
Z okazji Dnia Świętego Floriana życzę wszystkim hutnikom, strażakom 
i przedstawicielom innych zawodów, którymi opiekuje się św. Florian, by Wasza praca 

zawsze była bezpieczna, godnie opłacana i traktowana z należnym jej szacunkiem.
Dominik Kolorz, Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
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N
aszą władzą apo-
stolską zezwala-
my, by czcigod-
ny sługa Boży 
Jan Paweł II – 

papież, od tej pory nazywany 
był błogosławionym – ogłosił 
papież Benedykt XVI podczas 
mszy beatyfi kacyjnej na placu 
Świętego Piotra. Wierni spon-
tanicznie zareagowali radością 
i wzruszeniem. Relikwiarz z 
ampułką krwi Jana Pawła II 
niosły do ołtarza dwie zakon-
nice: Tobiana Sobótka, służąca 
papieżowi przez całe lata, aż 
do jego śmierci oraz Marie 
Simon-Pierre, uzdrowiona za 
wstawiennictwem Ojca Świę-
tego. Przy ogromnym entu-
zjazmie wiernych odsłonięty 
został portret uśmiechniętego 
Jana Pawła II.

– Już tamtego dnia czuli-
śmy unoszącą się woń świę-
tości, a lud Boży na różne 
sposoby pokazywał swoją 
cześć dla Jana Pawła II – tak 
Benedykt XVI wspominał w 
homilii dzień śmierci Ojca 
Świętego. W języku polskim 
podkreślał, że Jan Paweł II był 
znakomitym synem narodu 
polskiego. – Pomagał ludziom 
na całym świecie, by nie lęka-
li się być chrześcijanami, nie 
lękali się należeć do Kościoła 
i głosić Ewangelię. Pomógł 
nam nie lękać się prawdy, 
gdyż prawda jest gwarancją 
wolności – mówił po polsku 
papież Benedykt XVI. – Tyle 
razy błogosławiłeś nas z tego 
placu, dzisiaj prosimy Cię 

Ojcze Święty błogosław nam 
– tymi słowami biskup Rzymu 
zwrócił się do Jana Pawła II na 
zakończenie homilii. 

Podczas mszy beatyfi ka-
cyjnej trumna Jan Pawła II 
wystawiona była w bazylice 
Świętego Piotra. Po nabożeń-
stwie Benedykt XVI i kar-
dynałowie modlili się przy 
relikwiach Ojca Świętego. 
Natychmiast ustawiły się dłu-
gie kolejki wiernych z całego 
świata, którzy przez kolejne 
dni oddawali hołd nowemu 
błogosławionemu.

Polacy nie zawiedli 
Beatyfikacja Jana Pawła II 
była największą uroczystoś-
cią w dziejach Kościoła. Tylko 
w Watykanie zgromadzi-
ła ponad milion wiernych. 
Wśród nich było kilkaset ty-
sięcy Polaków, dumnych, że 
Jan Paweł II, papież z Polski, 
potrafi ł swoim nauczaniem 

zjednoczyć cały świat wokół 
Chrystusa. W tym dniu Plac 
Świętego Piotra zalały biało-
czerwone barwy. Powiewały 
również liczne fl agi Solidar-
ności, bo w uroczystościach 
beatyfi kacyjnych uczestniczyło 
kilka tysięcy związkowców, 
z przewodniczącym Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotrem Dudą.

A w całej Polsce odprawia-
ne były msze dziękczynne. 
W wielu miastach ludzie na 

telebimach oglądali transmisję 
mszy beatyfi kacyjnej. Główne 
uroczystości z udziałem ty-
sięcy wiernych odbyły się w 
Warszawie, podkrakowskich 
Łagiewnikach i w Wadowi-
cach, gdzie „wszystko się 
zaczęło”. Około 9 mln Po-
laków oglądało w telewizji 
transmisję z Watykanu.

 – Kochany przez wiernych, 
ceniony przez współbraci w 
biskupstwie. Jego serce pa-
sterza, poświęcone w całości 

sprawie Boga, otworzyło się 
na cały świat. Umacniał w 
wierze braci w Chrystusie. 
Wspierał upokorzonych i 
tych, którzy stracili wiarę. 
Zachęcał ludzi do burzenia 
murów, do szukania nowych 
celów duchowych. Po Jego 
śmierci wierzący i niewierzą-
cy dostrzegli w Nim widomy 
znak miłości Boga i ludzkości 
– z ogromną dumą i wzrusze-
niem wsłuchiwaliśmy się w 
słowa wspomnienia o naszym 

papieżu – rodaku, które na 
placu Św. Piotra wygłosił 
wikariusz Rzymu kardynał 
Carlo Ruini.

Tak podobało się Bogu
 – Błogosławiony jesteś Papie-
żu, bo uwierzyłeś. Ten dzień 
przyszedł szybko, bo tak po-
dobało się Bogu – powiedział 
podczas mszy beatyfi kacyjnej 
Benedykt XVI.

Proces beatyfi kacyjny Jana 
Pawła II trwał tylko niecałe 
sześć lat i był jednym z naj-
krótszych w historii Kościo-
ła. Przesłuchano w nim 122 
świadków i zebrano 2414 
stron dokumentacji.

W niedzielę Miłosierdzia 
Bożego najwyższa władza Koś-
cioła katolickiego na oczach 
całego świata zatwierdziła kult 
papieża-Polaka. Od tej pory 
Jan Paweł II będzie miał koś-
cioły pod swoim wezwaniem 
i wspomnienie w kościelnym 
kalendarzu. Święto błogosła-
wionego obchodzone będzie 22 
października, w dniu inaugu-
racji Jego pontyfi katu. Już teraz 
wierni Kościoła katolickiego 
nie ustają w modlitwach o ry-
chłą kanonizację Jana Pawła 
II. Wówczas dokonałoby się 
całkowite spełnienie żądania 
„Santo Subito”, które pojawiło 
się na transparentach już w 
dniu pogrzebu Ojca Święte-
go. Cały katolicki świat jest 
przekonany, że ogłoszenie 
Jana Pawła II świętym będzie 
tylko kwestią czasu.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Na ten dzień cały katolicki świat czekał od prawie 6 lat. 1 maja, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, na Placu 
Świętego Piotra w Watykanie w obecności ponad miliona wiernych dokonała się beatyfi kacja 
naszego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II.

BEATUS JAN PAWEŁ II
– Jan Paweł II 
pomagał ludziom 
na całym świecie, 
by nie lękali się być 
chrześcijanami, 
by nie lękali się prawdy, 
gdyż prawda jest 
gwarancją wolności – 
mówił papież Benedykt 
XVI podczas mszy 
beatyfi kacyjnej.

W uroczystościach beatyfi kacyjnych Ojca Świętego Jana Pawła II wzięło udział ok. stu tysięcy Polaków

28 kwietnia przed siedzi-
bą spółki Bitron Poland 
w Sosnowcu zorganizo-
wana została pikieta. 
W jej trakcie związkowcy 
domagali się zmiany poli-
tyki zatrudnienia w fi rmie 
i przekształcenia umów 
terminowych, które posia-
da większość pracowników 
spółki, w umowy na czas 

określony. Dwie godziny po 
zakończeniu demonstra-
cji pracodawca rozpoczął 
zwolnienia. Chociaż swoje 
postępowanie argumentuje 
przyczynami ekonomiczny-
mi zakładowa Solidarność 
jest przekonana, że zwol-
nienia stanowią odwet za 
przeprowadzenie protestu.
» STRONA 4

W środę 4 maja w kopal-
niach Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej rozpoczął się 
strajk włoski. Polega on na 
skrupulatnym i drobiazgo-
wym przestrzeganiu wszyst-
kich przepisów BHP, instrukcji 
i przepisów Prawa geologicz-
nego i górniczego. Na każdej 
zmianie przeprowadzano ma-
sówki, podczas których związ-
kowcy informowali górników 
o przebiegu dotychczasowych 
rozmów w ramach

Na 5 maja zaplanowano kolej-
ną runda rozmów pomiędzy 
przedstawicielami związków 
zawodowych działających w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
a zarządem spółki, w ramach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego. – Liczymy na 
to, że jeszcze w tym tygo-
dniu dojdzie do przełomu w 
negocjacjach – mówi Roman 
Brudziński, wiceszef Solidarno-
ści w JSW.
» STRONA 3

Oczekiwanie na przełom
GÓRNICTWO

Zachorujesz, wylatujesz. 
Zaprotestujesz, też wylatujesz.

REGIONFoto: TŚD

Strajk włoski polega na drobiazgowym przestrzeganiu przepisów

Foto: internet
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TRZY pytania
Urszula Grzonka, członkini ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
uczestniczka pielgrzymki na uroczystości beatyfi kacyjne Jana Pawła II

Tam nie mogło zabraknąć Solidarności
W jaki sposób Solidarność zaakcento-
wała swoją obecność na Placu Świę-
tego Piotra podczas beatyfi kacji Jana 
Pawła II?

– W Watykanie zaistnieliśmy bar-
dzo wyraźnie. Wyróżniały nas chusty 
i znaczki z logo Solidarności, z wize-
runkiem Ojca Święto oraz z napisem 
„Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą”. 
Ufundowała je Komisja Krajowa NSZZ 
Solidarność. Wszyscy wyposażeni by-
liśmy w związkowe i narodowe fl agi. 
Ludzie pożyczali od nas te gadżety 
i robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Wciąż 
powtarzali dwa słowa: „Papa” oraz „So-
lidarność”. Odnieśliśmy wrażenie, że 
w tym dniu na Placu Świętego Piotra 
wszyscy należeli do Solidarności.
Jakie uczucia i refl eksje towarzyszy-
ły pielgrzymom w chwili wyniesienia 
polskiego papieża na ołtarze?

– Czuliśmy ogromne spełnienie. Dla 
mnie to było najwspanialsze wydarze-
nie. Uniesienia religijne łączyły się z 
przeżyciami patriotycznymi. W 6 lat po 
przejmującej żałobie, którą poprzedzał 
czas umierania naszego Ojca Święte-

go na oczach całego świata, w końcu 
przeżywaliśmy radość z Jego wyniesie-
nia na ołtarze. Dla mnie beatyfi kacja 
papieża miała szczególny wymiar, bo 
w 1964 r. miałam szczęście być bierz-
mowana przez ówczesnego biskupa 
krakowskiego Karola Wojtyłę.
Czy zgodzi się Pani, że beatyfi kacja 
Jana Pawła II stawia przed całym świa-
tem, a zwłaszcza przed jego rodakami, 
szczególne wyzwania?

– Największym wyzwaniem jest 
sprostanie Jego duchowym naukom, 

którymi nas obdarzał przez cały czas 
swojego 27-letniego pontyfikatu. 
Naukom o miłości bliźniego, jed-
ności, patriotyzmie, o przebaczaniu, 
wrażliwości na drugiego człowie-
ka i międzyludzkiej solidarności. 
My, Polacy zobowiązani jesteśmy 
pamiętać, że nie możemy nieroz-
ważnie zachłystywać się wolnoś-
cią. Powinniśmy zwłaszcza zacho-
wać w pamięci prośbę Jana Pawła 
II zawartą w Jego testamencie do 
narodu: zanim stąd odejdę, proszę 
Was, abyście nigdy nie zwątpili 
i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 
abyście nie podcinali sami tych 
korzeni, z których wyrastamy. Wy-
zwaniem dla Solidarności powinny 
być słowa Ojca Świętego: „władza 
przechodzi z rąk do rąk, a robot-
nicy, rolnicy, nauczyciele, służba 
zdrowia i wszyscy pracownicy, bez 
względu na to, kto sprawuje władzę 
w kraju, oczekują pomocy w obronie 
ich słusznych praw. Tu nie może 
zabraknąć Solidarności.”

BEA

Dla mnie beatyfi kacja 
Jana Pawła II miała 
szczególny wymiar. 
Miałam szczęście być 
bierzmowana przez 
biskupa krakowskiego 
Karola Wojtyłę.

1. 
W grudniu 2008 roku Premier Tusk 
wrócił ze szczytu Unii Europejskiej 
jak to ma w zwyczaju z kolejnym 

sukcesem. Polska zgodziła się na reduk-
cję emisji CO

2
 o 20% do końca roku 2020, 

choć mamy najbardziej emisyjną gospo-
darkę w Europie. Wydaje się, że zgoda ta 
nie była poprzedzona porządną analizą 
skutków pakietu klimatycznego dla pol-
skiej gospodarki, a sam Premier zachłysnął 
się deklaracją największych krajów UE, 
że główne zapisy pakietu wejdą w życie 
dopiero około roku 2020. Niestety spora 
część z nich wchodzi w życie już od po-
czątku roku 2013, a właśnie teraz Komi-
sja Europejska podjęła decyzje dotyczące 
zasady obliczania darmowych pozwoleń 
na emisję CO

2
 dla przemysłu. 

2. Są one skrajnie niekorzystne dla 
polskiej gospodarki. Wyznacznikiem 
będą tzw. benchmarki, czyli emisje przy 
użyciu najlepszych technologii dostęp-
nych w całej Unii, a nie w poszczególnych 
krajach. Odzwierciedlają one 10% emisji 
najbardziej wydajnych instalacji w UE w 
latach 2007-2008. KE przyjęła za podsta-
wę tzw. benchmark gazowy, odmawiając 
tym samym zróżnicowania benchmarków 
według stosowanego paliwa (gaz, ropa, 
węgiel) i w ten sposób nasz kraj znalazł 
się w najgorszym położeniu ze wszystkich 
państw członkowskich. 

Producenci z energochłonnych branż 
zostaną postawieni na straconej pozycji 
wobec swoich konkurentów tylko dlate-
go, że producenci energii w naszym kraju 
jej wytwarzanie oparli na węglu i to aż w 
94%. Takie przemysły jak papierniczy, 
chemiczny, cementowy, materiałów bu-
dowlanych czy ciepłowniczy, nawet jeżeli 
mają nowoczesne instalacje wytwórcze, 
ale pracujące na węglu, nie będą mogły 
otrzymać porównywalnej ilości darmo-
wych uprawnień z ich konkurentami w 
UE, gdzie wytwarzanie energii jest opar-
te na gazie. 

3. Ponieważ wymienione wyżej przemy-
sły wytwarzają blisko 20% polskiego PKB 
i zatrudniają blisko 500 tys. pracowników 
to wprowadzenie powyższych zasad wy-
dawania darmowych pozwoleń na emisję 
CO

2
, może spowodować, że przemysły 

będą przenosić się z naszego kraju, choć-
by za naszą wschodnią granicę. 

Eksperci w Polsce szacują także, że w 
wyniku wprowadzenia tych rozwiązań 
ceny hurtowe energii elektrycznej w 
Polsce wzrosną z obecnych 200 zł za 
MWh do co najmniej 340 zł za MWh, a 
więc ponad 70%. Utracimy w ten sposób 
jedną z ostatnich przewag konkuren-
cyjnych, jakie miała nasza gospodarka 
w stosunku do gospodarek najbardziej 
rozwiniętych krajów UE, a tym samym 
wzrosną koszty wytwarzania w całej 
gospodarce. W tej sytuacji o wpływie 
takiego wzrostu cen energii na budże-
ty gospodarstw domowych w Polsce 
nie wypada już chyba pisać, choć już 
obecnie dla niezamożnych grup spo-
łecznych pokrywanie kosztów energii 
elektrycznej i ogrzewania mieszkań 
jest poważnym obciążeniem. 

4. To, co się dzieje w sprawie pakietu 
klimatycznego nie powinno być dla pol-
skiego rządu zaskoczeniem. Tylko do mo-
mentu jego zawarcia, a więc do grudnia 
2008 roku Polska była traktowana przez 
największe kraje UE jak partner. Później 
były już tylko schody i nie pomagały 
ponoć dobre relacje Tuska z Angelą Mer-
kel i Nicolasem Sarkozy. 

Tak było z darmowymi pozwoleniami 
na emisję CO

2
 dla nowych bloków ener-

getycznych, tak jest teraz z ustaleniem 
zasad dla ustalania wielkości darmowych 
pozwoleń dla poszczególnych fi rm. Pre-
mier Tusk teraz publicznie mówi, że każdy 
dzień jego pracy zaczyna się od narady w 
sprawie „wojny obronnej” polskiego węgla 
tyle tylko, że jak się wydaje, na wytargo-
wanie czegokolwiek w tej sprawie od UE 
jest już stanowczo za późno. Tak się nieste-
ty mści amatorszczyzna w polityce, która 
cechuje ten rząd i jego szefa od początku 
tej kadencji, zresztą nie tylko w sprawie 
pakietu klimatycznego. 

» kuzmiuk.blog.onet.pl/ 
Blog Zbigniewa Kuźmiuka, 

2 maja 2011 

LICZBA tygodnia

19 tys.
przypadków niewypłacenia pracownikom 
należnego wynagrodzenia na łączną kwotę 
33 milionów złotych odnotowała PIP w 
pierwszym kwartale tego roku. Jest to wynik 
lepszy o 36 proc. w porównaniu do analo-
gicznego okresu w roku ubiegłym, kiedy to 
odnotowano 30 tys. takich przypadków. 
Inspektorzy pracy za wykroczenia przeciwko 
prawom pracowniczym w pierwszym kwar-
tale, nałożyli 1,6 tys. mandatów na ogól-
ną kwotę 2 mln zł, skierowali do sądu 353 
wnioski o ukaranie pracodawcy oraz złożyli 
57 zawiadomień do prokuratury. Ogólna 
liczba mandatów nałożonych w tym okresie 
wyniosła 4,7 tys. na kwotę 5,7 mln zł.

INNI napisali

Reklama

» 15 MLD ZŁ – TYLE WG SZACUNKÓW Ministerstwa Skarbu 
mają wynieść dochody z prywatyzacji w 2011 r. Wieloletni plan 
fi nansowy zakłada, że w przyszłym roku z tego tytułu do budżetu 
wpłynie 10 mld zł, a w roku 2013 i 2014 po 5 mld zł. W 2015 roku 
prawdopodobnie już nie będzie czego prywatyzować.
W tym roku MSP zamierza przeprowadzić ofertę publiczną banku 
BGŻ, holdingu nieruchomościowego i Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

» RZĄD Z POŚPIECHEM ROZPOCZĄŁ PRACE nad przyszło-
rocznym budżetem. Premier Donald Tusk dąży do tego, by jeszcze 
pod koniec maja projekt ustawy budżetowej trafi ł do Sejmu. Przy-
szłoroczny budżet jest budowany przy założeniu wzrostu PKB o 4 
proc. i średniorocznej infl acji na poziomie 2,8 proc. Gdyby rząd 
zdjął różowe okulary to zobaczyłby, że poziom wzrostu PKB i śred-
nioroczna infl acja zamieniają się miejscami. 

» PKN ORLEN MOŻE ZOSTAĆ UDZIAŁOWCEM znaczącego 
złoża gazu łupkowego w USA. W zamian fi rma ma zaoferować 
dostęp do swoich koncesji w Polsce. Zamienia stryjek?  

» 1 MAJA ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE obowiąz-
ku posiadania kas fi skalnych. Zgodnie z nimi kasy fi skalne muszą 
pojawić się w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych. Oprócz 
tych dwóch grup zawodowych obowiązek zainstalowania kasy fi skal-
nej dotyczy m.in. księgowych, doradców podatkowych, tłumaczy, 
detektywów oraz krawców. Ze zmian zadowoleni są klienci kance-
larii adwokackich oraz pacjenci, którzy liczą na to, że wszystkie do-
chody przedstawicieli tych grup zawodowych zostaną ujawnione. 
Może się jednak okazać, że jest to przedwczesna radość, bo część 
lekarzy i prawników już zapowiedziała podniesienie cen za świad-
czone usługi. Żebyśmy wiedzieli, że nas nie stać. 

» 28 KWIETNIA SEJM PRZYJĄŁ RZĄDOWY projekt noweliza-
cji ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Posłowie opowiedzieli się m. 
in. za wykreśleniem korzystnej dla górnictwa poprawki, mówiącej, że 
podziemne wyrobiska i urządzenia nie są budowlami w rozumieniu 
prawa budowlanego. To oznacza, że spółki górnicze będą zmuszone 
do płacenia gminom ogromnych podatków od wyrobisk i urządzeń 
górniczych. – Jesteśmy zbulwersowani tym, co się stało. W marcu razem 
z przedstawicielami innych górniczych central związkowych jeździliśmy 
do Sejmu i spotykaliśmy się z przedstawicielami klubów parlamentar-
nych PiS, PJN i SLD. Przedstawiciele PO i PSL nie odpowiedzieli nasz 
apel o zorganizowanie podobnych spotkań. Tłumaczyliśmy, że odrzu-
cenie tej poprawki może doprowadzić górnictwo na skraj upadłości – 
mówi Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii Węglowej. – Uzy-
skaliśmy zapewnienie ze strony posłów opozycyjnych klubów, że wesprą 
nasze krytyczne stanowisko w sprawie zmian w ustawie. Rzeczywistość 
okazała się inna. Poparcie nie było pełne. Właściwie tylko posłowie PSL 
w całości zagłosowali za korzystną dla górnictwa poprawką – dodaje.

OPRAC. AK, ŁK, POD

WIEŚCI z gospodarki

„Sukces” zamienia się w klęskę

Foto: internet

Producenci z energochłonnych branż zostaną postawieni na straconej pozycji
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Rada Ochrony Pracy
» ROLA ZARZĄDZANIA bezpieczeń-
stwem i higieną pracy w zapobieganiu 
wypadkom i chorobom zawodowym w gór-
nictwie to wiodący temat uroczystej sesji 
zorganizowanej 28 kwietnia w Sejmie RP 
przez Radę Ochrony Pracy.
Gośćmi obrad byli m.in. przedstawiciele 
rządu, parlamentu, organizacji pracodaw-
ców oraz związków zawodowych. Śląsko-
Dąbrowską Solidarność reprezentowali jej 
wiceprzewodniczący Sławomir Ciebiera oraz 
Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący Soli-
darności w Kompanii Węglowej. W swoim 
wystąpieniu Kłysz wskazał, że przyczyny 
wypadków i chorób zawodowych w górni-
ctwie tkwią m.in. w zbyt niskim poziomie 
edukacji pracowników w zakresie bhp, 
w braku prawnych regulacji dotyczących 
faktycznego przestrzegania przez pracow-
ników przerw dobowych i tygodniowych 
oraz w braku regulacji zapisów prawnych, 
pozwalających pracodawcy interpretować 
na niekorzyść pracownika ustawową defi ni-
cję wypadku przy pracy. – To stwarza moż-
liwość obniżania statystyk wypadkowych, 
które dają nierzetelny obraz liczby i przy-
czyn wypadków – mówi Stanisław Kłysz. 
Podczas sesji niektórzy przedstawiciele 
pracodawców wskazywali na konieczność 
zmian w ustawie o Społecznej Inspekcji 
Pracy. – SIP jest narzędziem bezwzględnie 
koniecznym, bo im większa jest ingerencja 
związków w bezpieczeństwo, tym mniej 
jest wypadków. Domagamy się większego 
udziału w kształtowaniu warunków bhp – 
podkreśla Sławomir Ciebiera.

Zwolnieni przywróceni
» 27 KWIETNIA SĄD REJONOWY w 
Sanoku uznał, że zwolnienie z pracy Mag-
daleny Lochman, przewodniczącej Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzy-
kach Dolnych było bezpodstawne i nakazał 
przywrócić ją do pracy na dotychczasowych 
warunkach. 
Dobre wieści napłynęły też z Regionu Gorzow-
skiego NSZZ Solidarność. 28 kwietnia odbyła 
się tam ostatnia rozprawa dotycząca zwolnień 
działaczy Solidarności w kostrzyńskim Tele-
skop Sp. z o.o. Ogłoszony wyrok przywraca do 
pracy zwolnionego dyscyplinarnie przewod-
niczącego związku Sylwestra Owczarczyka. 
Już 11 kwietnia przywrócono do pracy zwol-
nionych dyscyplinarnie 2 członków Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność i jednego z 
inicjatorów założenia związku.
– Niech te dwie sprawy będą sygnałem 
dla nieuczciwych pracodawców, że nie 
są bezkarni. Solidarność zawsze stanie w 
obronie swoich szykanowanych członków 
– komentuje przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda.

BEA, DIKK, NY

WIEŚCI z kraju

Reklama

W 
środę 4 
maja w 
k o p a l -
niach Ja-
strzęb-

skiej Spółki Węglowej 
rozpoczął się strajk wło-
ski. Polega on na skrupu-
latnym i drobiazgowym 
przestrzeganiu wszyst-
kich przepisów BHP, in-
strukcji oraz przepisów 
Prawa geologicznego i 
górniczego. Na każdej 
zmianie przeprowadzano 
masówki, podczas których 
związkowcy informowali 
górników o przebiegu do-
tychczasowych rozmów 
w ramach Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego, o postawie zarzą-
du JSW i o przyczynach 
strajku. 

Decyzja o rozpoczę-
ciu strajku włoskiego 
zapadła w zeszły piątek. 
– Okazało się, że czas, 
jaki mieliśmy poświę-
cić na dialog i dojście 
do porozumienia, został 
przez zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej 
wykorzystany do innych 
celów. Otrzymaliśmy 
wyrok sądu zakazujący 
nam akcji protestacyjnej, 
polegającej na blokadzie 
wysyłki węgla. I teraz już 
wiemy, po co apelowano 
do nas, abyśmy zawie-
sili blokadę i przy stole 
negocjacyjnym rozwią-
zali konflikt. Ten dialog 
był pozorowany. To była 
gra na czas. Zarządowi 
chodziło o uzyskanie 
wyroku sądu – mówił w 
piątek Roman Brudziń-
ski. Dodał, że o wydanie 

zakazu blokady zwróciła 
się do sądu Jastrzębska 
Spółka Kolejowa, która 
w 100 proc. należy do 
JSW S.A. 

Związkowcy planowali 
też, że 5 maja obok straj-
ku włoskiego na każdej 
zmianie będą się odbywa-
ły dwugodzinne, klasycz-
ne strajki, ale ostatecznie 
odstapili od tego pomy-
słu. – To gest dobrej woli 
i wyraz nadziei, że pod-
czas rozmów rzeczywiście 
nastąpi nowe otwarcie ze 
strony  zarządu JSW – ar-
gumentuje Sławomir Ko-
złowski, szef Solidarności 
JSW. – Poza tym chcemy 
uniknąć zarzutów i me-
dialnych przepychanek 
z zarządem o to, czy taka 
akcja jest legalna na tym 
etapie sporu, czy jeszcze 
nie. To nie służy zasadni-
czemu celowi, jakim jest 
zabezpieczenie interesów 
górników JSW – dodaje 
Roman Brudziński. 

Oprócz strajku wło-
skiego 4 maja rozpoczęto 
wśród załogi zbieranie 
podpisów pod oświadcze-
niami, że jest gotowa na 
prowadzenie wielokrot-
nych akcji strajkowych 

w terminach i  w wy-
miarze ustalonym przez 
zakładowe organizacje 
związkowe. To forma 
referendum. Chodzi o 
zabezpieczenie przed 
ewentualnymi zarzuta-
mi o nielegalność akcji. 
Przygotowywane są też 
inne, alternatywne formy 
protestu. Jedną z nich 
mogą być bezpośrednie 
rozmowy załogi z zarzą-
dem. – Jeśli, wbrew na-
szym nadziejom, w tym 
tygodniu nie dojdzie do 
przełomu w rozmowach, 
to w przyszłym tygodniu 

z grupami doradców, po 
1000 osób z każdej ko-
palni, udamy się na takie 
rozmowy – zapowiada 
wiceszef Solidarności 
w JSW.

Związki zawodowe z 
JSW S.A. domagają się 
10-proc. podwyżki płac, 
utrzymania uprawnień 
pracowniczych oraz gwa-
rancji, że proponowany 
przez resort skarbu pań-
stwa pakiet związany 
z wejściem JSW giełdę 
ma podstawy prawne i 
faktycznie zostanie zre-
alizowany. 

Harmonogram resortu 
skarbu zakłada, że JSW 
S.A. ma zadebiutować 
na giełdzie 30 czerwca. 
Zgodnie z tym harmo-
nogramem, w środę 4 
maja miał być złożony 
prospekt emisyjny do 
Komisji Nadzoru Finan-
sowego. Tak się jednak 
nie stanie,  ponieważ 
wicepremier i minister 
gospodarki Waldemar 
Pawlak nie podjął sto-
sownej uchwały, czeka-
jąc na porozumienie ze 
stroną społeczną. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Na 5 maja zaplanowano kolejną rundę rozmów pomiędzy przedstawicielami 
związków zawodowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej a 
zarządem spółki. – Liczymy na to, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do przełomu 
w negocjacjach – mówi Roman Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW.

Wciąż oczekiwanie na 
przełom w negocjacjach

Oprócz strajku włoskiego, 4 maja rozpoczęto wśród załogi zbieranie podpisów pod 
oświadczeniami, że jest gotowa na prowadzenie wielokrotnych akcji strajkowych

Jeśli nie będzie 
porozumienia, 
na spotkanie z 
zarządem JSW 
udadzą się grupy 
doradców. 
Po 1000 ekspertów 
z każdej kopalni.

Foto JSW SA
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Ogólnopolska pikieta 
pracowników skarbówki
» 10 MAJA PRACOWNICY IZB i urzę-
dów skarbowych zaprotestują przeciwko 
redukcjom zatrudnienia i nieracjonalnej poli-
tyce kadrowej w tych instytucjach.
Demonstracja zorganizowana zostanie 
przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, 
który w tym dniu zajmie się zapisami usta-
wy o racjonalizacji zatrudnienia w państwo-
wych jednostkach budżetowych i niektórych 
innych jednostkach sektora fi nansów pub-
licznych w latach 2011-2013.
Ustawa zakłada 10 proc. redukcje etatów 
w instytucjach pośrednio lub bezpośrednio 
podległych rządowi. Ich lista jest długa, znaj-
dują się na niej m.in. ministerstwa, urzędy 
wojewódzkie, ZUS, NFZ, Fundusz Gwaran-
towanych Świadczeń Pracowniczych, KRUS i 
skarbówka. Zdaniem związkowców, w całej 
Polsce zwolnieniami może zostać objętych 
nawet 28 tys. urzędników państwowych.
Konieczność zwolnień premier uzasadnia 
przerostem zatrudnienia w administracji, 
ale pracownicy urzędów skarbowych nie 
zgadzają się z taką argumentacją. – Rząd 
twierdzi, że w ostatnich latach zatrudnienie 
w urzędach skarbowych znacznie wzrosło, 
ale gdy zwróciliśmy się o szczegółowe dane, 
to najpierw ich nie miał, potem odesłał nas 
do GUS-u, a w końcu okazało się, że w urzę-
dach skarbowych przyjęć nie było – mówi 
Józefa Warchala, przewodnicząca Międzyre-
gionalnej Sekcji Pracowników Skarbowych 
NSZZ „S” Województwa Śląskiego.
Podkreśla, że wieloletnie oszczędności w 
instytucjach skarbowych doprowadziły do 
tego, że brakuje rąk do pracy. – Jest nas za 
mało. Mamy pretensje do rządu o manipu-
lowanie opinią publiczną i przekazywanie 
informacji, które mijają się z prawdą – do-
daje Warchala.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy trzy zapi-
sy ustawy. Jeden z nich dotyczy upoważnie-
nia premiera do wydania rozporządzenia 
określającego wykaz jednostek zwolnio-
nych z rygoru zmniejszenia zatrudnienia o 
co najmniej 10 proc. W trakcie prac nad 
ustawą rząd zapewniał, że w instytucje, 
które wcześniej przeprowadziły zwolnie-
nia lub mają za mało pracowników, będą 
mogły zostać wyłączone z jej obowiązywa-
nia. Jeżeli jednak TK podzieli wątpliwości 
prezydenta Bronisława Komorowskiego co 
do konstytucyjności tego zapisu, może się 
okazać, że redukcje przeprowadzone zosta-
ną we wszystkich instytucjach jednakowo, 
bez względu na to, w jakiej sytuacji się 
znajdują.

Komitet Protestacyjny 
dziękuje pracownikom
» KOMITET PROTESTACYJNY Rady 
Społecznej Tauron Polska Energia S.A. dzię-
kuje pracownikom wszystkich spółek grupy 
kapitałowej za aktywny udział w pikiecie, 
zorganizowanej 27 stycznia przed siedzibą 
Tauronu w Katowicach.
– Było nas w Katowicach ok. 3 tys. pra-
cowników, którzy swoją obecnością wyrazili 
swój jednoznaczny sprzeciw oraz niezado-
wolenie z podejmowanych przez zarząd Tau-
ronu oraz zarządy spółek zależnych działań 
konsolidacyjnych zachodzących w grupie 
kapitałowej, w tym w szczególności restruk-
turyzacji oraz pozbawiania pracowników 
ich uprawnień oraz podwyżek wynagrodzeń 
– napisali związkowcy w liście z podziękowa-
niami do uczestników pikiety. Jednocześnie 
poinformowali, że to dzięki ich postawie i 
determinacji prezes zarządu spółki zade-
klarował „zmianę dotychczasowej postawy, 
prezentowanej przez władze grupy kapitało-
wej w zakresie prowadzenia pozorowanego 
dialogu społecznego”.
– To nasz pierwszy, wspólny sukces. Jesteśmy 
przekonani, że za nim pójdą następne. W 
przypadku braku dotrzymania słowa i braku 
realizacji zgłaszanych żądań podejmiemy 
dalsze działania – oznajmili związkowcy.

OPRAC. AGA, BEA

WIEŚCI 
z branż

29 kwietnia zostały wzno-
wione negocjacje pomię-
dzy kierownictwem Kom-
panii Węglowej a stroną 
związkową w ramach sporu 
zbiorowego o podłożu pła-
cowym. Związkowcy przy-
stali na propozycję zarządu 
Kompanii, by powrócić do 
rokowań, nie czekając na 
przedstawienie kandydatu-
ry mediatora przez minister 
pracy i polityki społecznej 
Jolantę Fedak. 

O jego wybór z listy rządo-
wej kierownictwo Kompanii 
zawnioskowało po odmowie 
udziału w mediacjach ad-
wokata z Mikołowa Jerzego 
Krynickiego.

– Przyjęliśmy inicjatywę 
wznowienia negocjacji bez 
mediatora. Okazało się, że 
zarząd Kompanii troszkę uela-
stycznił swoje stanowisko, ale 
nie na tyle, żebyśmy mogli 
podpisać porozumienie. Do tej 
pory w odrzuconej przez nas 
propozycji 3-procentowego 
wzrostu wskaźnika wynagro-
dzeń zarząd chciał zawrzeć 
0,7 proc. na motywacyjny 
system wynagradzania i 0,6 

proc. na wyrównanie warto-
ści deputatu węglowego. Na-
tomiast teraz zaproponował 
podwyżki powyżej 4 proc., 
w których zawarte miałyby 
zostać te same elementy – 
mówi Jarosław Grzesik, prze-
wodniczący Solidarności w 
Kompanii Węglowej.

Podczas spotkania strona 
związkowa również wykazała 
dobrą wolę i obniżyła swoje 
żądania do bezwarunkowego 
5-procentowego wzrostu wy-
nagrodzeń po dwóch kwar-
tałach, a następnie powrót 
do negocjacji płacowych. 
Dotychczas związkowcy do-
magali się 10-procentowego 
wzrostu wskaźnika wyna-
grodzeń, który również na-
stępowałby kwartalnie. Po 
pierwszym kwartale postu-
lowali 3-procentowy wzrost 
wynagrodzeń i takich samych 
podwyżek domagali się po 
drugim kwartale. Później w 
zależności od sytuacji eko-
nomicznej fi rmy, chcieli ne-
gocjować pozostałą wartość 
wskaźnika wynagrodzeń do 
wysokości 10 proc. 

GAJ

P
rezydium Zarzą-
du Regionu po-
piera działania 
Komisji Zakła-
dowej NSZZ So-

lidarność w Bitron Poland 
i udzieli jej pełnej pomocy 
prawnej oraz merytorycz-
nej w prowadzonym spo-
rze – zapowiada Mirosław 
Truchan, wiceprzewodni-
czący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności. 

W ubiegłym tygodniu 
przed siedzibą spółki 
przeprowadzona została 
pikieta. Niespełna dwie 
godziny po zakończe-
niu protestu pracodawca 
zaczął zwalniać pracow-
ników. Wypowiedzenia 
otrzymało już siedem 
osób.

– Jako podstawę zwol-
nień pracodawca wskazał 
ustawę z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach 
rozwiązywania stosunków 
pracy z przyczyn nie do-
tyczących pracowników, 
informując jednocześnie, 
że powodem wypowie-
dzeń są przyczyny eko-
nomiczne – mówi Piotr 
Kisiel, prawnik Zarządu 
Regionu. Pracownikom 
wzywanym w związku 
z zamiarem wypowie-
dzenia umowy o pracę 
odmówiono możliwo-
ści udziału w rozmowie 
przedstawiciela związku, 

mimo że z taką prośbą 
zwracali się do kierow-
ników.

Zdaniem Izabeli Będ-
kowskiej, przewodniczącej 
Solidarności zwolnienia 
mają związek z pikietą, 
a nie z sytuacją ekono-
miczną fi rmy. –To praw-
da, że na jednym z dzia-
łów zamówienia spadły, 
ale w maju dwukrotnie 
wzrosną. Będziemy za-
biegać o przywrócenie 

zwolnionych pracowni-
ków do pracy – podkreśla 
Będkowska.

Większość pracowni-
ków Bitronu zatrudniona 
jest na podstawie umów 
terminowych. Zwolnionym 
osobom umowy kończyły 
się w lipcu. W takiej sytu-
acji jest ok. 300 pracow-
ników spółki. Znacznej 
grupie pozostałych umowy 
wygasają w następnych 
miesiącach.

To właśnie zmiana po-
lityki zatrudnienia była 
jednym z powodów zor-
ganizowania protestu, 
w którym wzięło udział 
ponad 250 osób. W trakcie 
demonstracji związkow-
cy podkreślali, że miejsca 
pracowników, którym 
kończą się umowy, syste-
matycznie zajmują fi rmy 
zewnętrzne.

– Dobre czasy dla spółki 
Bitron już dawno minęły. 

Pamiętają je tylko nielicz-
ni. W biznesie jest tak, że 
nie dostajemy tego, na co 
zasługujemy, tylko to, co 
sobie wywalczymy. Jeste-
śmy solidarni i nie damy 
sobą manipulować. Soli-
darność mówi dość za-
straszaniu pracowników 
i umowom terminowym. 
Jesteśmy pracownikami, ale 
przede wszystkim ludźmi, 
nie maszynami – mówiła 
podczas demonstracji prze-
wodnicząca zakładowej 
Solidarności.

Jedną z przyczyn zor-
ganizowania protestu było 
również zwolnienie pra-
cownicy, która po poważnej 
chorobie wróciła do pracy. 
– O tym trzeba głośno 
mówić, bo nie wiadomo, 
kto będzie następny – za-
znaczyła Będkowska.

Po tych słowach prote-
stujący zaczęli krzyczeć: 
„Zachorujesz, wylatujesz” 
i „Dziś w Bitronie, jutro 
na peronie”. Okrzykom 
wtórowały gwizdy, wu-
wuzele i syreny. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Solidarność w spółce Bitron Poland w Sosnowcu wszczęła spór zbiorowy, doma-
gając się gwarancji zatrudnienia dla pracowników posiadających umowy terminowe. 
4 maja pracodawca został pisemnie poinformowany o żądaniach związkowców.

Zachorujesz, wylatujesz. 
Zaprotestujesz, też wylatujesz.

6 proc. podwyżki sta-
wek osobistego zasze-
regowania domaga się 
Solidarność z kato-
wickiej firmy Gonar- 
Bis. Od 31 marca w 
zakładzie trwa spór 
zbiorowy.

– Negocjacje pła-
cowe zaczęliśmy już 
w styczniu. Nasz po-
stulat 6-procentowego 
wzrostu wynagrodzeń 
nie jest wygórowany 
zważywszy chociaż-
by na poziom infl acji, 
który wynosi ponad 
4 proc. Ostatnia pod-
wyżka stawek zasze-
regowania miała u nas 
miejsce w styczniu 2007 
roku, a więc 4 lata temu. 
O tamtej pory jeżeli 
podwyższano płace, to 
tylko za pomocą zwięk-
szania premii regula-
minowej – mówi Piotr 
Stalmach, szef Solidar-
ności w Gonar-Bis.

W marcu związ-
kowcy z Solidarności 
przeprowadzili wśród 
pracowników sondaż, 
w którym 72 proc. 
załogi opowiedzia-
ło się za wszczęciem 
sporu zbiorowego. – 
Na prośbę pracowni-
ków zorganizowali-
śmy także spotkanie 
zarządu z załogą, aby 
kierownictwo spółki 
zobaczyło,  jakie są 
nastroje w zakładzie i 
że nasze postulaty nie 
są jakimś wymysłem 
związkowców – zazna-
cza przewodniczący 
Stalmach.

W odpowiedzi na 
postulaty płacowe wła-
dze firmy odpowie-
działy, że nie widzą 
możliwości żadnych 
podwyżek. Po spot-
kaniu z załogą zarząd 
zaproponował uzależ-
nienie wzrostu płac od 

wyników finansowych 
firmy. – Podwyżki mia-
łyby nastąpić, jeżeli 
przez 4 kolejne mie-
siące bilans finansowy 
spółki będzie dodatni. 
Wiemy już, że w marcu 
firma przyniosła zysk. 
20 maja otrzymamy 
wyniki za kwiecień, 
jeżeli również będą 
one dodatnie zażądamy 
wcześniejszego wpro-
wadzenia podwyżek. 
Nie możemy jednak 
wykluczyć podjęcia 
innych ostrzejszych 
kroków – podkreśla 
Piotr Stalmach.

Katowicka f irma 
Gonar-Bis produkuje 
narzędzia górnicze. 
Spółka zatrudnia ok. 
300 osób. Jak relacjo-
nuje przewodniczący, 
większość pracowni-
ków zarabia ok. 2000 
zł netto.

ŁK

Protestujących pracowników sosnowieckiego Bitronu czynnie wsparli koledzy z Solidarności 
z innych zakładów z Zagłębia i ze Śląska

Już siedem 
osób otrzymało 
wypowiedzenia, 
ale prawdopodobnie 
to jeszcze nie koniec.

Negocjacje wznowioneW fi rmie Gonar-Bis 
walczą o podwyżki

Foto: TŚD
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Kwestie zmian klimatu stały 
się podstawą zdefi niowania 
europejskiej polityki klima-
tyczno-energetycznej. Ta 
polityka ma ogromny wpływ 
na przyszłość gospodarek 
o dużym stopniu nawęgle-
nia, czyli m.in. polskiej go-
spodarki. 

– Jeśli chodzi o udział w 
tzw. efekcie cieplarnianym 
to największy, bo ok. 95-pro-
centowy ma para wodna. 
Cały udział CO

2
 wynosi 3,5 

proc, a CO
2
 produkowany 

przez człowieka to 0,16 proc. 
W świetle tych danych sku-
pienie się głównie na redukcji 
CO

2
, jako sposobie na prze-

ciwdziałania tzw. efektowi 
cieplarnianemu jest sprawą 
mocno zagadkową – podkre-
śla Zbigniew Gidziński.

Generalnie istnieją dwie 
hipotezy, które objaśniają 
obserwowany wzrost tem-
peratury. Pierwsza uznaje, 
że podstawową przyczyną 
obserwowanego ocieplenia 

jest działalność człowieka. 
Wzrost temperatury powie-
trza, jaki następuje w okresie 
po roku 1951-1970 stanowi 
rezultat wzrostu koncentracji 
CO

2
 w atmosferze, o czym 

świadczy ścisły związek mię-
dzy wzrostem temperatury a 
wzrostem koncentracji CO

2
. 

I za jedną z zasadniczych 
przyczyn uznaje spalanie 
węgla przez człowieka

Druga hipoteza uznaje, że 
wzrost temperatury powie-
trza, jaki następuje obecnie 
stanowi przejaw naturalnej, 
czyli zachodzącej pod wpły-
wem działania czynników 
przyrodniczych zmienności 
klimatu. Są fazy ocieplenia i 
fazy oziębiania 

Przedstawicielami grupy 
forsującej pierwszą z tych hi-
potez jest Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 
czyli Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu IPCC zo-
stał założony w 1988 przez 
Światową Organizację Me-

teorologiczną oraz Program 
Środowiskowy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. 
Celem zespołu jest ocena 
wpływu człowieka na ryzy-
ko zmian klimatu. Szefem 
IPCC jest Rajendra Kumar 
Pachauri, z wykształcenia 
inżynier kolejowy. – I to 
właśnie w oparciu o kolej-
ne raporty IPCC powstała 
polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej nastawiona na 
redukcję emisji CO

2
 – zazna-

cza Gidziński.
Niejako w odpowiedzi na 

działalność IPCC powstał 
Nongovernmental Inter-
national Panel on Climate 
Change (NIPCC), czyli Poza-
rządowy Międzynarodowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu. 
To organizacja naukowców 
sceptycznych co do teorii 
wpływu człowieka na global-
ne zmiany klimatu. NIPCC 
została zorganizowana po 
spotkaniu w Wiedniu 2007. 
Jej pomysłodawcą był Fred 

Singer. W marcu 2008 zespół 
opublikował podsumowa-
nie raportu, którego celem 
jest niezależne zbadanie li-
teratury naukowej i ocena 
przyczyn zmian klimatu. 
W podsumowaniu raportu 

zawarte są krytyczne uwagi 
w stosunku do IPCC. 

IPCC jest finansowana 
przez rządy. NIPCC takiego 
fi nansowania nie ma. Mimo 
że np. premier Czech Vaclav 
Klaus proponował, aby oba 

zespoły odpowiednio dofi nan-
sować, a następnie skonfron-
tować wyniki ich prac.

Gidziński zaznacza, że co 
do tezy, że klimat ociepla się, 
nie ma pomiędzy obiema 
grupami naukowców różni-
ca. Różnią się pomiędzy sobą 
ocenami na temat tego, co jest 
przyczyną ocieplenia.

Zdaniem Gidzińskiego 
ryzykowne, kosztowne i wąt-
pliwe są technokratyczne 
projekty oddziaływań na kli-
mat polegające np. drastycz-
nej redukcji emisji CO

2
 czy 

składowaniu CO
2
 w złożach 

geologicznych itp. Wobec wąt-
pliwości związanych z „poli-
tyką klimatyczną” swobodna 
wymiana i weryfi kacja wyni-
ków badań, w tym zwłaszcza 
nieograniczony dostęp do 
danych meteorologicznych, 
stanowią warunki obiektyw-
nego rozwiązania istniejących 
problemów – podsumowuje 
Gidziński.

OPRAC POD

G
łosowanie roz-
poczęło się w 
ubiegły czwar-
tek. Z uwagi na 
to, że pracowni-

cy mogą brać w nim udział 
jedynie w trakcie 20-minu-
towej przerwy śniadanio-
wej, głosowanie potrwa co 
najmniej do końca tego ty-
godnia. – Zainteresowanie 
załogi jest bardzo duże. Do 
tej pory przeprowadziliśmy 
głosowanie na dwóch zmia-
nach. W niektórych wydzia-
łach, sądząc po listach, w re-
ferendum wzięło już udział 
ponad 90 proc. załogi. Myślę, 
że już teraz ogólna frekwencja 
przekroczyła 50 proc. – mówi 
Mateusz Gruźla, przewodni-
czący Solidarności w Denso 
Thermal Systems.

Na karcie do głosowania 
pracownicy odpowiadają na 
pytanie dotyczące popar-
cia postulatów płacowych 
Solidarności oraz przepro-
wadzenia akcji strajkowej, 
jeżeli postulaty te nie zostaną 
spełnione. – To chyba pierw-
sze referendum w historii 
naszego zakładu, ale ludzie 
wiedzą, że jeżeli nie zagłosują, 
to sami sobie zrobią krzyw-
dę – ocenia szef zakładowej 
Solidarności.

W czasie dotychczaso-
wych negocjacji w ramach 
sporu zbiorowego kierowni-
ctwo spółki odpowiedziało 
na postulaty płacowe stro-
ny społecznej propozycją 
średniej podwyżki o 150 zł 
brutto oraz wprowadzeniem 

premii frekwencyjnej w wy-
sokości 80 zł. 

– To w najmniejszym stop-
niu nie zaspokaja oczeki-
wań załogi. Większość pra-
cowników produkcyjnych 
dostałaby ok. 120 zł brutto. 

Dodatkowo w naszej fi rmie 
ok. 200 pracowników ma 
umowy na czas określony, a 
co za tym idzie, niższe stawki, 
więc dostaliby jeszcze mniej. 
Także dodatek frekwencyjny 
jest naszym zdaniem nie do 
zaakceptowania. Nie można 
karać pracownika za to, że za-
chorował, bo to przecież nie 
zależy od niego. Taki dodatek 
funkcjonował u nas w nieco 
innej formie w zeszłym roku, 
co poskutkowało tym, że lu-
dzie przychodzili do pracy na 
antybiotykach, żeby nie stracić 

premii. Od oceniania stanu 
zdrowia pracowników jest 
lekarz i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, a nie pracodaw-
ca – zaznacza Gruźla. 

Denso Thermal Systems 
produkuje deski rozdzielcze 
oraz podzespoły do wszyst-
kich modeli samochodów 
produkowanych w Fiat Auto 
Poland. Spółka zatrudnia ok 
500 osób. Średnie zarobki 
pracowników produkcyj-
nych wynoszą ok 1600 – 
1700 zł netto.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

6 maja ruszają negocjacje 
dotyczące wysokości bonusu 
dla pracowników gliwickiej 
fabryki General Motors Ma-
nufacturing Poland między 
kierownictwem spółki i za-
kładową Solidarnością.

Bonus pozwoli chociaż w 
niewielkim stopniu zrekom-
pensować drastyczny wzrost 
kosztów utrzymania i cen pod-
stawowych artykułów, który 
obserwujemy w naszym kraju 
od początku roku – mówi Ma-
riusz Król, szef Solidarności w 
gliwickim Oplu.

Jednocześnie przewodni-
czący zaznacza, że rosnące ceny 
nie są jedynym uzasadnieniem 
związkowych postulatów 
dotyczących bonusu. – W 
kwietniu wyprodukowali-
śmy w naszej fabryce 1,5-mi-
lionowe auto. Zawsze przy 
takich okazjach pracownicy 
otrzymywali jakąś nagrodę. 
Dodatkowo rozpoczęliśmy 
produkcję nowej Astry IV, 
tych przesłanek jest więc 
kilka – podkreśla Król.

Bonus to efekt starań za-
kładowej Solidarności, która 

w lutym interweniowała w tej 
sprawie u kierownictwa GM 
Europe. – W lutym wysłali-
śmy pismo do europejskie-
go kierownictwa koncernu 
w sprawie bonusu, zniżek 
na samochody dla pracow-
ników oraz umów na czas 
nieokreślony. W połowie 
marca otrzymaliśmy odpo-
wiedź, w której przychylnie 
odniesiono się do naszych 
postulatów – tłumaczy prze-
wodniczący.

 Oprócz wypłaty bonu-
su związkowcom udało się 
uzyskać korzystne zniżki 
dla pracowników na zakup 
nowych samochodów dla 
pracowników GMMP, osób 
zatrudnionych przez agencje 
pracy tymczasowej, a także 
załogi spółki Ispol z Tychów. 
– Dodatkowo, na czym bar-
dzo nam zależało, kolejni 
pracownicy Opla otrzymali 
umowy na czas nieokreślo-
ny. W lutym umowy na stałe 
dostało ok. 70 osób, do końca 
roku otrzyma je kolejne 120 
– dodaje Mariusz Król.

KAR

Referendum w Denso
W tyskiej fi rmie Denso Thermal Systems produkującej podzespoły dla Fiata 
trwa referendum strajkowe. Zakładowa Solidarność domaga się 500 zł podwyżki 
dla każdego pracownika. Od końca marca w spółce trwa spór zbiorowy na tle płacowym.

Bonus dla załogi 
gliwickiego Opla

Dwie hipotezy na temat przyczyn zmian klimatu
(streszczenie wystąpienia Zbigniewa Gidzińskiego, członka Stowarzyszenia Klimatologów Polskich, podczas posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w Istebnej, 14 kwietnia 2011 roku)

Denso Thermal Systems wytwarza deski rozdzielcze oraz podzespoły do wszystkich modeli samochodów 
produkowanych w Fiat Auto Poland

Materiał z prezentacji Zbigniewa Gidzińskiego

Ludzie wiedzą, że 
jeżeli nie zagłosują, 
to sami sobie 
zrobią krzywdę – 
mówi Gruźla.

Produkcja nowej Astry IV to jedna z kilku przesłanek bonusu

Foto: TŚD

Foto: internet
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Reklama

Rozwiązanie krzyżówki: 
Kto wszystkim ustępuje z drogi ten i z kładki musi

SUDOKU
Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w tym samym wierszu, w tej samej 
kolumnie, oraz w każdym oznaczonym sektorze 3x3 kratki, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra.
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Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia...:

§

Msza 
w intencji 
Marka
13 maja o godz. 
18.00  w Sanktua-
rium Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
Dąbrowie Górniczej-
Strzemieszycach od-
prawiona zostanie 
msza święta w inten-
cji 7 rocznicy śmierci 
naszego Kolegi Marka 
Mirynowicza. 

Do udziału w nabo-
żeństwie zapraszamy 
związkowców oraz 
poczty sztandaro-
we. 

Komisje nieposiadające numeru Regon 
i NIP oraz nieskładające aktualnej 
ankiety informacyjnej, analizy skła-
dek, nie otrzymają potwierdzenia 
rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych 
terminach składania sprawozdań w 
urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia 

uchwały zatwierdzającej sprawozdania 
(bilans, rachunek wyników, informacja dodat-
kowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 
marca 2011 roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, 
sprawozdania) składa się do 10 dni od daty 
uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 
2011 roku, CIT-8, CIT-8/O, należało składać do 
31 marca 2011 roku; pozostałe sprawozdania 
składa się do 10 dni od daty uchwały, ale nie 
później niż do 30 czerwca 2011 roku.

Termin składania do ZR analizy składek 
za rok 2010 upłynął 31 marca 2011 r.

Więcej informacji: Halina Murzyn – pok. 112, 
tel. 32 353 84 25 wew. 112.

Zarząd Regionu na swojej stronie www.
solidarnosckatowice.pl, udostępnił do po-
brania druki bilansu, rachunku wyników, 
informacji dodatkowej – załączniki do 
CIT-8 oraz inne (zakładka: Do pobrania/
Druki fi nansowe).

Teresa Faber, 
Główna Księgowa Zarządu Regionu

 Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

28 kwietnia w wieku zaledwie 43 lat
po krótkiej chorobie 

odszedł od nas 

LESZEK SOBECZEK – „MISIEK”,
kierowca górniczej Solidarności,

oddelegowany do pracy związkowej 
z Południowego Koncernu Węglowego 

z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie.
Był oddanym pracownikiem i związkowcem 

oraz znakomitym kolegą. 
Będzie nam bardzo brakować jego życzliwości, 

odwagi i pogody ducha.

Wyrazy najgłębszego współczucia i wsparcia

Rodzinie i Bliskim 
składa Dominik Kolorz

szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności 
oraz przewodniczący Sekcji Krajowej 

Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

Z ogromnym żalem pożegnaliśmy 

wspaniałego Związkowca i Kolegę 

LESZKA SOBECZKA
Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim
w imieniu koleżanek i kolegów z Regionalnego Sekretariatu 

Przemysłu Metalowego NSZZ Solidarność

składa przewodniczący Krzysztof Piętak

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość 
o przedwczesnej śmierci

 
LESZKA SOBECZKA,

kierowcy górniczej Solidarności,
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J estem nauczycielem 
dyplomowanym. Jakie 
jest minimalne wyna-
grodzenie nauczycie-
la dyplomowanego w 

2011 roku?
Kwestie wynagrodzenia 

dla nauczycieli regulują 
przepisy rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 14 lipca 2010 r. 
zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania 
dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 131, 
poz. 885), które obowią-
zuje od 1 września 2010 
r. Rozporządzenie to jest 
rozporządzeniem wyko-
nawczym do ustawy Karta 
nauczyciela. Minimalne 
stawki wynagrodzenia 
zasadniczego określone 
zostały w załączniku do 
rozporządzenia.

Stawki te od 1 września 
2010 roku wynoszą:
1. Nauczyciel stażysta: 

–  Tytuł zawodowy ma-
gistra z przygotowa-

niem pedagogicznym 
– 2039 zł. 

– Tytuł zawodowy magi-
stra bez przygotowania 
pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygo-
towaniem pedagogicz-
nym – 1794 zł. 

– Tytuł zawodowy licen-
cjata (inżyniera) bez 
przygotowania peda-
gogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego ko-
legium języków ob-
cych – 1584 zł. 

– Pozostałe wykształ-
cenie – 1363 zł. 

2. Nauczyciel kontrak-
towy: 
– Tytuł zawodowy ma-

gistra z przygotowa-
niem pedagogicznym 
– 2099 zł. 

– Tytuł zawodowy ma-
gistra bez przygoto-
wania pedagogiczne-
go, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) 
z przygotowaniem pe-
dagogicznym – 1838 
zł. 

– Tytuł zawodowy licen-
cjata (inżyniera) bez 
przygotowania peda-

gogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego ko-
legium języków ob-
cych – 1622 zł. 

– Pozostałe wykształ-
cenie – 1393 zł. 

3. Nauczyciel mianowa-
ny: 
– Tytuł zawodowy ma-

gistra z przygotowa-
niem pedagogicznym 
– 2383 zł. 

– Tytuł zawodowy ma-
gistra bez przygoto-
wania pedagogiczne-
go, tytuł zawodowy 
licencjata (inżyniera) 
z przygotowaniem pe-
dagogicznym – 2077 
zł. 

– Tytuł zawodowy licen-
cjata (inżyniera) bez 
przygotowania peda-
gogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego ko-
legium języków ob-
cych – 1822 zł. 

– Pozostałe wykształ-
cenie – 1552 zł. 

4. Nauczyciel dyplomo-
wany: 
– Tytuł zawodowy ma-

gistra z przygotowa-

niem pedagogicznym 
– 2799 zł. 

– Tytuł zawodowy magi-
stra bez przygotowania 
pedagogicznego, tytuł 
zawodowy licencjata 
(inżyniera) z przygo-
towaniem pedagogicz-
nym – 2437 zł. 

– Tytuł zawodowy licen-
cjata (inżyniera) bez 
przygotowania peda-
gogicznego, dyplom 
ukończenia kolegium 
nauczycielskiego lub 
nauczycielskiego ko-
legium języków ob-
cych – 2130 zł. 

– Pozostałe wykształ-
cenie – 1807 zł. 

Jak widać z powyższego, 
wysokość stawek uzależ-
niona jest od posiadanego 
przez nauczyciela poziomu 
wykształcenia.

Z powyższego wynika 
także, że stawka wynagro-
dzenia zasadniczego dla na-
uczyciela dyplomowanego 
od 1 września 2010 r. może 
wynosić od 1807 zł do 2799 
zł (w przypadku nauczycieli 
z tytułem zawodowym ma-
gistra z przygotowaniem 
pedagogicznym).

Tekst pochodzi z serwisu
prawo-pracy.pl.

Ile wynosi wynagrodzenie 
nauczyciela dyplomowanego?

Komunikat dla Komisji Zakładowych



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

KATOWICE 05.05.2011 |  Nr 18/2011  www.solidarnosckatowice.pl8
A MNIE to pasjonuje

Leszek Tokarz, 23-letni 
górnik z kopalni Knurów i 
związkowiec z Solidarno-
ści, stoczył ok. 140 walk 
na bokserskim ringu. 110 
z nich zakończył zwycię-
stwami.

Boksować zaczął w wieku 
13 lat. Po niespełna roku 
treningów wziął udział w 
Mistrzostwach Polski Mło-
dzików i wygrał, chociaż 
nikt na niego nie stawiał.

 – Czterokrotny mistrz 
Śląska, trzykrotny mistrz 
Pucharu Polski, dwukrot-
ny brązowy medalista mi-
strzostw kraju, wicemistrz 
Polski młodzieżowców i 
dwukrotny mistrz Polski 
– wylicza swoje sukcesy 
Leszek Tokarz.

W wieku 19 lat stanął 
przed dylematem: bokso-
wać czy szukać pracy, by 
odciążyć rodziców. Bo Le-
szek ma trzech braci, rów-
nież bokserów. Najstarszy 
jest policjantem, dwóch 
pozostałych postanowiło 
wraz z nim szukać zatrud-
nienia. Wiceprezes klubu 
bokserskiego Krzysztof 
Leśniowski i przewodni-
czący Solidarności w ko-
palni Knurów, poinfor-
mował ich, że kopalnia 
potrzebuje ludzi do pracy. 
Wszyscy zostali przyjęci i 
zaraz też, podobnie jak ich 
ojciec zatrudniony w tym 
samym zakładzie, zapisali 

się do Solidarności. – Nie 
wyobrażaliśmy sobie, że 
możemy nie należeć do 
związku – przyznaje Le-
szek Tokarz. 

Chociaż z pracy w ko-
palni był bardzo zadowo-
lony, to tęsknił za boksem. 
Naprzeciw wyszedł mu 
brat, który założył klub 
bokserski Sparta Knurów. 
Tam, po godzinach pracy 
Leszek realizuje się w cha-
rakterze trenera, szkoląc 
m.in. najmłodszego z braci 
Tokarzy. – A kierownictwo 
kopalni wyraziło zgodę, 
bym pracował tylko na 
pierwszej zmianie – cieszy 
się Leszek Tokarz. 

W jego przygodę z bok-
sem wpisane są również 
walki stoczone zagranicą. 
Niezapomniany pozostanie 
turniej w Kosowie. – W hali 
sportowej wszyscy kibice 
palili papierosy. Podczas 
jednej z walk zgasło światło. 
Na wznowienie dostawy 
prądu trzeba było czekać 
dwie godziny. Mimo tych 
warunków wygrałem i 
zostałem najlepszym za-
wodnikiem – wspomina 
Leszek Tokarz.

Rodzice mają powody 
do dumy z Leszka i z pozo-
stałych synów, bo wszyscy, 
tak w boksie, jak i w życiu, 
kierują się najlepszymi, 
sportowymi zasadami.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Handlowa Solidarność za-
mierza zainicjować kampa-
nię społeczną, skierowaną 
przeciwko agresji klientów 
sieci handlowych w stosun-
ku do ich pracowników. W 
ulotkach związkowcy będą 
informować społeczeństwo 
o powodach spadku obsługi 
jakości klienta, a także o 
warunkach, w jakich pracują 
zatrudnieni w marketach. 

Solidarność zwraca uwagę, 
że od kilku lat, pod preteks-
tem kryzysu, sieci handlowe 
maksymalnie ograniczają 
zatrudnienie pracowników. 
Redukcja stanowisk pracy w 

marketach powoduje znacz-
ny spadek jakości obsługi 
klienta. Pracownicy są mak-
symalnie obciążeni obowiąz-
kami, przemęczeni, a klienci 
coraz częściej niezadowoleni 
z ich usług. 

– Nasila się ich agresja, 
najczęściej słowna. Oni nie 
wyżywają się na prezesach 
czy dyrektorach, tylko na 
pracownikach, którym cięż-
ko się bronić, bo obwiązuje 
ich zasada „klient nasz pan”. 
Agresja fizyczna na razie 
stanowi znikomy procent, 
ale np. doszło do sytuacji, że 
kasjerka z marketu została 

obrzucona przez klienta bi-
gosem – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący handlowej 
Solidarności.

Związkowcy porównali 
obciążenie pracą w tej samej 
sieci handlowej w Polsce i w 
Niemczech. Okazało się, że 
pracownik z polskiego skle-
pu dźwiga dziennie ponad 
900 kg towaru, a niemiecki 
300 kg.

Handlowa Solidarność 
liczy, że kampania społeczna 
przeciwko agresji klientów 
okaże się równie skuteczna, 
jak coroczne akcję związkow-
ców mające na celu ograni-

czenie czasu pracy w Wielką 
Sobotę i Wigilię.

– Powodzenie tych akcji 
daje nadzieję, że uda nam 
się również uświadomić 
konsumentom, że za ladą 
też stoi człowiek, z podobną 
jak oni wrażliwością i god-
nością. Już same warunki 
pracy pracowników mar-
ketów i ich wynagrodzenia 
poniżej średniej krajowej 
są na tyle uwłaczające, że 
nie chcielibyśmy znosić 
dodatkowych upokorzeń 
ze strony klientów – mówi 
Alfred Bujara. 

BG

T
o dla mnie bardzo 
ważne. Bez pomocy 
związku nie miał-
bym możliwości 
wystartować w za-

wodach. Mam nadzieję, że 
doświadczenie, które tam 
zdobędę, zaprocentuje w 
przyszłości – mówi Łukasz 
Kubiak. Podkreśla, że udział 
w Pucharze Świata to dla 
niego ogromne wyzwanie. 
W zawodach wezmą udział 
silne ekipy z Rosji, Ukrainy 
i Białorusi.

Łukasz skończył 28 lat. Od 
15-tego roku życia trenuje ta-
ekwon-do ITF które wciąż po-
zostaje jego największą pasją. 
– To przepiękna dyscyplina, 
tutaj każdy może znaleźć coś 
dla siebie – przekonuje. Inne 
sporty walki traktuje jak od-
skocznię i szansę na zdoby-
wanie nowych umiejętności. 
Za sobą ma już nawet debiut 
na bokserskim ringu.

2011 rok należy do najbar-
dziej intensywnych w jego 
sportowej karierze. W lutym, 
po dwóch latach przerwy, 
z sukcesem wystartował w 
Pucharze Polski w taekwon-
do, zdobywając dwa brązo-
we medale. W marcu wziął 
udział w mistrzostwach Pol-
ski w kick-boxingu low-kick, 
gdzie wywalczył tytuł mistrza 
Polski w kategorii do 57 kg, 
wygrywając przed czasem 
dwie kolejne walki. Kilka 
tygodni później w Bańskiej 
Bystrzycy na Słowacji gładko 
pokonał mistrza Euroligi z se-
zonu 2009-2010. – To bardzo 
cenne zwycięstwo. Z rundy 
na rundę rozwijałem skrzyd-
ła – podkreśla Kubiak.

14 maja weźmie udział w 
walce o pas mistrza Euroligi. 
– Liczę, że już z tym pasem 

pojawię na Węgrzech. Mam 
nadzieję, że podczas tej nie 
będzie kontuzji – dodaje. 

Cały czas intensywnie tre-
nuje. W ciągu kilku najbliż-
szych miesięcy weźmie udział 
w kilku zawodach mistrzostw 
Polski w różnych sportach 

walki. Planuje również start 
w mistrzostwach Polski w 
taekwon-do ITF. Ma świado-
mość, że od tego, jak się zapre-
zentuje, zależy jego udział w 
mistrzostwach Europy.

Łukasz jest górnikiem w 
kopalni Jankowice w Rybni-
ku. Od początku pracy należy 
do zakładowej Solidarności. 
Tradycje związkowe przejął 
po ojcu, który również praco-
wał w rybnickiej kopalni. Do 
walk staje z logo Solidarności. 
Na pomoc związku mógł już 
liczyć w przeszłości. Przy-
znaje, że taekwon-do i inne 

sporty walki są wciąż słabo 
wspierane, a zawodnicy sami 
muszą szukać wsparcia, aby 
móc się rozwijać. Nie mają też 
bogatych tradycji, chociaż z 
roku na rok przyciągają coraz 
więcej dzieci i młodzieży. Ma 
nadzieję, że z czasem będzie 
się to zmieniać, bo taekwon-
do to niezwykle widowiskowa 
sztuka walki. Dużo zależy tu 
od zainteresowania sporto-
wych stacji telewizyjnych tą 
dyscypliną. Gdy pojawia się 
zainteresowanie mediów, po-
jawiają się też sponsorzy.

AGA, POD 

Dzięki wsparciu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Łukasz Kubiak 
weźmie udział w Pucharze Świata w formule K-1 Rules. Organiza-
torem pucharu jest WAKO. Zawody rozpoczną się 18 maja na Węgrzech.

Wystartuje z logo 
Solidarności

Łukasz Kubiak oprócz taekwon-do, Muay Thai i kick boxingu, w których osiągnął już wymierne sukcesy, 
próbuje sił także w innych sportach walki

Taekwon-do to 
przepiękna dyscyplina, 
tutaj każdy może 
znaleźć coś dla 
siebie.

Za ladą to też człowiek
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Bokser z kopalni Knurów

Leszka Tokarza na ringu zawsze interesował boks techniczny 
i ciekawe kombinacje ciosów

Z okazji Dnia Hutnika 
życzę wszystkim pracownikom branży

sukcesów zawodowych, 
pomyślności w życiu osobistym 

oraz nieustannego wsparcia 
Waszego Patrona św. Floriana.

Krzysztof Piętak,
przewodniczący

Regionalnego Sekretariatu Przemysłu 
Metalowego NSZZ Solidarność 
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