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Grażyna Wyczyńska:  Dyrekcja 
zastrzegła, że w 2011 roku pensje 
pracowników będą mogły 
wzrosnąć tylko o 1 proc. » STRONA 3

Joanna Zętar: Gdyby nie było 
solidarnych ludzi, których łączyły 
ideały, łączyła chęć walki, to nie 
byłoby wolności. » STRONA 4

S
olidarność i pozostałe 
związki zawodowe 
działające Kompanii 
Węglowej stanowczo 
sprzeciwiają się zało-

żeniom i planom koncernu 
zawartym w „Strategii rozwoju 
i funkcjonowania Kompanii 
Węglowej SA w latach 2010 - 
2015 z perspektywą do roku 
2020”.  W zeszłym tygodniu 
przedstawiciele górniczych 
związków zawodowych, działa-
jących w Kompanii Węglowej, 
spotkali się z zarządem fi rmy  
i podczas tego spotkania za-
prezentowano im założenia 
„Strategii”. – Ten dokument 
jest nie do przyjęcia. Nie będzie 
naszej zgody na zwolnienia, 
likwidację miejsc pracy i za-
mrożenie płac – mówi Jarosław 
Grzesik, szef Solidarności w 
Kompanii Węglowej.

Strategia zakłada m.in: li-
kwidację kopalni „Halemba 
– Wirek” w Rudzie Śląskiej z 
dniem 31 grudnia 2011 roku. 
Tymczasem niedawno, po 
związkowych protestach, zarząd 
Kompanii powołał specjalny 
zespół, który ma przeanalizo-
wać perspektywy dla Halemby i 
zaproponować rozwiązania do-
tyczące przyszłości tej kopalni. 
– Okazuje się, że ten specjalny 
zespół to mydlenie oczu, skoro 
w projekcie strategii sztywno 
założono termin  wstrzyma-
nia wydobycia w tej kopalni 
– komentuje Jarosław Grzesik. 
Górnicze centrale związkowe 
bez sprzeciwu przyjmują plany 
zakończenia wydobycia jedynie 
tam, gdzie  kończy się węgiel. 
Tak jak  np. w kopalni Anna 
w Pszowie, która jest  częścią 
kopalni Rydułtowy-Anna. 
Kopalnia Anna zgodnie z za-
łożeniami strategii  również 
ma zakończyć wydobycie 31 
grudnia 2011 roku. 

Solidarność i pozostałe 
górnicze centrale związkowe 
ostro krytykują także inne za-
łożenia dokumentu. Chodzi 

przede wszystkim o prognozę 
dalszego zmniejszania wy-
dobycia węgla, z 41 mln ton 
w tym roku do 34 mln mln 
ton w 2015 r. A co za tym 
idzie  zmniejszenia zatrud-
nienia  z 62 tys. osób obecnie 
do ponad 45 tys. osób w 2015 
r. –  Choć  będą to głównie 
tzw. odejścia naturalne, czyli 
na emerytury, to będą w rze-
czywistości oznaczały trwałą 
likwidację kilkunastu tysięcy 

miejsc pracy – mówi Jarosław 
Grzesik.

Związkowcy wyrazili też 
stanowczy sprzeciw wobec 
planów zwolnienia z Kom-
panii Węglowej SA w 2011 
roku 1400 pracowników. – 
Z przedstawionych nam zapi-
sów wynika, że przygotowy-
wana jest właśnie taka redukcja  
zatrudnienia na powierzchni, 
głównie w służbach księgowych 
i fi nansowych – powiedział szef 
Solidarności w Kompanii. Te 
zwolnienia to ma być skutek 
utworzenia  wspólnego dla 
wszystkich kopalń Centrum 
Usług Księgowych. Związki 
skrytykowały też inne plano-
wane zmiany organizacyjne 

związane z tworzeniem tzw. 
kopalń zespolonych i  likwi-
dacji kilku należących do 
Kompanii zakładów. 

Organizacje związkowe nie 
zgadzają się też z zapisaną w 
strategii wielkość zakładane-
go spadku wydobycia węgla. 
–  To zmniejszenie  wydobycia 
aż o 7 mln ton zostało wprost 
przeniesione z założeń polity-
ki energetycznej Polski. Czyli 
przyjęto, że całość prognozo-
wanego spadku zapotrzebo-
wania na węgiel w Polsce ma 
wziąć na swoje barki Kompa-
nia Węglowa, a wydobycie w 
pozostałych spółkach węglo-
wych pozostanie bez zmian  
– podkreśla Grzesik. 

W zeszły piątek z projek-
tem „Strategii” zapoznała się 
Rada Nadzorcza Kompanii 
i poinformowała związki, 
że choć dokument będzie 
wymagał jeszcze pewnych 
poprawek, to generalnie 
kierunki zmian wytyczone 
w projekcie zostaną zacho-
wane. W najbliższy czwartek  
5 sierpnia wszystkie działa-
jące w Kompanii związki 
podejmą decyzję o dalszych 
krokach. Najpierw w kopal-
niach odbędą się masówki. 
A prawdopodobnie po wa-
kacjach dojdzie do strajku 
ostrzegawczego w kopal-
niach spółki.

GRZEGORZ PODŻORNY

Likwidacja, zwolnienia, zamrożenie płac. Te plany Kompanii Węglowej na najbliższe 
lata spowodowały, że związki zawodowe rozpoczęły przygotowania do strajku.

BĘDZIE STRAJK 
W KOMPANII?

KRAJ

Gdzie rząd
ma dialog?
Przedstawiciele NSZZ Soli-
darność opuścili salę obrad 
w trakcie posiedzenia ple-
narnego Komisji Trójstron-
nej, na którym miała zapaść 
decyzja ws. wysokości płacy 
minimalnej w przyszłym roku. 
Był to protest przeciwko lek-
ceważeniu przez rząd dialogu 
społecznego. Na posiedzeniu 
nie pojawił się ani przewod-
niczący Komisji Trójstronnej 
Waldemar Pawlak ani minister 
pracy i polityki społecznej Jo-
lanta Fedak. Zamiast ministra 
fi nansów Jacka Rostowskiego 
na spotkanie przyszedł wice-
minister Maciej Grabowski. 
» STRONA 2 i 3

PRYWATYZACJA

Jak minister 
zachwala towar 
Związkowcy z Solidarności 
z elektrociepłowni Zabrze 
i Bytom są oburzeni wypo-
wiedzią wiceministra Skarbu 
Państwa Jana Burego na 
temat prywatyzacji obu spółek. 
– Muszę powiedzieć z bólem, 
że sytuacja elektrociepłowni 
Bytom i Zabrze jest tak trud-
na, że Tauron nawet za darmo 
nie chciał wziąć tych spółek 
do siebie – mówił podczas 
posiedzenia Sejmowej Komisji 
Skarbu Państwa Jan Bury. – To 
skandaliczne, żeby w trakcie 
procesu prywatyzacyjnego 
właściciel negatywnie wyrażał 
się o swoim majątku. To tak, 
jakby zależało mu na tym, by 
kupujący kupił jak najtaniej – 
komentują wypowiedź ministra 
związkowcy z Solidarności z 
obu elektrociepłowni.
» STRONA 5
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Solidarność
w marketach
Międzyzakładowa Orga-
nizacja Związkowa NSZZ 
Solidarność Real Czeladź, 
objęła swym zasięgiem pra-
cowników z tyskiego Reala. 
To kolejna, piąta placówka 
z tej sieci, w której pracownicy 
wypełnili związkowe deklara-
cje. O założeniu Solidarności 
w tyskim Realu przedstawicie-
le MOZ poinformowali praco-
dawcę. Jednocześnie przejęli 
kontynuowanie rozmów na 
temat regulacji płacowych, 
rozpoczętych  przez Radę Pra-
cowniczą. 
» STRONA 3

Kilka tygodni temu górnicy protestowali przeciwko likwidacji kopalni Halemba-Wirek przed siedzibą Kompanii. Teraz szykują się do strajku

Foto: TŚD

Strategia zakłada  
trwałą likwidację 
kilkunastu tysięcy 
miejsc pracy.
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TRZY pytania
Stefan Kubowicz, przewodniczący zespołu KK ds. rozwoju 
dialogu społecznego

Dialog pozorowany
Przedstawiciele NSZZ Solidarność w Ko-
misji Trójstronnej opuścili sale obrad w 
trakcje posiedzenia, na którym miała 
zostać uzgodniona wysokość płacy mi-
nimalnej w przyszłym roku....

–  Opuściliśmy obrady na znak prote-
stu przeciwko lekceważeniu przez rząd 
powagi dialogu społecznego. Niedługo po 
nas z sali wyszli przedstawiciele pozosta-
łych związków zawodowych. Powodem 
naszej decyzji było to, że wbrew wcześ-
niejszym zapowiedziom na posiedzeniu 
nie pojawili się ani przewodniczący KT 
Waldemar Pawlak, ani Minister Pracy i 
Polityki Społecznej Jolanta Fedak. Tema-
tem posiedzenia miała być płaca mini-
malna, a bez tych osób nie mogły zapaść 
w tej kwestii żadne konkretne ustalenia, 
a więc posiedzenie nie miało po prostu 
sensu. Warto zaznaczyć, że jeżeli Komisja 
Trójstronna nie dojdzie do porozumienia 
ws. minimalnego wynagrodzenia, to rząd 
automatycznie przyjmie własną propo-
zycję. Strona rządowa prowadzi fi kcyjny 
dialog w KT, a tak naprawdę lekceważy 
partnerów społecznych.
Czym różnią się propozycje Solidarno-
ści dot. minimalnego wynagrodzenia 
od rządowych?

– Solidarność zaproponowała, aby 
płaca minimalna w przyszłym roku 
wynosiła 1500 zł brutto, co stanowiłoby 
43 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 
Według propozycji rządu, którą popar-
li pracodawcy, ma to być jedynie 1387 
zł. Jest to co prawda wzrost o 69 zł, ale 
jednocześnie stanowi to jedynie 40,7 
proc. średniej krajowej wobec 42 proc. 
w roku bieżącym, a więc realna wartość 
płacy minimalnej spadnie. Biorąc pod 
uwagę fakt, że jest kryzys, a polską go-
spodarkę i budżet dodatkowo osłabiła 
powódź, byliśmy nawet skłonni nieco 
ustąpić i zgodzić się na płacę minimalną 
na poziomie 1427 zł, a więc 42,5 proc 
średniego wynagrodzenia. Tym bar-
dziej, że na poprzednim posiedzeniu KT 
premier Pawlak powiedział, że będzie-

my szukać kompromisu w przedziale 
1400-1500 zł. 
Solidarność od dawna postuluje, aby 
minimalne wynagrodzenie wynosiło 50 
proc. średniej płacy...

– W zeszłym roku podczas negocjacji 
nad tzw. pakietem antykryzysowym rząd 
zobowiązał się do przedstawienia part-
nerom społecznym ścieżki dojścia płacy 
minimalnej do poziomu 50 proc. średniej 
krajowej. Do tej pory niestety nie padły w 
tej kwestii żadne konkrety. Ja zapropono-
wałem, aby tę ścieżkę rozłożyć na 3 etapy, 
realizowane w 3 kolejnych latach. W tym 
okresie płacę minimalną podnoszono by 
kolejno do 45 proc, 47,5 proc. i wreszcie 
do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 
Niestety z tym pomysłem nie zgodzili się 
pracodawcy, a strona rządowa też nie chce 
chyba o tym rozmawiać, skoro jej przed-
stawiciele nie zjawili się na KT. Rząd do 15 
września ma czas na wydanie rozporzą-
dzenia o wysokości minimalnego wyna-
grodzenia. 9 września jest jeszcze jedno 
posiedzenie KT. Pozostaje mieć nadzieje, 
że wtedy uda się coś ustalić, chociaż wg 
harmonogramu na tym posiedzeniu mają 
być poruszane zupełnie inne kwestie.

ŁK

Rząd prowadzi fi kcyjny 
dialog w Komisji 
Trójstronnej, a tak 
naprawdę lekceważy 
partnerów społecznych.

LICZBY tygodnia

23, 8, 5 
to nowe stawki VAT przyjęte wczoraj 
przez rząd w Wieloletnim Planie Finan-
sowym. Będą obowiązywać od stycznia 
przyszłego roku. Podstawowa stawka 
VAT wzrośnie z 22 do 23 procent. VAT na 
nieprzetworzoną żywność wzrośnie z 3 
proc. do 5 proc., a na nisko przetworzoną 
zostanie obniżony z 7 do 5 proc. Z 7 proc. 
do 8 proc. wzrośnie stawka na leki i bu-
downictwo mieszkaniowe. Szef rządu Do-
nald Tusk poinformował, że dla przecięt-
nej polskiej rodziny podwyżka VAT będzie 
oznaczała obciążenie nieprzekraczające 
kilkunastu groszy dziennie. Politycy opo-
zycji, zarówno PiS jak i Lewicy, przekonu-
ją, że podniesienie podstawowej stawki 
podatku VAT pogorszy sytuację najuboż-
szych, bo wzrosną ceny energii i paliw, 
a co za tym idzie żywności. Posłowie PiS 
wyliczyli z kolei, że podwyżka podstawo-
wej stawki VAT o 1 procent, podwyższy 
koszty utrzymania każdego Polaka o 150 
zł rocznie. 
Podatek wzrośnie na trzy lata, ale rząd 
nie wykluczył kolejnych podwyżek VAT. 
Jeśli dług publiczny w stosunku do PKB 
będzie niebezpiecznie szybko rósł, wów-
czas rząd od lipca przyszłego roku znów 
podniesie VAT o jeden pkt. proc., a jeśli 
sytuacja nadal będzie zła to od lipca 2012 
roku zostanie wprowadzona maksymalna 
25 procentowa stawka podatku. Pozosta-
łe stawki wzrosną odpowiednio do 7 i do 
10 proc.

INNI napisali

Rząd podniesie VAT. 
Zapłacą kierowcy

P
odwyżka VAT będzie nieszkodli-
wa? Ekonomiści obalają te twier-
dzenia. Okazuje się bowiem, że 

wzrost VAT do 23 sprawi, że paliwo 
podrożeje o 4 grosze na litrze. A droż-
sza benzyna czy diesel przeniesie się 
z kolei na ceny wszystkich towarów 
w sklepach - wzrosną bowiem koszty 
transportu. 

Jeśli VAT wyniesie 23 proc., jak zało-
żono w Wieloletnim Planie Finansów 
Państwa, za litr benzyny i ON trzeba 
będzie zapłacić o 4 gr więcej niż teraz - 
prognozują analitycy.W piątek premier 
Donald Tusk powiedział, że rząd jest 
gotowy do podwyższenia o 1 punkt 
procentowy VAT, bowiem trzeba uzu-
pełnić dochody państwa. Jego zdaniem, 
taka metoda jest stosunkowo najmniej 
dotkliwa dla obywateli.

Analitycy firmy E-petrol.pl, zaj-
mującej się sytuacją na rynku paliw 
przeprowadzili symulację, by spraw-
dzić, jak ewentualna podwyżka VAT 
wpłynęłaby na ceny paliw na stacjach. 
Z symulacji wynika, że gdyby 23 proc. 
stawka obowiązywała już teraz, za litr 
benzyny i oleju napędowego na stacjach 
w Polsce zapłacilibyśmy przeciętnie o 
4 gr więcej niż obecnie.

Na początku sierpnia litr benzy-
ny 95 powinien kosztować ok. 4,58-
4,65 zł, benzyny 98 ok. 4,73-4,80 zł, 
a oleju napędowego ok. 4,29-4,35. 
Za litr autogazu kierowcy zapłacą 
między 2,18 a 2,35 zł - prognozuje 
e-petrol.pl.

Jak poinformowało biuro Reflex, 
średnia cena benzyny 95 w minionym 
tygodniu ukształtowała się na poziomie 
4,66 zł za litr i była o 9 gr za litr niższa 
od maksymalnego poziomu 4,75 zł za 
litr, jaki został odnotowany na stacjach 
paliw pod koniec czerwca. W porów-

naniu z rokiem ubiegłym benzyna jest 
średnio 16 gr za litr droższa.

Średnia krajowa cena oleju napędo-
wego kształtuje się na poziomie 4,40 zł 
za litr i jest o 10 gr za litr niższa od ob-
serwowanych miesiąc temu poziomów 
4,50 zł za litr. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym olej napędowy jest o 63 gr za 
litr droższy. Ceny autogazu spadły śred-
nio o 1 gr za litr do poziomu 2,16 zł za 
litr. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
gaz jest 24 gr za litr droższy.

» www.dziennik.pl, 30 lipca 2010

Zarobić na 
świńskiej grypie

P
arlament Europejski zbada, czy 
ogłoszenie pandemii świńskiej 
grypy i zakup szczepionek były 

marnowaniem publicznych pieniędzy. 
Chodzi o decyzję Światowej Organiza-
cji Zdrowia, która 11 czerwca zeszłego 
roku ogłosiła szósty, najwyższy, stopień 
pandemii. Eksperci WHO ogłosili, że 
świńska grypa może zabić setki tysięcy, 
jeśli nie miliony ludzi. Niemal wszystkie 
zachodnie państwa kosztem setek mi-
lionów dolarów kupowały szczepionki 
przeciw grypie – tamifl u produkowaną 
przez koncern farmaceutyczny Roche 
oraz relenza od GlaxoSmithKline.

 Okazało się jednak, że w ciągu roku 
od ogłoszenia pandemii na całym świecie 
na świńską grypę zmarło 18 156 osób. Dla 
porównania – zwykła sezonowa grypa 
powoduje co roku 250 – 500 tys. zgonów. 
A zdecydowana większość zakupionych 
szczepionek nie została użyta – przekaza-
no je biedniejszym krajom, zniszczono 
bądź się przeterminowały.

Europoseł Bogusław Sonik, wiceprze-
wodniczący komisji ochrony środowiska 
i zdrowia publicznego, który uczestniczy 
w sporządzaniu raportu, zapowiada, że 

podczas sporządzania raportu zbadane 
zostaną m.in. medialne doniesienia na 
temat okoliczności ogłoszenia pandemii. 
A te wskazują, że powiązania między 
ekspertami WHO a lobby farmaceutycz-
nym odegrały kluczową rolę.

Według śledztwa przeprowadzonego 
przez Bureau of Investigative Journa-
lism i „British Medical Journal” w 2004 
r. WHO wydała zalecenie, by państwa 
przygotowały się na wielką pandemię 
grypy i przygotowały zapasy lekarstw. 
Od tego czasu zamówienia na tamifl u 
osiągnęły wartość 10 miliardów dolarów, 
a na relenzę – dwóch miliardów. Tylko 
podczas zeszłorocznego szczytu paniki 
Roche sprzedało tamifl u za sumę 2,7 mld 
dolarów. Tymczasem trzech kluczowych 
ekspertów doradzających przy sporzą-
dzaniu tego zalecenia – amerykański wi-
rusolog Frederick Hayden, Karl Nichol-
son z uniwersytetu w Leicester i Arnold 
Monto z University of Michigan – miało 
w tym czasie fi nansowe powiązania z 
Roche i GlaxoSmithKline i otrzymywali 
pieniądze za konsultacje bądź wykłady. – 
Chcielibyśmy, by profesorowie Hayden, 
Nicholson i Monto złożyli wyjaśnienia 
w tej sprawie, ale eurodeputowani nie 
mają możliwości, by ich do tego zmusić 
– przyznaje Sonik.

 Co więcej, jak ujawnił Tom Jeff erson 
z Cochrane Center, niezależnej organi-
zacji monitorującej badania medyczne, 
WHO na niespełna sześć tygodni przed 
ogłoszeniem pandemii zmieniła jej defi -
nicję. Nowa znacznie upraszczała warun-
ki konieczne do tego, by epidemia stała 
się pandemią, i kładła większy nacisk na 
stosowanie szczepionek.

W ogłoszonym na początku lipca ra-
porcie Rada Europy, która prowadziła w 
tej sprawie niezależne śledztwo, uznała, 
że ogłoszenie pandemii świńskiej grypy 
było nieuzasadnionym marnowaniem 
publicznych pieniędzy.

»  Dziennika Gazeta Prawna, 
3 sierpnia 2010, Bartłomiej Niedziński

Podczas posiedzenia Komisji Trójstronnej, 30 lipca prze-
wodniczący NSZZ Solidarność Janusz Śniadek wręczył 
delegacji rządowej raport dotyczący łamania prawa 
przy procesie konsultacji aktów prawnych ze związka-
mi zawodowymi.

Solidarność wielokrotnie zwracała uwagę na fakt nieprze-
strzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych w tej 
kwestii. Chodzi o art. 19, według którego organizacje związ-
kowe mają prawo do opiniowania aktów prawnych, które do-
tyczą zakresu ich działań.

Zgodnie z ustawą termin na konsultację aktów prawnych 
nie powinien być krótszy niż 30 dni. Termin na przedstawie-
nie opinii liczy się od następnego dnia po tym, gdy założenia 
albo projekt wpłynął do związku. 

W praktyce jednak zdarzają się przypadki, gdzie projekt 
przesyłany jest do konsultacji po czasie określonym jako ter-
min ich zakończenia, albo na dwa dni przed jego upływem. 
Oburzająca jest też często używana przez urzędników formu-
ła, że niezgłoszenie uwag w terminie 30 dni będzie trakto-
wane jako akceptacja projektu, choć ustawa ściśle określa, że 
w takim przypadku oznacza to jedynie rezygnację związku 
z wydania opinii. Niechlubnym liderem pod względem sto-
sowania tego typu praktyk jest Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej

Jako że zgłaszane na bieżąco zastrzeżenia nie wywołu-
ją odpowiedniej reakcji rządu a sytuacja w tej kwestii nie 
ulega żadnej poprawie, Solidarność zdecydowała się przeka-
zać stronie rządowej raport, w którym zestawiono przypad-
ki łamania przepisów dotyczących dialogu społecznego na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. Dział Polityki Społecznej KK 
udokumentował  w nim 70 takich przypadków, które zaob-
serwowano od połowy 2008 r. do maja tego roku. Wręczając 
raport przewodniczący zwrócił się o interwencję w odpowied-
nich resortach, aby przypadki w nim opisane nie zaburzały 
procesu konsultacji i nie były powodem zatargów i konfl iktów 
pomiędzy uczestnikami dialogu społecznego.

– Celem tego raportu jest poprawa dialogu pomiędzy rzą-
dem a związkami zawodowymi. Mam nadzieję, że w ten spo-
sób uda się wypracować poprawny sposób komunikowania. 
Zachowanie terminów jest dla nas bardzo ważne. Musimy 
mieć czas, by z tymi projektami zdążyli się zapoznać zaintere-
sowani pracownicy i mogli nam zasygnalizować zmiany, które 
ich niepokoją. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę poszczegól-
nym ministerstwom, aby trzymały się terminów określonych 
w przepisach – mówi Zbigniew Kruszyński z Działu Polityki 
Społecznej. 

DIKK, ŁK

Dialog po terminie
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Solidarność z Vattenfall w Gli-
wicach oraz pozostałe orga-
nizacje związkowe domagają 
się od kilku lat od pracodawcy 
podwyżek wynagrodzeń dla 
załogi powyżej infl acji.

Związkowcy informują, 
że fi rma osiąga bardzo dobre 
wyniki fi nansowe, jednak za-
uważalny wzrost wydajności 
pracy nie przekłada się na płace 
pracowników. Przypominają, że 
w latach 2002-2005 pracownicy 
Vattenfall na Śląsku otrzymali 
znikome podwyżki, znacznie 
poniżej infl acji. 

W 2007 r. Solidarność zagro-
ziła strajkiem o podłożu płaco-
wym i dopiero wtedy szwedzki 
koncern energetyczny Vattenfall, 
przeznaczył pieniądze na pod-
wyżki wynagrodzeń dla załogi, 
nieco przewyższające ówczesny 
poziom infl acji. Jednak, jak oce-
niają związkowcy, od tamtego 
czasu pracownicy praktycznie 
nie odczuwają wzrostu płac. Od 
2002 do 2009 r. wzrost wynagro-
dzeń był niższy od przeciętnej 
płacy, a w tym czasie jedynie 
kadra zarządzająca mogła być 
zadowolona ze swoich pensji. 
W tym roku bardzo wiele osób 
otrzymało żenujące podwyżki 
w wys. 50 zł brutto.

Zatrudnieni w Vattenfall na 
Śląsku nie kryją swojego nie-
zadowolenia. Wielu pracow-
ników, zwłaszcza fi zycznych, 
by utrzymać swoje rodziny, 
zmuszonych jest dorabiać po 
godzinach pracy. W kwestii 
wynagrodzeń pracodawca 
pozostaje nieugięty. Podczas 
prowadzonych w tym roku 
negocjacji, związkom zawodo-
wym nie udało się wywalczyć 
dodatkowych pieniędzy dla 
załogi, ponad to, co zapropo-
nowały zarządy. Związkowcy 
z „Solidarności” informują, że 
kierownictwo VDP, jednej z klu-
czowych spółek fi rmy zajmują-
cej się dystrybucją, nie zamierza 
podjąć z nimi jakiegokolwiek 
dialogu w sprawie podwyżek i 

ogranicza się jedynie do infor-
mowania o wcześniej podjętych 
przez siebie decyzjach.

– Dwa lata temu, gdy nastał 
kryzys gospodarczy, zarząd 
zastraszał nas ewentualną ko-
niecznością zwolnień pracow-
ników, a za pół roku okazało 
się, że w tym czasie Vattenfall 
uzyskał świetne wyniki fi nan-
sowe. Teraz, w okresie większej 
prosperity spodziewaliśmy się, 
że uda nam się coś ugrać dla 
naszych pracowników. Tym-
czasem poinformowano nas, 
że Vattenfall przeinwestował 
na rynku niemieckim i efekcie 
wstrzymał przyjęcia nowych 
pracowników. Biorąc pod uwagę 
radykalną redukcję zatrudnie-
nia w poprzednich latach w 
spółkach, naszym zdaniem, 
wkrótce może się okazać, że 
ogrom pracy może przeros-
nąć śląską załogę Vattenfall 
– mówi Danuta Garbusińska, 
przewodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Garbusińska informuje 
również o dużych różnicach, 
zwłaszcza w fi nansowym trak-
towaniu pracowników z róż-
nych spółek, należących do 
Vattenfall. Wskazuje, że osoby 
zatrudnione w warszawskiej 
firmie koncernu zarabiają 
dużo więcej niż pracownicy 
z Gliwic oraz otrzymują do-
datkowe świadczenia m.in. 
zdrowotne, gdy tymczasem 
zatrudnieni w śląskim zakładzie 
są ich pozbawiani. W tym roku 
odebrano im m.in. możliwość 
korzystania z bezpłatnych usług 
stomatologicznych.

– Niektóre związki zawodo-
we z Vattenfall są przeciwne 
takiej polityce płacowej i w 
sprawie podwyżek dla załogi 
mówią jednym głosem. Prob-
lemem pozostaje jednak brak 
chęci zarządu spółki VDP do 
prowadzenia rzeczywistego 
dialogu społecznego – mówi 
Danuta Garbusińska

 BEATA GAJDZISZEWSKA

Przedstawiciele NSZZ Soli-
darność opuścili sale obrad w 
trakcie posiedzenia plenarnego 
Komisji Trójstronnej, na któ-
rym miała zapaść decyzja ws. 
wysokości płacy minimalnej 
w przyszłym roku. Był to pro-
test przeciwko lekceważeniu 
przez rząd dialogu społeczne-
go i jego uczestników. 

Na posiedzeniu nie pojawił 
się ani przewodniczący Ko-
misji Trójstronnej Waldemar 
Pawlak ani minister pracy i 
polityki społecznej Jolanta 
Fedak. Zamiast ministra fi-

nansów Jacka Rostowskiego 
na spotkanie przyszedł wi-
ceminister Maciej Grabow-
ski. Absencja przedstawicieli 
strony rządowej uniemożli-
wiła podjecie jakichkolwiek 
decyzji w sprawie wysokości 
płacy minimalnej w przyszłym 
roku. – w takiej sytuacji można 
jedynie porozmawiać, ale nie 
ma danych niezbędnych do 
negocjacji i zawarcia poro-
zumienia – wyjaśnia Henryk 
Nakonieczny, członek Komisji 
Trójstronnej z ramienia NSZZ 
Solidarność. 

Brak porozumienia Ko-
misji Trójstronnej w sprawie 
minimalnego wynagrodze-
nia oznaczać będzie auto-
matyczne przyjęcie przez 
rząd własnego projektu w tej 
kwestii. – Wbrew publicznym 
zapewnieniom premiera, 
strona rządowa robi fi kcję z 
obowiązku negocjacji z part-
nerami społecznymi wysoko-
ści płacy minimalnej. Dlatego 
nie mogliśmy w tym dłużej 
brać udziału – komentuje 
Janusz Śniadek. – Biorąc pod 
uwagę zapowiedzi podwyżki 

podatku VAT, brak otwarcia 
ze strony rządu na postulaty 
strony pracowników oznacza, 
łatanie dziury budżetowej 
kosztem najmniej zarabia-
jących – dodaje przewodni-
czący KK Solidarności.

O lekceważącym podejściu 
do dialogu świadczy chociaż-
by, wbrew kilkakrotnym de-
klaracjom, nieprzedstawienie 
przez rząd ścieżki dojścia płacy 
minimalnej do 50 proc. śred-
niego wynagrodzenia.

Przed plenarnym posie-
dzeniem Komisji Trójstron-

nej odbyło się spotkanie jej 
prezydium. Partnerzy spo-
łeczni uzgodnili, że skierują 
do premiera Donalda Tuska 
protest przeciwko lekcewa-
żeniu ich przez rząd. Związ-
kowcy zwrócili się też do 
przewodniczącego Komisji 
Waldemara Pawlaka z ape-
lem, aby każdy zgłoszony 
projekt nowelizacji przepi-
sów prawa pracy i ubezpie-
czeń społecznych stawał się 
automatycznie przedmiotem 
prac Komisji Trójstronnej. Ma 
to związek z pracami komisji 

„Przyjazne Państwo”, gdzie 
według nieofi cjalnych infor-
macji przygotowywana jest 
nowelizacja Kodeksu pracy, 
o czym rząd nie informuje 
strony społecznej.

Delegacja Solidarności 
zaprotestowała też przeciw-
ko zawarciu przez minister 
zdrowia separatystycznego 
porozumienia z Ogólnopol-
skim Związkiem Zawodowym 
Pielęgniarek i Położnych bez 
wiedzy innych partnerów 
społecznych.

DIKK, ŁK

W
s k a z u j ą , 
że każdy z 
szeregowy 
pracownik 
w Real My-

słowice pracuje za trzech, lecz 
ten wysiłek nie przekłada się 
na godziwe wynagrodzenia. 
Dodatkowo, rozgoryczenie  
powoduje brak szacunku dla 
załogi oraz dla jej pracy ze 
strony dyrekcji marketu. 

– Nowa pani dyrektor nawet 
nie raczyła przedstawić się 
pracownikom. Dopiero po 
naszej interwencji, mającej 
na celu uniknięcie eskalacji 
konfl iktu, sytuacja na krótki 
czas uległa nieznacznej po-
prawie. Jednak wkrótce jeden 
z pracowników ochrony po-
informował, że ochroniarze 
otrzymują od kierownictwa 
Reala niegodziwe polecenia, 
w celu ułatwienia pracodaw-
cy usunięcia niewygodnych 
pracowników. Na ten temat 
rozpisywały się zresztą lokal-
ne media – mówi Grażyna 
Wyczyńska, przewodnicząca 
Solidarności w sieci Real.   

Wyczyńska zapowiada, że 
o działaniach kadry kierowni-
czej z mysłowickiego Reala i  o 
panującej wśród pracowników 
atmosferze niepokoju, poinfor-
muje dyrektora regionalnego 
sieci Real, po jego powrocie z 
urlopu. Związkowcy zamie-
rzają również porozmawiać z 
nim na temat nieprzestrzega-
nia w markecie prawa pracy, 
a zwłaszcza ewidencji czasu 
pracy, która, pomimo częstych 
kontroli Państwowej Inspek-
cji Pracy, nie jest skrupulatnie 
prowadzona.

Równocześnie Solidarność z 
sieci Real rozpoczęła rozmowy 
z pracodawcą z mysłowickie-
go sklepu na temat podwyżek 
płac dla pracowników.

– Nie dość, że dyrekcja 
zaproponowała absurdalnie 
małe podwyżki w wys. 2,5 
proc. to jeszcze zastrzegła, 
że w przyszłym roku wyna-
grodzenia pracowników będą 
mogły maksymalnie wzrosnąć 
tylko o 1 proc. Na takie poro-
zumienie płacowe nie mogli-

śmy wyrazić zgody – mówi 
Grażyna Wyczyńska.

Kolejne negocjacje odbędą 
się w sierpniu. Wcześniej związ-

kowcy zamierzają zwrócić się 
do załogi z ankietą, w której 
pracownicy zaakceptują, bądź 
nie, podwyżkę wynagrodzeń 

zaoferowaną przez kierowni-
ctwo mysłowickiego Reala. – 
Jeśli zatrudnieni zdecydują, 
by mimo wszystko, podpisać 
pakiet zaproponowany przez 
pracodawcę, to wówczas usza-
nujemy ich wolę – informują 
związkowcy. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

Rząd lekceważy uczestników dialogu społecznego

Związkowcy z mysłowickiego Reala poinformowali Solidarność 
z sieci Real, że niedawna zmiana kadry kierowniczej w markecie dla załogi 
sklepu oznacza pogorszenie warunków pracy.

Źle się dzieje w Realu

Zarząd Vattenfall forsuje własną wizję

Międzyzakładowa Orga-
nizacja Związkowa NSZZ 
Solidarność Real Czeladź, 
objęła swym zasięgiem 
pracowników z tyskiego 
Reala. To kolejna, piąta 
placówka z tej sieci, w 
której pracownicy wypeł-
nili związkowe deklara-
cje. Tu również obowiązki 
zatrudnionych nie są ade-
kwatne do ich wynagro-
dzeń.

O założeniu Solidarności 
w tyskim Realu przedstawicie-
le MOZ poinformowali praco-
dawcę. Jednocześnie przejęli 
kontynuowanie rozmów na 
temat regulacji płacowych, 

rozpoczętych  przez Radę Pra-
cowniczą.

- Ale nie doszło do podpi-
sania porozumienia płaco-
wego, bo, podobnie, jak w 
Realu Mysłowice, pracodaw-
ca zaproponował tylko 2,5 
proc. podwyżki. Pracownicy 
uznali, że nie zadawała ich 
wzrost płac tylko o ok. 35 zł. 
Zaskakujące, że pierwszy raz w 
rozmowach na temat wzrostu 
wynagrodzeń spotkaliśmy się z 
argumentem, że obroty Reala 
nie są zadowalające, bo tyski 
Fiat ma chwilowy przestój w 
produkcji. Ta argumentacja 
nas nie przekonuje. Wiemy, że 
w Zagłębiu padło wiele zakła-

dów, a mimo to, nasze mar-
kety mają się dobrze – mówi 
Grażyna Wyczyńska.

Kolejne negocjacje płaco-
we zaplanowane zostały na 
wrzesień. Jednak, jak informują 
związkowcy, ze strony praco-
dawcy brak jest dobrej woli do 
prowadzenia dialogu społecz-
nego. Liderzy z Solidarności 
z sieci Real twierdzą również, 
że w ich odczuciu kierowni-
ctwo marketu traktuje ich, jak 
osoby niepożądane.

– O sytuacji w tyskim 
Realu poinformujemy dyrekto-
ra regionalnego w obecności 
pracodawcy – zapowiada Gra-
żyna Wyczyńska. 

Związkowcy zwracają uwagę na nieprzestrzeganie w markecie przepisów prawa pracy

Pracownicy z tyskiego Reala wstępują do Solidarności

Pracownicy marketu pracują za trzech 
ale to nie przekłada się na ich godne pensje.

Kierownictwo VDP nie zamierza podjąć dialogu w sprawie podwyżek 
– informują związkowcy

Foto: TŚD

Foto: Vattenfall
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O
d 17 lipca specjal-
nym wagonem, 
upamiętniającym 
narodziny Soli-
darności, grupa 

młodych ludzi z Lublina podró-
żuje po Polsce śladami wyda-
rzeń polskiego lata 1980 roku. 
Jednym z celów ich podróży 
jest próba konfrontacji ide-
ałów i marzeń, związanych 
z powstaniem Solidarności, 
z rzeczywistością 2010 roku. 
Napotkanym ludziom zadają 
pytanie „Jak rozumiecie wol-
ność dzisiaj?”. 1 i 2 sierpnia 
wagon gościł w Katowicach.

Na zaproszenie Piotra Dudy, 
przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
część jego załogi  odwiedzi-
ła w poniedziałek Muzeum 
Izbę Pamięci Kopalni Wujek. 
Uczestnicy projektu mieli 
okazję porozmawiać ze Stani-

sławem Płatkiem, przywódcą 
strajku górników z Wujka 
z 1981 roku oraz z Eugeniu-
szem Karasińskim, działaczem 
Solidarności, szefem Stowa-
rzyszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego.

Lekcja historii
Łukasz Kowalski, jeden z 
członków załogi wagonu, 
był pod ogromnym wrażeniem 
tego, co zobaczył w Muzeum 
Izbie Pamięci Kopalni Wujek. 

 – Imponującym eksponatem 
jest m.in. diorama, przedsta-
wiająca pacyfi kację kopalni. 
Całe to muzeum pokazuje, 
jak silne było w górnikach z 
Wujka pragnienie wolności. Ale 
najważniejsza była dla mnie 
bezpośrednia relacja z tamtych 
wydarzeń, jaką przedstawił 
nam pan Stanisław Płatek. To 
zupełnie inna lekcja historii. 
Nie żadne suche fakty, daty i 
liczby, ale żywe świadectwo, 
pokazujące historie zwykłych 
ludzi, którzy byli uczestnika-
mi historycznych wydarzeń – 
mówił Łukasz Kowalski.   

Eugeniusz Karasiński, za-
służony działacz Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności nie 
ukrywał, że przedsięwzięcie 
grupy młodych ludzi z Lubli-
na, wywarło na nim ogromne 
wrażenie. – Wlali w moje serce 
nadzieję, że nie jest tak źle, że 

nie tylko komercyjne projekty 
się liczą. Okazuje się, że młodzi 
ludzie z przyjemnością spędzają 
swój wolny czas ucząc się naj-
nowszej historii i propagując 
zainteresowanie tym, co stało 
się fundamentem odzyskania 
przez Polskę wolności – po-
wiedział Karasiński.

Czym jest wolność ?
– Oczywiście, każdy pojmuje 
wolność nieco inaczej, są różne 
rodzaje wolności, choć więk-
szości wolność kojarzy się w 
taki sposób – co chcę, to mogę. 
My walczyliśmy o wolność do 
samostanowienia. Ale, gdy w 
latach 80. opuszczałem wię-
zienie, też wychodziłem na 
wolność. Pojęcie wolności 
trudno jednoznacznie zdefi -
niować, podobnie jak pojęcie 
solidarności. Jako kraj, jako 
obywatele, po 1989 roku od-

zyskaliśmy wolność, ale nie 
zawsze umiemy dobrze z niej 
korzystać – podkreślał  Stani-
sław Płatek. 

W Katowicach pasażerowie 
wagonu zebrali sporo nowych 
relacji z lat 80. i sporo odpo-
wiedzi na pytanie o wolność. 
– Większość ludzi odpowiada, 
że wolność to po prostu możli-
wość wyboru i dotyczy to każ-
dej dziedziny życia – mówiła 
Joanna Zętar, jedna z uczest-
niczek projektu. Podkreślała, 
że gdy wyjeżdżała z Lublina 
miała zupełnie inną defi nicję 
tego słowa niż teraz. Rozmowy 
ze świadkami i uczestnikami 
historycznych wydarzeń lat 
80. zmieniły jej perspektywę 
postrzegania wolności – My, 
nasze pokolenie, nie do końca 
zdajemy sobie sprawę z tego, 
czym jest wolność, bo my ją 
mamy, ktoś ją dla nas wywal-

czył – dodała. Dzięki tej podró-
ży i tym rozmowom łatwiej też 
młodemu pokoleniu zrozumieć 
znaczenie Solidarności i solidar-
ności na drodze do odzyskania 
wolności. –  Wolność i solidar-
ność to pojęcia bardzo mocno 
ze sobą związane. Bo gdyby nie 
było solidarnych ludzi, których 
łączyły idee, łączyła chęć walki, 
to nie byłoby wolności – pod-
kreśliła Joanna Zętar.

14 sierpnia lubelski wagon 
dojedzie do Gdańska, kończąc 
swoją rocznicową podróż śla-
dami lata 1980 roku. Zebrane 
materiały filmowe i dźwię-
kowe zostaną przekazane do 
Europejskiego Centrum Soli-
darności. Uczestnicy podróży 
zamierzają też napisać książkę 
– zbiór relacji ludzi wspomi-
nających tamte czasy, czasy 
narodzin Solidarności. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Mistrzostwo Śląska i czwar-
te miejsce na mistrzo-
stwach Polski w siatkówce 
plażowej, wywalczyli gra-
jący w koszulkach z logo 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności 17-letni kadeci 
Michał Rączka i Paweł 
Kraut. 

Obydwaj zawodnicy są 
synami członków związ-
ku: Jacka Rączki i Joanny 
Kraut.

O zgodę na ich spor-
towe występy w solidar-
nościowych koszulkach 
zwrócił się do prezydium 

Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego ojciec Mi-
chała Jacek Rączka, wice-
przewodniczący związku 
w sosnowieckiej kopalni 
Kazimierz-Juliusz. Pro-
pozycja została przyjęta 
z entuzjazmem, natomiast 
sami zawodnicy byli bardzo 
dumni, że w tak oryginalny 
sposób, będą reklamować 
Solidarność, do której na-
leżą ich rodzice.

Obydwaj chłopcy są 
uczniami, należącego do 
Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej,  prywatnego 

liceum sportowego im. 
Kazimierza Górskiego w 
Łodzi, w którym prefero-
wane są dwie dyscypliny 
sportu: piłka nożna i siat-
kówka plażowa. W marcu 
zostali powołani do naro-
dowej kadry kadetów.

Joanna Kraut i  Jacek 
Rączka wraz ze swoimi 
rodzinami są najwierniej-
szymi kibicami swoich 
synów. Oboje przyzna-
ją, że serca im rosły, gdy 
obserwowali doskonale 
rozgrywane przez nich 
pojedynki. 

– W Mistrzostwach Ślą-
ska chłopcy nie mieli sobie 
równych. Natomiast wynik 
osiągnięty na rozgrywanych 
w Nowej Soli Mistrzostwach 
Polski, trochę ich rozczaro-
wał, bo mieli realne szanse 
stanąć na podium. Z regu-
ły czwarte, pozamedalowe 
miejsce w odczuciu spor-
towców jest najgorsze. Ale 
Michał i Paweł są młodzi 
i bardzo ambitni, a w siat-
kówce plażowej dopiero 
wszystko przed nimi – mówi 
Jacek Rączka.

BEA

Z logo Solidarności na mistrzostwach siatkówki plażowej

– Wolność to dla mnie wartość największa. Po 1989 roku odzyskaliśmy wolność, ale nie zawsze umiemy 
dobrze z niej korzystać  – powiedział do goszczących w Katowicach uczestników projektu wagon2010.lublin.pl. 
Stanisław Płatek, legendarny przywódca górników z Wujka.

SOLIDARNOŚĆ I WOLNOŚĆ 
PO TRZYDZIESTU LATACH

Z nr 1 Paweł Kraut, z nr 2 Michał Rączka

Gdyby nie było 
solidarnych ludzi, 
których łączyły 
idee, łączyła chęć 
walki, to nie byłoby 
wolności.

Wagon upamiętniający narodziny Solidarności gościł na katowickim dworcu PKP Załoga wagonu w Muzeum KWK Wujek podczas lekcji historii prowadzonej przez Stanisława Płatka

Foto: TŚD Foto: TŚD

Foto: TŚD
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Pierwszy sztandar Solidar-
ności z Koksowni Przyjaźń 
wykonany został w 1990 
r., gdy zakład nosił jeszcze 
nazwę Zakłady Koksowni-
cze Przyjaźń. Ufundowali 
go członkowie związku, a 
wyhaftowała mieszkanka 
Nowej Huty.

Związkowy symbol poświę-
cony został podczas uroczystej 
mszy świętej odprawionej w 
koksowni, a jego chrzestnymi 
zostali posłowie RP: Danuta 
Skorenko i mec. Leszek Pio-
trowski. 

18 maja 2008 r. Solidarność 
z Koksowni Przyjaźń poświę-
ciła swój nowy sztandar, już 
z aktualną nazwą zakładu. 
Uroczystemu nabożeństwu 
w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny Anielskiej w Dą-
browie Górniczej przewodni-
czył ówczesny prymas Polski, 
kardynał Józef Glemp. 

Sztandar, wyhaftowany 
przez siostry Boromeuszki 
z klasztoru w Piekarach Ślą-
skich, swoim patronatem ob-
jęli: Bożena Borys-Szopa, była 
wiceprzewodnicząca Zarządu 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność, podsekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego 
oraz Piotr Duda, szef Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Po mszy świętej stary 
sztandar złożony został w 
dąbrowskie bazylice.

Każdego roku Solidar-
ność z Koksowni Przyjaźń, 
wraz ze swoim pocztem 
sztandarowym, bierze 
udział w ważnych uro-
czystościach patriotycz-
nych, kościelnych i pań-
stwowych. 

BEA

M
u s z ę  p o -
w i e d z i e ć 
z bólem, że 
sytuacja elek-
trociepłowni 

Bytom i Zabrze jest tak trudna, 
że Tauron nawet za darmo nie 
chciał wziąć tych spółek do 
siebie, bo jedna i druga musi 
mieć w najbliższym czasie 
wykonane inwestycje na 
poziomie ok. 1,5 mld zł – tak 
podczas posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Skarbu Państwa Jan 
Bury skwitował wycofanie się 
przed dwoma laty z przejęcia 
obu elektrociepłowni drugiej 
pod względem wielkości pol-
skiej grupy energetycznej 
Tauron Polska Energia.  

Jednocześnie minister 
oświadczył, że fińska firma 
Fortum, z którą resort Skarbu 
prowadzi negocjacje w sprawie 
prywatyzacji obu spółek, to 
poważny podmiot, dokładnie 
liczący, jaka jest opłacalność 
tej inwestycji oraz ile w nią 
trzeba włożyć, żeby interes w 
przyszłości stał się dochodowy. 
– Myślę, że dla załóg, dla tych 
miast, ten inwestor jest bardzo 
dobry. Jeśli miejsca pracy mają 
tam być i elektrociepłownie 
mają tam istnieć, to musi być 
inwestor, który jest w stanie 
zaangażować pieniądze w od-
budowę mocy wytwórczych. 
Fortum to nie jest fi rma, która 
przyszła i jutro kupuje – po-
wiedział minister.  

– To skandaliczne, żeby 
w trakcie procesu prywatyza-
cyjnego właściciel negatywnie 
wyrażał się o swoim majątku, 
a wychwalał kupującego. To 
tak, jakby zależało mu na 
tym, by kupujący kupił jak 
najtaniej. Natomiast my, po-
winniśmy się cieszyć, że kto-
kolwiek chce nas kupić – ko-

mentują wypowiedź ministra 
związkowcy z Solidarności 
z zabrzańskiej i bytomskiej 
elektrociepłowni. Zarzuca-
ją Buremu, że oba zakłady 
przedstawił, jak umierające 
przedsiębiorstwa. Tymcza-
sem, jak informują związ-
kowcy, elektrociepłownie w 
Bytomiu i Zabrzu posiadają 
płynność fi nansową i przy-
noszą zyski, a że są wiekowe 
i przestarzałe technologicznie, 
to wina Ministerstwa Skarbu 
Państwa, które ponosi winę 
za zaniedbania inwestycyjne 
w obu spółkach.

–Gdyby Skarb Państwa 
zabezpieczył nam kredyt na 
preferencyjnych warunkach, 
który nasze zakłady mogłyby 
udźwignąć, to niepotrzebny 
byłby nam inwestor – uważają 
związkowcy.

W ocenie Grzegorza Brewki, 
przewodniczącego Solidarno-
ści w Elektrociepłowni Bytom, 
problem odstąpienia Tauronu 
od prywatyzacji obu zakła-
dów został całkowicie przez 
ministra spłycony. Brewko 
wyjaśnia, że Tauron przestał 
być zainteresowany tymi za-
kładami w wyniku zmiany 
opcji politycznej. – Za rządów 
PIS zabrakło dosłownie paru 
miesięcy na realizację pro-
jektu Tauronu Ciepło, który 
miał być odnogą Tauronu. A 
potem w koncernie zmieniły 
się władze i preferencje – tłu-
maczy Grzegorz Brewko. Miro-
sław Grzywa, szef Solidarności 
w zabrzańskiej elektrocie-
płowni, dodaje, że wypowiedź 
ministra Burego kłóci się z 
informacją przekazaną przez 

niego stronie związkowej, 
zgodnie z którą na włączenie 
elektrociepłowni do Tauronu 
nie zgodził się Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
uznając, że ewentualna fuzja 
nosiłaby znamiona pomocy 
publicznej.

Zdaniem Solidarności 
z obu spółek, wypowiedź mi-
nistra dodatkowo postawiła w 
bardzo trudnej sytuacji stronę 
społeczną, przygotowującą się 
do negocjacji umowy społecznej 
z fi rmą Fortum. Wskazują, że 
zamierzali być silnymi partne-
rami w rozmowach z przedsta-
wicielami inwestora, a jeszcze 
przed ich rozpoczęciem zostali 
poważnie osłabieni.   

– Za swoją absolutnie nie-
kompetentną wypowiedź 
minister Bury powinien po-
nieść polityczne konsekwen-
cje, bądź odpowiadać przed 
prokuraturą. Jeśli w rządzie 
mamy takich przedstawicie-
li, to tylko płakać – oceniają 
związkowcy.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Nieterminowe wypłaty wyna-
grodzeń w fi rmie Eko Harpoon 
Rewital z Katowic są od stycznia 
powodem minorowych nastro-
jów 21–osobowej załogi. 

Pensje za styczeń pracowni-
cy otrzymali dopiero w marcu, 
przelewy za luty zrealizowa-
ne zostały w trzech ratach: w 
lutym, w kwietniu i w maju, a za 
kwiecień pracodawca wypłacił 
im na początku czerwca tylko 
cząstkowe płace w wys. 1 tys. 
zł. Pod koniec lipca pracownicy 
otrzymali niepełne wynagrodze-
nia za maj.

Na wniosek Międzyzakła-
dowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice, obej-
mującej swym związkowym 
zasięgiem pracowników spółki 
Eko Harpoon Rewital, w firmie 
została przeprowadzona kontrola 
Państwowej Inspekcji Pracy, która 
potwierdziła zarzuty dotyczące 
niewypłacenia lub nieterminowe-
go wypłacenia wynagrodzeń za 
pracę. PIP skierował do pracodaw-

cy decyzję, nakazującą wypłatę 
należnych pracownikom pensji 
oraz innych świadczeń. 

Za nieterminowe wypłaty 
odpowiedzialny jest poprzedni 
właściciel, spółka Rewital, która 
ogłosiła upadłość układową. Z 
kolei spółka Eko Harpoon kupiła 
zakład, zajmujący się utylizacją 
ścieków poprzemysłowych, 
dopiero 1 kwietnia br., przej-
mując jednocześnie wszystkie 
wierzytelności poprzedniego 
właściciela wobec pracowników. 
Nowy pracodawca zapewnił 
związkowców z Solidarności z 
Huty Szopienice oraz załogę, że 
do końca lipca postara się wypro-
stować zobowiązania finansowe 
wobec zatrudnionych.

– Wkrótce okaże się, na ile 
wiarygodny jest kolejny właści-
ciel. Na razie za pozytywny fakt 
można uznać wyniki kontroli 
PIP, stwierdzającej, że wszyst-
kie środki, które od kwietnia 
wpłynęły na konto firmy za 
wykonane zlecenia, przeznacza-
ne są na regulowanie zaległych 

wynagrodzeń, gdy tymczasem 
kierownictwo spółki nie otrzymuje 
pensji  – mówi Witold Sowiński, 
przewodniczący Solidarności z 
Huty Szopienice.  

Faktem również jest, że tuż 
po nastaniu nowego właścicie-
la, 10 spośród 12 pracowników 
firmy, należących do Solidarności, 
włącznie z jej przewodniczącym, 
równocześnie podjęło decyzję 
o rezygnacji z członkostwa w 
związku. Obecnie w spółce Eko 
Harpoon Rewiatal pozostało 
tylko dwóch związkowców, któ-
rzy w tym dniu byli nieobecni 
w pracy.

Z informacji posiadanych 
przez Solidarność z Huty Szo-
pienice wynika, że pracownicy, 
pod groźbą utraty pracy, musieli 
zrezygnować ze związkowej 
przynależności – Problem w 
tym, że żaden z nich nie chce 
tego potwierdzić. Podejrzewa-
my, że boją się o swoją pracow-
niczą przyszłość – mówi Witold 
Sowiński.

BEATA GAJDZISZEWSKA

W ubiegłotygodniowym nume-
rze Tygodnika Śląsko-Dąbrow-
skiego zamieściliśmy sprosto-
wanie Ewy Kubisiewicz-Boby, 
rzecznika prasowego Zakładów 
Mechanicznych Bumar-Łabędy 
S.A. do tekstu pt.”Bumar na 
krawędzi”, opublikowanego 
w numerze 27/2010 TŚD. 
W tym wydaniu tygodnika 
korzystamy z przysługującego 
nam prawa do odpowiedzi. 

W tekście sprostowania 
zarzucono nam, iż niepraw-
dziwa była informacja zawarta 
w wypowiedzi przewodniczą-
cego zakładowej Solidarno-
ści Zdzisława Goliszewskiego 
o tym, że od lutego 5 spółek 
Bumaru-Łabędy funkcjonuje 
bez zarządów. To sformułowa-
nie było skrótem myślowym, 
który miał obrazować nieład 
organizacyjny związany z za-
rządzaniem w 5 spółkach grupy. 
- Chodzi o to, że w części tych 
spółek zarządami kierują osoby 
pełniące obowiązki prezesów, 
a nie prezesi. Trwają konkursy 
na stanowiska prezesów i od 
miesięcy nie ma rozstrzygnięć. 
W jednej ze spółek, co prawda 
prezes jest, ale wystartował w 
konkursie na prezesa innej 
spółki Bumaru i przegrał. To 
pokazuje, że nie chce kierować 
spółką, którą obecnie zarządza. 
W największej spółce cywilnej 
grupy odbył się konkurs na 
stanowiska członków zarządu, 
wymieniono dwóch członków 
zarządu, ale nie wyłoniono ani 
prezesa, ani p.o. prezesa. W tej 
sytuacji trudno powiedzieć, 
że te 5 spółek ma prawidłowo 
funkcjonujące zarządy - wy-
jaśnia Zdzisław Goliszewski. 
Przewodniczący podkreśla, że 
od czasu publikacji niewiele się 
zmieniło, a właściwie ten chaos 
się pogłębia, bo dwie spośród 
pięciu wymienionych w tek-
ście spółek przeznaczone są 
do likwidacji

W sprostowaniu zarzucono 
nam też, iż nieprawdą jest, że w 
Bumarze-Łabędy zawieszono 
wypłaty świadczeń wakacyj-
nych, czyli popularnej „grusz-

ki”. - Sprostowanie, jak sądzę, 
dotyczyło słowa zawieszone, 
bo wypłatę tego świadczenia 
nie tyle zawieszono, ile go po 
prostu nie było. Przypuszczam, 
że dopiero tekst w TŚD przeko-
nał zarząd, że coś z tym trzeba 
zrobić i udało nam się wywal-
czyć wypłatę tego świadcze-
nia – mówi szef Solidarności 
w Bumarze-Łabędy. W lipcu 
pracownicy otrzymali część 
„gruszki” w wysokości 300 zł, 
resztę – 150 zł - mają otrzymać 
we wrześniu. 

Według rzecznika ZM Bumar
-Łabędy nieprawdziwe było 
również padające w tekście 
stwierdzenie, że związki zawo-
dowe w Bumarze- Łabędy nie 
wiedzą, czy i kiedy podpisane 
zostaną kontrakty z Minister-
stwem Obrony Narodowej na 
remont sprzętu dla polskiej 
armii. Mówiąc krócej, zarząd 
fi rmy wie, że związkowiec wie, 
choć związkowiec nie wie. 
Chyba, że zarząd podejrzewa, iż 
związki zawodowe dysponują 
wehikułem czasu i przeniosły 
się o kilka tygodni w przyszłość, 
aby sprawdzić stan rozmów z 
MON na temat kontraktów re-
montowych. Tekst, do którego 
wysłano sprostowanie ukazał 
się bowiem 7 lipca, a ofi cjal-
ną informację o podpisaniu 
kontraktu na remont sprzętu 
dla polskiej armii o wartości 
28 mln zł przewodniczący 
zakładowej Solidarności w 
Bumarze-Łabędy otrzymał do-
piero 30 lipca, czyli 3 tygodnie 
po publikacji tekstu.

W tekście sprostowania 
nie zarzucono nam natomiast 
nieprawdy w sformułowaniu, 
że jedyna aktywność w jakiej 
zarząd Grupy Bumar wykazuje 
się skutecznością, to wynaj-
mowanie firm konsultingo-
wych, które opracowują plan 
restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
i że były już cztery takie fi rmy, 
a pierwsza z nich za ten kon-
sulting otrzymała prawdopo-
dobnie ok. 300 tys. zł.

RED.

Szok, skandal oraz całkowity brak profesjonalizmu – tak związkowcy 
z Solidarności z elektrociepłowni Zabrze i Bytom oceniają wypowiedź 
wiceministra Skarbu Państwa Jana Burego na temat prywatyzacji obu spółek. 

Krecia robota ministra
Bumar na krawędzi cd.

Na pensje czekają nawet trzy miesiące

Awers i rewers sztandaru Solidarności Koksowni Przyjaźń

DUMNI z naszych sztandarów

Sztandar Solidarności z Koksowni Przyjaźń

– To skandal, żeby jeszcze w trakcie procesu prywatyzacyjnego właściciel negatywnie wypowiadał się 
o swoim majątku – uważa Grzegorz Brewko z EC Bytom

Wypowiedź ministra 
postawiła w bardzo 
trudnej sytuacji 
związki zawodowe 
przygotowujące się 
do negocjacji umowy 
społecznej z fi rmą 
Fortum.
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e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 pok. 301-302, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. 11 Listopada 
2a, tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 253-72-54

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

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

§

Świadczenie przedemerytalne:

R
ozwiązałem umowę 
o pracę z powodu 
ciężkiego naruszenia 
przez pracodawcę 
p o d s t a w o w y c h 

obowiązków wobec pracownika 
(art. 55 § 11), tj. niewypłacenia 
wynagrodzenia za 3 miesiące. 
Czy w związku z tym mogę 
ubiegać się o świadczenia 
przedemerytalne (mam 57 lat, 
a staż pracy – 41 lat)?

Osoby posiadające długo-
letni staż pracy, a tracące za-
trudnienie mogą się ubiegać 
o przyznanie im świadcze-
nia przedemerytalnego, jeśli 
spełnią warunki określone w 
art. 2 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych (Dz. U. 
Nr 120, poz. 1252).

Przesłanki, których zaist-
nienie warunkuje przyznanie 
świadczenia przedemerytal-
nego, można podzielić na 
dwie grupy:

I. 
Warunki jednakowe dla 
wszystkich osób, które 
ubiegają się o świadczenie 
przedemerytalne (źródło: 
serwis ZUS). 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
świadczenie przedemerytal-
ne przysługuje osobie, która 
spełnia szczególne warunki 
wymagane do przyznania 
tego świadczenia, jeżeli:
1. przez okres co najmniej 6 

miesięcy pobierała zasiłek 
dla bezrobotnych, 

2. nadal jest zarejestrowana 
jako bezrobotna, 

3. w okresie pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych nie od-
mówiła bez uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia odpo-
wiedniego zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, w 
rozumieniu ustawy o pro-
mocji zatrudnienia, albo 
zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych lub 
robót publicznych, 

4. złoży wniosek o przyzna-
nie świadczenia przed-
emerytalnego w terminie 
nieprzekraczającym 30 dni 
od dnia wydania przez 
powiatowy urząd pracy 

dokumentu poświadcza-
jącego 6-miesięczny okres 
pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych, 

5. złoży wniosek w ciągu 
14 dni od ustania zatrud-
nienia, w tym w ramach 
prac interwencyjnych lub 
robót publicznych albo 
innej pracy zarobkowej, 
jeżeli w okresie pobiera-
nia zasiłku wykonywała 
inną pracę zarobkową 
lub zatrudnienie w rozu-
mieniu przepisów ustawy 
o promocji zatrudnienia, 
albo była zatrudniona 
w ramach prac interwen-
cyjnych lub robót pub-
licznych, a wykonywanie 
jednej z tych prac ustało 
po upływie 6-miesięcznego 
okresu pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych. 
Zasiłek dla bezrobotnych 

przyznaje i wypłaca powia-
towy urząd pracy.

Natomiast zgodnie z prze-
pisami art. 71 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych na-
bywa osoba posiadająca status 
bezrobotnego, która w okresie 
18 miesięcy poprzedzających 
zarejestrowanie się w powia-
towym urzędzie pracy, łącznie 
przez okres co najmniej 365 
dni była zatrudniona (bez 
względu na wymiar czasu 
pracy) i osiągała wynagro-
dzenie w kwocie co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, od którego istnieje 
obowiązek opłacania składki 
na Fundusz Pracy.

II. 
Warunki szczególne, uza-
leżnione od stażu pracy, 
wieku, przyczyn rozwiązania 
stosunku pracy, określone 
w art. 2 ust. 1 ustawy z 30 
kwietnia 2004 r. 

Zgodnie z tym przepisem 
prawo do świadczenia przed-
emerytalnego przysługuje 
osobie, która:
1. do dnia rozwiązania sto-

sunku pracy lub stosunku 
służbowego z powodu 
likwidacji lub niewypła-
calności pracodawcy, w 
rozumieniu przepisów 

o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewy-
płacalności pracodawcy, u 
którego była zatrudniona 
lub pozostawała w stosun-
ku służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, 
ukończyła co najmniej 56 
lat – kobieta oraz 61 lat 
–mężczyzna oraz posiada 
okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 
25 lat dla mężczyzn, lub 

2. do dnia rozwiązania sto-
sunku pracy lub stosunku 
służbowego z przyczyn do-
tyczących zakładu pracy, 
w rozumieniu przepi-
sów ustawy o promocji 
zatrudnienia, w którym 
była zatrudniona lub po-
zostawała w stosunku 
służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, 
ukończyła co najmniej 55 
lat – kobieta oraz 60 lat – 
mężczyzna oraz posiada 
okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący co 
najmniej 30 lat dla kobiet i 
35 lat dla mężczyzn, lub 

3. do dnia ogłoszenia upad-
łości prowadziła nieprze-
rwanie i przez okres nie 
krótszy niż 24 miesiące 
pozarolniczą działalność, 
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o sy-
stemie ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 11, poz. 74 z późn. 
zm.), zwanej dalej usta-
wą systemową, i za ten 
okres opłaciła składki na 
ubezpieczenia społeczne 
oraz do dnia ogłoszenia 
upadłości ukończyła co 
najmniej 56 lat – kobieta 
i 61 lat – mężczyzna i po-
siada okres uprawniający 

do emerytury wynoszący 
co najmniej 20 lat dla ko-
biet i 25 lat dla mężczyzn, 
lub 

4. zarejestrowała się we właś-
ciwym powiatowym urzę-
dzie pracy w ciągu 30 dni 
od dnia ustania prawa do 
renty z tytułu niezdol-
ności do pracy pobiera-
nej nieprzerwanie przez 
okres co najmniej 5 lat 
oraz do dnia, w którym 
ustało prawo do renty, 
ukończyła co najmniej 
55 lat – kobieta i 60 lat 
– mężczyzna i osiągnęła 
okres uprawniający do 
emerytury wynoszący co 
najmniej 20 lat dla kobiet i 
25 lat dla mężczyzn, lub 

5. do dnia rozwiązania sto-
sunku pracy z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, 
w rozumieniu przepi-
sów ustawy o promocji 
zatrudnienia, w którym 
była zatrudniona przez 
okres nie krótszy niż 6 
miesięcy, posiada okres 
uprawniający do emery-
tury wynoszący co naj-
mniej 35 lat dla kobiet i 
40 lat dla mężczyzn, lub 

6. do dnia 31 grudnia roku 
poprzedzającego rozwią-
zanie stosunku pracy lub 
stosunku służbowego z 
powodu likwidacji lub 
niewypłacalności pra-
codawcy, w rozumieniu 
przepisów o ochronie 
roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalno-
ści pracodawcy, u które-
go była zatrudniona lub 
pozostawała w stosunku 
służbowym przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, 
posiadała okres upraw-
niający do emerytury, 
wynoszący co najmniej 

34 lata dla kobiet i 39 lat 
dla mężczyzn. 
Z treści Pana pytania wnio-

skuję, że w Pana sytuacji bę-
dzie miał zastosowanie pkt 
5. Co należy zatem rozumieć 
przez „przyczyny dotyczące 
zakładu pracy”?

Zgodnie z ar. 2 ust. 29 usta-
wy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 
z 20 kwietnia 2004 r. są to 
następujące powody:
1. rozwiązanie stosunku 

pracy lub stosunku służ-
bowego z przyczyn niedo-
tyczących pracowników: 
zgodnie z ustawą o tzw. 
zwolnieniach grupowych 
(dla zatrudniających wię-
cej niż 20 pracowników) 
lub z Kodeksem pracy, 

2. rozwiązanie stosunku pracy 
lub stosunku służbowe-
go z powodu ogłoszenia 
upadłości pracodawcy, 
jego likwidacji lub likwi-
dacji stanowiska pracy z 
przyczyn ekonomicznych, 
organizacyjnych, produk-
cyjnych albo technolo-
gicznych, 

3. wygaśnięcie stosunku 
pracy lub stosunku służ-
bowego w razie śmierci 
pracodawcy lub gdy od-
rębne przepisy przewidują 
wygaśnięcie stosunku w 
wyniku przejścia zakładu 
lub jego części na innego 
pracodawcę i niezapropo-
nowania przez tego praco-
dawcę nowych warunków 
pracy i płacy, 

4. rozwiązanie stosunku 
pracy przez pracownika 
na podstawie art. 55 § 11 
K.p. z uwagi na ciężkie 
naruszenie obowiązków 
wobec pracownika. 
Ważne, aby w Pana świa-

dectwie pracy znalazła się 
powyższa przyczyna zwol-
nienia.

Skoro więc umowa została 
wypowiedzenia z przyczyn 
leżących po stronie zakładu 
pracy (art. 55 § 11 K.p.), a Pan 
ma już 41 lat pracy (warunek 
dla mężczyzn to min. 40 lat 
pracy), jest Pan uprawniony 
do pobierania świadczenia 
przedemerytalnego.

Bezpośrednio po utracie 
pracy należy się zarejestrować 
w urzędzie pracy. Do ubiegania 
się o świadczenie przedeme-
rytalne konieczny jest status 
bezrobotnego i pobieranie 
zasiłku dla bezrobotnych 
przez co najmniej 6 miesię-
cy. W tym czasie nie można 
odmówić podjęcia pracy bez 
uzasadnionej przyczyny.

Świadczenie przedeme-
rytalne ustalane na pod-
stawie ustawy z 30 kwiet-
nia  2004 r.  wynosi  od 
1 marca 2009 r. 804,02 zł.

Świadczenie przedeme-
rytalne przyznawane jest na 
wniosek osoby ubiegającej 
się o to świadczenie. Wnio-
sek i pozostałe dokumenty 
należy złożyć w odpowied-
nim ze względu na miejsce 
zamieszkania (tj. miejsce 
ostatniego zameldowania na 
pobyt stały) oddziale ZUS w 
ciągu 30 dni od wydania przez 
powiatowy urząd pracy do-
kumentu poświadczającego 
6-miesięczny okres pobiera-
nia zasiłku dla bezrobotnych. 
Jeśli bezrobotny pracował np. 
w ramach prac interwencyj-
nych lub robót publicznych, 
na złożenie wniosku ma 14 
dni od ich zakończenia. De-
cyzję w sprawie świadczenia 
przedemerytalnego wydaje 
i świadczenie to wypłaca 
organ rentowy, właściwy ze 
względu na miejsce zamiesz-
kania osoby uprawnionej do 
świadczenia (odpowiedni 
oddział ZUS).

Prawo do świadczenia 
przedemerytalnego ustaje w 
dniu poprzedzającym dzień 
osiągnięcia wieku emerytalne-
go wynoszącego dla kobiet 60 
lat i dla mężczyzn 65 lat.

W takim przypadku ZUS 
zobowiązany jest do wszczę-
cia, z urzędu, postępowania o 
przyznanie emerytury. Postę-
powanie o przyznanie eme-
rytury powinno być wszczęte 
w terminie dwóch miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w 
którym uprawniony osiągnie 
wiek emerytalny.
KAMILLA STEFANIUK-BORÓWKA

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Rozwiązanie umowy o pracę 
na podstawie art. 55 § 11  Kp

Świadczenie przedemerytalne 
przyznawane jest na wniosek osoby 
ubiegającej się o to świadczenie. Prawo 
do świadczenia przedemerytalnego ustaje w 
dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia wieku 
emerytalnego wynoszącego dla kobiet 60 lat i 
dla mężczyzn 65 lat.
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Bytom
10 września
godz. 20:00
Widowisko multimedialne 
zespołu Lombard „W hołdzie 
Solidarności”

11 września 
godz 16:00 – 19:00
Rodzinny festyn sportowo-
rekreacyjny w Parku Miej-
skim im. F. Kachla: 
koncert Orkiestry Dętej Bytom, 
pokaz Straży Pożarnej, pokaz 
Drużyny Ratownictwa Górni-
czego KWK Bobrek Centrum, 
bieg 30. lecia, pokazy antyter-
rorystyczne, turniej piłkarski 
30-lecia NSZZ Solidarność 
KWK Bobrek–Centrum na 
stadionie GKS Bobrek-Karb
godz. 18:30
Msza Święta pod przewod-
nictwem JE bp. G. Kusza w 
Kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża św. 
godz. 20:00
Koncert zespołu Dżem

Dąbrowa 
Górnicza
28 sierpnia
Festyn w Dąbrowie Górni-
czej organizowany przez 
Solidarność z Huty Katowice, 
Stowarzyszenie Pokolenie 
i władze miasta. 

Jastrzębie 
Zdrój
14-15 sierpnia 
VII Rajd Rowerowy NSZZ 
Solidarność KWK Zofi ówka. 
Trasa rajdu: Jastrzębie Zdrój 
– Żermanice (Czechy) – Ja-
strzębie Zdrój 

21 sierpnia
– Festyn KZ NSZZ Solidar-

ność KWK Borynia w Go-
tartowicach

– Festyn KZ NSZZ Soli-
darność KWK Pniówek 
w Świerklanach

– Festyn KZ NSZZ Soli-
darność PKM Jastrzębie 
Zdrój w POD Słonecznik 
– Osiedle VI

1 września
godz. 18.00
Wystawa okolicznościowa 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, ul. Wielopolska 1a

2 września
godz. 7.00 
Sztafeta Pływacka – 30 km 
na XXX-lecie NSZZ Soli-
darność – Kryta Pływalnia 
Laguna, ul. Warszawska 1 
Jastrzębie Zdrój
godz. 12.00
Promocja albumu „Jastrzęb-
ska Solidarność 1980-2010” – 
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, 
al. Piłsudskiego 60.
 

godz. 15.00
Uroczysta Sesja Rady Mia-
sta Jastrzębie Zdrój – KWK 
Zofi ówka

impreza towarzysząca 
Przegląd Piosenki Solidar-
nościowej – Park Zdrojowy, 
ul. Witczaka 5
początek godz.10.00, wręcze-
nie nagród godz.18.00

4 września
Festyn KZ NSZZ Solidar-
ność KWK Jas-Mos w Czy-
żowicach
Festyn w Jastrzębiu Zdroju 
na Stadionie Miejskim
– koncer t  zespołu  De 

Press
– koncert Shakin Dudi
– koncert zespołu Lady 

Pank 
– pokaz sztucznych ogni

11 września
Festyn członków Solidar-
ności
godz. 11.00 
Turniej piłki nożnej komi-
sji zakładowych ze Śląska
i Podbeskidzia
godz. 12.00 
Turniej siatkówki plażowej 
na terenie nad basenem 
w Czechowicach-Dziedzi-
cach
godz. 14.00-15.00 
Przemarsz orkiestr górniczych 
ulicami miasta Czechowic-
Dziedzic
godz. 15.00 
Mecz piłki nożnej pomię-
dzy reprezentacją Solidar-
ności i reprezentacja samo-
rządów
godz.15.30-17:30 
Gry i zabawy dla dzieci
godz. 18.00- 20.30 
Występy zespołów muzycz-
nych (nie wiadomo jeszcze 
jakich) 
godz. 21.00-22.00 
Zabawa taneczna 
godz. 22.00 
Pokaz laserowy

Rybnik
10 września
godz. 15.30
Wystawa poświęcona 30 
rocznicy powstania NSZZ 
Solidarność w Szkole Pod-
stawowej nr 34 oraz wy-
stęp zespołu tanecznego 
„Przygoda”

Sosnowiec
12 września
godz. 12.00 
Msza święta w kościele p.w. 
Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa w Sosnowcu.  

Tarnowskie 
Góry
21 sierpnia
godz. 8.30 
Delegacje komisji zakłado-
wych oraz władze miasta i 
powiatu złożą kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą strajk 
w fabryce Fazos, pierwszy 
strajk na Śląsku w 1980 r. 
godz. 9.00 
Uroczystość związana z nadaniem 
imienia NSZZ Solidarność rondu 
na skrzyżowaniu ulic Wyszyń-
skiego, Legionów i Gliwickiej w 
Tarnowskich Górach 

godz. 9.40 
Złożenie kwiatów pod tab-
lica NSZZ Solidarność przy 
dzwonnicy Gwarków
godz. 10.00 
Msza święta w kościele 
p.w. Św. Apostołów Piotra 
i Pawła z okazji 30 roczni-
cy powstania NSZZ Soli-
darność 
godz. 11.30 
Uroczystość w Hucie Cynku 
w Miasteczku Śląskim, gdzie 
będą nadane ordery dla za-
służonych członków NSZZ 
Solidarność Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego 

Zawiercie
14 sierpnia 
Festyn NSZZ Solidarność 
Ospel Wierbka

28 sierpnia
Festyn NSZZ Solidarność 
CMC Zawiercie

25 września 
Piknik zorganizowany przez 
Biuro Terenowe Ślasko-Dą-
browskiej Solidarności w 
zawierciańskim „Czarcim 
Młynie”

RED.

Obchody 30-lecia NSZZ Solidarność 
w Regionie Śląsko-Dąbrowskim

3 września

30. rocznica podpisania
Porozumienia
Jastrzębskiego

godz. 9.00
– Msza św. w kościele 

pw. NMP Matki Koś-
cioła („na górce”)

godz. 11.00
– Uroczystości po Po-

mnikiem Porozumie-
nia Jastrzębskiego 
przy KWK Zofi ów-
ka

Przed nami kulminacja obchodów 30-lecia NSZZ Solidarność w naszym regionie, rocznice podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
i Katowickiego. 5 września w Katowicach odbędzie się wielki regionalny piknik z okazji 30-tych urodzin Solidarności. Na imprezie 
w Katowickim Parku Leśnym wystąpią m.in. Alphaville, Dżem i Oddział Zamknięty.  Wstęp na piknik i koncerty jest bezpłatny. 
Organizatorzy planują również występy kabaretowe oraz pokazy tańców. Na imprezie będzie też można dowiedzieć się, jak 
założyć Solidarność w swoim zakładzie pracy, a także zasięgnąć porady związkowych prawników.  Szczegółowo o tym wydarzeniu 
będziemy pisać w kolejnych numerach Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego. 
Poniżej prezentujemy kalendarium obchodów, rocznicowych uroczystości i imprez w miastach naszego regionu. Nie jest to jeszcze 
pełna lista. Aktualizowane na bieżąco kalendarium będzie dostępne na naszej stronie internetowej www.solidarnosckatowice.pl. 
Prosimy wszystkich czytelników o nadsyłanie do nas informacji związanych z rocznicowymi uroczystościami w regionie. W miarę 
możliwości będziemy starali się je zamieszczać w tym kalendarium.

RED.

11 września

30. rocznica podpisania
Porozumienia
Katowickiego

Odsłonięcie przed Hutą 
Katowice pomnika upa-
miętniającego Porozu-
mienie Katowickie 


