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aby pracownicy przekonali się, komu 
naprawdę na nich zależy. 
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D
elegacja Zarządu 
Regionu z prze-
wodniczącym Do-
minikiem Kolo-
rzem zamierzała 

spotkać się m.in. z posłanką 
Platformy Obywatelskiej z 
Katowic Ewą Kołodziej. – 
Niestety biuro posłanki na 
ulicy Krzywej było zamknię-
te na cztery spusty. Ani na 
drzwiach, ani nawet na do-
mofonie nie było tabliczki, że 
mieści się tu biuro poselskie. 
Dozorca kamienicy wyjaśnił, 
że jeśli żaluzje są zamknięte, 
to biuro też jest zamknięte, 
a jeśli żaluzje są otwarte, to 
oznacza, że biuro jest czynne. 
Oryginalny sposób kontaktu z 
wyborcami – mówi szef Śląsko
-Dąbrowskiej „S”. 

Związkowcy poszli więc do 
siedziby regionalnych władz 
PO, aby tam zostawić pismo 
z pytaniami dla posłanki. W 
siedzibie partii związkowcy 
usłyszeli, że większość posłów 
pojechała do Warszawy. – W 
poniedziałek zwyczajowo po-
słowie mają dyżury w swoich 

biurach, ale widocznie posło-
wie PO, wzorem szefa partii, 
mają co najwyżej czterodniowy 
tydzień pracy – komentował 
Dominik Kolorz.

Ostatecznie w siedzibie 
pojawił się jeden z posłów 
Platformy Jerzy Ziętek, ale 
nie odpowiedział wprost na 
zadane pytania. Stwierdził, że 
w kwestii wydłużenia wieku 
emerytalnego trzeba siąść do 
stołu i rozmawiać. – Czekam 
na ten wstępny projekt ustawy, 
który trafi  do Sejmu i wówczas 
będę w stanie określić, czy je-
stem za referendum, czy nie. 
Może będzie tak, że Solidarność 
sama stwierdzi, że to referen-
dum nie jest jednak potrzebne 
– powiedział Ziętek. 

Poseł Ziętek zapewniał, 
że trwa rzetelna i dogłębna 
debata na temat emerytur. 
Dominik Kolorz przypomi-
nał, że ta debata została wy-
muszona przez związek, że 
prawdopodobnie w ogóle by 
do niej nie doszło, gdyby nie 
akcja związku i zebranie przez 
Solidarność blisko 1,5 mln 
podpisów pod wnioskiem o 
referendum emerytalne.

Z kronikarskiego obowiązku 
należy dodać, że kilkadziesiąt 
minut po wizycie delegacji 
związkowej w biurze poseł 
Ewy Kołodziej żaluzje zosta-
ły podniesione. To znak dla 
wtajemniczonych, że teren 
czysty i można otworzyć biuro. 
Ale nie oznacza to zupełnego 
wyjścia z konspiracji. Wciąż 
nie wiadomo, czy lokal na 
parterze przy ul. Krzywej 10 
to biuro poselskie, czy może 
np. biuro podróży, czy sklep z 
artykułami biurowymi.

Związkowcy, którzy przyszli 
do biura posła PO Wojciecha 
Saługi w Jaworznie, usłyszeli 
od tego parlamentarzysty, że 

reforma emerytalna jest ko-
nieczna, ze względu na trudną 
sytuację fi nansów publicznych 
oraz załamujący się system 
ubezpieczeń społecznych. 
Poseł wyraził też opinię, że re-
ferendum z tak jednoznacznie 
postawionym pytaniem, jak 
proponuje związek, nie ma 
sensu, bo wynik z góry można 
przewidzieć. Rozmowa posła 
ze związkowcami trwała bli-
sko godzinę.

Pielęgniarki i hutnicy z Soli-
darności z Dąbrowy Górniczej, 
którzy odwiedzili biuro posel-
skie Beaty Małeckiej-Libery 
z PO, usłyszeli podobne odpo-
wiedzi. Pani poseł zapowiedzia-
ła, że będzie głosować przeciw-
ko referendum. Podkreśliła, że 
popiera projekt wydłużenia 
wieku emerytalnego do 67 lat 
i że będzie głosować za tym 
rozwiązaniem Związkowcy, 
posługując się przykładami 
związanymi z wykonywa-
niem zawodu pielęgniarki 
i hutnika przedstawiali argu-
menty za niewydłużaniem 
wieku emerytalnego kobiet 

i mężczyzn. Argumenty nie 
przekonały pani poseł.

Przedstawiciele Solidarności 
z kopalni Murcki-Staszic trzy-
krotnie w ciągu jednego dnia 
odwiedzali biuro poselskie-
go Elżbiety Pierzchały z PO. 
O 10.00 usłyszeli, że posłanka 
będzie o 12.00. Przyszli więc 
w południe i przez półto-
rej godziny czekali, aż pani 
poseł pojawi się na dyżurze. 
Bez skutku. Byli jeszcze raz 
po 16.30, ale też nie zastali 
parlamentarzystki. 

Posłowie partii opozycyj-
nych z naszego regionu w 
więszkości poparli akcję Soli-
darności. Grzegorz Matusiak, 
poseł Prawa i Sprawiedliwości 
z Jastrzębia Zdroju podczas 
spotkania z delegacją związko-
wą w swoim biurze poselskim 
jednoznacznie zadeklarował, 
że jest przeciwny rządowym 
planom wydłużenia wieku 
emerytalnego i że poprze 
wniosek Solidarności o zorga-
nizowanie referendum emery-
talnego. Identyczne deklaracje 
złożyli też inni posłowie PiS, 

m.in. Grzegorz Tobiszowski
i Jerzy Polaczek. 

Poseł SLD z Sosnowca Witold 
Klepacz podczas spotkania z de-
legacją związkowców z kopal-
ni Kazimierz-Juliusz zapewnił, 
że jest przeciwny rządowym 
planom i poprze wniosek So-
lidarności o zorganizowanie 
referendum emerytalnego. 

Z czterech posłów Ruchu 
Palikota z naszego regionu 
tylko jeden był w poniedzia-
łek obecny w swoim biurze 
poselskim. To Marek Stolarski 
z Gliwic. Choć zadeklarował, 
ze jest przeciwny wydłużeniu 
wieku emerytalnego to jedno-
cześnie zapowiedział, że nie 
poprze wniosku Solidarności 
o zorganizowanie referendum 
emerytalnego.

Pełna relacja z wizyt delegacji 
związkowych w biurach posel-
skich zostanie opublikowana 
w najbliższym czasie przez Dział 
Informacji Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność na stronie www.re-
ferendumemerytalne.pl.

GRZEGORZ PODŻORNY, 
AGNIESZKA KONIECZNY

Delegacje członków Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności odwiedziły w poniedziałek blisko 40 biur poselskich w naszym 
regionie, aby zadać posłom pytania dotyczące rządowego projektu wydłużenia wieku emerytalnego
i związkowego wniosku o przeprowadzenie referendum emerytalnego. 

Jakiego posła wybrałeś, 
takiego posła masz

Foto: TŚD

Jeśli żaluzje są 
zamknięte, to biuro 
też jest zamknięte, 
a jeśli żaluzje są 
otwarte, to oznacza, że 
biuro jest czynne.

Poseł Wojciech Saługa (PO) w przeciwieństwie do wielu partyjnych 
kolegów znalazł czas dla związkowców, ale wniosku „S” nie poprze 

Poseł Jerzy Ziętek (PO) zamienił kilka słów z przewodniczącym Dominikiem 
Kolorzem, unikając jednoznacznego stanowiska

Poseł Grzegorz Matusiak (PiS) zapowiedział, że poprze wniosek 
Solidarności o zorganizowanie referendum emerytalnego
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TRZY pytania
Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu 
NSZZ Solidarność

W niedziele sklepy powinny być zamknięte
4 marca handlowa Solidarność przepro-
wadzi pod marketami w całej Polsce akcję 
ulotkową. Czego będzie ona dotyczyć?

– Będziemy rozdawać klientom skle-
pów ulotki promujące ideę ustawowego 
ustanowienia niedzieli dniem wolnym od 
pracy. Każdej niedzieli w handlu pracuje 
wg naszych szacunków ok. 250 tys. osób. 
W większości są to kobiety, którym od-
biera się prawo do spędzenia tego dnia 
razem z rodzinami. Konieczność pracy 
w niedzielę nie tylko przyczynia się do 
przemęczenia pracowników handlu, ale 
także kompletnie dezorganizuje ich życie 
rodzinne. Rodzice pracują w weekendy, 
kiedy dzieci są w domu, a wolne mają w 
środku tygodnia. Zdarzają się przypad-
ki rodzin, w których oboje rodziców jest 
zatrudnionych w marketach. Ci ludzie w 
zasadzie nie widują swoich dzieci. Nikt 
chyba nie powie, że taka sytuacja jest 
normalna. 4 marca będziemy namawiać 
klientów, aby nie robili zakupów w nie-
dzielę, ale chcemy również dotrzeć do 
polityków i przekonać ich do zmiany 
prawa w tej kwestii.

W tym dniu podobne akcje będą orga-
nizowane nie tylko w Polsce... 

– Krajowy Sekretariat Banków Han-
dlu i Ubezpieczeń w zeszłym roku został 
członkiem-współzałożycielem Europejskie-
go Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzie-
li, zrzeszającego związki zawodowe oraz 
organizacje pozarządowe z całego konty-
nentu. W najbliższą niedzielę inicjatywy 
takie jak nasza zostaną przeprowadzone w 
większości europejskich krajów. W części z 
nich, np. w Niemczech, Austrii czy Francji, 
niedziela od dawna jest dniem wolnym od 
pracy w handlu i wbrew temu, co próbuje 
się nam wmówić, nie doprowadziło to do 
masowych bankructw sieci handlowych. 

Ludzie po prostu przyzwyczaili się, że w 
niedziele sklepy są zamknięte i robią za-
kupy w inne dni.
Planujecie również happening przed 
środowym meczem Polska-Portugalia 
w piłce nożnej. 

– Tak. Przed stadionem narodowym 
w Warszawie w dniu meczu stanie prze-
nośna bramka, a uczestnicy happenin-
gu rozegrają nietypowy mecz piłkarski. 
Napastnikiem będzie kierownik sklepu 
strzelający gole i pokrzykujący na pra-
cownika-bramkarza. W ten symboliczny 
sposób chcemy pokazać, jak w naszym 
kraju są traktowani pracownicy handlu. 
Zdecydowaliśmy się zorganizować tę akcję 
przed meczem z Portugalią, bo właśnie z 
tego kraju pochodzi właściciel jednej z 
największych sieci handlowych w Polsce. 
Mamy nadzieję, że nasza reprezentacja 
wygra z Portugalią co najmniej 3:0. By-
łaby to z pewnością duża satysfakcja dla 
pracowników tej sieci handlowej, bo na 
co dzień w pracy to oni są słabsi i to oni 
zawsze przegrywają. 

ŁK

W Niemczech, Austrii 
czy Francji, niedziela 
od dawna jest dniem 
wolnym od pracy w 
handlu.

LICZBA tygodnia

70 proc. 
o tyle w ciągu minionej dekady wzrosło zu-
życie węgla kamiennego na świecie, wynika z 
danych Międzynarodowej Agencji Energii. 
W 2000 roku było to około 3,7 mld ton, w 
2010 roku wyniosło już 6,3 mld ton i zda-
niem ekspertów MAE nadal będzie wzrastać, 
przynajmniej do 2016 roku. Wzrost średniego 
dziennego popytu na węgiel w ostatniej de-
kadzie wyniósł ponad 700 tys. ton.
Ten wzrost jest napędzany przede wszystkim 
przez szybko rozwijające się gospodarki Chin 
i Indii. Chiński wewnętrzny rynek węgla jest 
ponad trzy razy większy niż cały międzyna-
rodowy handel tym surowcem. Udział Chin w 
światowym popycie na węgiel jest ponad dwa 
razy większy niż udział USA w światowym 
popycie na ropę. Ta prosta zależność pokazu-
je, jak wiele na rynku węgla zależy właśnie 
od Chin.

WIEŚCI z gospodarki
» W OSTATNICH KILKU KWARTAŁACH nasze portfele wyraźnie 
się skurczyły. Mamy mniej oszczędności za to więcej długów i droż-
sze kredyty. Nasze pensje realnie prawie nie rosną – wynika z analizy 
Narodowego Banku Polskiego. W ostatnich dwóch kwartałach realne 
dochody Polaków, czyli po odliczeniu infl acji, rosły w tempie niższym 
niż jeden proc. Jeszcze w 2006 roku nasze pensje zwiększyły się 
średnio o 6-8 proc, jednak od tego czasu sytuacja stale się pogarsza. 
Kurczą się również oszczędności Polaków. W drugim i trzecim kwarta-
le ubiegłego roku wartość naszych zaskórniaków zmalała o 55 mld. 
Rosną za to długi. Wartość naszych przeterminowanych zobowiązań 
fi nansowych przekroczyła 35,5 mld. Na szczęście w jednym z ostat-
nich wywiadów minister fi nansów Jacek Rostowski zapewnił, że w 
2025 będziemy zarabiać tyle co mieszkańcy zachodniej Europy. Pie-
niędzy w portfelach nam co prawda od tej propagandy sukcesu nie 
przybędzie, ale z dwojga wolę, jak minister mówi, że za 15 lat będę 
kosił kupę kasy. Bo jak wyjaśnił w TOK FM, że w reformie emery-
talnej chodzi o to, żebym tej emerytury nie dożył, to mi się zielona 
wyspa spod nóg usunęła. 

CO TAM 2025, JUŻ TERAZ PRZEGONILIŚMY EUROPĘ. Nie-
stety nie chodzi o zarobki, ale o to ile płacimy Gazpromowi za 
gaz. Za tysiąc metrów sześciennych tego surowca płacimy 500 
dolarów, czyli o 100 dolarów więcej niż wynosi średnia cena ro-
syjskiego gazu w Europie. Co więcej, od początku roku Gazprom 
obniżył ceny gazu m.in. francuskiemu koncernowi GDF Suez, 
niemieckiemu Wingas i słowackiemu SPP. Dlaczego nie spełnił 
podobnej prośby PGNiG nie wiadomo. Nasz kontrakt z rosyjskim 
potentatem będzie obowiązywał do 2022 roku. Na szczęście już 
3 lata później wszyscy będziemy bogaci, to sobie odbijemy.

SPORO ZAPŁACIMY RÓWNIEŻ na stacjach benzynowych. Ceny 
ropy na światowych rynkach winduje zaostrzający się konfl ikt w 
Iranie. Teheran już wstrzymuje dostawy Ropy do Europy w od-
wecie za sankcje UE. W niedzielę Iran zawrócił greckie tankowce, 
które miały przywieźć na stary kontynent 500 tys. baryłek irań-
skiej ropy. Ceny ropy na giełdach podskoczyły już jednak znacz-
nie wcześniej. Po pogróżkach Teheranu, przez ostatni tydzień 
ceny europejskiej ropy Brent podskoczyły o ponad 5 proc. 
i w piątek na zamknięciu giełdy baryłka tego surowca kosztowa-
ła ponad 125 dol. – najdrożej od 10 miesięcy. 

A MOŻE TO I DOBRZE, BO JAK BENZYNA będzie po 8 zł to 
przynajmniej nie będziemy rozjeżdżać nowiutkich autostrad przy-
gotowanych na Euro. A trzeba przyznać, że już dzisiaj większość z 
nowo oddanych odcinków nadaje się do remontu. W zeszłym tygo-
dniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujawniła, że 
w asfaltowej podbudowie autostrady A2 między Łodzią i Warszawą, 
pojawiły się szczeliny. Potem pęknięcia odkryto także w podbudowie 
autostrady A1. W poniedziałek okazało się, że popękana jest również 
A4. Na szczęście nad wszystkim czuwa jaśnie nam panujący Donald 
Tusk. Nie dość, że premier bardzo się zdenerwował, postanowił oso-
biście zająć się tą sprawą i wezwał do siebie na męską rozmowę mi-
nistra Nowaka, ale żeby samemu nie przyczyniać się do dewastacji 
nowiutkiego asfaltu, do Sopotu na weekendy porusza się wyłącznie 
rządowym helikopterem. Od listopada podróżował tak już 11 razy, 
co kosztowało nas wszystkich skromne ćwierć miliona złotych.

OPRAC. ŁK

CHODZI O TO zwłaszcza...

W
inston Churchill znany z wielkiej 
namiętności do whisky i cygar 
przeżył ponad 90 lat. W czasie 

drugiej wojny światowej miał dwa ataki 
serca. Pytany o receptę na długie życie 
odpowiedział: „First of all: No sports”. 
I oczywiście nie chodziło tu o to, żeby 
palić cygara, zamiast „sportów”. Chur-
chill miał to szczęście, że nie znał tej 
marki papierosów, nawet „klubowych” 
nie znał. Żył po drugiej stronie żelaznej 
kurtyny. Gdyby minister Mucha zacyto-
wała premierowi Tuskowi premiera Chur-
chilla, gdyby twardo powiedziała: „no 
sports”... Ale nie powiedziała i narobiła 
chłopakom wstydu. I to w takim piłkar-
skim rządzie. Żeby chociaż spróbowała 
odgryźć się pismakom i żartownisiom, 
udowodnić, że nie potrafią odróżnić 
sukienki od spódnicy, wykazać, że nie 
mają pojęcia o bolerkach, peniuarach 
czy mufkach ( i nie chodzi tutaj dro-
dzy panowie o żadne złączki czy inne 
tuleje). Nawet tego nie spróbowała. Ale 
trzecia liga hokeja i pytanie, kto wybie-
ra fi nalistów Pucharu Polski to jeszcze 
nic. Wiceszefem Centralnego Ośrodka 
Sportu mianowała właściciela sieci salo-
nów fryzjerskich, jakby nie wiedziała, że 
„Fryzjer” to pseudonim centralnej postaci 
najgłośniejszej afery korupcyjnej w pol-
skim futbolu XXI wieku. Pani minister 
Mucha stała się symbolem niekompetencji 
ministrów rządu Donalda Tuska. Dowo-
dy niekompetencji nazywa się wpadkami 
medialnymi. W ten sposób próbuje się ba-
gatelizować kompromitującą niewiedzę, 
skandaliczny brak umiejętności i radosną 
twórczość. Ale to nie są wpadki medialne. 
To są twarde dowody, dyskwalifi kujące 
nie tylko panią minister, ale też pana pre-
miera, który ją mianował. Sprawa ACTA, 
gry wokół refundacji leków, wydłużenie 
wieku emerytalnego to też tylko wpadki 
medialne? No jasny gwint, albo ciemna 
mufka chciałoby się powiedzieć. 

A teraz z niezupełnie innej beczki. 
„Czasami ludzie potkną się o prawdę. 
Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się 
nie stało”. To też słowa sir Winstona. 
O prawdę, że węgiel ma przyszłość, po-
tykało się już wielu rządzących, wielu 
publicystów i szło dalej, jak gdyby nigdy 
nic. I oto, w tym tygodniu w Katowi-
cach zaprezentowano raport Międzyna-
rodowej Agencji Energii o światowym 
wydobyciu oraz zapotrzebowaniu na 
węgiel. Raport mówi jasno, że rola węgla 
w światowej gospodarce będzie rosła, 
że w ciągu ostaniej dekady globalny 
popyt na węgiel zwiększył się aż o 70 

proc. I nagle liczne grono polskich pub-
licystów przejrzało na oczy. Zaczyna do 
nich docierać, że ten węgiel to skarb. 
Na gwałt zapisują się do anielskich 
chórów, polski węgiel wysławiających. 
Marzy mi się, żeby jeszcze dostrzegli, że 
produkcja to skarb, a nie usługi, że pol-
skie banki to skarb, a nie fi lie banków 
zagranicznych, że jest coś takiego, jak 
polski interes narodowy (tak, tak!) i że 
podwórkowa zasada: trzy rogi to karny 
obowiązuje tylko na podwórku, a nie 
na arenie międzynarodowej (minister 
Mucha niech przeczyta to zdanie dwa 
razy, żeby potem nie było trzy rogi i 
spalony). 

Felietonowi należy się pointa, więc 
sięgnę znów do Churchilla. „To nie jest 
koniec, to nawet nie jest początek końca, 
to dopiero koniec początku”. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

Churchill pytany o receptę na 
długie życie odpowiedział: 
„First of all: No sports”. 

Foto: internet
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Przeciwko likwidacji 
szkół w regionie
» ZARZĄD REGIONU Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność stanowczo 
sprzeciwia się działaniom wielu samo-
rządów terytorialnych, zmierzającym do 
likwidacji części placówek oświatowych. 
W przyjętym w ubiegłym tygodniu sta-
nowisku w sprawie aktualnej sytuacji 
w oświacie w województwie śląskim 
związkowcy zaapelowali do samorzą-
dowców o rozwagę w podejmowaniu 
decyzji o zamykaniu szkół ze względów 
fi nansowych bądź demografi cznych. 
Przypomnieli, że jednym z ustawowych 
zadań określonych w ustawie o samo-
rządzie terytorialnym jest zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakre-
sie edukacji publicznej. – Edukacja to 
długoletni proces, który raz nieodpowie-
dzialnie przerwany może doprowadzić 
do niepowetowanych strat dla przyszło-
ści społeczeństw lokalnych i taka pseudo 
oszczędnościowa polityka doprowadzi w 
krótkim czasie do poważnego obniżenia 
jakości kształcenia i zmniejszy konkuren-
cyjność śląskiej młodzieży na polskim 
i europejskim rynku pracy – napisali 
związkowcy w dokumencie. Wskazali 
również, że likwidacja każdej szkoły jest 
dramatem dla uczniów, rodziców i za-
trudnionych w niej nauczycieli oraz pra-
cowników niepedagogicznych. – Praca 
w szkole jest często jedynym źródłem 
utrzymania dla pracowników i ich ro-
dzin. Utrata pracy spycha tych ludzi na 
margines życia społecznego – czytamy 
w stanowisku ZR.

Czy BP jest 
w porządku?
» 23 LUTEGO na dwóch stacjach BP 
przy Al. Górnośląskiej w Katowicach 
związkowcy z Solidarności z naszego 
regionu rozdawali ulotki informujące 
o dramatycznej sytuacji pracowników 
firmy Norbert Dentressangle Polska 
przewożącej produkty brytyjskiego kon-
cernu paliwowego. 
– BP w swoim „kodeksie postępowania” 
zobowiązuje się wpływać na firmy, z któ-
rymi współpracuje, aby szanowały prawa 
i godność pracowników. BP korzysta z 
naszej pracy i toleruje taką sytuację. To 
nie jest w porządku! – napisali związ-
kowcy na ulotkach rozdawanych klien-
tom stacji. 
– Zainteresowanie kierowców było 
duże. Może jedna lub dwie osoby nie 
przyjęły od nas ulotki – mówi Henryk 
Naraz, wiceprzewodniczący Solidarności 
z kopalni Piast w Bieruniu.
Podobne akcje, jak ta w Katowicach, 
równolegle odbywały się m.in. we Wroc-
ławiu, Zielonej Górze, Krakowie i War-
szawie. Kampania ma skłonić koncern 
paliwowy do wsparcia pracowników 
Norbert Dentressangle Polska.
Spór zbiorowy o podwyżkę płac i popra-
wę warunków pracy w ND Polska Sp. 
z o.o. rozpoczął się w lipcu 2011 roku. 
Ponieważ pracodawca unikał negocjacji, 
15 grudnia związkowcy przeprowadzi-
li strajk ostrzegawczy. Z powodu braku 
rokowań i zastraszania pracowników 
zwolnieniami za udział w proteście 2 
stycznia rozpoczął się strajk. Po dwóch 
tygodniach akcja strajkowa została za-
wieszona, a pracodawca zaczął zwal-
niać jej uczestników.
Norbert Dentressangle to francuska 
firma logistyczna zajmująca się trans-
portem i jego organizacją. W 11 kra-
jach zatrudnia ponad 26 tys. pracowni-
ków. Klientami ND w Polsce są m.in. BP, 
Exxon Mobil, Total czy Mc Donalds. 

OPRAC. BEA, ŁK

WIEŚCI z branż

Na środę 29 lutego Ogól-
nopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych 
zapowiedziało manifestację 
przed Sejmem przeciwko 
projektowi podniesienia 
wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn. Akcję kolegów 
z OPZZ wspiera NSZZ So-
lidarność. Przed Sejmem 
będzie protestować liczna 
delegacja przedstawicieli 
Śląsko-Dąbrowskiej Soli-
darności.

Akcja na Wiejskiej jest 
związana z tym, że na 29 
lutego zaplanowano pierw-
sze czytanie dwóch obywa-
telskich projektów ustaw 
przygotowanych przez 
OPZZ. Pierwszy projekt, 
który leży w Sejmie od 2010 
roku, dotyczy możliwo-
ści przejścia na emeryturę 
po przepracowaniu 35 lat 
przez kobietę i 40 lat przez 
mężczyznę, niezależnie od 
wieku. Drugi to projekt 
ustawy „Przedszkole dla 
każdego dziecka”, zgłoszo-
ny przez zrzeszony w OPZZ 
Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. 

– Choć w szczegółach 
proponowanych rozwiązań 
NSZZ Solidarność i OPZZ 
nierzadko się ze sobą róż-
nią, to jednak w sprawach 
najważniejszych obie orga-
nizacje się wspierają. I tak 
jest w przypadku emerytur. 
NSZZ Solidarność i OPZZ 
zdecydowanie sprzeciwiają 
się rządowym pomysłom 
wydłużenia wieku emery-
talnego. Dlatego postano-
wiliśmy wesprzeć manife-
stację pod Sejmem – mówi 
Dominik Kolorz, szef Śląsko
-Dąbrowskiej Solidarności. 
– Uważam, że w obecnej 
sytuacji gospodarczej i po-
litycznej musimy działać 
wspólnie, zapominając 
choć na chwilę o tym, co 
nas różni. Obecnie to nie 
jest istotne. Związki zawo-
dowe są chyba ostatnią zor-
ganizowaną siłą społeczną 
w naszym kraju, która jest 
w stanie skutecznie stawić 
opór groźnym pomysłom i 
nieodpowiedzialnym dzia-
łaniom obecnej ekipy rzą-
dzącej – dodaje Kolorz. 

NY

W 
styczniu 
pracowni-
cy f i rmy 
Hans Pauly 
w Pieka-

rach Śląskich, zajmującej 
się produkcją artykułów 
tekstylnych do dekoracji 
wnętrz, dowiedzieli się, że 
spółka matka w Niemczech 
została postawiona w stan 
upadłości. Na 180-osobową 
załogę polskiej fi rmy padł 
blady strach. Wątpliwości 
narastały z każdym dniem. 
– Nikt nie chciał nam po-
wiedzieć, co się stanie z 
naszym zakładem, czy zo-
stanie postawiony w stan 
upadłości, czy dostaniemy 
jakiekolwiek odprawy, czy 
pracodawca wystawi nam 
świadectwa pracy – mówi 
Bożena Cichocka, prze-
wodnicząca Solidarności 
w Hans Pauly.

Na początku zdetermi-
nowane kobiety próbowały 
szukać pomocy u prawnika 
osiedlowego, ale ten uświado-
mił im, że same są sobie nie 
poradzą i powinny poprosić 
o wsparcie kogoś silniejszego, 
najlepiej związek zawodo-
wy. Dlatego skontaktowały 
się z górniczą Solidarnością, 
a następnie trafi ły do Za-
rządu Regionu. – W ciągu 
kilku tygodni założyłyśmy 
związek, do którego zapisało 
się już 120 osób i cały czas 
dochodzą kolejne – dodaje 
Cichocka.

Nowo powstała Komisja 
Zakładowa zaczęła słać pisma 
do pracodawcy, domaga-
jąc się spotkania i rozmów 
na temat sytuacji spółki. 
– W odpowiedzi zarząd po-
informował nas, że trwają 
rozmowy z potencjalnym 
inwestorem ze Szwajcarii. 
Ta wiadomość wlała w nas 
odrobinę nadziei. Może 
nasz zakład da się jeszcze 

uratować – dodaje Danuta 
Nowak z zakładowej Soli-
darności.

Oczywiście, najważniej-
sze pytanie wciąż dotyczy 
tego, jaki wpływ na sytua-
cję polskiej spółki, będzie 
miała decyzja o upadło-
ści zakładu w Niemczech, 
którą lada dzień podejmie 
sąd w Betzdorf. – Zarząd 
zobowiązał się, że po decy-

zji sądu wyznaczy termin 
rozmów z nami. Gdyby nie 
związek, taka deklaracja na 
pewno by nie padła – do-
daje Nowak.

Kobiety zapowiadają, że 
jeżeli polska fi rma nie prze-
trwa, z determinacją będą 
walczyć o to, co im się nale-
ży, czyli odprawy i świade-
ctwa pracy. Nie odpuszczą 
też zaległych wynagrodzeń, 

których nie otrzymują od 
początku roku.

Związek założyli też pra-
cownicy działu rehabilitacji 
jaworznickiego szpitala. Do 
Solidarności z biegu zapisało 
się 17 z 20 osób zatrudnio-
nych w tej jednostce. Pensje 
rehabilitantów stoją w miej-
scu od 2008 roku. Właśnie 
rozpoczęły się negocjacje 
dotyczące podwyżek, ale 
jak na razie propozycje 
pracodawcy trudno uznać 
za zadowalające. – Dyrektor 
zasłania się trudną sytuacją 
fi nansową szpitala, ale inne 
grupy zawodowe lekarze i 
pielęgniarki otrzymały w 
tym czasie podwyżki. Je-
steśmy zdeterminowani, 
koszty utrzymania cały czas 
idą w górę, a nasze wyna-
grodzenia utrzymują się na 
poziomie sprzed czterech 
lat – mówi Bernadeta Palka, 
przewodnicząca nowej ko-
misji. Zaznacza, że wyna-
grodzenia rehabilitantów 
są bardzo niskie, niewiele 
odbiegają od najniższej 
krajowej.

AGNIESZKA KONIECZNY

Kolejarskie związki zawo-
dowe zapowiadają protesty 
przeciwko prywatyzacji 
spółek PKP Cargo i TK Tele-
kom bez podpisania paktów 
gwarancji pracowniczych. 
Treść paktów wynegocjo-
wano już w zeszłym roku, 
jednak wciąż czekają one 
na podpisanie. 

Związkowcy obawiają się, 
że w przypadku uruchomie-
nia procedur prywatyzacyj-
nych wynegocjowane doku-
menty trafi łyby do kosza, a 
pracownicy zostaliby z ni-
czym. Powołują się również 
na zapewnienia poprzednie-
go ministra infrastruktury 
Cezarego Grabarczyka, że 
podpisanie paktów gwarancji 
dla załogi będzie warunkiem 
prywatyzacji spółek. – Mi-
nister Nowak nie dość, że 
nie podtrzymał deklaracji 
swojego poprzednika w tej 
sprawie, to od czasu swojej 
nominacji ani razu nie spotkał 
się ze stroną społeczną, poza 
krótką wizytą na szczycie ko-
lejowym. Naszym zdaniem 
jest to ewidentny przejaw 
lekceważenia związków za-

wodowych. W przypadku 
rozpoczęcia prywatyzacji, 
pakiety trzeba by negocjować 
od nowa – mówi Stanisław 
Kokot, rzecznik prasowy 
Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność.

Chodzi o zapowiadane 
przez rząd uruchomienie 
tzw. procedury due diligence, 
czyli analizy ekonomicznej 
kondycji prywatyzowanej 
spółki przez potencjalnych 
inwestorów. Na ubiegłoty-
godniowej konferencji pra-
sowej w Warszawie Henryk 
Grymel, szef kolejarskiej 
„S” poinformował, że w TK 
Telekom analiza trwa od 
6 lutego, a pakt gwarancji 
pracowniczych nadal nie 
został podpisany. – Wyglą-
da na to, że ministerstwo 
po prostu chce wycisnąć z 
prywatyzacji jak najwięcej 
pieniędzy, bez oglądania się 
na pracowników. Do 27 lu-
tego czekamy na podpisanie 
paktów, w przeciwnym razie 
do 10 marca zorganizujemy 
dużą pikietę przed mini-
sterstwem – zapowiedział 
Grymel. 

Mimo ultimatum posta-
wionego przez związkowców 
pakty nie zostały podpisane 
w wyznaczonym terminie. 
W związku z tym najpraw-
dopodobniej na początku 
przyszłego tygodnia wspól-
ny Komitet Protestacyjno
-Strajkowy kolejarskich 
związków zawodowych 
przedstawi szczegółowy 
harmonogram protestów. 
Niewykluczone, że strajk 
ostrzegawczy zostałby 
przeprowadzony jeszcze 
w kwietniu. Natomiast w 
czerwcu, podczas Euro 2012, 
kolejarze zorganizują strajk 
generalny. – To, że mini-
sterstwo w dalszym ciągu 
milczy na temat paktów, 
jest kolejnym dowodem 
arogancji tego rządu. Je-
żeli minister Nowak dalej 
będzie tak postępował, to 
w czasie Euro na dworcach 
kolejowych będzie chyba 
musiał ustawić telebimy, na 
których podróżni mogliby 
oglądać mecze, bo pociągi 
nie będą jeździć – powie-
dział Grymel.

ŁK

W ostatnich tygodniach powstało kilka nowych Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność w 
naszym regionie. Młodzi związkowcy podkreślają, że w zrzeszeniu się dostrzegli 
możliwość upomnienia się o swoje prawa.

Poproś o wsparcie silniejszego

Będzie strajk w PKP Cargo? Solidarność razem z OPZZ

Prawnik poradził pracownicom Hans Pauly, aby poprosiły o wsparcie kogoś silniejszego

W ciągu kilku tygodni 
założyły związek, do 
którego zapisało się 
już 120 osób i cały 
czas dochodzą 
kolejne.

Foto: TŚD
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W 
tej sytuacji 
nie pozostaje 
nam nic in-
nego, tylko 
wszcząć spór 

zbiorowy. W środę wyślemy 
odpowiednie pisma. Potem 
czeka nas etap mediacji. Usta-
wa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych daje nam kilka 
instrumentów nacisku na 
pracodawcę. To może być 
referendum strajkowe, albo 
strajk ostrzegawczy. Na razie 
trudno powiedzieć, czy bę-
dziemy zmuszeni sięgnąć do 
tych instrumentów. Mam na-
dzieję, że uda nam się zawrzeć 
porozumienie bez eskalacji 
konfl iktu – mówi Roman Bru-
dziński, wiceprzewodniczący 
Solidarności w JSW.

– Firmę stać na podwyżki. Jej 
sytuacja fi nansowa jest znako-
mita. Zyski spółki za 2011 rok 
wynoszą około 2 mld zł. Postulat 
7-procentowej podwyżki płac to 
nie jest wygórowane żądanie. 
Wysoka infl acja oraz znaczny 
wzrostu kosztów utrzymania, 
żywności, czynszów, energii i 
paliwa na przestrzeni ostatnich 
miesięcy, w pełni uzasadnia-
ją nasze żądania – podkreśla 
Roman Brudziński.

Kwestia podwyżek płac nie jest 
jedynym powodem rozpoczyna-
jącego się sporu zbiorowego. 

– Głównym powodem tego 
konfl iktu jest łamanie przez zarząd 
zapisów porozumień podpisanych 
ze stroną społeczną przed upub-
licznieniem akcji JSW – dodaje 
Roman Brudziński.

16 lutego związki zawodowe 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
skierowały do Państwowej In-
spekcji Pracy skargę, której 
przedmiotem są przygotowane 
przez pracodawcę wzory umów 
o pracę dla nowo zatrudnianych 
pracowników. – Te umowy to w 
naszej ocenie próba pozbawienia 
nowych pracowników Karty 
Górnika. A to tylko wierzcho-
łek góry lodowej. Pracodawca 
wycofał się ze wstępnie uzgod-
nionych podczas wielomiesięcz-

nych negocjacji zapisów nowego 
jednolitego układu zbiorowego 
pracy dla pracowników spółki i 
próbuje forsować inne rozwią-
zania, zdecydowanie mniej ko-
rzystne. Barbórka czy 14-tka to 
praktycznie stałe elementy płacy 
górnika, tymczasem zarząd chce 
wprowadzić możliwość odebrania 
pracownikowi tych elementów 
płacy pod byle pretekstem. Nowe 
projekty regulaminu wypłat 
nagród rocznych powodują, 
że będą one nawet o 30 proc. 
niższe i dotyczy to wszystkich 
zatrudnionych. Planuje się też 
zabrać górnikom wolne soboty 
i ograniczyć dodatki za pracę w 
dni świąteczne – wylicza wice-
przewodniczący.

W odpowiedzi na skargę 
związkowców 28 lutego w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
rozpoczęła się kontrola PIP, 
dotycząca właśnie nowych 
wzorów umów. 

– Rok temu przekonywa-
no nas o korzyściach, jakie 
uzyska załoga po wejściu JSW 
na giełdę. Teraz widać, że ko-
rzyści odniósł głównie prezes 
i zarząd spółki. Ich zarobki 
wzrosły kilkakrotnie. Gdyby 
górnik zatrudniony w JSW 
zarabiał tylko jedną dziesiątą 
tego co prezes, to miesięcznie 
otrzymywałby ponad 8 tysię-
cy złotych – dodaje Roman 
Brudziński.

GRZEGORZ PODŻORNY

Kilkaset osób uczestniczyło w 
pikiecie zorganizowanej w piątek 
przed fabryką Fiata w Tychach 
przez NSZZ Solidarność. Związ-
kowcy zarzucają zarządowi spółki 
unikanie dialogu i domagają się 
podwyżek płac dla pracowników 
zakładów Grupy Fiata. Protestu-
jących wsparli koledzy z innych 
zakładów i branż.

– Coraz więcej pracowników, 
nie tylko w naszym zakładzie, ale 
w całym kraju, jest marginalizo-
wanych. Pracodawcy ignorują 
wszelkie postulaty, unikają roz-
mów. W Fiat Auto Poland i jego 
spółkach zależnych pracodawcy 
uporczywie i z premedytacją od 
miesięcy blokują możliwość pod-
pisania porozumienia, kończącego 
trwający już blisko rok spór zbio-
rowy – mówiła podczas pikiety 
Wanda Stróżyk, przewodnicząca 
Solidarności w FAP. – Domaga-
my się poszanowania polskiego 
prawa i naszych pracowników 
oraz odwołania ze stanowisk osób 
z dyrekcji odpowiedzialnych za 

tą sytuację, bo po prostu stracili-
śmy do nich zaufanie – dodała 
szefowa zakładowej „S”.

W tyskim Fiacie i spółkach 
z nim powiązanych od niemal 
roku trwa wielozakładowy spór 
zbiorowy. Solidarność domaga 
się 500 zł podwyżki dla każ-
dego pracownika. 7 czerwca 
2011 roku wkroczył on w fazę 
mediacji, jednak od tego czasu 
przedstawiciele pracodawcy nie 
pojawili się na ani jednym spot-
kaniu z mediatorem. – Negocja-
cje na temat wzrostu płac, to nie 
jest jakieś widzimisię związków 
zawodowych, ale wasze prawo. 
Dlatego musicie się zjednoczyć i 
wspólnie walczyć o swoje prawa. 
Sprawa ACTA pokazała, że razem 
można zwyciężyć – podkreślił 
Sławomir Ciebiera, wiceprze-
wodniczący Śląsko-Dąbrowskiej 
Solidarności.

W pikiecie wziął udział prze-
wodniczący klubu parlamentar-
nego Solidarnej Polski Arkadiusz 
Mularczyk. Zapowiedział, że 

postara się zorganizować spot-
kanie delegacji „S” z tyskiej fa-
bryki z ministrem gospodarki 
Waldemarem Pawlakiem – Po-
prosiłem pana wicepremiera o 
zainteresowanie się tą sprawą. 
Nie może być tak, że podmiot 
zagraniczny, który oczywiście 
szanujemy za inwestycje w Pol-

sce, narusza prawa pracownicze 
– podkreślił poseł.

Po zakończeniu akcji pro-
testacyjnej związkowcy z Soli-
darności, samorządowcy oraz 
przedstawiciele Solidarnej Polski 
złożyli w siedzibie FAP wspólną 
petycję do zarządu spółki.

ŁK

29 lutego związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczynają 
spór zbiorowy z zarządem fi rmy. W zeszłym tygodniu związkowcy wystąpili 
do zarządu spółki z postulatem podwyżki stawek płac zasadniczych w tym roku 
o 7 proc. 28 lutego otrzymali negatywną odpowiedź zarządu.

Należąca do Kompanii Węglo-
wej kopalnia Pokój w Rudzie 
Śląskiej zwyciężyła w kon-
kursie na najbezpieczniejszy 
zakład górniczy w Polsce w 
2011 roku.

Głównym kryterium wy-
łaniania laureatów konkursu 
„Bezpieczna kopalnia” jest 
brak wypadków śmiertelnych 
i ciężkich w ostatnich trzech 
latach. – W naszym zakładzie 
od lat zdarzają się wyłącznie 
tzw. wypadki paluszkowe. I 
oby tak zostało. Oby zawsze 
było tyleż zjazdów, co wyjaz-
dów – mówi Dariusz Kulpa, 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni Pokój. – W ostatnich 
latach nasza kopalnia już po 
raz drugi uznana została za 
najbezpieczniejszą. Bezpie-
czeństwo pracy w kopalni 
jest jednym z naszych prio-
rytetów. M.in. na podstawie 
sygnałów od załogi opra-

cowujemy plany poprawy 
bezpieczeństwa w kopalni, 
wskazujemy na konieczność 
inwestycji, niezbędnych dla 
zapewnienia górnikom pracy 
na jak najwyższym poziomie 
– dodaje Kulpa.

Drugie miejsce w konkursie 
ex aequo zajęły dwie inne ko-
palnie należące do Kompanii 
Węglowej: Bolesław Śmiały w 
Łaziskach i Zakład Górniczy 
Piekary. Na trzecim miejscu 
uplasowały się: kopalnia Ka-
zimierz Juliusz w Sosnowcu, 
której właścicielem jest Kato-
wicki Holding Węglowy oraz 
prywatny zakład górniczy 
Siltech w Zabrzu. Konkurs 
zorganizowany został już po 
raz 17. przez Wyższy Urząd 
Górniczy, Szkołę Eksploatacji 
Podziemnej i Fundację „Bez-
pieczne Górnictwo” im. prof. 
Wacława Cybulskiego. 

BG

Pokój najbezpieczniejszą kopalnią 
Pikieta przed fabryką Fiata

Spór zbiorowy w JSW Walka o ratowanie Huty Szkła 
Szczakowa została przegrana. 
W połowie marca skończy się 
realizacja ostatnich zleceń, a 
w czerwcu zakład przestanie 
istnieć. Pracownikom została 
już tylko batalia o wypłatę 
zaległych wynagrodzeń. Na 
swoje pensje czekają od po-
łowy grudnia.

– Obawiamy się, że nie 
zdołamy wyegzekwować 
wynagrodzeń i zostaniemy z 
niczym. Nie mamy też pew-
ności, że pracodawca wypłaci 
odprawy związane z rozwią-
zaniem stosunków pracy 
– mówi Jacek Madejczyk, 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności. – Pracownicy są 
rozgoryczeni. Pogodzili się 
już z tym, że zakład przesta-
je istnieć, ale chcą odzyskać 
to, co im się należy – dodaje 
Stanisław Rusinek, szef NSZZ 
Pracowników Huty Szkła 
Szczakowa.

Większość załogi szcza-
kowskiej huty została już 
zwolniona. Wypowiedzenia 
wygasną z końcem kwietnia. 
Do końca likwidacji pozosta-
nie jedynie garstka pracowni-
ków zajmujących się obsługą 
administracyjno-księgową i 
zabezpieczeniem pozostałe-
go mienia.

Zakład od kilku lat borykał 
się z poważnymi problemami, 
jednak nikt nie spodziewał 
się, że początkiem jego końca 
będzie zakup przez fi rmę Slag 
Recycling z Krakowa. Kiedy 
trzy lata temu spółka zajmu-
jąca się recyklingiem, została 
właścicielem zadłużonej huty, 
załoga zastanawiała się, jaki cel 
miała ta inwestycja. Pracownicy 
ze zdziwieniem obserwowali 
działania nowego pracodawcy, 
który nie wyłożył ani złotówki 
na modernizację maszyn, ale 
dokładał grube miliony do 
bieżącej działalności. 

Na początku ubiegłego 
roku powstała nowa fi rma. 
Spółka Slag Recycling pozo-
stała właścicielem gruntów i 
budynków, a pracowników 
wraz z urządzeniami przejęła 
nowa fi rma Szczakowa Glass. 
Załogę dwukrotnie objęły 
zwolnienia grupowe, które 
miały przynieść poprawę efek-
tywności i obniżenie kosztów. 
Nie przyniosły. Przed Bożym 
Narodzeniem zarząd poinfor-
mował o zamiarze likwidacji 
huty. Zaledwie kilka tygodni 
wcześniej pracownicy święto-
wali setną rocznicę powstania 
fi rmy. Nie wiedzieli, że są to 
ostatnie obchody.

AGA

Od grudnia czekają 
na wynagrodzenia

Firmę stać na podwyżki. 
Jej sytuacja fi nansowa 
jest znakomita. 

Zyski Jastrzębskiej Spółki Węglowej za 2011 rok wynoszą około 2 mld zł

We Fiacie i jego spółkach od blisko roku trwa wielozakładowy spór zbiorowy

Kilka tygodni temu minęła setna rocznica powstania huty

Foto: JSW
 SA

Foto: wikipedia.pl

Foto: TŚD
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Eksperci Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność, na wniosek 
Regionalnego Sekretariatu 
Emerytów i Rencistów NSZZ 
Solidarność Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego, przygotowali 
projekt nowelizacji ustawy o 
emeryturach i rentach z fundu-
szu ubezpieczeń społecznych, 
w którym proponują wpro-
wadzenie nowego wskaźni-
ka waloryzacji najniższych 
świadczeń.

– Chodzi o to, żeby najniż-
sze emerytury, renty i renty 
wypadkowe rosły w szybszym 
tempie – podkreśla Henryk 
Nakonieczny z biura eksper-
ckiego związku.

Jego zdaniem jedynym racjo-
nalnym rozwiązaniem umoż-
liwiającym szybszy wzrost 
najniższych rent i emerytur 
jest oparcie ich waloryzacji 
o „średnioroczną dynamikę 
zmodyfi kowanego minimum 

egzystencji dla jednoosobowego 
gospodarstwa emeryckiego”. 
Taki wskaźnik ma odzwier-
ciedlenie w dotychczasowych 
praktykach, ponieważ Instytut 
Pracy i Spraw Socjalnych każde-
go roku podaje tzw. minimum 
egzystencji. – To minimum 
egzystencji odzwierciedla fak-
tyczny model konsumpcji w 
gospodarstwach o najniższych 
dochodach, tak pracowniczych, 
jak i emerytów i rencistów – 
dodaje.

Nakonieczny podkreśla, 
że w grupach o najniższych 
dochodach tempo wzrostu 
kosztów utrzymania jest nawet 
dwukrotnie wyższe niż infl acja. 
Gospodarstwa utrzymujące się 
z najniższych świadczeń ok. 
40 proc. swoich dochodów 
wydają na żywność, a około 
50 proc. na utrzymanie miesz-
kania. To, co zostaje, musi 
wystarczyć na zabezpiecze-

nie pozostałych potrzeb. W 
rzeczywistości wystarcza na 
pokrycie wydatków na pod-
stawowe leki i higienę.

Gdyby najniższe świad-
czenia były waloryzowane 
o wskaźnik proponowany 
przez Solidarność, udałoby się 
zahamować ich spadek w sto-
sunku do średnich świadczeń 
emerytalno-rentowych.

Jeżeli pod związkowym pro-
jektem podpisze się 100 tys. 
Polaków, posłowie będą musieli 
się nim zająć. Zdaniem Henryka 
Nakoniecznego, by waloryza-
cja najniższych świadczeń wg 
wskaźnika zaproponowanego 
przez Solidarność była możliwa 
już w 2013 roku, projekt powi-
nien zostać złożony w biurze 
podawczym Sejmu najpóźniej 
na początku wakacji. A to ozna-
cza, że zbiórkę podpisów trzeba 
rozpocząć już w kwietniu.

AGA

Kolejna inicjatywa w sprawie emerytur
27 lutego dyrektor Górno-
śląskiego Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach
-Ligocie wypowiedziała 
szpitalnym organizacjom 
związkowym wszystkie 
porozumienia płacowe obo-
wiązujące od 2007 roku. 
Powód? Związkowcy wyszli 
ze spotkania z pełnomoc-
nikiem pracodawcy, który 
nakazał im podpisać zmia-
ny w zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych 
(ZFŚS).

– To był dyktat. Okazało 
się, że pani dyrektor przeka-
zała zewnętrznej kancelarii 
prawnej swoje pełnomocni-
ctwo do reprezentowania 
interesów szpitala ze stro-
ną społeczną. W spotkaniu 
uczestniczyła wyłącznie w 
charakterze obserwatora. 
Przedstawicielka kancelarii 
nie wykazywała woli dialo-

gu, karciła nas jak nauczyciel 
uczniów. Zrozumieliśmy, że 
jeśli nie podpiszemy po-
rozumienia dotyczącego 
ZFŚS, to zostaną wobec nas 
wyciągnięte konsekwencje. 
W tej sytuacji zdecydowa-
liśmy o opuszczeniu sali – 
relacjonuje Paweł Prohaska, 
przewodniczący Solidarności 
w GCZD.

Pół godziny później szpi-
talne związki zawodowe 
otrzymały na piśmie wy-
powiedzenia wszystkich 
porozumień płacowych za-
wartych od 2007 roku. 

Związkowcy twierdzą, że 
byli gotowi na wiele ustępstw 
w sprawie ZFŚS, ale takich, 
które nie dotykałyby naj-
mniej uposażonych pra-
cowników. – Jednak po tak 
lekceważącym traktowaniu 
strony społecznej wystosowa-
liśmy do pracodawcy pismo, 

w którym negatywnie zaopi-
niowaliśmy oszczędności na 
ZFŚS i zażądaliśmy pełnej 
wysokości odpisu – mówi 
Paweł Prohaska. Solidarność 
z GCZD zwróciła się też o 
merytoryczne wsparcie do 
Biura Prawnego Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności. 

Prohaska przewiduje, że 
wypowiedzenia porozumień 
płacowych z pewnością nie-
korzystnie odbiją się na sytu-
acji ekonomicznej zadłużo-
nego już na blisko 80 mln zł 
GCZD. – Konsekwencje dla 
szpitala mogą być potężne, 
bo z pielęgniarkami i położ-
nymi zawarta została ugoda 
sądowa. Teraz ta grupa zawo-
dowa może żądać wypłaty 
swoich roszczeń w związku 
z zerwaniem porozumienia 
płacowego – mówi Paweł 
Prohaska.

BG

Porozumienia płacowe wypowiedziane

Z
wiązkowcy przed-
stawili marszałkowi 
projekt porozumie-
nia o gwarancjach 
pracowniczych dla 

zatrudnionych w Szpitalu 
Wojewódzkim w Tychach. 
– Najważniejszym zapisem 
projektu są 60-miesięczne 
gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników. Wkrótce cze-
kają nas trudne negocjacje 
nad projektem z udziałem 
przedstawicieli spółki, która 
ma przejąć zadłużony szpi-
tal – mówi Dominik Kolorz, 
przewodniczący Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności. 

Halina Cierpiał, przewod-
nicząca RSOZ podkreśla, że 
założeniem projektu gwaran-
cji pracowniczych jest objęcie 
nimi wyłącznie członków NSZZ 
Solidarność. – Inne organizacje 
związkowe z tyskiego szpitala 
nie wykazują woli do obrony 
swoich członków przed ewen-
tualnymi zwolnieniami. Naj-
wyższy czas, aby pracownicy 
przekonali się, komu naprawdę 
na nich zależy – mówi Halina 
Cierpiał. 

Radni sejmiku województwa 
śląskiego zdecydowali, że od 
kwietnia tyską placówką kie-
rować będzie spółka Merges, w 
której samorząd wojewódzki 
kupił udziały za ponad 500 tys. 
zł. Związkowcy przewidują, że 
w wyniku restrukturyzacji szpi-
tala pracę może stracić nawet 
400 osób. Sięgające 60 mln zł 
zadłużenie tyskiego szpitala 
wynika z zajęć komorniczych 
związanych z kwestią nie-
zrealizowania porozumienia 
płacowego z 2008 roku. Pra-
cownicy szpitala do tej pory 

nie dostali wynagrodzeń za 
grudzień. Pensje za styczeń 
otrzymali w ratach.

 
Dyrektor musi przestrzegać prawa
Podczas spotkania związ-
kowcy poinformowali wi-

cemarszałka, że nowy dy-
rektor Szpitala Miejskiego 
w Rybniku nie konsultuje 
ze stroną społeczną podej-
mowanych przez siebie de-
cyzji. Wskazywali m.in. na 
jego nieprzemyślane plany 

restrukturyzacyjne szpitala, 
obejmujące m.in. wyłączenie 
laboratorium analitycznego ze 
struktur placówki i redukcję 
zatrudnienia w niektórych 
działach szpitala. – Jeśli takie 
sytuacje będą się powta-

rzały, to w placówce może 
dojść do dużego konfliktu. 
Dyrektor musi przestrzegać 
prawa – mówi Dominik Ko-
lorz. Marszałek Kleszczewski 
zobowiązał się do pełnienia 
bezpośredniego nadzoru nad 

przestrzeganiem prawa przez 
nowego dyrektora. 

Co z przychodnią kolejową?
Ważnym tematem spotkania 
była też kwestia przyszłości 
Przychodni Kolejowej w Sos-
nowcu. Związkowcy przed-
stawili marszałkowi relację o 
wstrzymaniu referendum, do-
tyczącego przekształcenia pla-
cówki w spółkę pracowniczą. 
– Przekonaliśmy pracodawcę, 
że personel nie mając żadnej 
wiedzy na temat działalności 
takich podmiotów, nie może 
decydować o zmianie statusu 
przychodni. Zorganizowali-
śmy błyskawiczne szkolenie 
dla pracowników, podczas 
którego poinformowaliśmy 
ich, z jakimi korzyściami, 
ale też zagrożeniami zwią-
zane jest powołanie spółki 
pracowniczej. Pracodawcy 
oznajmiliśmy, że w przypadku 
przekształcenia przychodni 
będziemy negocjować pakiet 
społeczny – mówi Halina 
Cierpiał, przewodnicząca 
RSOZ. 

Marszałek Kleszczowski 
zobowiązał się do zorgani-
zowania spotkania z przed-
stawicielami organizacji 
związkowych działających w 
sosnowieckiej placówce.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Sytuacja w szpitalach w Tychach i w Rybniku oraz w Specjalistycznej Przychodni Kolejowej w Sosnowcu były tematami spotkania 
przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza i przedstawicieli Rady Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia z wicemarszałkiem województwa śląskiego Mariuszem Kleszczewskim.

Trudna sytuacja w służbie zdrowia

Pracownicy tyskiego szpitala do tej pory nie dostali wynagrodzeń za grudzień. Pensje za styczeń otrzymali w ratach

Foto: TŚD Najwyższy czas, 
aby pracownicy 
przekonali się, 
komu naprawdę
na nich zależy
– mówi Halina Cierpiał. 
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W
edług statystyk 
Europejskiej 
Agencji Bez-
pieczeństwa 
i Zdrowia w 

Pracy na stres spowodowa-
ny pracą narzeka 35 proc. 
polskich pracowników. To 
znacznie więcej niż średnia 
unijna, która kształtuje się 
na poziomie 22 proc. Dolegli-
wości związane z czynnikami 
stresogennymi są w krajach 
europejskich drugą przyczyną 
powstawania chorób związa-
nych z pracą zawodową. 

Przyczyn stresu w pracy jest 
bardzo wiele i często są one 
bardzo zindywidualizowane. 
– To, co dla jednego człowieka 
jest czynnikiem stresogen-
nym, niekoniecznie działa 
podobnie na kogoś innego. 
Z badań wynika, że najczęściej 
przyczyny stresu wynikają z 
czynnika ludzkiego. Czyli np. 
stresuje nas nasz szef, przeło-
żony czy relacje ze współpra-
cownikami – mówi doktor 
Mateusz Warchał z Akademii 
Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej.

Bardzo częstą przyczyną 
stresu związanego z pracą jest 
brak stabilizacji zawodowej. 
Na brak poczucia bezpieczeń-
stwa w szczególności skarżą 
się pracownicy zatrudnieni na 
podstawie czasowych umów 
o pracę oraz różnego rodza-
ju kontraktów cywilnopraw-
nych. – Gdyby przeprowadzić 
badania w zakładach pracy, 
podejrzewam, że pracownicy 
jako główną przyczynę stresu 
wskazaliby po prostu obawy 

o swoją przyszłość. Poczucie 
bezpieczeństwa jest jedną z naj-
bardziej podstawowych potrzeb, 
jego brak jest bardzo poważnym 
czynnikiem stresogennym – 
podkreśla dr Warchał. 

Liczy się tylko wynik 
Inną przyczynę wskazuje Mi-
chał Galbarczyk, psycholog 
z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Katowicach. – Z moich 
doświadczeń i rozmów, zarów-
no z pracownikami, jak i pra-
codawcami, wynika, że stres 
bardzo często spowodowany 
jest ogromną presją na wyniki 
oraz konkurencją, która wciąż 

narasta. W czasach kryzysu 
często nie inwestuje się w ludzi, 
nie powiększa się zespołu pra-
cowników, próbując uzyskiwać 
coraz lepsze wyniki za pomocą 
tych pracowników, którzy już 
są zatrudnieni. Kiedy obowiąz-
ków jest zbyt dużo, a do tego 
praca staje się zbyt trudna, za 
bardzo złożona, pracownik 
zaczyna dostrzegać, że nie jest 
w stanie sprostać stawianym 
przed nim wymaganiom. Takie 
sytuacje mogą doprowadzić do 
poważnych napięć i przeciążeń 
w miejscu pracy. Kiedy czynniki 
stresogenne występują trwale, 
stres staje się chroniczny, co w 

dłuższej perspektywie może 
doprowadzić do poważnych 
zaburzeń i schorzeń.

Magda (imię zmienione na 
prośbę rozmówcy) pracowała 
jako doradca klienta w dużym 
call center. – Liczyła się tylko 
sprzedaż. Nad naszymi boksa-
mi wisiał ekran, na którym stale 
wyświetlano ranking pracow-
ników – kto ile w danym dniu 
sprzedał. Często urządzano 
konkursy, które ofi cjalnie miały 
na celu integrację pracowników, 
a tak naprawdę chodziło tylko 
o wywarcie dodatkowej presji. 
Np. osoba, która do określonej 
godziny niczego nie sprzedała, 

musiała wstać i zaśpiewać pio-
senkę przy wszystkich. Jeżeli w 
danym dniu komuś poszło go-
rzej, następnego ranka czekała go 
tzw. „rozmowa motywacyjna” z 
team leaderem. Na naszą pensję 
składała się bardzo niska podsta-
wa oraz prowizja ze sprzedaży. 
Jak ktoś nie wyrobił normy, to 
brakowało mu do pierwszego 
– opowiada Magda.

Po dwóch latach nie wytrzy-
mała i złożyła wymówienie. 
– Zaczęłam budzić się w nocy, 
codziennie rano przed wyjściem 
do pracy bolał mnie brzuch. 
Byłam cały czas poddenerwo-
wana, nawet w domu. Prawie co 
miesiąc brałam kilka dni L4, bo 
organizm po prostu odmawiał 
posłuszeństwa. Uznałam, że już 
dłużej tego nie wytrzymam – 
mówi Magda. 

Stresu nie wolno lekceważyć
Problemy emocjonalne i za-
burzenia nerwowe niestety w 
dalszym ciągu są w naszym 
kraju tematem tabu. Często 
bagatelizujemy stres, choć jak 
przekonuje Michał Galbarczyk 
przewlekłe sytuacje stresowe 
mogą mieć poważne konsekwen-

cje. – Kiedy ani pracownik, ani 
jego przełożeni nie są w stanie 
zidentyfi kować i wyeliminować 
czynników stresogennych w 
dłuższej perspektywie pracow-
nik zaczyna odczuwać problemy 
z koncentracją, zaburzenia pa-
mięci, niepokój, podejrzliwość 
czy drażliwość. Następny etap 
to dolegliwości fi zyczne: bóle 
mięśni, głowy czy brzucha. 
Kiedy te objawy utrzymują się 
przez dłuższy czas, dochodzi do 
ogólnego obniżenia odporności 
organizmu. Jeżeli dalej nic się z 
tym nie robi, grozi nam wypale-
nie zawodowe, choroby układu 
krążenia, zawał serca, depresja 
– wylicza ekspert OIP.

Jak przekonuje Mateusz 
Warchał w Polsce, temat stresu 
powodowanego pracą trakto-
wany jest często jako sprawa 
drugorzędna. – Od 2004 roku 
w Europie istnieje dyrektywa 
ramowa dotycząca stresu w 
pracy. W 2008 roku organiza-
cje pracodawców i partnerzy 
społeczni podpisali wspólne 
porozumienie o przeciwdzia-
łaniu stresowi związanemu z 
pracą. Mamy rok 2012 i do tej 
pory w tej kwestii nie zrobiono 
kompletnie nic – mówi doktor 
Warchał. – Jesteśmy jednym z 
niewielu krajów w Europie, gdzie 
tak naprawdę nie funkcjonują 
żadne prawne regulacje anty-
stresowe. Np. nasi południowi 
sąsiedzi Czesi mają kilka takich 
regulacji dotyczących monitoro-
wania, przeciwdziałania i zwal-
czania stresu. Polscy politycy 
traktują tę kwestię po maco-
szemu – dodaje Warchał.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Co trzeci z nas cierpi z powodu stresu w pracy. Pod tym względem należymy do najbardziej zestresowanych 
narodów w Europie. Do poradni psychologicznych zgłasza się coraz więcej młodych pracowników. Chroniczny stres 
prowadzi do nerwic, depresji, chorób układu krążenia i zawałów serca.

Stres w pracy zabija

Wolność zrzeszania się jest op-
arta na artykule 39 Konstytucji 
Włoch, który równocześnie za-
kazuje dyskryminacji z powodu 
przynależności lub działalności 
związkowej. W tym kraju do 
związków zawodowych należy 
ponad 12 milionów osób, jed-
nak blisko połowę członków 
organizacji związkowych sta-
nowią emeryci. 

We Włoszech funkcjonują 
trzy duże centrale związkowe: 
CGIL, CISL i UIL, reprezentu-
jące różne orientacje politycz-
ne. Największą z nich wciąż 
pozostaje Włoska Powszechna 
Konfederacja Pracy (CGIL), 
która w 2009 roku zrzeszała 
ponad 5,7 mln członków. Tylko 
2,7 mln stanowili pracownicy 
czynni zawodowo. CGIL jest 
konfederacją zorganizowaną 

w przemyśle i przez wiele lat 
pozostawała blisko partii ko-
munistycznej.

Druga pod względem wiel-
kości, Włoska Konfederacja 
Związków Zawodowych (CISL) 
zbliżona jest do nurtu chrześ-
cijańsko-demokratycznego. W 
2010 roku CISL liczyła ponad 
4,5 mln członków, z których 
zatrudnionych było ponad 
2,2 mln osób. Podobnie jak 
CGIL centrala funkcjonuje 
w przemyśle. CISL tworzy 19 
federacji i 21 struktur regional-
nych. Największe z federacji 
branżowych, liczących znacz-
nie ponad 100 tys. członków 
to: energetyka, moda i che-
mia, dystrybucja i produkcja 
energii, budownictwo i usługi 
pokrewne, służba cywilna i 
usługi publiczne, szkolnictwo 

i edukacja oraz transport, han-
del i turystyka.

Śląsko-Dąbrowska Solidar-
ność współpracuje z regionem 
Lombardii CISL z siedzibą w 
Mediolanie. Współpraca polega 
między innymi na wymianie in-
formacji. Kilka dni temu biuro 
zagraniczne ZR zwróciło się do 
CISL z informacjami na temat 
spółki Bitron, której główna sie-
dziba znajduje się we Włoszech 
i z zapytaniem o ewentualne 
wsparcie na rzecz poprawy re-
lacji pracowniczych.

Trzecią dużą centralą jest 
Włoska Unia Pracy (UIL) liczą-
ca blisko milion pracowników 
zatrudnionych w przemyśle i w 
usługach. Oprócz trzech głów-
nych konfederacji we Włoszech 
istnieje kilka innych mniejszych 
związków działających przede 

wszystkim w transporcie, sek-
torze usług publicznych, zrze-
szających kadrę menedżerską 
i pracowników umysłowych. 
Większość włoskich związ-
ków ma strukturę terytorialną 
i branżową.

Negocjacje zbiorowe we Wło-
szech odbywają się głównie na 
dwóch poziomach: sektorowym 
i zakładowym. Rozmowy na 
poziomie zakładowym mogą 
być realizowane z kilkoma 
pracodawcami równocześnie, 
na terenie miasta lub regionu. 
Dodatkowo, w celu wdrożenia 
inicjatyw Unii Europejskiej pod-
pisywane są porozumienia na 
poziomie krajowym. Innym 
instrumentem dialogu społecz-
nego są rozmowy trójstronne 
prowadzone między rządem, 
przedstawicielami pracodawców 

i pracowników, które niejedno-
krotnie kończą się podpisaniem 
porozumienia.

W 1972 roku CGIL, CISL i 
UIL podpisały porozumienie o 
utworzeniu centrali koordyna-
cyjnej – struktury prowadzącej 
wspólną politykę wobec pra-
codawców i państwa. Jednak 
w ostatnich latach nastąpiły 
zmiany w systemie negocjacji. 
Wynikają one z porozumień za-
wartych na poziomie krajowym 
w 1993 i w 2009 roku. Obydwa 
porozumienia zostały podpisa-
ne tylko przez dwie mniejsze 
centrale, czyli CISL i UIL.

Obecnie, porozumienia sek-
torowe dotyczące warunków 
pracy i płac obowiązują trzy lata. 
Wzrost wynagrodzeń ujęty w 
porozumieniach sektorowych 
nie jest już powiązany z przewi-

dywanym wskaźnikiem infl acji, 
ale z europejską prognozą do-
tyczącą indeksu cen. W trakcie 
obowiązywania porozumienia 
wprowadzane są korekty wy-
nikające z rzeczywistej infl acji. 
Zmienił się też harmonogram 
negocjacji. Związki zawodo-
we muszą przedstawić swoje 
żądania sześć miesięcy przed 
wygaśnięciem porozumienia, 
a pracodawcy są zobligowani 
do przedstawienia odpowiedzi 
w ciągu 20 dni.

W ostatnich latach trwają 
też dyskusje na temat większej 
decentralizacji negocjacji na 
poziom zakładowy. Za takim 
rozwiązaniem opowiada się 
część pracodawców oraz CISL 
i UIL, natomiast CGIL jest zde-
cydowanie przeciwna.

AK, ALŁ

Związki zawodowe we Włoszech

Stres bardzo często spowodowany jest ogromną presją na wyniki oraz konkurencją, która wciąż narasta

Na stres 
spowodowany 
pracą narzeka 
35 proc. polskich 
pracowników. 
To znacznie więcej niż 
średnia unijna, która 
wynosi 22 proc.

Foto: internet
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Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2012 r.):   1.500,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w IV kwartale 2011 r.):  3.586,75 zł
»  Zasiłek dla bezrobotnych (od 1 czerwca 2011 r.): 

w okresie pierwszych trzech miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  761,40 zł
w okresie kolejnych miesięcy 
posiadania prawa do zasiłku:  597,90 zł

» Najniższa emerytura (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
» Emerytury – kwota bazowa (od 1 marca 2012 r.):  2.974,69 zł
»  Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

i renta rodzinna (od 1 marca 2012 r.):  799,18 zł
»  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 

(od 1 marca 2012 r.):  613,38 zł

APEL O POMOC
Solidarność z Bombardiera w Katowicach zwraca się o pomoc dla 
2,5-letniego Łukasza, syna członka naszego związku. Chłopiec 
urodził się z wiotkością ciała (MIOPATIA WRODZONA). Godzinna 
rehabilitacja kosztuje 90 zł i musi być przeprowadzana 6 razy w 
tygodniu. Zwracamy się o wsparcie rodziców chłopca 1 procentem 
odpisanym od podatku.
FUNDACJA POLSAT, ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NR KRS 0000135921, Ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa
Wpłaty można również kierować na konto:
INVEST BANK S.A. oddział Warszawa
Nr konta 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
z dopiskiem ŁUKASZ GILGE
1% z rozliczenia rocznego
w pozycji „Cel szczegółowy 1%” wpisać ŁUKASZ GILGE BYTOM 

§

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Komunikat dla Komisji Zakładowych
Komisje nieposiadające numeru Regon i NIP oraz nieskła-
dające aktualnej ankiety informacyjnej, analizy składek, 
nie otrzymają potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. 
Ponadto przypominamy o ustawowych terminach składa-
nia sprawozdań w urzędach skarbowych.

Ważne:
Decydującą datą jest data podjęcia uchwały za-

twierdzającej sprawozdania (bilans, rachunek wyników, 
informacja dodatkowa).

Jeżeli data podjęcia uchwały jest przed 31 marca 2012 
roku – komplet (CIT-8,CIT-8/O, sprawozdania) składa się 
do 10 dni od daty uchwały.

Jeżeli data podjęcia uchwały jest po 31 marca 2012 
roku, CIT-8, CIT-8/O, należy składać do 31 marca 2012 
roku; pozostałe sprawozdania składa się do 10 dni od daty 
uchwały. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie należy 
podjąć nie później niż 30 czerwca 2012 roku.

PIT 4R – należało złożyć do 31 stycznia 2012 roku.

PIT-y 11 i 8C – rozliczeniowe z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych należy przesłać do 
29 lutego 2012 roku do urzędu skarbowego oraz 
podatnikom.

Termin składania do ZR analizy składek za rok 
2011 upływa 31 marca 2012 roku.

Oprócz tego Ankietę informacyjną o liczebności 
członków należy przesłać do ZR dwa razy w roku 
– do 30 czerwca i 31 grudnia.

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

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

Teresa Faber, Główna Księgowa 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

śp. BEATY PUCZKI
wieloletniego pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Śląskiego i oddanego działacza NSZZ Solidarność, życzliwego, 
szlachetnego i prawego Człowieka, niezawodnego Przyjaciela.

Cechowała Ją niezwykła aktywność w życiu społecznym i troska 
o losy Polski. Zawsze stawała w obronie najwyższych wartości.

Przekazujemy wyrazy szczerego współczucia 

Mężowi i Synowi z Rodziną
Łączymy się z nimi w żalu i modlitwie

Solidarność Uniwersytetu Śląskiego

Stan faktyczny:
Wypowiedzeniem z dnia 15 lu-
tego 2012 roku, doręczonym w 
tym samym dniu, rozwiązano z 
pracownikiem umowę o pracę 
z zachowaniem trzymiesięcz-
nego okresu wypowiedzenia, 
który upłynie dnia 31 maja 
2012 roku. Przyczyną wypo-
wiedzenia umowy o pracę jest 
likwidacja stanowiska pracy. 
W związku tym, iż pracownik 
w kwietniu br. kończy 61 lat, 
postawił on zarzut, że rozwią-
zanie nastąpiło z naruszeniem 
przepisów prawa, a mianowicie 
art.39 Kodeksu pracy. 

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z art. 39 Kodeksu 
pracy pracodawca nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę 
pracownikowi, któremu bra-
kuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalne-
go, jeżeli okres zatrudnienia 
umożliwia mu uzyskanie prawa 
do emerytury z osiągnięciem 
tego wieku.

Przesłanką zakazu wypo-
wiedzenia z art. 39 K.p. jest 
możliwość nabycia przez pra-
cownika prawa do emerytury 
po osiągnięciu wieku emery-
talnego. Art. 39 K.p. obejmuje 

zakazem wypowiedzenia pra-
cowników, którzy posiadają 
wymagany do świadczenia 
emerytalnego okres zatrudnie-
nia, ale brakuje im nie więcej 
niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, oraz tych, któ-
rym brakuje nie więcej niż 
4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego, przy czym 
okres zatrudnienia umożli-
wia im uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem 
tego wieku.

Zakaz wypowiedzenia 
umowy o pracę z art. 39 K.p. 
oznacza zakaz złożenia oświad-
czenia woli o wypowiedzeniu 
w okresie przedemerytalnym 
określonym w tym przepisie. 
Skuteczne będzie natomiast 
wypowiedzenie złożone zgod-
nie z prawem przed rozpo-
częciem tego okresu, nawet 
jeżeli rozwiązanie umowy 
o pracę nastąpiłoby już w 
okresie ochronnym.

Treść przepisu wyraźnie 
wskazuje, że ochroną został 
objęty okres 4-letni przed na-
byciem praw emerytalnych, 
istniejący przed momentem 
wypowiedzenia. Ustawodawca 
w treści art 39 K.p. posłużył się 
jedynie zakazem wypowiada-

nia umów, a nie zakazem wy-
powiadania i rozwiązywania 
umów dla tej kategorii pra-
cowników. Wypowiedzenie, 
które zostało złożone przed 
rozpoczęciem czteroletniego 
okresu ochrony, jest zgodne 
z prawem nawet wówczas, 
jeżeli termin rozwiązania 
stosunku pracy przypadnie 
w okresie, o którym mowa 
w art. 39 K.p. W takim przy-
padku pracownik ma jedynie 
możliwość kwestionowania 
zgodności dokonanego wy-
powiedzenia umowy o pracę 
ze społeczno-gospodarczym 
przeznaczeniem prawa lub za-
sadami współżycia społeczne-
go (art. 8 K.p.). Aktualnym po 
części wydaje się stanowisko 
zajęte przez Sąd Najwyższy w 
wyroku z dnia 7 kwietnia 1999 
roku, I PKN 643/98, OSNA-
PiUS 2000/11/418, że zakaz 
wypowiedzenia umowy o 
pracę z art. 39 K.p. nie obo-
wiązuje przed osiągnięciem 
wieku „przedemerytalnego”, 
chociażby wiek ten pracownik 
przekroczył w okresie wypo-
wiedzenia. W uzasadnieniu 
Sąd Najwyższy wskazuje, że 
ustawodawca w tym przepi-
sie rozdziela dwie kategorie 

pojęciowe wypowiedzenie 
i rozwiązanie, co wyklucza 
przyjęcie, że pod pojęciem 
wypowiedzenia w art. 39 K.p. 
mieści się także rozwiązanie – 
jako skutek ustania stosunku 
pracy. W konsekwencji zakaz 
ten nie obowiązuje, jeżeli 
pracownik osiągnął wiek 
„przedemerytalny” w okresie 
wypowiedzenia lub w dacie 
rozwiązania umowy o pracę. 
Należy jednakże wspomnieć, 
że odmienne stanowisko w tej 
kwestii zajął Sąd Najwyższy w 
wyroku z 19 maja 1992 roku 
(I PRN 19/92, PiZS 1992/9/57). 
Stwierdził mianowicie, że zakaz 
przewidziany w art. 39 K.p. 
obowiązuje również wtedy, 
gdy rozwiązanie umowy o 
pracę nastąpiło wprawdzie po 
osiągnięciu przez pracownika 
wieku emerytalnego, jednak 
jej wypowiedzenie dokonane 
zostało przez pracodawcę w 
czasie, gdy pracownik tego 
wieku jeszcze nie osiągnął.

***
Czytelników, którzy chcą poznać 
odpowiedzi na problemy prawne 
z zakresu prawa pracy, z jakimi 
zetknęli się osobiście, prosimy 
o kontakt na adres e-mail 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

LEOPOLDA SOBCZYŃSKIEGO
członka Społecznego Komitetu Pamięci 

KWK Wujek Poległych 16.12.81

Rodzinie i Bliskim
składają koleżanki i koledzy ze Społecznego Komitetu

Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12.81
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A MNIE to pasjonuje

Autoreklama

I
dea utworzenia Centrum 
Solidarności w naszym 
regionie zrodziła się sa-
moistnie. Często młodzi 
ludzie podczas zwiedzania 

naszej Izby Pamięci pytali nas, 
czy przeciwko wprowadzeniu 
w Polsce stanu wojennego straj-
kowała tylko kopalnia Wujek, 
czy tylko tu były ofi ary. Wyjaś-
nialiśmy im, że byliśmy jednym 
z 50 strajkujących zakładów w 
regionie, że to właśnie na Ślą-
sku ówczesna władza natrafi ła 
na największy opór, że tu było 
najwięcej osób aresztowanych 
i internowanych. Rola naszego 
województwa, choć bardzo 
ważna w walce o Solidarność 
i o wolną Polskę, niestety zo-
stała trochę zapomniana. Dziś 
rzadko wspomina się o strajkach 
w kopalniach Piast i Ziemowit, 
o proteście w Hucie Katowice. 
Teraz o tych wszystkich wyda-
rzeniach przypominać będzie 
Śląskie Centrum Wolności i 
Solidarności – mówi Krzysztof 
Pluszczyk, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK Wujek Pole-
głych 16.12.81 roku.

Pluszczyk informuje, że 
działalność instytucji na razie 
będzie sprowadzać się do 
uregulowania spraw orga-
nizacyjnych. Przewiduje, 
że oficjalne uroczystości z 

okazji inauguracji Śląskiego 
Centrum Wolności i Soli-
darności odbędą się dopiero 
za rok lub za dwa lata. – Nie 
wcześniej też niż za pół roku, 
ogłoszony zostanie konkurs 
na dyrektora tej instytucji. Na 
razie jego obowiązki pełnić 
będzie Wojciech Skwira, syn 
nieżyjącego już górnika z ko-
palni Wujek. Jego ojciec był 
jednym z przywódców strajku 
na Wujku w 1981 roku. Wojtek 
przez jakiś czas był zastępcą 

dyrektora Górnośląskiego Cen-
trum Kultury w Katowicach. 
Teraz jego zadaniem będzie 
m.in. stworzenie regulaminu 
instytucji oraz powołanie jej 
rady programowej – mówi 
Krzysztof Pluszczyk.

Pluszczyk wyjaśnia, że 
właścicielem ponad 50 proc. 
udziałów w placówce będzie 
marszałek województwa ślą-
skiego. Również Urząd Mar-
szałkowski wspólnie z ka-
towickim magistratem będą 

fi nansować jego działalność. 
– Na pewno podpiszemy też 
dodatkową umową o współ-
pracy ze Śląsko-Dąbrowską 
Solidarnością i z Katowickim 
Holdingiem Węglowym – in-
formuje Pluszczyk. 

Ubiegłoroczne obchody 
30. rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego i wydarzeń 
Grudnia 1981 roku poprzedziło 
podpisanie listu intencyjnego 
w sprawie powstania Centrum 
Wolności i Solidarności, insty-
tucji kultury o ogólnopolskim 
charakterze. List podpisali 
przedstawiciele władz wo-
jewództwa śląskiego, miasta 
Katowice, Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność, KHW, Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek Poległych 16 grud-
nia 1981 roku, pod auspicjami 
Instytutu Pamięci Narodowej 
i Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa.

BEATA GAJDZISZEWSKA 

1 marca na bazie Muzeum Izby Pamięci KWK Wujek rozpocznie 
działalność Śląskie Centrum Solidarności i Wolności. Podstawowym 
zadaniem tej instytucji kultury będzie kultywowanie pamięci o roli robotniczych 
protestów na Śląsku w walce o wolną Polskę. 

Centrum Solidarności 

Łukasz Kubiak, górnik z ko-
palni Jankowice w Rybniku i 
członek Solidarności w tym 
zakładzie znakomicie roz-
począł tegoroczny sezon w 
kickboxingu.

W trakcie odbywających się 
24-25 lutego Międzynarodo-
wych Mistrzostw Słowacji w 
Kickboxingu organizacji WAKO 
Kubiak zwyciężył w formule 
K-1 Rules, w kategorii do 57 
kg. Pierwszy pojedynek mi-
strzostw wygrał przed czasem. 
W fi nale naprzeciwko Łukasza 
Kubiaka stanął Słowak Stefan 
Tazky, dwukrotny medalista 
mistrzostw świata. Po emocjo-
nującej walce zawodnik z Ryb-
nika jednogłośnie na punkty 
pokonał swojego utytułowa-
nego rywala ze Słowacji. 

W mistrzostwach uczestni-
czyło blisko 250 zawodników 

z 4 krajów. Walki toczone były 
w 5 formułach: Semicontact, 
Lightcontact, Fullcontack, 
Kicklight i K-1 Rules.

– Cieszy mnie fakt, że 
sezon rozpoczął się w taki 
sposób. To bardzo motywuje 
do dalszej pracy i ciężkich 
treningów. Przygotowuję 
się do kolejnych imprez. 
W marcu odbędą się mi-
strzostwa Polski w kickbo-
xingu w formule Low Kick, 
podczas których będę bro-
nił mistrzowskiego tytułu 
z ubiegłego roku – mówi 
Łukasz Kubiak. 

Wszystkich, którzy na 
bieżąco śledzą karierę Łu-
kasz Kubiaka zachęcamy do 
odwiedzenia jego oficjalnej 
strony internetowej lukasz-
kabiak.pl.
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Kolejny tytuł Kubiaka

Foto: TŚD

Kopalnia Wujek była tylko jednym z 50 strajkujących zakładów w regionie

Foto: TŚD

W swojej kolekcji fotografi i 
ma kilka tysięcy zdjęć pta-
ków. Sabina Cieśla-Nobis, 
biolog ze Śląskiego Ogrodu 
Zoologicznego i związkowiec 
tamtejszej Solidarności twier-
dzi, że naprawdę udanych 
ptasich zdjęć zrobiła około 
kilkuset. 

– Zainteresowanie pta-
kami mam we krwi. Zawsze 
chciałam studiować biolo-
gię i to marzenie udało mi 
się zrealizować. Swoje zain-
teresowania rozwijałam w 
Kole Naukowym Biologów. 
Często z przyjaciółmi wyjeż-
dżałam do różnych parków 
narodowych na obserwacje 
ptaków, które dla mnie są 
bardzo interesujące i różno-
rodne. Przy okazji zaczęłam 
je fotografować – opowiada 
Sabina Cieśla-Nobis

Po studiach pani Sabina 
połączyła przyjemne z po-
żytecznym. Zatrudniła się w 
Śląskim Ogrodzie Zoologicz-
nym w sekcji „Ptaki”. – Tu po 
latach żmudnych prac udało 
nam się rozmnożyć pelikany 
różowe i małe. To zasługa 
całej naszej sekcji. Aktualnie 
jesteśmy jedynym ogrodem 

zoologicznym w Polsce, który 
rozmnaża pelikana małego. 
A te ptaki bardzo trudno się 
rozmnażają w warunkach 
niewoli. One muszą żyć w 
grupach, bo ich rozrodczość 
zależy od tzw. stymulacji 
socjalnej – wyjaśnia Sabina 
Cieśla-Nobis. 

Sekcja pani Sabiny z powo-
dzeniem rozmnażała też pu-
chacze. – Wszystkie osobniki, 

które się u nas wykluły, przeka-
zywaliśmy pracownikom Wo-
lińskiego Parku Narodowego, 
którzy na wyspie wypuszczali 
je na wolność. W ten sposób 
działaliśmy na rzecz ochrony 
tego gatunku. Na wyspę Wolin 
nasze zoo przekazało najwię-
cej piskląt ze wszystkich ogro-
dów zoologicznych w Polsce. 
To nasz duży sukces hodowla-
ny – podkreśla.

Pani Sabina twierdzi, że do 
fotografowania ptaków trzeba 
mieć dużo cierpliwości. Na-
leży też choć trochę znać ich 
zachowania. Za najciekawsze 
fotografi e w swojej kolekcji 
uważa serię zdjęć kowalika-
albinosa. – Fotografowałam 
go przez kilka tygodni. Kowa-
lik to drobny ptaszek żyjący 
przez cały rok w Polsce. Pełza 
po pniach drzew i wyskubuje 
spod kory różne owady. Przez 
przypadek udało mi zaobser-
wować osobnika, który był 
częściowym albinosem. Był 
na tyle dziwnie ubarwiony, 
że od razu zwracał uwagę. 
Większa część jego upierzenia 
była biała, gdy normalnie te 
ptaki są popielato-brązowe – 
mówi pani Sabina. Na temat 
spotkanego przez siebie ko-
walika napisała artykuł do 
specjalistycznego czasopisma 
o ptakach „Woliera”. Sabina 
Cieśla-Nobis jest też autorką 
prezentowanej przed kilkoma 
laty w śląskim zoo wystawy 
fotografii   pt. „Spojrzenie na 
ptasie spojrzenie”. Ekspo-
zycja przedstawiała ptasie 
portrety. 
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Ptaki są interesujące i różnorodne

Do fotografowania ptaków trzeba mieć dużo cierpliwości.

Rola naszego regionu, 
choć bardzo ważna 
w walce o Solidarność
i o wolną Polskę, 
niestety została 
trochę zapomniana.
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Pierwszego rywala pokonał przed czasem, drugiego na punkty


