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Dominik Kolorz: Nie można 
prowadzić dialogu bez obecności 
drugiej strony. 
» STRONA 3

Przemysław Kowalski: Jeden 
pracownik nie jest w stanie unieść 
kanapy i wydać ją klientowi. 
» STRONA 5

Od kilku tygodni w spół-
ce ADM Chorzów Stary 
działa Solidarność. Pra-
cownicy założyli orga-
nizację związkową, bo 
chcą bronić swoich in-
teresów. Związek powstał 
też w Miejskim Domu Kul-
tury „Bogucice Zawodzie”. 
– Dzisiaj pracujemy, jutro 

możemy dostać wypowiedze-
nia. Samodzielnie nie mamy 
żadnego przebicia, ale po-
przez związek jesteśmy sil-
niejsi, możemy wspierać się 
nawzajem – mówi Krystian 
Utkowski, jeden z założycieli 
związku w MDK „Bogucice 
Zawodzie”.
» STRONA 6

ROZWÓJ ZWIĄZKU

Bo to silna organizacja

Z 
prognozy wynika, 
że w Funduszu 
Ubezpieczeń Spo-
łecznych, którym 
zarządza ZUS, 

łącznie na wypłatę wszyst-
kich świadczeń zabraknie 
325,7 mld zł. To ponad 65 
mld rocznie. W komentarzu 
do raportu ZUS podkreślił, 
że sytuacja będzie coraz 
gorsza. – Istotny wpływ 
na deficyt ma wolniejszy 
wzrost liczby ubezpieczo-
nych, a nawet ich spadek 
oraz znaczny wzrost liczby 
osób pobierających emery-
tury. Jest to związane z osią-
ganiem wieku emerytalnego 
przez osoby urodzone po 
1948 roku i z przechodze-
niem na emerytury osób z 
wyżu demograficznego po 
II wojnie światowej – po-
informował ZUS.

Krótkowzroczność rządu 
Zapewnienie pieniędzy na 
świadczenia emerytalno
-rentowe należy do obo-
wiązków państwa, ale jak 
na razie jedynym sposobem 
łatania dziury w systemie 
emerytalnym, jest powięk-
szanie zadłużenia. A to roś-
nie w nieubłaganym tempie. 
Licznik długu publicznego 
pokazuje już ponad 896 
mld złotych. Tylko w ciągu 
roku wzrósł o 95,8 mld zł, a 
w przeliczeniu na jednego 
Polaka o 2520 zł. Oznacza 
to, że zadłużenie każde-
go z nas wynosi już 21,5 

tys zł. Jak poinformował 
Dziennik Gazeta Prawna, 
każda osoba zatrudniona 
poza rolnictwem dopłaca 
do dziury w ZUS ponad 3 
tysiące rocznie. 

Niezbędne są więc roz-
wiązania prowadzące do 
fi nansowania emerytur w 
większej części ze składek, a 
nie zabiegi odkładające ten 
problem w czasie. Tymcza-
sem działania podejmowa-
ne przez rząd mają jedynie 
charakter doraźny. 

Jednym z największych 
błędów było sięgnięcie po 
Fundusz Rezerwy Demo-
grafi cznej (FRD) na wypłatę 
bieżących świadczeń. W tym 
roku FRD zostanie uszczu-
plony o 4 mld zł. Podobne 
działania rząd podjął w 
ubiegłym roku, kiedy to aż 
7,5 mld zł gromadzonych 
na czarną godzinę powędro-
wało na emerytury.

Fundusz Rezerwy Demo-
grafi cznej został utworzony 
w 1999 roku w ramach refor-

my emerytalnej. Ustalono 
wówczas, że na FRD będzie 
przekazywany 1 proc. pod-
stawy wymiaru składek eme-
rytalnych. Gromadzone w 
ten sposób pieniądze miały 
stanowić zabezpieczenie 
wypłaty emerytur dla po-
kolenia dzisiejszych czter-
dziestolatków. Utworzenie 
FRD było odpowiedzią na 
pojawiające się już wówczas 
prognozy demograficzne 
mówiące o starzeniu się 
społeczeństwa.

Elementarna sprawiedliwość 
emerytalna
Przy okazji niedawnych 
wyborów parlamentarnych 
okazało się, że prokurator w 
stanie spoczynku otrzymuje 
nawet 15 tys. zł emerytury. 
Świadczenie emerytalne tej 
grupy zawodowej zbliżone 
jest do wielkości pobieranego 
wynagrodzenia. O pewnym 
znanym agencie czy sędziach 
zasłużonych w poprzednim 
systemie, może już lepiej nie 
wspominać.

Kolejnym, wciąż nieroz-
wiązanym problem jest ubez-
pieczenie rolników. Szef 
doradców premiera Michał 
Boni poinformował kilka dni 
temu, że od 4 lutego obowią-
zywać będzie przejściowe 
rozwiązanie dotyczące skład-
ki rolników na ubezpiecze-
nie zdrowotne. Zostało ono 
wymuszone przez Trybunał 
Konstytucyjny, który stwier-
dził niezgodność przepisów 
dotyczących ubezpieczenia 
zdrowotnego rolników z 
konstytucją. TK orzekł, że 

składkę zdrowotną należy 
powiązać z sytuacją docho-
dową rolników i wyznaczył 
15 miesięcy na poprawienie 
przepisów.

Demografi a, głupcze
Wśród pomysłów na uzdro-
wienie systemu emerytalno
-rentowego niezmiennie 
pojawiają się: wydłużenie 
wieku emerytalnego, zrów-
nanie wieku emerytalnego 
kobiet i mężczyzn oraz usta-
lenie nowych zasad określe-
nia emerytury minimalnej. 
Argument, że powinno się 
rodzić więcej dzieci słyszy-
my niestety coraz rzadziej. 
Zdaniem socjologów brak 
polityki prorodzinnej pań-
stwa jest tutaj tylko jednym z 
problemów. Poważniejszy to 
zmiana trendów kreowanych 
przez zachodni indywidua-
lizm. – Mamy do czynienia 
z takimi trendami cywiliza-
cyjno-kulturowymi, które 
można korygować tylko w 
niewielkim stopniu. Pokazuje 
to przykład państwa polskiego, 
które poprzez becikowe czy 
inne formy pomocy, chciało 
zwiększyć chęć do posiada-
nia dzieci, ale problem nie 
został rozwiązany. Nikt nie 
chce posiadać większej liczby 
dzieci, tylko dlatego, że kal-
kuluje mu się to ze względów 
podatkowych – przekonuje 
socjolog dr Krzysztof Łęcki 
z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Najnowsze analizy wpływów i wydatków ZUS nie pozostawiają złudzeń. W latach 2013-2017 na wypłatę 
emerytur zabraknie 239 miliardów złotych. Okazuje się, że cięcia w OFE, którym sprzeciwiała się 
Solidarność, były drogą donikąd.

Rosną długi ZUS

ZUS podkreśla, że sytuacja będzie coraz gorsza. Może trzeba będzie sprzedać pałace?

Jednym z 
największych 
błędów było 
sięgnięcie po 
Fundusz Rezerwy 
Demografi cznej 
na wypłatę 
bieżących świadczeń.

Foto: wikipedia.pl

2 listopada prezydent By-
tomia zapewnił przedsta-
wicieli związków zawodo-
wych, że dołoży wszelkich 
starań, aby konfl ikt do-
tyczący jego negatywnej 
opinii do planu ruchu ko-
palni Bobrek-Centrum zo-
stał rozwiązany w duchu 
dialogu. 

– Czekamy na szybką reali-
zację tej zapowiedzi. Czasu 
zostało niewiele, wierzymy 
jednak, że uda się problem 
rozwiązać – powiedział po 
spotkaniu Marek Klemen-
towski, wiceprzewodniczą-
cy Solidarności w kopalni 
Bobrek-Centrum.
» STRONA 4

GÓRNICTWO

Krok do porozumienia

W przededniu jubileu-
szu listonosz przyniósł 
mu paczkę od krajo-
wych władz Solidarno-
ści. Wzruszony pan Józef 
nawet nie przypuszczał, 
że w Gdańsku będą o nim 
pamiętać. Przesyłki nie 
otworzył od razu. – Naj-
pierw modlę się w inten-

cji nadawcy – mówi Józef 
Kula. Rano, w dniu swoich 
urodzin, pan Józef poszedł 
do kościoła w Suszcu. Po 
powrocie do domu zasko-
czony odebrał telefoniczne 
życzenia od Piotra Dudy, 
szefa Komisji Krajowej Soli-
darności 
» STRONA 12

JUBILEUSZ

Osiemdziesiątka Józefa Kuli
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TRZY pytania
Robert Warwas, wiceprzewodniczący Solidarności w Tauron 
Polska Energia

Pomogli mi ludzie z Solidarności
Jak Pan ocenia swój start w niedaw-
nych wyborach parlamentarnych?

– Sądzę, że to był dobry start tym 
bardziej, że w wyborach brałem udział 
po raz pierwszy. Postawiłem na bezpo-
średnią, szybką kampanię wyborczą. 
Jak na tak spontaniczną akcję osiąg-
nąłem całkiem niezły wynik. Poparło 
mnie 4,5 tys. wyborców. 
Na czyją pomoc mógł Pan liczyć?

– Przede wszystkim pomogli mi lu-
dzie z Solidarności, m.in. organizując 
wyborcze spotkania z przedstawicielami 
komisji zakładowych w kilku miastach. 
Tam oni byli moimi przewodnikami. 
W trakcie kampanii bardzo mocno 
wspierał mnie Zbigniew Piątek, prze-
wodniczący Terenowej Sekcji Proble-
mowej NSZZ Solidarność w Dąbrowie 
Górniczej. Pomagał mi, mimo że też 
startował w wyborach parlamentarnych. 
Organizowaliśmy wspólne wyborcze 
spotkania i akcje. Konkurowaliśmy ze 
sobą, ale na zasadzie zdrowej rywa-
lizacji. Cenne wsparcie otrzymałem 
też od Małgorzaty Benc, kierownika 
Biura Terenowego w Zawierciu oraz od 
Waldemara Sopaty, przewodniczącego 
Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ 

Solidarność w Jaworznie. Wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuję za okazaną 
pomoc. Moja dotychczasowa działal-
ność społeczno-polityczna miała bar-
dzo lokalny zasięg, ale dzięki wsparciu 
kolegów z Solidarności rozszerzyłem 
ją na kilka miast. Zrobiliśmy kawał do-
brej roboty. Miałem również możliwość 
zaprezentowania swojego programu 
wyborczego na łamach Tygodnika 
Śląsko-Dąbrowskiego, za co jestem 
ogromnie wdzięczny. 

Teraz z pewnością powrócił Pan do 
aktywnej działalności związkowej i 
społeczno-politycznej? 

– Kontynuuję swoją działalność związ-
kową w Tauron Polska Energia, mającą na 
celu ochronę praw i interesów pracowni-
czych. Zamierzam ściśle współpracować ze 
Śląsko-Dąbrowską Solidarnością i uczest-
niczyć w związkowych szkoleniach, bo 
mam świadomość, że przede mną jeszcze 
długa droga do poszerzenia kompetencji, 
umiejętności i doświadczenia. To bardzo 
ważne dla lepszego wywiązywania się ze 
swoich zadań. Będę również aktywizo-
wać młodych ludzi do działań społecz-
nych, do powalczenia o swoje szanse. 
Już teraz współpracuję z grupą takich 
właśnie osób, które staram się zainte-
resować sprawami publicznymi. Będę 
też kontynuował działalność w stowa-
rzyszeniu „Dąbrowiak”, sprowadzającą 
się m.in. do informowania na naszym 
portalu internetowym o wszystkich 
działaniach podejmowanych w Zagłębiu 
Dąbrowskim, a zwłaszcza w Dąbrowie 
Górniczej. Zamierzamy tam również 
nagłaśniać przykłady łamania praw pra-
cowniczych w naszym regionie.
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Moja dotychczasowa 
działalność społeczno-
polityczna miała 
bardzo lokalny zasięg, 
ale dzięki wsparciu 
kolegów z Solidarności 
rozszerzyłem ją na 
kilka miast. Zrobiliśmy 
kawał dobrej roboty.

LICZBA tygodnia

93    
lata temu 11 listopada 1918 roku po 123 
latach zaborów Polska odzyskała niepodle-
głość. Tego dnia Rada Regencyjna przekaza-
ła władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. 
Rozpoczęto przygotowania do powołania ko-
alicyjnego rządu. W jego skład weszli przed-
stawiciele polskich stronnictw politycznych. 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem 
narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 
roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu nie-
podległości. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej obchodzono go tylko dwa razy - w roku 
1937 i 1938. Podczas okupacji hitlerowskiej 
ofi cjalne świętowanie Dnia Niepodległości 
było niemożliwe. W okresie PRL święto 11 li-
stopada zostało zniesione. Dzień Niepodległo-
ści przywrócony został ustawą Sejmu w 1989 
roku. W III Rzeczpospolitej to najważniejsze 
święto narodowe Polski. 

WIEŚCI z gospodarki
» EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OBNIŻYŁ STOPY procen-
towe o 25 pkt bazowych. W uzasadnieniu tej decyzji nowy szef 
Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi poinformował, 
że należy się spodziewać spowolnienia gospodarczego w strefi e 
euro. – Za spowolnienie gospodarcze odpowiadają silne napięcia 
na rynku fi nansowym. A te są pochodną dużej niepewności co do 
tego, jak niektóre kraje ze strefy euro poradzą sobie z kryzysem 
zadłużenia – uważa nowy szef EBC. A u nas wszyscy zajmują się 
kapitanem Wroną. Wiemy o nim prawie wszystko. Wiemy nawet, 
co kapitan zjada na drugie śniadanie we wtorki. 

» WSKAŹNIK BEZROBOCIA WŚRÓD LUDZI MŁODYCH po-
większył się w zależności od regionu o 1 – 3 proc. i wynosi już 27 
– 30 proc. – alarmuje Dziennik Gazeta Prawna. Liczba młodych 
bezrobotnych wzrasta zwłaszcza w tych obszarach, w których stopa 
bezrobocia jest i tak najwyższa. Większość nowych bezrobotnych 
to tegoroczni absolwenci, którzy po wakacjach zgłosili się do 
Powiatowych Urzędów Pracy.
Zdaniem socjologów trudności z podjęciem pracy zaraz po ukoń-
czeniu szkoły średniej czy studiów wyższych, mogą się przedłużać 
w czasie i prowadzić do wykluczenia społecznego. W Polsce dużo 
łatwiej zostać wykluczonym niż w np. w Niemczech, gdzie zasiłki 
są wyższe. – Demografowie biją na alarm. Ludzie wyrzuceni poza 
nawias nie zakładają rodzin i nie rodzą dzieci – czytamy w DGP.
Poważny problem wśród ludzi młodych stanowi też praca na czar-
no, oznaczająca brak możliwości korzystania z systemu ubezpie-
czeń oraz lat pracy do emerytury. Ale to wszystko mały pikuś. 
W mediach królują dużo ważniejsze tematy np. ziobryści, a także 
ziobryści no i jeszcze ziobryści. 

» KILKA DNI TEMU Międzynarodowa Organizacja Pracy opubli-
kowała raport, z którego wynika, że bezrobocie staje się proble-
mem ogólnoświatowym. Już 200 mln ludzi na całym świecie 
pozostaje bez pracy. – Jeżeli rządy nie wesprą przedsiębiorców, 
bezrobocie jeszcze się pogłębi i wróci recesja większa niż w 2009 
roku – ostrzega MOP.
W najbliższych miesiącach świat czeka dramatyczny wzrost bezrobo-
cia. Kryzys zmusza fi rmy do obniżki kosztów. Większość cięć fi rmy 
już zrobiły w latach 2009-2010. Teraz nie mają wyboru. Będą mu-
siały zwalniać, a to grozi większą recesją niż w 2009 roku – czytamy 
w raporcie MOP. Ale może kapitan Wrona wkroczy do akcji? Jeśli 
potrafi  wylądować bez podwozia, to z recesją sobie nie poradzi?

» GAZOCIĄG PÓŁNOCNY (Nord Stream) został uruchomiony. 
Od 8 listopada rosyjski gaz płynie pod Bałtykiem bezpośrednio 
do Niemiec i dalej przesyłany jest gazociągiem Opal na południe. 
Uroczyste otwarcie gazociągu uznane zostało za początek nowego 
rozdania w stosunkach gospodarczych Rosji i Unii Europejskiej. Gaz 
pochodzący ze złóż znajdujących się na północy Rosji ma się przy-
czynić do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państw UE.
Na razie do użytku oddana została jedna nitka Nord Stream o 
długości 1224 km. W przyszłym roku ma zostać zakończona budo-
wa drugiej nitki. Łączna długość rur położonych na dnie Bałtyku 
wyniesie 2448 km. Każda z nitek będzie w stanie transportować 
27,5 mld m3 gazu rocznie. 
Budowa gazociągu od początku wzbudzała liczne kontrowersje ze 
względu na pominięcie interesów Polski jako kraju tranzytowego. 
I tu nawet kapitan Wrona nic poradzi. W tym komiksie rządzą 
kapitan Kloss ze standartenführerem Stirlitzem. Nam pozostał ko-
miks z kapitanem Żbikiem. 

OPRAC. AK, NY

CHODZI O TO zwłaszcza...

L
istopad to dla Polaków niebez-
pieczna pora? – pytał w „Nocy 
listopadowej” Wyspiańskiego 

Wielki Książę agenta carskiego Makro-
ta. – (..)Tak. Teraz jest listopad, więc 
baczne mam słuchy. Jest to pora, gdy 
idą między żywych duchy i razem się 
bratają – odpowiadał agent. Wyrwane 
z kontekstu pierwsze zdanie, w dodat-
ku bez znaku zapytania, było tytułem, 
tematem, refrenem, osią czy osnową 
niezliczonych felietonów. Idę w banał, 
ale z premedytacją.

Gdy słyszymy listopad, mówimy 
Święto Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny, no i jeszcze powstanie listo-
padowe. Ale bez pamięci o zmarłych 
i o świętych pewnie żadnego powsta-
nia by nie było. Bo i po co powstawać, 
jeśli sobie tym powstawaniem można 
tylko standard życia pogorszyć. Życie 
to kompromis, życie to kolaboracja z 
bakteriami, z sąsiadami, z przełożony-
mi, z władzą, z kasiastymi. Ale grupa 
podchorążych tego nie rozumiała. 
Młodzi byli. Powstali. Grupę starych, 
mądrzejszych wciągnęli. Przegrali? 
Powstanie listopadowe tak. Ale Święta 
Wszystkich Świętych, Dnia Zaduszne-
go i pamięci nie przegrali. 

Warto było? Głupie pytanie. Kto 
zaprzątałby sobie takimi sprawami 
głowę? Święta idą, już za pasem. Już 2 
listopada znicze i dynie z wyrżniętym 
kozikiem uśmiechem stomatologa-
amatora ustąpiły miejsca czekolado-
wym Mikołajom i reniferom. Dajmy 
się nabrać. Gotówką, kartą, na raty, 
na kredyt, za chwilówkę. Kto wie, co 
będzie za rok? Listopadowa refl eksja 
to znaczy chyba, że coś z refl ektorami 
nie tak. Refl eksja to oślepiające świat-
ła samochodu z przeciwka. Bo zmrok 
zapadł, zanim sznur samochodów 
sprzed biurowców rozwinął się na 
obwodnicy. 

Ale do rzeczy. Urodziłem się w listo-
padzie, precyzując jak bohater „Rejsu” 

– w połowie listopada – w dodatku w 
Polsce, w tym kraju. – To musi być 
dopiero trauma – powiedziałby nie-
jeden i od razu włożył do przegród-
ki z odpowiednim napisem. Spieszę 
wyjaśnić, że listopad to nie trauma, 
to miesiąc, w którym Polska po wielu 
latach odzyskała niepodległość. To 
było 11 listopada 1918 roku.

Uniosłem się? Przesadzam? W zana-
drzu mam inne powody, dla których 
urodzeni w innych miesiącach mogą 
żałować, że nie obchodzą urodzin w 
listopadzie. I nie chodzi o to, że Józef 

Kula czy Dominik Kolorz urodzili się 
w listopadzie. W tym miesiącu urodzili 
się też Maria Skłodowska-Curie, Ignacy 
Jan Paderewski i Bruce Lee ps. Brusli. 
Trudno dziś nazwać ich celebrytami? 
No dobra. November, czyli listopad, 
to miesiąc urodzenia Meg Ryan, Demi 
Moore, Jodie Foster, Leonardo DiCa-
prio i (tak, tak) Edyty Górniak (polski 
akcent listopadowy w świecie „szoł-
biznesu”, w dodatku mieszkający w 
Polsce). Dla widzów innych kanałów 
tematycznych dodaję też informację, 
że w listopadzie Alfred Nobel ustano-
wił swoją nagrodę, a Aneta Kręglicka 
została Miss World. 

Jeszcze? W związku z tym, że listopad 
jest jednak miesiącem, który sprzyja 
refl eksji, to przypomnę, że właśnie w 
listopadzie powstała Unia Europejska, 
a Walt Disney pokazał pierwszy fi lm z 
Myszką Miki. To prawda, którą może-
my sobie oglądać całą dobę. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

I nie chodzi o to, że Józef Kula 
czy Dominik Kolorz urodzili 
się w listopadzie. To również 
miesiąc urodzenia Meg 
Ryan, Demi Moore czy 
Leonardo DiCaprio.

Foto: internet
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NSZZ Solidarność rozpoczyna 
akcję zachęcającą do skrócenia 
handlu w Wigilię. Związkowcy 
apelują o zamknięcie sklepów w 
tym dniu o godzinie 14.00. Soli-
darność od dawna przypomina, 
że przedłużanie godzin handlu 
w Wigilię do godz. 17.00 czy 
nawet 18.00 nie przekłada się 
na większe zyski sklepów.

– Małe sklepy osiedlowe już 
to zrozumiały i kończą handel 
wcześniej. Inaczej wygląda to 
w przypadku hipermarketów, 
niektóre z nich przeciągają pracę 
do późnego popołudnia. Tym-
czasem z naszych obserwacji 
wynika, że w Wigilię po godzinie 
14.00 handel zamiera – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Handlu NSZZ 
Solidarność.

– Po tej godzinie tylko nieliczni 
klienci robią jeszcze zakupy. Na 
niepotrzebnym przedłużaniu 
pracy w tym dniu cierpią nato-
miast pracownicy, którzy po za-
mknięciu muszą jeszcze rozliczyć 
się z pieniędzy, posprzątać sklep 
i dopiero wieczorem wychodzą 
z pracy. Bywa więc, że do domu 
docierają o godz. 19.00, a nawet 
20.00 – mówi Alfred Bujara.

W pierwszym etapie związ-
kowcy swe działania skierują 
do pracodawców. – Hiper-

markety są właśnie na etapie 
planowania godzin pracy w 
okresie świątecznym. Będziemy 
apelować o rozsądne przygoto-
wanie świątecznych grafi ków, 
uwzględniających nasz postulat 
zakończenia handlu o godz. 
14.00 – mówi Alfred Bujara.

Podobną kampanię związ-
kowcy prowadzili w zeszłym 
roku. Szef Solidarności Piotr 
Duda wystosował list do blisko 
20 sieci handlowych, w którym 
zachęcał do podjęcia decyzji o 
skróceniu pracy sklepów. Zwró-
cił się do biskupów z prośbą o 
wsparcie związkowej kampanii. 
Przed marketami w najwięk-
szych miastach związkowcy 
rozdawali ulotki zachęcające 
do krótszych zakupów. Do 
ulotek dołączony był wigilij-
ny opłatek. Akcja zakończyła 
się powodzeniem, większość 
sklepów zakończyło w Wi-
gilię handel o godzinie 14.00 
lub 15.00.

Związkowcy podobnych 
działań nie wykluczają i w tym 
roku. – Wszystko zależy od 
tego, jak będą wyglądały gra-
fi ki. Jeśli sklepy skrócą handel 
do 14.00, to żadne akcje przed 
sklepami nie będą potrzebne 
– mówi Alfred Bujara.

DIKK

W
y c o f a n i a 
kontrower-
syjnego za-
rządzenia 
wydanego 

przez prezesa Paszkiewicza 
domagają się związkowcy 
z Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ Solidarność, 
którzy 3 listopada spotkali się 
w tej sprawie w Warszawie z 
minister zdrowia Ewą Kopacz. 
Rozmowy nie przyniosły wią-
żących rozstrzygnięć. 

– Umówiliśmy się na kolej-
ne spotkanie z panią minister, 
14 listopada. Do tego czasu ma 
zostać ponownie przeanalizo-
wana zasadność algorytmu, 
jaki zastosował prezes NFZ 
podczas dzielenia środków z 
funduszu zapasowego. Mamy 
nadzieję, że analiza wykaże, iż 
ten algorytm jest niewłaściwy, 
co doprowadzi do uchylenia 
decyzji prezesa - powiedziała 
po spotkaniu przewodniczą-
ca Regionalnej Sekcji Służby 
Zdrowia Halina Cierpiał.

Jak podkreśliła Cierpiał, 
podczas spotkania minister 
Kopacz zapewniła związkow-
ców, że wkrótce rozwiązana 
zostanie kwestia zwrotu pie-

niędzy za leczenie pacjentów 
spoza województwa w 2009 
roku. - Śląskie szpitale mają z 
tego tytułu otrzymać 61 mln zł 
i jak obiecała minister Kopacz, 
pieniądze te dostaną jeszcze w 
tym roku - dodała Cierpiał 

Przypomnijmy 10 paździer-
nika prezes NFZ zdecydował, 
że dodatkowe 594 mln 278 
tys. zł z funduszu zapasowego 
zostanie podzielone zaledwie 
pomiędzy 3 spośród 16 woje-
wództw, przy czym większość, 
bo aż 537 mln 706 tys. zł., trafi  
na Mazowsze. Dla woj. śląskie-
go przeznaczono zaledwie 15 
mln zł. Według związkowców 
z RSSZ sposób rozdysponowa-
nia funduszu zapasowego jest 
niesprawiedliwy i krzywdzący 
dla śląskich pacjentów.

Przewodnicząca Regional-
nej Sekcji Służby Zdrowia Ha-
lina Cierpiał przypomina, że 

decyzja o podziale funduszu 
zapasowego jest niezgodna z 
ustaleniami, które zapadły 22 
sierpnia podczas spotkania 
prezesa Paszkiewicza z Radą 

Sekcji. – Prezes NFZ obiecał 
wówczas, że po uruchomie-
niu funduszu zapasowego, 
Śląsk w pierwszej kolejności 
otrzyma zwrot należności za 

migracje z 2009 roku. Reszta 
środków miała być podzielona 
pomiędzy pozostałe oddziały 
wojewódzkie funduszu – przy-
pomina Halina Cierpiał. 

Swoje oburzenie decyzją 
prezesa NFZ związkowcy 
wyrazili w stanowisku przyję-
tym przez Radę Sekcji Służby 
Zdrowia NSZZ „S”. Podkreślili, 
że jeżeli rozporządzenie nie 
zostanie anulowane, śląskie 
szpitale popadną w coraz 
większe zadłużenie. Wzroś-
nie też czas oczekiwania na 
świadczenia medyczne. – Tak 
ograniczone środki fi nansowe 
mają wpływ na kształtowa-
nie się ujemnych wyników 
finansowych szpitali oraz 
czasu oczekiwania pacjen-
tów na udzielenie świad-
czeń medycznych w ramach 
powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego – napisali 
związkowcy.

AGNIESZKA KONIECZNY, 
GRZEGORZ PODŻORNY

8 listopada (w dniu zamy-
kania tego numeru TŚD) 
okazało się, że do spotkania 
związkowców z minister zdro-
wia nie dojdzie.Ewa Kopacz 
została zdymisjonowana i 
powołana na stanowisko 
Marszałka Sejmu.

Szefowie ArcelorMittal Po-
land nie pojawili się na wtor-
kowym posiedzeniu Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego poświęconemu 
hutnictwu. Na wniosek Do-
minika Kolorza, szefa Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
posiedzenie zostało przerwa-
ne. – Nie można prowadzić 
dialogu bez obecności dru-
giej strony – podkreśla szef 
Śląsko-Dąbrowskiej „S”. 

WKDS został zwołany 
właśnie dlatego, że z hut 
i zakładów AMP zaczęły 
płynąć sygnały dotyczące 
planowanych zwolnień. 
Władze spółki podjęły de-
cyzję o wyłączeniu jedne-
go z trzech tzw. wielkich 
pieców w dąbrowskim od-
dziale koncernu. Pojawiły 
się też informacje, że sze-
fowie koncernu zamierzają 
do końca 2012 roku zwol-
nić 3 tys. pracowników w 
całym AMP, czyli 15 proc. 
wszystkich pracowników. 
Wcześniejsze plany mó-
wiły o tym, że ta redukcja 
zatrudnienia będzie nastę-
pować w dłuższym okresie, 
do końca 2015 roku. 

– W tej sytuacji zacho-
wanie władz koncernu, 

polegające na unikaniu 
dialogu ze stroną społecz-
ną i rządową, uważam za 
żenujące. Mam nadzieję, 
że szefowie AMP przemy-
ślą sprawę w najbliższym 
czasie spotkamy się, aby w 
ramach w WKDS omówić 
sytuację w koncernie. Być 
może z punktu widzenia 
władz koncernu zwolnienia 
pracowników, przesuwanie 
ich do fi rm zewnętrznych, 
postoje zakładu to tylko 
kwestia liczb, słupków i 
wyników fi nansowych, z 
naszego punktu widzenia 
to ogromny problem spo-

łeczny – mówi Dominik 
Kolorz. 

Postępowanie władz kon-
cernu ostro skrytykował też 
Jerzy Goiński, przewodni-
czący Solidarności w AMP. – 
To jest po prostu skandal. Z 
jednej strony władze spółki 
wydają komunikaty, że to 
co zakładowe organizacje 
związkowe mówią o sytuacji 
w hucie i o zwolnieniach to 
spekulacje, z drugiej kom-
pletnie ignorują okazję, aby 
na forum Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego zaprzeczyć tym, jak 
to określają, spekulacjom. 

Widocznie nasze obawy 
mają pokrycie w faktach – 
dodaje Goiński.

Szefowie AMP igonroując 
zaproszenie do udziału w 
WKDS nie przysłali żadnej 
informacji dotyczącej tego, 
dlaczego nie chcą wziąć 
udziału w posiedzeniu ko-
misji. Ograniczyli się jedynie 
do wysłania stanowiska „w 
zakresie aktualnej sytuacji 
produkcyjno-zatrudnienio-
wej”. – W związku ze zmien-
ną i pogarszającą się sytuacją 
nie tylko na rynku stali, lecz 
również w całej gospodarce 
światowej, prowadzone są 
analizy dotyczące wielowa-
riantowych rozwiązań w za-
kresie ewentualnych zmian 
w zatrudnieniu, w zależno-
ści od poziomu produkcji 
w Spółce oraz osiąganego 
stopnia produktywności. 
Wszystkie te działania, któ-
rych celem jest przygototo-
wanie Spółki do zmierzenia 
się z drugą falą światowego 
kryzysu gospodarczego, mają 
obecnie charakter wyłącznie 
analityczny – czytamy w sta-
nowisku podpisanym przez 
Andrzeja Wypycha, członka 
zarządu AMP S.A. 

POD

Wciąż nie wiadomo czy decyzja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza, dotycząca podziału 
pieniędzy z funduszu zapasowego, zostanie wycofana. 

KONTROWERSYJNA 
DECYZJA PREZESA NFZ

Nie przehandluj Wigilii

Ograniczone środki fi nansowe powodują wydłużenie czasu oczekiwania na miejsce w szpitalu

Sposób 
rozdysponowania 
funduszu zapasowego 
jest krzywdzący dla 
śląskich pacjentów.

Szefowie koncernu ignorują zaproszenie do dialogu 

Foto: wikipedia.org

Wygaszenie wielkiego pieca to zaledwie początek problemów

Foto: Jacek Zom
m

er
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Wybory w spółce 
Tauron Ciepło
» WICEPRZEWODNICZĄCA 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści Justyna Latos będzie pełniła 
funkcję przewodniczącej związ-
ku w spółce Tauron Ciepło. 
Taką decyzję podjęli związkow-
cy z tego zakładu podczas Wal-
nego Zebrania Delegatów pod 
koniec października.
Do tej pory Justyna Latos była 
przewodniczącą Solidarności w 
PEC Katowice, ale we wrześ-
niu doszło do połączenia tej 
spółki z PEC Dąbrowa Górni-
cza i utworzenia nowej fi rmy o 
nazwie Tauron Ciepło. Justyna 
Latos podkreśla, że Komisje 
Zakładowe działające w obu 
spółkach, do połączenia zakła-
dów przygotowywały się już od 
marca. – Zawiązaliśmy nową 
organizację, przekształcając 
obie Komisje, w tzw. Podzakła-
dowe Organizacje Związkowe – 
wyjaśnia Justyna Latos. 
Przed połączeniem PEC Kato-
wice z PEC Dąbrowa Górnicza 
w obu zakładach wdrożone 
zostały programy dobrowolnych 
odejść.  – Mamy zapewnienie 
pracodawcy, że wszystkie osoby, 
które są zatrudnione w spółce 
Tauron Ciepło, znajdą swoje 
miejsce w nowym schemacie 
organizacyjnym – mówi Justy-
na Latos.

OPRAC. AK

WIEŚCI 
z branż

Od stycznia 2012 r. zarząd 
Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej zamierza uzależnić 
podwyżki płac od realizacji 
przez załogi spółki planu 
techniczno-ekonomicznego. 
- Nowy system wynagradza-
nia ma na celu motywowanie 
zatrudnionych do bardziej 
efektywnej pracy, ale prob-
lem w tym, że od kilku lat 
spółka nie realizuje zało-
żonych planów – twierdzi 
strona związkowa z JSW. 

Dlatego związkowcy są 
przekonani, że gdyby w 
spółce zaczął obowiązywać 
proponowany przez za-
rząd motywacyjny system 
wynagradzania, to pensje 
pracowników zostałby za-
mrożone. Informują, że ten 
projekt płacowy do tej pory 
nie został z nimi skonsulto-
wany. Przypominają też, że 
w kopalniach JSW obowią-
zują układy zbiorowe pracy, 
których integralną częścią są 
zakładowe systemy wyna-
gradzania. – W tym roku, 
tuż przed debiutem gieł-
dowym JSW, podpisaliśmy 
z zarządem porozumienie, 
gwarantujące pracownikom 
dotychczasowe warunki 
pracy i płacy do czasu opra-
cowania jednolitego Zakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Bez spełnienia tego 
zapisu kierownictwo spół-
ki nie może jednostronnie 
dokonywać żadnych zmian. 
Ze strony zarządu nie ma 
jednak żadnych inicjatyw 

zmierzających do ujedno-
licenia ZUZP, chociaż my 
wciąż wnioskujemy o roz-
poczęcie negocjacji na ten 
temat – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności z JSW.

Jak informują związkow-
cy, niektórzy pracodawcy 
z kopalń spółki próbują 
przekonywać, że dotych-
czasowy system płac do-
prowadzi do likwidacji za-
trudnienia i spowoduje, że 
fi rmy zewnętrzne zaczną 
przejmować coraz więcej 

prac. Związkowcy twierdzą, 
że straszenie ludzi zwolnie-
niami w sytuacji, gdy fi rma 
jest w dość dobrej kondycji 
ekonomicznej, a jej pracow-
ników chronią 10-letnie 
gwarancje zatrudnienia, to 
absurd. Ich zdaniem pomysły 
z wprowadzeniem nowego 
motywacyjnego systemu 
wynagradzania są tylko 
nieudolną próbą ukrycia 
niekompetencji kierowni-
ctwa spółki. – Obecna niska 
produkcja JSW, to przede 
wszystkim efekt złego za-

rządzania fi rmą. Przed kil-
koma laty, przy tych samych 
zapisach ZUZP i systemach 
wynagradzania, nasze kopal-
nie fedrowały o wiele więcej 
węgla niż obecnie. Roboty 
jest aż nadto, tylko ludzi z 
odpowiednimi kwalifika-
cjami górniczymi jak na le-
karstwo. Stąd nasz wniosek, 
że zarząd JSW nie posiada 
odpowiedniej wiedzy gór-
niczej i nie potrafi  zarządzać 
kopalniami – mówi Roman 
Brudziński. 

BEA

C
zekamy na szybką 
realizację tej za-
powiedzi. Czasu 
zostało niewiele, 
wierzymy jed-

nak, że uda się problem 
rozwiązać i po Nowym Roku 
kopalnia będzie normalnie 
pracować – powiedział po 
spotkaniu Marek Klemen-
towski, wiceprzewodniczący 
Solidarności w kopalni.

2 listopada od rana w by-
tomskim magistracie prezy-
dent rozmawiał z przedsta-
wicielami dyrekcji kopalni 
i służb odpowiedzialnych 
za zapobieganie skutkom 
eksploatacji górniczej na 
powierzchni. W południe 
prezydent Piotr Koj spot-
kał się z przedstawicielami 
związków zawodowych.

Jak mówi Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności, 
prezydent zaproponował dy-
rekcji zakładu, aby zmienić 
czasowy zakres obowiązy-
wania planu ruchu kopalni. 
– Chodzi o to, aby uzgodnić 
plan ruchu na przyszły rok, 
tak aby kopalnia mogła bez 
przeszkód kontynuować 
wydobycie od stycznia 2012 
roku. Dzięki temu, że byłby 
to plan tylko na 12 miesię-

cy, to zdążymy go uzgodnić 
jeszcze w tym roku i jedno-
cześnie od przyszłego roku 
przystąpić do rozmów o pla-
nie ruchu kopalni Bobrek-
Centrum na kolejne 3 lata. 
Myślę, że to rozsądna pro-
pozycja i krok w kierunku 
porozumienia – podkreśla 
szef górniczej „S”. 

26 października odbyła się 
sesja Rady Miasta w Bytomiu, 

podczas której prezydent 
przedstawił uzasadnienie 
swojej decyzji. Dyskusji w 
bytomskim magistracie przy-
słuchiwało się ok. 100 gór-
ników. – W imieniu wszyst-
kich związków zawodowych 
działających w tej kopalni 
mamy do państwa radnych 
prośbę. Nie pozwólcie na 
to, żeby pan prezydent za-
mknął ostatnią kopalnię w 

tym mieście. To od Was za-
leży, czy zachowamy spokój 
społeczny w tym mieście i 
to od Was i od pana prezy-
denta przede wszystkim za-
leży los 3,5 tysięcznej załogi 
kopalni Bobrek-Centrum i 
ich rodzin oraz pracowni-
ków fi rm kooperujących z 
kopalnią – apelował do by-
tomskich radnych Jarosław 
Grzesik.

Kilka tygodni temu pre-
zydent Piotr Koj wydał nega-
tywną opinię do planu ruchu 
kopalni Bobrek-Centrum na 
lata 2012-14. W odpowiedzi 
związkowcy zapowiedzieli 
gotowość do akcji prote-
stacyjnej w obronie swoje-
go zakładu i zażądali, aby 
prezydent zweryfikował 
swoją opinię. Obawiają się, 
że Okręgowy Urząd Gór-
niczy, kierując się tą nega-
tywną decyzją prezydenta 
miasta, może nie podpisać 
planu ruchu kopalni. Gdyby 
tak się stało, to w styczniu 
Kompania Węglowa byłaby 
zmuszona zakład zamknąć, 
a 3,5 tys. zatrudnionych 
w kopalni górników oraz 
prawie drugie tyle z firm 
kooperujących straciłoby 
swoje miejsca pracy. 

GRZEGORZ PODŻORNY, ŁK

Solidarność z Nitroerg do-
maga się wznowienia roz-
mów płacowych w firmie, 
a w szczególności rozwią-
zania problemu ogromnych 
dysproporcji płacowych 
w zakładzie. Jak dotąd zarząd 
fi rmy milczy. 

W maju podpisaliśmy po-
rozumienie, na mocy którego 
mieliśmy wznowić rozmowy 
płacowe do końca września. 
Jednakże, mimo naszych kil-
kakrotnych zapytań, zarząd 
milczy na ten temat. W porów-
naniu do sytuacji sprzed 3 lat, 
a nawet sprzed roku, nasza 
firma jest w o wiele lepszej 
kondycji i naszym zdaniem 
stać ją na wzrost wynagrodzeń 
pracowników– mówi Piotr 
Nowak, przewodniczący So-
lidarności w Nitroerg S.A.

Związkowcy wskazują, że w 
szczególności chodzi im o opra-
cowanie programu pozwalają-
cego zniwelować dysproporcje 
płacowe występujące między 
pracownikami. Dochodzi do 
sytuacji kuriozalnych, kiedy 
np. dwóch ślusarzy czy elek-
tryków pracując obok siebie 
wykonuje tę samą czynność, 
a przy wypłacie okazuje się, 
że jeden otrzymał za tę samą 
pracę około 800 zł więcej, tylko 
dlatego, że jest przypisany do 
innego działu, te dysproporcje 
występują na wielu stanowi-
skach w naszej fi rmie. Zarząd 
doskonale to widzi, ale nie wie-
dzieć czemu traktuje tę sprawę 
po macoszemu. – opisuje szef 
zakładowej „S”.

Zdaniem Nowaka, obecne 
zarobki pracowników około 
produkcyjnych w Nitroer-
gu powodują coraz większe 
kurczenie się tych służb, co w 
przyszłości może spowodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa 
w całym zakładzie. – Doświad-
czeni pracownicy odchodzą na 
emeryturę, co jest nieuniknione, 
a nowych pracowników ciężko 
przyciągnąć niskim wynagro-
dzeniem. Tym bardziej, że na 
tych stanowiskach nie mogą 
pracować osoby z ulicy tylko 
wykwalifi kowani fachowcy, 
których trzeba szkolić kilka lat. 
Ci pracownicy odpowiadają 
nie tylko za ciągłość produkcji, 
ale przede wszystkim za bez-
pieczeństwo, a pamiętajmy, że 
nasz zakład produkuje mate-
riały wybuchowe – zaznacza 
przewodniczący.  

Związkowcy zapowiada-
ją, że jeżeli zarząd spółki w 
dalszym ciągu będzie unikał 
kontynuowania rozmów pła-
cowych, będą zmuszeni podjąć 
bardziej radykalne działania 
przewidziane w prawie. – Nie 
chodzi nam przecież o to, żeby 
z dnia na dzień podnieść lu-
dziom wynagrodzenia o 800 
zł, zdajemy sobie sprawę, że 
kwestii, które były zaniedby-
wane od kilkunastu lat, nie da 
się załatwić z dnia na dzień. 
Chcemy wspólnie wypraco-
wać program niwelowania 
dysproporcji płacowych w 
naszym przedsiębiorstwie– 
tłumaczy Piotr Nowak. 

ŁK

Prezydent Bytomia podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych 2 listopada 
obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby konfl ikt dotyczący jego negatywnej opinii do 
planu ruchu kopalni Bobrek-Centrum został rozwiązany w duchu dialogu. 

Krok w kierunku porozumienia

To od Was zależy, czy zachowamy spokój społeczny w tym mieście - mówił do radnych Jarosław Grzesik

W Nitroergu chcą podwyżek Podwyżki w JSW, ale dopiero za wykonanie planu

Niska produkcja JSW to przede wszystkim efekt złego zarządzania fi rmą – przekonują związkowcy

Chodzi o to, aby 
kopalnia mogła 
bez przeszkód 
kontynuować 
wydobycie od 
stycznia 2012 
roku.

Foto: JSW SA 

Foto: TŚD
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W 
ubiegłym 
tygodniu 
zakładowa 
Solidarność 
weszła w 

spór zbiorowy z pracodaw-
cą. – Redukcja wdrażana 
jest w sklepach w całym 
kraju stopniowo od wrześ-
nia. Pracownicy otrzymali 
lub otrzymają wypowiedze-
nia warunków pracy i płacy, 
bo z obcięciem godzin pracy 
wiąże się oczywiście obniżka 
wynagrodzenia. Ludzie są 
zdruzgotani. Nasze pensje są 
bardzo niskie, a teraz obcięto 
je jeszcze o połowę – mówi 
Przemysław Kowalski, szef 
Solidarności w sieci Jysk. 

Jako przyczynę redukcji 
etatów pracodawca wskazu-
je spadek obrotów, jednak 
jak informują związkowcy, 
prognozowane obroty fi rmy 
w przyszłym roku mają być 
większe od obecnych .Z co-
rocznych raportów publi-
kowanych na stronie in-
ternetowej sieci wynika, że 
zarówno obroty, jak i zyski 
duńskiego koncernu w Pol-
sce rosną nieprzerwanie od 
lat. I tak obroty duńskiego 
koncernu w roku budżeto-

wym 2009/2010 wzrosły rok 
do roku o przeszło 14 proc. 
i wyniosły 968,8 mln zł. w 
porównaniu do 849,4 mln zł 
rok wcześniej. Z kolei zysk 
operacyjny firmy w tym 
okresie wzrósł aż o 32,48 
proc. i wyniósł 77,5 mln zł w 
porównaniu do 58,5 mln w 
roku budżetowym 2008/2009. 
Wyniki fi nansowe fi rmy w 
Polsce są znacznie lepsze niż 
w rodzimej Danii, gdzie ob-
roty w analogicznym ujęciu 
spadły o przeszło 4 proc., a 
zysk operacyjny wzrósł za-
ledwie o 1,98 proc. 

– Na naszą uwagę, że 
obroty mają wzrosnąć, nie 
otrzymaliśmy żadnej od-
powiedzi. Decyzji o cięciu 
etatów również nie konsul-
towano w żaden sposób ze 
stroną społeczną. Dowie-
dzieliśmy się o wszystkim, 
kiedy zaczęto wprowadzać 

ją w życie – podkreśla Ko-
walski. 

Zdaniem przewodniczą-
cego redukcje czasu pracy 

doprowadzą do tego, że 
pracownicy sieci Jysk będą 
pracować ponad siły. – Po 
zmianach jeden pracownik 

ma być na kasie, a drugi na 
sklepie. W Jysk sprzedajemy 
meble. Przecież jedna osoba 
nie jest w stanie unieść np. 

kanapy i wydać ją klientowi. 
Do tego dochodzi rozładunek 
towaru. Dostawy zazwyczaj 
wahają się od 7 do 10 ton. 
Jak rozumiem, teraz jeden 
pracownik będzie musiał to 
rozładować, w międzyczasie 
dbając o obsługę klientów, 
wydawanie towaru, porzą-
dek w sklepie, właściwą eks-
pozycję towaru i mnóstwo 
innych rzeczy – mówi szef 
zakładowej „S”. 

Wynagrodzenia pracow-
ników sieci wahają się od 
1500 zł do 1800 zł brutto dla 
pracowników z najdłuższym 
stażem. Od kilku lat w fi rmie 
nie było żadnych podwyżek 
płacy zasadniczej. – Wielu z 
nas pracuje w Jysk już bar-
dzo długo. Ludzie związali 
swoją przyszłość z tą fi rmą, 
mają dzieci, kredyty i inne 
zobowiązania. Do tej pory, 
mimo niskich płac, mieliśmy 
w miarę stabilne warunki 
zatrudnienia. Myśleliśmy, 
że kierownictwu zależy na 
wykwalifikowanych, do-
świadczonych pracowni-
kach, ale widocznie byliśmy 
w błędzie – zaznacza prze-
wodniczący.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Pracownicy sieci Jysk protestują. Choć obroty i zyski duńskiego koncernu w Polsce rosną z roku na rok, większość 
zatrudnionych przejdzie na trzy czwarte lub na pół etatu. Teraz za obsługę klientów, wydawanie towaru i rozładunek kilku-
tonowych dostaw będzie odpowiedzialna jedna osoba.

Spór zbiorowy w Jysk
Wyniki fi nansowe 
fi rmy w Polsce 
są znacznie lepsze 
niż w rodzimej 
Danii.

Płace zatrudnionych w sieci wahają się od 1500 zł do 1800 zł brutto dla pracowników z najdłuższym stażem

Organizacje związkowe 
ze spółek Górnośląskiego 
Zakładu Energetycznego 
zawnioskowały do preze-
sa szwedzkiego koncernu 
Vattenfall o rozpoczęcie 
negocjacji w sprawie wy-
płacenia pracownikom 
GZE jednorazowej premii 
bonusowej z tytułu niewy-
pełnienia zobowiązania 
o przekazaniu nowemu 
inwestorowi projektów 
pakietów socjalnych opra-
cowanych przez stronę 
związkową.

– Jeśli do 15 listopada nie 
otrzymamy od dotychcza-
sowego właściciela satys-
fakcjonującej odpowiedzi 
na nasze pismo, to nie wy-
kluczamy zorganizowa-
nia protestu w Warszawie. 
Jeszcze w kwietniu prezes 
Vattenfalla obiecał nam na 
piśmie, że przy sprzedaży 
GZE przekaże nowemu 
właścicielowi nasze projekty 
pakietów społecznych. Po 
ponad dwóch miesiącach 
od sprzedaży fi rmy Grupie 
Kapitałowej Tauron Pol-
ska Energia okazało się, że 
naszemu dotychczasowe-
mu właścicielowi chodziło 
tylko o to, by sprzedać spół-
kę za jak najwyższą cenę. 
Los pracowników nie miał 
dla niego najmniejszego 
znaczenia – mówi Danuta 
Garbusińska, przewodni-

cząca Solidarności w GZE 
w Gliwicach. 

Podczas pierwszego spot-
kania z przedstawicielami 
Tauronu strona związkowa 
z GZE została poinformo-
wana, że dotychczasowy 
właściciel fi rmy nie zawarł 
w umowie sprzedaży jakiej-
kolwiek wzmianki na temat 
projektów pakietów socjal-
nych, przygotowanych przez 
związki zawodowe dla jej 
poszczególnych spółek. 

– Przedstawiciele zarządu 
Tauronu argumentowali, że 
gdyby zostali poinformowa-
ni o opracowanych przez 
nas projektach pakietów, 
to inna byłaby ich oferta 
kupna GZE, bo takie zo-
bowiązania obniżają cenę 
spółki. Zapewnili jedno-
cześnie, że akceptują wy-
negocjowane dotychczas 
w naszej firmie układy i 
regulaminy. Utrzymywali, 
że brak pakietu socjalnego 
nie oznacza zwolnień pra-
cowników– mówi Danuta 
Garbusińska. 

 – Przekonywali też, że 
bardzo im imponuje no-
woczesna restrukturyzacja 
naszych spółek, bo pra-
cownicy Tauronu dopiero 
przechodzą przez ten pro-
ces. Zapewniali, że chcą 
dobrze wykorzystać naszą 
wiedzę i doświadczenie. Ale 
my jesteśmy świadomi, że 

od deklaracji do gwaran-
cji daleka droga. Jesteśmy 
rozgoryczeni, bo Vattenfall 
potraktował nas jak niepo-
trzebne meble. Wciąż liczy-
my jednak, że uda nam się 
przekonać zarząd Tauronu 
do rozpoczęcia rozmów na 
temat pakietów społecznych. 
Najbardziej zależy nam na 
wynegocjowaniu gwarancji 
zatrudnienia – mówi prze-
wodnicząca.

O konieczności sprzedaży 
polskich spółek Vattenfalla z 
powodu przeinwestowania 
związkowcy zostali poinfor-
mowani we wrześniu 2010 
r. W lutym 2011 r. upłynął 
termin obowiązywania ko-
rzystnego pakietu gwarancji 
pracowniczych, który stano-
wił integralną część sprze-
daży Vattenfallowi śląskich 
spółek GZE i zawierał m.in. 
gwarancje zatrudnienia, za-
pisy dotyczące opieki me-
dycznej, pomocy socjalnej, 
pomocy fi nansowej z kasy 
zapomogowo-pożyczkowej 
oraz szereg uprawnień wy-
nikających z respektowania 
ponadzakładowego układu 
zbiorowego dla pracowni-
ków energetyki.

W sierpniu Vattenfall 
podpisał z Tauronem umowę 
o sprzedaży 99,98 proc. akcji 
GZE. Wartość transakcji to 
ponad 4,6 mld zł. 

BG

W tyskiej fabryce Fiata nasila 
się praktyka kontrolowania 
przez pracodawcę zwolnień 
lekarskich pracowników. Zda-
niem zakładowej Solidarności 
działanie pracodawcy nosi 
znamiona dyskryminacji i 
mobbingu. 

– Kierownicy oraz pracowni-
cy działu kadr nachodzą osoby 
przebywające na L4 w domach 
i pytają np. dlaczego ktoś jest w 
ubraniu a nie w pidżamie, po 
czym wręczają mu pisemko, 
że kierownictwo jest zaniepo-
kojone absencją. Do tego do-
chodzi ciągłe wydzwanianie do 
pracowników na zwolnieniu 
– relacjonuje Wanda Stróżyk, 
przewodnicząca Solidarności 
w Fiat Auto Poland.

Zgodnie z ustawą o świad-
czeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa pra-
codawca, który zgłasza do ubez-
pieczenia powyżej 20 osób ma 
prawo prawo przeprowadzić 
kontrole w zakresie prawidło-
wości wykorzystania zwolnienia 
lekarskiego pracownika. Kon-
trola ta polega na ustaleniu, czy 
w okresie orzeczonej niezdol-
ności do pracy pracownik nie 
wykonuje pracy zarobkowej lub 
nie wykorzystuje zwolnienia w 
sposób niezgodny z jego celem. 
Jednak zdaniem związkowców 
częstotliwość tego typu kontroli 
w Fiat Auto Poland oraz spo-
sób ich przeprowadzania służą 

nie tyle sprawdzeniu, czy ktoś 
rzeczywiście jest chory, ale wy-
wieraniu niedozwolonej presji 
na pracowników. 

– Wystarczy mieć kilka dni 
zwolnienia w ciągu roku, a już 
można spodziewać się kon-
troli, ciężko tu więc mówić o 
uzasadnionym podejrzeniu, 
że pracownik oszukuje na L4. 
Naszym zdaniem te kontrole 
mają na celu zastraszenie pra-
cownika i wzbudzenie w nim 
poczucia winy. Dochodzą do 
nas informację, że kierownicy 
mówią chorym pracownikom, 
że z powodu absencji są „na 
liście do zwolnienia” – mówi 
przewodnicząca. 

27 października zakładowa 
Solidarność podjęła stanowisko, 
w którym zaapelowała do kie-
rownictwa spółki o zaprzesta-
nie praktyk tego typu. Jednak 
jak na razie pozostało ono bez 
odpowiedzi, co jak przekonuje 
Wanda Stróżyk nie jest w ty-

skiej fabryce niczym nowym. 
Od marca w Fiat Auto Poland 
oraz w jego spółkach zależnych 
trwa spór zbiorowy. – Praco-
dawca najpierw uchylał się 
od podpisania protokołu roz-
bieżności z rokowań, potem 
kiedy przekształciliśmy spory 
we wszystkich zakładach w 
spór wielozakładowy, odwo-
łał się do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, kiedy 27 
października ministerstwo od-
daliło odwołanie i wyznaczyło 
mediatora, pracodawca odwo-
łał się ponownie i zwrócił się o 
przesunięcie terminu mediacji. 
Trudno takie postępowanie na-
zwać dialogiem. Naszym zda-
niem jest to po prostu celowa 
obstrukcja – ocenia Stróżyk.

Związkowcy zapowiadają 
w najbliższym czasie złożenie 
do prokuratury doniesienia o 
utrudnianiu przez pracodawcę 
działalności związkowej.

ŁK

Chcą bonusu od Vattenfalla

Foto: wikipedia.pl

Chore praktyki w Fiacie
Foto: TŚD

„S” zaapelowała do kierownictwa Fiata o zaprzestanie dziwnych praktyk
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Sosnowiec
» Z INICJATYWY związkowców 
z zagłębiowskiej Solidarności 
w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Sosnowcu 
Kazimierzu odprawiona została 
msza święta w 31. rocznicę 
powstania związku i 27. 
rocznicę męczeńskiej śmierci 
błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki. W nabożeństwie 
koncelebrowanym przez ks. 
kanonika Edwarda Darłaka 
uczestniczyły solidarnościowe 
poczty sztandarowe z 
zagłębiowskich zakładów 
pracy i związkowe delegacje. 
Nabożeństwo uświetniła poezja 
patriotyczna czytana przez 
Elżbietę Laskiewicz, aktorkę 
Teatru Zagłębia i przewodniczącą 
tamtejszej Solidarności oraz koncert 
góralskiej kapeli „Grojcowianie z 
Żywieczczyzny.

» 11 LISTOPADA O GODZ. 
18.00 związkowcy z Solidarności 
z Zagłębia wezmą udział we mszy 
świętej odprawionej w kościele pw. 
św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej 
w 93. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nabożeństwo 
uświetnią poczty sztandarowe z 
zagłębiowskich zakładów pracy. Jego 
inicjatorem jest Solidarność z Huty 
Katowice.

Rybnik
» ZŁOŻENIEM KWIATÓW przed 
tablicą Solidarności i pomnikiem 
Jana Pawła II związkowcy z Rybnika 
uczczą 93. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z 
tej okazji wezmą również udział 
w uroczystym nabożeństwie w 
bazylice pw. św. Antoniego. Po mszy 
przed bazyliką odbędzie się koncert 
orkiestry dętej „Rybnik”i chóru 
Duszpasterstwa Akademickiego.

» 19 GRUDNIA O GODZ. 18.00 
w bazylice pw. św. Antoniego w 
Rybniku z inicjatywy związkowców 
z tamtejszej Solidarności 
odprawiona zostanie msza święta 
za Ojczyznę w 30. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego. – 
Podczas nabożeństwa poświęcona 
zostanie tablica upamiętniająca 
nieżyjącego już ks. prałata Alojzego 
Klona, kapelana rybnickiej 
Solidarności. To będzie nasz dowód 
wdzięczności za jego odwagę, 
poświęcenie, pomoc internowanym 
i więzionym oraz ich rodzinom 
– informuje Urszula Grzonka, 
kierownik Biura Terenowego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności w Rybniku. 
Tablica ze zdjęciem kapelana 
zamontowana zostanie w bazylice 
św. Antoniego, gdzie ks. Alojzy Klon 
przez długie lata był proboszczem.

Jastrzębie Zdrój
» PRZEWODNICZĄCĄ nowo 
powstałej Zakładowej Organizacji 
Związkowej Wojewódzkiego 
Ośrodka Lecznictwa Odwykowego 
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
w Gorzycach została Brygida 
Korzonek.

» NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ 
Solidarności w Jastrzębskim 
Zakładzie Komunalnym została 
Beata Sulżycka. Na tym stanowisku 
zastąpiła Ryszarda Więckowskiego, 
który zrezygnował z funkcji.

OPRAC. BEA

Z BIUR 
terenowych

S
półka ADM Cho-
rzów Stary istnie-
je od 1998 roku i 
obecnie zatrudnia 
30 osób. Jej jedy-

nym udziałowcem jest 
Urząd Miasta w Chorzowie. 
Związkowcy podkreślają, 
że wcześniej fi rma funkcjo-
nowała w miarę spokojnie, 
ale w kwietniu doszło do 
niespodziewanej zmia-
ny kierownictwa. Nowy 
zarząd zaczął zmieniać 
warunki płacowe bez kon-
sultacji z pracownikami. – 
Wszystkim zatrudnionym 
przedstawił niekorzystne z 
punktu widzenia pracow-
ników umowy o pracę. 
Z dotychczasowego upo-
sażenia wydzielił 30 proc. 
i ustalił, że te pieniądze 
będą wypłacane w formie 
premii – mówi Adam Wal-
czak, jeden z założycieli 
organizacji związkowej 
w spółce.

Jak relacjonuje, z każ-
dym pracownikiem prze-
prowadzona została roz-
mowa na temat nowych 
warunków. Część osób 
ich nie przyjęła i musie-
li odejść. Większość nie 
miała innego wyjścia i 
zaakceptowała propozy-
cję pracodawcy. – Pracow-
nicy mieli tylko 5 minut, 
żeby podjąć decyzję, czy 
przyjmują nowe warunki. 
Zaczęliśmy się obawiać, że 

podobne praktyki zaczną 
się powtarzać w przyszło-
ści – dodaje Walczak.

Związkowcy poin-
formowali już prezesa o 
zawiązaniu organizacji 
związkowej. W trakcie 
spotkania zaznaczyli, że 
związek nie powstał po 
to, by komukolwiek zrobić 
na złość, ale po to, żeby 
pracownicy mieli moż-
liwość ochrony swoich 
interesów. – Odczuliśmy 
potrzebę założenia związku 
i zdecydowaliśmy się na 
Solidarność. Wiedzieliśmy, 
że jest to silna organizacja, 
posiadająca mocne zaple-
cze i że w razie potrzeby 
mamy gdzie zwrócić się 
o pomoc – dodaje Adam 
Walczak.

Pierwsze wybory związ-
kowe w spółce zaplano-
wane zostały na drugą 
połowę listopada. W ich 
trakcie wyłoniony zosta-
nie zarząd Komisji Zakła-
dowej.

W ubiegłym miesiącu 
Solidarność powstała też 
w Miejskim Domu Kultury 

„Bogucice Zawodzie”. Do 
związku zapisała się już 
ponad połowa pracowni-
ków placówki. Oni rów-
nież chcą mieć możliwość 
obrony przed niekorzyst-
nymi decyzjami.

– Niedawno doszło do 
zwolnień. Pracę stracił 
personel pomocniczy: por-
tierzy i panie sprzątające. 
Teraz zakładany jest mo-
nitoring, ale monitoring 
nie posprząta domu kul-
tury, nie rozstawi krzeseł 

przed imprezą – zaznacza 
Krystian Utkowski, jeden 
z założycieli związku. Jego 
zdaniem w fi rmie zaczę-
ła się psuć atmosfera, bo 
pracownicy obawiają się 
o swoje miejsca pracy. – 
Dzisiaj pracujemy, jutro 
możemy dostać wypowie-
dzenia. Samodzielnie nie 
mamy żadnego przebicia, 
ale poprzez związek je-
steśmy silniejsi, możemy 
wspierać się nawzajem – 
dodaje. Podkreśla, że po 

redukcji etatów wręcza-
no instruktorom pisem-
ne polecenia wykonania 
niektórych czynności, 
które wcześniej należały 
do obowiązków pracow-
ników pomocniczych. – 
Jesteśmy zaniepokojeni 
takimi decyzjami i trudno 
nam się z nimi zgodzić, 
dlatego potrzebny jest 
nam związek zawodo-
wy – mówi Krystian Ut-
kowski.

AGNIESZKA KONIECZNY

Od kilku tygodni w spółce ADM Chorzów Stary działa Solidarność. Pracownicy 
założyli organizację związkową, bo chcą bronić swoich interesów. Związek powstał też w 
Miejskim Domu Kultury „Bogucice Zawodzie”.

To silna organizacja z 
merytorycznym zapleczem

Arkadiusz Malatyński z 
Solidarności Opla w Gliwi-
cach został wyróżniony w 
konkursie „Najaktywniej-
szy Społeczny Inspektor 
Pracy”, organizowanym 
przez Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Katowicach.

– Cieszę się z tego wy-
różnienia, ale Społeczna 
Inspekcja Pracy, jest nie po 
to, żeby zdobywać nagrody, 
ale po to, żeby skutecznie 
działać – przyznaje skromnie 
Arkadiusz Malatyński. Jego 
zdaniem najlepiej byłoby, 
gdyby SIP nie miała nic do 
roboty w zakładach pracy, 
ale tak niestety nie jest.

Zdaniem Sławomira Cie-
biery, wiceprzewodniczą-
cego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, wywodzącego 
się z gliwickiego Opla, pra-
codawca nigdy nie będzie w 
stanie stworzyć idealnych 
i całkowicie bezpiecznych 
warunków pracy, nawet 
w nowocześnie zapro-
jektowanym zakładzie. 
W fi rmie takiej jak Opel, 

zagrożenia wypadku mogą 
się pojawić podczas ruchu 
wózków widłowych po 
hali, pracy na linii czy na 
spawalni, gdzie występują 
odpryski i ostre materiały. 
– SIP-owiec może nawet 
wstrzymać produkcję, je-
żeli pojawi się zagrożenie 
życia pracownika. Rola 
Społecznej Inspekcji Pracy 
jest ogromna – mówi Sła-
womir Ciebiera. Wiele 
jednak zależy od postaw 
pracodawców i od tego, 
czy chcą słuchać głosu 
społecznych inspektorów 
i korzystać z ich uwag. 
– Rozsądny pracodawca 
powinien umieć wykorzy-
stywać wiedzę i informacje 
przekazywane przez SIP-
owców. Czasem, niestety 
jest odwrotnie, pracodawcy 
swoimi działaniami wręcz 
ograniczają SIP, uważając 
że jest to zło konieczne, 
które trzeba akceptować 
– podkreśla Arkadiusz 
Malatyński.

AGA

Do związku zapisała się już ponad połowa pracowników MDK „Bogucice Zawodzie”

Wyróżnienie dla związkowca

Samodzielnie nie 
mamy żadnego 
przebicia.
Dzięki związkowi 
jesteśmy silniejsi.

Na 9 listopada, czyli w 
dniu wydania tego nu-
meru TŚD, zaplanowane 
zostało otwarcie ofert 
konkursowych dotyczą-
cych wydzierżawienia 
oddziału kardiologicz-
nego ze struktur Szpi-
tala Specjalistycznego 
w Dąbrowie Górniczej. 
– Dowiemy się, które 
podmioty są zaintere-
sowane przejęciem kar-
diologii – mówi Elżbieta 
Żuchowicz, przewod-
nicząca Solidarności w 
szpitalu.

Wyłonienie oferenta 
nastąpi w ciągu najbliż-
szych dni. Decyzję w tej 
sprawie podejmie komisja 
przetargowa. 

Przeprowadzenie kon-
kursu jest możliwe, po-
nieważ podczas ostatniej 
sesji Rady Miasta Dąbrowy 
Górniczej radni utrzymali 
kontrowersyjną uchwałę 
o wyodrębnieniu oddziału 
kardiologicznego ze struk-
tur szpitala. Wprowadzili 

jedynie autopoprawkę 
korygująca wadę praw-
ną poprzedniej wersji 
uchwały. 

Uchwała o wydzieleniu 
oddziału kardiologiczne-
go i poradni ze struktur 
placówki została przyjęta 
12 września i opierała się 
na ustawie o zakładach 
opieki zdrowotnej, która 
przestała obowiązywać 
1 lipca. Autopoprawka 
radnych polegała więc 
jedynie na wprowadze-
niu do uchwały nazwy 
obowiązującej ustawy o 
działalności leczniczej. 

Równocześnie radni 
podjęli uchwałę stwa-
rzającą możliwość wy-
dzierżawiania kolejnych 
powierzchni szpitalnych 
prywatnym podmiotom. 
– Spodziewaliśmy się, że 
radni przyjmą uchwałę 
otwierającą drogę do 
wyłączeń kolejnych od-
działów specjalistycznych 
– zaznacza Elżbieta Żu-
chowicz.

Niespodziewanie radni 
PO, którzy podczas głoso-
wania uchwały wstrzymali 
się od głosu, wymusili na 
prezydencie miasta roz-
poczęcie natychmiastowej 
dyskusji na temat przy-
szłości szpitala. – Radni 
z PO argumentowali, 
że nie zgadzają się na 
cząstkową prywatyza-
cję szpitala i że należy 
rozpocząć rozmowy na 
temat ewentualnych ca-
łościowych przekształ-
ceń. Solidarność będzie 
zabiegała o uczestnictwo 
w tych rozmowach – za-
powiada Elżbieta Żucho-
wicz. Związkowcy już 
wcześniej sugerowali, że 
taka debata jest bardzo 
potrzebna. Podkreśla-
ją, że nie są przeciwni 
przekształceniom pod 
warunkiem, że osoby 
zatrudnione obecnie w 
szpitalu otrzymają pa-
kiet gwarancji pracow-
niczych.

AK, GP

Stopniowa prywatyzacja szpitala

Foto: TŚD
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Polska znajduje się w ogo-
nie państw europejskich 
pod względem zatrudniania 
pracowników powyżej 55 
roku życia. Tymczasem pro-
gnozy na najbliższe lata są 
bezlitosne. Już w 2030 roku, 
co szósty Polak będzie miał 
więcej niż 50 lat, obecnie 
co trzeci. 

Zmiana struktury demo-
grafi cznej jest więc nieunik-
niona, a rozwiązań tego prob-
lemu trzeba szukać już dziś. 
Pewną szansę stwarza kon-
cepcja zarządzania wiekiem. 
- Zagadnieniom związanym 
z zarządzaniem wiekiem 
poświęca się ostatnio coraz 
więcej uwagi – mówi Ag-
nieszka Lenartowicz-Łysik z 
Biura ds. Rozwoju i Szkoleń 
Związkowych oraz Współpra-
cy Zagranicznej. Podkreśla, 
że problemem zarządzania 
wiekiem od dłuższego czasu 
interesuje się Region Gdań-

ski NSZZ Solidarność, który 
już kilka lat temu rozpo-
czął szkolenia na ten temat. 
Obecnie podobne warsztaty 
prowadzone są w siedzibie 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności. – Często postrzega się 
zarządzanie wiekiem, jako 
rozwiązywanie problemów 
starszych pracowników. Takie 
podejście jest błędne. Powinno 
się zarządzać pracownikiem 
w każdym okresie jego życia 
w organizacji, od chwili roz-
poczęcia pracy do momentu 
osiągnięcia wieku, który ste-
reotypowo postrzegany jest 
jako problemowy – wyjaś-
nia Agnieszka Lenartowicz
-Łysik. Przekonuje, że jeżeli 
fi rma od początku całościowo 
będzie wdrażała koncepcję 
zarządzania wiekiem, to w 
przyszłości z powodzeniem 
wykorzysta potencjał star-
szych pracowników. Wbrew 
powszechnym sądom jest on 

spory. Doświadczenie wielu 
fi rm pokazuje, że zatrudnia-
nie starszych pracowników 
oznacza pozyskanie dodat-
kowych umiejętności i do-
świadczenia. Organizacje 
korzystają na oszczędności 
kosztów, jeśli inwestują w 
umiejętności i promocję 
zdrowia dla starzejącej się 
siły roboczej. – Zatrzymanie 
starszych pracowników po-
zwala uniknąć kosztownej 
utraty umiejętności i może 
zwiększyć udział w rynku. 
Dzięki wprowadzaniu róż-
norodności wiekowej może 
wzrosnąć solidarność między-
pokoleniowa oraz motywacja 
do pracy – dodaje Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik.

Okazuje się też, że wbrew 
stereotypowym opiniom, 
starsi pracownicy wcale nie 
są mniej efektywni od młod-
szych i mają mniej wypad-
ków od nich. Dodatkowo 

są bardziej przywiązani do 
fi rmy.

Zdaniem specjalistów prob-
lem zarządzania wiekiem 
można rozpatrywać na trzech 
poziomach: organizacji, indy-
widualnym i polityki rynku 
pracy. Poziom indywidualny 
związany jest z utrzymaniem 
zatrudnienia i dostosowywa-
nia się do wymogów rynku 
pracy poprzez ciągłe uaktual-
nianie wiedzy i umiejętności 
w starszym wieku. O poziomie 
organizacyjnym mówi się w 
kontekście restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, rozwoju 
rynku, zmian organizacyj-
nych, utraty umiejętności, 
czy braku siły roboczej. Na-
tomiast poziom rynku pracy 
dotyczy starzenia się siły 
roboczej.

Z koncepcją zarządzania 
wiekiem wiąże się trend ucze-
nia przez całe życie. Dlatego 
starsi pracownicy nie mogą 

być pomijani w szkoleniach 
i rozwoju kariery, a metody 
szkoleniowe powinny być 
odpowiednio dla nich dobra-
ne. Powinno się też zmienić 
podejście do procesu rekru-
tacji do pracy polegające na 
odstępowaniu od limitów 
wiekowych, czy selekcji sku-
piającej się na kompetencjach. 
Agnieszka Lenartowicz-Łysik 

zwraca uwagę na uelastycz-
nienie czasu pracy. – Celem 
wdrażania elastycznego czasu 
pracy jest bardziej produk-
tywne rozłożenie czasu pracy 
oraz lepsze pogodzenie obo-
wiązków pracowniczych z 
zainteresowaniami i zaanga-
żowaniem w życiu osobistym 
– podkreśla.

AGA

Prognoza demografi czna dla Polski
–  Spada liczba osób w wieku produkcyjnym
–  Udział osób w wieku 50-64 lat stabilizuje się na pozio-

mie 21-22 proc.
–  Zmniejsza się udział najmłodszych osób z 31 proc. do 

34 proc.
–  Przewiduje się dalszy spadek liczby osób w wieku mo-

bilnym i wzrost liczby osób w wieku niemobilnym
–  Odsetek osób najstarszych może wzrosnąć w 2030 

roku do 24 proc., a osób najmłodszych może spaść do 
29 proc.

Zmiana struktury demografi cznej jest nieunikniona

Z
daniem związkow-
ców, ze względu 
na zapowiadaną 
drugą falą kryzy-
su, powinny zostać 

podjęte dodatkowe działania 
prowadzące do utrzymania 
zakładów z branży motory-
zacyjnej czy hutniczej. – Te 
branże mają silną pozycję, 
stanowią obszar nowych 
technologii i zatrudniają setki 
tysięcy pracowników. W sy-
tuacji kryzysu może dojść do 
zamknięcia poszczególnych 
zakładów. Ostatnim przykła-
dem jest warszawska FSO. Rząd 
nie zrobił nic, żeby zapobiec 
likwidacji tej fabryki, co po-
kazało, że nie ma pomysłu na 
polską motoryzację – dodaje 
Bogdan Szozda.

Nie ma też pomysłu na 
hutnictwo, a zapowiedzi 
ArcelorMittal Poland doty-
czące wygaszenia wielkiego 
pieca w oddziale w Dąbro-
wie Górniczej i zwolnienia 
do końca przyszłego roku 
ok. 3 tysięcy pracowników, 
przeszły bez echa. O pod-
jęcie tego tematu podczas 
posiedzenia Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecz-
nego w Katowicach musiał 
wnioskować przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz.

Związkowcy krytykują też 
rząd za politykę prywatyzacyj-
ną polegającą na wyprzedaży 
kolejnych zakładów bez ana-

lizowania ich znaczenia dla 
sektora i państwa. – Kupujący 
często płaci tylko po to, żeby 
wyeliminować konkurencję 
– podkreśla Szozda.

Mało optymistyczne wnio-
ski płyną z raportu „Polityka 
przemysłowa gwarantem za-
trudnienia” opracowanego 
przez spółkę S.Partner na zle-
cenie Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Eksperci z S.Partner 
zauważyli, że realizacja sku-

tecznej polityki przemysłowej 
wymaga wysokiego poziomu 
koordynacji działań. Potrzeb-
ne jest wsparcia państwa o 
charakterze strukturalnym, a 
nie kierowanym do poszcze-
gólnych przedsiębiorstw. Za 
istotny czynnik uznali kon-
centrację na inwestycjach 
w kapitał ludzki. – Państwo 
musi wziąć na siebie ciężar 
koordynacji działań w skali 
ogólnokrajowej w długim okre-

sie. Ułatwić dostęp do źródeł 
fi nansowych wykraczających 
poza możliwości akumulacji 
środków na ten cel w regio-
nach czy sektorach – czytamy 
w raporcie. Państwo powinno 
też uwzględnić interesy pra-
cowników i pracodawców. Bez 
porozumienia między pracow-
nikami i pracodawcami na 
temat podstawowych celów, 
taka polityka z dużym praw-
dopodobieństwem zawiedzie. 

– Wymiana poglądów, wza-
jemne zrozumienie, zaufanie, 
wsparcie, a przede wszystkim 
porozumienie co do celów i 
środków realizacji polityki prze-
mysłowej pomiędzy rządem, 
środowiskiem pracodawców 
oraz przedstawicielami pra-
cowników są podstawowymi 
warunkami efektywności tej 
polityki – oceniają eksperci 
w raporcie. 

Podkreślają, że długofa-
lowe myślenie powinno iść 
w parze z odpowiedzialnym 
zachowaniem i dobrowolnym 
zaangażowaniem w zrów-
noważony rozwój poprzez 
zastosowanie mechanizmów 
społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. 

Kolejny wniosek wyni-
kający z raportu „Polityka 
przemysłowa gwarantem za-
trudnienia” to brak debaty na 
temat przyszłości przemysłu. 
Przyczyną braku takiej dys-
kusji jest niezrozumienie roli 

przemysłu we współczesnym 
procesie rozwojowym oraz 
niedocenienie wpływu prze-
mysłu na ogólną konkuren-
cyjność. Dlatego specjaliści z 
S.Partner podkreślili, że oży-
wienie dialogu społecznego 
jest istotną rolą państwa.

Ich zdaniem rządowa 
strategia innowacyjności i 
efektywności gospodarki z 
6 sierpnia ubiegłego roku 
nie przyniosła konkretnych 
odpowiedzi na pytania do-
tyczące rozwoju gospodarki. 
Stwierdzono w niej m.in., 
że dotychczasowe źródła 
przewagi konkurencyjnej 
polskiej gospodarki w po-
staci niskich kosztów pracy 
oraz dostępu do relatywnie 
tanich surowców tracą na 
znaczeniu ze względu na 
wzrastający potencjał takich 
państw jak Brazylia, Rosja, 
Indie i Chiny. Dodatkowo 
konkurencyjność polskiej go-
spodarki obniżają przestarzałe 
technologie. – Polska powin-
na skoncentrować się przede 
wszystkim na maksymalizacji 
wykorzystania dostępnych 
czynników produkcyjnych w 
gospodarce oraz na wzroście 
innowacyjności, rozumianym 
jako poprawa produktywności 
pracy i kapitału poprzez po-
szukiwanie nowych rozwią-
zań technicznych i technolo-
gicznych – uważają eksperci 
z S.Partner.

AGNIESZKA KONIECZNY

Bez porozumienia między pracownikami i pracodawcami na temat podstawowych celów, polityka gospodarcza jest nieskuteczna. 
Polska nie prowadzi polityki branżowej. Rząd nie chroni żadnego sektora i nie ma pomysłów na ich rozwój – 
mówi Bogdan Szozda, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność.

Brakuje przemyślanej 
polityki sektorowej

Dotychczasowe źródła przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki w postaci niskich kosztów pracy 
oraz dostępu do relatywnie tanich surowców tracą na znaczeniu

Związkowcy krytykują 
też rząd za politykę 
prywatyzacyjną 
polegającą na 
wyprzedaży 
kolejnych zakładów 
bez analizowania 
ich znaczenia dla 
sektora i państwa.

Foto: fem-emf
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L
ist podpisali przedsta-
wiciele władz woje-
wództwa śląskiego, 
miasta Katowice, 
Zarządu Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, Katowickiego 
Holdingu Węglowego oraz 
Społecznego Komitetu Pa-
mięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16 grudnia 1981 
r., pod auspicjami Instytutu 
Pamięci Narodowej i Rady 
Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. W dokumen-
cie strony zadeklarowały 
wolę utworzenia instytucji 
kultury, funkcjonującej na 
bazie Muzeum Izby Pamięci 
KWK Wujek i oświadczyły, 
że podejmą współpracę w 
celu jej powołania.

– To historyczny moment. 
Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim uczestnikom tego 
projektu. Ta instytucja kultury, 
którą zamierzamy powołać, 
zostanie wpisana do rejestru 
samorządu wojewódzkiego, 
jako dziedzictwo i dobro – 
powiedział wojewoda śląski 
Zygmunt Łukaszczyk, który 
objął honorowy patronat nad 
powstaniem Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności.

Marszałek województwa 
śląskiego Adam Matusiewicz 
podkreślił, że powołana in-
stytucja kultury na pewno 
nie będzie miała charakteru 
miejskiego, a nawet regional-
nego. – Centrum funkcjono-
wać będzie jako instytucja o 
ogólnopolskim charakterze. 
Cieszę się, że po latach ocze-
kiwań udało się przy okazji 
obchodów 30. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego 
i wydarzeń Grudnia 1981 

dokonać uroczystego aktu 
podpisania listu intencyj-
nego w sprawie utworzenia 
Centrum Wolności i Solidar-
ności – powiedział marszałek 
Matusiewicz.

W imieniu IPN wszyst-
kim autorom tej inicjatywy 
pogratulowała Maria Dmo-
chowska, zastępca prezesa 
IPN. Podkreśliła, że ogrom-

nie ważne jest, by przeszłość 
została w materialnej formie 
upamiętniona dla przyszło-
ści. – To wspaniały projekt. 
IPN szczególnie cieszą takie 
inicjatywy, bo jesteśmy po-
wołani właśnie po to, żeby 
przypominać i przekazywać 
najnowszą historię – mówiła 
Maria Dmochowska. Na cał-
kowicie nową jakość inicja-

tywy utworzenia Centrum 
Solidarności i Wolności wska-
zał obecny na uroczystości 
sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa dr 
Andrzej Kunert. – To nowość, 
że w tym przedsięwzięciu 
występujemy w tak szero-
kim gronie, że uczestniczy 
w nim aż tyle podmiotów. 
To była pierwsza rzecz, którą 

dostrzegłem od razu, gdy po 
raz pierwszy otrzymałem do 
wglądu projekt listu inten-
cyjnego. Od tego momentu, 
gdy ktoś mnie pyta, jak orga-
nizacyjnie załatwia się takie 
ważne sprawy, to z ogromnym 
uznaniem wskazuję na Ka-
towice. Centrum Wolności i 
Solidarności będzie wspaniałą 
instytucją. Jego utworzenie 

ubogaca obchody 30. rocznicy 
Grudnia 1980 r. – powiedział 
Andrzej Kunert.

Sygnatariuszami listu in-
tencyjnego w sprawie utwo-
rzenia Centrum Wolności i 
Solidarności są: wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk, 
marszałek województwa 
Adam Matusiewicz, prezy-
dent Katowic Piotr Uszok, 
zastępca prezesa IPN Maria 
Dmochowska, dr Andrzej  
Kunert sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, Krzysztof Pluszczyk, 
przewodniczący Społeczne-
go Komitetu Pamięci Gór-
ników KWK Wujek Pole-
głych 16 grudnia 1981 roku, 
wiceprezesi KHW Marian 
Korzeniowski i Waldemar 
Mroz oraz przewodniczący 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz, który 
reprezentował związek pod-
czas uroczystości podpisania 
tego aktu.

Ideę utworzenia Śląskie-
go Centrum Wolności i So-
lidarności poparł prezydent 
RP Bronisław Komorowski 
i minister kultury i dziedzi-
ctwa narodowego Bogdan 
Zdrojewski. 

BEATA GAJDZISZEWSKA 

Na bazie Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek utworzone zostanie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. 
W środę 26 października w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach podpisano list intencyjny w tej sprawie.

List intencyjny podpisany

Aż 16 uczniów z wojewódz-
twa śląskiego ze szkół gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych zakwalifi kowało się 
do ogólnopolskiego fi nału w 
konkursie „PRL państwem 
stanu wyjątkowego”. To 
prawie połowa wszystkich 
fi nalistów. Konkurs zorga-
nizowała Sekcja Krajowa 
Oświaty NSZZ Solidarność 
oraz Śląskie Kuratorium 
Oświaty.

Do etapu wojewódzkie-
go przystąpiło blisko 150 
uczniów ze śląskich szkół, 
którzy musieli zmierzyć się z 
pytaniami testowymi doty-
czącymi najnowszej historii 
Polski. Poziom konkursu był 
bardzo wysoki. Wśród wielu 
obowiązkowych pozycji do 
przeczytania znalazła się 
m.in. książka poświęcona 
Annie Walentynowicz. – 
Test był bardzo trudny, 
ale nie zależało na na tym, 

żeby był łatwy. Chodziło 
przecież o wyłonienie 16 
najlepszych uczniów z całej 
Polski, na każdym poziomie: 
gimnazjalnym i ponadgim-
nazjalnym – mówi Lesław 
Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretaria-
tu Nauki i Oświaty NSZZ 
Solidarność.

Na podziw zasługuje 
liczny udział w konkursie 
uczniów gimnazjów, którzy 
wiedzę na temat PRL-u mu-
sieli zdobywać samodzielnie, 
ponieważ program naucza-
nia historii tych zagadnień 
nie obejmuje. 

Ogólnopolski fi nał prze-
prowadzony zostanie w 
grudniu w Katowicach. Jego 
uczestnicy będą musieli 
przygotować prezentację 
multimedialną na wybrany 
temat i wykazać się wiedzą 
historyczną. Dodatkową 
atrakcją będą spotkania z 

uczestnikami grudniowych 
wydarzeń.

– Finaliści, którzy przyja-
dą z całej Polski będą mieli 
okazję osobiście poznać 
kawał historii, biorąc udział 
w spotkaniach z uczestni-
kami pacyfikacji kopalni 
Wujek oraz z osobami in-
ternowanymi po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. 
Pokazywanie żywej historii 
przy okazji różnych kon-
kursów jest bardzo ważne, 
dzięki temu pamięć o tych 
wydarzeniach nie zaginie – 
mówi Lesław Ordon.

Jego zdaniem przypomi-
nanie najnowszej historii 
jest jednym z obowiązków 
Solidarności. Dlatego związ-
kowcy z oświaty od wielu 
lat organizują konkursy hi-
storyczne i literackie przy 
okazji rocznic najważniej-
szych wydarzeń.

AGA

Centrum Wolności i Solidarności będzie wspaniałą instytucją – powiedział podczas uroczystości podpisania listu Andrzej Kunert

Śląska młodzież zna najnowszą historię

Ta instytucja kultury, 
którą zamierzamy 
powołać, zostanie 
wpisana do 
rejestru samorządu 
wojewódzkiego, 
jako dziedzictwo i 
dobro.

Do etapu wojewódzkiego przystąpiło blisko 150 uczniów ze śląskich szkół

Foto: TŚD

Foto: Muzeum KWK Wujek
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W 
przededniu 
W s z y s t -
kich Świę-
tych szef 
Śląsko-Dą-

browskiej Solidarności Do-
minik Kolorz złożył kwiaty 
i zapalił znicze pod pomni-
kiem w Koziegłowach, gdzie 
18 lat temu w wypadku sa-
mochodowym zginął za-
ledwie 26-letni Grzegorz 
Kolosa, charyzmatyczny 
przewodniczący regional-
nych struktur związko-
wych. Wraz z nim śmierć 
ponieśli Adam Stepecki, 
szef górniczej Solidarności 
i Jan Tyszkiewicz, związ-
kowy kierowca. Delegacje 
związkowców zapal i ły 
również znicze na grobach 
Władysława Molęckiego, 
wiceprzewodniczącego 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności oraz Kazimierza 
Zachnika i Józefa Wiśniow-
skiego – członków prezy-
dium Zarządu Regionu. 
Jeszcze przed kilkoma laty 
wszyscy byli związkowy-
mi liderami, świetnymi 
negocjatorami i organi-
zatorami, skutecznymi w 
osiąganiu zamierzonych 
celów oraz w łagodzeniu 
sporów. Podobnie jak Mi-

rosław Karczmarzyk, wi-
ceprzewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, 
Sylwester Danielczyk, szef 
Regionalnego Sekretaria-
tu Emerytów i Rencistów, 
Marek Mirynowicz, specja-
lista z Biura Ekonomiczno-
Prawnego Zarządu Regionu 
i Czesław Kiszkalewicz, 
przewodniczący Regio-
nalnej Sekcji Ciepłowni-
ctwa. To tylko niektóre z 
nazwisk naszych zmarłych 
kolegów.

Szczególnie  bolesne 
są wspomnienia o tych, 
którzy odeszli niedawno. 
W styczniu zmarł Robert 
Odyjas, pracownik Biura 
ds .  Rozwoju i  Szkoleń 
Związkowych oraz Współ-
pracy Zagranicznej. Miał 

zaledwie 33 lata. Był do-
skonałym organizatorem 
związkowym.  W maju 
odszedł 43-letni Leszek 
Sobeczek, kierowca gór-
niczej Solidarności, wśród 
związkowców znany jako 
„Misiek”. Obaj byli nie-
zwykle oddani sprawom 
związku. A przy tym byli 
świetnymi i bardzo lubia-
nymi kolegami. Cechowała 
ich odwaga, bezkompro-
misowość, życzliwość i 
poczucie humoru. Prze-
gral i  z  nieuleczalnymi 
chorobami.

W tym roku odeszl i 
również dr Teresa Zapo-
rowska, współzałożycielka 
Solidarności Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Za-
wierciu i jej długoletnia 
działaczka, Jerzy Rabsztyn, 
jeden z założycieli NSZZ 
Solidarność w Instytucie 
Technik Innowacyjnych 
Emag i Adam Sańka, wice-
przewodniczący Solidarno-
ści w Nexteer Automotive 
Poland w Tychach. Wszyscy 
oni na zawsze pozostaną w 
naszych wspomnieniach i 
modlitwach. Wszystkich 
zawsze będzie nam bardzo 
brakować. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

28 września odszedł ksiądz 
prałat Stanisław Sierla, kape-
lan Solidarności z Siemianowic 
Śląskich. Zmarł po długiej i 
ciężkiej chorobie w wieku 
82 lat. W ostatniej drodze 
towarzyszyli mu związkow-
cy ze Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

 – W kościele gromadził 
tłumy. Był naszym kochanym 
przewodnikiem duchowym. 
Zwłaszcza w czasach komuny 
jego wsparcie było nieocenio-
ne. Pomagał internowanym. 
Wszystkim swoim parafia-
nom poświęcał wiele uwagi. 
Dzieciom, młodzieży, ludziom 
starszym. Szczególną opieką 
otaczał osoby chore i biedne 
– mówi Urszula Kaczmarska, 
przewodnicząca Regionalnego 
Sekretariatu Służb Publicznych 
NSZZ Solidarność i parafi anka 
ks. Sierli. 

Ksiądz Stanisław Sierla uro-
dził się 6 września 1929 r. w 

Chorzowie. W 1949 r. wstąpił 
do Seminarium Duchownego 
w Krakowie i rozpoczął studia 
na Wydziale Teologicznym 
UJ. Rok później został zatrzy-
many przez UB, a następnie 
skazany na karę więzienia 
za działalność w Solidalicji 
Mariańskiej. 8 – miesięczny 
pobyt w odosobnieniu opisał 
po latach w książce pt. „Życie 
darowane mi po raz drugi”. 
Święcenia kapłańskie przyjął 
29 czerwca 1954 r. w Piekarach 
Śląskich. W kolejnych latach 
był wikariuszem w parafi ach 
św. Stanisława Kostki w Gi-
szowcu i św. Apostołów Piotra i 
Pawła w Tarnowskich Górach. 
W 1961 został diecezjalnym 
duszpasterzem akademickim 
i kierownikiem Diecezjalnej 
Poradni Życia Rodzinnego. 
W 1971 r. objął probostwo w 
parafii   św. Michała Archanioła 
w Michałkowicach. Od 1976 r. 
przez 18 lat pełnił obowiązki 

dziekana dekanatu Siemianowi-
ce Śląskie. Ksiądz Sierla był też 
polskim prekursorem rekolekcji 
z gitarą. Organizował festiwale 
Sacrosong, wydał trzy śpiewniki 
piosenek religijnych. W 1993 r. 
został laureatem nagrody im. 
Aleksandra Skowrońskiego za 
dorobek kulturowo-twórczy na 
Śląsku i w całej Polsce. W 1996 
r. z powodu wieku i stanu zdro-
wia przeszedł na emeryturę. W 
następnym roku Rada Miasta 
Siemianowice Śląskie nadała mu 
tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta za trudną i pełną zaan-
gażowania służbę kapłańską. 
– Wznosił budowle, zakładał 
ochronki, organizował pomoc 
charytatywną, upowszechniał 
wartości kultury, jako człowiek 
i kapłan wrażliwy na ludzką 
krzywdę, pochylający się nad 
każdym potrzebującym – na-
pisali radni w uzasadnieniu 
tego tytułu.

BEA

1 listopada obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada Dzień Zaduszny. Jak co roku delegacje Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w tych dniach odwiedzały cmentarze, zapalały znicze i składały kwiaty na grobach zmarłych 
kolegów związkowców. 

Odeszli, ale pozostaną na 
zawsze w naszej pamięci

On pochylał się nad 
każdym potrzebującym

Najbliższa rodzina oraz 
związkowcy ze Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności 
wraz z pocztami sztanda-
rowymi wzięli udział we 
mszy świętej w czwartą 
rocznicę śmierci Włady-
sława Molęckiego, wice-
przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności i 
członka Komisji Krajowej. 
Nabożeństwo odprawio-
ne zostało 5 listopada w 
kościele pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w 
Żarkach-Letnisku. Prze-
wodniczył mu syn Władka 
ks.  Gabriel Molęcki.

Władysław Molęcki do 
Solidarności wstąpił w 1980 
r. Pracował wtedy w Centrali 
Materiałów Budowlanych w 
Katowicach. Po wprowadze-
niu stanu wojennego stracił 
tam zatrudnienie. Od 1982 
r. pracował w „Kolpremie”, 
spółce-córce Huty Katowice, 

na stanowisku maszynisty 
lokomotywy spalinowej. W 
latach 90. aktywnie działał 
w Solidarności. W latach 
1998-2006 przewodniczył 
Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej w hucie. 
Był szefem strony społecz-
nej, a zarazem kluczową 
postacią podczas negocja-
cji prywatyzacyjnych z 
przedstawicielami koncernu 
Mittal Steel. 30 marca 2006 
r. zastąpił Bożenę Borys-
Szopę na stanowisku wice-
przewodniczącego Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 
– Związek dla mnie zaraz 
po rodzinie jest najważ-
niejszy. Chcę, by Solidar-
ność w naszym regionie 
była zawsze silna i liczna 
– mówił wtedy Władysław 
Molęcki do członków Za-
rządu Regionu.

Władek miał mnóstwo 
zainteresowań. Regular-

nie grywał w piłkę nożną, 
świetnie grał na gitarze. 
Ale przede wszystkim był 
wspaniałym, wrażliwym 
i ciepłym człowiekiem. 
Życzliwy, nikomu nie od-
mawiał pomocy. Potrafił 
być przyjacielem, zarówno 
w sprawach związkowych, 
jak i osobistych. Nie krył 
swojej troski o podwład-
nych. Każdemu poświęcił 
uwagę, z każdym porozma-
wiał. O tym, że jest ciężko 
chory dowiedział się zale-
dwie trzy miesiące przed 
śmiercią. Swoje ostatnie 
chwile spędził w domu, 
w otoczeniu najbliższych. 
Wszystkim nam trudno 
było pogodzić się z jego 
odejściem. Teraz wspomi-
nając go, utwierdzamy się 
tylko w przekonaniu, że 
jego nieobecności nie da 
się zastąpić.

BEA

O Władku zawsze 
będziemy pamiętać

Delegacje związkowe jak co roku zapalały znicze i składały kwiaty na grobach zmarłych kolegów

Koledzy, którzy 
odeszli na zawsze 
pozostaną 
w naszych 
wspomnieniach 
i modlitwach. 
Wszystkich zawsze 
będzie nam bardzo 
brakować.

Foto: wikipedia.org
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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 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...:

66 
proc. pracowników lon-
dyńskiego City przyznało, 
że są opłacani zbyt wy-

soko, zwłaszcza w porównaniu 
z pracownikami sektora publicznego 
– wynika z raportu ośrodka ComRes 
na zlecenie chrześcijańskiego think 
tanku St Paul’s Institute.

Badania ankietowe przepro-
wadzone w sierpniu-wrześniu br. 
w grupie 515 osób miały na celu 
zbadanie stosunku bankierów, ma-
klerów giełdowych, generalnych 
dyrektorów stu największych kor-
poracji i innych profesjonalistów 
sektora fi nansowego do etycznych 
aspektów wysokich zarobków i 
premii oraz zagadnień społecznej 
odpowiedzialności.

Wyniki publikuje St Paul’s Institute 
w poniedziałek w formie raportu „Value 

and Values: Perceptions of Ethics in 
the City Today” (Wartość i wartości: 
Jak City postrzega zagadnienia etycz-
ne dziś) na swym portalu.

Wielu respondentów sądzi, że 
najbardziej przepłacanym zawodem 
są prawnicy, lekarze są mniej wię-
cej opłacani tak, jak być powinni, 
nauczyciele i pielęgniarki zaś mają 
ciężko, bo są niedopłacani. 75 proc. 
ankietowanych zgadza się z opinią, 
że rozziew między biednymi i bo-
gatymi jest za duży.

2/3 uczestników ankiety przyznało, 
że do pracy motywują ich wysokie 
zarobki i premie, a zadowolenie z 
pracy jest na dalszym planie. Nieco 
ponad połowa sądzi, że etyce City 
zaszkodziła deregulacja rynków fi -
nansowych (wprowadzona w 1986 r. 
za rządów Margaret Thatcher).

Tylko 14 proc. respondentów 
zna sens łacińskiej sentencji bę-
dącej mottem londyńskiej gieł-
dy Dictum Meum Pactum (je-
stem związany danym słowem). 
Ok. 1/3 ankietowanych deklaruje 
się jako ludzie wierzący. 

Raport miał być opublikowany 
27 października, ale termin odroczo-
no z uwagi na ustąpienie z funkcji 
kanclerza londyńskiej katedry św. 
Pawła kanonika Gilesa Frasera, 
który poróżnił się z hierarchami 
ws. protestu „oburzonych”, od 
połowy października koczujących 
w namiotach na przykatedralnym 
placu. W cztery dni później w ślady 
Frasera poszedł dziekan katedry 
Graeme Knowles. Zarówno Fraser, 
jak i Knowles napisali wprowadze-
nie do raportu.

„Fakt, że obroty londyńskiego 
City w tak dużym stopniu zależą 
obecnie od technologii, a o wiele 
mniej od bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich, może w pewnym 
stopniu tłumaczyć, dlaczego poczucie 
moralnej odpowiedzialności (w City 
– PAP) nie jest tak silne jak kiedyś” 
– napisał we wstępie Fraser.

W ocenie komentatorów raport 
wpisuje się w społeczne niezadowo-
lenie z powodu zarobków i premii 
w sektorze bankowym, który 
w następstwie krachu z lat 2008-09 
w sporej części został wyratowany za 
pieniądze podatnika i do dziś korzysta 
z tanich możliwości fi nansowania się 
dzięki polityce Banku Anglii.

Kościół anglikański zaczął się 
ostatnio mocniej wypowiadać prze-
ciw ekscesom bankierów. Jego du-

chowy zwierzchnik abp Canterbury 
Rowan Williams w ubiegłym tygo-
dniu opowiedział się za nałożeniem 
na banki podatku od transakcji fi -
nansowych.

Drugi z najwyższych hierarchów 
tego Kościoła, abp Yorku John Senta-
mu oświadczył w sobotę, że „ekscesy 
sektora fi nansowego przyczyniły się 
do powstania ogromnych nierów-
ności społecznych”.

Jego zdaniem reakcja społeczna 
wobec nadmiernej, nieusprawied-
liwionej koncentracji bogactw w 
rękach najbogatszych powinna 
stać się tak samo negatywna jak w 
ostatnich latach stała się wobec rasi-
zmu, homofobii czy dyskryminacji 
ze względu na płeć. 

» www.wyborcza.biz, 
7 listopada 2011

INNI napisali

Bankierzy z londyńskiego City: Zarabiamy za dużo

M
am pytanie 
d o t y c z ą c e 
zasiłku ma-
cierzyńskiego 
w przypadku 

umowy-zlecenia. Jeśli zlece-
niobiorczyni urodzi dziecko 
podczas okresu podlegania 
dobrowolnemu ubezpieczeniu 
chorobowemu z tytułu umowy
-zlecenia, to czy zachowuje 
prawo do zasiłku po zakończeniu 
umowy? Przykładowo umowa 
jest zawarta do 30 listopada, 
poród następuje 22 listopada, 
umowa nie jest zerwana, tylko 
się kończy z końcem terminu. 
Czy w takim przypadku upra-
wo do zasiłku pozostaje? Czy 
ponadto zleceniobiorczyni może 
wystąpić o zasiłek macierzyński 
dwa tygodnie przed przewidy-
waną datą porodu?

Warunkiem tego, aby 
osoba wykonująca zlecenie 
mogła otrzymać zasiłek ma-
cierzyński – zgodnie z art. 29 
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. z dnia 
10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 

512 z późn. zm. – dalej zwanej 
ustawą zasiłkową) – jest fakt 
urodzenia dziecka podczas 
podlegania dobrowolnemu 
ubezpieczeniu chorobo-
wemu. Osoby wykonujące 
zlecenie, które są objęte obo-
wiązkowo ubezpieczeniami 
emerytalnym i rentowymi, 
podlegają ubezpieczeniu cho-
robowemu dobrowolnie na 
swój wniosek (art. 11 ust. 2 
w powiązaniu z art. 6 ust. 1 
pkt 4 Ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych – 
Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 
1585 z późn. zm.).

W przypadku zasiłku 
macierzyńskiego nie jest 
wymagany minimalny okres 
podlegania ubezpieczeniu 
chorobowemu, czyli tzw. 
okres wyczekiwania.

Zasiłek macierzyński 
przysługuje nie tylko ubez-
pieczonej, która w okresie 
ubezpieczenia chorobowego 
urodziła dziecko, lecz także 
ubezpieczonej, która:
•  przyjęła na wychowanie 

dziecko w wieku do 7 roku 
życia, a w przypadku dzie-

cka, wobec którego pod-
jęto decyzję o odroczeniu 
obowiązku szkolnego – do 
10 roku życia, i wystąpiła 
do sądu opiekuńczego w 
sprawie jego przysposo-
bienia; lub 

•  przyjęła na wychowa-
nie w ramach rodziny 
zastępczej, z wyjątkiem 
rodziny zastępczej zawo-
dowej niespokrewnionej 
z dzieckiem, dziecko w 
wieku do 7 roku życia, 
a w przypadku dziecka, 
wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obo-
wiązku szkolnego – do 10 
roku życia. 
Zasiłek macierzyński wy-

płaca płatnik składek na 
ubezpieczenie chorobowe, 
czyli zleceniodawca (jeśli 
zgłasza do ubezpieczenia 
chorobowego powyżej 20 
ubezpieczonych), lub ZUS (art. 
61 ust. 1 ustawy zasiłkowej). 
Po ustaniu tytułu ubezpie-
czenia (w tym przypadku po 
zakończeniu umowy-zlecenia) 
wypłatę zasiłku kontynuuje 
ZUS. Niestety ani ZUS, ani 
płatnik nie wypłacą świad-

czenia, jeśli poród nastąpi po 
zakończeniu umowy-zlecenia, 
gdyż wraz z końcem umowy 
ustanie ubezpieczenie choro-
bowe. Bez znaczenia jest w 
tym przypadku planowany 
termin porodu (tak istotny 
przy umowach zawartych 
na czas określony), za to 
wiążący jest termin faktycz-
nego porodu.

Ponieważ zleceniobiorcy 
nie dotyczą przepisy Kodek-
su pracy mówiące o urlo-
pie macierzyńskim (który 
przysługuje jedynie pra-
cownikom), zleceniobiorca 
nie może wystąpić o urlop 
macierzyński na dwa tygo-
dnie przed planowanym 
porodem (art. 180 § 3 K.p.), 
a co za tym idzie – nie może 
przyspieszyć okresu pobiera-
nia zasiłku macierzyńskiego. 
W przypadku zleceniobiorcy 
w pierwszej kolejności musi 
dojść do porodu, aby płatnik 
składek lub ZUS miał pod-
stawę do wypłaty zasiłku 
macierzyńskiego.

DOROTA KRIGER
Tekst pochodzi z serwisu

prawo-pracy.pl.

Umowa-zlecenie, ciąża, 
poród i zasiłek macierzyński 

Obchody 30. rocznicy
Centralne obchody 30. rocznicy oporu robot-
ników wobec wprowadzenia stanu wojennego 
zostaną zorganizowane w naszym regionie. 
13, 16 i 17 grudnia odbędą się największe wy-
darzenia związane z obchodami rocznicy.

13 grudnia o godz. 17.30 w Archikatedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się uro-

czysty koncert NOSPR wraz z chórami Filharmonii 

Śląskiej i Camerata Silesia; W programie: III Sym-

fonia Ludviga van Beethovena oraz „Exodus” Woj-

ciecha Kilara. Po koncercie msza święta w intencji 

Ojczyzny i wszystkich ofi ar stanu wojennego.

16 grudnia spotykamy się pod kopalnią Wujek 

w Katowicach. W tym roku, oprócz tradycyjnej 

mszy i uroczystości pod Pomnikiem Krzyżem, na 

placu im. NSZZ Solidarność przy kopalni zostanie 

zorganizowane multimedialne widowisko plene-

rowe, które będzie transmitowane przez TVP. 

17 grudnia w katowickim Spodku odbędzie się 

wielki, rocznicowy koncert „Droga do wolności”. 

Udział w nim potwierdzili już m.in. T.Love, Robert 

Brylewski, Maciej Maleńczuk, Shakin’ Dudi, Paweł 

Kukiz, Luxtorpeda, Lombard i Habakuk. Początek 

koncertu godz. 17.30.

Bilety na koncert w Spodku będą kosztowały 

do 10 zł. Zamówienia na bilety przyjmuje do dnia

15 listopada Biuro Administracyjne Zarządu Re-

gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność przy 

ul. Floriana 7 w Katowicach. Zamówienia będą 

też przyjmowane telefonicznie pod numerem 

32 353 84 25 wew. 199 oraz drogą mailową pod 

adresami: region@solidarnosckatowice.pl oraz 

adminstracja@solidarnosckatowice.pl.
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A MNIE to pasjonuje

Drużyna NSZZ Solidarność z 
Zakładu Górniczego Sobieski 
zwyciężyła w turnieju piłki 
nożnej zorganizowanym 
przez Biuro Terenowe mia-
sta Jaworzna oraz Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu. 
Rozgrywki wpisały się w 
obchody 31. rocznicy po-
wstania Solidarności.

Do udziału w turnieju zgło-
szonych zostało 6 drużyn z 
Komisji Zakładowych NSZZ 
Solidarność: ZG Sobieski, 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Jaworznie, Knauf Jaworzno, 
MCKiS Jaworzno, Elektrowni 
Jaworzno III oraz Magneti 
Marelli z Sosnowca.

– Celem zawodów była 
integracja i dobra zabawa. 
Chodzi o to, żeby związkowcy 
z Solidarności z jaworznickich 
zakładów mogli się spotkać i 
lepiej poznać – mówi Walde-

mar Sopata, przewodniczący 
Sekcji Terenowej NSZZ Soli-
darność Miasta Jaworzna. 

Gośćmi turnieju byli za-
stępca prezydenta miasta 
Tadeusz Kaczmarek oraz 
dyrektor MCKiS Mirosław 
Ciołczyk.

AGA

Terenowa Sekcja Proble-
mowa NSZZ Solidarność 
Miasta Jaworzna dziękuje 
sponsorom turnieju: prezy-
dentowi Miasta Jaworzna, 
Wydziałowi Promocji Urzę-
du Miejskiego w Jaworznie, 
fi rmie JBB,  fi rmie Koral, 
sklepowi Poziomka, piekar-
ni Jana Orawskiego, PZW 
Kolejarz Szczakowa oraz 
panu Arkadiuszowi Jamro-
zowi i fi rmie Ol-Za.

Z
okazji urodzin związ-
kowcy ze Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności 
życzyli mu wielu lat w 
dobrym zdrowiu oraz 

błogosławieństwa Bożego.  
W przededniu jubileuszu li-

stonosz przyniósł mu list i paczkę 
od krajowych władz Solidarno-
ści. Wzruszony pan Józef nawet 
nie przypuszczał, że w Gdańsku 
będą o nim pamiętać. Przesyłki 
nie otworzył od razu. – Zwykle, 
gdy otrzymuję paczkę lub list, 
otwieram ją dopiero za godzi-
nę lub dwie. Najpierw modlę 
się w intencji nadawcy – mówi 
Józef Kula.

Rano, w dniu swoich urodzin, 
pan Józef poszedł do kościoła 
w Suszcu. Po mszy udał się na 
cmentarz, by pomodlić się nad 
grobami swoich bliskich. Po 
powrocie do domu zaskoczony 
odebrał  telefoniczne życzenia 
od szefa Komisji Krajowej Piotra 
Dudy i przewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego Jerzego 
Buzka. Nazajutrz w kościele pw. 
św. Teresy w Rybniku Chwało-
wicach, rodzinnej miejscowości 
pana Józefa, odprawione zo-
stało uroczyste nabożeństwo 
w intencji 80. rocznicy jego 
urodzin. Wzięła w nim udział 
rodzina jubilata oraz związkow-
cy z Solidarności z katowickiego 
Bombardiera wraz z pocztem 
sztandarowym. W Bombardie-
rze pan Józef pracował do 1991 
roku. – Podczas mszy dziękowa-
łem Bożej Opatrzności za to, że 
mimo różnych trudności w życiu, 
mogłem w wolnej Polsce dożyć 
tak sędziwego wieku – przy-
znaje jubilat. W poniedziałek 
z jubilatem spotkał się szef Za-
rządu Regionu Dominik Kolorz, 
aby osobiście złożyć życzenia 
nestorowi Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

 – Józek to historyczna postać. 
On zawsze powtarza, że póki 
żyje nie odłoży rąk od pługa 
Solidarności. Wciąż jest jej ak-
tywnym działaczem i społecz-
nikiem z krwi i kości. Przez 15 
lat był szafażem Eucharystii. W 
każdą niedzielę chodził do cho-
rych z komunią świętą – mówi 
Eugeniusz Karasiński, szef Sto-
warzyszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym.

Jego głęboka religijność wy-
niesiona z domu rodzinnego oraz 
z zakładu księży werbistów, w 
którym pobierał naukę, często 
była przeszkodą w awansach 
zawodowych. Ale jak podkreśla 
pan Józef, nie awanse, a Ojczy-
zna była u niego na pierwszym 

miejscu. – Nigdy nie zabiegałem 
o własne korzyści i nie będę żało-
wał tego, co zrobiłem przez 30 lat 
dla Solidarności. Tym, co mam, 
zawsze dzieliłem się z drugimi 
– mówi pan Józef.

W stanie wojennym Józef 
Kula przebywał kolejno w czte-
rech ośrodkach internowania. 
Władze PRL określały go m.in.: 
jako inicjatora i organizatora 
wszystkich akcji strajkowych 
i protestacyjnych w Żorach, 
wrogo nastawionego do ustro-
ju socjalistycznego i partii. – Ja 
nigdy do nikogo nie byłem 
wrogo nastawiony, nawet do 
tych, którzy mnie krzywdzili. 
Być krytycznym, a być wro-
giem, to wielka różnica. Nigdy 
nie podpisałem żadnego aktu 
lojalności – opowiada Józef 
Kula. Swoje wspomnienia z 
internowania zawarł w książce 
pt. „Zapiski internowanego” 
wydanej w 1996 roku.

 – Ogromnym przeżyciem 
było dla niego uhonorowanie 
go w 2007 r. przez prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski – mówi Karasiński. Jubilat 
od lat społecznie prowadzi księ-
gowość zarówno Stowarzyszenia, 
jak i Solidarności z Bombardie-
ra. – Robi to starym sposobem, 
tzw. amerykanką. Jest bardzo 
solidny i skrupulatny, w ogóle 
nie używa kalkulatora. Każdy 
grosik musi się zgadzać – mówi 
Marek Koczyba, szef Solidarno-
ści w Bombardierze. 

Przyjaciele i koledzy pana 
Józefa z Solidarności byli pod 
ogromnym wrażeniem, gdy 
dowiedzieli się, że wkrótce po 
urodzinach jubilat wyjeżdża na 
10 dni do Turcji – Pojadę tam z 
najstarszą córką, która jeszcze 
nigdy nie była za granicą. Ja 
byłem tylko raz w 1991 r. na 
pielgrzymce Solidarności do 
Rzymu i bardzo to sobie cenię. 
To będzie moja pierwsza podróż 
samolotem. Mam nadzieję, że 
wrócimy szczęśliwie – mówi 
Józef Kula. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

5 listopada 80 lat skończył Józef Kula, zasłużony działacz Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności, delegat na I Zjazd Krajowy. 

44 reprezentantów Polski, 
wśród nich Łukasz Kubiak, 
członek Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności, walczyło o me-
dale mistrzostw świata w ki-
ckboxingu, które odbyły się w 
dniach 26 – 29 października 
w Skopje w Macedonii.

W sumie na WAKO World 
Kickboxing Championships 
2011 do stolicy Macedo-
nii przyjechało ponad 800 
zawodników z 60 krajów 
całego świata. Ekipa biało-
czerwonych była tradycyj-
nie jedną z najliczniejszych 
i zdobyła w sumie 22 krążki. 
6 złotych medali – wszystkie 
wywalczone przez panie, 
a także 6 srebrnych i 10 brązo-
wych. Czyli statycznie rzecz 
ujmując, co drugi reprezen-
tant Polski na tym turnieju 
zdobył medal.

Nasz zawodnik Łukasz 
Kubiak nie może niestety 
zaliczyć tych mistrzostw do 
udanych. W eliminacjach 
Łukasz trafił na Chorwata 
Antonio Horvatića. Pierwsze 
dwie rundy były wyrównane. 
W trzeciej rundzie zdecydowa-
nie wygrał Kubiak. W ćwierć-
fi nałowej walce, której stawką 
był medal, nasz reprezentant 
trafi ł na przeciwnika z Kirgista-
nu Ikbola Fozilzhana. Niestety 
przegrał. – Moje plany były 
ambitne. Jechałem do Skopje 
po medal. Jestem rozczarowa-
ny, ale traktuję te nieudane 
mistrzostwa jako nauczkę na 
przyszłość. Mam nadzieję, że 
z kolejnych mistrzostw wrócę 
z krążkiem – powiedział TŚD 
Łukasz Kubiak po powrocie 
z Macedonii. 

NY

Pierwszą monetę znalazł przy-
padkowo w rzece, dzisiaj ma 
ich setki. Zbiera również m.in. 
kufl e, kapsle, etykiety, smycze, 
znaczki Solidarności, a nawet 
żetony do supermarketowych 
wózków. Jego koledzy z pracy 
żartują, że zamiast pytać go o 
to, co zbiera, łatwiej jest zapy-
tać, czego nie zbiera.

Przygoda z numizmatyką 
pana Zbigniewa Judasza ,mon-
tera w firmie Tauron Ciepło 
(dawnym PEC-u Katowice) 
i członka tamtejszej Komisji 
Zakładowej NSZZ Solidarność 
zaczęła się już w dzieciństwie. 
– Pierwszą monetę znalazłem 
w rzece koło Wrocławia, była 
to ¼ austrowęgierskiego kraj-
cera. Trzymam ją w szkatułce 
do dzisiaj. Później zacząłem 
zbierać najpierw monety pol-
skie, potem doszły te z krajów 
RWPG. W szkole zawodowej 
zbierałem już wszystko, co 
udało mi się zdobyć. Dzisiaj 
mam monety w zasadzie z 

każdego kontynentu – mówi 
pan Zbigniew.

Jak twierdzi, w numizmaty-
ce frajdę sprawia mu zarówno 
zbieranie monet, jak i późniejsze 
dbanie o swoją kolekcję. Tłu-
maczy, że monety po pewnym 
czasie zachodzą nalotem i trzeba 
je wtedy polerować specjalnym 
płynem. Ocenia, że gdyby miał 
je wyczyścić wszystkie na raz, 

musiałby pracować miesiąc bez 
przerwy. – To czasochłonne za-
jęcie, ale bardzo relaksuje i daje 
poczucie satysfakcji. Jednak 
największa przyjemność jest 
wtedy, kiedy uda się zdobyć 
wszystkie monety z danej serii. 
Np., kiedy udało mi się skom-
pletować wszystkie obiegowe 
monety z czasów PRL i kiedy 
włożyłem tę ostatnią monetę 

do klasera, to było to coś wspa-
niałego – opowiada Zbigniew 
Judasz.

Swoją pasją zaraził już kilku-
nastu kolegów z pracy, każde z 
jego pięciorga dzieci również coś 
zbiera. Monety i inne gadżety, 
które kolekcjonuje, zazwyczaj 
kupuje na giełdach staroci lub 
wymienia się z innymi pasjo-
natami. W kolekcjonerskim 
hobby pomagają mu też zna-
jomi. Zapytany, która moneta 
jest dla niego najcenniejsza, 
odpowiada, że jeszcze jej nie 
zdobył. – Jest to duża kolek-
cjonerska jednodolarówka z 
1976 roku. W internecie można 
taką kupić, ale bardzo drogo, 
a poza tym w sieci łatwo o 
podróbki. Zawsze wolę mo-
netę dotknąć i obejrzeć przez 
lupkę. Na giełdzie staroci 
można ją wymienić za inne 
monety, ale jeszcze nie udało 
mi się na nią trafić – mówi 
Zbigniew Judasz. 

ŁK

Medalowe żniwo w Skopje

Turniej w Jaworznie

Nigdy nie zabiegałem 
o własne korzyści. 
Tym, co mam, 
zawsze dzieliłem 
się z drugimi.   
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Jubilat wśród przyjaciół ze Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Multikolekcjoner

W numizmatyce frajdę sprawia i zbieranie monet, i dbanie o kolekcję
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Bramkarz zwycięskiej drużyny ZG Sobieski Krzysztof Krzyżak
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Łukasz Kubiak reprezentował Polskę w Skopje


