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T
ak, jak wspólnie or-
ganizujemy uroczy-
stości 3 września w 
Jastrzębiu, 16 grud-
nia w Katowicach, 

tak od tej pory 13 grudnia 
będziemy się wszyscy razem 
spotykać w Zabrzu Zaborzu, 
dzięki inicjatywie Eugeniu-
sza Karasińskiego, przewod-
niczącego Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie 
Wojennym, pani prezydent 
Małgorzaty Mańki-Szulik i 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotra Dudy. Nie zapominamy 
o wszystkich innych miejscach 
internowania na Śląsku. Tego 
dnia, tutaj, będziemy myśleli o 
tych wszystkich osobach, które 
były internowane w różnych 
miastach naszego regionu – 
mówił Mirosław Truchan, 
wiceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Nieprzypadkowo miej-
scem regionalnych obchodów 
rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego, było Zaborze. To 
właśnie w tej dzielnicy Zabrza 
mieścił się największy na Śląsku 
obóz internowanych, w którym 
w sumie przetrzymywano 887 

osób. Internowano tam głownie 
działaczy opozycji ze Śląska i 
Zagłębia, a także ówczesnego 
woj. częstochowskiego.

Pierwsi zatrzymani trafi li 
do zakładu już 13 grudnia. 
Jednym z nich był legendar-
ny przywódca strajku w hucie 
Katowice, sygnatariusz porozu-
mienia katowickiego Andrzej 
Rozpłochowski, którego milicja 
zatrzymała w drodze powrot-
nej z Gdańska.

– Ostatnie posiedzenie Ko-
misji Krajowej zakończyło się 
przedwcześnie. Przeczuwali-
śmy, że dzieje się coś niedobre-
go. Telefony już nie działały. 
W pociągu z Gdańska rano 13 
grudnia jeszcze nie wiedzieliśmy, 
że został wprowadzony stan 

wojenny. Moment zatrzymania 
nastąpił w przejściu podziem-
nym między peronami dworca 
kolejowego w Katowicach. Do-
padło do nas kilku mężczyzn 
w cywilu, którzy okazali się 
grupą Służby Bezpieczeństwa. 
Otoczyli nas, poczułem lufę pi-

stoletu dociśniętą do pleców. 
Następnie przewieziono nas 
do Komendy Wojewódzkiej 
MO – relacjonuje Andrzej Roz-
płochowski.

Zabrzańskie uroczystości 
rozpoczęły się mszą dziękczyn-
ną za wolność oraz w intencji 

ofi ar stanu wojennego w koś-
ciele pw. św. Jadwigi. – Kiedy 
dziś próbujemy zrozumieć ten 
dzień, w którym wprowadzony 
został stan wojenny, musimy 
najpierw sięgnąć myślą do roku 
1980, kiedy to zaczęło się od-
ważne, nowe myślenie o Polsce. 

Strajki, które rozpoczęły się w 
sierpniu 1980 roku sprawiły, że 
ludzie uwierzyli, że możemy 
stworzyć nową rzeczywistość. 
Uwierzyli, że można stworzyć 
rzeczywistość solidarnego życia. 
I dlatego 13 grudnia był takim 
strasznym dniem, bo uderzył w 
tę nadzieję, usiłując zniszczyć 
ją do końca, abyśmy nadal żyli 
w podporządkowaniu, a nie 
w wolności – mówił podczas 
homilii ks. Stanisław Puchała, 
kapelan Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

Po mszy przedstawiciele 
Solidarności i władz miasta 
złożyli kwiaty pod tablicą upa-
miętniającą internowanych. 
Następnie odbyło się spot-
kanie opłatkowe z udziałem 
działaczy Solidarności, inter-
nowanych w stanie wojen-
nym. – To przede wszystkim 
dla Was jest ta uroczystość. 
Dzięki Wam możemy się tu 
dzisiaj spotkać.  Dzięki wy-
walczonej przez Was wolności, 
możemy żyć w wolnym kraju, 
głosować w demokratycznych 
wyborach i nie bać się mówić 
tego, co myślimy – dziękował 
Mirosław Truchan.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

W Zabrzu Zaborzu, w pobliżu największego na Śląsku ośrodka internowania odbyły się obchody 29. 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku po raz pierwszy obchody te miały regionalny charakter. 

13 grudnia próbowano
odebrać ludziom nadzieję

Strajki z sierpnia 1980 
roku sprawiły, że ludzie 
uwierzyli, iż możemy 
stworzyć nową 
rzeczywistość. 
Dlatego 13 grudnia 
był tak strasznym 
dniem.

Kościół, w którym odbyła się uroczysta msza św., mieści się w pobliżu byłego ośrodka internowania

– Solidarność przygotuje włas-
ny projekt ustawy o płacy 
minimalnej – poinformował 
szef związku Piotr Duda pod-
czas obrad Komisji Krajowej, 
które odbyły się  we wtorek 
14 grudnia w Warszawie 

– Płaca minimalna nie może 
być wyłącznie uzależniona 
od „widzimisię”  rządu, tylko 
powinna być powiązana z 
obiektywnymi kryteriami, 
jak średnią płacą i wzrostem 
PKB. Docelowo powinna wy-
nosić 50 proc. średniej płacy 
– powiedział przewodniczący 
Solidarności. Jak dodał, osta-
teczna decyzja o rozpoczęciu 

przygotowywania ustawy i 
powołaniu inicjatywy oby-
watelskiej w tej sprawie uza-
leżniona będzie od ewentual-
nych decyzji rządu i efektów 
prac w Komisji Trójstronnej, 
jednak w tej sprawie jest pe-
symistą.

Komisja Krajowa podczas 
wtorkowych obrad uzupełniła  
skład prezydium i zdecydo-
wała, że będzie ono liczyć 
ostatecznie 7 członków. Wi-
ceprzewodniczącym KK ds. 
struktur branżowych wybrano 
Jerzego Wielgusa z Regionu 
Mazowsze, przewodniczą-
cego Krajowego Sekretaria-

tu Służb Publicznych NSZZ 
Solidarność.  – Jurek będzie 
głową odpowiadał za branże 
– zapowiedział szef Komisji 
Krajowej.

Podczas obrad członek 
prezydium Komisji Krajo-
wej Henryk Nakonieczny 
poinformował, że związko-
wi prawnicy pracują już nad 
wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbada-
nie zgodności z Konstytucją 
niektórych zapisów ustawy 
o przywróceniu dnia wol-
nego w święto Trzech Króli. 
Wniosek trafi  do Trybunału 
w styczniu. 

Gościem posiedzenia Ko-
misji Krajowej był Stefan Por-
tet, ekspert i doradca Solidar-
ności. Zaprezentował drugą 
część raportu „Praca polska 
2010 – polityka przemysło-
wa”. Oficjalna prezentacja 
tego dokumentu zaplano-
wana jest na drugą połowę 
stycznia.

Na zakończenie obrad człon-
kowie Komisji Krajowej przeła-
mali się wigilijnym opłatkiem. 
Piotr Duda życzył wszystkim 
Bożego błogosławieństwa i 
wielu sił do związkowej pracy 
w roku 2011. 

DIKK, POD

Związkowy projekt ustawy o płacy minimalnej

Podczas wtorkowych obrad Komisja Krajowa uzupełniła skład 
prezydium. Obecnie liczy ono siedmiu członków
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TRZY pytania
Ludwik Karmiński, jeden z górników, którzy ustawili pierwszy 
drewniany krzyż przed kopalnią Wujek po pacyfi kacji

Ten krzyż przed kopalnią kłuł ich w oczy 
Pierwszy krzyż z zawieszonymi na ra-
mionach górniczymi lampkami sym-
bolizującymi zastrzelonych kolegów 
górnicy postawili krótko po tragedii 
w kopalni...

– Ten krzyż powstał już latem 1981 r 
przy zupełnie innej okazji. W warsztacie 
zrobiliśmy solidną podstawę, w stolarni 
krzyż z dębowej deski. Kiedy zaczął się 
strajk przenieśliśmy go z domu kultury 
na kopalnię. Po pacyfi kacji postawiliśmy 
go tam w tym wyłomie, gdzie obecnie 
stoi pomnik. Krzyż ukradli w nocy z 26 
na 27 grudnia. Kolega, który mieszkał 
niedaleko widział to z okna. Podjechał 
biały fi at 125p, najpierw wysiadło z niego 
dwóch mężczyzn, ale nie dali rady wy-
rwać krzyża z ziemi. Potem z auta wy-
siadło jeszcze dwóch i złamali go. Krzyża 
przez cały czas pilnował samochód z mi-
licjantami, na chwilę przed przyjazdem 
złodziei samochód odjechał.
Kiedy to się stało po raz pierwszy 
aresztowała Pana milicja. Co Panu 
wtedy powiedzieli? 

– Do pracy przyszło pismo, że mam 
się zgłosić do Komendy Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej. Kiedy tam 

poszedłem, zapytali mnie, co mówią 
górnicy o krzyżu. Odpowiedziałem 
– a co mają mówić? Przecież wyście 
go ukradli, bo kto inny by to zrobił. 
Trzymali mnie wtedy 14 godzin. Po 
godzinie zorientowałem się, że próbują 
nakłonić mnie do współpracy. Miałem 
rację, bo po 10 godzinach zapropono-
wali mi to wprost. Powiedziałem, że 
z zawodu jestem mechanikiem, a nie 
aktorem i że się do tego nie nadaję. Od 
tamtej pory zamykali mnie za każdym 
razem, kiedy coś działo się pod krzyżem. 
W sumie chyba 12 razy.
A co było potem, kiedy przed murem 
kopalni stanął drugi krzyż?

– Ten krzyż kłuł ich w oczy. Za 
wszelką cenę starali się uniemożli-

wić ludziom odwiedzanie go. Przed 
krzyżem zawsze stało dwóch mili-
cjantów, kiedy ludzie przechodzili i 
zdejmowali czapki, milicjanci prowo-
kacyjnie mówili „dzień dobry”. Gdy 
ktoś się odezwał, zamykali go na 48 
godzin. Próbowali przepędzać ludzi 
na drugą stronę ulicy, ale im bardziej 
przeganiali, tym więcej ludzi przy-
chodziło. Potem wybudowano ulicę, 
która teraz nazywa się Dziewięciu 
z Wujka. My nazywaliśmy ją ZOMO 
strasse, bo powstała ona tylko po to, 
żeby zlikwidować ruch przed krzy-
żem, żeby nikt tamtędy nie chodził, 
ani nie jeździł. Wreszcie próbowano 
zamurować krzyż, żeby znalazł się 
wewnątrz terenu kopalni, ale kiedy 
przyjechała ekipa murarska, zebrali 
się ludzie i nie pozwolili wybudo-
wać muru. Podczas jednego z moich 
aresztowań milicjant zapytał mnie, 
co sądzę o tym, żeby przenieść krzyż 
za mur. Powiedziałem, że nawet jak 
zlikwidują krzyż, to ludzie i tak będą 
przychodzić w tamto miejsce i palić 
znicze.

ŁK

Próbowali przepędzać 
ludzi na drugą stronę 
ulicy, ale im bardziej 
przeganiali, tym więcej 
ludzi przychodziło.

Niemcy inwestują 
w młodych 
Polaków

N
iemieckie szkoły zawodowe 
w przyszłym roku zamie-
rzają ściągnąć przynajmniej 

10 tysięcy gimnazjalistów z krajów 
ościennych. Liczą przede wszyst-
kim na Polaków – poinformowała 
nas Niemiecka Izba Rzemieślnicza. 
Oferują nie tylko darmową naukę 
w szkołach, zakwaterowanie i wyży-
wienie, stypendium: na pierwszym 
roku 750 euro, a na trzecim już 1,5 
tys. euro, lecz także gwarancję za-
trudnienia. Nie trzeba znać niemie-
ckiego, kurs językowy zorganizują 
na miejscu.

Ponad 50 niemieckich izb rzemieśl-
niczych wspólnie z przedsiębiorcami 
i lokalnymi władzami zamierza uczyć 
zawodu gimnazjalistów z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Na młodych 
uczniów liczą m.in. fabryka maszyn 
drukarskich Heidelberger Druck, agen-
cja pracy tymczasowej Adecco, kasa 
oszczędnościowa Sparkasse Vorpommer, 
a także mnóstwo restauracji i hoteli w 
północno-wschodnich landach.

Stypendium w euro
Na młodych Polaków czekają Bran-
denburgia, Saksonia, Maklemburgia 
czy Turyngia. Tam liczba chętnych do 
nauki zawodu w ciągu 7 lat spadła o 
50 – 60 proc. Tylko w Brandenburgii w 
2003 r. w zawodówkach uczyło się 35 
tys. osób, a dziś niespełna 18 tys.

Niemal w całym kraju pustkami 
świecą wielkie ośrodki szkolenia 
zawodowego. Niektóre z nich, np. 
w Poczdamie, to duże kompleksy 
zajmujące po kilka hektarów po-
wierzchni. Oprócz sal wykładowych 
i internatów są tam nowoczesne 
warsztaty mechaniczne, elektronicz-
ne, a także fryzjersko-kosmetyczne 
czy gastronomiczne. Połowę zajęć 
przeznaczonych na naukę ucznio-
wie spędzają jednak nie w ośrodku, 

ale pracując w firmach zrzeszonych 
w izbach rzemiosła. I dostają za to 
pieniądze: na pierwszym roku od 
600 do 750 euro, a na trzecim nawet 
1,5 tys. euro.

– Niemieckie izby na to stać, po-
nieważ są dofinansowane z budżetów 
landowych, a także ze środków fede-
ralnych – mówi Jerzy Barnik, prezes 
Związku Rzemiosła Polskiego. – My 
W Polsce utrzymujemy się głównie 
ze składek przedsiębiorców.

Różnice widać już w wynagrodze-
niach uczniów: ci w Polsce, którzy 
uczą się zawodu, praktykując np. w 
zakładzie fryzjerskim lub warsztacie 
samochodowym, dostają od 100 do 
200 zł miesięcznie. W systemie mistrz 
– czeladnik uczy się dziś w Polsce ok. 
90 tys. osób. Ponad drugie tyle chodzi 
do zasadniczych szkół zawodowych. 
Poziom nauki w zawodówkach od lat 
budzi wiele zastrzeżeń. Pracodawcy 
narzekają na słaby poziom przygo-
towania do zawodu, uczniowie na 
niedostosowane do wymagań rynku 
pracy programy.

Od przyszłego roku ma się to zmienić. 
MEN przygotowało reformę szkolni-
ctwa zawodowego, która ma polegać 
m.in. na zwiększeniu liczby godzin 
praktyk zawodowych. Szkoły mają 
też być bardziej powiązane z fi rmami 
działającymi na lokalnym rynku.

– To oznacza, że przedsiębior-
cy będą uczestniczyli w tworzeniu 
programów edukacyjnych – mówi 
Grzegorz Zurowski z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. – Koordyno-
waniem edukacji i biznesu mają się 
zająć samorządy lokalne.

Te działania mogą się okazać jednak 
spóźnione, bo perspektywa pracy na 
niemieckim rynku jest atrakcyjniej-
sza. Według danych GUS 52 proc. 
absolwentów w Polsce ląduje na za-
siłku dla bezrobotnych. Dlatego już 
dziś w punktach informacyjnych, w 
których można uzyskać informacje 
o nauce zawodu za Odrą, telefony 
się urywają.

» Dziennik Gazeta Prawna
14 grudnia 2010 r.

Pies buntownik

Jest w Atenach bezdomny pies, który 
zdobył międzynarodową sławę. Uczest-
niczy w większości protestów, jakie 

przetaczają się przez grecką stolicę.
Demonstracji i protestów w Atenach 

w ostatnich latach nie brakuje. Od 2008 
roku regularnie widywany jest tam Louka-
nikos (Kiełbasa), w skrócie Louk, zwany 
także Psem Buntownikiem. Staje oko w oko 
z policją i głośno wyraża swój do niej 
stosunek. 

Widać go na setkach zdjęć i fi lmów 
z greckich manifestacji, stał się prawdzi-
wym idolem niezadowolonych Greków 
i gwiazdą Internetu. Ma swoje fankluby 
i własny profi l na Facebooku.

„Jest bardzo sławny, wszyscy go kar-
mią i kochają. Nazwano go Kiełbasą, bo 
bardzo lubi kiełbasę. Mieszka na ulicy, 
nie ma pana, do nikogo nie należy i – po-
dobnie jak cztery czy pięć innych psów 
– przychodzi na każdą demonstrację tu 
w Atenach. Często można go spotkać na 
ulicy Mesollogiou, gdzie 15-letni uczeń 
Alexandros Grigoropoulos został zastrze-
lony przez policję” – pisze na Facebooku 
jeden z wielbicieli Loukanikosa. 

Loukanikosa mylono początkowo z 
Kanellosem, inną psią legendą zbuntowa-
nych Greków, także regularnym uczest-
nikiem ateńskich protestów. Kanellos 
umarł jednak dwa lata temu. Studenci 
ateńskiej Politechniki urządzili mu uroczy-
sty pogrzeb na terenie uczelni. Gdy dwa 
lata wcześniej Kanellos został schwytany 
przez miejskiego hycla, w obronie psa zor-
ganizowano 400-osobową manifestację. 
Zwierzę zostało uwolnione.

» www.rp.pl, 12 grudnia 2010, zyt

LICZBA tygodnia

66402
tyle wypadków przy pracy odnotował 
GUS w trzech pierwszych kwartałach 
tego roku. W porównaniu do analogiczne-
go okresu roku ubiegłego jest to wzrost 
o przeszło 8 tys. Wzrosła również liczba 
wypadków śmiertelnych, która w tym 
roku wyniosła 313 wobec 248 w 2009 r. 
Niestety Śląsk zajmuje pierwsze miejsce 
w rankingu wypadkowości wśród wszyst-
kich województw. W naszym regionie od 
stycznia do września tego roku wyda-
rzyło się aż 9968 wypadków, w tym 44 
śmiertelne. Jak wynika z raportu GUS, 
wypadkowość jest ściśle powiązana z 
doświadczeniem zawodowym i stażem 
pracy na danym stanowisku. Najczęściej 
wypadkom przy pracy ulegają pracownicy 
zatrudnieni na danym stanowisku rok lub 
krócej. W grupie pracowników ze stażem 
pracy od 11 do 15 lat liczba wypadków 
jest blisko 4 razy mniejsza.

Fazę mediacji osiągnął trwający od kwietnia spór zbio-
rowy o podłożu płacowym w Zakładzie Komunikacji 
Miejskiej w Zawierciu, ale pracodawca wciąż odrzuca 
wszystkie wysuwane przez zakładową Solidarność pro-
pozycje mediatorów społecznych. 

Zdaniem związkowców, najwyraźniej nie chce kontynuować 
negocjacji na temat podwyżek wynagrodzeń, których w zakła-
dzie nie było od trzech lat.

– Gdy związkowcy przychodzą na negocjacje, to dyrektor 
oświadcza im, że bez jego zgody opuścili stanowiska pracy. 
Wracają więc do swoich zajęć, bo boją się, że za opuszczenie 
miejsc pracy zostaną ukarani. Gdy z kolei związkowcy na piśmie 
zwracają się o zgodę dyrektora na ich udział w negocjacjach, ten 
wówczas uznaje, że przecież ich uczestnictwo w rozmowach jest 
oczywiste, a pisma kierowane do niego w tej sprawie to jakaś 
bzdura. Nikt już nie wie, jak z nim rozmawiać. Związkowcy 
z ZKM są na skraju psychicznej wytrzymałości – opowiada Mał-
gorzata Benc, kierownik Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w Zawierciu. 

Małgorzata Benc informuje, że do zawierciańskiego Sądu Pracy 
związkowcy z Solidarności skierowali wiele pozwów przeciwko 
dyrektorowi ZKM. Pozwy dotyczą m.in odbierania pod różnymi 
pretekstami premii członkom związku i nieprawnego nakładania 
na nich kar. I tak np. przewodniczący zakładowej Solidarności uka-
rany został za ubiegłoroczne wypowiedzi dla mediów, a kierowcy 
za ogrzewanie autobusów w okresie zimowym. 

– To, co dzieje się w ZKM, to skandal. Dyrektor toczy spory 
z pracownikami, zamiast zajmować się organizowaniem komuni-
kacji publicznej w mieście. Cała nadzieja w nowym prezydencie 
miasta – mówi Małgorzata Benc.

BEA 

Konfl ikt w ZKM 
w Zawierciu

Foto: TŚD

Związkowcy przekonują, że dyrektor powinien organizować 
komunikację w mieście, a nie toczyć spory z pracownikami 

Foto: internet



14 grudnia Sąd Okręgowy 
w Białymstoku skierował 
do ponownego rozpatrzenia 
sprawę 8 górników oskarżo-
nych o czynną napaść na poli-
cjantów podczas związkowej 
manifestacji, która 5 lat temu 
odbyła się w stolicy. 

– Liczyliśmy, że zostanie 
utrzymany wyrok uniewin-
niający, jaki zapadł w niższej 
instancji. W krótkim uzasad-
nieniu sąd podkreślał swoje 
wątpliwości co do sposobu 
odczytania materiału dowo-
dowego. Być może to względy 
formalne skłoniły sąd do zajęcia 
takiego, a nie innego stanowi-
ska. Z pewnością zwrócimy 
się o pisemne uzasadnienie. 
Po pięciu latach proces właś-
ciwie rozpoczyna się od nowa, 
ale jesteśmy dobrej myśli i li-
czymy, że tym razem uda się 
skrócić czas rozpatrywania 
tej sprawy – mówi mecenas 
Bogusław Gotkowicz, który 
na zlecenie NSZZ Solidarność 
reprezentuje przed sądami gór-
ników oskarżonych o czynną 
napaść na policjantów podczas 

warszawskiej manifestacji 
w 2005 roku.

W ubiegłym tygodniu sąd 
w Warszawie uniewinnił 6 
górników od zarzutów czyn-
nej napaści na policjantów, 
ale jest to orzeczenie niepra-
womocne. Sprawa związa-
na z tą samą manifestacją 
toczy się również przed sądem 
w Bytomiu. Wyrok w sprawie 
18 górników zapadnie praw-
dopodobnie 10 stycznia. 

26 lipca 2005 roku ok. 6 tys. 
górników przyjechało pod Sejm 
demonstrować w obronie prawa 
do emerytury po 25 latach pracy 
pod ziemią. Doszło do starć 
z policją, byli ranni, kilkudzie-
sięciu górników zostało zatrzy-
manych. Członkowie Solidarno-
ści natychmiast dostali pomoc 
prawną od związku. Parlament 
ustawę w wersji oczekiwanej 
przez górników przyjął. 

POD
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Restrukturyzacja spro-
wadzająca się głównie 
do zwolnień grupowych, 
ogromne cięcia budże-
towe, spadek zamówień 
ze strony polskiej armii, 
całkowity brak kontrak-
tów eksportowych – tak 
wyglądała mijający rok 
w polskim przemyśl zbro-
jeniowym.

W najbliższym czasie cała 
zbrojeniówka może zostać 
doprowadzona do upad-
łości, a największe koszty 
procesów restrukturyzacyj-
nych odczują jej pracowni-
cy – alarmują związkowcy 
z Solidarności. 

W  t y m  r o k u  t y l k o 
w gliwickich Zakładach 
Mechanicznych Bumar Ła-
będy zatrudnienie straciło 
ponad 700 pracowników. 
Pierwsze od lat zamówie-
nia od polskiej armii, które 
udało się zakładowi po-
zyskać dzięki wstawien-
nictwu gliwickich parla-
mentarzystów, uchroniły 
załogę Bumaru od groźby 

kolejnych zwolnień. – Już 
trzeci rok kierownictwo 
fi rmy mówi o kontrakcie 
hinduskim, ale na razie nic 
nie wiadomo na temat jego 
podpisania. Nikt również 
nie bierze pod uwagę moż-
liwości jego realizacji przy 
obecnym stanie zatrudnie-
nia w zakładzie – mówi 
Zdzisław Goliszewski, szef 
Solidarności w Bumarze 
Łabędy.

Goliszewski podkreśla, 
że we wszystkich zakładach 
zbrojeniowych w Polsce 
wciąż przeprowadzana 
jest restrukturyzacja za-
trudnienia, natomiast nie 
widać nowych produktów 
oraz nowych kontraktów. 
Jego zdaniem, Bumar War-
szawa będący właścicielem 
gliwickiego zakładu zaj-
muje się wyłącznie zwol-
nieniami grupowymi i 
wyprzedażą majątku, który 
nie jest wykorzystywany 
ze względu na brak za-
mówień. – Najgorsze, że 
zarządzający branżą nie 

prowadzą żadnych działań, 
które mogłyby zaowocować 
zawarciem kontraktów – 
mówi Goliszewski, Dodaje 
też, że przeprowadzanym 
procesom restrukturyza-
cyjnym w zbrojeniówce 
nie towarzyszą ani dialog 
społeczny, ani też rzeczo-
wa dyskusja. 

Związkowcy z Solidar-
ności przewidują, że jeśli 
w najbliższym czasie nie 
zostaną zawarte zagra-
niczne kontrakty i umowy 
z polską armią, to w branży 
zbrojeniowej może dojść do 
niepokojów społecznych. – 
Jesteśmy na skraju wyczer-
pania i nikt z nas nie będzie 
w stanie spokojnie przy-
glądać się kolejnym zwol-
nieniom grupowym, przy 
braku godziwych odpraw. 
W Łabędach były odprawy, 
ale tylko kodeksowe. Nikt 
nie przeznaczył żadnych 
dodatkowych środków dla 
zwalnianych ludzi – mówi 
Zdzisław Goliszewski.

BG

U
roczystości roz-
poczną się, jak 
co roku, mszą 
św. w kościele 
pw. Podwyższe-

nia Krzyża Świętego o godz. 
16.00. Następnie obchody 
przeniosą się pod Pomnik-
Krzyż, gdzie po odczytaniu 
Apelu Poległych odsłonięta 
zostanie tablica upamiętniają-
ca Andrzeja Przewoźnika. 

– Pamięć o Andrzeju Prze-
woźniku nie może zaniknąć, 
szczególnie tutaj na Wujku. 
Ten człowiek zrobił bardzo 
wiele dla upamiętnienia po-
ległych górników, czy to w 
formie fi nansowego wsparcia 
na remont pomnika, czy do-
tacji na nasze wydawnictwa. 
Bez jego wsparcia nasze mu-
zeum na pewno nie zostałoby 
otwarte w grudniu 2008 roku 
– mówi Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Pamięci Górni-
ków KWK Wujek Poległych 
16.12.1981. 

Wśród zaproszonych na 
rocznicowe obchody znaleźli 
się m.in. prezydent Broni-
sław Komorowski oraz wice-
premier Waldemar Pawlak. 
Jerzy Buzek, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
wysłał list do uczestników 
uroczystości. 

Strzelali, żeby zabić
16 grudnia 1981 r. ok. godzi-
ny 12.30 pluton specjalny 
ZOMO otworzył ogień do 
górników. Strajkujący znaj-
dowali się ok. 20 metrów od 

funkcjonariuszy, nie stanowili 
dla nich żadnego zagrożenia. 
Zomowcy strzelali krótkimi 
seriami z pistoletów maszy-
nowych. Nie były to strzały 
przypadkowe, zomowcy 
świadomie wybierali swoje 
cele. Na terenie kopalni zgi-
nęło 6 górników, w szpitalu 
na skutek rozległych obrażeń 
3 kolejnych. 

Komunistyczna władza 
potraktowała strajkujących 
górników jak przestępców. 
Sąd Śląskiego Okręgu Woj-
skowego skazał Stanisława 
Płatka, przewodniczącego 
komitetu strajkowego na 4 
lata więzienia, Jerzego War-
taka na 3,5 roku, Adama 
Skwirę i Mariana Głucha na 
3 lata. W świadomości społe-
czeństwa pacyfi kacja KWK 
Wujek stała się symbolem 
zbrodni stanu wojennego. 
Już w pierwszych dniach po 
tragedii pod murem kopalni 
zapłonęły znicze.

Po pacyfi kacji
Przy murze kopalni od strony 
ul. Wincentego Pola, w miejscu 

gdzie czołg dokonał wyłomu, 
górnicy ustawili dębowy, mi-
syjny krzyż z zawieszonymi 
na ramionach górniczymi 
lampkami symbolizującymi 
poległych. W nocy z 27 na 28 
grudnia krzyż został złamany 
i ukradziony rzez nieznanych 
sprawców. Wobec groźby straj-
ku wojskowy komisarz kopalni 
Wujek zezwolił na postawienie 
drugiego krzyża. 

Od samego początku funk-
cjonariusze milicji utrudniali 
składanie hołdu poległym gór-

nikom. – Przez okres całego 
stanu wojennego ten krzyż 
był obserwowany. dzień i noc 
stał koło niego samochód 
milicyjny. Ludziom, którzy 
przychodzili pod krzyż się 
pomodlić, zapalić znicz, ro-
biono zdjęcia, a potem aresz-
towano na 48 godzin, karano 
kolegiami, często bito. Mili-
cja zatrzymała nawet matkę 
Janka Stawisińskiego, która 
przyjechała złożyć kwiaty w 
miejsce, gdzie zabito jej syna. 
To samo spotkało delegację 

z Gdańska, która chciała 
zamontować pamiątkową 
tablicę. Aresztowano wtedy 
m.in. Annę Walentynowicz 
i Kazimierza Świtonia – opo-
wiada Krzysztof Pluszczyk.

Miejsce pamięci
Po odzyskaniu niepodległo-
ści natychmiast pojawiła się 
inicjatywa budowy pomnika 
przed kopalnią Wujek. W 
przeddzień dziesiątej rocz-
nicy pacyfikacji nuncjusz 
apostolski, arcybiskup Józef 

Kowalczyk poświęcił monu-
ment upamiętniający pomor-
dowanych.

 – Od początku chcieli-
śmy aby drewniany krzyż 
postawiony przez górników 
stał się elementem pomni-
ka. Stwierdziliśmy, że tego 
krzyża nie może tam zabrak-
nąć. Dlatego nowy stalowy 
krzyż unosi w ramionach 
ten historyczny drewniany 
krzyżyk jako swego rodzaju 
relikwię – wyjaśniają Alina 
Borowczak-Grzybowska 
i Andrzej Grzybowski, auto-
rzy projektu Pomnika-Krzyża 
przy kopalni Wujek.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Pierwsze strzały z broni 
palnej do strajkujących 
górników  padły w ko-
palni Manifest Lipcowy 
w Jastrzębiu Zdroju. 
15 grudnia, koło południa, 
czołgi staranowały bramę 
główną umożliwiając wkro-
czenie na teren zakładu 
członkom plutonu specjal-
nego ZOMO. Gdy górnicy 
prowadzeni przez Czesława 
Kłoska ruszyli do przodu, 
zomowcy oddali do nich 
strzały. Karetki pogotowia 
dopuszczone zostały do 
rannych dopiero po trzech 
kwadransach. Jednym z po-
szkodowanych był Czesław 
Kłosek, który do dzisiaj 
nosi pocisk w trzonie kręgu 
szyjnego.

16 grudnia odbędą się obchody 29. rocznicy pacyfi kacji kopalni Wujek. Podczas uroczystości odsłonięta 
zostanie tablica poświęcona pamięci tragicznie zmarłego w katastrofi e smoleńskiej Andrzeja Przewoźnika, 
sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

29. rocznica pacyfi kacji KWK Wujek
Ludziom, którzy 
przychodzili pod 
krzyż się pomodlić, 
zapalić znicz, 
robiono zdjęcia, 
a potem aresztowano 
na 48 godzin, karano 
kolegiami, często bito.

Coraz trudniejsza sytuacja 
w przemyśle zbrojeniowym

Oddziały milicyjne utrudniały ambulansom dotarcie do rannych górników. Zatrzymywane karetki 
poddawano szczegółowej kontroli, nierzadko używając przemocy wobec personelu medycznego

W Warszawie uniewinnieni, 
w Białymstoku proces od nowa 

Foto: www.muzeum-wujek.pl

Przed 5 laty górnicy demonstrowali w obronie praw emerytalnych

Foto: TŚD
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Gliwice
» W SIEDZIBIE BIURA Terenowego 
w Gliwicach odbyło się spotkanie tam-
tejszych związkowców z Piotrem Dudą, 
szefem Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność. Przewodniczący przedstawił ze-
branym swoją koncepcję związku, którą 
zamierza realizować w obecnej kaden-
cji i odpowiadał na szereg zadawanych 
mu pytań. – Uczulał nas zwłaszcza na 
dbałość o dobrą informację związkową, 
która powinna docierać do każdego 
członka Solidarności – mówi Bolesław 
var Bogya de Csepy, przewodniczący 
Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ So-
lidarność w Gliwicach

» JESZCZE WE WRZEŚNIU związkow-
cy z gliwickiego Saint-Gobain zawnio-
skowali do pracodawcy o podwyżki wy-
nagrodzeń dla całej załogi. – W zamian 
na ostatnim spotkaniu kierownictwo 
fi rmy zaproponowało nam zamroże-
nie płac – mówi Bogusław Superat, 
przewodniczący Solidarności w Saint-
Gobain. Związkowcy informują, że pod-
trzymują swoje żądania dotyczące pod-
wyżek, bo ostatnie miały miejsce dwa 
lata temu. Wskazują, że pracodawca w 
ogóle nie uzasadnił swojej propozycji 
zamrożenia płac, nie powiedział nic na 
temat obecnej kondycji fi rmy, a jedynie 
przedstawił prezentację dotyczącą sy-
tuacji makroekonomicznej na świecie i 
polskim rynku pracy.

Pszczyna
» W RAMACH PSZCZYŃSKICH 
obchodów 30-lecia powstania Solidar-
ności odbyła się ceremonia odznacze-
nia Józefa Ryguły, przewodniczącego 
Solidarności Pracowników Oświaty w 
Powiecie Pszczyńskim Medalem bł. Ja-
kuba Strzemię „Bene Merenti”. Serdusz-
kiem „Deus Caritas Est” uhonorowani 
zostali Kinga Grygier i Adam Sojka z 
oświatowej Solidarności w Pszczynie, a 
Serduszkiem „Semper Fidelis” prof. Wie-
sława Korzeniowska, pierwsza przewod-
nicząca pszczyńskiej Międzyzakładowej 
Komisji Pracowników Oświaty NSZZ 
Solidarność. 

» W NIEDAWNYCH WYBORACH 
samorządowych Józef Ryguła, prze-
wodniczący Solidarności Pracowników 
Oświaty Powiatu Pszczyńskiego, został 
wybrany na radnego Pszczyny.

Jastrzębie Zdrój
» W PRZEDEDNIU 29. ROCZNICY 
pacyfi kacji kopalni Wujek Terenowa 
Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność 
zorganizowała wycieczkę dla młodzieży 
z żorskich szkół oraz z Ogniska Wycho-
wawczego w Jastrzębiu Zdroju do kato-
wickiej kopalni.
– Młodzi ludzie złożyli kwiaty pod po-
mnikiem 9. zamordowanych górników 
i odwiedzili Muzeum-Izbę Pamięci. Byli 
poruszeni opowieściami przewodników, 
bezpośrednich świadków tamtych wy-
darzeń – relacjonuje Danuta Jemioło, 
kierownik jastrzębskiego Biura Tereno-
wego.

» 12 GRUDNIA Z INICJATYWY Tere-
nowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidar-
ność w jastrzębskim Kościele na Górce 
odprawiona została msza święta za Oj-
czyznę w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego. Nabożeństwo celebrował ks. 
prałat Bernard Czarnecki.

Sosnowiec
» 17 GRUDNIA O GODZ. 13.00 w 
restauracji Wiktoria w Sosnowcu odbę-
dzie się spotkanie opłatkowe związkow-
ców z obszaru działania sosnowieckiego 
Biura Terenowego. 

Z BIUR 
terenowych

Z
akończyły się po-
stępowania są-
dowe dotyczące 
niewłaściwego 
wydatkowania 

pieniędzy z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń So-
cjalnych w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.

Pod koniec listopada Sąd 
Apelacyjny podtrzymał 
wyrok wydany w marcu 
br. przez Sąd Okręgowy 
w Katowicach Wydział IX 
Pracy nakazujący Śląskie-
mu Urzędowi Wojewódz-
kiemu zwrócenie 138 tys. 
zł na konto Zakładowego 
Funduszu Świadczeń So-
cjalnych. – To ogromny 
sukces Solidarności - mówi 
Zbigniew Bartoń, prze-
wodniczący Solidarności 
w urzędzie. Podkreśla, że 
Sąd Apelacyjny nakazał 
pracodawcy przekazanie 
kwoty głównej, natomiast 
oddalił roszczenia strony 
związkowej dotyczące 
wypłaty odsetek.

Chodzi o pieniądze, 
które w styczniu 2001 r. oraz 
w czerwcu 2002 r. bez wie-
dzy, a tym bardziej zgody 
organizacji związkowych 
przekazane zostały na rzecz 
Ośrodka Szkolenia, Pracy 
i Wypoczynku „Relaks” w 
Wiśle. - Uznaliśmy, że te 
pieniądze zostały pożyczo-
ne - dodaje Bartoń.

Gdy kilka lat temu za-
padła decyzja o likwidacji 
ośrodka, strona związko-
wa upomniała się o zwrot 
pożyczki. - Niestety, wo-
jewoda odmówił przeka-

zania pieniędzy i próbo-
wał zniechęcić związki 
zawodowe do złożenia 
pozwu - podkreśla prze-
wodniczący Solidarności 
w urzędzie.

Mimo tego, Solidarność 
wspólnie ze Związkiem Za-
wodowym Pracowników 
Administracji Wojewódz-
twa Śląskiego zdecydowała 
o skierowaniu roszczenia 
do sądu. Sprawę rozpatry-
wały sądy różnych instan-
cji, dwukrotnie trafi ła do 
Sądu Apelacyjnego. Zda-
niem strony związkowej 
postępowanie przeciągało 
się zbyt długo.

– Pracodawca przedłużał 
postępowania procesowe, 
nie ponosząc za to żadnych 
konsekwencji, a za koszty 
procesu wynoszące ponad 
18 tys. zł zapłacą podatni-
cy – mówi Bartoń.

Po wyroku Sądu Ape-
lacyjnego dla organizacji 
związkowych ważne są nie 
tylko odzyskane pieniądze, 
ale i orzecznictwo.

– To jest wskazówka 
dla komisji zakładowych, 
że trzeba sprawdzać fun-
dusze socjalne, a w przy-
padku nieprawidłowości 
sądzić się z pracodawca-

mi. Tymczasem niewiele 
komisji decyduje się na 
wszczęcie postępowania 
sądowego – przekonuje 
Zbigniew Bartoń.

Występując do sądu 
związkowcy powołali się na 
art. 8.1.3 ustawy o zakłado-
wym funduszu świadczeń 
socjalnych, który przyzna-
je związkom zawodowym 
„prawo wystąpienia do sądu 

pracy z roszczeniem o zwrot 
Funduszowi środków wy-
datkowanych niezgodnie 
z przepisami ustawy lub 
o przekazaniu należnych 
środków na Fundusz”.

Helena Piksa, praw-
niczka Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności podkreśla, że 
takie prawo daje również 
ustawa o związkach za-
wodowych. Zaznacza, że 

pracodawca jest administra-
torem zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, 
a sposób jego wydatko-
wania określa regulamin. 
– Sytuacja nieprawidłowo-
ści może wystąpić wów-
czas, gdy pracodawca weź-
mie pieniądze z funduszu 
i przeznaczy je na inny cel, 
np. wynagrodzenia lub 
w ogóle nie dokona odpi-
su na fundusz – wyjaśnia 
Helena Piksa.

AGNIESZKA KONIECZNY

Łukasz Falgier, 
Dyrektor Generalny 
Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

Środki należności 
głównej w wysokości 
138 tysięcy zł przekaza-
ne w 2001 i 2002 roku 
na rzecz Ośrodka Szkole-
nia, Pracy i Wypoczynku 
„Relaks” zostaną przela-
ne na rachunek ZFŚS do 
21 grudnia br. 

Apelacja złożona 
przez Śląski Urząd Wo-
jewódzki od wyroku 
wydanego przez Sąd 
Okręgowy w Katowi-
cach Wydział IX Pracy 
dotyczyła odsetek, a nie 
kwoty głównej. W tej 
kwestii Sąd Apelacyjny 
podzielił nasze argumen-
ty i uznał, że w świetle 
obowiązującego prawa 
nie ma możliwości wy-
płaty odsetek od środ-
ków przekazanych na 
rzecz ośrodka w Wiśle.

Wyrok Sądu Apelacyjnego to sukces Solidarności i wskazówka dla organizacji 
związkowych, że warto sprawdzać zakładowe fundusze socjalne.

Na ten wyrok w urzędzie 
czekali bardzo długo

10 grudnia pracownicy 
spółki Automotive Lighting 
Polska w Sosnowcu otrzy-
mali nagrody pieniężne w 
wysokości 2300 zł brutto. 
To nagrody za ich poświę-
cenie i odpowiedzialność.

W czasie niedawnego 
kryzysu produkcyjnego w 
fi rmie pracownicy nie na-
ciskali na pracodawcę, by 
wprowadził płatne okresy 
postojowe, lecz zdecydowa-
li się odciążyć pracodawcę 
idąc na bezpłatne urlopy. 
Ogromna w tym zasługa 
związkowców z zakładowej 
Solidarności, którzy skutecz-
nie przekonali pracowników 
do tego niełatwego wyboru, 
a tym samym uchronili wielu 
z nich przed utratą pracy. 

W październiku Auto-
motive Lighting odnotował 
znaczny spadek produkcji. 

Pracodawca uznał, że zakład 
zatrudnia zbyt wielu pracow-
ników. Zrezygnował z kilku-
dziesięciu osób skierowanych 
do pracy tymczasowej w 

spółce przez fi rmę zajmującą 
się pośrednictwem pracy. Ale 
także nie przedłużył 30. pra-
cownikom trzymiesięcznych 
umów o pracę. Związkowcy 

byli świadomi, że kiepska 
sytuacja fi nansowa spółki 
może być powodem dalszych 
zwolnień pracowników. 
Dlatego rozpoczęli wśród 
nich pozytywną agitację 
namawiając, by w sytuacji 
przestoju produkcyjnego 
korzystali z urlopów bez-
płatnych. 

– Było trudno, bo wielu 
pracowników upierało się 
przy płatnych okresach po-
stojowych, ale w rezultacie 
udało się ich od tego odwieść 
i co najważniejsze, to się 
nam wszystkim opłaciło. 
Poświęcenie załogi docenił 
również pracodawca, który 
podziękował pracownikom 
za solidarność z zakładem. 
Ludzie, z którymi nie prze-
dłużono umów zostali po-
nownie przyjęci do pracy. 
Okazało się, że pracodawca 

posiadał numery ich telefo-
nów i zatrudnił ich na do-
tychczasowych warunkach. 
Z ponownego zatrudnienia 
zrezygnowały tylko trzy 
osoby – opowiada Aleksander 
Jacuniak, przewodniczący 
Solidarności w Automotive 
Lighting Polska.

Na początku grudnia 
związkowcy z Solidarności 
spotkali się z pracodawcą w 
sprawie kolejnych 96 osób, 
którym wkrótce kończą się 
umowy o pracę na czas okre-
ślony. Rezultatem spotkania 
jest przedłużenie pracow-
nikom umów na kolejne 
pół roku.

Automotive Lighting Pol-
ska w Sosnowcu zatrudnia 
blisko 1250 pracowników. 
Produkuje oświetlenie sa-
mochodowe.

BEA

Foto: internet

Urząd Wojewódzki musi zwrócić na konto Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych 138 tys. zł

Zdaniem 
związkowców 
postępowania 
procesowe 
przeciągały się 
zbyt długo.

Odpowiedzialność nagrodzona

Pracodawca docenił poświęcenie załogi. Pracownicy, którzy w 
kryzysie wzięli bezpłatne urlopy, otrzymali nagrody pieniężne

Foto: internet
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Fortum Power and Heat Polska 
będzie negocjował zapisy pa-
kietu socjalnego ze Wspólnym 
Związkowym Zespołem Nego-
cjacyjnym Elektrociepłowni 
Zabrze S.A. Taki zapis znalazł 
się w dokumencie kończącym 
pierwszą część rozmów pomię-
dzy przedstawicielami Fortum 
a WZZN na temat zasad nego-
cjacji pakietu.

– To wreszcie jakiś krok na-
przód po trwającej od wielu 
tygodni wymianie pism i po-
zorowaniu przez przedstawi-
cieli inwestora chęci negocjacji. 
W naszej ocenie wpływ na zmia-
nę postawy inwestora miało 
odwołanie od decyzji Ministra 
Skarbu o zawarciu umowy pry-
watyzacyjnej – mówi Piotr Wujec, 
pełnomocnik WZZN. Takie od-
wołanie złożyli związkowcy w 
zeszłym tygodniu. Argumentują, 
że decyzja została wydana bez 
spełnienia ustawowego wymogu, 
czyli zabezpieczenia interesów 
pracowników. 

Związkowcy sprzeciwiają 
się też decyzji Ministra Skarbu 
o zmniejszeniu zapisanych w 
Karcie Prywatyzacyjnej zobo-
wiązań inwestycyjnych Fortum 
Power and Heat. – Zostały one 
zmniejszone o połowę, z  10 mln 
do 5 mln zł.  To nawet nie jest 
poziom corocznych wydatków 

remontowych naszego zakła-
du. 10 mln zł kosztuje remont 
jednego kotła i jednej turbiny 
– mówi Mirosław Grzywa, szef 
Solidarności w EC Zabrze. 

Od decyzji o zmniejszeniu 
zobowiązań inwestycyjnych 
WZZN EC Zabrze też złożył 
odwołanie, podobnie jak od de-
cyzji o odmowie udostępnienia 
związkom zawodowym umowy 
prywatyzacyjnej. – To złamanie 
zasady jawności i przejrzystości 
prywatyzacji. Dwukrotnie byli-
śmy w ministerstwie i dwukrot-
nie odmówiono nam wglądu 
do jawnej informacji publicznej 
– podkreśla Grzywa. 

Przedstawiciele WZZN choć 
z jednej strony są zadowoleni z 
efektów spotkania 13 grudnia, to 
z drugiej strony są zaniepokoje-

ni treścią pisma, jakie otrzymali 
od pracodawcy. „W przypadku 
wątpliwości odnośnie reprezen-
towania interesów przyszło-
ści Spółki i jej Załogi podczas 
negocjacji ze strony którego-
kolwiek z Członków Zespołu 
Negocjacyjnego EC Zabrze, 
informujemy, iż podejmiemy 
w ramach posiadanych kompe-
tencji działania zmierzające do 
utrudnienia lub zablokowania 
tego typu złych praktyk” – na-
pisał prezes zarządu. – To jawna 
groźba utrudniania nam korzy-
stania z naszych związkowych 
uprawnień – komentuje pełno-
mocnik WZZN.

Kolejne spotkanie WZZN 
z inwestorem odbędzie się 22 
grudnia.

POD

W 
z e s z ł y m 
tygodniu  
prezydium 
K o m i s j i 
Krajowej 

NSZZ Solidarność przyjęło 
stanowisko, w którym zwraca 
się z wnioskiem do premiera 
Donalda Tuska o podjęcie 
wszelkich działań w celu za-
blokowania wprowadzenia 
proponowanych przez KE 
rozwiązań. Przedstawiciele 

związku podkreślają, że w 
naszym kraju w branżach, 
które są bezpośrednio za-
grożone skutkami propono-

wanych przez KE rozwiązań, 
pracuje ok. 500 tys. ludzi. To  
m.in. pracownicy hutnictwa, 
przemysłu stalowego, che-
micznego, cementowego czy 
papierniczego. Ale problem 
dotyczy wszystkich Polaków, 
choćby z tego powodu, że 
proponowane przez Komisję 

Europejską zasady przydzia-
łu pozwoleń na emisję CO
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oznaczają drastyczne podwyż-
ki cen ciepła dla odbiorców 
indywidualnych.

Bierność polskiego rządu 
i ministerstwa gospodarki 
w tej sprawie niepokoi też 
górniczą Solidarność. – Dla 

naszej branży wprowadze-
nie proponowanych przez 
KE zasad przydziału darmo-
wych pozwoleń na emisję 
dwutlenku węgla oznacza, że 
w szybkim tempie stracimy 
część odbiorców. Skutki tego 
nietrudno przewidzieć – to 
ograniczanie wydobycia i 

utrata miejsc pracy – mówi 
Dominik Kolorz, szef gór-
niczej „S” .

Dominik Kolorz przypo-
mina, że górnicza Solidar-
ność już od długiego czasu 
ponawia apele do polskiego 
rządu i najważniejszych in-
stytucji Unii Europejskiej o 
odstąpienie od wdrażania 
tzw. pakietu klimatycznego. 
Związkowcy przekonują, że 
proponowane regulacje są 
szkodliwe dla polskiej i euro-
pejskiej gospodarki. Obniżą 
jej konkurencyjność i spowo-
dują przeniesienie inwestycji 
do państw poza UE.

W ocenie Dominika Ko-
lorza najdotkliwiej skutki 
takiej polityki UE odczują 
obywatele nowych państw 
wspólnoty. – W 2008 roku 
premier Donald Tusk ogłaszał 
sukces polskiego rządu w spra-
wie pakietu klimatycznego. 
Podpisał pakiet rezygnując 
z prawa veta, a w zamian Pol-
ska miała otrzymać czas do 
2020 roku na dostosowanie 
się do wymagań związanych 
ograniczeniem emisji CO

2
. Co 

więcej, w 2018 r. mieliśmy 
otrzymać szansę na dodatko-
we wydłużenie tego okresu 
przejściowego. Teraz okazuje 
się, że na tym negocjacyj-
nym boisku najlepszy piłkarz 
w rządzie może zostać wyki-
wany – dodaje Kolorz.

GRZEGORZ PODŻORNY

Czeski Energeticky a Pru-
myslowy Holding (EPH) 
została właścicielem cze-
chowickiej kopalni Sile-
sia. W ubiegły czwartek 
w ambasadzie Republi-
ki Czeskiej, w obecno-
ści odpowiedzialnej za 
górnictwo wiceminister 
gospodarki Joanny Strze-
lec-Łobodzińskiej, przed-
stawiciele Kompani i EPH 
podpisali umowę sprze-
daży zakładu.

– Półtoraroczne stara-
nia o nabycie Silesii przez 
EPH zostały zwieńczone 
sukcesem. Dziś tak na-
prawdę nasza kopalnia 
urodziła się na nowo. 
Wierzymy, że nam się 
powiedzie, że to będzie 
nasze wspólne przedsię-
biorstwo – mówi Dariusz 
Dudek, przewodniczący 
zakładowej Solidarno-
ści, która z determinacją 
zaangażowała się w ra-
towanie kopalni i miejsc 
pracy, doprowadzając do 
utworzenia w zakładzie 
spółki pracowniczej i do 
sprzedaży Silesii.

Od kilku lat wiadomo 
było, że sprzedaż kopalni, 
nierentownej dla Kompa-

ni Węglowej z uwagi na 
ogromne potrzeby inwesty-
cyjne, będzie alternatywą 
dla jej uśpienia. A Silesia, 
mimo że jest najmniejszą 
kopalnią w kraju, posia-
da drugie pod względem 
wielkości złoża węgla ka-
miennego w Polsce. Przy 
odpowiednich nakładach 
inwestycyjnych zakład 
jeszcze przez kilkadzie-
siąt lat będzie prowadził 
wydobycie.

Po dwóch nieudanych 
transakcjach, Solidarność 
skutecznie przekonała 
związki zawodowe i za-
łogę do utworzenia spół-
ki pracowniczej na bazie 
majątku kopalni. Spółka 
zarejestrowana została w 
zeszłym roku pod nazwą 
Przedsiębiorstwo Górnicze 
Silesia. Półtora roku temu 
związkowcom udało się 
przekonać przedstawicieli 
czeskiego EPH do rozpo-
częcia starań o nabycie 
czechowickiej kopalni 
Silesia i uzyskanie statusu 
inwestora strategicznego 
w PGS.

– Dzięki temu urato-
waliśmy blisko 900 miejsc 
pracy. Zgodnie z zapew-

nieniami przedstawicieli 
EPH będzie to praca bez-
pieczna, bo holding nie 
zamierza oszczędzać na 
bezpieczeństwie. Wynego-
cjowaliśmy już korzystną 
dla załogi umowę spo-
łeczną. Najcenniejszym 
jej zapisem są 7-letnie 
gwarancje zatrudnienia 
dla pracowników, gdy 
tymczasem w Kompanii 
Węglowej mieliśmy 5-let-
nie – informuje Dariusz 
Dudek. 

EPH to firma energe-
tyczna, będąca właści-
cielem kilku elektrowni 
i elektrociepłowni, dys-
ponująca odpowiednim 
kapitałem, gwarantującym 
rozwój kopalni. Inwestor 
zakłada, że Silesia będzie 
wydobywać rocznie 2 mln 
ton węgla. – Wierzymy, że 
to będzie dobry inwestor. 
Przez ostatnie dni na teren 
kopalni wjeżdżają tabuny 
samochodów z ogromny-
mi ilościami materiałów 
oraz z oprzyrządowaniem. 
Przecież nikt nie kupuje 
towaru tylko, po to, by 
go składować –  mówi 
Dariusz Dudek.

BEA

Nawet ćwierć miliona Polaków może stracić swoje miejsca pracy, jeśli wejdą w życie przygotowane przez Komisję 
Europejską zasady przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w latach 2013-2020 – ostrzega Solidarność. 

Klimat na zwolnienia

Pierwszy krok naprzód

Konferencja klimatyczna w Cancun nie zakończyła się podpisaniem globalnego porozumienia  
w sprawie ograniczenia emisji CO2

10 grudnia zakończyła 
16. Konferencja Klima-
tyczna ONZ w Cancun z 
udziałem przedstawicieli 
prawie 200 państw. Nie 
podpisano wiążącego poro-
zumienia dotyczącego ogra-
niczenia emisji CO2. Konkret-
ne uzgodnienia dotyczące 
kontynuowania Protokołu 
z Kioto, który jest jedynym 
wiążącym prawnie między-
narodowym porozumie-
niem o ograniczaniu emisji 
dwutlenku węgla, odłożono 
na przyszły rok. – Nasza de-
legacja rządowa wskazała, że 
Polska w 100 proc., a może 
nawet z nadwyżką wykonała 
zalecenia ograniczenia emisji 
CO2 zawarte w porozumie-
niu z Kioto. Optowaliśmy, by 

przedłużono obowiązywanie 
tego protokołu, skoro brak 
jest innych, lepszych doku-
mentów. Jednak decyzje w 
tej sprawie zostaną podjęte 
podczas przyszłorocznej kon-
ferencji w Durbanie. Musimy 
dobrze wykorzystać ten czas, 
który dzieli nas od tej konfe-
rencji. Musimy wypracować 
taką strategię, by wywinąć się 
z nelsona nałożonego przez 
UE na naszą gospodarkę i 
w żadnym wypadku nie do-
puścić do tego, by ten nelson 
okazał się podwójny. – mówi 
Kazimierz Grajcarek, szef 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ „S”, obserwator 
Konferencji z ramienia Mię-
dzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych.

Proponowane 
regulacje są 
szkodliwe dla 
polskiej oraz 
europejskiej gospodarki. 

Konferencja w Cancun

Nowe życie Silesii

Związkowcom nie udostępniono umowy prywatyzacyjnej EC Zabrze

Foto: TŚD
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W jakim stopniu ubiegłoroczny 
kryzys gospodarczy wpłynął 
na inwestycje proekologicz-
ne realizowane przy pomocy 
fi nansowej Funduszu?

– W niewielkim, chociaż 
u niektórych benefi cjentów, 
zwłaszcza przedsiębiorstw 
zauważalne były wahnięcia 
dotyczące, nie tyle inwestycji 
co problemów ze spłatą zobo-
wiązań. Na szczęście ich skala 
nie była duża. Niepokoiliśmy 
się, że będzie większa, a jesz-
cze bardziej obawialiśmy się 
spadku wpływów z opłat za 
korzystanie ze środowiska. 
Jednak te utrzymane zostały 
prawie na tym samym po-
ziomie. Z naszego punktu 
widzenia kryzysu nie było 
widać, a opóźnienia w inwe-
stycjach infrastrukturalnych 
proekologicznych pojawiają się 
zawsze, szczególnie w gospo-
darce wodno-ściekowej. Są to 
przecież roboty naziemne, ich 
benefi cjentami w większości 
są podmioty publiczne, które 
muszą poradzić sobie z prawem 
zamówień publicznych, a nie 
wszystkie przetargi rozstrzyga 
się zaplanowanym czasie.
Analizując kończący się rok 
nie można nie nawiązać do 
powodzi, która dotknęła rów-
nież nasze województwo?

– Na usuwanie skutków 
powodzi przeznaczyliśmy 
już ponad 20 mln zł., kolej-
ne środki w podobnej kwo-
cie uruchomione zostaną w 
przyszłym roku. Będą wydat-
kowane przede wszystkim na 
infrastrukturę hydrologicz-
ną, dalszą odbudowę wałów 
i zbiorników.
Czy tak duże obciążenie wyni-
kające z sytuacji kryzysowej 
może oznaczać ograniczenie 
planowanych inwestycji?

– Nie. Tak staraliśmy się 
poprzesuwać środki, by nie 
doszło do zachwiania, które 
stawiałoby pod znakiem za-
pytania wykonalność innych 
inwestycji.
Który z programów realizo-
wanych w tym roku przez 
Fundusz uważa pani za nie-
zwykle ważny?

– Uruchomienie specjalne-
go instrumentu fi nansowego 
dla gmin, które zgłaszały 
projekty w ramach PO In-
frastruktura i Środowiska i 
projekty te zostały pozytyw-
nie ocenione, szczególnie w 
obszarze gospodarki wodno

-ściekowej, ale zabrakło dla 
nich pieniędzy. W ciągu kilku 
lat planujemy wydać na ten 
cel ok. 200 mln zł.
Plany na najbliższe mie-
siące...

– Duża kampania na rzecz 
efektywności energetycznej. 
Chodzi o takie programy dla 
społeczności lokalnych, które 
będą zapewniały bezpieczeń-
stwo energetyczne i cieplne 
na poziomie gminy. Chcemy, 
by samorządy potrafi ły samo-
dzielnie spojrzeć na zaopatrze-
nie swoich mieszkańców w 
energię i uchronić ich przed 
nieuniknionym wzrostem 
jej kosztów. Pomoże to gmi-
nom złagodzić skutki wzrostu 
cen na poziomie lokalnym, 
a jednocześnie zastosować 
odnawialne źródła energii. 
Uważamy, też że energia 
zaoszczędzona jest tą najbar-
dziej ekologiczną, bo najlepiej 
oszczędza środowisko.
Polska nie najlepiej wypada 
w europejskich rankingach 
dotyczących wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł 
energii...

– Mamy duże zapóźnienia 
inwestycyjne w tym zakresie i 
będziemy musieli sobie z tym 
problemem poradzić. Ważne 
jest jednak to, że posiadamy 
duże możliwości i sprzyjają 
nam nowe technologie. Jeśli 
się je umiejętnie zastosuje 
można zużywać mniej ener-
gii i wzrost jej cen nie jest już 
tak dramatyczny i obciążający 
mieszkańców.
Finansowe, czy mentalne – 
które bariery są trudniejsze 
do pokonania przy wykorzy-
stywaniu OZE.

– Nawet nie mentalne. 
Ludzie przekonują się dość 
szybko do nowoczesnych 
rozwiązań, zwłaszcza jeśli 
to przekonanie przemawia 
również do ich kieszeni. Naj-
trudniejsze są bariery organi-
zacyjne i logistyczne. Chodzi 
przecież o rozwiązania, które 
są skuteczne ekonomicznie, 
ale wówczas gdy stosujemy je 

systemowo, w skali nie tylko 
jednego budynku, a nie akcyj-
nie: tutaj nowe okna, tam solar, 
czy pompa cieplna. Dlatego 
tak ważna jest organizacja i 
doradztwo technologiczne, by 
mieszkańcy mogli wybierać 
takie rozwiązania, które będą 
dla nich najkorzystniejsze. 
Inwestowanie w odnawialne 
źródła energii ma sens, gdy 
stanowi sekwencję działań, ale 
wymaga też przeorganizowa-
nia własnego życia, czy zmian 
na stanowisku pracy. Umie-
jętne korzystanie z wody, czy 
urządzeń elektrycznych, bez 
marnowania energii, wydaje 
się banalnym drobiazgiem, 
ale wymaga odpowiednich 
nawyków. Te nawyki trzeba 
najpierw wyrobić i podpowie-
dzieć, że przyniosą wymierne 
efekty. Roczne oszczędności 
wynikające z takich banalnych 
zachowań w gospodarstwie 
domowym mogą wynieść 
ponad tysiąc złotych.
Kiedy zatem my, jako osoby 
prywatne zaczniemy sięgać 
po odnawialne źródła ener-
gii, chociażby solary?

– Zainteresowanie solarami 
już jest naprawdę duże. Kie-
dyś były rzadkością, obecnie, 
w programach obszarowych 
ograniczania niskiej emisji 

nawet 30 proc. instalacji do 
ogrzewania ciepłej wody sta-
nowią instalacje solarne.
A jak ocenia pani realizację 
zobowiązań związanych z 
inwestycjami w infrastruk-
turę wodno-kanalizacyjną, 
wynikających z traktatów 
akcesyjnych?

Na pewno nasz region 
jest liderem tych zmian i nie 
mamy się czego wstydzić, 
ale posiadamy jeszcze duże 
zaległości, nie tyle wobec 
norm unijnych, co wobec 
standardów, które sobie sami 
narzuciliśmy. Przyjęliśmy, że 
kanalizacja zbiorcza, rozdziel-
cza musi zostać zainstalowana 
we wszystkich skupiskach 
powyżej 2 tys. mieszkańców. 
W Europie stosuje się bardziej 
elastyczne rozwiązania, więc 
sami sobie wprowadziliśmy 
restrykcyjną i najbardziej 
kosztowną koncepcję, która 
nie zawsze ma przełożenie 
wprost na efekt ekologiczny 
w postaci czystości rzek. Dla-
tego trwają prace nad wery-
fi kacją krajowego programu 
oczyszczania ścieków. Myślę, 
że w tym obszarze nastąpią 
zmiany systemowe i wów-
czas nie będzie problemu ze 
spełnieniem wymaganych 
standardów.

Czy nie obawia się pani ob-
niżenia unijnych dotacji, ze 
względu na kryzys lub inną 
alokacją środków, w której 
priorytetem będą badania 
i rozwój, a nie inwestycje 
w infrastrukturę nowych 
państw członkowskich?

Pojawiają się takie trendy w 
polityce spójności, by kierować 
więcej pieniędzy na innowa-
cje, badania i rozwój. Jednak z 
obserwacji postaw chociażby 
w łonie, Komisji Europejskiej 
wynika, że polityka spójności, 
czy wyrównywania poziomu 
życia, nadal będzie ważna i 
sądzę, że w przyszłym okresie 
programowania nie zostanie 
zarzucona.
Wracając na śląskie podwór-
ko, w ostatnich tygodniach 
znacznie oddaliła się wizja bu-
dowy kompleksowej spalarni 
odpadów dla miast aglome-
racji i pozyskania 600 mln zł 
dofi nansowania z UE...

– Pod względem formalnym 
musieliśmy negatywnie oce-
nić wniosek Górnośląskiego 
Związku Metropolitalnego. 
Teraz pozostają dwie ścieżki, 
ale wszystko zależy od bene-
ficjenta. Projekt ma jeszcze 
szansę na pozostanie na liście 
kluczowych, ale dramatycz-
nie – tylko do dokumentacji 

– zmniejszona zostanie kwota 
dofinansowania. Wyniesie 
prawdopodobnie nie więcej 
niż 80 mln zł. Jeśli jednak ze 
strony ZGM taka propozycja 
nie padnie, projekt zostanie 
wykreślony chyba, że jesz-
cze teraz zostanie zgłoszony 
do konkursu. Trzeba pamię-
tać, że przy dzisiejszym sta-
nie wiedzy i technologii, od 
spalarni w aglomeracji nie 
uciekniemy. Wszystkie inne 
rozwiązania nie nadają się do 
tak ogromnych skupisk. Jeżeli 
okrojony projekt pozostanie 
na liście kluczowych i tak 
pojawi się pytanie: Co dalej? 
Czy czekamy na przyszły 
okres programowania? Jest 
to pewne ryzyko, ponieważ 
nie wiemy, jak będą kształto-
wały się wydatki Unii na te 
cele. Posiadając dokumenta-
cję techniczną możemy więc 
od razu przymierzyć się do 
innego sposobu fi nansowa-
nia tej inwestycji: z budże-
tu gmin lub w partnerstwie 
publiczno-prawnym. Każdy 
z tych sposobów wiąże się z 
obciążeniem kosztami podat-
ników. Dodatkowo, gdyby w 
grę wchodziło partnerstwo 
publiczno-prawne, musi po-
rozumieć się aż 14 gmin, a to 
nie jest proste.
Czy lokalizacja instalacji 
w Rudzie Śląskiej jest ak-
tualna?

– Taka lokalizacja została 
wybrana spośród kilku i w 
tej chwili nie jest zagrożona. 
Natomiast gdyby pojawił się 
prywatny inwestor, a gminy 
zdecydowały o innej – taka 
ich wola i prawo.

 Ale budowa spalarni wciąż 
nie uzyskała akceptacji miesz-
kańców miasta...

– Zapominamy, że opór 
społeczny jest rzeczą nor-
malną i towarzyszy każdej 
wielkiej inwestycji i trzeba 
sobie z nim poradzić. Na-
leży z ludźmi rozmawiać i 
tłumaczyć po partnersku, 
bo opór najczęściej wynika 
z niewiedzy. Jeżeli miesz-
kańcy otrzymują pełną i 
rzetelną wiedzę, to ich lęki 
zostają uśmierzone. Musi-
my spojrzeć na ten problem 
w bardziej obywatelski spo-
sób: ludzie mają prawo się 
bać, mają prawo nie wiedzieć 
i mają prawo protestować. 
Aczkolwiek opór w Rudzie 
Śląskiej nie jest aż tak duży. 
Trzeba pamiętać, że ci któ-
rzy protestują są widoczni 
i głośni, ale stanowią najczęś-
ciej nie więcej niż 10 proc. 
Pojawia się więc pytanie, 
czy ta grupa ma zdomino-
wać pozostałych. Musimy 
więc uaktywnić tych, któ-
rzy są za.

Z Gabrielą Lenartowicz, prezesem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, rozmawia Agnieszka Konieczny.

Kryzys nie zahamował 
naszych inwestycji

Sądzę, że polityka 
spójności i 
wyrównywania 
szans nadal będzie 
ważna dla Unii 
Europejskiej.

Nawet banalne nawyki mogą przynieść wymierne oszczędności – przekonuje Gabriela Lenartowicz

Foto: TŚD
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

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

(w III kwartale 2010 r.):  3.203,08 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

§
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:

Z
wolniłem się z pracy, 
a okres wypowiedze-
nia minął w sobotę 
(16.10.2010), na-
tomiast we wtorek 

(19.10.2010) skręciłem nogę w 
kostce. Jeżeli się dobrze orientuję, 
to do końca miesiąca mam opła-
cony okres składkowy, czyli pod-
legam ubezpieczeniu. Wypadek 
nie zdarzył się jednak w miejscu 
pracy, czy więc mogę starać się 
o odszkodowanie? Dodam, że 
w fi rmie nie mieliśmy dodatko-
wych ubezpieczeń, tylko składki 
odprowadzane do ZUS.

Odszkodowanie tytułem 
wypadku przy pracy nie będzie 
Panu przysługiwało, ponieważ 
opisane przez Pana zdarzenie nie 
było wypadkiem przy pracy.

Za wypadek przy pracy uważa 
się nagłe zdarzenie wywołane 
przyczyną zewnętrzną, powo-
dujące uraz lub śmierć, które na-
stąpiło w związku z pracą:
–  podczas lub w związku 

z wykonywaniem przez 
pracownika zwykłych czyn-
ności albo poleceń przeło-
żonych, 

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

–  w czasie pozostawania pra-
cownika w dyspozycji pra-
codawcy w drodze mię-
dzy siedzibą pracodawcy 
a miejscem wykonywania 
obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy. 
Urazem – zgodnie z defi ni-

cją zawartą w art. 2 pkt 13 usta-
wy – jest uszkodzenie tkanek 
ciała lub narządów człowieka 
wskutek działania czynnika 
zewnętrznego.

Na równi z wypadkiem przy 
pracy, w zakresie uprawnienia 
do świadczeń określonych 
w ustawie, traktowany jest 
wypadek, któremu pracow-
nik uległ:
–  w czasie podróży służbowej, 

w okolicznościach innych 
niż określone wyżej, chyba 
że wypadek spowodowany 
został postępowaniem pra-
cownika, które nie pozostaje 
w związku z wykonywaniem 
powierzonych mu zadań, 

–  podczas szkolenia w zakre-
sie powszechnej samoobro-
ny, 

– przy wykonywaniu zadań 
zleconych przez działające 

u pracodawcy organizacje 
związkowe. 

Może Pan jednak starać się o 
przyznanie zasiłku chorobo-
wego. Ubezpieczony nabywa 
prawo do zasiłku chorobowe-
go po upływie okresu wycze-
kiwania. Osoba podlegająca 
ubezpieczeniu chorobowemu 
obowiązkowo ma prawo do 
zasiłku chorobowego po upły-
wie 30 dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego. 
Zasiłek chorobowy przysłu-
guje ubezpieczonemu, który 
stał się niezdolny do pracy w 
czasie trwania ubezpieczenia 
chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysługu-
je także wtedy, gdy niezdolność 
do pracy trwała bez przerwy co 
najmniej 30 dni i powstała po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia 
chorobowego:
–  nie później niż w ciągu 14 

dni od ustania tytułu ubez-
pieczenia chorobowego lub 
wypadkowego albo 

–  nie później niż w ciągu 3 
miesięcy od ustania tytułu 
ubezpieczenia chorobowego 
lub wypadkowego – w razie 
choroby zakaźnej, której 
okres wylęgania jest dłuższy 
niż 14 dni lub innej choroby, 
której objawy chorobowe 
ujawniają się po okresie 
dłuższym niż 14 dni od po-
czątku choroby (oznaczonej 
w zaświadczeniu lekarskim 
kodem literowym „E”). 
Jeżeli więc Pana niezdolność 

do pracy powstała w ciągu 14 

dni od zakończenia pracy i bę-
dzie trwała co najmniej przez 
miesiąc (30 dni), to będzie Pan 
mógł starać się o przyznanie 
zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy przysłu-
guje przez okres trwania niezdol-
ności do pracy, nie dłużej niż 
przez 182 dni, a w przypadku 
gruźlicy (oznaczonej przez le-
karza w zaświadczeniu lekar-
skim kodem „D”) – nie dłużej 
niż przez 270 dni. Od 1 stycznia 
2009 r. również ubezpieczone, 
których niezdolność do pracy 
przypada na okres ciąży, mają 
prawo do zasiłku chorobowego 
przez okres do 270 dni.

Jednak zasiłek chorobowy 
za okres po ustaniu tytułu 
ubezpieczenia chorobowego 
(wypadkowego) nie będzie 
przysługiwał, gdy osoba nie-
zdolna do pracy:
–  ma ustalone prawo do eme-

rytury, renty z tytułu nie-
zdolności do pracy albo na-
uczycielskiego świadczenia 
kompensacyjnego, 

–  kontynuuje działalność zarob-
kową lub podjęła działalność 
zarobkową stanowiącą tytuł 
do objęcia ubezpieczeniem 
chorobowym albo zapew-
niającą prawo do świadczeń 
za okres choroby, 

–  jest uprawniona do zasiłku dla 
bezrobotnych, zasiłku przed-
emerytalnego lub świadcze-
nia przedemerytalnego, 

–  nie nabyła prawa do zasiłku 
w czasie ubezpieczenia z 
powodu nieprzepracowa-

nia wymaganego okresu 
wyczekiwania, 

–  jeżeli ubezpieczenie ustało 
po wyczerpaniu pełnego 
okresu pobierania zasiłku 
chorobowego. 
 Zasiłek chorobowy z ubez-

pieczenia wypadkowego nie 
przysługuje ponadto w przy-
padku, gdy:
–  wyłączną przyczyną wy-

padku było udowodnione 
naruszenie przez ubezpieczo-
nego przepisów dotyczących 
ochrony życia i zdrowia, 
spowodowane przez niego 
umyślnie lub wskutek rażą-
cego niedbalstwa, 

–  ubezpieczony, będąc w sta-
nie nietrzeźwości albo pod 
wpływem środków odurza-
jących lub substancji psy-
chotropowych, przyczynił 
się w znacznym stopniu do 
spowodowania wypadku, 

–  ubezpieczony odmówił bez 
uzasadnionej przyczyny 
poddania się badaniu w 
celu ustalenia zawartości 
w organizmie alkoholu, 
środków odurzających lub 
substancji psychotropowych 
albo przez swoje zachowanie 
uniemożliwił przeprowa-
dzenie takiego badania. 
Porady udzielono na pod-

stawie informacji przedstawio-
nych na stronie serwisu: http://
www.zus.pl.

KAMILLA 
STEFANIUK-BORÓWKA

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Zasiłek chorobowy lub odszkodowanie
z tytułu wypadku przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz 
lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą

Foto: internet

Reklama

Uwiodła mnie Solidarność
To zbiór wspomnień i esejów wydanych 
przez Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność i Stowarzyszenie Pokolenie 
z okazji 30-lecia naszego związku. 
Autorzy tekstów zamieszczonych w zbiorze to 
przedstawiciele środowiska akademickiego,  
dziennikarze oraz zasłużeni działacze związkowi. 
Publikacja została opatrzona krótkim wstępem 

przewodniczącego Komisji Krajowej. 
Książkę można zamówić i odebrać w Zarządzie Regionu. 

Cena wynosi 20 zł. 



W 1980 roku z inspiracji ów-
czesnego przewodniczącego 
Solidarności w kopalni Chwa-
łowice Zygmunta Kucieja, 
komisja zakładowa podjęła 
decyzję o wykonaniu związ-
kowego sztandaru.

Wyhaftowały go siostry z 
zakonu karmelitanek bosych 
z Elbląga. 29 listopada 1981 
roku sztandar został uro-
czyście poświęcony podczas 
mszy świętej, odprawionej w 
Sanktuarium Maryjnym w 
Chwałowicach. Poświęcenia 
dokonał nieżyjący już ks. bi-
skup Czesław Domin.

– Uroczystość zgromadzi-
ła 24 poczty sztandarowe, a 
jako pierwszy zameldował 
się poczet z kopalni Wujek – 
wspomina Ernest Wolny, ów-
czesny działacz Solidarności 
z kopalni Chwałowice.

Rankiem 13 grudnia 1981 
roku wiceprzewodniczący 
związku Wacław Szajner 

wraz z dwoma pracownika-
mi kopalni wyniósł sztandar 
z zakładu. Zabrali również 
stary kopalniany sztandar, 
wykonany prawdopodobnie 
w latach 30. ub. wieku.

– Przenieśli je polnymi 
drogami do kościoła, a tam 
przekazali kościelnemu Wikto-
rowi Kozikowi. Nawet księża 
nie wiedzieli, że w świątyni 
były przechowywane nasze 
sztandary. Problem pojawił 
się, gdy Kozik zmarł, bo tylko 

on znał miejsce ich ukrycia – 
opowiada Ernest Wolny.

Najpierw związkowcom 
udało się odszukać stary sztan-
dar kopalni. Nieco później 
odnalazł się solidarnościo-
wy symbol. Po reaktywa-
cji Solidarności ówczesny 
przewodniczący związku w 
kopalni Stanisław Maczek 
zdecydował o powrocie sztan-
daru do siedziby organizacji 
zakładowej.
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Sztandar Solidarności 
z kopalni Chwałowice 

DUMNI z naszych sztandarów

Awers i rewers sztandaru Solidarności kopalni Chwałowice

W 
liście prze-
słanym do 
Konferen-
cji Episko-
patu Polski 

i wszystkich diecezji prze-
wodniczący Komisji Kra-
jowej omówił cele akcji 
i poprosił ich o jej nagłoś-
nienie podczas niedziel-
nych mszy. 

– Wierzę głęboko, że nie-
dzielny apel biskupów diece-
zjalnych do parafian w tej spra-
wie może obudzić sumienia
i dać w ten sposób czytelny 
sygnał właścicielom super 
i hipermarketów, że han-
del w Wigilię w godzinach 
popołudniowych nie tylko 
jest wbrew dobrym obycza-
jom, ale też się nie opłaca 
– napisał w liście szef Soli-
darności.

Piotr Duda wysłał też list 
do blisko 20 sieci handlo-
wych. Zachęcił w nim do 
podjęcia decyzji o skróceniu 
pracy w Wigilię. Poparcie 
dla tego pomysłu zadekla-
rowały już wcześniej orga-
nizacje zrzeszające średnich 
i mniejszych pracodaw-
ców handlu: Kongregacja 
Przemysłowo-Handlowa, 
Polska Izba Handlu oraz 
Naczelna Rada Zrzeszeń 
Handlu i Usług.

List przewodniczącego 
to część kampanii, podczas 
której Solidarność zachęca 
do szybszego skończenia 

zakupów w Wigilię i za-
mknięcia sklepów najpóź-
niej o 14.00. Kilka dni przed 

świętami przed marketami 
w największych miastach 
związkowcy rozdawać będą 
zachęcające do krótszych 
zakupów ulotki. Do ulotek 
dołączony będzie wigilijny 
opłatek. Ulotki są stylizo-
wane na pisany dziecięcą 
ręką list, w którym dziecko 
martwi się, że pracująca w 
markecie mama znów w Wi-
gilię wróci do domu późno. 
Ta akcja ma na celu przede 

wszystkim zmianę postawę 
klientów sklepów. Ma do 
nich trafi ć w sumie 10 tys. 
wigilijnych opłatków wraz 
z ulotkami.

W niedzielę 19 grudnia 
na Placu Zamkowym w 
Warszawie stanie sklepowa 
lada. Przy niej aktorzy od-
grywać będą scenki nawią-
zujące do pracy w sklepie 
w Wigilię. 

DIKK, POD

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił się do biskupów z prośbą 
o wsparcie związkowej kampanii, zachęcającej do skrócenia 
zakupów w Wigilię. 

List do biskupów O tym, jak zwiększyć udział 
kobiet w rynku pracy oraz 
jakie szanse i zagrożenia niosą 
dla nich elastyczne formy za-
trudnienia rozmawiano na 
szkoleniu z cyklu „Współczes-
ne wyzwania dla partnerów 
społecznych” w Zarządzie 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

Na polskim rynku pracy 
kobiety stanowią jedynie 40 
proc. ogółu zatrudnionych. 
Wciąż słyszymy w mediach, 
że pracodawcy niechętnie za-
trudniają kobiety, bo mają dzieci 
lub chcą je w przyszłości mieć. 
Jak przekonywali prowadzący 
szkolenie zorganizowane przez 
Śląsko-Dąbrowską Solidarność 
w ramach projektu „Dialogiem, 
nie styliskiem – profesjonali-
zacja NSZZ Solidarność jako 
partnera dialogu społeczne-
go”, jednym ze sposobów 
przeciwdziałania tej formy 
dyskryminacji są elastyczne 
formy zatrudnienia w ramach 
modelu fl exicurity.

– Elastyczne formy zatrud-
nienia, np. praca w niepełnym 
wymiarze godzin, z pewnością 
ułatwiają wielu kobietom po-
godzenie pracy zawodowej z 
wychowywaniem dzieci pod 
warunkiem, że jest to praca 
opłacalna. Jeżeli u nas w Polsce 
podstawą wynagrodzenia jest 
minimalna płaca, a z tego zostaje 
tylko część etatu, to taka opcja 
nie jest zbyt atrakcyjna – mówi 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, 
koordynatorka projektu. 

Najczęściej przytaczanym 
przykładem państwa, gdzie 
funkcjonowanie elastycznych 
form zatrudnienia jest korzyst-
ne zarówno dla pracodaw-
ców, jak i dla pracowników, 
jest Dania. 

W duńskim modelu fle-
xiciurity z jednej strony pró-
buje się uelastyczniać rynek 
pracy, z drugiej zapewniając 
bezpieczeństwo zatrudnienia 
i rozbudowaną opiekę socjal-
ną. W Danii co roku 20-25 
proc. osób dotyka bezrobo-
cie, jednak dzięki hojnemu 
systemowi socjalnemu oraz 
aktywnej polityce państwa 
na rynku pracy osoby te szyb-
ko znajdują zatrudnienie, a 
stopa bezrobocia utrzymuje 
się na bardzo niskim pozio-
mie. Duński rząd przeznacza 
na na politykę rynku pracy 4,2 
proc PKB, kolejne 0,5 proc. na 
szkolenia zawodowe.

Jak przekonywano na szko-
leniu zmiany zachodzące w 
światowej gospodarce oraz 
pogarszająca się sytuacja de-
mografi czna w naszym kraju, 
prędzej czy później zmuszą nas 
do szukania własnych rozwią-
zań dotyczących elastycznych 
form zatrudnienia. Ważne jest, 
aby aktywnie w tej dyskusji 
uczestniczyć. – Solidarność, 
jako największa organizacja 
społeczna w Polsce, musi zabie-
rać głos w tej debacie, bo jak nie 
my to kto? – dodaje Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. 

ŁK

Duński sposób na 
dyskryminację

Dwie Karczmy Piwne zorganizowała Komisja Oddziałową Emerytów i Renci-
stów NSZZ Solidarność Kopalni Jas-Mos Ruch Jastrzębie. 1 grudnia przy kufelku 
piwa bawili się mężczyźni czyli gwarkowie, dzień później kobiety, czyli gwarczy-
ce – poinformował Jan Sosnowski, szef komisji. – Karczma pań wygląda podob-
nie jak tradycyjna. Różnica jest taka, że na jednej w konkursie wyłoniono Króla 
Piwnego, a na drugiej Królową Piwną – dodaje. Gospodarzem obydwu karczm był 
Wojciech Chmielowiec, głównym kontrapunktem Tadeusz Ucherek, a prezesem 
Jan Sosnowski.

RTZ

Do klientów sklepów trafi  w sumie 10 tys. wigilijnych opłatków wraz z ulotkami

Gwarkowie i gwarczyce 

Handel w Wigilię 
w godzinach 
popołudniowych nie 
tylko jest wbrew 
dobrym obyczajom, 
ale też się nie opłaca.
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