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Około 300 delegatów „Solidarności” dyskutowało w Białymstoku na temat obecnej sytuacji w kraju i Związku.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

T
o był ostatni zjazd 
przed przyszłorocz-
nymi wyborami 
w Związku. Nic więc 
dziwnego, że pyta-

nie, kto przez kolejne 4 lata 
pokieruje „Solidarnością” było 
jednym z najczęściej stawia-
nych w kuluarach. Jako jed-
nego z głównych kandydatów 
wymieniało się szefa Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotra Dudę. On sam, choć 
oficjalnie nie zapowiedział 
jeszcze chęci ubiegania się 
o najważniejszy fotel w związ-
ku, swoimi wypowiedziami 
potwierdzał, że opcję tę bierze 
poważnie pod uwagę. 

Obecny szef Związku Janusz 
Śniadek również oficjalnie 
nie potwierdził startu w wy-
borach. Póki co musi uporać 
się z bieżącymi wyzwaniami. 
Jak powiedział podczas obrad, 
ostatni rok był najtrudniejszy 
w jego kadencji. W swoim wy-
stąpieniu kilkakrotnie odnosił 
się do trudnych relacji „Soli-
darności” z obecną koalicją. 
W jego wystąpieniu nie za-
brakło też odniesienia się do 
kryzysu gospodarczego, mówił 

o rosnącym bezrobociu. – 
Ale czy polityków Platformy 
w ogóle interesuje los ludzi 
tracących pracę? – pytał. 

Za priorytety w dalszej dzia-
łalności związku Śniadek uznał 
przede wszystkim wzrost licz-

by członków związku. – Polsce 
i Polakom potrzebna jest „Soli-
darność” silna, czyli liczna. Bu-
dowanie nowych organizacji to 
nasz priorytet – powiedział. 

Ważne słowa podczas obrad 
padły z ust Jerzego Buzka i Wła-

dysława Stasiaka. Przewodni-
czący Parlamentu Europejskiego, 
który w 1981 roku prowadził 
pierwszy KZD, podkreślił, że 
nie ma starej i nowej „Solidar-
ności”. „Jest jedna Solidarność, 
ale mamy świadomość, że jest 

inna, bo inna jest Polska” - po-
wiedział przewodniczący UE. 
„To jest ten sam związek za-
wodowy zrodzony z poczucia 
godności i walki o honor i ten 
związek przyniósł wolność 
nie tylko naszej Ojczyźnie, ale 

i całej części Europy i przeobra-
ził myślenie świata” - dodał 
Buzek. Delegaci nagrodzili te 
słowa oklaskami. 

Szef Kancelarii Prezydenta RP 
Władysław Stasiak zapowiedział 
z kolei, że zostanie przygotowa-
ny projekt nowelizacji ustaw z 
tzw. pakietu antykryzysowego. 
Zmiany miałyby dotyczyć czasu 
pracy i terminów zawierania 
umowy o pracę.

WOJCIECH GUMUŁKA
WIĘCEJ O KZD NA STR. 4-5.

W trakcie obrad szef 
„Solidarności” w kopalni 
Śląsk Piotr Bienek po-
dziękował delegatom za 
wsparcie udzielone rodzinom 
górników, którzy zginęli lub 
zostali ranni w niedawnej 
katastrofi e spowodowanej 
wybuchem metanu. – W 
kopalni zginęło 6 naszych 
kolegów. 6 dalszych zostało 
rannych. Walczą o życie, póź-
niej będą walczyć o zdrowie 
i daj Bóg o powrót do pracy. 
Przed nami – komisją zakła-
dową, Zarządem Regionu, 
górniczą „Solidarnością” – 
spoczywa obowiązek pomocy 
im i ich rodzinom, dopilno-
wanie kształcenia dzieci. 
Wasza pomoc, i ta dotych-
czasowa, i ta przyszła, jest 
w tym niezbędna.  

W 25. rocznicę męczeńskiej 
śmierci ks. Jerzego Popiełusz-
ki prezydent Lech Kaczyński 
uhonorował pośmiertnie ka-
pelana „Solidarności” Orde-
rem Orła Białego. 

Najwyższe odznaczenie 
państwowe wręczył matce 
duchownego Mariannie Po-
piełuszko, podczas mszy św. 
odprawionej w poniedziałek 
w parafii   Św. St. Kostki na 
warszawskim Żoliborzu. Tam 
ksiądz Jerzy pełnił posługę 
wikarego i tam znajduje się 
jego grób. 

Przez cały dzień przy mo-
gile kapłana gromadzili się 
pielgrzymi z różnych stron 
Polski.  

Wieczorem na kulmina-
cyjne rocznicowe uroczysto-

ści przed świątynię przybyło 
kilka tysięcy osób. Mszę św. 
w intencji rychłej beatyfi ka-
cji ks. Jerzego koncelebrował 
abp Kazimierz Nycz.

- Czego po 25 latach uczy 
nas ksiądz Jerzy? Żeby zło 
dobrem zwyciężać. To jest 
testament, który po sobie 
zostawił – mówił w homilii 
apb Nycz.

Rocznicowe uroczystości 
zainaugurowane zostały w 
niedzielę nabożeństwami 
we Włocławku i Bydgosz-
czy. Rano spod bydgoskie-
go Sanktuarium Nowych 
Męczenników, w którym ks. 
Jerzy odprawił swoją ostatnią 
mszę, wystartowało ok. 300. 
biegaczy z całej Polski w 17. 
biegu sztafetowym Szlakiem 

Męczeństwa ks. Jerzego Po-
piełuszki. Uczestnicy sztafety 

biegli trasą Bydgoszcz-Górsk
-Toruń-Włocławek, symboli-

zującą 110 km ostatniej drogi 
kapłana. 

Niedzielna msza św. we 
Włocławku odprawiona zosta-
ła obok tamy na Wiśle przez 
ordynariusza włocławskiego 
Wiesława Meringa. To tutaj 
zabójcy kapłana mieli wrzucić 
jego zmaltretowane ciało do 
rzeki. Podczas nabożeństwa 
złożono kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą męczeństwo 
ks. Jerzego. Do uczestników 
uroczystości Lech Kaczyń-
ski skierował list, w którym 
przypomniał, że „ofi ara ks. 
Popiełuszki była świadectwem 
wiary silniejszej od lęku i 
woli trwania przy prawdzie 
do samego końca”.

– Z tej ofi ary i odwagi ks. 
Jerzego wyrastają korzenie 

naszej wolności – podkreślił 
prezydent.  

W rocznicowych obcho-
dach wzięła udział ponad 
500-osobowa grupa związ-
kowców Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” z wiceprze-
wodniczącymi Zarządu Re-
gionu Bogdanem Bisiem i 
Sławomirem Ciebierą. Region 
reprezentowało ponad 100 
pocztów sztandarowych.

– Uroczystości były pięk-
ne, takie, na jakie ks. Jerzy 
zasłużył. Szkoda tylko, że 
tak mało młodych ludzi 
wzięło w nich udział – mówi 
koordynująca wyjazd prze-
wodnicząca Sekretariatu 
Służb Publicznych Urszula 
Kaczmarska.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Z ofi ary ks. Jerzego wyrastają korzenie naszej wolności

Janusz Kotański: Wszystkie raporty 
o księdzu Jerzym trafi ały do Kiszczaka, 
a on przekazywał je Jaruzelskiemu.
W REGIONIE » STRONA 3

Przemysław Kowalski: Pracownicy 
z całego kraju dzwonili do nas z gratulacja-
mi i zgłaszali chęć przystąpienia do „S”.
W REGIONIE » STRONA 8

Rocznicowe uroczystości zwieńczyła uroczysta msza św. w odprawio-
na w kościele pw. św. St. Kostki na warszawskim Żoliborzu

Foto: Tomasz Gutry

Polsce i Polakom 
potrzebna jest 
„Solidarność” silna, 
czyli liczna.

Foto: Wojciech Obremski

To był ostatni Zjazd przed przyszłorocznymi wyborami
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INNI napisali

uczniów skorzysta z programu „owoce 
w szkole”. Akcja jest fi nansowana 
przez Agencję Rynku Rolnego; prze-
znaczy na nią 12,2 mln euro, z czego 
ponad 9 mln to środki unijne.
To pierwszy rok wdrażania programu. 
Zgłosiło się do niego prawie 10 tys. 
szkół podstawowych. Program skiero-
wany jest do dzieci z pierwszych trzech 
klas szkoły podstawowej i obejmie ok. 
38 proc. uczniów. Najwięcej uczniów 
będzie jadło owoce w szkole w woj. 
śląskim– ok. 51,2 tys. dzieci.
Program ma przeciwdziałać otyłości 
u dzieci, zapobiegać chorobom cywi-
lizacyjnym spowodowanym nieod-
powiednią dietą, a także zatrzymać 
spadek konsumpcji owoców i warzyw 
w Polsce. Ma też ukształtować wśród 
dzieci pozytywne nawyki żywieniowe.

LICZBA tygodnia

300 tys.  

Zamierzałem 
wszystko rzucić 
w kąt  i dać sobie 
spokój ze sportem...
Musisz przyznać, że transmitowana 10 
października przez Polsat walka w Ro-
stocku z podstarzałym Francuzem nie 
należała do najciekawszych w Twoim 
wykonaniu.
DAMIAN JONAK: Wiem, ale jestem zado-
wolony, że w ogóle mogła dojść do skutku, 
mimo wcześniejszych licznych stresujących 
perypetii. Z założenia był to pojedynek 
sparingowy przed zaplanowaną na 24 
października galą w Łodzi i tylko w takich 
kategoriach należy go rozpatrywać.  
Po występie w Niemczech rozpoczęła się 
burza medialna związana ze zmianą przez 
Ciebie barw.

– Tak naprawdę burza rozpoczęła się 
znacznie wcześniej, ale mało osób o tym 
wiedziało. Pojedynek w Rostocku wyglą-
dał nienajciekawiej przez to, co wcześniej 
działo się poza ringiem. Przygotowania do 
walki toczyły się bardzo opornie. Miałem z 
nimi wiele kłopotów. Ciągle rzucano nam 
kłody pod nogi. Udział w gali stał się moż-
liwy dzięki działaniu mojego nowego pro-
motora pana Andrzeja Grajewskiego i przy 
ogromnej pomocy Zarządu Regionu Śląsko
-Dąbrowskiej „Solidarności”, wspierającego 
mnie w dążeniach do zmiany pracodawcy. 
Podziękowania należą się też telewizji Pol-
sat, transmitującej Universum Champions 
Night w Rostocku. Można więc powie-
dzieć, że licznie zgromadzone na drodze 
przeszkody udało się usunąć dzięki trzem 
instytucjom – Andrzejowi Grajewskiemu, 
„Solidarności” i Polsatowi. 
W interesach mówi się, że jeżeli nie wiadomo 
o co chodzi, to na pewno o pieniądze. 

– Nie mówię, że i tu w grę nie wcho-
dziły pieniądze, ale głównym problemem 
stały się przeszkody kładzione mi pod 
nogi przez byłego promotora Andrzeja 
Wasilewskiego.
Przeszkody, to efekt Twojej zaskakującej 
decyzji o zmianie barw. Co Cię do tego 
pchnęło... 

– Na pierwszy plan wysunął się aspekt 
sportowy. Rozbieżne okazały się nasze z 
panem Wasilewskim zamierzenia sportowe 

wobec mojej osoby. Jego plany przestały być 
identyczne z tym, co chciałbym osiągnąć 
w boksie zawodowym. Wydawało mi się, 
że powinienem mieć przeciwników na 
coraz wyższym poziomie. Jak było, mogli 
się kibice przekonać podczas kolejnych 
gal. Poza tym chciałem boksować także w 
Niemczech, bo, jak mówiłem panu Wa-
silewskiemu, tam mógłbym się szybciej 
rozwinąć. Ale on nie do końca był o tym 
przekonany. Następnym znaczącym po-
wodem zakończenia naszej współpracy 
stało się niedotrzymanie przez Andrzeja 
Wasilewskiego pewnych ustaleń kontrak-
tu. Dlatego postanowiłem wziąć sprawy w 
swoje ręce. Spotkałem się z panem Andrze-
jem Grajewskim. Poddałem mu pewien 
pomysł na współpracę. 
Które punkty kontraktu z Andrzejem Wa-
silewskim, Twoim zdaniem, nie zostały 
zrealizowane?

– Umowa tak została sformułowana, 
że nie mogę ujawniać jej szczegółów. Acz-
kolwiek pan Wasilewski sam częściowo 
złamał warunki kontraktu, bo ujawnił 
na portalu internetowym jego pierwszą i 
ostatnią stronę. Zresztą przedstawił tylko te 
części umowy, które przemawiały na jego 
korzyść. A powinien wobec tego opubli-
kować cały zapis, wówczas ludzie zrozu-
mieliby, dlaczego od niego odszedłem. Po 
odejściu z boksu amatorskiego w chwili 
zawierania zawodowego kontraktu zosta-

łem postawiony w przymusowej sytuacji. 
Dostałem do podpisu umowę jednostron-
nie korzystną dla mego promotora. Przy-
słowiowym gwoździem do trumny stał się 
projekt nowej umowy, złożony mi przez 
Andrzeja Wasilewskiego. Po trzy i pół roku 
współpracy zaoferował mi, jako propozycję 
wyjściową do negocjacji, gorsze warunki, 
niż na początku naszego współdziałania. 
(…) To wszystko nie jest proste i fajne, jak 
się większości ludzi wydaje. Zajmowanie 
się boksem zawodowym wymaga ogrom-
nych wyrzeczeń kosztem życia rodzinnego. 
Zwłaszcza, że tak na prawdę musiałem przy 
panu Wasilewskim działać równocześnie 
jako zawodnik i własny menadżer. 
Ten fakt mogę potwierdzić, ponieważ wie-
lokrotnie dziwiło mnie, że na własną rękę 
promujesz swoją osobę w mediach oraz 
informujesz o kolejnych galach. 

– Na dłuższą metę stało się to męczące. 
Na szczęście w rozmowach bardzo pomoc-
na stała się „Solidarność”. Związek, którego 
jestem członkiem, czasami wprost mnie 
reprezentował. W wielu sprawach zasięga-
łem też języka u Darka Michalczewskiego, 
osoby bardzo doświadczonej w sprawach 
sportowych. Darek polecił mnie panu An-
drzejowi Grajewskiemu i umówił mnie na 
spotkanie. 
Na wniosek Bullit KnockOut Promotions 
Andrzeja Wasilewskiego Wydział Boksu 
Zawodowego Polskiego Związku Bokser-
skiego zawiesił Twoją licencję.

– Ta kwestia będzie jeszcze wyjaśniania, 
ale mam niemiecką licencję i w oparciu o 
nią będę teraz boksował. Wymówiłem PZB 
współpracę, bo nie zachował się wobec 
mnie elegancko. Zawiesił mnie, nie wy-
słuchując moich racji. Ukierunkował się 
argumentami pana Wasilewskiego, który 
przedstawił swój punkt widzenia w spra-
wie naszego rozstania.
Czy otrzymanie niemieckiej licencji ozna-
cza, że przynajmniej czasowo przeniesiesz 
się do Niemiec?

– Nie, nie, nie! Należymy do Unii Euro-
pejskiej, więc mogę startować w oparciu o 
licencję innych krajów. Oczywiście, że będę 
boksować w Niemczech, bo to pozwoli mi 
toczyć walki na coraz wyższym poziomie. 
Ale minimum raz w roku zaprezentuję się 
śląskiej publiczności, którą bardzo szanuję, 
bo zawsze gorąco mnie dopingowała.

» Życie Bytomskie, 19 października 
2009, Wojciech Branicki

TRZY pytania
Katarzyna Jureczko, społeczny inspektor pracy w Wojewódzkim 
Zespole Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Zaufanie pracowników to największa satysfakcja
Po raz drugi została pani nagrodzona 
przez Okręgową Inspekcję Pracy tytu-
łem najaktywniejszego SIP-owca. To 
wielka satysfakcja?

– Ogromna, bo pokazuje, że przez te 
cztery lata, które minęły od poprzedniej 
nagrody, nauczyłam się czegoś nowego, 
nie osiadłam na laurach. Ale największą 
satysfakcją jest to, że ludzie mi ufają, że 
drzwi się nie zamykają, że co chwilę ktoś 
puka i prosi o pomoc w rozwiązaniu 
problemu. I najczęściej problem udaje się 
rozwiązać. To jest bardzo motywujące.
Dlaczego warunki i bezpieczeństwo 
pracy w przychodniach wymagają ta-
kiego aktywnego nadzoru ze strony 
SIP-owca?

– Bo wbrew pozorom praca w przy-
chodni wcale nie należy do najbezpiecz-
niejszych. W laboratoriach są przecież 
różne niebezpieczne odczynniki. Są butle z 

gazem. Można się też np. ukłuć strzykawką, 
można zarazić niebezpieczną chorobą. Od 
strony psychologicznej też nie jest lekko. 
To praca z ludźmi, z pacjentami. Poza 
tym służba zdrowia nigdy nie cierpiała 
na nadmiar pieniędzy, a bezpieczeństwo 
kosztuje. SIP -owiec musi cały czas kontro-
lować pracodawcę, aby nie ulegał pokusie 
oszczędzania na bezpieczeństwie.
Jak pani godzi obowiązki społecznego 
inspektora pracy z normalnymi obo-

wiązkami w przychodni? Czy dzieje się 
to kosztem życia prywatnego?

– Nie. Pracuję w zakładzie patomor-
fologii 5 godzin dziennie. A po skoń-
czeniu pracy codziennie co najmniej 
godzinę, dwie poświęcam na obowiąz-
ki związane z pracą SIP - owca. Muszę 
też odwiedzać przychodnie w innych 
miastach. Ale mam czas dla rodziny, 
czas na obowiązki gospodyni domo-
wej i na hobby, którym jest uczenie 
się języków obcych. Znam francuski 
i angielski, teraz uczę się włoskiego. 
Mąż nawet jest zadowolony z faktu, 
że jestem SIP- owcem. Wie, że roz-
nosi mnie energia. I mówiąc pół żar-
tem chyba woli, żebym kontrolowała 
stan urządzeń w zakładzie pracy niż 
w domu, żądając natychmiastowego 
usunięcia usterek.

GPY

Największą satysfak-
cją jest to, że ludzie mi 
ufają, że co chwilę ktoś 
puka i prosi o pomoc. To 
jest bardzo motywujące.

Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia Śląsko–Dą-
browskiej „Solidarności” ogłosił pogotowie strajkowe 
we wszystkich komisjach związkowych. 

Powołano też Międzyregionalny Komitet Protestacyjno
–Strajkowy, którego zadaniem będzie koordynowanie działań 
protestacyjnych ze strajkiem generalnym włącznie.

W przyjętym stanowisku związkowcy piszą, że Regional-
ny Sekretariat Ochrony Zdrowia „nie może pozostać bierny 
wobec pogarszającej się sytuacji fi nansowej zakładów opieki 
zdrowotnej województwa śląskiego, spowodowanej brakiem 
możliwości pełnego kontraktowania procedur medycznych 
w roku 2009.” 

„Żądamy podjęcia przez Ministra Zdrowia i Ministra Fi-
nansów natychmiastowych działań zmierzających do zmia-
ny planu fi nansowego NFZ w roku 2010 oraz przekazania 
dodatkowych środków fi nansowych do ŚONFZ na pokrycie 
świadczeń, które nie zostały uwzględnione w planie fi nanso-
wym na rok 2009. – piszą związkowcy w stanowisku. Chodzi 
m.in. o świadczenia medyczne w dziedzinie transplantologii 
i hematologii, głównie tzw. nadwykonania, czyli zabiegi prze-
prowadzone ponad przyznane limity.

Przed tygodniem podobne stanowisko przyjęła również 
Rada Sekcji Regionalnej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” 
Regionu Częstochowskiego. Związkowcy ze służby zdrowia z 
obu regionów utworzyli wspomniany wyżej Międzyregionalny 
Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

WG

Pogotowie strajkowe
w służbie zdrowia

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ „Solidarność” 
Miasta Sosnowca informuje, że termin zebrania TSP, 
dotyczącego przygotowań do 30. rocznicy obchodów 
powstania „Solidarności”, przełożony został z 21 na 
28 października.

Foto: TŚD

Foto: internet
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M
o i m  z d a -
niem, decy-
zja zapadła 
na najwyż-
szym szczeb-

lu.  Wszystkie  raporty 
o księdzu Jerzym trafiały 
do Kiszczaka, a on przeka-
zywał je Jaruzelskiemu – 
mówi poeta i historyk, autor 
programów telewizyjnych, 
Janusz Kotański.

Podkreśla, że kapelan „So-
lidarności” nie mógł zostać 
zamordowany bez wiedzy 
i woli generałów. – Nie ozna-
cza to, że można uniewinnić 
bezpośrednich morderców 
księdza Jerzego – zaznacza 
historyk.

Najprawdopodobniej 
przyzwolenie na zabój-
stwo księdza Jerzego padło 
w grudniu 1983 roku w War-
szawie podczas tzw. akade-
mii służb wewnętrznych, IV 
Departamentu oraz urzędu 

ds. wyznań. Jednym z mów-
ców był wówczas zastępca 
dyrektora  IV departamen-
tu Adam Pietruszka, który 
powiedział m.in. „Należy 
powrócić do metod zwal-
czania Kościoła z lat 40. 
i 50. Wówczas księży i siostry 
zakonne zamykano do wię-
zień, bito i torturowano”. Na 
zebraniu panowała swobod-
na atmosfera, a słowom tym 
przysłuchiwał się porucznik 
służby bezpieczeństwa Wal-
demar Chmielewski, jeden 
z późniejszych oprawców 
księdza Jerzego.

Zdaniem Kotańskiego, 
te słowa w zupełności wy-
starczyły i otworzyły drogę 
do uprowadzenie kapelana 
„Solidarności”. – Jeżeli ktoś 
twierdzi, że to za mało, to 
znaczy, że nie zna realiów 
funkcjonowania komuni-
stycznej władzy i służby bez-
pieczeństwa. Trudno dzisiaj 

doszukiwać się pisemnego 
rozkazu uprowadzenia i za-
mordowania księdza Jerze-
go, bo taki zapis nie istnieje 
– dodaje Kotański. 

Pierwszy zamach na życie 
kapelana „Solidarności” miał 
miejsce 13 października 
1984 roku podczas powrotu 
z Gdańska. Samochód, któ-
rym ks. Jerzy podróżował zo-
stał obrzucony kamieniami, 
ale próba targnięcia na jego 
życie nie powiodła się.

Drugą podjęto w nocy 19 
października. Kapłan został 
uprowadzony podczas powro-
tu z Bydgoszczy. Co dokładnie 
wydarzyło się później, wciąż 
nie wiadomo. Czy ksiądz 
Jerzy został zamordowany 
od razu? Czy bito go i tortu-
rowano jeszcze przez kilka 
dni, zanim zmasakrowane 
ciało zapakowano do worka 
i wrzucono do wody? 

AGNIESZKA KONIECZNY

Upływa 25. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 
19 października 1984 roku kapelan „Solidarności” został uprowadzony, a kilka 
dni później jego zmasakrowane ciało wyłowione zostało z zalewu we 
Włocławku.

Generałowie dali
przyzwolenie

Ksiądz Stefan Niedzielak był 
kapelanem Armii Krajowej, 
uczestnikiem powstania war-
szawskiego i duszpasterzem 
Rodzin Katyńskich.

 W lipcu 1981 roku z jego 
inicjatywy na Cmentarzu 
Powązkowskim wzniesio-
ny został Krzyż Katyński, 
który niemal natychmiast 
został zniszczony przez 
Służbę Bezpieczeństwa. Za 
odwagę, działalność opozy-
cyjną i niepodległościową ks. 
Niedzielak był nieustannie 
szykanowany i zastraszany 
przez SB. Wielokrotnie po-
dejmowano próby pobicia go 
lub porwania. Został zamor-
dowany przez nieznanych 
sprawców w nocy z 19 na 
20 stycznia na plebanii na 
Powązkach.

Śledztwo umorzono, 
przyjmując wersję o „upad-
ku z fotela”. Jednak w nie-
znanych okolicznościach 
zaginęły materiały z sekcji 
zwłok i ślady zabezpieczone 
na miejscu zbrodni. Ksiądz 
Stefan Niedzielak bardzo 
często nazywany jest ostat-
nią ofi arą Katynia.

Kilka dni po śmierci ks. 
Niedzielaka, 30 stycznia 
1989 roku znaleziono ciało 
ks. Stanisława Suchowolca. 

Sekcja zwłok wykazała, że 
kapelan białostockiej „Soli-
darności” zginął w pożarze 
swojego mieszkania. Zatruł 
się tlenkiem węgla. Zgon na-
stąpił najprawdopodobniej 
nad ranem. Dochodzenie 
w sprawie śmierci ks. Su-
chowolca bardzo szybko 
zostało oddalone, ponieważ 
prokuratura nie „dopatrzyła 
się udziału osób trzecich w 
podpaleniu mieszkania”. W 
styczniu 2006 roku prokura-
torzy z lubelskiego oddziału 
IPN oświadczyli, że ponad 
wszelką wątpliwość ks. Sta-
nisław Suchowolec został 
zamordowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa.

Ciało księdza Sylwestra 
Zycha znalezione zostało 11 
lipca tego samego roku w pobli-
żu przystanku autobusowego 
w Krynicy Morskiej. Dwa lata 
wcześniej kapłan sporządził 
testament, w którym napi-
sał m.in. „Czuję, że zbliża się 
mój dzień – czas spotkania z 
Panem, który uczynił mnie 
swoim kapłanem... Solidarnym 
sercem jestem ze wszystkimi, 
którzy dążą do Polski wolnej 
i niepodległej.... Niech dobry 
Bóg was błogosławi i sprawi, 
abyśmy mogli spotkać się na 
gruzach komuny...” 

Ks. Zych napisał te słowa 
po wyjściu z więzienia, gdzie 
odsiadywał kilkuletni wyrok 

za „przynależność do niele-
galnej organizacji zbrojnej”. 
Kilka lat wcześniej los związał 
go z grupą młodych chłop-
ców, którzy chcieli walczyć 
o wolną Polskę. Na skutek 
nieszczęśliwego zbiegu oko-
liczności chłopcy ci śmiertel-
nie ranili milicjanta. Śmierć 
księdza Zycha miała być ze-
mstą służby bezpieczeństwa 
za tamto wydarzenie.

SB interesowała się nim 
od początku kapłaństwa. 
Znany był m.in. z akcji wie-
szania krzyży w szkołach. 
Nieustannie inwigilowany 
i zastraszany przeczuwał 
swoją tragiczną śmierć.

AK

W przededniu zmian na scenie politycznej i upadku komunizmu w Europie, z rąk 
tzw. nieznanych sprawców zginęli księża: Stefan Niedzielak, Stanisław 
Suchowolec i Sylwester Zych.

Rok 1989 – triada zbrodni na kapłanach

26 litrów krwi oddali dla po-
szkodowanych górników w 
wypadku w rudzkiej kopalni 
Wujek-Śląsk pracownicy Za-
kładu Górniczego „Sobieski” 
w Jaworznie. 

Akcję krwiodawstwa zor-
ganizowali związkowcy z 
zakładowej „Solidarności”, 
do której już wkrótce po wy-
padku zgłosiło się kilku pra-
cowników zainteresowanych 
oddaniem krwi dla rannych 
w metanowej katastrofi e.   

– Skontaktowaliśmy się z 
Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach i ustaliliśmy 
dogodny termin przyjazdu 
do Jaworzna specjalistyczne-
go autokaru do pobierania 
krwi. Poinformowano nas 
również, że krew dla poszko-
dowanych potrzebna będzie 
bardzo długo, zwłaszcza przy 
zabiegach przeszczepów skóry 
– mówi Waldemar Sopata, 
przewodniczący „Solidarno-
ści” w ZGE „Sobieski”.

Chętnych do oddania krwi 
było bardzo dużo. Górnicy z 
ZG „Sobieski” oblegali spe-
cjalistyczny autokar. Ogółem 
do oddania krwi zgłosiło się 
72. osoby. Badania wykaza-
ły, że 68 z nich mogło być 
dawcami. 

– Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni wszystkim, któ-
rzy podzielili się darem życia 
z górnikami poszkodowa-
nymi w wypadku w kopal-
ni Wujek- Śląsk. Za pomoc 
w przeprowadzeniu akcji 
dziękujemy również ekipie 
z Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kato-
wicach, panu Antoniemu 
Rutkowskiemu, przedsta-
wicielowi Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Jaworznie 
oraz dyrekcji ZG Sobieski za 
udostępnienie parkingu przy 
Szybie Piłsudski. 

Dla wszystkich serdeczne 
Bóg zapłać – mówi Walde-
mar Sopata.

BEA

Górnicy przekazali 
górnikom dar życia

„Solidarność” z kopalni „Śląsk” utworzyła konto, 
na którym gromadzone są środki fi nansowe prze-
znaczone na pomoc rodzinom poszkodowanych 
górników, członków zakładowej „Solidarności”. 
Za wszystkie wpłaty związkowcy serdecznie dziękują.
nr konta: 52 1050 1331 1000 0090 6962 7330

Informujemy, że w TŚD z 9 października został błędnie poda-
ny numer konta. Za niezamierzoną pomyłkę przepraszamy.

Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko nie mógł 
zostać zamordowany 
bez wiedzy i woli 
Jaruzelskiego
i Kiszczaka.

Oferta dla wszystkich organizacji zakładowych
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”.

Ponad 33% rabatu na dwie znakomite pozycje wydawnictwa 
Biały Kruk:
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 1947-1984, Walka, 
Męczeństwo, Pamięć” – jedyny w Polsce album biografi czny 
upamiętniający 25. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki. 
Książka stanowi wkład do starań o wyniesienie Sługi Bożego, 
ks. Jerzego, na ołtarze.
Album w specjalnej hurtowej cenie 59 zł, zamiast detalicznej 89 zł.

oraz
„Niezłomni. Wspólne dzieje Kardynała 
Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia” – drugie 
wydanie albumu o dwóch nieugiętych kardy-
nałach, wielkich kapłanach i patriotach.
Unikatowe zdjęcia i wstęp autorstwa kardynała 
Karola Wojtyły.
Tu również specjalna hurtowa cena 59 zł, 
zamiast 89 zł

Obie pozycje można zamawiać w Biurze Administracyjnym 
ZR Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” albo bezpośrednio 
w wydawnictwie BIAŁY KRUK Sp. z o.o. ul. Szwedzka 38, 
30-324 Kraków, tel./fax:012 260 32 40, www.bialykruk.pl, 
e-mail:  handlowy@bialykruk.pl.

Pracownicy z ZG Sobieski oddali 26 litrów krwi dla poparzonych 
górników  w wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Foto: TŚD

Foto: internet

Ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Sylwester Zych
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D
o stolicy Pod-
lasia przyje-
chało blisko 
300 delegatów 
reprezentują-

cych wszystkie regiony i 
branże. Ponad 40 z nich 
wywodziło się ze Śląsko
–Dąbrowskiej „Solidar-
ności”. 

Tegoroczny Zjazd odby-
wał się w przededniu 25. 
rocznicy tragicznej śmierci 
ks. Jerzego Popiełuszki, po-
chodzącego z okolic Białe-
gostoku. Mottem obrad były 
słowa kapelana „Solidarno-
ści”: „ Zło dobrem zwycię-
żaj”. Jednym z honorowych 
gości Zjazdu była matka 

ks. Jerzego. Nie zapomnieli 
o tym delegaci z naszego 
regionu, którzy przekazali 
pani Mariannie Popiełuszko 
wykonaną z węgla figurkę 
św. Barbary. 

Pakiet antykryzysowy będzie 
zmieniony?
Z powodu choroby w Bia-
łymstoku nie mógł poja-
wić się prezydent Lech 
Kaczyński. Zastąpił go szef 
prezydenckiej Kancelarii. 
Przemawiając do delega-
tów Władysław Stasiak 
zapowiedział prace nad 
nowelizacją ustaw z tzw. 
pakietu antykryzysowe-
go. Zmiany mają nastąpić 

w sprawach dotyczących 
czasu pracy i terminów za-
wierania umowy o pracę. 
Szczegółów póki co nie 
znamy. 

Władysław Stasiak mówił, 
że lekarstwem na kryzys 
nie jest wykluczenie spo-
łeczne. Stasiak mówił, że 
lekarstwem na kryzys nie 
jest wykluczenie społeczne. 
„Lekarstwem na kryzys jest 
solidarność, jest aktywność, 
jest właśnie budowanie 
wspólnoty. Jak mówił, „w 
Polsce w pogardzie sta-
wia się warunki pracy”, 
a związki zawodowe są 
elementem ładu społecz-
nego w Polsce i są krajowi 

potrzebne. – Lekarstwem 
na kryzys jest solidarność, 
jest aktywność, jest właśnie 
budowanie wspólnoty. Nie 
ma przyszłości bez „Solidar-
ności” - mówił prezydencki 
minister. 

Obrady poprzedzi ła 
msza św. w białostockiej 
bazylice. Homilię wygło-
sił metropolita gdański 
abp Sławoj Leszek Głódź. 
Mówił w niej o zagroże-
niach dla współczesnej 
Polski: rozwarstwieniu płac, 
rekordowym niedożywie-
niu dzieci i załamywaniu 
się polityki prorodzinnej 
państwa. Wspomniał też 
o - podejmowanej w różny 

sposób i różnymi środkami 
– „krucjacie antyzwiązko-
wej”.– Ta krucjata anty-
związkowa trwa i przybiera 
różne formy” – podkreślił 
hierarcha. 

Wojna z „S” trwa już rok
To był ostatni zjazd przed 
przyszłorocznymi wyborami 
w związku. Przewodniczący 
Janusz Śniadek uznał mija-
jący rok za najtrudniejszy 
w jego kadencji. Szef Ko-
misji Krajowej przedstawił 
sprawozdanie z ostatnich 12 
miesięcy działalności związ-
ku. Omówił najistotniejsze 
działania z ostatniego roku: 
kampanie „Solidarność na 

kryzys”, „Dni Protestów 
Pracowniczych” i „Godna 
Praca – Godna Emerytura”. 
Przypomniał zorganizo-
waną pod koniec sierpnia 
zeszłego roku wielką mani-
festację w Warszawie. – Po 
tej manifestacji Platforma 
Obywatelska rozpoczęła 
cichą wojnę z „Solidar-
nością” – podkreślił Janusz 
Śniadek. 

Pomimo przyjęcia nieko-
rzystnej dla pracowników 
ustawy Śniadek uznał, że 
batalię o emerytury warto 
było toczyć. – Udało się po-
dwoić liczbę osób upraw-
nionych do tych świadczeń. 
Po drugie Platforma zoba-

Ułożenie relacji związku z rządem Platformy Obywatelskiej, wzrost liczby członków i pozycja „Solidarności” 
w społecznej gospodarce rynkowej – to główne tematy zeszłotygodniowych obrad Krajowego Zjazdu Delegatów 

NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

Krajowy Zjazd Delegatów: 
Nie ma przyszłości bez „Solidarności”

Poczet sztandarowy Śląsko-Dąbrowskiej „S” – od lewej Bogdan Biś, Grzegorz Kuźnicki i Mirosław Truchan Mottem obrad były sł. ks. Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”

Piotr Duda i Kazimierz Grajcarek przed jednym z głosowań Gościem obrad była matka ks. Jerzego – Marianna Popiełuszko – To był najtrudniejszy rok w mojej kadencji – mówił Janusz Śniadek
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czyła, że musi się liczyć z 
protestami społecznymi 
– mówił Śniadek, przypo-
minając równocześnie, że 
batalia o emerytury wciąż 
się toczy, ponieważ Związek 
zwrócił się do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbada-
nie zgodności zmienionej 
ustawy z konstytucją. 

Przewodniczący Komisji 
Krajowej nie zapomniał też 
o zorganizowanej 4 czerw-
ca wielkiej manifestacji w 
Katowicach. – Jechała tam 
platforma cudów ale dziś 
cudów Platformy boi się 
już cała Polska – powie-
dział Śniadek. 

Za priorytety w dal-
szej działalności związ-
ku Śniadek uznał przede 
wszystkim wzrost liczby 
członków związku. – Polsce
i Polakom potrzebna jest 
„Solidarność” silna, czyli 
liczna. Budowanie nowych 
organizacji to nasz priory-
tet – powiedział. 

Przewodniczący Komi-
sji Krajowej zapowiedział 
udoskonalenie komunikacji 
wewnątrzzwiązkowej. Już 
wkrótce uruchomiona bę-
dzie nowa strona Komisji 
Krajowej. Wystartuje też 
internetowa Wszechnica 
Solidarności – ogólnodo-
stępne archiwum „S”. 

Warto być związkowcem
Drugi dzień obrad delega-
ci poświęcili na dyskusje 

panelowe oraz pracę nad 
dokumentami zjazdowy-
mi. Razem z ekspertami 
– dr Barbarą Fedyszak Ra-
dziejowską, dr Ryszardem 
Bugajem, prof. Juliuszem 
Gardawskim i Stephanem 
Portet związkowcy zasta-
nawiali się nad: organiza-
cją strukturą i rozwojem 
Związku wobec oczekiwań 
pracowników; społecz-
ną gospodarką rynkową 
oraz rolą „S” w budowaniu 
społeczeństwa obywatel-
skiego. 

W przyjętej uchwale 
uznali, że obowiązkiem 
członków „Solidarności” 
jest przekonanie pracow-
ników, którzy do Związku 
nie należą, dlaczego warto 
być związkowcem. „Pra-
cownikom potrzebne są 
związki zawodowe, bo to 
najskuteczniejsza forma 
ochrony, to narzędzie dzię-
ki któremu możemy czuć 
się bezpieczniej. Poprawa 
warunków pracy może się 
dokonać tylko wtedy, jeśli 
pracownicy będą licznie 
zorganizowani i gotowi 
do działania” - czytamy w 
uchwale KZD. Delegaci zo-
bowiązali Komisję Krajową 
do kontynuowania w 2010 
r. akcji „Zorganizowani 
mają lepiej” i opracowa-
niu programu akcji.

Jednym z tematów Zjaz-
du było bezpieczeństwo 
pracy. Delegaci domagają 

się od rządu, m.in. przyjęcia 
strategii na rzecz bezpie-
czeństwa pracy, noweli-
zacji ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, 
zapewniającą dostęp kon-
troli PIP bez żadnych ogra-
niczeń czasowych i bez 
wcześniejszego ostrzega-
nia oraz odpolitycznienia 
inspekcji pracy. Delega-
ci zobowiązali struktury 
Związku do zgłaszania do 
Komisji Krajowej przypad-
ków naruszania przepisów 
bhp. W oparciu o te infor-
macje Komisja Krajowa 
przygotuje „czarną listę” 
pracodawców.

Gdzie ta społeczna 
gospodarka rynkowa?
Delegaci dyskutowali rów-
nież na temat praktycz-
nej realizacji zapisanych 
w Konstytucji RP zasad 
społecznej  gospodarki 
rynkowej, które w Pol-
sce nie są realizowane. 
W efekcie zobowiązali Ko-
misję Krajową do przepro-
wadzenia odpowiednich 
analiz prawnych i przygo-
towania wniosku do Try-
bunału Konstytucyjnego 
w sprawie realizacji przez 
władze zasad społecz-
nej gospodarki rynkowej 
i praw socjalnych. 

Delegaci zajęli także sta-
nowiska m.in. w sprawie 
dyskryminacji związkow-
ców.

W związku z eliminowa-
niem związkowców „jako 
partnerów dialogu spo-
łecznego” „Solidarność” 
domaga się m.in. powo-
łania rzecznika dialogu 
społecznego. Miałoby to 
służyć skuteczniejszemu 
rozwiązywaniu konflik-
tów. Związkowcy chcą też 
zaostrzenia sankcji za naru-
szanie praw związkowych, 
szczególnie za blokowanie 
powstawania nowych orga-
nizacji związkowych.

Przyjęto również stano-
wiska w sprawie sytuacji w 
służbie zdrowia i energetyce. 
XXIII KZD NSZZ „Solidarność” 
wyraził również oczekiwanie 
dotyczące podpisania poro-
zumienia pomiędzy centra-
lami związkowymi szczebla 
europejskiego i krajowego w 
sprawie warunków wdrażania 
Pakietu Klimatyczno Energe-
tycznego przed rozpoczęciem 
jego realizacji. 

Najistotniejsze dokumenty 
zjazdowe opublikujemy w 
pełnej wersji w kolejnym 
numerze TSD. 

Ze względu na przypada-
jącą w przyszłym roku 30. 
rocznicę powstania NSZZ 
„Solidarność” delegaci zde-
cydowali również o ogło-
szeniu roku 2010 - Rokiem 
NSZZ „Solidarność”. 

WOJCIECH GUMUŁKA
DZIAŁ INFORMACJI KK

foto: Wojciech Obremski, Marek 
Jurkowski

Od lewej Zdzisław Goliszewski, Mariusz Hoff mann i Damian Kochoń Od prawej Krzysztof Leśniowski, Roman Brudziński, Adam Byzdra i Dominik Kolorz

Bożena Borys-Szopa – tym razem jako gość KZD

Jeżeli kapitalizm i ka-
pitaliści nie biorą pod 
uwagę ludzi pracy, za-
wsze na tym w końcu 
przegrywają. To jest 
reguła, która się po-
wtarza – mówił pod-
czas obrad Jerzy Buzek, 
który był gościem 
pierwszego dnia KZD. 

Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego 
zapewnił, że zna proble-
my związków zawodowych 
w Polsce. – Wiem, jak to 
jest kiedy nie ma dialogu. 
My ten dialog wywalczyli-
śmy. Doskonale wiemy, co 
znaczy europejski model 
społeczny i takiego modelu 
chcemy. To jest zabieganie 
o godziwą płacę za godzi-

wą pracę, to jest zabiega-
nie o prawdziwe wsparcie 
dla rodziny - mówił Buzek, 
który podkreślał, że wciąż 
czuje się z „Solidarnością” 
mocno związany.

Jerzy Buzek mówił do 
delegatów, że nie ma sta-
rej i nowej „Solidarności”. 
„Jest jedna Solidarność, ale 
mamy świadomość, że jest 
inna, bo inna jest Polska” – 
powiedział przewodniczący 
UE. „To jest ten sam zwią-
zek zawodowy zrodzony 
z poczucia godności
i walki o honor i ten zwią-
zek przyniósł wolność nie 
tylko naszej ojczyźnie, ale 
i całej części Europy i prze-
obraził myślenie świata” – 
dodał Buzek. 

PIOTR DUDA, 
szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności”:

To był ostatni zjazd 
przed wyborami, więc nie 
można było oczekiwać, że 
przyniesie jakąś wielką 
rewolucję. Mimo to nie-
które jego efekty oceniam 
pozytywnie. Na przykład 
część przyjętych dokumen-
tów zjazdowych poświę-
conych konieczności pracy 
nad uzwiązkownieniem. Czy 
uchwała w sprawie bez-
pieczeństwa pracy: coraz 
częściej ostatnio, zwłasz-

cza po tragedii na kopalni 
Śląsk, związki zawodowe są 
obwiniane o lekceważenie 
tej tematyki. To skandal. Ta 
uchwała porządkuje nasze 
dokonania w tym zakre-
sie, mam nadzieję, że je 
wzmocni.

Ważną nowością podczas 
obrad były dyskusje panelo-
we poświęcone kluczowym 
wyzwaniom, przed którymi 
stoi „Solidarność”. Choćby 
kwestie struktury związku 
– ile ma być regionów, jaka 
ma być rola branż? Tę dys-
kusję trzeba kontynuować. 

Gościem Zjazdu był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
Piotr Bienek dziękował delegatom za wsparcie 
udzielone ofi arom wybuchu metanu w KWK Śląsk
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W 
gospodar-
stwach do-
mowych, 
w przeli-
czeniu na 

jednego mieszkańca, ze-
braliśmy zaledwie 1,48 kg 
zużytego sprzętu, podczas 
gdy norma przyjęta przez 
UE może wynosić nawet 4 
kg. Taki zapis znalazł się w 
dyrektywie 2002/96/WE o 
zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym.

W 2008 roku w Pol-
sce do użytku wprowa-
dzonych zostało ponad 
564 tysięcy ton nowego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Blisko 
połowę tej masy stano-
wiły „wielkogabarytowe 
urządzenia gospodarstwa 
domowego”, m.in. pralki, 
zmywarki, chłodziarki, 
kuchenki i mikrofalówki. 
Urządzanie z tzw. grupy 
„sprzęt teleinformatyczny i 
telekomunikacyjny” znala-
zły się na drugim miejscu. 
Oznacza to, że do użytku 
trafiło blisko 74 tysiące ton 
nowych telefonów, faksów, 
kserokopiarek i sprzętu 
komputerowego.

W użytkowaniu znala-
zło się również ponad 70 
tysięcy ton „sprzętu audio-
wizualnego”, do którego 
zaliczane są m.in. radia, 
telewizory, sprzęt wideo
i kamery. Ostatnie miejsce 
w tej klasyfikacji zajęły 
urządzenia, określane jako 
„sprzęt medyczny”.

Ty m c z a s e m  w  t y m 
samym czasie zebrano 
zaledwie 56 tys. ton sta-
rych i zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicz-
nych. (Najwięcej w grupie 
pierwszej, tzw. „wielko-
gabarytowych urządzeń 
gospodarstwa domowe-
go). To zaledwie 10 proc. 
sprzętu wprowadzonego 
do użytku. Ponad 36 ty-
sięcy ton tego sprzętu ze-
brano w gospodarstwach 
domowych.

Zasady gospodarki sprzę-
tem elektronicznym i elek-
trycznym zostały dostoso-
wane do prawa unijnego. 
Reguluje je znowelizowa-
na ustawa z 21 paździer-
nika 2008 roku. Nowela 
wprowadziła m.in. kilka 
nowych definicji, a część 
dotychczas funkcjonują-
cych znacznie zmieniła. 

Przede wszystkim, w opar-
ciu o ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej 
zmieniona została definicja 
przedsiębiorcy oraz defi-
nicja podmiotów odpo-
wiedzialnych za zbieranie 
zużytego sprzętu. 

Obowiązek ten należy 
do gminnych jednostek 
organizacyjnych, prowa-
dzących działalność w za-
kresie zbierania odpadów 

komunalnych. Odpowie-
dzialni są za niego także 
przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakre-
sie odbierania odpadów 
komunalnych oraz sprze-
dawcy detaliczni i hurtowi. 
Do tych podmiotów dołą-
czone i zdefiniowane zosta-
ły zakłady przetwarzania, 
punkty serwisowe, a także 
punkty skupu złomu. 

Dokładnie określona 
została również definicja 
„wprowadzającego sprzęt” 
i „sprzętu wprowadzonego 
do obrotu”. Odnosi się ona 
do odpłatnego lub nieod-
płatnego udostępnienia 
sprzętu po raz pierwszy na 
terenie państwa członkow-
skiego UE lub Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu.

Kolejna istotna zmiana 
związana jest z ustaleniem 
poziomu zbierania zużyte-
go sprzętu pochodzącego z 
gospodarstw domowych, 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Z tą zmianą 
łączy się kolejna dotycząca 
tzw. „degresywnych stawek 
opłat produktowych”. 

Ustawa wprowadzi-
ła ponadto duże zmiany 
w obszarze uwidaczniania 
kosztów gospodarowania 

odpadami w cenie produk-
tu. Na wprowadzających 
sprzęt nałożyła również 
obowiązek przeprowadza-
nia publicznych kampanii 
edukacyjnych i podejmo-
wania wszelkiego rodzaju 
inicjatyw prowadzących do 
podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa 
w zakresie właściwego po-
stępowania z odpadami. 
Znowelizowana ustawa 
proponuje także, by orga-
nizacje zajmujące się od-
zyskiem przeznaczały 5 
proc. swoich przychodów 
na publiczne kampanie 
edukacyjne.

AGNIESZKA KONIECZNY

Ustawa o zużytym 
sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym 
nakłada na podmioty 
obowiązek przygo-
towywania raportów 
i przekazywania ich 
Głównemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska 
W tych raportach powin-
ny się również znaleźć 
informacje dotyczące 
ilości zużytego sprzętu 
poddanego przetwarza-
niu, odzyskowi i unie-
szkodliwianiu.

Z raportu Głównego Inspektora Środowiska wynika, że mimo dwuletniego 

okresu przejściowego, Polska w dalszym ciągu nie spełnia unijnych 
norm w zakresie gospodarki sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

To niedobrze, 
że przybywa nam
sprzętu RTV i AGD

W 2008 roku 
w Polsce 
wprowadzono 
do użytku łącznie 
ponad 564 tys. 
ton sprzętu 
elektrycznego
i elektronicznego. 
W tym samym 
czasie zebrano tylko 
56 tys. ton zużytego 
sprzętu – to dane 
z raportu Głównego 
Inspektora Środowiska 
o funkcjonowaniu 
systemu gospodarki 
sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym za 
2008 rok.

W Wodzisławiu Śląskim rusza 
pilotażowy program budowy 
przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Jeżeli zakończy 
się sukcesem, w przyszło-
ści może posłużyć za wzór 
innym gminom województwa 
śląskiego.

Inicjatorem tego projektu 
jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, 
który udzielił gminie Wodzisław 
Śląski preferencyjnej pożycz-
ki w wysokości do 60.000 zł. 
Środki przeznaczone zostaną 
na dotacje dla właścicieli pry-
watnych domów na budowę 
bezpiecznych i szczelnych in-
stalacji. Pieniądze z pożyczki 
mają stanowić 56 proc. kosz-
tów projektu.

– Realizacja tego zadania 
polegać będzie na budowie 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków tam, gdzie powstanie 
sieci kanalizacji sanitarnej z 
przyczyn technicznych i eko-
nomicznych jest nieopłacalne 
i nieplanowane. Znajdujący 
się obecnie w takiej sytuacji 
mieszkańcy Wodzisławia ko-
rzystają z bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości 
ciekłe, które często okazują 
się już nieszczelne – informuje 
WFOŚiW. – Ostatnie analizy 
wody ze źródła położonego 
na terenie miasta przy ul. Ba-
talionów Chłopskich wykaza-
ły dużą ilość bakterii coli oraz 

wysoką zawartość azotanów, 
co świadczy o poważnym 
zanieczyszczeniu wód pod-
ziemnych. Podobnie skażone 
zostały także pozostałe źródła 
wody, z których korzystają 
mieszkańcy miasta 

Tym problemem samorzą-
dowcy zajmowali się już w 
kwietniu br. Wówczas uchwalo-
ny został gminny program bu-
dowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Zgodnie z nim 
do końca 2012 roku powstanie 
110 takich oczyszczalni. Insta-
lacja dziesięciu z nich powinna 
zostać zakończona jeszcze w 
tym roku.

– Jest duża szansa na to, że 
jeśli uda się zrealizować ten 
wodzisławski program, stanie 
się on inspiracją i wzorem dla 
innych gmin województwa ślą-
skiego starających się o wspar-
cie Funduszu dla budowy po-
dobnych małych oczyszczalni 
„dla Kowalskiego” – czytamy 
na stronie Funduszu.

AGA

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w 
Wodzisławiu Śląskim ma 
doprowadzić do dostosowa-
nia gospodarki wodno-ście-
kowej gminy do standardów 
sanitarno-ekologicznych 
obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej.

EkoAktywni 2009
Do 16 listopada br. można 
nadsyłać zgłoszenia do ko-
lejnego konkursu ekologicz-
nego ogłoszonego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

– Konkurs EkoAktywni 
2009 skierowany jest do regio-
nalnych i ponadregionalnych 
organizacji pozarządowych, 
prowadzących działalność lub 
realizujących programy z za-
kresu edukacji ekologicznej, 

ochrony przyrody, profi laktyki 
zdrowotnej dzieci z terenów o 
przekroczonych standardach 
jakości środowiska – infor-
muje Fundusz.

Konkurs ma zachęcić orga-
nizacje do zwiększonej dzia-
łalności w zakresie szeroko 
pojętej ekologii i nagrodzenie 
za prowadzoną dotychczas 
działalność. Więcej informacji 
znajduje się na stronach inter-
netowych WFOŚiGW.

AK

Oczyszczalnia 
dla Kowalskiego

Foto: internet

Do końca 2012 roku w gminie Wodzisław Śląski zainstalowanych 
zostanie 110 przydomowych oczyszczalni ścieków

Sprzedawcy hurtowi i detaliczni również są odpowiedzialni za zbiórkę zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

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.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w II kwartale 2009 r.):  3.081,48 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2009 r.):  575,00 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2009 r.):  675,10 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2008 r.):  2.578,26 zł
»  Przychód niezmniejszający świadczeń emerytów, 

którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
do 2.157,10 zł (równowartość 70% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zmniejszający świadczenia emerytów, którzy 
nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): powyżej 
2.157,10 zł do 4.006,00 zł (od 70% do 130% przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

»  Przychód zawieszający wypłatę świadczenia emerytów, 
którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni): 
powyżej 4.006,00 (powyżej 130% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2009 r.)

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

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

Pracownik, co do którego 
zachodzi uzasadnione podej-
rzenie, że jest pod wpływem 
alkoholu lub że spożywał 
alkohol w czasie pracy, nie 
może być dopuszczony do 
pracy. Wynika to z zapisów 
ustawy z 26 października 
1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1231 
ze zm.).

Zgodnie z art. 17 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, na żądanie pracow-

nika, którego stan trzeźwości 
wzbudza wątpliwości, może 
zostać przeprowadzone ba-
danie jego stanu. Dotychczas 
badania takie, wykonywane 
przy użyciu alkomatu lub 
badanie krwi, moczu, wy-
konywane były na koszt 
zakładu pracy.

Projekt opracowanej przez 
Ministerstwo Zdrowia nowe-
lizacji ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi oraz nie-
których innych ustaw, który 
został przekazany 28.09.2009 
r. do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów celem skierowania 
pod obrady Komitetu Rady 
Ministrów, ma doprecyzować, 
w jakim przypadku kosztami 
badań zostanie obciążony 
pracodawca, a kiedy koszty 
poniesie pracownik.

Zgodnie z art. 1 pkt 17 
projektu ustawy: jeśli pra-
cownik spożywał alkohol 
w czasie pracy lub przepro-
wadzone badanie wykaże, 
że pracownik jest w stanie 
po użyciu alkoholu, koszty 
badania poniesie pracownik. 
Pracodawca będzie zobowią-
zany do opłacenia kosztów 

badań w szczególności, kiedy 
przeprowadzone badania 
wykażą, iż pracownik jest 
trzeźwy.

 Pracownik, który stawi 
się nietrzeźwy do pracy lub 
spożywa alkohol w czasie 
pracy, oprócz poniesienia 
kosztów badań stwierdza-
jących jego stan trzeźwości 
może zgodnie z art. 108 § 2 
Kodeksu pracy zostać uka-
rany przez pracodawcę karą 
pieniężną.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Z
godnie z art. 3 ust. 
1 ustawy z dnia 30 
października 2002 
r. o ubezpieczeniu 
społecznym z ty-

tułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych: „Za 
wypadek przy pracy uważa 
się nagłe zdarzenie wywo-
łane przyczyną zewnętrzną 
powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku 
z pracą:
 1. podczas lub w związku 

z wykonywaniem przez 
pracownika zwykłych 
czynności lub poleceń 
przełożonych; 

2. podczas lub w związku 
z wykonywaniem przez 
pracownika czynności na 
rzecz pracodawcy, nawet 
bez polecenia; 

3. w czasie pozostawania 
pracownika w dyspozycji 
pracodawcy w drodze mię-
dzy siedzibą pracodawcy 
a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy”. 
 Od uznania danego zda-

rzenia za wypadek przy pracy 
zależy prawo do niektórych 
świadczeń (jednorazowe od-
szkodowanie, renta z tytułu 
niezdolności do pracy) lub 
ich wysokość.

W orzecznictwie sądów 
powszechnych przyjęła się 

teza, że przez pojęcie „przy-
czyny zewnętrznej” – w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych 
– rozumieć należy nie tylko 
działanie sił przyrody (np. 
uderzenie pioruna), ruch ma-
szyn, urządzeń itp., ale także 
zachowanie innego pracow-
nika lub nadmierny wysiłek 
fi zyczny czy stres samego 
pracownika poszkodowane-
go i jego energię wkładaną w 
proces pracy, prowadzące do 
zawału serca (tak chociażby 
wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 30 czerwca 1999 r., II 
UKN 22/99, oraz uchwała 
SN z dnia 11 lutego 1963 r., 
III PO 15/62).

 Co istotne, przy kwalifi -
kowaniu danej okoliczności 
jako „przyczyny zewnętrz-
nej” ważne jest, aby dana 
okoliczność stanowiła przy-
czynę sprawczą, nie musi być 
to jednak przyczyna jedyna 
(tak wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 15 grudnia 1998 r., 
II UKN 380/98).

 Innymi słowy, aby uznać 
zawał serca za wypadek przy 
pracy, nie jest konieczne 
udowodnienie, że wysiłek 
fizyczny czy stres doty-
kający pracownika bez-
pośrednio przed zawałem 
były jedyną przyczyną tego 
zdarzenia, zupełnie nieza-
leżną np. od ogólnego, nie 
najlepszego stanu zdrowia 
pracownika.

 Tymczasem Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych prak-
tycznie w każdym przypad-
ku zawału serca pracownika 
w czasie pracy kwestionuje 
status takiego zdarzenia 
jako wypadku przy pracy, 
argumentując, że zawał 
serca nie jest „przyczyną 
zewnętrzną”, tylko zdarze-
niem wynikającym ze stanu 
zdrowia, właściwości samego 
człowieka (pracownika), co 
prowadzi do częstych sporów 
sądowych na tym tle.

 Niedawno Sąd Najwyż-
szy po raz kolejny stanął po 
stronie pracowników (ubez-
pieczonych), wskazując, że 
stres może stanowić „przy-
czynę zewnętrzną” wypadku 
przy pracy w postaci zawału 
serca. Stres ten jednak musi 
być szczególnie nasilony 
w danym momencie, sta-
nowić wynik niezwykłych 
dla danej osoby okoliczno-
ści. Zawał serca, który miał 
miejsce przy wykonywaniu 
normalnych obowiązków 
zawodowych, może nie 
zostać uznany przez sąd 
za wypadek przy pracy 
(wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 14 stycznia 2009 r., 
III UK 56/08).

 KAROL JOKIEL
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Zawał serca może stanowić 
wypadek przy pracy

Koszty badań nietrzeźwych pracowników

Informacja Regionalnej
Komisji Wyborczej
Regionalna Komisja Wyborcza przypomina organiza-

cjom zakładowym i międzyzakładowym, że zgodnie 

z Uchwałą KK nr 2/09 ws. kalendarza wyborczego na 

kadencję 2010 – 2014 wyboru władz organizacji 
zakładowej, międzyzakładowej oraz zakłado-
wej organizacji koordynacyjnej można dokonać 
w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 
2010 r. Natomiast zgodnie z Uchwałą ZR nr 13/2009 

od dnia 01.10.2009 r. można za zgodą RKW rozpocząć 

procedurę wyborczą (przygotowanie do zebrania wy-

borczego) w szczególności poprzez: 

– powołanie zakładowej/ międzyzakładowej komisji 

wyborczej,

– wyznaczenie okręgów wyborczych,

– przeprowadzenie wyborów delegatów na zakłado-

we/międzyzakładowe zebranie delegatów.

Regionalna Komisja Wyborcza przypomina rów-

nież, że przygotowanie i przeprowadzenie wyborów 

jest zadaniem komisji zakładowej/międzyzakładowej 

lub zakładowej/międzyzakładowej komisji wyborczej. 

RKW natomiast nadzoruje wybory w organizacjach 

związkowych.

Informacji i odpowiedzi na pytania związane 

z wyborami udzielają:

• Bogdan Biś – Przewodniczący RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 230; 601 516 165

• Krzysztof Hus – Z-ca Przewodniczącego RKW, 

tel. 032 353 84 25 w. 428; 693 410 281

• Jadwiga Piechocka – Z-ca Przewodniczącego 

RKW, tel. 032 353 84 25 w. 428; 509 659 721

• Robert Odyjas – Sekretarz RKW, tel. 032 353 84 25 

w. 107; 603 661 200

lub e-mail: zagraniczne@solidarnosc-kat.pl, 

lub region@solidarnosc-kat.pl.

Foto: internet

Jedną z przyczyn zawału może być stres w pracy
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N
a razie orga-
nizacja liczy 
niewielu człon-
ków.  Pracow-
nicy sklepu są 

ostrożni. Swoje członkostwo 
w związku uzależniają od 
ofi cjalnej reakcji pracodawcy 
na wiadomość, że w fi rmie 
rozpoczął działalność zwią-
zek zawodowy. 

O utworzeniu w zakładzie 
„Solidarności” związkowcy 
poinformowali pracodawcę 
pocztą elektroniczną. Teraz 
oczekują na jego odpowiedź, 
którą zgodnie z ich wiedzą, 
przesłał listownie. Dla nich 
niezwykle ważne jest, czy 
pracodawca będzie traktować 
przedstawicieli „Solidarno-
ści” jak partnerów, czy też 
wybierze wojenną ścieżkę. 
Gdyby ziścił się ten drugi 
scenariusz, to związkowcy 
nie ukrywają, że będą liczyć 
na merytoryczną pomoc 
działaczy z Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego. 

Na razie jednak nie mają 
czarnych wizji - Nasz pra-
codawca wciąż podkreśla, 
że w pracownikach zawsze 
należy dostrzegać ich czło-
wieczeństwo, a nie trak-
tować ich przedmiotowo. 
Dlatego mamy nadzieję, że 

potraktuje nas jak partne-
rów – mówią.

Inicjatorem założenia 
związku w JYSK– jest Prze-
mek Kowalski, który przy-
znaje, że „Solidarnością” 
obciążony jest genetycznie. 
Jego ojciec był delegatem na 
I Zjazd Krajowy, w stanie 
wojennym był internowany, 
a po 1989 r. otrzymał status 
pokrzywdzonego. To on w 
rozmowach z synem o spra-
wach zawodowych zasuge-
rował utworzenie w JYSKu 
związku zawodowego. 

Młodzi związkowcy chcą 
mieć większy wpływ na wa-
runki pracy i płacy w fi rmie, 
a zwłaszcza na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych. – Wprawdzie istnieje 
jego regulamin, ale nie wiemy, 
na jakie cele przeznaczane są 
pieniądze z funduszu. Chce-
my dowiedzieć się np., na ja-
kich zasadach przyznawane 
są pożyczki dla najuboższych 

pracowników – mówi Prze-
mek Kowalski.

O rozpoczęciu działal-
ności młodzi związkow-
cy poinformowali również 
markety sieci JYSK w całej 
Polsce. Mają jednak obawy, 
że ta wiadomość mogła nie 
dotrzeć do wszystkich pra-
cowników.

– Rozesłaliśmy ją mai-
lami i podejrzewamy, że 

niektóre mogły zostać usu-
nięte przez kierownictwo. 
Ale pracownicy JYSK-u 
z całego kraju, którzy do-
wiedzieli się o działalności 
związku, dzwonili do nas z 
gratulacjami i zgłaszali chęć 
przystąpienia w niedale-
kiej przyszłości do naszej 
organizacji – opowiadają 
związkowcy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Piłkarze z kopalni Borynia 
zwyciężyli w solidarnościo-
wym VII Turnieju w Halowej 
Piłce Nożnej im. Kazimie-
rza Zachnika, rozegranym 
tradycyjnie w Jaworznie. 
Gospodarze, którzy już pięć 
razy wygrywali zawody, tym 
razem musieli zadowolić się 
tylko 3 miejscem.

Zwycięzcy z Jastrzębia 
w finale pewnie pokonali 
drużynę  Baildon Katowice 
4:1. W finale pocieszania 
zawodnicy z Sobieskiego 
rozgromili zespół Poczty 
Polskiej z Katowic aż 6:0. 
Zapowiedzieli, że za rok od-
zyskają tytuł mistrza.

Do tegorocznych rozgry-
wek zgłoszonych zostało 

osiem drużyn. Po zaciętych, 
pełnych emocji pojedynkach 
królem strzelców został Mar-
cin Jarząbek z Zakładu Górni-
czego Sobieski a najlepszym 
bramkarzem Paweł Kustra 
z drużyny Baildonu.

– W końcu przerwana zo-
stała passa piłkarzy z Jaworzna 
– żartował przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidar-
ności”, wręczając zwycięzcom 
puchary i medale. Piotr Duda 
pogratulował zawodnikom 
wysokiej sportowej formy, 
a organizatorom, kolejnego, 
sprawnie przeprowadzonego 
turnieju. Wszystkim uczestni-
kom podziękował za wspólnie 
spędzony czas.

AK

Związkowcy z „Solidarno-
ści” z Opla nie zamierzają 
komentować niesprawdzo-
nych medialnych doniesień 
o fi nansowej pomocy, którą 
rzekomo miałby udzielić 
gliwickiej fabryce polski 
rząd. Zachowują wobec 
nich zdrowy dystans. 

– Zachowujemy spokój 
i nie podniecamy się tymi 
sensacjami. Najpierw musi-
my zobaczyć efekty rzeko-
mej pomocy, a póki co, nie 
będziemy mówić o czymś, 
co nie jest pewne – mówią 
związkowcy.

Na razie w General Mo-
tors pewne jest, że nowy in-
westor, kanadyjska Magna, 
będzie wprowadzać w kon-
cernie oszczędności kosz-
tem jego pracowników. We 
wszystkich fabrykach Opla 
na świecie planowane są 
zwolnienia blisko 10,5 tys. 
pracowników oraz znaczna 
redukcja kosztów pracow-
niczych. W tylko w gliwi-
ckim zakładzie zakładane 
są  zwolnienia 181 osób i 
oszczędności na kwotę 5,5 
mln euro rocznie.

– Mamy jednak nadzie-
ję, że inwestor odstąpi od 

tego czarnego scenariusza. 
Przecież jesteśmy już po 
restrukturyzacji, w wyniku 
której wielkość zatrudnie-
nia została dostosowana 
do potrzeb produkcyjnych. 
Teraz staramy się przekonać 
inwestora, by uznał poczy-
nione przez nas wcześniej 
oszczędności. Z sytuacją 
naszego zakładu zapozna-
liśmy również Europejską 
Radę Pracowniczą – relacjo-
nuje Mirosław Rzeźniczek, 
wiceprzewodniczący zakła-
dowej „Solidarności”.      

W prowadzonych roz-
mowach z przedstawicie-
lami Magny związkowcy 
przekonują również, że z 
ekonomicznego punktu wi-
dzenia, w gliwickim Oplu 
opłaca się produkować, bo 
jest to w miarę tani zakład. 
W przypadku nieodwołalnej 
decyzji inwestora o redukcji 
zatrudnienia, zapowiadają, 
że będą negocjować z zarzą-
dem fabryki wprowadzenie 
programu dobrowolnych 
odejść, który gwaranto-
wałby pracownikom kilku-
nastomiesięczne odprawy 
fi nansowe. 
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Związek wchodzi do 
kolejnego marketu

Czy polski rząd 
wesprze Opla?

Zamieszanie 
z premiami

Piłkarze z Boryni najlepsi. 
Koniec dominacji Sobieskiego

Wyniki turnieju:
Grupa A
ZG Sobieski – KWK Bielszowice 6:0
Huhtamaki – Poczta Polska Katowice 0:5
ZG Sobieski – Huhtamaki 5:0
KWK Bielszowice – Poczta Polska 2:3
ZG Sobieski – Poczta Polska Katowice 2:0

KWK Bielszowice – Huhtamaki 5:0
Grupa B
KWK Borynia - KWK Bielszowice II 3:0
Huta Baildon - KWK Mysłowice 2:0
KWK Borynia – Huta Baildon 3:2
KKW Bielszowice II – KWK Mysłowice 0:2
KWK Borynia – KWK Mysłowice 1:2 
KWK Bielszowice II – Huta Baildon 0:2

Półfi nały:
ZG Sobieski – KWK Borynia 2:2, karne 4:5
Poczta Polska Katowice – Huta Baildon 3:3, 
karne 1:3
Mecz o 3 miejsce:
ZG Sobieski – Poczta Polska Katowice 6:0
Finał:
KWK Borynia – Huta Baildon 4:1 

Podpisaniem protokołu roz-
bieżności zakończyły się 
mediacje w Odlewni Żeliwa 
w Zawierciu. Tym samym nie 
udało się zakończyć trwające-
go od lipca płacowego sporu 
zbiorowego w zakładzie. 

Przedstawiciele dyrekcji 
odmówili wypłacenia na-
leżnych, chociaż dziwnym 
trafem nienaliczonych, za-
ległych premii motywacyj-
nych, gdyż nie przewiduje 
tego „skorygowany plan 
techniczno-ekonomiczny”, 
który ustalił samodzielnie za-
rząd spółki. Taki dyktat był 
nie do przyjęcia dla strony 
związkowej. Szczególnie, że 
obowiązujący w odlewni cały 
czas regulamin premiowania 
przewiduje jedynie dwa wa-
runki przyznania premii mo-
tywacyjnej: realizację zadań 
planowych oraz uzyskanie 
przez firmę zysku netto. 
Według uzyskanych przez 
związkowców informacji ist-
niały przesłanki o spełnieniu 
obu warunków, mimo ryn-
kowych zawirowań.

– W państwie prawa 
przestrzegane powinny być 
wszystkie przepisy, rów-
nież regulamin premiowa-
nia, będący aktem prawa 
pracy – podkreśla Witold 
Siwek, przewodniczący „So-
lidarności” Odlewni Żeliwa 
w Zawierciu. – Warto też pa-
miętać, że podpis zobowiązuje. 

Również ten złożony przez 
zarząd spółki pod regulami-
nem premiowania.

– Można było dyskutować 
o wysokości premii, ale w 
żadnym wypadku nie można 
jej było arbitralnie likwido-
wać – dodaje Małgorzata 
Benc, szefowa zawierciań-
skiego Biura Terenowego 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”. – 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy 
pracownicy zgodzili się na 
inne  wyrzeczenia w imię 
poprawy sytuacji ekono-
micznej zakładu.

Podczas mediacji strona 
związkowa odstąpiła m.in. 
od żądania 5-proc. podwyż-
ki wynagrodzeń, którą pod 
koniec ubiegłego roku zapo-
wiedział (i nawet potwierdził 
podpisem) obecny prezes 
odlewni. Związkowcy zgo-
dzili się również na niższą 
(do 4,50/dzień zł) podwyż-
kę ekwiwalentu za posiłki 
profi laktyczne. Dotychczas 
wynosił on 1,70/dzień zł – co 
oznaczało, że owym „posił-
kiem” mogła być co najwy-
żej bułka z serem topionym. 
Oprócz szansy na nieco lepsze 
drugie śniadanie pracownicy 
odlewni otrzymali – razem 
z ostatnią wypłatą – ekwiwa-
lent za niepobraną w ciągu 
ostatnich trzech lat odzież 
i obuwie robocze, co też było 
jednym z punktów sporu. 

ZAW

Pod koniec września w markecie Jysk w Katowicach zarejestrowana 
została Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”.

Młodzi związkowcy 
chcą mieć większy 
wpływ na warunki 
pracy i płacy 
w fi rmie.

Przemek Kowalski (z prawej) i Adam Misz liczą, że pracodawca 
będzie traktować „Solidarność” w JYSK–u po partnersku

Foto: TŚD

Zwycięzcy turnieju – piłkarze z kopalni Borynia

Foto: TŚD


