespoły – mówi Katarzy-
na Jureczko, przewodnicząca 
„Solidarności” w ZWPS. 

Halina Cierpiał, przewodni-
cząca Regionalnego Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia podkreśla, że 
decyzja radnych jest niewątpli-
wym sukcesem „Solidarności” 
z WZPS, wspieranej przez całą 
załogę. Personel dwukrotnie 
w referendum zaprotestował 
przeciwko połączeniu placó-
wek. Teraz pracownicy mogą 
być spokojni o swoje miejsca 
zatrudnienia, a pacjenci wciąż 
będą mieli łatwy dostęp do 
przychodni, funkcjonujących 
w obrębie zespołu. 

Halinę Cierpiał zastanawia 
tylko wyraźnie widoczne już 
po głosowaniu niezadowo-
lenie osób, które za wszelką 
cenę dążyły do przeforso-
wania projektu o połączeniu 
placówek…

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Zamknięta 10 lat temu Kopal-
nia Katowice ożyła. Jednak nie 
za sprawą nowych złóż węgla, 
lecz nowej... muzyki.

 Od piątku do niedzieli na 
terenach leżącej w centrum Ka-
towic kopalni królowała muzy-
ka elektroniczna i hip-hopowa. 
Organizatorzy festiwalu Tauron 
Nowa Muzyka zaprosili kilka 
naprawdę liczących się gwiazd 
tych gatunków muzyki, nic więc 
dziwnego, że impreza cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
fanów i mediów. Dla Katowic 
- miasta kojarzonego do tej 
pory z bardziej tradycyjnymi 
atrakcjami - impreza stała się 
szansa na promocję, również 
za granicą. I chyba się udało, bo 
festiwal przyciągnął blisko 5 tys. 
osób, którzy z imprezy wycho-
dzili bardzo zadowoleni. 

Skorzystał jednak na niej 
cały region ze swoim post-
industrialnym charakterem. 
W czasie trzech dni festiwalu 
jego goście mogli wziąć udział 
w wydarzeniach spod znaku 
Alternatiff Turistik, czyli projek-
tu, którego głównym celem jest 
zaprezentowanie uroków Śląska 
i Zagłębia w niekonwencjonalny 
sposób. Na gości festiwalowych 
czekał więc turniej turbo-golfa 
na hałdach otaczających bytom-
ski szyb Krystyna, wycieczka 
do cementowni Grodziec, oraz 
zwiedzanie największej post-
industrialnej atrakcji regionu 
– Huty Katowice. Działała też 
specjalna festiwalowa wypo-
życzalnia rowerów, organizo-
wano warsztaty fotograficzne 
i pokazy filmowe. 

WG

W Warszawie odbyła się 
Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność”. Związkowcy omó-
wili sytuację w przemyśle 
stoczniowym, energetyce 
i KGHM. 

Trudna sytuacja stoczni 
oraz planowana prywatyza-
cja sektora energetycznego i 
KGHM budzą zaniedowolenie 
związkowców. Dodatkowo 
niepokojące są inne dzia-
łania rządu, które pogorszą 
sytuację pracowników, np. 
ustawa o racjonalizacji za-
trudnienia w państwowych 
jednostkach sektora fi nansów 
publicznych (pisaliśmy o niej 
w poprzednim numerze na-
szego Tygodnika).

 Za nieuzasadnione związ-
kowcy uznają założenie usta-
wy, iż większą efektywność 
osiągnie się poprzez zwol-
nienia pracowników. Takie 
założenie należy uznać za 
mające na celu odwrócenie 
uwagi od prawdziwego celu 
projektu, jakim jest ograni-
czenie środków publicznych 

przeznaczonych na wynagro-
dzenia w tych podmiotach. 
- Po raz pierwszy zwalnia się 
pracowników z mocy ustawy. 
Tego jeszcze nie było - uważa 
Janusz Łaznowski, przewod-
niczący Regionu Dolny Śląsk, 
ekspert prawa pracy.

Protesty wzbudzają rów-
nież zapowiedzi zmiany 
ustawy o związkach zawodo-
wych. Tym bardziej, że jeszcze 
niedawno premier zapowia-
dał, że żadnych zmian w tej 
ustawie nie będzie.

Komisja Krajowa przy-
jęła uchwałę w sprawie 29. 
rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”. „Nie możemy 
czekać, aż pracownicy przyjdą 
do nas, bo nazywamy się So-
lidarność. To my musimy iść 
do pracowników i powiedzieć 
im, dlaczego warto zrzeszać 
się i wspólnie bronić swoich 
praw, bo jesteśmy członka-
mi Solidarności” - czytamy 
w uchwale przyjętej przez 
Komisję Krajową.

DZIAŁ INFORMACJI KK 

Ustawa, która
pozwala zwalniać

Nowe życie kopalni

Triumf „S” 
z ZWPS

Związkowcy z „Solidarności” 
w koncernie Fiat nie mogli 
31 sierpnia uczcić rocznicy 
podpisania Porozumienia 
Gdańskiego.

 Wszystko przez decyzję 
dyr. Maurizio Emo dotyczą-
cą usunięcia pamiątkowej 
tablicy historycznej oraz 
krzyża i ołtarza papieskiego 
z hali 3D w Bielsku-Białej. 
Stały tam od 6 lutego 1981 
r. i były podziękowaniem 
za pomyślne zakończe-
nie strajku w zakładzie. 
– Opiekowaliśmy się tym 
miejscem. Nikomu to nie 
przeszkadzało - podkreśla 
szefowa „Solidarności” w 
Fiacie” Wanda Stróżyk. 

Rok temu z powodu 
remontu symbole prze-
niesiono do siedziby „Soli-
darności”. Związkowcy 29 
sierpnia przywrócili je na 
dawne miejsce, bo chcieli 
uczcić rocznicę podpisania 
Porozumień Szczecińskiego. 
Wkrótce potem symbole 
jednak zniknęły, wraz z 
nimi nawet złożone w so-
botę kwiaty.

W piśmie do włoskiej 
dyrekcji koncernu związ-
kowcy domagają się na-

tychmiastowego odwołania 
M. Emo. Jego zachowanie 
oceniają jako „międzyna-
rodowy skandal”. „W dniu 
dzisiejszym, kiedy przypada 
29. rocznica Porozumienia 
Gdańskiego, po 29 latach 
musimy żądać zwrotu ukra-
dzionych symboli. Nasz 
związek nigdy już nie za-
akceptuje tego człowieka 
w zakładzie pracy i w Pol-
sce, który stwarza wrogą, 
poniżającą, upokarzającą 
i uwłaczającą atmosferę, 
której celem jest narusze-
nie godności pracowników, 
praw i wolności związko-
wych.

Związkowcy z „Solidar-
ności” oskarżają M. Emo 
o prowadzenie planowej 
i systematycznej walki ze 
związkami w zakładzie. 
Jako przykład podają m 
i. in. nakłanianie do wy-
pisywanie się z „Solidar-
ności”, dyskryminowanie 
części załogi oraz usuwa-
nie z zakładu wszystkich 
symboli „S”. Zapowiadają, 
że w walce o jego odwo-
łanie gotowi są rozpocząć 
protest. 

WOJCIECH GUMUŁKA

W Zamecie redukcja, 
więc nie ma motywacji

W Fiacie nie wolno
świętować rocznicy „S”?

O pilne podjęcie rozmów w sprawie maksymalnego ograniczenia 
redukcji zatrudnienia zawnioskowali do pracodawcy związkowcy z „Soli-
darności” w tarnogórskim Zamecie, spółce produkującej urządzenia m.in. dla 
przemysłu górniczego i hutniczego.

Zwolnienia są 
powodem osobistych 
tragedii, wykruszania 
się najlepszej kadry 
kierowniczej, 
a także znacznego 
obniżenia 
motywacji do pracy.

Zamet to zakład o kilkusetletniej tradycji, z wypracowaną renomą 
na krajowych i światowych rynkach. Ale może nie sprostać podpi-
sanym kontraktom.

Foto: internet

Festiwal odbywał się na terenach, gdzie swą nową siedzibę
będzie miało Muzeum Śląskie

Foto: internet

– Do radnych Sejmiku 
wysłaliśmy pisma z protestem 
przeciwko połączeniu obu 
placówek i odnieśliśmy sukces 
– mówi Katarzyna Jureczko 

Foto: archiwum
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O
rganizacja gastro-
nomii należała 
do gliwickiej 
fi rmy Dako. Do 
tej pory była to 

fi rma postrzegana jako dość 
solidna, która bez specjal-
nych problemów obsługuje 
zewnętrzne imprezy, sama 
też ma własne restauracje 
w Gliwicach. Jak mówi odpo-
wiedzialny za zorganizowanie 
pikniku wiceprzewodniczą-
cy Śląsko-Dąbrowskiej „S” 
Sławomir Ciebiera, nic nie 
wskazywało, że Dako tak się 
skompromituje. – Całkowi-
cie nas zawiedli, okazali się 
amatorami i nieudacznikami. 
Nie potrafi li skorygować swo-
ich błędów nawet w trakcie 
imprezy. 

Gościom pikniku przyszło 
się więc zmierzyć z olbrzy-
mimi kolejkami do zaledwie 
kilku punktów z jedzeniem 
i napojami. Na nic zdały się 
liczne interwencje zdener-
wowanych organizatorów 
imprezy, by zwiększyć ilość 
stoisk wydających posiłki 
i napoje, by dostawić jeszcze 
jeden duży namiot. Najwi-
doczniej zgłaszane rekla-
macje przerastały możliwo-
ści gastronomików, którzy 
przecież doskonale zdawali 
sobie sprawę z ilości osób 
spodziewanych na związ-
kowym festynie. Jeszcze 
dzień wcześniej właściciele 
fi rmy zapewniali przedsta-
wicieli Zarządu Regionu o 
swoim doświadczeniu w or-

ganizacji masowych imprez. 
Tymczasem ludzie, zamiast 
się bawić, stali w długich, 
kilkugodzinnych kolejkach 
i przeklinali, na czym świat 
stoi. Deszczowa aura na po-
czątku imprezy sprawiła, że 
wielu nie miało gdzie usiąść. 
Niektórzy rezygnowali z je-
dzenia i picia i głodni opusz-
czali piknik.

– Chciałem was wszyst-
kich bardzo przeprosić. Jest 
mi po prostu wstyd za to, co 
się tutaj dzieje. Macie prawo 
mnie wygwizdać – mówił 
ze sceny zażenowany Piotr 
Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”. – Zapewniam, 
że na przyszłorocznym pik-
niku z okazji 30-lecia po-
wstania „Solidarności” taka 

sytuacja z pewnością się nie 
powtórzy.

Organizatorów boli fakt, 
że gastronomia była jedynym 
słabym punktem imprezy. 
Wiele pozostałych – bez-
płatny transport, ochrona 
– nie zawiodło. Udany był 
też program imprezy. O to 
by związkowcy opuścili fe-
styn w dobrych nastrojach 
postarali się z całych sił za-
proszeni artyści i solidarnoś-
ciowi sportowcy. Bokserski 
mistrz świata Damian Jonak 
i czołowi polski zawodnik w 

taekwondo oraz muay-thai 
Łukasz Kubiak zapoznali 
publiczność ze swoimi spor-
towymi planami na najbliższą 
przyszłość. Ekipa Łukasza 
Kubiaka zaprezentowała 
pokaz wschodnich sztuk 
walk. Owacyjnie przyjmowa-
no przeboje muzyki polskiej 
i światowej śpiewane przez 
dziewczęta z gliwickiego ze-
społu Music Joy. Ich występ 
przeplatały tańce irlandzkie 
w wykonaniu mistrzyń świa-
ta i Europy z zespołu Salake. 
Ciepło przyjęty został też wy-

stęp kapeli góralskiej Dukat, 
a największe przeboje zespołu 
ABBA w wykonaniu grupy 
Mamma Mia porwały związ-
kowców do tańca. Taneczny 
tłum na dobre rozszalał się 
przed estradą w trakcie mini-
koncertu gwiazdy wieczoru, 
rockowego zespołu Kindla 
i kończącego piknik wystę-
pu grupy Ramolsi, grającej 
muzykę z lat 60. 70. i 80. 
w nowych aranżacjach. 

Te artystyczne atrakcje 
tylko w części zatarły ko-
lejkowe i gastronomiczne 
kłopoty. – To nie tak miało 
wyglądać – mówi rozgory-
czony Sławomir Ciebiera. 
– Chcieliśmy, by ludzie się 
dobrze bawili, odprężyli się 
i zapamiętali ten festyn jako 
jeden z najlepszych, zorgani-
zowanych przez nasz region. 
Okazało się jednak, że fi rma 
Dako potrafi ła położyć cały 
piknik, a jednocześnie położyć 
cień na Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”. To są straty, 
które długo będziemy odra-
biać. Ja osobiście nigdy nie 
polecę nikomu tej fi rmy.

– Dotychczas zorganizowa-
liśmy wiele imprez i wszyst-
ko funkcjonowało bardzo 
dobrze. Dlatego zgodnie z u 
mową podpisaną z fi rmą Dako 
podjęliśmy już kroki prawne 
w celu wyegzekwowania od-
szkodowania za straty, które 
wszyscy ponieśliśmy podczas 
organizacji pikniku – zapowia-
da Sławomir Ciebiera.

BEATA GAJDZISZEWSKA            

Podczas pikniku Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” na Kąpielisku Leśnym w Czechowicach k. Gliwic dopisała kilkutysięczna 
frekwencja, artyści i znakomici goście. Każdą zabawę może jednak popsuć wielogodzinne oczekiwanie na piwo i kiełbasę.!

Gdyby nie te kolejki…

Artystyczne atrakcje tylko w części 
zatarły kolejkowe i gastronomiczne kłopoty.

Foto: archiw
um
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Odpowiedi: Z sytuacji bez wyjścia niekiedy można jedynie uciec
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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

Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych

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

Co do zasady, zgodnie z art. 
9 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fi zycznych 
opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlegają 
wszelkiego rodzaju docho-
dy (w tym również świad-
czenia w naturze, których 
wartość określa się po ce-
nach rynkowych) z wyjąt-
kiem dochodów wyraźnie 
wskazanych jako zwolnione 
z opodatkowania.

Dotychczas nie było w 
przepisach prawa osobnego 
zwolnienia dla dochodów 
pracowników pochodzących 
z zapomóg udzielanych przez 
związki zawodowe. Zmiany 
w tym zakresie wprowa-
dza ustawa z dnia 17 lipca 
2009 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od 
osób fi zycznych.

Zgodnie z nowymi prze-
pisami zwolnieniem zostaną 
objęte zapomogi wypłacane 
ze środków zakładowej lub 
międzyzakładowej organiza-
cji związkowej pracownikom 
należącym do tej organizacji, 
do wysokości nieprzekracza-
jącej w roku podatkowym 
kwoty 638 zł.

Jest to bardzo ważna in-
formacja dla pracowników 
członków tego typu związ-
ków, gdyż w okresie spo-
wolnienia gospodarczego i 
narastającej fali zwolnień w 
zakładach pracy tego typu 
zapomogi mogą być niekiedy 
istotnym źródłem pomocy 
dla pracowników.

Zmieniony ma zostać – 
również z mocy ww. nowe-
lizacji – zakres zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem 
dochodowym dotyczącego 
kwot wypłaconych z fundu-
szu socjalnego lub funduszu 
związków zawodowych na 
działalność socjalną (art. 
21 ust. 1 pkt 67 ustawy o 
podatku dochodowym od 
osób fi zycznych). Wolna 
od podatku ma być mia-
nowicie wartość otrzyma-
nych przez pracownika w 
związku z fi nansowaniem 
działalności socjalnej, o 
której mowa w przepisach 
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, rze-
czowych świadczeń oraz 
otrzymanych przez niego 

w tym zakresie świadczeń 
pieniężnych, sfi nansowa-
nych w całości ze środków 
zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych lub 
funduszy związków zawo-
dowych, łącznie do wyso-
kości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 
380 zł.

Omówiona wyżej no-
welizacja ustawy o podat-
ku dochodowym od osób 
fi zycznych weszła w życie 
z dniem 22 sierpnia 2009 r., 
ale jej przepisy będą miały 
zastosowane wyłącznie do 
dochodów uzyskanych po 
dniu 1 stycznia 2009 r.

KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

P
racowałam ponad rok 
na pełen etat za wy-
nagrodzenie wyższe 
od minimalnego, ale 
w tym okresie mia-

łam dwa okresy chorobowego 
(w sumie 6 tygodni). Czy te 
okresy zostaną mi zaliczone 
do tych 12 miesięcy wyma-
ganych do otrzymania zasiłku 
dla bezrobotnych?

Zgodnie z art. 71 ust. 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 
1001 z późn. zm.) prawo do 
zasiłku przysługuje m.in. 
bezrobotnemu, który w 
okresie 18 miesięcy po-
przedzających dzień zare-
jestrowania, łącznie przez 
okres co najmniej 365 dni 
był zatrudniony i osiągał 
wynagrodzenie w kwocie 
co najmniej minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, od 
którego istnieje obowiązek 
opłacania składki na Fun-
dusz Pracy. W okresie tym 
nie uwzględnia się okre-
sów urlopów bezpłatnych 
trwających łącznie dłużej 
niż 30 dni.

Zasadniczo od wynagro-
dzenia chorobowego (ani 
od wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy, ani 
od zasiłku chorobowego) 
nie odprowadza się skła-
dek na Fundusz Pracy, a 
składki te są jedynie od-
prowadzane od wynagro-
dzenia za czas faktycznie 
wykonywanej pracy. Py-
tanie więc nie jest bezpod-
stawne i fakt wystąpienia 
dłuższej choroby w trakcie 
tych 365 dni może budzić 
wątpliwości co do później-
szego prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych.

Wyżej przedstawiona za-
sada – wynikająca z art. 71 
ustawy – wyraźnie wskazuje 
jednak, że należy pominąć 
w zliczaniu wymaganego 
okresu zatrudnienia jedynie 
urlopy bezpłatne trwające 
łącznie dłużej niż 30 dni. 
Dalsza treść tego artykułu 
(ust. 2) mówi o tym, że do 
tych 365 dni należy wliczać 
przypadające po ustaniu za-
trudnienia (wykonywania 
innej pracy zarobkowej albo 
zaprzestaniu prowadzenia 
pozarolniczej działalności) 
m.in. okresy pobierania 
zasiłku chorobowego, ma-
cierzyńskiego, zasiłku w 
wysokości zasiłku macie-
rzyńskiego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego, jeżeli 
podstawę wymiaru tych 
zasiłków i świadczenia, z 
uwzględnieniem kwoty 
składek na ubezpieczenia 

społeczne, stanowiła kwota 
wynosząca co najmniej mi-
nimalne wynagrodzenie 
za pracę.

Uwzględniając powyższe: 
jeśli do wymaganego okre-
su 365 dni wlicza się okres 
otrzymywania zasiłku cho-
robowego, otrzymywanego 
już po ustaniu zatrudnienia, 
to tym bardziej należy wli-
czać też i okresy pobierania 
świadczeń z tytułu choroby, 
które wystąpiły w trakcie 
zatrudnienia. Oczywiście 
należy pamiętać o tym, że 
uwzględnione będą te okresy 
choroby, za które wypłacane 
świadczenie było ustalone 
na podstawie wymiaru w 
wysokości co najmniej mi-
nimalnego wynagrodzenia 
za pracę.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zasiłek dla bezrobotnych 
– czy mi się należy?

Mniejsze obciążenia podatkowe dla
pracowników i związków zawodowych
Pomoc udzielona przez związki zawodowe nie będzie już obciążona podatkiem.

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.
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