
P
rowadzona przez So-
lidarność kampania 
zbierania podpisów 
była głównym tema-
tem odbywających się 

w Białymstoku obrad Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. 
Jak poinformował przewodni-
czący związku Piotr Duda, do 
tej pory zebrano blisko milion 
podpisów. – To tylko podpisy 
zebrane przez struktury Soli-
darności, wkrótce można się 
spodziewać podpisów zebra-
nych przez inne związki za-
wodowe i organizacje poza-

rządowe, które przystąpiły 
do akcji – powiedział Piotr 
Duda. Przypomniał, że do 
akcji przystąpiły dwie pozo-
stałe duże centrale związkowe 
OPZZ oraz Forum ZZ, a także 
kilkadziesiąt związków i sto-
warzyszeń. 

Zebrane podpisy trafią 
do parlamentu dopiero w 
momencie przygotowania 
przez rząd projektu zmian 
w systemie emerytalnym i 

poddaniu go konsultacjom 
społecznym. – Chcemy zebrać 
jak najwięcej podpisów. Nie 
mamy problemu z mobilizacją 
ludzi, kiedy wiedzą, że spra-
wa ich dotyczy. Mobilizacja 
będzie też potrzebna, kiedy 
nasz wniosek o referendum 
będzie głosowany w Sejmie. 
Nie wyobrażam sobie, żeby 
wtedy pod Sejmem zabrakło 
Solidarności. Musimy być 
przygotowani do zdecydo-

wanych działań – podkreślił 
Piotr Duda. 

W Regionie Śląsko-Dą-
browskim liczba zebranych 
podpisów to już blisko 100 
tysięcy. – Ciągle spływają do 
nas kolejne listy, więc ta liczba 
nadal będzie wzrastać. Akcja 
trwa – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca i sekre-
tarz Zarządu Regionu. 

Na początku tygodnia 
w naszym regionie ruszyła 

kampania społeczno-infor-
macyjna, mająca na celu za-
chęcenie mieszkańców aglo-
meracji śląskiej do składania 
podpisów pod wnioskiem 
o referendum w sprawie 
emerytur. Na przystankach 
komunikacji miejskiej poja-
wiły się tzw. citylighty, a w 
autobusach oraz tramwajach 
plakaty promujące akcję Soli-
darności. Decyzję o rozpoczę-
ciu zbierania podpisów pod 
wnioskiem o przeprowadzenie 
referendum w sprawie utrzy-
mania obecnych rozwiązań 
emerytalnych jednogłośnie 
podjęła 15 grudnia Komi-
sja Krajowa NSZZ Solidar-

ność. W specjalnym stanowi-
sku związkowcy sprzeciwili 
się rządowym propozycjom. 
– Tak kluczowych zmian nie 
wolno wprowadzać w trybie 
pilnym, bez wcześniejszych 
konsultacji społecznych. (...) 
Naszą intencją jest oddanie 
tej kluczowej dla przyszłości 
wszystkich Polaków sprawy 
pod ich bezpośredni osąd. 
Referendum jest najbliższe 
idei demokracji bezpośred-
niej. Chcemy pozwolić Pola-
kom skorzystać z tej formy 
– podkreślono w stanowisku 
Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność. 

DIKK, NY

2500
tylu pracowników

 jednostek samorzą-
dowych z Rybnika 
otrzyma podwyżki 
dzięki Solidarności.
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EMERYTURY

– Nie zgadzamy się na rzą-
dowy projekt wydłużenia 
pracy kobiet do 67 roku 
życia. W tym wieku pracownice 
nie będą w stanie sprostać zawo-
dowym wyzwaniom, a poza tym, 

kto nas wtedy będzie chciał 
zatrudniać? Nie bez powodu 
określa się nas, jako słabą płeć 
– mówią jednym głosem kobie-
ty zrzeszone w Solidarności. 
» STRONA 6

Praca po 60-tce

Izabela Będkowska: Nie domagamy się 
podwyżek, chcemy tylko utrzymać to, 
co udało nam się wynegocjować przed 
kilkoma miesiącami. » STRONA 3

Zdzisław Goliszewski: To bardzo 
dobra wiadomość dla pracowników 
i szansa na przetrwanie fi rmy. Mamy 
jednak wiele obaw. » STRONA 4

Reklama

Solidarność przeciwko ACTA
Śląsko-Dąbrowska Solidarność sprzeciwia się podpisa-
niu przez Polskę bez konsultacji społecznych międzyna-
rodowej umowy ACTA. – Solidarność była zawsze za wolnością 
słowa i przeciw cenzurze, a w naszej ocenie ACTA zagraża wolności 
słowa i otwiera furtkę nie tylko do wprowadzenia cenzury, ale 
też inwigilacji wszystkich użytkowników internetu. Bo jak inaczej 
określić zapisy ACTA zobowiązujące dostawców internetu i właści-
cieli serwisów do monitorowania zachowań internautów, czy też 
możliwość usuwania bez wyroku sądu treści uznanych za pirackie 
– mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Śląsko-Dąbrowska Solidarność przyłączy się do protestu spo-
łeczności internetowych i w czwartek 26 stycznia na 24 godziny 
wyłączy swój serwis internetowy www.solidarnosckatowice.pl.

ACTA (Anti-counterfeiting trade agreement) to układ między 
Australią, Kanadą, Japonią, Koreą Południową, Meksykiem, Ma-
roko, Nową Zelandią, Singapurem, Szwajcarią i USA. Jego nazwę 
tłumaczy się jako „porozumienie przeciw obrotowi podróbkami”. 
Jednak zdaniem internautów i wielu ekspertów w rzeczywistości 
ACTA oznacza drastyczne ograniczenie wolności internetu.

POD

Akcja Solidarności odnosi sukces. Już około miliona osób poparło inicjatywę zwołania referendum w sprawie 
utrzymania obecnych rozwiązań emerytalnych. Zbieranie podpisów pod wnioskiem potrwa co najmniej do 5 lutego.  

Mamy milion podpisów

Z ostatniej chwili

W Regionie Śląsko-Dąbrowskim liczba zebranych podpisów to już blisko 100 tysięcy

Foto: TŚD

Ważnym tematem 
obrad w Białymsto-
ku było też niedawne 
wycofanie się Solidar-
ności i innych repre-
zentatywnych związ-
ków zawodowych z 
prac zespołów Komisji 
Trójstronnej. Piotr Duda 
przypomniał, że związki 
zdecydowały wspólnie o 
organizacji akcji prote-
stacyjnych w najbliższych 
miesiącach. – Razem 
przygotowujemy pismo do 
prezydenta UEFA Michela 
Platiniego. Wyślemy je 
wspólnie, ostrzegając, że w 
czasie Euro 2012 może w 
Polsce dojść do protestów 
– powiedział Piotr Duda. 

Komisja Krajowa przyję-
ła też stanowisko, w którym 
wyraziła swój protest „prze-
ciwko działaniom rządu 
Donalda Tuska zmierzają-
cym do degradacji dialogu 
społecznego w Polsce”. 

25 stycznia bytomscy radni 
zdecydują o przyszłości Ze-
społu Szkół Technicznych 
nr 4 w tym mieście. Batalia o 
uratowanie szkoły trwa od kilku 
tygodni. Środowe głosowanie 

nad projektem uchwały uchy-
lającym wcześniejszą decyzję 
o likwidacji placówki może być 
ostatnią szansą na uratowanie 
bytomskiego „Elektronika”.  
» STRONA 5

OŚWIATA

W obronie szkoły
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TRZY pytania
Zbigniew Engiel, ekspert fi rmy Mediarecovery zajmującej się
informatyką śledczą

Politycy lekceważą cyberbezpieczeństwo
W ostatni weekend byliśmy świadkami 
zmasowanego ataku hakerów na rządowe 
strony. Czy takie ataki zdarzały się w prze-
szłości i czy państwo polskie sprawdziło się 
w tej kryzysowej sytuacji?

– Tego typu ataki wykorzystywane są 
przez cyberprzestępców już od dawna. Z 
jednym z najbardziej skrajnych przypadków 
mieliśmy do czynienia podczas konfl iktu w 
Gruzji, kiedy to strona rosyjska zaatakowała 
zarówno strony rządowe Gruzji oraz strony 
najważniejszych mediów i instytucji. To był 
chyba pierwszy przypadek, w którym zasto-
sowano tzw. cyberwojnę przy okazji rzeczy-
wistego konfl iktu zbrojnego. Dopóki opinii 
publicznej nie zostaną przedstawione szcze-
gółowe informacje dotyczące ataków trudno 
powiedzieć, czy państwo polskie sprawdziło 
się w tej sytuacji. Natomiast z drugiej strony, 
nie ma co ukrywać, że kwestie związane z 
cyberbezpieczeństwem nie są traktowane 
priorytetowo przez polską klasę polityczną. 
To trochę dziwne, bo jesteśmy członkami UE 
i NATO, a jeżeli spojrzymy na kraje NATO, to 
tam te kwestie są traktowane bardzo poważnie, 
bo to są naprawdę realne zagrożenia. 
Jakie działania należałoby podjąć, aby 
uchronić rządowe witryny przed atakami 
cyberprzestępców?

 – Są rozwiązania informatyczne, które 
może nie zminimalizują ryzyka ataków do 
zera, bo takiego stuprocentowego bezpie-
czeństwa w sieci nie da się uzyskać, ale są 
w stanie znacznie podnieść jego współ-
czynnik. Są np. systemy, które mogłyby w 
trakcie takiego zmasowanego ataku odciąć 
wszystkie połączenia, żeby uchronić serwer 
przed przeciążeniem. Są też rozwiązania, 
które mogłyby, obrazowo mówiąc, „prze-
cedzić” połączenia ze stroną, tzn. przepusz-
czać ruch w mniejszych pakietach po to, 
żeby serwer nadążał z pracą.

Kiedy mamy do czynienia nie tyle z 
wyłączeniem strony, ale z włamaniem 
na nią, tak jak to miało miejsce w przy-
padku strony premiera, potrzebne są już 
rozwiązania dedykowane informatyce 
śledczej. To oznacza, że trzeba mieć od-
powiednie narzędzia i umiejętności, żeby 
odtworzyć taki incydent krok po kroku 
oraz zobaczyć, co tak naprawdę się stało 

i w jaki sposób zostało zrobione przez cy-
berprzestepców. 
Hakerzy włamali się również bez trudu do 
prywatnego komputera ministra cyfryzacji. 
Czy to oznacza, że wszyscy jesteśmy nara-
żeni na tego typu cyberataki?

– Pod względem podatności na zagrożenia 
informatyczne wszyscy jesteśmy równi w 
sieci. Możemy natomiast w znacznym stop-
niu się przed tymi zagrożeniami uchronić. Po 
pierwsze, należy mieć w swoim komputerze 
oryginalne i stale aktualizowane oprogramo-
wanie komputerowe. Wersje pirackie nie dość, 
że nie są aktualizowane przez producenta, to 
jeszcze często same zawierają szkodliwe opro-
gramowanie. Po drugie, każdy z nas powinien 
mieć w swoim komputerze jeszcze jakieś 
programy ochronne. W Internecie można 
znaleźć bardzo dużo darmowych zupełnie 
legalnych programów antywirusowych. 
Przede wszystkim należy jednak zachować 
zdrowy rozsądek i nie klikać we wszystko, 
co dostaniemy na maila. Ponad 80 proc. całej 
poczty elektronicznej to spam, a ten spam jest 
często sam w sobie nasycony szkodliwym 
oprogramowaniem, lub też zawiera linki do 
stron, które są stworzone tylko po to, aby 
zainfekować nasz komputer. 

ŁK

Jeśli chodzi o zagrożenia 
informatyczne, wszyscy 
jesteśmy równi w sieci.

LICZBA tygodnia

2300 
nawet tylu pracowników Poczty Polskiej może 
zostać objętych Programem Dobrowolnych 
Odejść. Zwolnienia mają potrwać do końca 
2012 roku. Zarząd PP podkreśla, że w pierw-
szej kolejności program będzie skierowany 
do osób, które mogą skorzystać z uprawnień 
przedemerytalnych. Programem Dobrowol-
nych Odejść mają zostać objęci również pra-
cownicy likwidowanych i przekształcanych 
jednostek oraz komórek organizacyjnych.
Pracownicy, którzy skorzystają z programu 
otrzymają odprawy wyliczone na zasadach 
wynikających z Kodeksu pracy oraz odszko-
dowania od fi rmy. Ich wysokość będzie uza-
leżniona od stażu zawodowego i wyniesie 
wartość od dwumiesięcznego do czteromie-
sięcznego wynagrodzenia.

WIEŚCI z gospodarki
» POCZĄTEK TYGODNIA UPŁYNĄŁ pod znakiem dalszego 
umacniania złotego. W poniedziałek frank był najtańszy od listo-
pada, a za dolara i euro płacono o ok. 25 groszy mniej niż dwa 
tygodnie temu. Niestety, nie spowodowało to spadku cen paliw. 

» 24 STYCZNIA KIEROWCY z Polskiej Inicjatywy Obywatel-
skiej protestowali przeciwko wysokim cenom paliw, blokując 
stacje benzynowe w niektórych miastach Polski. Chcieli w ten 
sposób wymusić na rządzie obniżkę cen paliwa z ok. 5,6 do 4 zł 
za litr. Taka cena byłaby możliwa, gdyby obniżona została akcy-
za. Zdaniem protestujących kierowców rząd mógłby to zrobić, 
bez zgody Unii Europejskiej, przynajmniej na trzy miesiące. Dla 
rządu liczą się jednak wpływy do budżetu, więc nie zamierza 
ulżyć kierowcom. Tymczasem eksperci od rynku paliw podkre-
ślają, że jeżeli kurs złotego zostanie zachwiany, to ceny benzyny 
znowu pójdą w górę i mogą przekroczyć nawet 6 złotych za litr.

» PREZYDENT PODPISAŁ nowelizację ustawy o emeryturach i 
rentach z FUS, wprowadzającą kwotową waloryzację rent i emerytur 
i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nowela zakłada kwoto-
wy wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł. Waloryzacja przepro-
wadzana zostanie 1 marca. Nowela została uchwalona przez Sejm 
13 stycznia. Z danych rządu wynika, że przy poziomie 71 zł wyższą 
od procentowej podwyżkę otrzyma 59 proc. emerytów i rencistów. 
Opozycja krytykowała pośpiech prac nad zmianami oraz domagała 
się zwiększenia kwoty waloryzacji do 84 zł.

» JAK POINFORMOWAŁA RZECZPOSPOLITA, Bank PKO BP 
spodziewa się rekordowego zysku netto za 2011 rok, natomiast w 
2012 roku oczekuje stabilizacji zysku w porównaniu z dwoma ostat-
nimi latami. Po trzech kwartałach miał 20-procentowy wzrost zysku 
netto, jednak przy spadku aktywności gospodarczej trudno oczeki-
wać kontynuacji takiego tempa wzrostu w bieżącym roku. My byśmy 
się nie zmartwili, gdyby nasze płace wzrosły o 20 procent i się usta-
bilizowały. Ale to marzenie ściętej głowy. Zresztą zaraz fi skus wpad-
łby na pomysł, jak nam zabrać te podwyżki i wrzucić do dziurawego 
worka zwanego budżetem państwa. 

» JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA odprowadziła w 2011 
roku ponad 986 mln zł podatku VAT oraz 191,8 mln zł podatku 
dochodowego od osób fi zycznych, a także ok. 510,7 mln zł podatku 
dochodowego od osób prawnych oraz 168 mln zł wpłaty z zysku. 
Do ZUS trafi ło 791 mln zł. Ale i tak grono niereformowalnych ig-
norantów, zwanych dla niepoznaki dziennikarzami ekonomicznymi 
będzie pisywać nieodmiennie, że państwo dopłaca do górnictwa. A 
może by tak napisać, ile Polacy dopłacają do rządowych cudów i in-
nych fanaberii polskiej biurokracji? To dopiero będą kumulacje.

» WŁASNE I CUDZE DŁUGI duszą europejską gospodarkę. 
Zadłużenie Wielkiej Brytanii jest najwyższe od 1993 roku. Jak 
poinformowały brytyjskie media dług publiczny tego kraju prze-
kroczył 1 bilion funtów. Pomimo obowiązującego od dwóch lat 
planu oszczędnościowego rząd brytyjski pożyczył w ubiegłym 
miesiącu blisko 14 mld funtów. Brytyjscy ekonomiści podkreśla-
ją, że gospodarka tego kraju ucierpiała najbardziej po kryzysie 
fi nansowym w 2008 roku i w dalszym ciągu odczuwa spowolnie-
nie gospodarcze. Oczywiście pod względem zadłużenia niekwe-
stionowanymi rekordzistami pozostają Włochy i Grecja.

OPRAC. AGA, POD

CHODZI O TO zwłaszcza...

Z
aapelowałem do kota, żeby nie sikał 
na dywan. Tłumaczyłem, że zasady 
współżycia społecznego wymagają 

kompromisów, że potrzebny jest dialog. Zde-
sperowany deklarowałem, że w kryzysowej 
sytuacji spowodowanej faktem, iż kot znudził 
się kuwetą, mogę się zgodzić na doraźne ob-
sikiwanie kafl i w przedpokoju. Powycieram 
w geście współlokatorskiej solidarności. Ale 
kot trzyma się wersji, że jedyne ustępstwo, 
na jakie może pójść, to sikać w tym miejscu, 
gdzie już jakiś czas temu wybrzuszyły się 
panele. A i tak od czasu do czasu musi na 
dywan, bo to podobno modne wśród in-
nych kotów zamieszkujących kraje unijne. 
Poważnie rozważam oddanie kota pod osąd 
Wysokiego Trybunału Weterynaryjnego. Ale 
podobno przy kocim sądownictwie polskie 
jest demonem szybkości w rozpatrywaniu 
spraw, więc szanse na szybkie uzyskanie 
korzystnego wyroku są nikłe. Tym bardziej, 
że ziemska kadencja przeciętnego kota trwa 
12 lat, a nawet i dłużej, a mojemu stuknie 
wkrótce 10 wiosna. Wyrzucam sobie, że za 
miękki byłem, że zbyt łatwo wybaczałem 
kotu. Omotał mnie futrzak, bestia pręgowana. 
Jakiś cwany „piarowiec” podpowiedział mu, 
że wystarczy wskoczyć na kolana, pomru-
czeć, człowiek pęka, wybacza i dalej sypie 
do miski frykasy. 

Jako że z natury jestem optymistą (choć 
prawdę mówiąc takim bardziej pesymistycz-
nym), to staram się szukać dobrych stron w 
swoich doświadczeniach. I w tym doświadcze-
niu z kotem też znalazłem. Na całe szczęście 
mój kot, mimo niewątpliwych predyspozy-
cji, nie jest premierem mojego kraju. Dzieło 
zniszczenia, które przykrywa przymilnym 
mruczeniem, dotknęło tylko paru metrów 
kwadratowych w tzw. dużym pokoju i przed-
pokoju, a nie w całej Polsce. 

Kot, jak powszechnie wiadomo, najczęś-
ciej spada na cztery łapy. Ta kocia sztuczka 

udawała się też doskonale naszemu pre-
mierowi przez długie lata. Był jak kot, który 
nic nie nabroił, bo większość czasu spędzał 
śpiąc na kaloryferze, a w wolnych chwilach 
od tej wyczerpującej drzemki przechadzał 
się pomiędzy miskami z jedzeniem, ewen-
tualnie rżnął w kłębek wełny, a wszelkie 
wpadki i psoty przykrywał głośnym mru-
czeniem ewentualnie zwalał winę na kota 
z opozycji. 

Ale teraz nie będzie już tak łatwo. Zaczęło 
się od zapowiedzi wydłużenia i zrównania 
wieku emerytalnego. Potem wojna z leka-
rzami i farmaceutami, podczas której, jak to 
zazwyczaj bywa, najwięcej ofi ar jest po stronie 
ludności cywilnej. Teraz wojna z użytkowni-
kami internetu. A jeszcze niebotyczne ceny 
paliwa, ogólna drożyzna, cięcia płac i zatrud-
nienia. Tego zamruczeć się nie da. Premier 
wycofał się na z góry upatrzone pozycje. 

Na pierwszą linię frontu wysyła ministrów. 
Skoro nie można zwalić na opozycję, to się 
używa tzw. zderzaków. Skandal z refunda-
cją? Zasłaniamy się Arłukowiczem. Skandal 
z blokowaniem rządowych stron interneto-
wych? Zasłaniamy się ministrem cyfryzacji 
Bonim, ministrem kultury Zdrojewskim i 
ministrem ds. propagandy Grasiem. Ten 
ostatni przeszedł samego siebie oświadcza-
jąc, pół żartem pół serio, że fakt, iż serwery 
rządowych stron padły, wynika z ogromnego 
zainteresowania tymi stronami i tematyką 
na nich poruszaną. W czasach, gdy armie 
i służby specjalne każdego państwa, które 
chce się liczyć na arenie międzynarodowej, 
mają specjalne komórki specjalizujące się w 
cyberatakach i cyberobronie, rzecznik rządu 
opowiada takie dyrdymały. Nawet mój kot 
(bo nie koń, konia nie mam i to nie tylko dla-
tego, że rży, zamiast mruczeć) by się uśmiał. 
Ale na wszelki wypadek nie puszczam mu 
wypowiedzi Grasia. Wypowiedzi premiera 
Tuska o tym, że z cenami paliwa nic nie da 
się zrobić, też nie. Bo znowu mi dywan zasika 
(kot oczywiście).

JEDEN Z DRUGĄ:)

Niebotyczne ceny paliwa, 
drożyzna i cięcia płac.
Tego zamruczeć się nie da. 

Foto: w
ikipedia.org
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C
zuję się oszukana. 
Mam za sobą 30 lat 
pracy, w tym 25 w 
Esabie – opowiada 
pani Maria. Gdy 

dowiedziała się, że straci etat, 
zaczęła szukać pracy, ale na 
razie bezskutecznie. Pytała już 
w kilku fi rmach produkcyjnych 
i w jednym z dużych marke-
tów, i zapowiada, że będzie 
próbowała dalej, bo przecież 
musi gdzieś pracować. – Naj-
częściej pracodawcy mówią: 
dziękujemy za zainteresowa-
nie, oddzwonimy później, 
ale od razu pani powiem, że 
bardziej potrzebujemy męż-
czyzn – dodaje.

Pani Anna też dostała wy-
powiedzenie. – Szok, łzy, nie-
dowierzanie i ogromny żal, że 
po 25 latach pracy w fi rmie, 
można zostać na bruku – tak 
wspomina dzień, w którym 
się dowiedziała, że jest na li-
ście do zwolnienia. Podobnie 
jak pani Maria próbuje szu-
kać zatrudnienia, ale z dnia 
na dzień ma coraz większe 
obawy. Najbardziej boi się, 
że gdy już znajdzie pracę, 

to pracodawca zaproponuje 
jej umowę zlecenie. – Dzisiaj 
pracodawcy niechętnie za-
trudniają na podstawie stałych 
umów, a tu przecież chodzi o 
utrzymanie ciągłości odpro-
wadzania składek emerytal-
nych – podkreśla pani Ania. 
Jej zdaniem kobietom jest o 
wiele trudniej znaleźć pracę, 
niż mężczyznom, którzy są 
potrzebni na budowach.

– Zostałam zwolniona po 
ponad 30 latach pracy – opo-
wiada inna była pracownia 
Esabu, pani Małgorzata. Dla niej 
rozczarowanie było ogromne. 
Jeszcze w kwietniu ubiegłego 
roku zmieniła stanowisko 
pracy. – 30 lat przepracowałam 
jako kontroler operacyjny, a 
potem zostałam przeniesiona 
na produkcję drutów prosz-
kowych. Bardzo się bałam, 
wszystkiego musiałam nauczyć 
się od początku, ale miałam 

nadzieję, że to przeniesienie 
jest dla mnie szansą i gwaran-
cją, że nie zostanę zwolniona. 
Dzisiaj muszę szukać nowej 

pracy, poskładałam swoje 
CV w różnych fi rmach, ale 
jest bardzo trudno, zwłasz-
cza takiej osobie jak ja, która 

już niedługo skończy 50 lat 
– opowiada.

Andrzej Raszyk, szef Soli-
darności w Esabie podkreśla, 

że jeszcze na początku ubie-
głego roku nic nie wskazywało 
na to, że jedna z trzech linii 
produkcyjnych zostanie prze-
niesiona na Węgry i do Bułga-
rii. – W 2010 roku fi rma przy-
niosła 14 mln zysku, początek 
ubiegłego roku też był bardzo 
dobry – mówi Andrzej Raszyk. 
Jego zdaniem dla pracodawcy 
ważniejsze od załogi okazały 
się słupki. – Firma osiągała 
dobre wyniki, ale właściciel 
stwierdził, że przeniesienie 
produkcji na Wschód przy-
niesie oszczędności dla całej 
korporacji – mówi Raszyk. 
Przypomina, że związek już 
w lipcu ubiegłego roku syg-
nalizował, że redukcje są zbyt 
duże i negatywnie wpłyną na tę 
część załogi, która pozostanie. 
– Dzisiaj okazuje się, że mie-
liśmy rację, bo pracownikom 
jest coraz trudniej wyrobić 
plany produkcyjne. Bez do-
datkowych obowiązków jest 
to niemożliwe – mówi szef 
zakładowej Solidarności.

AGNIESZKA KONIECZNY
Imiona bohaterek artykułu zo-

stały zmieniona na ich prośbę.

Pod koniec ubiegłego roku w spółce Esab w Katowicach zakończyły się zwolnienia grupowe. Zatrudnienie 
straciło aż 80 osób, wśród których znalazło się wielu pracowników z długoletnim stażem. Większość wciąż 
szuka nowego zajęcia.

Dziękujemy, oddzwonimy później

W sosnowieckim Bitronie 
rozpoczął się spór zbiorowy. 
Związki zawodowe domagają 
się zagwarantowania przez 
pracodawcę utrzymania obec-
nego poziomu zatrudnienia i 
poziomu wynagrodzeń. – My 
nie żądamy dużo, nie doma-
gamy się żadnych podwyżek, 
chcemy tylko utrzymać to, co 
udało nam się wynegocjować 
przed kilkoma miesiącami – 
mówi Izabela Będkowska, 
przewodnicząca Solidarności 
w Bitronie. 

We wrześniu zeszłego roku 
zakładowa Solidarność po 
wielomiesięcznym sporze z 
pracodawcą podpisała po-
rozumienie, dzięki któremu 
udało się uratować ponad 200 
miejsc pracy w fi rmie. – Ponad 
200 osób, którym kończyły 
się czasowe umowy o pracę, 
otrzymało nowe kontrakty, w 
tym spora część umowy na 
czas nieokreślony. Jednocześ-
nie zagwarantowano nam, że 
do końca roku zatrudnienie 
w fi rmie nie spadnie poniżej 
600 pracowników – przypo-
mina Będkowska.

W listopadzie związkow-
cy przystąpili do rozmów na 
temat warunków wynagro-
dzeń w 2012 roku. – Praco-
dawca przyjął sztywne stano-
wisko. Nie dość, że stanowczo 
wykluczył podwyżki płac, 
to w dodatku chce zmienić 
zasady wynagradzania, co 
spowoduje realny spadek 

płac w naszej firmie. Co 
gorsza, nadal dąży do tego, 
aby ograniczać zatrudnienie 
w Bitronie poprzez zwalnia-
nie własnych pracowników i 
wprowadzanie na ich miejsce 
fi rm zewnętrznych. Pracow-
nicy zagrożeni zwolnieniami 
i drastyczną obniżką płac 
zaczynają czuć, że nie mają 
nic do stracenia. Dlatego roz-
poczęliśmy spór zbiorowy 
– tłumaczy przewodnicząca 
zakładowej „S” 

Dwa zasadnicze postulaty 
w sporze to zagwarantowanie 
poziomu zatrudnienia z dnia 
31 grudnia 2011 roku przez 
okres 3 lat oraz zachowanie 
dotychczasowych przywilejów 
płacowych. Jak podkreślają 
eksperci Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności wspierający or-
ganizację zakładową związku 
w Bitronie, są to wyważone 
żądania, które mają na celu 
przede wszystkim ochronę 
miejsc pracy, bez zwiększa-
nia kosztów pracy u praco-
dawcy.

Bitron produkuje podze-
społy dla przemysłu moto-
ryzacyjnego i sprzętu AGD. 
Zatrudnia ok. 650 osób, a 
ponadto około 400 z tzw. 
firm zewnętrznych. Więk-
szość zatrudnionych w sos-
nowieckiej fi rmie to kobiety. 
Średnia płaca pracowników 
produkcyjnych nie przekra-
cza 2 tys. zł brutto.

NY

Zakaz rozmawiania o związ-
kach zawodowych, specjalne 
prezentacje zachęcające do 
wypisywania się z organiza-
cji związkowej – tak wygląda 
współpraca pracodawcy ze 
stroną społeczną w sieci Jysk. 
W rodzimej Danii fi rma szczyci 
się dbałością o dialog społeczny 
i poszanowaniem praw związ-
kowych.

Konfl ikt w polskim oddziale 
Jysk trwa od końca października, 
kiedy to zakładowa Solidarność 
wszczęła spór zbiorowy z praco-
dawcą. Związkowcy domagają się 
40 proc. podwyżki wynagrodzeń. 
Ich zdaniem podwyżka byłaby 
rekompensatą redukcji etatów, 
która ma miejsce w Jysk od po-
łowy zeszłego roku. – Ludziom 
obcięto godziny pracy o jedną 
czwartą, a nawet pół etatu i co za 
tym idzie ścięto również wyna-
grodzenia. Pracodawca tłumaczy 
cięcia spadkiem obrotów, choć 
wg raportów publikowanych 
na stronach Jysk obroty rosną z 
roku na rok. Ludzie są zdetermi-
nowani. Przed sporem zbiorowym 
w Solidarności była nas garstka, 
dzisiaj jest to przeszło 180 osób 
– mówi Przemysław Kowalski, 
przewodniczący Solidarności w 
Jysk Polska. 

Rokowania w ramach sporu 
zbiorowego nie przyniosły re-
zultatów i zakończyły się podpi-
saniem protokołu rozbieżności. 
Zgodnie z prawem w takim wy-
padku rozpoczynają się mediacje 
z udziałem mediatora wyznaczo-

nego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Tu jednak 
pojawił się kolejny konfl ikt. – W 
związku z tym, że organizacja 
związkowa zarejestrowana jest 
na Śląsku, ministerstwo wyzna-
czyło mediatora ze Śląska. Z kolei 
siedziba pracodawcy znajduje 
się w Gdańsku i ten ani myśli 
fatygować się do Katowic. Po-
nadto przedstawiciel zarządu 
Jysk Polska wyznaczony do ne-
gocjacji nie przedstawił nam peł-
nomocnictw, więc nie wiadomo, 
czy jest w jakimkolwiek stopniu 
osobą decyzyjną. Pracodawca nie 
udostępnił nam również listy 
pracowników potrzebnej do 
przeprowadzenia referendum 
strajkowego. Naszym zdaniem 
jest to ewidentne utrudnianie 
prowadzenia sporu zbiorowego, 
a więc łamanie prawa, o czym 

zawiadomiliśmy policję – mówi 
Alfred Bujara, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Handlu NSZZ 
Solidarność. 

Zdaniem związkowców uni-
kanie mediacji to tylko jeden 
przykład łamania praw pracow-
niczych i związkowych w Jysku. 
Jak przekonuje Bujara, w wielkim 
centrum dystrybucyjnym sieci w 
Radomsku ma miejsce otwarte 
zwalczanie związku – Pracownicy 
skarżą się, że wydano im całkowi-
ty zakaz rozmów o Solidarności 
na terenie zakładu. Ci, którzy 
zakaz złamią, muszą napisać 
notatkę służbową. W centrum 
dystrybucyjnym kierownictwo 
pokazuje pracownikom specjalne 
prezentacje, w których sugeruje 
się np., że związek blokuje pod-
wyżki wynagrodzeń – zaznacza 
szef SKH.

W ubiegłym tygodniu od-
było się spotkanie handlowej 
Solidarności ze związkowcami z 
Danii. – Przedstawiliśmy nasze 
problemy Jørgenowi Hoppe, 
który jest przewodniczącym 
duńskiego związku branżowe-
go HK Handel i jednocześnie 
szefem Uni-Europa Commer-
ce, międzynarodowej federacji 
związków zawodowych. Hoppe 
powiedział, że w Danii takie 
rzeczy są nie do pomyślenia. 
W macierzystym kraju Jysk nie 
tylko szanuje partnerów społecz-
nych, ale wręcz sam namawia 
do wstępowania do związków. 
Hoppe obiecał nam również, 
że postara się zorganizować 
spotkanie z duńskim zarządem 
sieci – relacjonuje Przemysław 
Kowalski.

Na stronach internetowych 
Jysk można znaleźć informacje 
dotyczące „polityki etycznej” 
sieci. W wyliczeniu 10 głównych 
zasad tej polityki, pierwszy punkt 
dotyczy wolności zrzeszania się i 
prawa do zbiorowych negocjacji. 
– Nie wiem, czy te zasady doty-
czą wyłącznie pracowników w 
Danii, a my w Polsce traktowani 
jesteśmy jak pracownicy drugiej 
kategorii, czy też centrala sieci nie 
ma wiedzy o tym, jak traktuje 
się jej pracowników w innych 
krajach. Mam nadzieję, że Duń-
czycy zainteresują się tą sprawą, 
nim w polskich sklepach dojdzie 
do ostrzejszych form protestu – 
podkreśla Bujara. 

ŁK

Linia elektrod spawalniczych tuż przed zamknięciem i przeniesieniem produkcji na Węgry i do Bułgarii

Od razu pani powiem, że 
bardziej potrzebujemy 
do pracy mężczyzn.

Spór zbiorowy w BitronieJeden pracodawca, podwójne standardy

W macierzystej Danii Jysk szanuje partnerów społecznych, w Polsce nie

Foto: internet

Foto: TŚD
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R
ozpoczęcie pro-
dukcji Chevroleta 
w Gliwicach leży we 
wspólnym interesie 
zarządu spółki i pra-

cowników naszego zakładu. 
Dla załogi oznacza nie tylko 
stabilność zatrudnienia, ale 
także wzrost liczby miejsc 
pracy nawet o 10 proc. – 
mówi Mariusz Król, szef 
Solidarności w Oplu. 

W publicznych wypo-
wiedziach szefowie General 
Motors (GM) , zapowiadając 
uruchomienie produkcji 
jednego z modeli Chevro-
leta w Europie, wskazywali 
na Ellesmere Port w Wiel-
kiej Brytanii i fabrykę Opla 
w Gliwicach. – Patrząc na 
obecne realia ekonomicz-
ne, zwłaszcza konieczność 
konkurowania pod wzglę-
dem kosztów z fabrykami 
koreańskimi, wydaje się, 
że optymalnym miejscem 
produkcji Chevroleta w Eu-
ropie są właśnie Gliwice. 
Ale wiemy, że produkować 
Chevroleta, a najprawdo-
podobniej będzie model 
to Cruze, chciałaby każda 
fabryka w Europie. Trzeba 
więc będzie podjąć intensyw-

ne starania, aby przekonać 
władze GM do ulokowania 
tej produkcji właśnie u nas 
– dodaje Król.

Mariusz Król przypomi-
na, że Solidarność z GMMP 
od dłuższego czasu zarówno 
na forum Europejskiej Rady 
Zakładowej GM, jak również 
podczas bezpośrednich roz-
mów z przedstawicielami za-
rządu GM Europe prowadzi 
intensywne starania, mające 
na celu uzyskanie przez gli-
wicki zakład dodatkowego 
wolumenu produkcji, w tym 
także ulokowania produkcji 
jednego z modeli Chevroleta. 
– Determinacja europejskich 
związków zawodowych do-
magających się wytwarzania 
samochodów na europejski 
rynek w zakładach zlokalizo-
wanych w Unii Europejskiej 
zaczyna przynosić skutki. 

Musimy to wykorzystać – 
ocenia Król.

– Jako, że ostateczna decy-
zja o produkcji Chevroleta w 
Europie jeszcze nie zapadła, 
dlatego jak najbardziej wska-
zane wydaje się prowadzenie 
możliwie szerokich i wielo-
płaszczyznowych działań, aby 
ostatecznie została ona ulo-
kowana w gliwickim GMMP. 
Dlatego liczymy na aktywne 
współdziałanie partnerów 
społecznych w tej sprawie, 
jednocześnie deklarując ze 
strony Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność GMMP wszelką 
możliwą pomoc – czytamy 
w piśmie przesłanym do dy-
rekcji GMMP przez związ-
kowców.

Gliwicka fabryka Opla za-
trudnia blisko 2900 pracow-
ników, pracujących na trzy 
zmiany Flagowym modelem 
zakładu jest Astra IV w wersji 
pięciodrzwiowej i trzydrzwio-
wej oraz wersja GTC. W Gliwi-
cach produkowana jest również 
Astra III sedan. W tym roku 
planowane jest uruchomienie 
produkcji Astry IV w wersjach 
sedan i cabrio. 

GRZEGORZ PODŻORNY

Bumar Łabędy będzie produ-
kował wozy zabezpieczenia 
technicznego dla indyjskiej 
armii. Kontrakt jest warty 
275 mln dolarów. – To bar-
dzo dobra wiadomość dla 
pracowników i szansa na 
przetrwanie firmy. Mamy 
jednak wiele obaw – komen-
tuje Zdzisław Goliszewski, 
szef Solidarności w gliwickim 
zakładzie. 

Kontrakt na dostawę wozów 
WZT-3 podpisano w Indiach 
17 stycznia. To największe od 
wielu lat zlecenie polskiego 
przemysłu zbrojeniowego i 
jedno z największych polskich 
zamówień eksportowych 
ostatnich lat. – Na ten kon-
trakt czekaliśmy od dawna, 
pozwoli on dotrwać naszej 
fi rmie do czasu pojawienia się 
nowego produktu, na który 
również czekamy – mówi 
Goliszewski.

Na realizację kontraktu z 
indyjską fi rmą BEML limited 
Bumar Łabędy będzie miał 
według wstępnych infor-
macji prawdopodobnie zale-
dwie 3 lata. – Tempo będzie 
ogromne. Nasi pracownicy 
po tylu latach posuchy na 
pewno zrobią wszystko, żeby 
go wykonać. Tylko czy po 
tych wszystkich redukcjach 
zatrudnienia będą w stanie? 
To bardzo trudne pytanie i 

trudno tutaj o pozytywną 
odpowiedź. Przed restruk-
turyzacją przy dużych kon-
traktach zatrudnienie u nas 
sięgało 3,5 tys. osób. Dzisiaj 
jest nas ok. 2,2 tys – zaznacza 
przewodniczący Solidarności 
w Bumarze Łabędy.

Goliszewski podkreśla, że 
Solidarność od dawna wska-
zywała na błędy popełnione 
przy restrukturyzacji fi rmy, 

które doprowadziły do ob-
niżenia zdolności produk-
cyjnych zakładu. – Kiedy, 
mówiliśmy, że trzeba patrzeć 
na zdolności produkcyjne, 
a nie ciąć zatrudnienie o z 
góry założoną liczbę pra-
cowników, nikt nas nie słu-
chał. Dzisiaj te błędy wyjdą 
na jaw. Firma będzie miała 
spore problemy ze znalezie-
niem wykwalifikowanych 

pracowników, którzy będą 
mogli „wskoczyć” na linię 
produkcyjną. Na rynku nie 
ma ludzi po szkołach zawo-
dowych wstępnie przygo-
towanych do pracy, którzy 
potrafi ą czytać dokumentację 
techniczną, obsługiwać narzę-
dzia i maszyny. A na szkole-
nie pracowników raczej nie 
będzie czasu – zaznacza. 

ŁK

W kopalniach Kompani Węglo-
wej i w Katowickim Holdingu 
Węglowym górnicy mogą już 
odbierać należne im deputaty 
węglowe, ale warunkiem zwol-
nienia ich z obowiązującego od 
2 stycznia podatku akcyzowego 
na węgiel jest zadeklarowanie 
w stosownym oświadczeniu, że 
zużywają go na potrzeby swoich 
gospodarstw domowych. 

– Niejasna ustawa o podat-
ku akcyzowym nie dość, że 
wprowadziła ogromny chaos 
informacyjny w spółkach wę-
glowych i opóźniła wydawanie 
górnikom deputatów w naturze, 
to teraz stała się również powo-
dem wielu biurokratycznych 
procedur – informuje Ryszard 
Baczyński, przewodniczący w 
KHW. Oświadczenie górnik 
musi podpisać w dwóch egzem-
plarzach. Jeden przekazuje do 
referatu węglowego w kopalni, 
a drugi oddaje w składzie, w 
którym wydawany jest deputat. 
Tam na jego podstawie otrzy-
muje kwity przewozowe, które 
następnie przekazuje kierowcy, 
dostarczającemu mu węgiel 
do domu. – Te dokumenty są 
mu niezbędne w razie kontroli 
drogowej urzędu celnego. W 
przypadku kontroli urząd musi 
stwierdzić, czy przewożony wę-
giel jest zwolniony od akcyzy, 
czy też nie. Jeden samochód 
nie może wieźć równocześnie 

węgla z nałożoną akcyzą i bez 
akcyzy – informuje Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący 
Solidarności w Kompani Wę-
glowej.

Gdy deputat dostarczony 
zostanie już do domu pracow-
nika, to ten zobowiązany jest w 
ciągu siedmiu dni zwrócić do 
kopalni kwity przewozowe, co 
potwierdzi, że węgiel został mu 
dostarczony. – Te procedury są 
chore. Zupełnie nieczytelna 
ustawa o podatku akcyzowym 
spowodowała, że zarządy spółek 
węglowych przy wydawaniu 
górnikom deputatów w natu-
rze zmuszone są w taki właśnie 
sposób interpretować jej zapi-
sy. Te działania nie dość, że są 
powodem wielu utrudnień, to 
dodatkowo generują koszty dla 
przedsiębiorców. W wyniku 
zamieszania wokół akcyzy w 
naszej spółce deputat węglo-
wy wydawany jest wyłącznie 
pracownikom kopalń. Wciąż 
nie otrzymują go zatrudnieni 
w pozostałych zakładach na-
leżących do Kompanii – mówi 
Stanisław Kłysz. 

Górnicza Solidarność wciąż 
oczekuje na szczegółową inter-
pretację ustawy o podatku ak-
cyzowym, której zażądała tuż 
po jej wprowadzeniu w życie. 
Na jej przedstawienie rząd ma 
trzy miesiące czasu.

BG

Biurokracja akcyzowaKontrakt indyjski. Nadzieje i obawy

W Gliwicach chcą Chevroleta

Kontrakt na dostawę wozów WZT-3 to największe od wielu lat zlecenie polskiego przemysłu zbrojeniowego

Foto: Bumar Łabędy

Solidarność z General Motors Manufacturing Poland (GMMP) zwróciła się do zarządu spółki o podjęcie zdecydowanych 
działań na rzecz uruchomienia w gliwickiej fabryce Opla produkcji Chevroleta.

W tym roku w Gliwicach planowane jest uruchomienie produkcji Astry IV w wersjach sedan i cabrio

Foto: TŚDDla załogi oznaczałoby 
to nie tylko stabilność 
zatrudnienia, ale także 
wzrost liczby miejsc 
pracy nawet o 10 
proc. 
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Zabrze
» REFERENDUM EMERYTALNE, 
projekt zmian w statucie związku oraz 
problem zamrożenia płac w jednost-
kach budżetowych podlegających za-
brzańskiemu magistratowi były głów-
nymi tematami ubiegłotygodniowego 
spotkania Terenowej Sekcji Problemo-
wej NSZZ Solidarność w Zabrzu. Goś-
ćmi spotkania byli Mirosław Truchan, 
pierwszy zastępca przewodniczącego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność oraz ks. prałat Józef 
Kusche. przyjaciel Solidarności, zwią-
zany z naszą organizacją od począt-
ków jej istnienia.
– Oprócz relacji z przebiegu akcji 
zbiórki podpisów pod wnioskiem o 
referendum emerytalne i dyskusji na 
temat zmian statutowych poruszali-
śmy wiele spraw bieżących. Jednym 
z bardzo istotnych problemów jest 
kwestia wynagrodzeń w jednostkach 
budżetowych miasta Zabrze. Płace 
od 3 lat właściwie stoją w miejscu. 
3 lutego o godz. 13.00 w siedzibie 
Biura Terenowego Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności w Zabrzu spotkamy się z 
panią prezydent Małgorzatą Mańka-
Szulik, aby porozmawiać o sposobach 
rozwiązania tego problemu – mówi 
Mirosław Grzywa, przewodniczący za-
brzańskiej TSP.

» 9 LUTEGO O GODZ. 17.00 w czy-
telni Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Zabrzu przy ul. Wyzwolenia 4 z inicja-
tywy Krystyny Suchanek, przewodni-
czącej Solidarności w MBP odbędzie 
spotkanie przedstawicieli redakcji 
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność z czytelnikami. Serdecznie 
zapraszamy.

Sosnowiec 
» W CZWARTEK 26 STYCZNIA o 
godz. 13.00 przed Urzędem Miasta 
w Sosnowcu związkowcy z oświato-
wej Solidarności wspólnie z kolegami 
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego 
zaprotestują przeciwko planom władz 
miasta, dotyczącym likwidacji czte-
rech sosnowieckich szkół. W tym dniu 
podczas sesji Rady Miasta odbędzie 
się głosowanie uchwał intencyjnych 
o zamiarze likwidacji tych placówek 
oświatowych. 
– Zamknięciem zagrożone jest gim-
nazjum w dzielnicy Środula oraz ze-
spół, skupiający w jednym budynku 
trzy szkoły specjalne: podstawówkę, 
gimnazjum i szkołę zawodową. Są też 
plany włączenia dwóch gimnazjów 
do innych placówek. Jest pewne, że 
w wyniku tych połączeń zatrudnie-
nie straci wielu pracowników, przede 
wszystkim niepedagogicznych. Miejsca 
pracy nauczycieli również będą zagro-
żone. Szacujemy, że zlikwidowanych 
zostanie około 100 etatów – mówi 
Małgorzata Pochopień, przewodniczą-
ca oświatowej Solidarności w Sos-
nowcu. Podczas pikiety związkowcy 
zamierzają przekazać władzom miasta 
petycję, w której zawnioskują o podję-
cie rozmów na temat restrukturyzacji 
placówek oświatowych, zagrożonych 
likwidacją. – Władze miasta argumen-
tują, że zamiar zamknięcia tych szkół 
wynika z przyczyn ekonomicznych, bo 
wydatki na oświatę zjadają budżet 
Sosnowca. Mamy świadomość, że po 
tych placówkach zostaną atrakcyjne 
budynki, które miasto będzie mogło 
zagospodarować – mówi Małgorzata 
Pochopień.

OPRAC. BEA, NY

Z BIUR 
terenowych

Od stycznia pracownicy 
wszystkich jednostek sa-
morządowych w Rybniku do-
staną podwyżki po 150 zł na 
etat. Wyższe wynagrodzenia 
otrzyma ok. 2500 osób. 

– Negocjacje trwały nie-
mal cały ubiegły rok i były 
bardzo trudne. Spotykaliśmy 
się z panem prezydentem, 
z prezydium rady miasta, z 
poszczególnymi radnymi. 
Próbowaliśmy wszelkimi 
możliwymi drogami i udało 
się wynegocjować 150 zł 
podwyżki na etat. Oznacza 
to, że dyrektorzy zakładów 
samorządowych dostaną do-

datkowe 150 zł na każdego 
zatrudnionego pracownika – 
mówi Leszek Moń, przewod-
niczący Międzyzakładowej 
Komisji Koordynacyjnej Pra-
cowników Samorządowych 
i Służb Publicznych miasta 
Rybnika.

Ostatnie podwyżki płac 
w rybnickich zakładach sa-
morządowych miały miejsce 
3 lata temu, a więc od tego 
czasu wynagrodzenia ich 
pracowników realnie spadły. 
– Okazało się, że wykwalifi -
kowani fachowcy zarabiają w 
okolicach płacy minimalnej. 
Pogłębiająca się pauperyza-

cja tych pracowników była 
jednym z naszych głównych 
argumentów. Przekonywa-
liśmy pana prezydenta, że 
miasto to nie tylko budynki i 
drogi, a dalsze zamrożenie płac 
spowoduje tylko wydłużenie 
kolejek w ośrodkach pomo-
cy społecznej. Kwota, którą 
udało się uzyskać, oczywiście 
nie satysfakcjonuje nas w 100 
proc., ale jesteśmy racjonal-
nym związkiem i wiemy, że 
wyższe podwyżki w tym roku 
byłyby sporym obciążeniem 
dla miejskiego budżetu. To 
silne wsparcie całego MKK 
a przede wszystkim Hanny 

Wieczorek i Marusza Gradziń-
skiego członków Prezydium 
MKK którzy udzielili wspar-
cia w negocjacjach pozwoliło 
uzyskać efekt ekonomiczny 
dla wszystkich pracowników 
samorządowych w Rybniku 
– podkreśla Moń. 

Wyższe pensje od stycznia 
otrzymają m.in. pracownicy 
Zarządu Zieleni Miejskiej, Ryb-
nickich Służb, Komunalnych, 
MOSiR-u, Biblioteki Miejskiej 
czy Miejskiego Zespołu Ognisk 
Wychowawczych. Obecnie 
dodatkowe pieniądze na wy-
nagrodzenia są dzielone przez 
dyrektorów poszczególnych 

placówek. – Te 150 zł na etat 
nie oznacza, że każdy dosta-
nie taką właśnie podwyż-
kę. Podziału dodatkowych 
środków będą dokonywali 
dyrektorzy zakładów, po 
konsultacjach ze związkami 
zawodowymi, oczywiście w 
tych zakładach, gdzie orga-
nizacje związkowe funkcjo-
nują. Pracownicy podmiotów, 
gdzie nie ma związków, są w 
dużo gorszej sytuacji. Tam 
pracownicy nie będą mieli 
niestety wpływu na podział 
tych pieniędzy – zaznacza 
przewodniczący MKK. 

ŁK

Sukces Solidarności w Rybniku

4 
s t y c z n i a  m i e j -
scy radni podjęli 
uchwałę intencyjną 
w sprawie przenie-
sienia „Elektroni-

ka” z budynku przy ulicy 
Katowickiej w Bytomiu i 
podzielenia szkoły na dwie 
części z jednoczesnym prze-
niesieniem jej do dwóch 
innych placówek – zespo-
łu Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Webbera oraz do 
Zespołu Szkół Mechaniczno
-Samochodowych przy ul. 
Smolenia.

Zdaniem radnego Hen-
ryka Bonka z Bytomskiej 
Inicjatywy Społecznej – 
ugrupowania, które przy-
gotowało projekt uchwały 
mającej ocalić bytomski 
„Elektronik” – decyzja z 4 
stycznia została podjęta w 
oparciu o niekompletne i 
nieprawdziwe informacje. 
– Konieczność reorganiza-
cji argumentowano m.in. 
względami ekonomicznymi, 
a nie ujawniono informacji 
o innych możliwościach 
zmniejszenia kosztów funk-
cjonowania szkolnictwa w 
Bytomiu. W sprawie kosz-
tów przeniesienia szkoły do 
innej części miasta prezydent 
podał kwotę 32 tys. zł. Do-
piero po podjęciu uchwały 
intencyjnej okazało się, że 
jest to koszt przeniesienia 
tylko jednej pracowni – mówi 
Henryk Bonk. – Oszczęd-
ności w miejskiej kasie z 
tytułu likwidacji szkoły 
mają wynieść 414 tys. zł. 
Skoro koszt przeniesienia 
jednej pracowni to 32 tys. 
zł., nie trzeba być ekono-
mistą, żeby zauważyć, że 
koszty likwidacji placówki 
mogą znacznie przerosnąć 
te oszczędności – dodaje Le-
sław Ordon, przewodniczący 
Regionalnego Sekretariatu 
Nauki i Oświaty NSZZ So-
lidarność.

Inna przesłanka przema-
wiająca za likwidacją szkoły 
również budzi spore wątpli-
wości, zarówno związkow-
ców, jak i rodziców młodzie-
ży uczącej się w bytomskim 
technikum. Chodzi o tzw. 
wskaźnik procentowego 
wykorzystania szkolnych 
pracowni, który zdaniem 
władz Bytomia jest w „Elek-
troniku” stanowczo za niski. 
– Według wyliczeń miasta 
pracownie przedmiotowe 
były wykorzystywane je-
dynie w 50 proc. Jednakże 
te pomieszczenia służą do 
przeprowadzania zajęć w 
grupach maksymalnie 16– 
osobowych, a więc dla jed-
nej klasy potrzebne są dwie 
jednostki lekcyjne i stąd wy-
nika ta liczba – mówi Janusz 
Wójcicki, przewodniczący 
Rady Rodziców z technikum 
nr 4 w Bytomiu. 

Uzasadniając przyczy-
ny likwidacji bytomskie-
go „Elektronika”, władze 
miasta wskazywały rów-
nież niż demografi czny oraz 
niski poziom nauczania w 
tym technikum. – Ta szko-
ła cieszy się bardzo dobrą 
renomą i zawsze jest w niej 
więcej chętnych niż miejsc. 
Niż demografi czny dotyka 
przede wszystkim szko-
ły objęte rejonizacją, czyli 
podstawówki i gimnazja, 
szkół średnich dotyczy on 
w znacznie mniejszym stop-
niu. Politykę rekrutacyjną do 
szkół średnich prowadzi tak 
naprawdę miasto, bo to ono 
wyznacza tym szkołom limi-
ty przyjęć. W zeszłym roku 

limit dla bytomskiego tech-
nikum wynosił cztery klasy, 
a chętnych było tak dużo, że 
miasto wyraziło zgodę na 
założenie dodatkowej klasy. 
Trudno tu więc mówić o ja-
kichś niedoborach czy niskim 
poziomie – podkreśla Ordon. 
– Placówka licząca np. 200 
uczniów jest dobrą szkołą, 
w której można poprawić 
warunki nauczania, co w 
konsekwencji doprowadzi 
do znacznego podniesienia 
jakości kształcenia. Właśnie w 
takiej szkole uczeń przestaje 
być anonimowy, nauczyciel 
może go łatwiej poznać, ła-
twiej też o pozytywne efekty 
pracy wychowawczej – dodaje 
Alfred Pyrk, przewodniczący 
NSZZ Solidarność Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania 
w Bytomiu, Radzionkowie i 
Piekarach Śląskich. 

Zdaniem Lesława Ordona 
pochopne zamykanie pla-
cówek oświatowych może 
doprowadzić do katastrofy 
za kilka lat, kiedy do szkół 
pójdą dzieci rodziców uro-
dzonych podczas wyżu de-

mografi cznego z połowy lat 
osiemdziesiątych. – Wtedy 
znowu szkoły będą pracować 
na dwie zmiany tak, jak by-
wało przed laty, kiedy zajęcia 
zaczynały się o godzinie 7.00 
rano i kończyły o 19.00. Szkołę 
zlikwidować jest łatwo, ale 
ponownie otworzyć po kilku 
latach jest bardzo trudno – 
zaznacza.

W trakcie debaty na temat 
uchwały intencyjnej o li-
kwidacji „Elektronika” wła-
dze miasta nie przedstawi-
ły również żadnych analiz 
lokalnego rynku pracy oraz 
długoterminowych prognoz 
zapotrzebowania tego rynku 
na absolwentów szkół tech-
nicznych. – Cały czas mówi 
się o potrzebie odtworzenia 
szkolnictwa zawodowego. 
Tymczasem w Bytomiu 
likwiduje się jedną z nie-
wielu takich szkół. Rynek 
pracy w Bytomiu się kurczy 
i miasto powinno zabiegać 
o inwestorów, również do-
stosowując do ich potrzeb 
strategię oświatową. Nieste-
ty w postępowaniu władz 

nie widać jakichkolwiek 
przejawów myślenia stra-
tegicznego – zaznacza szef 
RSNiO. 

Podzielenie bytomskiego 
technikum oznacza również 
likwidację wielu miejsc pracy 
zarówno wśród nauczycieli, 
jak niepedagogicznych pra-
cowników placówki. -Wie-
lokrotnie pytaliśmy o liczbę 
pracowników oświaty, którzy 
w wyniku tej reorganizacji 
stracą pracę. Nigdy nie odpo-
wiedziano więcej ponad to, 
że redukcja wyniesie 70-75 
proc. wśród etatów admini-
stracji i obsługi. Natomiast 
liczba etatów nauczycielskich 
będzie zależała od decyzji 
dyrektora – informuje Hen-
ryk Bonk. – Praca w szkole 
jest najczęściej jedynym 
źródłem utrzymania dla jej 
pracowników i ich rodzin. 
Utrata pracy, zwłaszcza w 
takim mieście jak Bytom, 
gdzie bezrobocie sięga 20 
proc., zepchnie tych ludzi na 
margines życia społecznego 
– dodaje Alfred Pyrk.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

25 stycznia bytomscy radni zdecydują o przyszłości Zespołu Szkół Technicznych nr 4 
w tym mieście. To być może ostatnia szansa na uratowanie popularnego bytomskiego „Elektronika”. 

W obronie „Elektronika”
Koszty likwidacji 
placówki mogą 
znacznie 
przerosnąć 
oszczędności.

Foto: TŚD

Rok temu również bytomska młodzież protestowała przeciwko zamykaniu szkół w tym mieście
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Z
decydowany protest 
w sprawie planów 
wydłużenia wieku 
emerytalnego dla 
kobiet do 67 roku 

życia zamierza wystosować 
do premiera Donalda Tuska 
Rada Kobiet, funkcjonująca 
przy Sekretariacie Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidarność. – 
Kobiety w tym wieku nie będą 
w stanie pracować zawodowo, 
głównie ze względów zdrowot-
nych. Żaden z autorów tego 
szaleńczego projektu nie miał 
refl eksji, że przez większość 
życia opiekujemy się dzieć-
mi, że na nas spada większość 
domowych obowiązków. Oni 
nie zdają sobie sprawy, że w 
tym wieku nikt już nie będzie 
chciał nas zatrudniać, że już 
teraz na rynku pracy nie ma 
zapotrzebowania na starsze 
kobiety – argumentuje Tere-
sa Szkutnik, przedstawicielka 
Rady Kobiet i przewodnicząca 
Solidarności w Polskich Sieciach 
Energetycznych Południe S.A. 
w Katowicach.

W akcję zbierania podpisów 
pod związkowym wnioskiem o 
poddanie pod ogólnokrajowe 
referendum sprawy powszech-
nego wieku emerytalnego ko-
biet i mężczyzn bardzo mocno 
zaangażowała się Solidarność 
z Carrefoura. To nie dziwi, bo 

wśród pracowników tej sieci 
handlowej przeważają kobiety. 
– To jest nasz protest przeciwko 
temu nieludzkiemu projektowi. 
Pracujemy naprawdę bardzo 
ciężko. Ciągniemy ogromne 
palety z towarem, wykłada-
my go na półki. To jest ponad 
nasze siły. Zawodzą kręgosłupy, 
nogi i ręce. Po sześćdziesiąt-
ce te czynności z trudnością 
wykonywaliby mężczyźni, a 
co dopiero kobiety. Chyba, 
że chodzi o to, żeby uśmiercić 
nas na miejscu – mówi Alicja 
Forysiak, przewodnicząca Soli-
darności w Carrefourze. 

Swojej zawodowej spraw-
ności w wieku 60 + nie wyob-
rażają sobie też pielęgniarki, 
które pracują nie tylko umy-
słowo, ale i fi zycznie. – Przez 
cały czas musimy mieć jasne 
spojrzenie na pacjentów, ale 
oprócz tego do wykonywania 
naszego zawodu niezbędna 
jest siła i sprawność fi zyczna. 
A ta z wiekiem wciąż maleje. 
Podnosimy i przenosimy pa-
cjentów, a przy tym na okrągło 
pracujemy przy sztucznym 
świetle. Oprócz tego wykańcza 

nas zmianowy system pracy, 
zwłaszcza dyżury nocne – 
mówi Joanna Luksosek, wice-
przewodnicząca Sekretariatu 
Ochrony Zdrowia NSZZ Soli-
darność. Lukosek zauważa, że 
również dla samych pacjentów 
byłby to duży dyskomfort, 
jeśli starsze kobiety miałyby 
się opiekować nimi w czasie 

choroby. – Nie będą pewni, czy 
taka pielęgniarka podała im 
właściwe leki, czy prawidłowo 
wkuła się w tętnicę – mówi 
Joanna Lukosek. 

Zdaniem przedstawicielek 
oświatowej Solidarności szan-
se nauczycielek na sprostanie 
zawodowym obowiązkom w 
wieku 60 + też będą bardzo 

niewielkie.– Nie wyobrażam 
sobie sposobu przekazu in-
formacji przez nauczycielki 
w wieku + 60, ich kontaktu z 
uczniami. Starsze nauczyciel-
ki tracą wśród uczniów swój 
autorytet. Nie mają już tej pa-
mięci co kiedyś. Brakuje im 
sił do ciągłego dokształcania 
się. Po latach na ich zdrowiu 

odbijają się zawodowe stresy. 
Częściej niż młodsze koleżanki 
przebywają na L-4 – zauważa 
Hanna Grzelec, przewodni-
cząca oświatowej Solidarno-
ści w Rybniku. Rządowym 
projektem wydłużenia wieku 
emerytalnego przerażone są 
kobiety pracujące w systemie 
akordowym. – Jesteśmy pełne 
lęku się o swoją zawodową 
przyszłość, bo zdajemy sobie 
sprawę, że nie jesteśmy w sta-
nie pracować przy maszynach 
do szycia do 67 roku życia, w 
dodatku na akord. Ta praca po-
woduje zwyrodnienie stawów 
rąk, schorzenia kręgosłupa, a 
zwłaszcza psuje nam wzrok – 
mówi Iwona Bejm, przewod-
nicząca związku w zakładach 
odzieżowych Bytom. Małgorzata 
Benc, członek Zarządu Regio-
nu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność przyznaje, że wy-
dłużenie wieku emerytalnego 
dla kobiet do 67 roku życia, to 
bardzo zły pomysł. – Kobiety 
nie powinny tak długo praco-
wać, bo wszyscy wiemy, że są 
słabsze fi zycznie. Dodatkowo 
drugim etatem w ich życiu jest 
opieka nad dziećmi. Dlacze-
go tego okresu nie dolicza się 
nam do pełnowymiarowego 
czasu pracy? – pyta Małgorza-
ta Benc. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

– Nie zgadzamy się na rządowy projekt wydłużenia pracy kobiet do 67 roku życia. W tym wieku pracownice 
nie będą w stanie sprostać zawodowym wyzwaniom. Przecież nie bez powodu określa się nas jako słabą płeć – 
mówią jednym głosem kobiety zrzeszone w Solidarności. 

Według danych francuskie-
go Centrum Studiów Zatrud-
nienia (Centre d’Études de 
l’Emploi, CEE) z września 
2009 roku do związków 
zawodowych należy ok. 8 
procent Francuzów. Najwyż-
sze uzwiązkowienie jest w 
sektorze publicznym i w du-
żych fi rmach, a najmniejsze 
w małych zakładach.

We Francji związki zawo-
dowe tworzone są głównie na 
poziomie branżowym, jednak 
na terenie całego kraju działa 
kilka dużych centrali związko-
wych. – Pomiędzy związkami 
zawodowymi czy federacjami 
związkowymi istnieje współ-
zawodnictwo. Różne związki 
zawodowe mogą reprezentować 
tę samą grupę pracowników, 
dlatego też negocjują wspól-
nie. Zbiorowe układy pracy 
mogą być zawierane tylko 
przez przedstawicieli organi-
zacji pracowników – pisze Jan 
Peter van den Toren w publi-
kacji „Społeczna gospodarka 
rynkowa a uzwiązkowienie 
– międzynarodowa analiza 
porównawcza”.

Najważniejsze francuskie 
centrale związkowe to: CGT – 
Generalna Konfederacja Pracy 

(Confédération générale du 
travail), CFDT – Francuska 
Demokratyczna Konfede-
racja Pracy (Confédération 
française démocratique du 
travail), CFTC – Francuska 
Konfederacja Pracowników 
Chrześcijańskich (Confédéra-
tion française des travailleurs 
chrétiens) oraz CFE-CGC zwią-
zek zawodowy zrzeszający 
specjalistów i menedżerów 
(Confédération française de 

l’encadrement – confederation 
générale des cadres).

We Francji działają także: 
FO – Siła Robotnicza (Force 
Ouvriere) oraz Krajowa Unia 
Autonomicznych Związków 
Zawodowych.

Francuska Demokratycz-
na Konfederacja Pracy liczy 
ponad 870 tys. członków, za-
równo czynnych zawodowo, 
jak i emerytów. CFDT od po-
czątku istnienia Solidarności 

wspierała związek moralnie i 
materialnie. W sierpniu 1980 
roku pierwszym zagranicznym 
związkowcem, jaki pojawił 
się w Stoczni Gdańskiej, był 
członek CFDT. 

Po 1989 roku CDFT poma-
gała Solidarności w ramach 
umowy bilateralnej, a także 
projektów międzynarodo-
wych, szczególnie w obszarze 
szkoleń trenerów związkowych 
i szkoleń tematycznych np. 
dotyczących systemów zabez-
pieczeń społecznych.

Struktury CFDT są rozbudo-
wane. Organizacja zakładowa 
zrzesza członków zatrudnionych 
w tym samym przedsiębiorstwie 
i działa pod kierunkiem delega-
tów związkowych w łączności z 
podstawową strukturą lokalną 
noszącą nazwę syndicat. 

Syndicat zrzesza pracowni-
ków z tej samej branży z danego 
terenu, w jego skład wchodzą 
organizacje zakładowe oraz 
członkowie indywidualni. 
Ta struktura wybiera swoje 
władze, mianuje delegatów 
związkowych w zakładach 
pracy, pomaga w działalności 
organizacjom zakładowym oraz 
koordynuje postulaty pracow-
nicze. Syndicat jest podstawową 

strukturą decyzyjną, uczestni-
czy w zjazdach, przygotowuje 
uchwały programowe i ocenia 
działalność całej organizacji: 
federacji, unii terytorialnych 
i konfederacji oraz wybiera 
ich władze.

W ramach CFDT działa 17 
federacji branżowych oraz 3 
konfederacyjne (kadr kierowni-
czych, emerytów oraz admini-
stracji publicznej i pokrewnych), 
a także unie międzybranżowe 
i departamentalne.

Generalna Konfederacja 
Pracy jest drugą pod względem 
wielkości francuską centralą 
związkową. Federacja sku-
pia ponad 700 tysięcy osób 
w tym 33 krajowe federacje 
branżowe i 96 unii departa-
mentalnych. W strukturach 
CGT funkcjonuje ponad 850 
międzybranżowych unii lo-
kalnych składających się z 
syndicat i z organizacji za-
kładowych istniejących w 
danej strefi e terytorialnej i 
ponad 20 komitetów regio-
nalnych, takich jak regio-
nalne komitety społeczno-
ekonomiczne.

Organizacją odwołującą 
się do społecznej nauki Koś-
cioła i dialogu społecznego 

jest Francuska Konfederacja 
Pracowników Chrześcijań-
skich. Struktura tej centrali 
jest taka sama jak CFDT. 

We Francji istnieją silne 
organizacje pracodawców, 
zrzeszające trzech na czterech 
przedsiębiorców. Najważniej-
szą federacją pracodawców 
jest MEDEF skupiająca przed-
siębiorstwa zatrudniające 
ponad 10 pracowników. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa są 
reprezentowane przez Kon-
federację Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw – CGPMR, 
natomiast osoby pracujące 
na własny rachunek przez 
Związek Pracodawców Rze-
miosła – UPA.

10 kwietnia 2008 roku dwie 
organizacje pracodawców 
MEDEF i konfederacja małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 
dwie konfederacje związków 
zawodowych CGT i CFDT pod-
pisały wspólne porozumienia 
o dialogu społecznym, które 
uzależniło reprezentatywność 
związków od wyborów w za-
kładach pracy.

AGA
źródło: www.eurofound.eu-

ropa.eu/eiro/country_index.htm
www.solidarnosc.org.pl

Związki zawodowe we Francji

We Francji jedną z najpopularniejszych form protestu jest strajk

Kobiety po 60-tce właściwie nie mają żadnych szans na polskim rynku pracy

Foto: wikipedia

Foto: internetDrugim etatem 
w życiu kobiet 
jest opieka nad dziećmi.

Kobiety nie powinny tak długo pracować
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Prosimy o pomoc
Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie ciężko chorej żony Krystiana Urbańczyka, członka NSZZ 
Solidarność z Huhtamaki Polska. Prosimy o wpłacanie dobrowolnych datków na konto

nr 52 1060 0076 0000 3080 0021 6972
z dopiskiem „na leczenie Janiny”. Z góry dziękujemy za okazane serce i solidarność.

Komisja Zakładowa Huhtamaki Polska 

§

Stan faktyczny:
W związku z likwidacją stano-
wiska pracy pracodawca zamie-
rzał rozwiązać stosunek pracy. 
Pracownik odmówił przyjęcia 
pisemnego oświadczenia o 
wypowiedzeniu, na którym 
została uczyniona wzmianka o 
tym fakcie. Podczas rozmowy 
kadrowy nie informował pra-
cownika o sposobie i terminie 
złożenia odwołania od wypo-
wiedzenia do sądu. Pisemne 
oświadczenie o wypowiedzeniu 
pracownikowi umowy o pracę 
nie zostało mu doręczone w 
inny sposób. Pracownik złożył 
odwołanie do sądu, nie zacho-
wując tygodniowego terminu 
do złożenia powództwa wyni-
kającego z art. 264 § 1 k.p.

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art.265§ 1 Kodeksu 
pracy, jeżeli pracownik nie do-
konał – bez swojej winy – w 
terminie czynności, sąd pracy 
na jego wniosek postanowi o 

przywróceniu uchybionego 
terminu. Wniosek o przy-
wrócenie terminu wnosi się 
do sądu pracy w ciągu 7 dni 
od dnia ustania przyczyny 
uchybienia terminu. We wnio-
sku należy uprawdopodobnić 
okoliczności uzasadniające 
przywrócenie terminu.

Wypowiedzenie jest do-
konane pracownikowi w mo-
mencie, w którym doszło ono 
do niego w sposób pozwa-
lający zapoznać się z treścią 
oświadczenia pracodawcy, 
choćby pracownik odmówił 
zapoznania się z nim – art. 61 
k.c. w związku z art. 300 k.p. 
(wyrok Sądu Najwyższego z 
dnia 23 stycznia 1998 r. I PKN 
501/97). 

W wyroku z dnia 13 grudnia 
1996 r., I PKN 41/96 (OSNP 
1997 nr 15, poz. 268) Sąd Naj-
wyższy wyjaśnił, że „odmowa 
przyjęcia przez pracownika 
pisemnego oświadczenia woli 
pracodawcy o wypowiedzeniu 

umowy o pracę, zawierające-
go prawidłowe pouczenie o 
przysługującym pracowni-
kowi prawie odwołania do 
sądu pracy (art. 30 § 5 k.p. w 
związku z art. 264 § 1 k.p.), 
nie wpływa na skuteczność 
dokonanego wypowiedzenia 
i nie stanowi podstawy do 
przywrócenia uchybionego 
terminu”.

Podobną kwestią zajmował 
się Sąd Najwyższy w sprawie 
zakończonej wyrokiem z dnia 
14 marca 2004 r., I PK 429/03 
stwierdzającym, że: „Pracow-
nik, który bez usprawiedli-
wionych przyczyn odmówił 
przyjęcia pisma wypowiada-
jącego mu umowę o pracę, 
zgodnie z wymogami Kodek-
su pracy, nie może domagać 
się przywrócenia terminu do 
wniesienia odwołania do sądu 
pracy ani powołać się na to, że 
pracodawca nie poinformował 
go o możliwości, terminie i 
trybie odwołania”.

Sąd Najwyższy utrwalił swój 
pogląd w wyroku z dnia 18 
kwietnia 2011 r. III PK 56/10, w 
którym czytamy: „Pracownik, 
który bez usprawiedliwionych 
przyczyn odmówił przyjęcia 
pisma wypowiadającego mu 
umowę o pracę, zgodnie z wy-
mogami Kodeksu pracy, nie 
może domagać się przywró-
cenia terminu do wniesienia 
odwołania do sądu pracy ani 
powołać się na to, że praco-
dawca nie poinformował go 
o możliwości, terminie i trybie 
odwołania”. 

Wniosek:
Należy pamiętać, że wypo-
wiedzenie umowy o pracę jest 
czynnością jednostronną, któ-
rej skutek nie zależy od naszej 
zgody. Nieprzyjęcie oświadczenia 
o rozwiązaniu stosunku pracy 
pozbawia pracownika możli-
wości skutecznego zgłoszenia 
roszczenia i rozpoznania sprawy 
przed sądem pracy.

Rozpoczynamy cykl publikacji na temat casusów związanych z prawem pracy. Innymi słowy będziemy prezentować konkretne 
przypadki prawne wzięte z praktyki, korzystając z doświadczeń naszych prawników. Dziś pierwszy z nich.

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Wypowiedzenie umowy o pracę

1 lutego o godz. 7.00 w 
parafi i pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa przy ul. 
Misjonarzy Oblatów w Kato-
wicach odprawiona zostanie 
msza św. w drugą rocznicę 
śmierci Czesława Kiszkale-
wicza, wieloletniego prze-
wodniczącego Solidarności 
w Przedsiębiorstwie Ener-
getyki Cieplnej.

– Czesiu był bardzo dobrym 
człowiekiem. Nigdy nie my-
ślał o sobie, a swoją związ-
kową pracę zawsze traktował 
bardzo poważnie. Myślał o 
wszystkich pracownikach i 
był przyjacielem wszystkich 
– wspomina Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności 
oraz Komisji Zakładowej 
„S” w PEC-u w Katowicach. 

Podkreśla, że jako przewod-
niczący podejmował odważ-
ne decyzje i działania, które 
były trafi one. – To w dużej 
mierze dzięki jego determi-
nacji udało się uratować PEC 
przed upadłością – dodaje 
Justyna Latos. 

W ubiegłym roku, w pierw-
szą rocznicę śmierci Czesła-
wa Kiszkalewicza koleżanki i 
koledzy ze związku ufundo-
wali tablicę poświęconą jego 
pamięci, na której napisali: 
„Zniknąłeś nam z oczu, lecz 
z serc naszych nigdy. Są lu-
dzie i chwile, których się nie 
zapomina”.

Czesław Kiszkalewicz był 
również członkiem Rady Re-
gionalnej Sekcji Ciepłowni-
ctwa NSZZ Solidarność.

AK

Msza św. w intencji 
Grzegorza Kolosy
1 lutego o godz. 8.00 w kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim odprawiona zosta-
nie msza święta w intencji 47. rocznicy urodzin Grzegorza 
Kolosy, przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarno-
ści, który 19 lat temu zginął w wypadku samochodowym 
pod Koziegłowami.-

Do udziału w nabożeństwie zapraszamy poczty sztanda-
rowe oraz wszystkich członków i sympatyków związku.  

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
Koleżance 

Danucie Ucińskiej
Przewodniczącej Solidarności 

w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

w imieniu

koleżanek i kolegów
z Terenowej Sekcji Problemowej Miasta Sosnowiec

składa
Rada Sekcji

Pamięci Czesława
Kiszkalewicza
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A MNIE to pasjonuje

Jeździ na motocyklu Suzuki 
Intruder 800, ale jego marze-
niem jest Harley Davidson. 
Mirosław Jaśniewicz, związ-
kowiec z Solidarności z Huty 
Łabędy w Gliwicach to zapa-
lony motocyklista.

– W 1975 roku ojciec kupił 
mi Komara. Miałem wtedy 
13 lat i do tej pory śmigałem 
tylko na rowerach. Ale tata 
miał do mnie duże zaufanie. 
Powiedział mi tylko, żebym 
był ostrożny. Dałem słowo, 
że będę jeździł rozsądnie i do 
dziś go dotrzymuję. Na tym 
Komarze jeździłem do 19 roku 
życia. Później tato kupił mi 
czeski motocykl Jawa, który 
wyciągał 135 km/h. Pamiętam, 
że z Opola przywieźliśmy go 
pociągiem, bo akumulator nie 

był naładowany – opowiada 
Mirosław Jaśniewicz. 

Do tej Jawy pan Mirek ma 
do dziś ogromny sentyment. 
Mimo, że nie nadaje się już 
do jazdy, wciąż stoi w jego 
piwnicy. – Nikomu jej nie 
sprzedam. Pewnie już nie 
odpali, ale zakonserwowałem 
ją, wlałem olej do cylindrów. 
W tym roku w marcu moja 
Jawa skończy 31 lat – mówi 
pan Mirosław, który obecnie 
jeździ na motocyklu Suzuki 
Intruder 800. – To wypasio-
ny sprzęt. Dodatkowe lampy, 
sakwy, z przodu szyba. Jest 
bardzo lekki. Waży tylko 220 
kg. Na ciężkim motorze jeździ 
się zdecydowanie gorzej. Do 
jego zakupu długo musiałem 
przekonywać swoją żonę. Bo 

kobiety zawsze uważają, że jest 
wiele ważniejszych rzeczy, niż 
motor dla męża. Teraz razem 
jeździmy na zloty motocy-
klistów do Dzierżna – mówi 
Mirosław Jaśniewicz.

Zloty zwykle zaczynają się 
w piątki. 90 proc. ich uczestni-
ków to mężczyźni. Inauguruje 
je widowiskowa kawalkada 
kilkuset motocykli, zmierza-
jących na Plac Krakowski w 
Gliwicach. Tam w ubiegłym 
roku specjalnie dla uczest-
ników zlotu grała orkiestra 
dęta z kopalni Knurów. Pan 
Mirek zapewnia, że na zlotach 
ochroniarze nie są potrzebni. 
– Nie ma tam żadnych rozrób. 
Za to są koncerty, konkursy 
i tańce. Są też kramy, gdzie 
można kupić motocyklowe 

gadżety. Na okrągło gra mu-
zyka. Bawimy się do późnej 
nocy – mówi pan Mirek.

Jak każdy zapalony moto-
cyklista pan Mirosław marzy 
o tym, by kiedyś przesiąść się 
na Harleya Davidsona. – Ale 
te marzenia przynajmniej na 
razie są dla mnie nieosiągalne. 
Nowy Harley kosztuje od 100 
tys. zł wzwyż. A za używany 
trzeba zapłacić 40 tys. zł – in-
formuje pan Mirek. Przyznaje, 
że przyjemności z jazdy na 
motorze nie sposób opisać. – 
To jest naprawdę niesamowi-
te przeżycie. Uwielbiam czuć 
na twarzy mocny podmuch 
powietrza. Jadąc na motorze 
czuję się wolny jak ptak – mówi 
Mirosław Jaśniewicz.
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Już po raz 11. Dziennik Za-
chodni zorganizował zabawę 
pod hasłem: „Wybierz sobie 
Mikołaja”. W tym roku w 
roli św. Mikołaja wystąpiło 
ponad 40 znanych osobisto-
ści z naszego regionu. Wśród 
nich po raz kolejny znalazł się 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność.

Zabawa Dziennika Zachod-
niego trwała na łamach gazety 
cały grudzień. Czytelnicy za 
pomocą sms-ów i specjalnych 
kuponów sami wybierali, od 
kogo chcieliby dostać miko-
łajkowy prezent.

Ci, którym poszczęściło się 
w losowaniu, zgromadzili się 
w piątek 20 stycznia na uro-
czystej gali w Teatrze Nowym 
w Zabrzu. Mikołajowie w tym 
roku przygotowali wspaniałe 
prezenty.

Wycieczka do Włoch, ufun-
dowana przez prof. Jerzego 
Buzka,  zestaw książek o Śląsku 
od Mirka Szołtyska czy mini 
wieża od prof. Marka Szcze-
pańskiego to tylko niektóre 
z podarków, jakie przywieźli 

do Zabrza tegoroczni Miko-
łajowie. 

Laptopa od Mikołaja Pio-
tra Dudy wylosowała pani 
Maria Herman mieszkająca 
w Siemianowicach Śląskich, 
ekonomistka w Górnośląskim 
Przedsiębiorstwie Wodocią-
gów. – Wybrałam na swojego 
Mikołaja pana Piotra z sympa-
tii zarówno do niego, jak i do 
całej Solidarności. A prezent 
jest trafi ony w dziesiątkę. Mój 
komputer jest stary i bardzo 
wysłużony, nowy laptop na 
pewno bardzo mi się przyda 
– cieszyła się pani Maria. – Pre-
zentem jest laptop także po to, 
żeby pani mogła na bieżąco 
śledzić pracę Piotra i całego 
związku – żartowała, wręcza-
jąc podarunek w zastępstwie 
Piotra Dudy Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności.

Mikołajkowym prezentem 
dla wszystkich zgromadzo-
nych na gali w zabrzańskim 
teatrze był występ Ewy Urygi 
jazzowej wokalistki pocho-
dzącej ze Śląska.

KAR

H
enryk Zieliński i 
Paweł Jaworski 
na codzień pra-
cują w siemia-
nowickiej Straży 

Miejskiej, są też członkami 
Solidarności. – W tym dniu 
byliśmy na patrolu interwen-
cyjnym. Przejeżdżając ulicą 
Świerczewskiego, na przy-
stanku autobusowym zauwa-
żyliśmy leżącego mężczyznę. 
Wokół niego stał tłum ludzi, 
ale nikt nie reagował, nikt też 
nie wezwał pomocy. Pewnie 
myśleli, że jest pijany. Ale od 
tego człowieka nie poczuliśmy 
alkoholu. Stwierdziliśmy u 
niego brak pulsu. Natychmiast 
drogą radiową wezwaliśmy 
pogotowie i rozpoczęliśmy 
akcję reanimacyjną – opowia-
da Henryk Zieliński, sekretarz 
Komisji Zakładowej NSZZ 
Solidarność Straży Miejskiej 
w Siemianowicach Śląskich. 
– Chory odzyskał tętno, uło-
żyliśmy go w pozycji na boku, 
żeby nie zakrztusił się śliną, ale 
po chwili znowu straciliśmy 
go. Gdy rozpoczęliśmy kolej-
ną reanimację na przystanek 
podjechało pogotowie. Cała 
nasza akcja trwała od 4 do 5 
minut – mówi Zieliński. 

Okazało się, że mężczyzna 
stracił przytomność w wyni-
ku rozległego zawału. Został 
przewieziony na oddział kar-
diologiczny Górnośląskie-
go Centrum Medycznego w 
Katowicach-Ochojcu. Gdy 
związkowcy o godzinie 18.00 
przyjechali z patrolu do sie-

dziby siemianowickiej Straży 
Miejskiej, dyżurny przekazał 
im słowa uznania od leka-
rza, który zatelefonował do 
ich zakładu pracy. – Doktor 
stwierdził, że ten człowiek 
żyje tylko dzięki ich pomo-

cy. Nasi koledzy znaleźli się 
w odpowiednim miejscu o 
odpowiedniej porze. Gdyby 
spóźnili się o kilka sekund, 
to ten mężczyzna już by nie 
żył. Wszyscy jesteśmy z nich 
ogromnie dumni – mówi 
Adam Adamski, wiceprze-
wodniczący Solidarności w 
siemianowickiej Straży Miej-
skiej. Nazajutrz dzielnych 
związkowców zaprosił do ma-
gistratu prezydent Siemiano-
wic Jacek Guzy. – Gratulował 

nam przytomności umysłu i 
profesjonalnego wyszkolenia. 
Na pamiątkę otrzymaliśmy 
od niego skórzane portfele i 
wieczne pióra. Na tę uroczy-
stość przybyło wielu dzienni-
karzy. Wszyscy chcieli z nami 
rozmawiać. Pytali nas, czy czu-
jemy się bohaterami. To nie o 
to chodzi. Po prostu jesteśmy 
szczęśliwi, że uratowaliśmy 
człowieka – mówi skromnie 
Henryk Zieliński. 
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17 stycznia, godzina 15.25. Na przystanku autobusowym w Siemianowicach 
Śląskich wśród tłumu ludzi leży nieprzytomny człowiek. Mężczyzna nie 
miałby szans, gdyby nie błyskawiczna akcja reanimacyjna podjęta 
przez Henryka Zielińskiego i Pawła Jaworskiego.

Piotr Duda w roli św. Mikołaja

Jesteśmy szczęśliwi, że 
uratowaliśmy człowieka

Na motorze czuje się wolny jak ptak

Dałem słowo, że będę jeździł rozsądnie i do dziś go dotrzymuję
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Cała nasza akcja trwała od 4 do 5 minut – mówi Henryk Zieliński
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Gdyby spóźnili się 
o kilka sekund, 
to ten mężczyzna 
by nie przeżył.

Wybrałam na swojego Mikołaja pana Piotra z sympatii zarówno do 
niego, jak i do całej Solidarności – mówiła pani Maria
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