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Henryk Grymel: Domagamy się 
zmniejszenia obciążeń fi nansowych 
wszystkich spółek PKP.
» STRONA 5

Kazimierz Grajcarek: Niestety, 
w kopalniach ekonomia bierze często 
górę nad bezpieczeństwem.
» STRONA 5

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność wystąpi na drogę praw-
ną przeciwko Agorze SA oraz 
Aleksandrze Klich i Józefo-
wi Krzykowi, autorom teks-
tu „Związkowiec Duda robi 
z górników bandytów”, który 
17 sierpnia ukazał się na por-
talu wyborcza.pl.

Związek domaga się od auto-
rów tekstu zaniechania dalsze-
go naruszania dóbr osobistych 
przewodniczącego Piotra Dudy, 
usunięcia wspomnianego tekstu 
z zasobów internetowych oraz 
publikacji przeprosin za poda-
nie nieprawdziwych informacji 
i krzywdzących ocen narusza-
jących dobre imię szefa Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Aleksandra Klich i Józef 
Krzyk w swoim tekście zarzu-
cili przewodniczącemu Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności, iż 
ten, nie zapraszając prezydenta 
Komorowskiego na obchody 
30. rocznicy podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego, „zrobił 
z górników bandytów, chuli-
ganów, skłonnych stosować 
przemoc wobec prezydenta, 
kłamał i manipulował faktami 
oraz wykorzystywał nieetycz-
nie środowisko górników”. 
Zarzuty te oparli na podsta-
wie wypowiedzi Piotra Duda 
podczas konferencji prasowej 
poświęconej obchodom 30-lecia 
Solidarności. Co ciekawe – na 
konferencji nie był obecny żaden 

dziennikarz Gazety Wyborczej 
ani innego medium należącego 
do holdingu Agora. 

– Tezy tekstu są wynikiem 
dziennikarskiej manipulacji i 
świadomego wypaczenia sensu 
wypowiedzi Piotra Dudy – 
podkreśla  rzecznik Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności Wojciech 
Gumułka. – W rzeczywistości 
wypowiedź ta nie uprawniała 
do tego rodzaju komentarza. 
Przewodniczący powiedział 
jedynie, że nastroje panujące 
wśród związkowców mogą 
zakłócić powagę obchodów, 
gdyby do Jastrzębia przyjechał 
Bronisław Komorowski. Kan-
celaria Prezydenta przyjęła to 
ze zrozumieniem. Piotr Duda 

po raz kolejny zaznaczył też, że 
jako związkowiec jest otwarty 
na współpracę z różnymi po-
litykami i partiami, jeśli tylko 
oni są otwarci na dialog ze 
związkami i wysłuchanie na-
szych argumentów.

Pisma przedsądowe tra-
fi ły już do wydawcy Gazety 
Wyborczej. – W przypadku 
niespełnienia zawartych tam 
żądań sprawa przeciwko oso-
bom odpowiedzialnym za na-
ruszenie dóbr osobistych Piotra 
Dudy zostanie skierowana na 
drogę sądową – zapowiada 
rzecznik Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności .

RED.
O sprawie piszemy też na str. 2

W
t o r k o w a 
runda roz-
mów miała 
dwie odsło-
ny. Pierw-

sza, w gmachu Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, 
z udziałem wojewody śląskie-
go Zygmunta Łukaszczyka 
w roli mediatora, która z op-
tymizmem kazała patrzyć na 
szanse zawarcia porozumienia 
pomiędzy związkowcami a 
zarządem KW. Druga odsłony 
rozmów, która odbyła się już 
w siedzibie Kompanii Węglo-
wej i bez udziału Zygmunta 
Łukaszczyka, ten optymizm 
przygasiła.

-Mam wrażenie, że były to 
rozmowy pozorowane. Zarząd 
Kompanii nie chciał zrobić 
żadnego kroku w negocjacjach 
przed zaplanowaną na środę 
wizytą właściciela, czyli wice-
premiera i ministra gospodarki 
Waldemar Pawlaka – powie-
dział Dominik Kolorz,szef 
górniczej Solidarności. 

Kolejną rundę rozmów 
zaplanowano na czwartek 26 

sierpnia, w siedzibie Kompanii, 
ale już z udziałem wojewody. 
Na razie trudno oceniać jaki 
wpływ na przebieg czwartko-
wych rozmów będzie miał 
wizyta wicepremiera Paw-
laka. – Wydawałoby się,że 
minister gospodarki wie-
dząc o tym, jaka jest sytuacja 
w Kompanii, powinien spot-
kać się również z nami, ale 
jak na razie nie otrzymaliśmy 
od niego żadnego sygnału 
w tej sprawie – podkreślił 
szef górniczej „S”. – Obawia-
my się, że zarząd zamelduje 
w środę Waldemarowi Pawla-
kowi: Panie premierze zada-
nie wykonane, zażegnaliśmy 
groźbę strajku, prowadzimy 

rozmowy, nie będzie niepo-
kojów społecznych. Właści-
ciel uspokojony wyjedzie, 
zarząd nadal będzie pozo-
rował rozmowy, a konfl ikt 
pozostanie nierozwiązany 
– dodał Kolorz. 

Formalnie spór zbioro-
wy pomiędzy górniczymi 
związkami zawodowymi, a 
zarządem dotyczy utrzyma-
nia poziomu zatrudnienia, 
poziomu wynagrodzeń i 
gwarancji funkcjonowania 
kopalń Kompanii. Jedna-
ka zasadniczą przyczyną 
konfl iktu jest dokument pt. 
„Strategia rozwoju i funkcjo-
nowania Kompanii Węglowej 
SA w latach 2010 – 2015 z 
perspektywą do roku 2020”. 
Według związkowców strate-
gia zakłada likwidację kopalń, 
zwolnienia pracowników i 
trwałą likwidację kilkuna-
stu tysięcy miejsc pracy. Po 
tym jak na początku sierpnia 
górnicze centrale związkowe 
zapoznały się z założeniami 
tego dokumentu, natych-
miast powołały Sztab Pro-

testacyjno -Strajkowy i zde-
cydowały, że 2 września we 
wszystkich kopalniach oraz 
zakładach firmy odbędzie 
się referendum strajkowe. 
Na 31 sierpnia zaplanowano 
w kopalniach masówki in-
formacyjne dla załogi. 

– Aby nie doszło do pro-
testów, potrzebne jest jedno 
krótkie ustalenie: tę strategię 
wyrzucamy do kosza, siada-
my i wspólnie pracujemy 
nad nowym dokumentem, 
w którym najistotniejsze bę-
dzie dobro ludzi – powiedział 
szef górniczej Solidarności, 
Dominik Kolorz. 

Kilka tygodni temu rada 
nadzorcza Kompanii zaak-
ceptowała główne założenia 
strategii, ale jednocześnie za-
leciła wprowadzenie pewnych 
korekt. Dopiero po wprowa-
dzeniu tych korekt dokument 
ma być przyjęty przez radę, a 
następnie przedstawiony do 
akceptacji właścicielowi, czyli 
ministrowi gospodarki Wal-
demarowi Pawlakowi. 

GRZEGORZ PODŻORNY

ROZMOWY JAK NA
RAZIE POZOROWANE

Wtorkowe rozmowy górniczych związków zawodowych z zarządem Kompanii Węglowej nie 
przyniosły takich rezultatów, które mogłoby odsunąć groźbę strajku w kopalniach. Referendum 
strajkowe zapowiedziane na 2 września nadal aktualne. 

Aby nie doszło 
do protestów, 
potrzebne jest jedno 
krótkie ustalenie: 
tę strategię 
wyrzucamy do 
kosza.

Dominik Kolorz (w środku) pesymistycznie ocenia szanse powodzenia 
kolejnych rozmów, które w czwartek odbędą się w siedzibie Kompanii

Manipulacje i nieprawdziwe informacje, czyli wyborcza.pl

To na podstawie wypowiedzi szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
z tej konferencji prasowej dziennikarze Gazety Wyborczej opubliko-
wali nieprawdziwe informacje i krzywdzące opinie. Co ciekawe, ani 
oni, ani żaden inny dziennikarz z mediów należących do Agory, nie 
był na spotkaniu obecny

Foto: TŚD

Foto: TŚD
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TRZY pytania
Piotr Duda, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Czekamy na prezydenta pod Pomnikiem-Krzyżem
Poczuł się pan skrzywdzony komen-
tarzem na temat niezaproszenia pre-
zydenta, który zamieszczony został 
na portalu wyborcza.pl?

– Tak. Ten tekst nie miał nic wspól-
nego z rzetelnością dziennikarską, 
to była zwykła manipulacja. Tylko 
nie wiem, po co tak zrobiono? Po 
wyborach prezydenckich w Polsce 
atmosfera jest wystarczająco napięta, 
różne środowiska są skonfl iktowane. 
Więc po co jeszcze bardziej rozbudzać 
te emocje? Nigdy w swoich wypo-
wiedziach nawet w najmniejszym 
stopniu nie robiłem z górników czy 
jakiejkolwiek innej grupy zawodowej, 
bandytów czy chuliganów. Odwrot-
nie - to Gazeta Wyborcza na swoich 
łamach, przy okazji choćby manife-
stacji w Warszawie, wiele razy bardzo 
niekorzystnie pisała o górnikach. 
Sprawa niezaproszenia prezydenta 
do Jastrzębia jest prosta: ta decyzja 
zapadła po konsultacji z przewodni-
czącym Solidarności w KWK Zofi ówka 
Romkiem Brudzińskim, w uzgodnie-
niu z otoczeniem prezydenta. Chcie-
liśmy, żeby 3 września i w kolejnych 
dniach mówiono o tym, że była rocz-

nica i jak przebiegła, a nie o tym, że 
prezydenta wygwizdano. 
Dziennikarze Gazety Wyborczej suge-
rują, że uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego będą 
miały charakter wiecu politycznego, 
w dodatku jednej partii...

– Przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego Jerzy Buzek, wicepremier 
Waldemar Pawlak, minister sprawied-
liwości, wojewoda, marszałek woje-
wództwa - to wszystko są zaproszeni 

przez nas goście. Gazeta tego nie za-
uważa. Najwyraźniej jej dziennika-
rzom jest na rękę podtrzymywanie 
podziału w społeczeństwie. Pozor-
nie apelują o zgodę, a tak naprawdę 
wzniecają konfl ikty. A gdzie tu miej-
sce na rzetelność? Część polityków, 
głownie z Platformy Obywatelskiej 
i niektórzy dziennikarze nigdy nie 
pogodzili się z tym, że prezydentem 
Polski, więc także i ich, został Lech 
Kaczyński. Ja nie mam problemu z 
tym, że prezydentem jest Bronisław 
Komorowski. Na pewno wkrótce się 
z nim spotkam.
Kiedy?

– Świetnym miejscem na pierw-
sze spotkanie Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności z Bronisławem Komo-
rowskim będzie Krzyż pod Kopalnią 
Wujek. Liczę że spotkamy się tam w 
29. rocznicę pacyfi kacji, 16 grudnia 
tego roku. Jeśli tylko prezydent wpro-
wadzi w życie swoje zapowiedzi, że 
chce być prezydentem wszystkich 
Polaków. Wtedy jest szansa na po-
zytywną współpracę z korzyścią dla 
ludzi pracy. 

WG

Niektórym 
dziennikarzom jest na 
rękę podtrzymywanie 
podziału 
w społeczeństwie. 
Pozornie apelują 
o zgodę, a tak 
naprawdę wzniecają 
konfl ikty. 

LICZBY tygodnia

516  
tylu zawodników z 15 krajów świata 
wzięło udział w XVI edycji  Maratonu 
Solidarności. Tegoroczny wyścig odbył 
się w wyjątkowo trudnych warunkach, 
przy temperaturze sięgającej 30 stop-
ni. Trasę z Gdyni do Gdańska najszyb-
ciej pokonał Kenijczyk Edwin Kiprono 
Kipchumba, osiągając czas – 2:26:15. 
Najlepszym z Polaków był ubiegłorocz-
ny zwycięzca Karol Rzeszewicz, który 
zameldował się na mecie jako drugi. 
Najszybszą panią tegorocznej edycji 
ponownie została Arleta Meloch, niepo-
konana od 2007 r. Przed rozpoczęciem 
biegu uczestnicy tradycyjnie oddali 
hołd poległym robotnikom pod Pomni-
kiem Ofiar Grudnia 70’. Historia Mara-
tonu Solidarności sięga 1981 roku. 
W latach 1981 - 1994 przeprowadzo-
no 8 biegów półmaratońskich na trasie 
między pomnikami pamięci Gdańska 
i Gdyni. Od 1995 roku biegacze rywali-
zują na pełnym dystansie maratońskim.

Wkrótce w sieci dostępna będzie strona interne-
towa związkowej spółki Soldar.

Pod adresem www.soldar-kat.pl już teraz można 
obejrzeć jej niektóre propozycje, które będą sukcesyw-
nie uzupełniane.

– Wiele firm korzysta z internetowej reklamy, więc 
i my nie możemy być gorsi. Nasi klienci, zwłaszcza ci 
spoza województwa śląskiego, często sygnalizowali, że 
dobrze byłoby, gdyby z naszą ofertą mogli zapoznać 
się najpierw za pośrednictwem internetu, a dopiero 
później osobiście złożyć konkretne zamówienie – mówi 
prezes spółki Wojciech Witomski. 

Pracownikom firmy zależy zwłaszcza na wypromowa-
niu w internecie oferowanych przez Soldar konkuren-
cyjnych usług budowlanych. Anna Zachnik z Soldaru 
podkreśla, że firma dysponuje świetnymi fachowcami. 
– Najlepszą wizytówką ich pracy są bardzo starannie 
wyremontowane pomieszczenia w Zarządzie Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego – zapewnia. 

Internetowa strona służy również reklamie oferowa-
nych przez spółkę związkowych gadżetów. Zamiarem 
kierownictwa Soldaru nie jest jednak prowadzenie skle-
pu internetowego. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom 
klientów, a przy okazji będziemy się promować. Zapra-
szamy do korzystania z naszych usług – mówi Woj-
ciech Witomski.

Soldar funkcjonuje od 2003 r. Świadczy m.in. usłu-
gi remontowo-budowlane, poligraficzno-reklamowe, w 
zakresie sprzedaży gadżetów reklamowych, sprzedaży 
stolarki okiennej, sprzątania i czyszczenia obiektów.

BEA

5 tys. miejsc 
czeka na studiach 
podyplomowych

W 
październiku ruszy nowa 
edycja studiów podyplo-
mowych dofinansowanych 

przez UE. To ostatnia do 2013 roku 
szansa na podniesienie kwalifikacji 
przez osoby, których nie stać na stu-
dia komercyjne.

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości (PARP) ogłosiła wyniki 
konkursu dla uczelni, które za unij-
ne pieniądze zamierzają utworzyć 
nowe kierunki studiów podyplo-
mowych dla pracowników firm. 
Przeznaczyła na to 100 mln zł. Za 
te pieniądze powstaną 53 kierunki, 
a naukę na nich podejmie 5 tys. osób. 
PARP dofinansowała w tym roku 
przede wszystkim studia o profilu 
technicznym, a także 7 kierunków 
MBA. Pełen wykaz uczelni, które 
otrzymały dofinansowanie, znaj-
duje się na stronie www.parp.gov.
pl. W niektórych miastach studia 
podyplomowe rozpoczną się już 
w październiku, mimo że PARP nie 
podpisała jeszcze umów i dopiero 
rozpoczyna negocjacje z uczelnia-
mi. W części uczelni zajęcia ruszą 
dopiero od nowego roku.

– Negocjacje będą przeprowadzane 
drogą e-mailową. We wrześniu prze-
prowadzimy rekrutację, a w połowie 
października rozpoczną się zajęcia 

– zapewnia Lidia Tomaszewska ze 
Szkoły Głównej Handlowej.

SGH oferuje studia dofi nansowywa-
ne z UE z zakresu transferu technologii 
informatycznej do przedsiębiorstw 
dla 560 osób. Koszt ich ukończenia 
dla uczestnika to 1100 złotych.

Studia podyplomowe dotowane 
przez UE mogą podjąć pracownicy. 
UE dofinansowuje im do 80 proc. 
kosztów. Resztę muszą pokryć sami, 
a następnie mogą się ubiegać o zwrot 
tych kosztów przez pracodawcę. 

» Dziennik Gazeta Prawna, 
24 sierpnia 2010, Beata Lisowska

Duda 
za Śniadka?

O 
rosnących szansach Dudy mó-
wili nam w kuluarach uczest-
nicy rozpoczętego wczoraj 

posiedzenia Komisji Krajowej „S”. 
Do wyboru szefa związku dojdzie 
podczas zjazdu 22-24 października 
we Wrocławiu.

Stocznie padły, Śniadek stracił za-
plecze, może poprą go jeszcze Wrocław 
i Łódź, ale w październiku zwycięży 
Duda – mówi delegat na zjazd z Wy-
brzeża. – Wszystko zależy od kolegów 
z Warszawy. Duda przeciągnie ich na 
swoją stronę, bo wszyscy mają już 
dość dominacji Gdańska i na konto 
Śniadka idzie zbyt ostre zaangażo-
wanie „S” w przegraną kampanię 
wyborczą Jarosława Kaczyńskiego. 
Zwłaszcza po tym, co ostatnio wy-
prawia PiS, zrażając do siebie nie-
dawnych zwolenników.

Co zrobi Warszawa? – To dobrze, 
że w związku jest rywalizacja – mówi 
Andrzej Kropiwnicki, szef regionu 
Mazowsze. – Czas na zmiany, wielu 
kolegów ma już dość stagnacji, chcą, 
by „S” była bardziej dynamiczna. Ja 
jeszcze nie wiem, na kogo zagłosuję. 
Na Śniadka czy Dudę? – deklaruje 
dyplomatycznie.

Mirosław Kozłowski, do niedawna 
szef regionu elbląskiego „S”: – Duda 
jest energiczny, a do tego ma swoje 
zdanie i posłuch wśród związkowców, 
to mój kandydat. Wielu kolegów ma 
już dosyć tego, co się w związku dzie-
je. Jesteśmy zakładnikiem PiS, a to 
politycy powinni zabiegać o nas.

Duda ma 48 lat, od ośmiu lat kie-
ruje największym w Polsce, śląsko-
dąbrowskim regionem „S”, który stoi 
za nim murem. Zawsze był wymienia-
ny jako groźny konkurent Śniadka, 
ale dopiero teraz – w połowie sierp-
nia – zadeklarował, że będzie kan-
dydował. Zapowiedział jednak, że 
jest „otwarty na dialog z politykami 
wszystkich opcji”.

W tym samym czasie władze śląskiej 
„S” nie zaprosiły jednak ani premie-
ra Tuska, ani prezydenta Komorow-
skiego na uroczystości 30. rocznicy 
podpisania Porozumień Jastrzębskich. 
Duda tłumaczył, że powodem takiej 
decyzji jest „gorąca polityczna atmo-
sfera w kraju”.

– Nie może być tak, żeby zwią-
zek był związany z jakąś jedną par-
tią – powiedział nam wczoraj Piotr 
Duda. – Związek musi rozmawiać z 
politykami, ale nie może się obrażać, 
że rządzi ta czy inna partia. Nie jest 
sztuką gonić się z policjantami po 
ulicach, sztuką jest wynegocjować 
coś przy stole, co będzie służyło 
pracownikom.

Choć Duda deklaruje apolityczność, 
robi coś zupełnie innego. Pod jego 
władzą śląska „S” stała się zbrojnym 
ramieniem PiS. W kampanii prezy-
denckiej przekonywał górników, że 
ich prezydentem może być wyłącznie 
Jarosław Kaczyński. – Jako „S” nigdy 
się na panu prezydencie Lechu Ka-
czyńskim nie zawiedliśmy, zawsze 
mogliśmy na niego liczyć. Ufamy, że 
będzie pan kontynuował program so-
lidarnej Polski, o której marzył pana 
brat, o której marzy i marzyła „S” – 
deklarował Kaczyńskiemu. (...)

» Gazeta Wyborcza, 24 sierpnia 2010, 
Marek Sandecki, Maciej Wąs

Soldar reklamuje 
się w internecie

Foto: internet
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W sierpniu 1980 r. Śląsk zde-
cydowanie zareagował na pro-
testy w Gdańsku i Szczecinie, 
które już wtedy przyjęły cha-
rakter strajku powszechnego. 
Strajki w regionie, zaskoczyły 
ówczesną władzę, bo jesz-
cze w lipcu śląscy robotnicy 
nie zaprotestowali przeciwko 
wprowadzonej podwyżce cen 
mięsa i wędlin.

21 sierpnia protesty na Ślą-
sku zainaugurował tarnogórski 
Fazos, a 28 sierpnia w kopalni 
Manifest Lipcowy w Jastrzębiu 
Zdroju ok. 1000 górników z noc-
nej zmiany nie przystąpiło do 
pracy. Wkrótce spontanicznie 
w ślad za nimi poszli górnicy z 
28 kopalń, a także pracownicy 
28 innych zakładów w całym 
regionie. Do strajku dołączyli 
m.in. robotnicy z Huty Katowi-
ce oraz załoga FSM w Tychach 
i Bielsku-Białej.

W kopalni Manifest Lipcowy 
powołany został Międzyzakła-
dowy Komitet Strajkowy. Przy 
jastrzębskiej parafii   NMP Matki 
Kościoła, gdzie proboszczem był 
ks. Bernard Czernecki, powstało 
centrum strajkowe.

 29 sierpnia do zakładu przy-
jechała rządowa delegacja, której 
MKS przedstawił swoje postulaty. 
Górnicy zażądali m.in. zniesie-
nia niszczącego rodzinne więzi 
czterobrygadowego czasu pracy 
w górnictwie, wprowadzenia 
wolnych sobót i niedziel oraz 
powstania wolnych związków 
zawodowych  

– W czasie strajków w kopal-
niach zaczęły dziać się bardzo 
piękne rzeczy. Domagaliśmy 
się powrotu fi gur świętych Bar-
bar do naszych zakładów. Gdy 
podczas mszy odprawianych w 
cechowniach wnoszono fi gury 
naszej patronki, widziałem, jak 
górnicy płakali łzami radosnego 
wzruszenia. Robiliśmy w kopal-
niach ołtarze – mówi Zbigniew 
Jaskólski, działacz solidarnoś-
ciowy, członek ówczesnego 
komitetu strajkowego. 

Jaskólski wspomina, że pod-
czas strajku komunistyczna 
władza robiła wszystko, by do-
prowadzić do jego upadku. W 
Jastrzębiu kierowano ulotki do 
matek i żon strajkujących, by 
odciągnęły ich protestu, który 
rzekomo zagrażał całemu krajo-
wi. Jednak skutek był odwrot-
ny, kobiety wręcz namawiały 
swoich bliskich do pozostania 
w kopalniach.

2 września, po kilku nie-
udanych próbach rozmów, 
rozpoczęły się kolejne, trwa-
jące prawie dobę negocjacje, 
pomiędzy delegacją MKS a 
specjalną komisją rządową, 

pod przewodnictwem wice-
premiera Aleksandra Kopcia. 
Górnicy solidarnie poparli 21 
postulatów, opracowanych 
przez stoczniowców z Gdańska 
i przyjęli je, jako własne, doda-
jąc do nich postulaty branżowe 
i socjalne. 

- Jednym z warunków pod-
pisania porozumienia było 
również uwolnienie wszystkich 
więźniów politycznych, wy-
danie glejtów o nietykalności 
przywódcom śląskich strajków 
oraz podanie w głównym wy-
daniu dziennika telewizyjnego 
informacji o strajkach na Śląsku, 
popierających protesty stocz-
niowców z Gdańska i Szczecina. 
Komuniści zrobili manewr i ta 
wiadomość ukazała się tylko w 
telewizji regionalnej. Dopiero 
nasza stanowcza groźba o cał-
kowitym zerwaniu rozmów 
zmusiła władzę do wyemito-
wani tej informacji w całym 
kraju – opowiada Zbigniew 
Jaskólski.     

3 września o 5.40 strony 
podpisały historyczne porozu-
mienie, od tej pory nazywane 
Porozumieniem Jastrzębskim, 
w którym komunistyczny rząd 
przyjął postulaty strajkujących. 
Grzegorz Stawski, jeden z syg-
natariszy tego dokumentu 
wspomina, że przedstawiciele 
strony rządowej do końca usi-
łowali zmienić w porozumie-
niu, choćby szyk zdań, który 
automatycznie zmieniłby jego 
sens. Jaskólski dodaje, że Poro-
zumienie Jastrzębskie podpisane 
zostały długopisem, przesłanym 
z Gdańska przez Lecha Wałęsę. 
Dokument wieńczył trwające 
ponad miesiąc akcje strajko-
we w regionie. Porozumienie 
Jastrzębskie wraz z Gdańskim 
i Szczecińskim doprowadziło 
do powstania Solidarności, a 
bezpośrednio przyczyniło się 
do powstania związku w Regio-
nie Śląsko-Dąbrowskim, który 
wkrótce po strajkach liczył ok. 
1,5 mln członków i stał się naj-
potężniejszy w kraju. 

– Gdy Porozumienie Jastrzęb-
skie stało się faktem,  nastąpiła 
euforia. Rozpadły się struktury 
związków branżowych, ludzie 
masowo zapisywali się do So-
lidarności. Te strajki nas sce-
mentowały, dzięki nim mamy 
wolną Polskę. Gdyby, ktoś dziś 
zapytał mnie czy warto było, 
odpowiem krótko, że zrobiłbym 
to jeszcze raz. Moją Solidarność 
noszę w sercu i nikt mi tego nie 
zabierze. Z okazji jubileuszu 
życzę związkowi wszystkiego, 
co najlepsze – mówi Zbigniew 
Jaskólski.

BEATA GAJDZISZEWSKA
Ponad10 tys. pracowników 
branży energetycznej już po 
raz 25. pielgrzymowało na 
Jasną Górę pod patronatem 
Duszpasterskiej Wspólnoty 
Energetyków, Elektryków i 
Elektroników „Nazaret”. 

Większość z nich sta-
nowili pielgrzymi z Sekcji 
Krajowej Energetyki NSZZ 
Solidarność, którzy w darze 
ołtarza przywieźli do Czę-
stochowy ornat z wizerun-
kiem bł. księdza Jerzego 
Popiełuszki. Jubileuszową 
pielgrzymkę przeżywali w 
klimacie hasła roku duszpa-
sterskiego „Bądźmy świad-
kami miłości”. Wszyscy pod-
kreślali jego aktualność, bo 

zwłaszcza w tym roku nasz 
kraj dotknęło wielu trud-
nych doświadczeń.

- Bądźmy mocnymi ka-
tolikami. Na pewno to nie 
jest łatwe, na pewno i wy 
przeżywacie różne trudno-
ści. Macie problemy swojego 
zawodu, jest problem bez-
pieczeństwa pracy. Jest też 
problem lęku energetyków 
przed utratą pracy. Szkoda, 
że człowiek musi się bać, 
że straci pracę – mówił do 
pielgrzymów podczas uro-
czystej mszy świętej abp. 
Stanisław Nowak.

Krajowy Duszpasterz 
Energetyków ks. Jarosław 
Sroka podkreślał, że 25 lat 

pielgrzymowania energety-
ków do Matki Bożej Królowej 
Polski to piękne świadectwo 
wiary oraz wierności Chry-
stusowi i Kościołowi. Ksiądz 
Sroka wskazywał również,, 
że Duszpasterstwo Nazaret 
ma za zadanie ewangelizo-
wać człowieka pracy przez 
głoszenie „Ewangelii pracy” 
i apostolstwo podejmowane 
w tej dziedzinie.

- Duchowni kierowali 
do nas szczególne słowa 
na temat mocy pozytywnej 
energii, byśmy jej nigdy nie 
zatracali. Po taką właśnie 
nadzieję przybyliśmy do Jas-
nogórskiej Pani – mówił po 
pielgrzymce Roman Rutkow-

ski, przewodniczący Sekcji 
Krajowej Energetyki.

Kazimierz Grajcarek, szef 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność 
podkreślał, że na Jasnej Górze 
związkowcy modlili się prze-
de wszystkim o bezpieczną 
pracę. - Wiele sprywatyzowa-
nych przedsiębiorstw, które 
podpisały umowy ze związ-
kowcami, nie dotrzymuje tych 
umów i tego się obawiamy. 
Najtrudniejszym problemem 
jest jednak to, że nowi właści-
ciele ograniczają zatrudnienie 
i tych zwolnień ludzie boją 
się najbardziej – mówił Ka-
zimierz Grajcarek.

BEA

O
d 21 sierpnia 
jedno z rond 
w  Ta r n o w -
skich Górach 
nosi imię NSZZ 

Solidarność. „Związkowe” 
rondo znajduje się śródmieś-
ciu u zbiegu ulic: Gliwickiej, 
Legionów i kard. Wyszyńskie-
go. Oprócz trzech tabliczek 
z nazwą ronda, umieszczo-
no też na nim białą tablicę 
w kształcie okręgu,  z logo 
NSZZ Solidarność. W 30.  
rocznicę pierwszego strajku 
na Śląsku z sierpnia 1980 
roku,  tablicę odsłonili Piotr 
Duda, przewodniczący Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności i 
Piotr Szczęsny, przewodni-
czący Rady Miasta. 

- To właśnie NSZZ Soli-
darność, związek zawodowy 
działający na masową skalę 
zapoczątkował w naszym 
kraju zmiany społeczne, po-
lityczne i  gospodarcze, które 
w konsekwencji pozwoliły 
Polsce odzyskać wolność i 
zająć godne miejsce w ro-
dzinie krajów europejskich 
– powiedział Piotr Szczęsny, 
prezentując uzasadnienie do 
uchwały tarnogórskich rad-
nych o nadaniu rondu imie-
nia NSZZ Solidarność.  

Szef Śląsko-Dąbrowskiej 
„S” przypomniał ,że Tar-
nowskie Góry są ważnym 
miejscem na mapie historii 
NSZZ Solidarność, bo właś-
nie w tarnogórskiej fabryce 
Fazos rozpoczął się pierwszy 
strajk na Śląsku w sierp-
niu 1980. - Jestem dumny, 
że właśnie w tym mieście 
podjęto decyzję o nadaniu 
rondu imienia NSZZ Solidar-
ność. Tu zawsze biło i bije 
serce Solidarności – mówił 
Duda. Dziękował inicjato-
rowi uchwały, Tomaszowi 

Głogowskiemu, posłowi PO 
za to, że pamięta o historii i 
o tym, że należy ja przeka-
zywać ludziom młodym. 
Dziękował też tarnogórskim 
samorządowcom i członkom 
Solidarności,

Zaznaczył, że ta nazwa 
nadana rondu przypomina 
o wielkiej roli związku 30 lat 
temu, ale każe też pamiętać o 
tym, co ważne jest dla związku 
zawodowego dzisiaj. - Trze-
ba pamiętać, że istotna jest 
nie tylko wolność, o która 
walczyliśmy w 1980 roku,  
ale także to, żeby dziś, już 

po odzyskaniu wolności, 
ludzie mogli godnie żyć. 
Wtedy było  hasło „Pracy i 
chleba”, dziś domagamy się 
godnych warunków życia. 
Chcemy, żeby młodzi ludzie 
mogli zakładać rodziny, nie 
musieli pracować w soboty i 
w niedzielę, a wynagrodze-
nie za pięciodniowy tydzień 
pracy wystarczało na godne 
życie – podkreślił szef Śląsko
-Dąbrowskiej „S”.

Uroczystości na rondzie 
towarzyszył orkiestra gór-
nicza z bytomskiej kopalni 
„Miechowice”, która zagrała 
m.in.  „Mury” Jacka Kacz-
marskiego.

Przed uroczystością od-
słonięcia tablicy z nazwą 
ronda  przedstawiciele ko-
misji zakładowych i lokal-
nych władz złożyli kwiaty 

pod tablicą upamiętniającą 
strajk w Fazosie. Później rocz-
nicowe obchody przeniosły 
się pod tablicę Solidarności 
przy Dzwonnicy Gwarków. 
Później została odprawiona 
msza św. w kościele św. Apo-
stołów Piotra i Pawła. Dalsza 
część uroczystości odbyła się 
Hucie Cynku w Miasteczku 
Śląskim. Zasłużeni działacze 
i sympatycy związku otrzy-
mali Medale Solidarności – 
27 osób złote, 19 srebrne, 18 
brązowe. Wśród odznaczo-
nych Złotym Medalem Soli-
darności za czynny udział w 
walce o prawa pracownicze 
znaleźli się m.in.  Andrzej 
Bałchan, Alfred Bujara, Ste-
fan Kurek, Ryszard Lach, 
Krzysztof Śmieja i Jarosław 
Adwent.

GRZEGORZ PODŻORNY

Rondo NSZZ Solidarność – ta nazwa upamiętnia wielką, historyczną rolę 
związku, a jednocześnie przypomina, jak ważne społecznie są idee
i zadania Solidarności dzisiaj. 

Modlitwa o pozytywną energię

TARNOGÓRSKIE RONDO
NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Porozumienie Jastrzębskie 
wiodło do wolnej Polski

KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju, plac przed cechownią, 
górnicy oczekujący na delegację rządową 30 sierpnia 1980 roku 

Solidarnościowe rondo w Tarnowskich Górach w całej okazałości

Tu, w Tarnowskich 
Górach, zawsze 
biło i bije serce 
Solidarności.

Foto: TŚD

Foto: KW
K Zofi ów

ka



S P R AW Y  R E G I O N U Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 25.08.2010 |  Nr 34/2010  www.solidarnosckatowice.pl4

N
ie rościmy 
sobie prawa 
do dzielenia 
tych pienię-
dzy na po-

szczególne placówki, ale 
chcielibyśmy wiedzieć, 
w jaki sposób zrobił to 
zarząd śląskiego oddziału 
NFZ – mówi Halina Cierpiał, 
przewodnicząca Regional-
nego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ „S”.

I przypomina, że w ubie-
głym roku związkowcy kil-
kakrotnie doprowadzili do 
zmiany algorytmu i planu 
fi nansowego NFZ.

Już w kwietniu 2009 r. 
powstał zespół, w którym 
znaleźli się przedstawiciele 
Sekretariatów Służby Zdro-
wia NSZZ „S” z regionów 
Śląsko-Dąbrowskiego, Czę-
stochowskiego i Podbe-
skidzie oraz dyrektorzy i 
związkowcy z publicznych 
i niepublicznych placówek 
ochrony zdrowia. Jego po-
wołanie było reakcją na 
informacje docierające z 
Ministerstwa Zdrowia o 
zmianie zasad fi nansowania 
procedur wysokospecjali-
stycznych, m.in. transplan-
tacji. Minister Ewa Kopacz 
zdecydowała o przerzuce-
niu tego obowiązku na po-
szczególne odziały NFZ, bez 
przekazania środków na jego 
realizację. W trakcie pod-
jętych wówczas negocjacji 
udało się doprowadzić do 
zmiany planu fi nansowego, 
dzięki czemu śląski oddział 
NFZ otrzymał dodatkowo 
ponad 350 mln zł.

Zaczęło brakować 
pieniędzy
Kolejna batalia o zwięk-
szenie środków na śląską 
służbę zdrowia rozgorza-
ła pod koniec ubiegłego 
roku, gdy w październiku 
okazało się, że wielu pla-
cówkom zaczyna brakować 
pieniędzy. Powołany został 
Komitet Protestacyjno-
Strajkowy, w którym po-
nownie znaleźli się przed-
stawiciele sekretariatów 
służby zdrowia z trzech 
regionów Solidarności 
wchodzących w skład 
województwa śląskiego. 
Bardzo szybko komitet 
rozpoczął rozmowy z mini-
ster Ewą Kopacz i po kilku 
turach negocjacji udało 
się wywalczyć kolejne 
zmiany planu finanso-

wego i 289 dodatkowych 
milionów zł.

– To duży sukces ze-
społu negocjującego. Jed-
nak dzisiaj ta mała grupa 
osób biorących udział w 
negocjacjach nie wie, w 
jaki sposób pieniądze zo-
stały rozdzielone i czuje się 
rozgoryczona. Odbieramy 
to jako porażkę – dodaje 
Halina Cierpiał.

Spotkanie z zarządem NFZ
Na pytania związkowców 
dotyczące podziału dodat-
kowych pieniędzy miało 
odpowiedzieć spotkanie 
z dyrektorem śląskiego 
oddziału NFZ i Dorotą 
Suchy, dyrektor ds. eko-
nomiczno-finansowych 
Funduszu zorganizowane w 
siedzibie Zarządu Regionu. 

Wziął w nim również udział 
wicemarszałek Mariusz 
Kleszczewski oraz Ireneusz 
Ryszkiel, Dyrektor Wydzia-
łu Nadzoru nad Systemem 
Opieki Zdrowotnej Urzędu 
Wojewódzkiego.

– Na początku dyrektor 
śląskiego oddziału NFZ 
udzielał ogólnikowych 
odpowiedzi, ale przypar-
ty do muru zobowiązał 
się do przekazania nam 
szczegółowych informacji 
dotyczących podziału tych 
pieniędzy na placówki i 
procedury – dodaje Joan-
na Lukosek z Solidarności 
służby zdrowia.

Spotkanie pokazało, 
że system finansowania 
ochrony zdrowia pomiędzy 
centralą a oddziałami NFZ 
jest niespójny. Najwięcej 

problemów w rozliczeniach 
dotyczy migracji pacjentów 
i zapłaty za tzw. nadwyko-
nania – usługi wykonane 
przez szpitale ponad pod-
pisane wcześniej kontrakty. 
Wojewódzki Szpital Wie-
lospecjalistyczny nr 5 im. 
Św. Barbary w Sosnowcu 
jest jedną z placówek wo-
jewództwa śląskiego, która 
nie otrzymała jeszcze środ-
ków za nadwykonania za 
2009 i 2010 r. 

Podczas dyskusji oka-
zało się też, że plan fi nan-
sowy NFZ na 2011 r. może 
budzić obawy a pieniędzy 
na leczenie znów będzie 
za mało. Tylko na szpital-
nictwo w województwie 
śląskim może zabraknąć 
200 mln zł. 

– Musimy zrobić wszyst-
ko, żeby jak najwięcej pienię-
dzy trafi ło na Śląsk – powie-
dział wicemarszałek Mariusz 
Kleszczewski. Zaznaczył, 
że służba zdrowia wymaga 
poważnych reform, które 
powinny zostać jak naj-
szybciej przeprowadzone.

AGNIESZKA KONIECZNY

Kilkuset związkowców z 
Solidarności z całej Polski 
wzięło udział 19 sierpnia w 
wiecu przed bramą Stoczni 
Szczecińskiej. W ten sposób 
chcieli wyrazić swój sprze-
ciw wobec likwidacji miejsc 
pracy i degradacji Szczecina 
i Regionu Pomorza Zachod-
niego.

- Dziękuję wam, że w 
imię Solidarności jesteście 
w Szczecinie. Chciałbym, 
żeby ten wiec przeszedł do 
pamięci rządzących – przy-
witał zebranych na wiecu 
Mieczysław Jurek, szef Re-
gionu Pomorze Zachodnie. 
– Nigdy nie pogodzimy się 
z utratą stoczni, z upadłością 
stoczni. Niech oni wezmą to 
sobie wreszcie do głowy. 

Janusz Śniadek, przewod-
niczący KK NSZZ „S”. pod-
kreślał podczas wiecu, że 
Solidarność jest dzisiaj nam 
ciągle potrzebna. – To, że tu 
jesteśmy jest tego najlepszym 
dowodem. Wywalczyliśmy w 

Polsce wolność, ale oddalamy 
się od sprawiedliwości społecz-
nej – mówił Śniadek.

Ze wsparciem dla kole-
gów z Pomorza przyjechała 
liczna grupa z Regionu Śląsko
-Dąbrowskiego. – Jest nas 
tu dużo, ale powinno być 5 
razy więcej, bo liczyć się będą 
tylko z silnymi. Zawsze gdy 
jeździmy ze Śląska do War-
szawy, to rządzący się boją.  
Dlaczego? Bo potrafi my się 
zorganizować. I o to do was 
apeluję. Rząd bierze nas na 
przeczekanie licząc, że wszyst-
ko rozejdzie się po kościach, 
że nie będziemy protestować. 
Jeśli nie będziemy razem, 
to będą nas kopać w tyłki – 
mówił podczas wiecu Piotr 
Duda, szef Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Związek  zwraca  uwagę, 
że rząd, rozpoczynający w 
2009 r. proces kompensacji 
Stoczni Szczecińskiej Nowa 
zgodnie z przyjętą w Sejmie 
specustawą stoczniową, nie 

zrealizował obietnic doty-
czących zagospodarowa-
nia terenu postoczniowego 
w taki sposób, by utrzymać 
zatrudnienie.  – Sytuacja jest 
katastrofalna. Majątek od roku 
stoi nieuruchomiony i nic się 
nie robi, co potwierdziła Agen-
cja Rozwoju Przemysłu, która 
powołała tutaj swoją siedzibę. 
Czyli sami przyznają, że tutaj, 

w tym regionie, źle się dzieje – 
powiedział Krzysztof Fidura, 
przewodniczący Solidarności 
w Stoczni Szczecińskiej.

Związkowcy skierowali 
do premiera Donalda Tuska 
memoriał, w którym żądają 
zagospodarowania majątku 
po Stoczni Szczecińskiej, a 
także ukarania winnych braku 
rozwiązań dla przemysłu 

stoczniowego. W listopadzie 
2008 roku Komisja Europejska 
uznała, że pomoc publiczna 
udzielona zakładom w Gdyni 
i Szczecinie była nielegalna. 
Zgodnie z uzgodnionym z 
Komisją Europejską planem, 
podzielony na części majątek 
Stoczni Szczecińskiej został 
wystawiony na sprzedaż, a 
pracownicy zwolnieni.

Komisja Krajowa NSZZ 
„Solidarność” w stanowisku, 
przyjętym przed manifestacją 
stwierdziła, że upadek stoczni 
generuje gospodarczą pustkę 
i dramat społeczny na Po-
morzu Zachodnim. 20 lipca 
okazało się, że wielomiesięcz-
ne rozmowy prowadzone z 
rządem i władzami regionu 
na temat możliwości ratowa-
nia przemysłu stoczniowego 
w kraju zakończyły się fi a-
skiem, a rządzący nadal uchy-
lają się od odpowiedzialności 
i unikają dalszych rozmów 
na ten temat. 

DIKK, POD

Nie wszyscy pracownicy Odlewni Że-
liwa w Zawierciu otrzymali zaległe 
wynagrodzenia za lipiec, pomimo 
podpisanego w ubiegłym tygodniu 
porozumienia pomiędzy 30- osobową 
delegacją pracowników a przedsta-
wicielami właściciela. 

Firma należy do katowickiej Grupy 
Kapitałowej Gwarant. Do poniedziałku 
23 sierpnia pracodawca zobowiązał się 
wypłacić załodze należne jej pienią-
dze za lipiec. Obiecał też przestrzegać 
terminowości wynagrodzeń. 

- W piątek prezes Gwaranta dwu-
krotnie telefonował do mnie, że za-
ległe wypłaty wpłynęły już na konta 
wszystkich pracowników fi zycznych. 
W poniedziałek pieniądze otrzyma-
ła część pracowników umysłowych. 
Jednak wciąż bez wynagrodzeń 
pozostaje jeszcze niewielka grupa 
zatrudnionych, głównie na umowę 
zlecenie - poinformował we wtorek 
popołudniu Witold Siwek, przewod-
niczący zakładowej Solidarności.

Podczas ubiegłotygodniowych 
rozmów z przedstawicielami Gwa-
ranta, delegacja pracowników, wśród 
której byli związkowcy z zakładowej 
Solidarności, poinformowała, że jeśli 
wypłaty nie wpłyną na konta za-
trudnionych, to zdesperowana za-
łoga nie wyklucza rozpoczęcia akcji 
strajkowej.

Problemy z nieterminowym wy-
płacaniem wynagrodzeń w zawier-
ciańskiej odlewni rozpoczęły się 
jeszcze w grudniu ubiegłego roku. 
Za lipiec załoga otrzymała niepełne 
pensje w dwóch ratach, każda w wys. 
ok. 300 zł. Tymczasem, jak twierdzą 
związkowcy z  Solidarności, fi rma nie 
narzeka na brak zamówień i posiada 
rynki zbytu na swoje wyroby.

- Niedotrzymywanie przez pra-
codawcę terminu wypłat wynagro-
dzeń, zwłaszcza przez ostatnie dwa 
miesiące, to dla nas ostrzegawczy 
sygnał. Wcześniej poślizgi w termi-
nach wypłat nie były aż tak rażące 
– mówi Witold Siwek.  

W trakcie rozmów przedstawiciele 
Gwaranta tłumaczyli, że są one efek-
tem kryzysu gospodarczego i związa-
nych z nim fi nansowych problemów 
grupy kapitałowej. Równocześnie 
zapewnili, że w przyszłości załoga 
Odlewni swoje pensje będzie otrzy-
mywała terminowo. Teraz okazuje się, 
że Gwarant nie do końca dotrzymał 
podpisanych gwarancji.

- Jak w tej sytuacji można mówić 
o odpowiedzialności społecznej w 
biznesie, skoro najpierw kierowni-
ctwo zakładu coś obiecuje, daje na 
to słowo, a następnie go nie dotrzy-
muje, bez jakiejkolwiek informacji 
o przyczynach niezrealizowania do 
końca uzgodnień. Wiem, że z tego 
powodu pracownikom, którzy jeszcze 
nie otrzymali swoich wynagrodzeń 
jest bardzo przykro. Czują się zlekce-
ważeni – mówi Witold Siwek 

BEATA GAJDZISZEWSKA
 

Gwarant nie 
dotrzymał gwarancji

Zygmunt Klosa, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach zobowiązał się do 
przekazania stronie społecznej szczegółowych informacji dotyczących podziału dodatko-
wych pieniędzy, które wpłynęły do śląskiego oddziału NFZ. Chodzi o ponad 600 
mln zł na lata 2009-2010 wywalczonych dzięki Solidarności.

Śladem wywalczonych pieniędzy
System 
fi nansowania 
ochrony zdrowia 
jest niespójny. 
Najwięcej 
problemów dotyczy 
migracji pacjentów 
i zapłaty za 
nadwykonania. 

Do Szczecina ze wsparciem dla stoczniowców przyjechali 
związkowcy z całego kraju

Solidarność z Pomorzem Zachodnim

Ważna
informacja

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

W imieniu Zarządu Regionu
Sekretarz Bogdan Biś 

Od lewej: Ireneusz Ryszkiel ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dyrektorzy śląskiego od-
działu NFZ Dorota Suchy i Zygmunt Klosa podczas spotkania ze związkowcami

Foto: TŚD

Foto: Paweł Glanert
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Z
godnie z rozporzą-
dzeniem ministra 
gospodarki, które 
weszło w życie 14 
sierpnia br., na każ-

dej kopalni musi działać co 
najmniej jeden punkt pierw-
szej pomocy, wyposażony w 
urządzenia reanimacyjne oraz 
sprzęt umożliwiający bezpiecz-
ny transport rannych. Wcześ-
niej kopalnie były zobowiązane 
jedynie do utrzymywania izb 
opatrunkowych.

 – Porządne punkty pierw-
szej pomocy już kiedyś były 
na kopalniach. Przed restruk-
turyzacją górnictwa  na każdej 
kopalni był lekarz i karetka – 
wspomina Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność. - Niestety później 
politycy i pracodawcy odcho-
dzili od tych rozwiązań, tłu-
macząc, że praca górników jest 
już bezpieczniejsza. To oczy-
wiście okazało się nieprawdą, 
bo pod ziemią nadal zdarzają 
się wypadki. Co więcej, często 
pomoc nadchodzi za późno i 
ofi ary wypadków umierają w 
drodze do szpitala. Tak napraw-
dę chodziło o oszczędności, a 
nie o bezpieczeństwo - uważa 
przewodniczący.

Dotychczas prawo nie re-
gulowało w zasadzie kwestii 

wyposażenia izb opatrunko-
wych. – Solidarność od dawna 
postulowała, aby sprzęt ratujący 
życie znalazł się w kopalniach. 
Technika w tej dziedzinie bar-
dzo się rozwinęła. Kiedyś urzą-
dzenie przywracające akcję serca 
było w jednej karetce na cały 
powiat. Dzisiaj taki sprzęt jest 
o wiele tańszy, a jego obsługa 
znacznie prostsza – zaznacza 
Grajcarek.

W nowym rozporządze-
niu znalazły się też zapisy 
zmieniające zasady szko-
lenia górników w zakresie 
pierwszej pomocy. Do tej 
pory szkolono w tej materii 
jedynie pracowników dozo-
ru ruchu, przodowych oraz 
strzałowych. Teraz umiejęt-
ność udzielania pierwszej 
pomocy będzie musiał opa-
nować każdy górnik. Ponad-

to na każdej zmianie jedna 
osoba będzie wyposażona 
w przenośne urządzenie do 
reanimacji.

 – Zobaczymy jak to będzie 
funkcjonować w praktyce. 
Niesienie pomocy nie jest 
sprawą prostą, zwłaszcza w 

tak szczególnym środowi-
sku, jakim jest kopalnia. Nie 
wystarczy poćwiczyć na ma-
nekinie. Kiedy człowiek jest 
ciężko ranny, gdy leje się krew, 
wiedza teoretyczna może nie 
wystarczyć. Ważne, aby gór-
ników przygotować również 

psychicznie do radzenia sobie 
w takich, ekstremalnych sy-
tuacjach – mówi Kazimierz 
Grajcarek.

Wątpliwości budzi przepis 
o przenośnym sprzęcie reani-
macyjnym – Kopalnia to bar-
dzo rozległy teren, połączony 

labiryntem korytarzy. To, że 
defi brylatory trafi ły wreszcie 
pod ziemię na pewno jest 
zmianą na lepsze, ale trzeba 
jeszcze wymyślić w jakich 
miejscach  powinny się one 
znaleźć, aby optymalnie speł-
niały swoją funkcję – ocenia 
Grajcarek. 

Związkowcy narzekają, że 
w sprawach bezpieczeństwa 
pracy wciąż brakuje komplek-
sowych rozwiązań, a rząd nie 
konsultuje ze stroną społecz-
ną wprowadzanych zmian. 
- Kwestia bezpieczeństwa w 
kopalniach przypomina walkę 
na froncie. Cały czas trzeba 
coś zmieniać i ulepszać. Dla-
tego od dawna postulujemy 
systemowe rozwiązania w 
tej dziedzinie. Reguły bez-
pieczeństwa powinny być 
zunifi kowane we  wszystkich 
kopalniach na tyle, na ile jest 
to możliwe – twierdzi Kazi-
mierz Grajcarek. – Problem 
w tym, że rząd nie traktuje 
związków zawodowych jak 
partnerów, tylko jak zło ko-
nieczne. Współpraca ze strona 
społeczną jest pozorowana, 
a to jest jeszcze gorsze od 
braku współpracy. Niestety 
skutkuje to tym, że często 
ekonomia bierze górę nad 
bezpieczeństwem.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Na listach do zwolnienia nie 
będzie osób, które są jedyny-
mi żywicielami rodziny –  to 
jak na razie jedyny punkt, w 
którym związkowcom z DB 
Schenker udało się osiągnąć 
porozumienie z pracodaw-
cą. W dalszym ciągu nie ma 
zgody zarządu na wypłacenie 
zwalnianym pracownikom 
wyższych odpraw.

Ponad miesiąc temu orga-
nizacje związkowe działające 
w spółkach wchodzących w 
skład Grupy DB Schenker 
– drugiego pod względem 
wielkości prywatnego prze-
woźnika kolejowego w Polsce 
– wszczęły spory zbiorowe z 
pracodawcą, domagając się 
wyższych odpraw dla zwal-
nianych pracowników. 

Zarząd spółki zapropono-
wał siedmiokrotność prze-
ciętnego wynagrodzenia, 
jednak nie więcej niż 35 tys. 
zł. Związkowcy uważają, że 
odchodzący pracownicy po-
winni otrzymać po 60 tys. 
zł. Argumentują, że są to 
osoby, które przepracowa-
ły w fi rmie po 20, a nawet 
30 lat i zasługują na godne 
odprawy.

Zwolnienia w DB Schenker 
mogą objąć nawet 200 osób 
i są związane z restruktury-
zacją grupy prowadzoną 
przez nowego właściciela. 
– Od momentu ogłoszenia 

sporu zbiorowego udało 
się doprowadzić do dwóch 
spotkań z pracodawcą, ale 
wciąż nie ma zgody na wy-
płacenie wyższych odpraw. 
Równocześnie zarząd kwe-
stionuje zasadność wszczęcia 
przez nas sporu zbiorowego, 
uważając, że nie mieliśmy 
wystarczających przesłanek 
do podjęcia takiego działa-
nia – mówi Edward Koba z 
Solidarności DB Schenker 
Rail Zabrze.

Zdaniem pracodawcy, 
spółki nie stać na odprawy w 
wysokości wskazanej przez 
związkowców. Natomiast 
programu dobrowolnych 
odejść nie chce wprowa-
dzić argumentując, że będą 
chcieli skorzystać z niego 
pracownicy, którzy są fi rmie 
potrzebni.

Podczas rozmów z praco-
dawcą związkowcy domagali 
się też wprowadzenia progra-
mu przekwalifi kowań. – Za-
miast zwalniać, powinniśmy 
przygotować pracowników 
do pracy na innych stanowi-
skach, czy w zawodach, które 
są w fi rmie defi cytowe – do-
daje Leszek Piskała.

Jednocześnie związkowcy 
alarmują, że pogarsza się sy-
tuacja ekonomiczna grupy, co 
może skutkować kolejnymi 
zwolnieniami.

AGA

W każdej kopalni będzie punkt ratunkowy z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy górnicy będą musieli przejść kurs 
pierwszej pomocy. Pod ziemią, na każdej zmianie będzie osoba wyposażona w sprzęt reanimacyjny. – To z pewnością 
krok w dobrym kierunku, ale bezpieczeństwo w kopalniach wymaga systemowych rozwiązań – komentuje górnicza Solidarność.

Sprzęt ratujący życie w kopalniach
Rząd nie traktuje 
związków 
zawodowych jak 
partnera, tylko 
jak zło konieczne. 
Niestety skutkuje 
to tym, że często 
ekonomia bierze górę 
nad bezpieczeństwem.

W sprawach bezpieczeństwa pracy w kopalniach wciąż brakuje kompleksowych rozwiązań, a rząd nie 
konsultuje ze stroną społeczną wprowadzanych zmian

W DB Schenker wciąż
bez porozumienia

Ważą się losy rybnickiego PKP 
Cargo. Przyszłość Przewozów 
Regionalnych stoi pod dużym 
znakiem zapytania. Kolejarska 
Solidarność protestuje.

Władze PKP Cargo posta-
nowiły poddać spółkę kolejnej 
reorganizacji. W wyniku zeszło-
rocznej liczbę oddziałów firmy 
zmniejszono  z 42 do 16. W tym 
roku zarząd planuje zlikwidować 
kolejne 6. Jednym z nich ma być 
zakład w Rybniku.

Teraz na Śląsku działają trzy 
odziały PKP Cargo. Po restruk-
turyzacji kolejarze z Rybnika 
mieliby przejść do zakładów 
w Katowicach i Tarnowskich 
Górach. Część pracowników 
musi się jednak liczyć z utratą 
pracy. Zwolnienia dotknęłyby 
przede wszystkim administra-
cję. – Na szczęście na Śląsku jest 
stosunkowo dużo pracy. Mamy 
40 proc. tzw. naładunku na całą 
sieć. Jednak w przypadku kolej-
nej restrukturyzacji wszystkich 
etatów na pewno nie uda się ura-
tować – ocenia Henryk Grymel, 
przewodniczący Sekcji Krajowej 
Kolejarzy NSZZ Solidarność. 

W 2009 roku dotknięte kry-
zysem PKP Cargo przyniosło 
497 mln zł straty. – Kiedy przy-
chody spółki spadły o 40 proc., 
zgodziliśmy się na restruktury-
zację. Wynegocjowaliśmy wtedy 
program dobrowolnych odejść, 
z którego skorzystało blisko 8 
tys. pracowników. Żeby rato-
wać firmę zaakceptowaliśmy też 

zawieszenie premii na okres 10 
miesięcy. – mówi Grymel.

W tym roku państwowy prze-
woźnik towarowy wyszedł na 
prostą. W pierwszym półroczu 
spółka zarobiła netto 7 mln zł. 
Szacuje się, że w ujęciu rocznym 
zysk wyniesie 40 mln. Jednak 
zarząd firmy tłumaczy, że bez 
dalszej reorganizacji PKP Cargo 
znowu zacznie przynosić straty 
-  Zdaniem władz spółki kolejne 
zmniejszenie liczby zakładów 
jest konieczne ze względu na 
mające nastąpić podwyżki cen 
energii, wzrost stawek dostępu 
do linii kolejowych itd. Nie wia-
domo jednak czy i tym razem 
zostałby uruchomiony program 
dobrowolnych odejść – zazna-
cza Grymel.

Kolejarska Solidarność ne-
gatywnie odniosła się do pro-
ponowanych zmian. Sekcja 
zawodowa PKP Cargo powoła 

komitet strajkowy. Zdaniem 
związkowców żadne reformy 
nie maja sensu, jeżeli rząd nie 
spełni postulatów dotyczących 
całej branży. – Opłaty za korzy-
stanie z linii kolejowych wzros-
ną w przyszłym roku o 14 proc., 
droższa będzie także energia oraz 
czynsze dzierżawne. Ewentualne 
oszczędności, jakie przyniosłaby 
reorganizacja i tak zostałyby zje-
dzone przez czynniki zewnętrzne 
– ocenia Grymel. – Domagamy 
się zmniejszenia obciążeń finan-
sowych wszystkich spółek PKP 
oraz Przewozów Regionalnych. 
Jeżeli nasze postulaty nie zostaną 
spełnione, rozpoczniemy akcję 
protestacyjno-strajkowe. 

Zaostrzenie nastrojów wśród 
kolejarzy jest także wynikiem 
przyjętego ostatnio przez rząd 
projektu zmian w przepisach, 
który otworzy ścieżkę do bankru-
ctwa kolejowych przewoźników. 

Do tej pory firmy kolejowe były 
chronione zapisami ustawy o 
komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego PKP. Nie mogły 
upaść, bez względu na to, jak 
duże przynosiły straty. Jeśli wejdą 
w życie rządowe propozycje, 
spółki kolejowe będą mogły 
składać wnioski o upadłość. Mi-
nisterstwo Infrastruktury, które 
przygotowało projekt tłumaczy, 
że na takie rozwiązanie naciska 
Unia Europejska, gdyż ochro-
na kolejowych przewoźników 
przed bankructwem to forma 
pomocy publicznej, która godzi 
w zasady konkurencji i wolne-
go rynku.    

W przypadku przyjęcia przez 
sejm rządowego projektu w 
dramatycznej sytuacji znajdą 
się Przewozy Regionalne, które 
w zeszłym roku odnotowały 
stratę na poziomie 296 mln zł, 
w I półroczu 2010 r. - 102 mln 
zł. Ujemny bilans finansowy 
wynika głównie z tego, że samo-
rządy wojewódzkie, właściciele 
spółki nie dotują w dostatecznym 
wymiarze nierentownych, lo-
kalnych połączeń. – Jeżeli pro-
pozycje resortu infrastruktury 
wejdą w życie, to los Przewozów 
Regionalnych będzie w zasadzie 
przesądzony. Dlatego będziemy 
robić wszystko, żeby Sejm te po-
prawki odrzucił. Nie wykluczamy 
także strajków - podsumowuje 
Henryk Grymel.

ŁK

Bilet w jedną stronę dla kolejarzy?

Czy rybnickie PKP Cargo zostanie zlikwidowane?

Foto: Marek Jurkowski

Foto: PKP
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W 
Rudzie Ślą-
skiej przy 
ulicy Szyb 
Wa l e n t y 
ma powstać 

nowoczesna spalarnia śmieci, 
która będzie mogła zutyli-
zować nawet 500 tysięcy 
ton odpadów w ciągu roku. 
Zakład będzie produkował 
również energię elektryczną 
i cieplną dla mieszkańców 
miasta. Wartość inwestycji 
szacowana jest na ponad 2 
mld zł. W jej sfi nansowaniu 
ma pomóc Unia Europejska. 
W zamierzeniach spalarnia 
ma przyjmować śmieci z 
czternastu śląskich miast.

Budowę obiektu pilotuje 
Górnośląski Związek Metro-
politalny, który ponad miesiąc 
temu złożył do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 
wniosek o dofi nansowanie 
przedsięwzięcia.

Tym samym zakończył się 
pierwszy etap działań Gór-
nośląskiego Związku Metro-
politalnego, zmierzających 
do budowy całego systemu 
gospodarki odpadami – in-
formuje GZM. 

Całościowa ocena i weryfi -
kacja wniosku może potrwać 
nawet do końca 2011 roku. 
Ten czas GZM zamierza wyko-
rzystać na przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na wyko-
nanie projektu budowlanego 
i przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
skierowanej do mieszkańców 
Metropolii „Silesia”. Od jej 
efektów może zależeć sukces 
całego projektu, bo lokaliza-
cja spalarni wywołuje coraz 
więcej kontrowersji. Miesz-
kańcy Rudy Śląskiej głośno 
protestują i przedstawiają 
swoje argumenty.

Emocje, kontra zapewnienia
Spór wywołuje coraz większe 
emocje. Rudzianie obawiają 
się, że spalarnia będzie miała 
szkodliwy wpływ na nich i na 
środowisko. Sprzeciw budzi 
planowana ilość spalanych 
śmieci i bliskość osiedla – co 
zdaniem jego mieszkańców 
– znacznie obniży wartość 
nieruchomości. Mieszkańcy 
obawiają się też ciężarówek 
dowożących śmieci do uty-
lizacji. Nie chcą wierzyć w 
zapewnienia władz miasta 
i Zarządu WFOŚiGW, że 
spalarnia wykorzystująca 
najnowszą technologię bę-
dzie bezpieczna. Nieufnie 
przyjmują też zapewnienia 
dotyczące monitoringu za-
nieczyszczeń. Organizują się, 

zbierają podpisy przeciwko 
budowie obiektu i zapowia-
dają założenie stowarzysze-
nia „Rudzianie razem”. Ich 
zdaniem, raport o oddzia-
ływaniu spalarni na środo-
wisko jest niejasny, dlatego 
domagają się opracowania 
nowego. 

Jak w Gliwicach
Tymczasem zwolennicy 
budowy spalarni śmieci 
przypominają, że dwa lata 
temu gliwickie Centrum 
Onkologii sfinalizowało 
podobną inwestycję. Wy-
budowana tam spalarnia 
wykorzystuje taką samą 
technologię, która zosta-
nie zastosowana w Rudzie 
Śląskiej. Do spalarni w Gli-
wicach trafi ają już odpady 
szpitalne z kilkuset gabine-
tów lekarskich z całego wo-
jewództwa. Dym powstały 
podczas utylizacji nie osiąga 
nawet 10 procent dopusz-
czalnych norm, a spalarnia 

zlokalizowana jest w pobliżu 
osiedla mieszkalnego.

Budowa obiektu kosz-
towała ponad 7 mln zł. 
Większość środków 6,2 
mln zł stanowiły dotacje i 
pożyczki z Narodowego i 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Inwesty-
cja przynosi już wymierne 
efekty, bo szpital wykorzy-
stuje ciepło powstałe przy 
utylizacji do produkcji pary 
wodnej wykorzystywanej 
podczas sterylizacji sprzętu 
medycznego. Popiół, który 
powstaje w procesie spala-
nia wykorzystywany jest 
do budowy dróg. 

Przed spalarniami 
nie uciekniemy
Zdaniem specjalistów, budo-
wa nowoczesnych spalarni 
śmieci to jedyna alternaty-
wa, pozwalająca nie tylko na 
spełnienie unijnych norm 
dotyczących gospodarki 
odpadami, ale również 
chroniąca przed powstawa-
niem coraz większej liczby 
wysypisk. Wysypisk, które 
mogą stanowić rzeczywiste 
i dużo większe zagrożenie 
dla środowiska. W całej 
Unii Europejskiej funk-
cjonuje ponad 400 nowo-
czesnych spalarni śmieci, 
które stanowią nieodłączny 
element systemu gospo-
darki komunalnej. Jednym 
z najczęściej i najchętniej 
podawanych przykładów 
jest spalarnia śmieci wybu-
dowana w centrum Wiednia, 
która niczym nie wyróżnia 
się od stojących w pobliżu 
budynków.

AGNIESZKA KONIECZNY

Kościół pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w 
Jaworznie będzie jedną z 
niewielu polskich świątyń 
ogrzewaną i oświetlaną 
energią słoneczną.

Wykorzystanie promieni 
słonecznych będzie moż-
liwe dzięki instalacji foto-
woltaicznej, która zostanie 
zamontowana na dachu 
Sanktuarium. Ta unika-
towa inwestycja zostanie 
zrealizowana przy pomocy 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kato-
wicach, który jaworznickiej 
parafii   udzielił pożyczki 
preferencyjnej w wysoko-
ści 535 tys. zł oraz dotacji 
do 262 tys. zł.

– System będzie się skła-
dał m.in. z 312 paneli foto-
woltaicznych o powierzchni 
1,5 metrów kwadratowych 
i mocy max 230 W każdy.  
Produkowana energia bę-
dzie odbierana głównie 
przez system energetycz-
ny, zasilający do tej pory 
obiekty Parafii  . W sezonie 
grzewczym pozyskana 
energia może być wyko-
rzystywana do ogrzewania 
elektrycznego budynku 

kościoła – informuje Piotr 
Biernat, rzecznik prasowy 
Funduszu.

Podkreśla, że dzięki pro-
dukcji energii ze źródeł 
odnawialnych, znaczne-
mu zmniejszeniu ulegnie 
emisja zanieczyszczeń py-
łowo-gazowych, głównie 
dwutlenku siarki, tlenków 
węgla oraz pyłu. Roczne 
przychody wynikające 
z zastosowania instalacji fo-
towoltaicznej w obiektach 
parafi alnych wynosić będą 
ok. 39 tys. zł. Czas zwrotu 
inwestycji może wynosić 
nawet 29 lat.

– W Polsce tego rodza-
ju rozwiązania wciąż są 
ewenementem. Jednak 
w Europie instalacje fo-
towoltaiczne budowa-
ne są już coraz częściej. 
W Niemczech służą do 
oświetlenia nie tylko ulic 
i budynków ale także całych 
miejscowości. Największa 
do tej pory elektrownia 
fotowoltaiczna znajduje 
się we Włoszech (13MW), 
ale wkrótce o większej 
jeszcze mocy powstanie 
w Hiszpanii (37MW) – in-
formuje WFOŚiGW. 

AK

Podczas Jubileuszowego 
Zlotu Stulecia Związku 
Harcerstwa Polskiego nie 
zabrakło śląskiego i eko-
logicznego akcentu. 20 
sierpnia zorganizowany 
został Dzień Śląski.

W uroczystym apelu 
wzięły udział drużyny 
harcerskie reprezentujące 
wszystkie hufce Chorągwi 
Śląskiej, a podczas uroczy-
stości Gabriela Lenartowicz, 
prezes Zarządu WFOŚiGW w 
Katowicach otrzymała laskę 
skautową symbolizującą 
odznaczenie „Niezawod-
nemu przyjacielowi”. 

Jest to najważniejsze 
wyróżnienie, które ZHP 
przyznaje osobom niezrze-
szonym w organizacji. Od-
bierając nagrodę Gabriela 
Lenartowicz podkreśliła, 
że traktuje ją jako wyraz 
uznania także dla pracow-

ników Funduszu, którzy od 
lat chętnie służą pomocą 
i wsparciem harcerzom 
w budowaniu świadomości 
i odpowiedzialności ekolo-
gicznej, potrzebnej do mą-
drego korzystania z dóbr 
przyrody – umiejętności tak 
potrzebnej dziś we współ-
czesnym, coraz bardziej no-
woczesnym świecie.

Jubileuszowy Zlot Stu-
lecia Harcerstwa odbywał 
się w Krakowie w dniach 
16 do 24 sierpnia, w mia-
steczku zlotowym, gdzie 
w namiotach zamieszkało 
około 10 tysięcy harcerzy 
z całej Polski i zagranicy. 
Gniazdo Śląskie na Jubi-
leuszowym Zlocie liczyło 
prawie 1000 uczestników. 
Była to największa repre-
zentacja spośród wszystkich 
województw.

RED.

Powstanie nowoczesnej spalarni śmieci jest jedyną alternatywą 
dla województwa śląskiego, pozwalającą na ograniczenie ilości 
odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach. Jednak jej 
budowa wywołuje coraz więcej kontrowersji.

Spalarnia smieci
pilnie potrzebna

Słońce ogrzeje i oświetli
kościół w Jaworznie

Ekologiczny akcent 
na harcerskim zlocie

Na dachu jaworznickiego Sanktuarium zamontowana zostanie 
unikatowa instalacja pozwalająca na wykorzystanie energii 
słonecznej

Foto: WFOŚiGW

Dwa lata temu przy Centrum Onkologii w Gliwicach powstała nowoczesna spalarnia odpadów wykorzy-
stująca tę samą technologię, która ma zostać zastosowana w Rudzie Śląskiej

Emocje biorą górę, przeciwników budowy 
nowoczesnej spalarni w Rudzie Śląskiej nie 
przekonują zapewnienia, że obiekt będzie 
wykorzystywał nowoczesną technologię 
bezpieczną dla ludzi i środowiska.

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

§

Ustawa Kodeks pracy: Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2010 r.):       1.317 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2010 r.):  3197,85 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2010 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  742,10 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  582,70 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
» Emerytury – kwota bazowa (2010 r.):  2.716,71 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta 

rodzinna (od 1 marca 2010 r.):  706,29 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2010  r.):  543,29 zł

Ustawa Kodeks pracy:

Najszczersze wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci

członków NSZZ Solidarność

ANDRZEJA FOLWARCZNEGO
I ARTURA LENIA

górników z kopalni Jas-Mos.

Rodzinom i Bliskim
w imieniu Regionalnej Sekcji 

Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność

składa przewodniczący Jan Sosnowski

W
ydaje mi się, że 
w mojej pracy 
ma miejsce 
m o b b i n g 
(publiczne 

nagany, niejednoznaczne polece-
nia, przydzielanie bezsensownych 
zadań do wykonania, wrogie 
spojrzenia itp.). Co należy zrobić 
w takiej sytuacji? Gdzie zgłosić 
problem mobbingu? Czy to ja 
musiałabym udowadniać przed 
sądem, że ma miejsce mobbing 
w pracy? Czy powinnam mieć 
na to jakieś dowody?

Pracownik, który jest ofiarą 
mobbingu, ma prawo domagać 
się od osoby, która mobbingu się 
dopuszcza, zaniechania takich 
działań. Jeśli to pracodawca do-
puszcza się mobbingu wobec 
pracownika, to pracownik ma 
prawo zwrócić się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy o pomoc. 
Jeśli mobbingu dopuszcza się 
współpracownik – należy o 
tym powiadomić pracodawcę, 
gdyż pracodawca ma obowiązek 
przeciwdziałać mobbingowi. 
Ponieważ mobbing traktowany 
jest jako działania bezprawne, 

można także zwrócić się do 
organów ścigania, tj. do poli-
cji bądź prokuratury, w razie 
gdyby nieskuteczne były żąda-
nia zaniechania takich działań, 
wystosowane do stosującego 
mobbing.

Zgodnie z art. 943 § 2 K.p.: 
„Mobbing oznacza działania lub 
zachowania dotyczące pracow-
nika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolo-
wanie go lub wyeliminowanie z 
zespołu współpracowników”.

O mobbingu można mówić 
wtedy, kiedy wszystkie ww. 
uwarunkowania występują 
łącznie. Czyli jeśli stosowane 
są działania, które np. nie mają 
na celu poniżenie pracownika 
lub zachowania takie nie są 
długotrwałe i powtarzalne – 
mobbing w takim przypadku 
nie występuje.

Pracownik, wobec którego 
stosowano mobbing (nieza-
leżnie od tego, czy takich za-
chowań dopuszczał się jego 
przełożony, czy też inny pra-
cownik, niepozostający z nim 
w zależności służbowej), może 
– zgodnie z art. 943 § 3 i 4 K.p. 
– domagać się od pracodawcy 
dwóch rodzajów świadczeń: 
zadośćuczynienia i odszko-
dowania.

Zadośćuczynienia pieniężne-
go za doznaną krzywdę może 
domagać się pracownik, u któ-
rego mobbing wywołał roz-
strój zdrowia (potwierdzony 
orzeczeniem lekarskim), nato-
miast pracownik, który wskutek 
mobbingu rozwiązał umowę o 
pracę, ma prawo dochodzić od 
pracodawcy odszkodowania 
w wysokości nie niższej niż 
minimalne wynagrodzenie za 
pracę, ustalane na podstawie 
odrębnych przepisów. W tym 
drugim przypadku niezależnie 
od trybu rozwiązania umowy 
pismo rozwiązujące umowę 
powinno wskazywać, że jego 
przyczyną jest występowanie 

zjawiska mobbingu w zakła-
dzie pracy.

Niestety, ze względu na to, 
że w wielu przypadkach o tym, 
czy wystąpił mobbing, czy nie, 
decydują odczucia subiektyw-
ne, dlatego przy dochodzeniu 
roszczeń, o których mowa w 
art. 943 § 3 i 4 K.p., obowiązek 
udowodnienia, że mobbing miał 
miejsce, spoczywa na pracow-
niku (art. 6 K.c. w zw. z art. 300 
K.p.). Pracownik zobowiązany 
jest więc udowodnić, że praco-
dawca lub inny pracownik do-
puścił się bezprawnych działań 
względem niego, a także wykazać 
szkodę oraz związek przyczy-
nowy między działaniem osoby 
dopuszczającej się mobbingu a 
powstałą szkodą.

Sądem właściwym, rozstrzy-
gającym sprawy z tytułu prawa 
pracy, w tym sprawy dotyczące 
mobbingu, jest sąd pracy i do tej 
instytucji należy skierować pozew 
w przypadku, gdy pracownik 
domaga się zadośćuczynienia 
lub odszkodowania.

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

W jaki sposób nowy praco-
dawca może dać mi gwarancję 
mającą moc prawną, że będzie 
na mnie czekał, aż skończy się 
mój okres wypowiedzenia w 
starej pracy? Boję się opierać 
tylko na jego ustnej obietnicy, 
zwłaszcza że być może będę 
musiała pracować jeszcze 
3 miesiące u starego praco-
dawcy, bo taki mam okres 
wypowiedzenia. Czy umowa 
przedwstępna o pracę będzie 
dobrym rozwiązaniem? Jeżeli 
taka umowa przedwstępna o 
pracę jest możliwa, to co po-
winna zawierać?

Nie ma przeciwwskazań do 
tego, aby przyszły pracodawca 
i pracownik zawarli umowę 
przedwstępną o pracę. Mimo 
że umowa przedwstępna wy-
wodzi się z przepisów Kodeksu 
cywilnego (art. 389 K.c.), to może 
mieć zastosowanie do umów, 
których regulacje znajdują się 
w Kodeksie pracy. Wynika tak 
z art. 300 K.p., który mówi, iż w 

sprawach nieunormowanych 
przepisami prawa pracy stosuje 
się odpowiednio do stosunków 
pracy przepisy Kodeksu cywil-
nego, jeśli nie są one sprzeczne 
z zasadami prawa pracy.

Możliwość zastosowania 
umowy przedwstępnej w 
przypadku umowy o pracę 
potwierdził także Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 21 czerwca 
1972 r. (III PZP 13/72, OSNCP 
1972/11, poz. 201) – zgodnie z 
tym wyrokiem dopuszczalne 
jest zawarcie umowy, przez 
którą strony zobowiązują się 
do zawarcia umowy o pracę 
(umowa przedwstępna – art. 
389 K.c.).

Zawarcie umowy przed-
wstępnej jest korzystne dla obu 
stron – nie tylko pracownik zy-
skuje gwarancję zatrudnienia, 
ale także pracodawca ma pew-
ność, że zatrudni upatrzonego 
wcześniej pracownika.

W umowie przedwstępnej 
jedna ze stron lub obie strony 

zobowiązują się do zawarcia w 
przyszłości umowy o pracę na 
określonych warunkach, gdyż 
już w umowie przedwstępnej 
powinny być określone istotne 
postanowienia umowy o pracę 
(umowy przyrzeczonej). Oznacza 
to, że w przedwstępnej umowie 
o pracę powinny znaleźć się 
wszystkie informacje wymie-
nione w art. 29 § 1 K.p.

W przedwstępnej umowie 
o pracę należy więc zamieścić 
takie dane, jak:
– dane stron umowy, 
– rodzaj umowy, 
– rodzaj pracy, 
– miejsce wykonywania 

pracy, 
– wymiar czasu pracy, 
– wynagrodzenie za pracę, 

odpowiadające rodzajowi 
pracy, ze wskazaniem skład-
ników wynagrodzenia, 

– termin rozpoczęcia pracy 
(może być odległy). 
 Brak powyższych danych 

skutkuje tym, że w razie od-

mowy pracodawcy w kwestii 
zawarcia właściwej umowy 
pracownik nie będzie upraw-
niony do dochodzenia nawią-
zania stosunku pracy.

Uprawnienie żądania za-
warcia umowy przyrzeczonej 
przysługuje tylko pracowni-
kowi – pracodawca nie ma 
takiej możliwości i w przy-
padku odmowy zawarcia 
przez pracownika umowy 
przyrzeczonej pracodawcy 
wolno dochodzić wyłącznie 
odszkodowania.

Oprócz ww. informacji w 
umowie przedwstępnej po-
winny być więc zawarte także 
ustalenia dotyczące skutków 
niezawarcia umowy o pracę, 
np. wysokość odszkodowania, 
którego można domagać się w 
razie niewywiązania się której-
kolwiek ze stron z postanowień 
umowy przedwstępnej.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Mobbing pracodawcy wobec 
pracownika – gdzie i komu to zgłosić?

Przedwstępna umowa o pracę jako gwarancja zatrudnienia

Mija 17 lat od tragicznej śmier-
ci przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Jak co roku w Wodzisławiu 
Śląskim w intencji Grzegorza 
Kolosy odprawiona zostanie rocz-
nicowa msza św. Nabożeństwo 
(kościół pw. Najświętszej Marii 
Panny) odprawione zostanie w 
poniedziałek 6 września o 
godz. 17.00. Do udziału w nim 
zapraszamy poczty sztandarowe 
oraz wszystkich członków i sym-
patyków naszego Związku.

Przypomnijmy: Grzegorz 
Kolosa zginął w wypadku sa-
mochodowym wieczorem 4 
września 1993 r. gdy wracał 
z Warszawy z nagrania tele-
wizyjnego programu wybor-
czego. Wraz z nim śmierć w 
Koziegłowach ponieśli wów-
czas przewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla 
Kamiennego „S” Adam Stepe-
cki oraz związkowy kierowca 
Jan Tyszkiewicz.

WG

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