
W 
referendum 
w Walcowni 
Metali Nieże-
laznych Ła-
będy wzięło 

udział 79 proc. załogi. Wśród 
głosujących byli szerego-
wi pracownicy oraz kadra 
zarządzająca. Za strajkiem 
opowiedziało się 83,5 proc. 
głosujących. Przewodniczący 
Solidarności w spółce Marek 
Gramś jest przekonany, że 
frekwencja byłaby jeszcze 
wyższa, ale część osób prze-
bywa na urlopach chorobo-
wych. Wynik referendum nie 
jest dla niego zaskoczeniem. 
Zakład dobijają wysokie ceny 
energii. – Nawet nie chcę sobie 
wyobrażać, co się stanie po 
wejściu w życie pakietu kli-
matyczno-energetycznego. Już 
teraz rozważana jest redukcja 
nawet jednej czwartej załogi. 
Bez wsparcia rządu, takiego, 
jakie mają podobne zakłady 
w innych krajach UE, mo-
żemy nie przetrwać – mówi 
Marek Gramś.

Za przeprowadzeniem straj-
ku opowiedzieli się też pracow-
nicy spółek Grupy Kapitałowej 
Huta Pokój S.A. W referendum 
strajkowym wzięło udział 
57,5 proc. zatrudnionych. 96,9 
proc. poparło strajk. – Jeste-
śmy zadowoleni z wyników 
referendum, choć frekwencja 
w poszczególnych spółkach 
wyglądała różnie. Najwyższa 
była tam, gdzie przeważają 
stanowiska robotnicze – mówi 
szef zakładowej Solidarności 
Józef Skudlik. 

Strajkować chcą też pra-
cownicy Huty Buczek. W tym 
zakładzie w referendum wzięło 
udział 76 proc. zatrudnionych, 
a za przeprowadzeniem akcji 
strajkowej opowiedziało się 
blisko 94 proc. głosujących. 
– Ludzie są zdesperowani, 
chcą walczyć o swoje miejsca 
pracy. Bez wsparcia rządu dla 
takich zakładów jak nasz, nie 
przetrwamy – mówi Michał 
Karlik, przewodniczący zakła-
dowej Solidarności.

Frekwencja w referendum 
w Kombinacie Koksochemicz-
nym Zabrze wyniosła 67,5 proc. 
Tak dla strajku powiedziało 96 

proc. głosujących. – Ten wynik 
świadczy nie tylko o tym, że 
załoga kombinatu doskonale 
zdaje sobie sprawę z pogłębia-
jących się problemów naszego 
zakładu, ale też bardzo dobrze 
wie, że przemysł w naszym 
regionie to system naczyń 
połączonych. Problemy jednej 
branży oznaczają problemy dla 
przedsiębiorstw kolejnych sek-
torów – mówi Irena Przybysz, 
przewodnicząca Solidarności 
w Kombinacie Koksochemicz-
nym Zabrze.

Pracownicy spółek BGH 
Polska oraz ESAB w Katowicach 
poparli strajk solidarnościowy 

w regionie. W BGH w referen-
dum wzięło udział 57,7 proc. 
załogi, za strajkiem było 92,5 
proc. głosujących. W spółce 
ESAB frekwencja wyniosła 
65,4 procent. Za strajkiem gło-
sowało 91,3 proc. uczestników 
referendum. 

– Warunki pracy i warunki 
płacowe w BGH są naprawdę 
niezłe. Średnia wieku w tym 
zakładzie wynosi 35 lat. Dlatego 
tym bardziej cieszy taki wynik. 
Ci młodzi pracownicy bardzo 
dobrze rozumieją ideę strajku 
solidarnościowego. Wiedzą, 
że nawet jeśli dziś mają dobrą 
pracę i czują się bezpiecznie, 

nie oznacza to, że za parę mie-
sięcy nadal tak będzie – mówi 
Andrzej Karol, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ Solidarność.

27 listopada głosowanie 
rozpoczęło się w Koksowni 
Przyjaźń w Dąbrowie Gór-
niczej. 28 listopada przepro-
wadzone zostanie w Fabryce 
Wierteł Baildon. 

Na początku grudnia Mię-
dzyzwiązkowy Komitet Prote-
stacyjno-Strajkowy zamierza 
podsumować początek akcji 
referendalnej w branży hut-
niczej, części przedsiębiorstw 
przemysłu metalowego, w 
koksownictwie i na kolei. 10 
grudnia rusza akcja referendalna 
w zbrojeniówce oraz w pozo-
stałych zakładach przemysłu 
metalowego. Prawdopodobnie 
jeszcze w pierwszej połowie 
grudnia MKPS zorganizuje 
manifestację w Katowicach, 
podczas której będzie domagać 
się od rządu rozmów na temat 
postulatów przygotowywanej 
akcji strajkowej. 

AGNIESZKA KONIECZNY, 
GRZEGORZ PODŻORNY

59 tys. zł 
tyle zarabia 
miesięcznie 

prezes PKP S.A. 
Jakub Karnowski.
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Z okazji zbliżającej się Barbórki wszystkim górnikom oraz pracownikom górnictwa składam życzenia 
bezpiecznej pracy i godnych zarobków. Życzę Wam, aby Wasza ciężka i odpowiedzialna praca była dla Was

 źródłem osobistej satysfakcji, a także by była doceniana i szanowana przez całe społeczeństwo. 
Niech święta Barbara otacza Was i Wasze rodziny opieką. 

Szczęść Boże!
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Śląscy studenci poparli akcję

Pracownicy zatrudnieni w zakładach hutniczych, w których akcja referendalna została zakończona, 
opowiedzieli się za generalnym strajkiem solidarnościowym w regionie. – Ludzie rozumieją, że tylko 
działając razem, możemy coś wywalczyć – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Większość głosuje za strajkiem
– Machina ruszyła. 

Pierwsze wyniki referen-
dum pokazują, że ludzie 
doskonale wiedzą, że rze-
czywistość, w jakiej żyją 
i pracują, nijak ma się do 
propagandowych obraz-
ków serwowanych przez 
tzw. wiodące media. Za-
równo wysoka frekwencja, 
jak i wyniki głosowania 
są dowodem na to, że za-
danie, jakiego podjął się 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy, 
było krokiem w dobrym 
kierunku. Ludzie zaczynają 
rozumieć, że tylko razem, 
wspólnie możemy coś wy-
walczyć – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności. Podkreśla, że 
przeprowadzenie refe-
rendum nie jest łatwym 
zadaniem. Wymaga wy-
siłku organizacyjnego, lo-
gistycznego i współpracy 
pomiędzy konkurującymi 
na co dzień organizacjami 
związkowymi. – Dlatego 
jestem szczególnie dumny 
z umiejętności i kompe-
tencji przewodniczących 

z Walcowni Łabędy, Huty 
Pokój, Huty Buczek czy 
Kombinatu Koksochemicz-
nego Zabrze, którzy jako 
pierwsi sprawnie dopeł-
nili wszystkich procedur i 
przeprowadzili referenda 
– dodaje przewodniczący 
i chwali też pracę liderów 
związkowych w kolejar-
skich spółkach. 

Szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zaznacza, że 
ważna jest też postawa 
pracodawców. – Spora 
grupa pracodawców ma 
świadomość, że przygo-
towywany strajk solidar-
nościowy nie jest akcją 
przeciwko nim. Wiedzą, 
że łączy nas wspólny cel – 
skłonienie rządu do dzia-
łań chroniących polski 
przemysł i miejsca pracy 
przed skutkami kryzysu 
i skutkami pakietu klima-
tyczno-energetycznego. 
Liczymy, że nawet jeśli nie 
chcą lub nie mogą udzie-
lić naszej akcji poparcia, 
to zachowają życzliwą 
neutralność – podkreśla 
Dominik Kolorz.

NY

Głosowanie jest proste. Wystarczy postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi

Dominik Kolorz: Cieszy wysoka 
frekwencja i pozytywne wyniki

Demokratyczne Zrzeszenie 
Studenckie Uniwersytetu Ślą-
skiego poparło postulaty Mię-
dzyzakładowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego. 

– Z wielką radością przyjęli-
śmy fakt porozumienia między 
czterema największymi centra-
lami związkowymi na Śląsku i 
Zagłębiu. Informujemy również 
o pełnym poparciu studentów 
z Demokratycznego Zrzeszenia 
Studenckiego UŚ dla postulatów 
zgłaszanych przez stronę związ-

kową. W obliczu antyspołecznej 
polityki rządu podjęcie walki 
przez związki zawodowe leży w 
interesie wspólnym całej społecz-
ności lokalnej, jak i wszystkich 
mieszkańców Polski – czytamy w 
piśmie reprezentantów DZS skie-
rowanym do śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. Jak przekonuje Marek 
Maślanka z DZS, najważniejszy 
dla środowiska studenckiego jest 
postulat dotyczący ograniczenia 
stosowania umów śmieciowych. 

KAR

Zdecydowana większość mówi: TAK
– ponad 83 proc. w Walcowni Łabędy 
– blisko 97 proc. w Hucie Pokój
– blisko 94 proc. Hucie Buczek
– ponad 96 proc. w Kombinacie w Zabrzu
– ponad 91 proc. w spółce Esab
– ponad 92 proc. w BGH
Najwyższa frekwencja wyniosła 79 proc., 
najniższa 53 proc. 
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F
elieton podobnie jak publiczne wy-
stąpienie dobrze jest czasami zacząć 
od dowcipu. Uwaga oto on:

Przychodzi Polak do sklepu w Londynie i 
mówi: – Poproszę piłkę. Sprzedawca wzru-
sza ramionami i kręci głową: – PI-ŁKĘ! – 
powtarza Polak dwa razy głośniej. Anglik 
dalej nie kuma, ale Polak się nie poddaje: 
– Boniek. Platini. Rooney. Sprzedawca 
wreszcie zgaduje: – Oh, yes, ball! Polak na 
to: – Tak, piłka! Dobra Angolu a teraz się 
skup: D-O M-E-T-A-L-U! 

Niniejszy tekst nie będzie jednak trak-
tował o przygodach naszych rodaków na 
Wyspach Brytyjskich, ale o tym, jak za 
pomocą słów robić z ludzi idiotów. Mean-
dry językowe stanowią bowiem nie tylko 
przyczynę zabawnych sytuacji, jak ta z 
powyższego dowcipu. Są one też jednym z 
najpotężniejszych narzędzi manipulacji. 

W latach 80. ubiegłego wieku komu-
nistyczna propaganda nazywała strajki 
sierpniowe nieuzasadnionymi przerwa-
mi w pracy. Niemal wszystkie działania 
zbrojne w ostatnich dziesięcioleciach po-
cząwszy od wojny w Bośni, zwykło się 
nazywać nie wprost, po imieniu, czyli po 
prostu wojną, ale za pomocą określenia: 
misja pokojowa. Zwolennicy unijnej po-
lityki klimatycznej, która z rzeczywistą 
ochroną środowiska ma tyle wspólnego co 
Boniek z piłką do metalu, stosują podob-
ny myk. Energię wytwarzaną za pomocą 
wiatraków czy ogniw galwanicznych, 
na których zarabiają Niemcy nazywają 
„zieloną” ewentualnie „czystą energią”. 
Natomiast energia z węgla kamiennego w 
unijnej nowomowie to energia „brudna”. 
Która jest lepsza i fajniejsza? Odpowiedź 
jest chyba zbędna.

W stosunku do umów śmieciowych 
oznaczających najczęściej pracę za głodowe 
wynagrodzenia bez jakiejkolwiek stabilizacji 
i szans na emeryturę stosuje się nowocześnie 
i fachowo brzmiące określenie „elastyczne 
formy zatrudnienia”. Pracownik wykłada-
jący towar na półki w supermarketach to 
merchandiser, a pani w sklepie z ciuchami, 

to nie sprzedawczyni, ale konsultantka do 
spraw mody. 

Przykłady można by mnożyć, ale we 
wszystkich chodzi w gruncie rzeczy o to 
samo. Skuteczna manipulacja to taka, w 
której ten, kogo próbuje zrobić się w konia, 
nie zdaje sobie z tego sprawy. Rzecz w tym, 
żeby coś złego, brzydkiego, niekorzystnego 
czy tandetnego, sprzedać w taki sposób, 
żebyś myślał, że jest to życiowa okazja. 
Jeden z wiodących portali internetowych 
opublikował ostatnio duży artykuł pełen 
„ochów”, „achów” i innych odgłosów za-
chwytu nad „nowym trendem w budow-
nictwie mieszkaniowym”. Tekst opisuje 
pomysł jednego z wrocławskich dewelo-
perów, który za za 100 tysięcy zł wciska 

ludziom 11-metrowe komórki, nazywając 
je „mikroapartamentami”. – Najważniejsza 
jest idea projektu, która przewiduje wy-
budowanie w ramach jednej inwestycji 
możliwie dużej liczby maksymalnie skom-
presowanych lokali przy zachowaniu ich 
wysokiego standardu – komentuje tę całą 
grandę jakiś dyżurny ekspert.

Myślisz, że żyjesz w kraju, w którym nor-
malnego człowieka nie stać na mieszkanie? 
Nieprawda. Ty po prostu nie rozumiesz 
„idei tego projektu”. Uważasz, że upycha-
nie ludzi w 11 metrach kwadratowych, 
które na dodatek będą spłacać do końca 
życia, to uwłaczanie godności człowieka? 
To wcale nie tak. To są po prostu „maksy-
malnie skompresowane lokale o wysokim 
standardzie”. Czujesz, że rządzący nabijają 
cię w butelkę, bo nic nie działa jak trzeba, 
służba zdrowia leży, a za pensje nijak nie 
da się wyżyć? Nic bardziej mylnego przy-
jacielu. Żyjesz po prostu w nowoczesnym 
europejskim mikropaństwie. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)
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LICZBA tygodnia

12,5 proc. 
tyle według GUS wyniosła stopa bezrobocia 
na koniec października. Był to kolejny mie-
siąc, w którym przybyło ludzi, nie mających 
pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wynosi-
ła 12,4 proc.
W skali roku liczba bezrobotnych zwiększyła 
się aż o 127,3 tys. osób, czyli o 6,8 proc.
Sytuacja na rynku pracy jest coraz trudniej-
sza, o czym informują kolejne dane: rosnąca 
liczba osób długotrwale bezrobotnych, czyli 
pozostających bez pracy przez rok lub dłużej 
oraz wydłużający się przeciętny okres poszu-
kiwania zatrudnienia.
Odsetek długotrwale bezrobotnych wynosi już 
34,3 proc. i w ciągu roku wzrósł o 2,7 proc. 
Przed rokiem przeciętny okres poszukiwania 
pracy wynosił 10,8 miesiąca, a pod koniec III 
kwartału 2012 rokuponad 11 miesięcy.

Foto: dem
oty.pl

TRZY pytania
Dariusz Walerjański, historyk z kopalni Guido w Zabrzu 

Św. Barbara i Skarbnik 
Kiedy wśród polskich górników rozpoczął 
się kult św. Barbary?

– Kult św. Barbary mógł się rozpocząć 
150-170 lat temu. Św. Barbara uznawana była 
za patronkę od dobrej i nagłej śmierci oraz 
patronkę niebezpiecznych zawodów. Dla-
tego górnicy zawierzyli swój stan jej opiece i 
zaufali, że św. Barbara będzie ich wspierać w 
szczególnie trudnych dla nich chwilach. Jest 
im bliska również dzięki legendzie, według 
której przez kilka dni przebywała w jaski-
ni pod ziemią. Ukrywała się przed swoim 
ojcem, któremu nie podobało się, że jest 
chrześcijanką. Dziś św. Barbara, zwłaszcza 
na Śląsku, jest bardzo popularną świętą. W 
każdej kopalni, na powierzchni i pod ziemią, 
znajdują się jej obrazy i rzeźby.
W górniczą tradycję wpisana jest też po-
stać Skarbnika. Co na jego temat mówią 
legendy? 

– Skarbnik to kopalniany duch, który 
za dobre uczynki nagradza górników, a za 
złe karze. Jest władcą podziemi oraz dusz 
zmarłych gwarków. Na jego temat krąży 
bardzo wiele legend. Jedna z nich mówi, 

że Skarbnikiem jest ojciec św. Barbary. Gdy 
żołnierze doprowadzili do niego zmaltre-
towaną córkę, on jednym ruchem miecza 
miał obciąć jej głowę. W tym momencie 
śmiertelnie raził go piorun. Jego duch za-
mieszkał pod ziemią i w ten sposób ojciec 
św. Barbary pokutuje jako Skarbnik za swoją 
zbrodnię, pomagając górnikom. Według 
innej legendy Skarbnikiem jest górnik, 
który przez dzień i noc pracował na dole, 
bo aż do przesady kochał swoją pracę. W 
końcu jego organizm odmówił posłuszeń-
stwa. Gdy leżał na łożu śmierci, stanął przed 
nim anioł, który oznajmił, że w nagrodę 
za ciężką pracę zabiera go do nieba. Gór-

nik poprosił anioła, żeby po śmierci wciąż 
mógł pracować w kopalni. Na własne ży-
czenie został władcą podziemi. Na uwagę 
zasługuje też bardzo stara legenda, według 
której jest wielu Skarbników. Zgodnie z 
tym przekazem Bóg tworząc świat ukrył 
pod ziemią m.in. złoto, srebro, sól, węgiel, 
a do pilnowania tych skarbów wyznaczył 
właśnie Skarbników.
A jakie przesłanie ma tradycyjne pozdro-
wienie „Szczęść Boże”? 

– Od wieków w górniczej społeczności 
wszyscy pozdrawiają się tymi słowami, ko-
jarzonymi z wielką pobożnością. Dla górni-
ków te słowa to zaklęcie. Mają ich chronić 
przed ewentualnymi niebezpieczeństwa-
mi. Górnik w szoli wypowiadając „Szczęść 
Boże” podnosi hełm z głowy i przez chwilę 
trzyma go w dłoni. Wygląda to tak, jakby 
oddawał hołd swoim współpracownikom. 
To element niematerialnego dziedzictwa 
górniczego wciąż obecnego w naszej rze-
czywistości, któremu wszyscy przebywający 
na kopalni się podporządkowują.

BG

Górnik poprosił anioła, 
żeby po śmierci wciąż 
mógł pracować w kopalni. 
Na własne życzenie został 
władcą podziemi.

CHODZI O TO zwłaszcza...

Skuteczna manipulacja to taka, 
w której ten, kogo próbuje 
zrobić się w konia, nie zdaje 
sobie z tego sprawy.

WIEŚCI z gospodarki
» BEZROBOCIE ROŚNIE, a tempo wzrostu gospodarczego 
spada. Jak oszacował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 
pod koniec trzeciego kwartału tego roku wzrost był najniższy od 
trzech lat. W porównaniu z trzecim kwartałem 2011 roku PKB 
wzrósł zaledwie o 1,9 proc.

» EKONOMIŚCI BANKU INWESTYCYJNEGO Morgan Stanley 
prognozują, że w 2013 roku PKB Polski wzrośnie tylko o 1,5 
proc. Jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, spowolnienie gospodar-
cze będzie jeszcze bardziej dotkliwe od tego sprzed trzech lat. W 
2009 roku PKB wzrósł zaledwie o 1,6 proc.

» W PRZYSZŁYM ROKU NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ 
dróg lokalnych przeznaczone zostanie 0,5 mld zł, a nie miliard, 
jak wcześniej planowano – poinformowało Centrum Informa-
cyjne Rządu. Zmienią się też zasady fi nansowania lokalnych in-
westycji drogowych. Samorządy będą musiały wyłożyć tylko 50 
proc. potrzebnej kwoty.

» W NAJBLIŻSZYCH MIESIĄCACH osłabnie konsumpcja in-
dywidualna, a na początku przyszłego roku odnotujemy spadek 
sprzedaży detalicznej. Pierwszy kwartał 2013 roku może okazać 
się kryzysowy dla handlowców – informują ekonomiści.
W październiku, mimo tego, że były dwa dni robocze więcej, niż 
w tym samym miesiącu w ubiegłym roku, sprzedaż detaliczna 
wzrosła o 3,1 proc. To niewielki wzrost, tym bardziej, że zmie-
niła się też struktura zakupów gospodarstw domowych. Coraz 
częściej robimy je w dyskontach oraz w marketach posiadających 
własne marki. Rezygnując ze sklepów fi rmowych, kierujemy się 
przede wszystkim niską ceną.
 
» OBAWA PRZED RECESJĄ I SPADKIEM POPYTU jest coraz 
bardziej odczuwalna w polskich fi rmach. Dyrektorzy fi nansowi 
zapowiedzieli, że w 2013 roku będą zdecydowanie redukować 
koszty. To wnioski z trzeciej edycji badania dyrektorów fi nanso-
wych przeprowadzonego przez fi rmę Deloitte wśród przedstawi-
cieli dużych fi rm w Polsce i w Europie Środkowej.

» ZASTÓJ WIDOCZNY JEST TEŻ W SPRZEDAŻY kredytów 
hipotecznych. Według fi rmy Open Finance tak źle nie było od 
trzech lat. Liczba kredytów mieszkaniowych w ostatnim kwartale 
zmniejszyła się o 21 proc., licząc rok do roku. Raport powstał na 
podstawie danych zgromadzonych z 19 banków.

» I JESZCZE COŚ DLA KONSUMENTÓW. Warto przeczytać, 
zwłaszcza przed szałem świątecznych zakupów. Na początku ty-
godnia ruszyła kampania społeczna „Nie daj się nabrać. Sprawdź 
zanim podpiszesz”. Akcja ma zwrócić uwagę na ryzyko związane z 
zawieraniem krótkoterminowych umów dotyczących wysoko opro-
centowanych pożyczek, czyli chwilówek. 
Kampanię zorganizowało siedem instytucji publicznych m.in. NBP, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, policja i Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Według nich osoby, które zdecydują się na skorzy-
stanie z pozornie „łatwej gotówki” w instytucji niepodlegającej nad-
zorowi państwa, często nie zdają sobie sprawy, że wpadają w ręce li-
chwiarzy. – Pożyczenie od nich nawet drobnej sumy może prowadzić 
do utraty dorobku całego życia i osobistych tragedii – ostrzegają.

OPRAC. AK
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8 listopada Sąd Okręgowy w 
Gliwicach przywrócił do pracy 
bezprawnie zwolnionego pra-
cownika gliwickiego zakładu Ne-
xteer Automotive Poland. Kilka 
dni wcześniej podobny wyrok 
zapadł w sprawie pracownika 
tyskiej fabryki tej fi rmy.

Mariusz Jędrzejczyk, którego 
gliwicki sąd przywrócił do pracy 
8 listopada, został zwolniony z 
powodu zbyt częstych, zdaniem 
pracodawcy, absencji chorobo-
wych. – Ogłaszając wyrok, sąd 
zaznaczył, że pracodawca musi 
brać pod uwagę nieuchronność 
nieobecności pracowników, spo-
wodowanych chorobami czy 
urlopami i nie mogą one być 
przyczyną zwolnienia z pracy 
– mówi Grzegorz Zmuda szef 
Solidarności w Nexteer. – Dla 
nas od początku było oczywi-
ste, że pracownik ma prawo 
zachorować i nie wolno go za 

to wyrzucać z pracy. Nie od nas 
przecież zależy, czy jesteśmy 
zdrowi, czy nie. Wyrok jest 
prawomocny, więc Mariusz już 
wrócił do pracy, a to jest dla nas 
najważniejsze.

31 października Sąd Rejonowy 
w Tychach nakazał przywróce-
nie do pracy Marcina Urbanka. 
Pan Marcin został zwolniony dy-
scyplinarnie za to, że dostarczył 
pracodawcy L4 z kilkudniowym 
poślizgiem. O zamiarze wypowie-
dzenia mu umowy pracodawca 
nie poinformował organizacji 
związkowej. – Sąd uznał, że 
niewielki poślizg w dostarcze-
niu zwolnienia lekarskiego nie 
może być traktowany jako cięż-
kie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych, 
a tym samym nie może stano-
wić podstawy dyscyplinarnego 
zwolnienia z pracy – mówi prze-
wodniczący. 

Jak informuje Zmuda, w ostat-
nich miesiącach sąd przywrócił 
do pracy już siedem osób zwol-
nionych z zakładów objętych 
działaniem Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Nexteer Automotive 
Poland. – Cztery osoby to pra-
cownicy Nexteer, trzy kolejne 
to osoby zatrudnione w tyskim 
Aveco. To przerażające, jak często 
pracodawcy zwalniają ludzi, na-
ruszając przy tym obowiązujące 
w Polsce przepisy. Ale to zjawisko 
pokazuje też, że warto należeć 
do związku zawodowego. Pra-
cownicy, których udało nam 
się wybronić, mogli bezpłatnie 
skorzystać z pomocy związko-
wych prawników. Gdyby nie 
mieli takiej możliwości, część z 
nich pewnie nie zdecydowała-
by się pójść do sądu – podkreśla 
Grzegorz Zmuda. 

ŁK

P
ierwszym zakładem 
z branży hutniczej, 
który zorganizował 
referendum w spra-
wie przystąpienia 

do solidarnościowego strajku 
generalnego w regionie, była 
Walcowania Metali Nieżela-
znych Łabędy. Tam głosowa-
nie przeprowadzone zostało 
21 listopada, a jego wyniki 
były znane następnego dnia. 
Przewodniczący zakładowej 
Solidarności Marek Gramś 
nie był zdziwiony, że za straj-
kiem opowiedziała się więk-
szość załogi. – Sytuacja naszej 
walcowni jest bardzo trudna, 
pracownicy mają świadomość, 
że te postulaty dotyczą nas 
wszystkich – mówi.

W tym samym dniu głosowa-
nie rozpoczęli też pracownicy 
Huty Pokój w Rudzie Śląskiej 
i spółek wchodzących w skład 
tej Grupy Kapitałowej. Żeby 
każdy mógł wziąć udział w 
referendum urny ustawione 
zostały w ośmiu miejscach. – 
Podczas głosowania pracow-
nicy podkreślali, że obawiają 
się nie tylko podwyżek cen 
energii związanych z wejściem 
w życie pakietu klimatyczno-
energetycznego, ale również 
podwyżek cen wsadu, po-
trzebnego do produkcji pro-
wadzonej w naszym zakładzie 
– relacjonuje Józef Skudlik, 
szef „S” w hucie. 

W głosowaniu przeprowa-
dzonym 23 listopada i 26 listo-
pada za strajkiem opowiedzieli 

się pracownicy Huty Buczek 
w Sosnowcu, a 26 listopada 
załoga Kombinatu Koksoche-
micznego Zabrze. Głosowanie 
w tej firmie odbyło się na 
dwie raty: od 5.00 do 7.00 i od 
13.00 do 15.00. – W ten sposób 
chcieliśmy umożliwić udział 
w referendum pracownikom 

zatrudnionym na wszystkich 
zmianach – mówi Irena Przy-
bysz, przewodnicząca związku 
w KK Zabrze.

Różny kapitał, te same problemy
26 listopada akcja referendal-
na ruszyła też w spółkach po-
wstałych na majątku dawnej 

Huty Baildon w Katowicach. 
Pierwsi głosowali pracownicy 
BGH Polska. W tym zakładzie 
obowiązuje czterobrygadowy 
system pracy, dlatego akcja 
przeprowadzona została w 
trzech turach. Od 6.30 do 8.30 i 
od 13.00 do 15.00 oraz następ-
nego dnia od godz. 5.30 do 

6.15. – W referendum wzięli 
udział pracownicy produkcyj-
ni i nieprodukcyjni – zaznacza 
Andrzej Karol, przewodniczący 
Regionalnej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ Solidarność. Podkreśla, 
że fi rma BGH oparta jest na 
kapitale niemieckim, nato-
miast spółka ESAB, w której 
referendum rozpoczęło się 27 
listopada, reprezentuje kapitał 
amerykański. – Właściciele 
tych spółek pochodzą z róż-
nych państw, ale mają wspólne 
problemy. Podczas rozmów z 
nami pracodawcy podkreślali, 
że polski rząd nie chroni miejsc 
pracy i nie prowadzi żadnej 
polityki przemysłowej – rela-
cjonuje Karol. 

Tam i z powrotem
W największych spółkach 
kolejowych, takich jak PKP 
Cargo, czy PKP PLK pracuje 
kilka tysięcy ludzi. W mniej-
szych – kilkaset. Łącznie we 
wszystkich, w których 21 li-
stopada rozpoczęła się akcja 
referendalna, zatrudnionych 
jest blisko 18 tys. kolejarzy, 
rozrzuconych po całym Śląsku 
i sąsiednich województwach. 
Słowo ”referendum” oznacza, 

że do każdego z nich trzeba 
dotrzeć z urną. Na każdy po-
sterunek i na każdą zmianę. 
Nic dziwnego, że w obsługę 
referendum zaangażowanych 
jest ponad 300 osób, jeżdżą-
cych, przeważnie prywatny-
mi samochodami, tam i z po-
wrotem, po całym regionie. 
– Ludzie cały czas są w ruchu, 
żeby dojechać do wszystkich, 
muszą się zmieniać – relacjo-
nuje Stanisław Hrustek, prze-
wodniczący Regionalnej Sekcji 
Kolejarzy NSZZ Solidarność. 
Podkreśla, że dla związkowców 
najważniejsze jest właśnie to, 
żeby nikogo nie pominąć. – 
Każdy pracownik musi mieć 
możliwość wzięcia udziału w 
referendum – przekonuje. 

Przed rozpoczęciem głoso-
wania związkowcy przeprowa-
dzili kampanię informacyjną we 
wszystkich spółkach. Rozdawali 
ulotki i organizowali spotkania 
z ludźmi. – Pracownicy zdają 
sobie sprawę z tego, że sytuacja 
jest bardzo trudna. Obawiają się 
o miejsca pracy, tym bardziej, 
że pojawiły się informacje do-
tyczące zwolnień w PKP PLK 
– mówi Hrustek.

W spółkach kolejowych, 
równolegle z referendum do-
tyczącym solidarnościowego 
strajku generalnego w regionie, 
prowadzone jest referendum 
w sprawie zachowania ulg 
przejazdowych dla kolejarzy. 
Akcja w tej branży zakończona 
zostanie 10 grudnia

AGNIESZKA KONIECZNY

Jedne zakłady już są po, inne właśnie liczą głosy, w kolejnych rozdawane są ulotki informacyjne i przeprowadzane masówki. 
Zorganizowanie akcji referendalnej, zwłaszcza w tych największych fi rmach, to spore wyzwanie logistyczne.

TRZEBA UMOŻLIWIĆ GŁOSOWANIE 
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM

Związek skutecznie broni pracowników

W Hucie Pokój urny ustawione zostały w ośmiu miejscach, żeby każdy mógł zagłosować

Kolejarskie związki zawo-
dowe wystosowały do pre-
miera list otwarty, w którym 
domagają się ustanowienia 
średniej płacy w spółkach 
grupy PKP na poziomie 10 
proc. zarobków prezesa 
PKP S.A. Jakuba Karnow-
skiego. 

List do Donalda Tuska 
jest konsekwencją niedaw-
nego posiedzenia sejmowej 
komisji infrastruktury, pod-
czas którego okazało się, że 
prezes PKP zarabia 59 tys. 
zł na podstawie kontraktu 
menadżerskiego. – Na kolei 
obowiązuje ustawa komino-
wa, którą w tym przypad-
ku postanowiono bezczel-
nie obejść. Jak się okazuje, 
prezes Karnowski nie jest 
pracownikiem PKP. Zało-
żył jednoosobową działal-
ność gospodarczą i świadczy 

usługi na rzecz spółki, dzięki 
czemu ustawa kominowa 
go dotyczy – mówi Henryk 
Grymel, przewodniczący 
Sekcji Krajowej Kolejarzy 
NSZZ Solidarność. 

– Na podstawie informacji 
z posiedzenia sejmowej ko-
misji infrastruktury w spra-
wie wysokości wynagrodzeń 
w PKP SA wnosimy o to, 
aby średnie wynagrodzenie 
pracowników spółek Grupy 
PKP wynosiło jedynie 10 
proc. wynagrodzenia Prezesa 
PKP, czyli 5900 zł, plus wy-
płata premii za wykonanie 
zadań w wysokości 50proc. 
dochodu rocznego, atakże 
wprowadzenie 12 miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę – czytamy 
w liście podpisanym przez 
przewodniczącego kole-
jarskiej Solidarności, szefa 

Federacji Związków Zawo-
dowych Pracowników PKP 
Stanisława Stolorza oraz 
przewodniczącego Konfe-
deracji Kolejowych Związ-
ków Zawodowych Leszka 
Miętka.

Jak podkreśla Grymel, 
kontrakty menadżerskie 
pozwalające obejść zapisy 
ustawy kominowej mają 
również prezesi innych spó-
łek kolejowych oraz człon-
kowie ich zarządów. – Kiedy 
zarzuciliśmy ministrowi 
transportu, że ich zarobki są 
zbyt wysokie, odpowiedział 
nam, że wprowadził takie 
standardy, żeby urynkowić 
zarobki prezesów. Wobec tego 
domagamy się, aby swoimi 
standardami minister Nowak 
objął także kolejarzy – zazna-
cza przewodniczący. 

KAR

Inne standardy dla prezesów, inne dla kolejarzy

Foto: TŚD

Pracownicy mają 
świadomość, że 
postulaty strajkowe 
dotyczą nas 
wszystkich.
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Zarzuty potwierdzone
» PRZEPROWADZONA W SPÓŁCE 
Hydrobudowa Polska na wniosek zakładowej 
Solidarności kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy potwierdziła zarzuty związkowców 
o zagarnięciu przez kierownictwo fi rmy 
środków z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w wysokości około 780 tys. zł oraz 
pieniędzy ze składek związkowych na kwotę 
blisko 6 tys. zł.
– Zaginęły też pieniądze z kasy zapomogowo-
pożyczkowej na łączną kwotę 96 tys. zł, 
potrącone pracownikom z wynagrodzeń na 
poczet rat kredytów i wkładów własnych. 
O przestępstwie popełnionym przez zarząd 
Hydrobudowy zamierzamy poinformować 
prokuraturę. Nie dość, że pracownicy z dnia 
na dzień dostali wypowiedzenia, to jeszcze 
do tej pory nie otrzymali wynagrodzeń 
za sierpień i trzy tygodnie września. W 
dodatku nie mogą liczyć na zapomogi 
z funduszu socjalnego, ani też wypłacić 
swoich składek zgromadzonych w kasie 
zapomogowo-pożyczkowej – mówi Henryk 
Stypka, przewodniczący Solidarności w 
Hydrobudowie.
W lipcu Hydrobudowa, która była 
wykonawcą trzech stadionów na Euro 2012 
i wyremontowała wiele dróg krajowych, 
niespodziewanie ogłosiła upadłość. Zakład 
zatrudniał około 1,2 tys. pracowników. – 
Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku spółka 
PBG z Poznania, która była większościowym 
udziałowcem Hydrobudowy, prowadziła z 
hiszpańską fi rmą OHL rozmowy na temat 
sprzedaży naszej fi rmy. Wtedy wyceniono ją 
na 510 mln zł. Już w lipcu okazało się, że 
jesteśmy bankrutem – mówi Henryk Stypka. 

Wybory w TSP Zabrze
» DAWID RUSINOWSKI, szef Solidarności 
w DHL Expresss Poland został wybrany 
na nowego przewodniczącego Terenowej 
Sekcji Problemowej miasta Zabrze. – Jedną z 
głównych kompetencji TSP jest opiniowanie 
decyzji wydawanych przez władze miasta. 
Mam nadzieję, że uda mi się wypracować 
pozytywny model współpracy z panią 
prezydent i innymi przedstawicielami 
miejskich władz, bo tylko taka współpraca 
może przynieść wymierne efekty i korzyści 
dla mieszkańców Zabrza – mówi Dawid 
Rusinowski. 
Przewodniczący podkreśla też, że Sekcja 
będzie na bieżąco monitorować pracę 
Rady Miasta, uczestnicząc w jej sesjach. 
– Podzieliliśmy się z innymi członkami 
Rady Sekcji kompetencjami. Każdy będzie 
odpowiedzialny za dziedzinę, w której czuje 
się najlepiej. Jedna osoba za oświatę, druga 
za transport publiczny itd. W ten sposób 
nasza praca będzie dużo bardziej efektywna 
– podkreśla przewodniczący TSP.

Negocjują podwyżki
» W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE 
Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie 
rozpoczęły się negocjacje podwyżek 
wynagrodzeń na przyszły rok. Gwarancje 
corocznych negocjacji płacowych zapisane są 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Jak wyjaśnia Andrzej Dudzik, przewodniczący 
Solidarności w spółce, dzięki zapisom ZUZP 
pracownicy mają zagwarantowaną 1– proc. 
podwyżkę wynagrodzeń, która nie podlega 
negocjacjom. Dalszy wzrost płac jest 
negocjowany z zarządem przedsiębiorstwa 
zawsze pod koniec roku. 
Przed rozpoczęciem rozmów Solidarność 
zwróciła się do pracodawcy o 
przedstawienie informacji dotyczących 
kondycji ekonomicznej spółki. Pierwsze 
spotkanie już się odbyło, kolejne 
zaplanowane zostało na przyszły tydzień. 
Zgodnie z zapisami ZUZP rozmowy 
płacowe muszą zostać zakończone przed 
31 grudnia.

OPRAC. BG, AK, ŁK

KRÓTKO 

Sąd Najwyższy uznał 
21 listopada, że praco-
dawca ma obowiązek 
konsultować z organi-
zacją związkową zamiar 
zwolnienia każdego 
pracownika, ale lista 
członków związku może 
pozostać tajna.

Tym orzeczeniem Sąd 
Najwyższy przyznał rację 
Solidarności, stojącej na 
stanowisku, że związek 
zawodowy nie ma obo-
wiązku ujawniania listy 
swoich członków. Sprawa 
dotyczyła tych sytuacji, 
w których pracodaw-
cy domagali się imien-
nej listy pracowników, 
będących członkami 
związku zawodowego, 

a związek odmawiał jej 
ujawnienia. W odpo-
wiedzi, wbrew zapisom 
ustawy o związkach 
zawodowych, praco-
dawcy nie konsultowali 
zwolnień.

Spór prawny toczył 
się w związku z roz-
bieżnymi orzeczeniami 
i uchwałami Sądu Naj-
wyższego, rozstrzygają-
cego odwołania od wy-
roków sądów niższych 
instancji dotyczących 
tego typu spraw. In-
terpretacji przepisów, 
korzystnej dla związ-
ków zawodowych Sąd 
Najwyższy dokonał na 
wniosek prezesa SN, 
opierając się przede 

wszystkim na ustawie 
o ochronie danych oso-
bowych, prawie unijnym 
i orzeczeniach Trybu-
nału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Sąd Najwyższy uznał, 
że pracodawca jako ad-
ministrator danych oso-
bowych może gromadzić 
jedynie te informacje, 
które są niezbędne do 
rozwiązania umowy o 
pracę z konkretnym pra-
cownikiem. Nie może 
zatem gromadzić danych 
osobowych o wszystkich 
pracownikach, nie może 
żądać listy wszystkich 
członków związku za-
wodowego.

LA

S
zef „S” podsumował 
działania Solidar-
ności w ostatnich 
dwóch latach i na-
kreślił wyzwania 

stojące przed działaczami 
związku w najbliższym 
czasie. Akcja „Stop 67”, 
umowy śmieciowe, płaca 
minimalna, walka z prze-
rzucaniem kosztów kryzysu 
na pracownika to tematy, 
na których w najbliższym 
czasie będą koncentrowa-
ły się działania NSZZ So-
lidarność.

Piotr Duda zapowiedział 
również, że Solidarność 
zbierze potrzebne podpisy 
pod Europejską Inicjatywą 
Obywatelską w sprawie za-
wieszenia unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego. 
– Wejście tego pakietu może 
doprowadzić do utraty kil-
kuset tysięcy miejsc pracy 
w Polsce. W dobie kryzysu 
nie możemy sobie pozwolić 
na ten pakiet – stwierdził 
przewodniczący „S”.

Podczas zjazdu delega-
ci przyjęli stanowisko, w 
którym wezwali rząd do 
stworzenia polityki prze-
mysłowej, mającej na celu 
umacnianie potencjału pol-
skich fi rm oraz stwarzanie 
im właściwych warunków do 
konkurencji na globalnym 
rynku. – Filarami polityki 
przemysłowej powinny być 
inwestycje w kapitał ludz-
ki oraz dialog społeczny. 
Taka strategia będzie też 
najlepszą drogą do ochro-
ny miejsc pracy, stabilnego 
zatrudnienia, godziwego 
wynagrodzenia – a więc 
najważniejszych postulatów 
naszego związku – czytamy 
w stanowisku KZD. 

Szef Komisji Krajowej 
podkreślił podczas obrad, 
że mimo odrzucenia ini-
cjatywy dotyczącej referen-
dum w sprawie utrzymania 
wieku emerytalnego, Soli-
darność nie poddaje się. W 
sierpniu Komisja Krajowa 
zdecydowała o złożeniu 
do Trybunału Konstytucyj-
nego skargi w tej sprawie.
Ten instrument jest coraz 
częściej stosowany przez 
związek w działaniach na 
rzecz praw pracowniczych 

i związkowych, i okazuje 
się skuteczny. Niedawno 
pozytywnym rozstrzyg-
nięciem dla pracowników 
zakończyła się sprawa dnia 
wolnego od pracy za świę-
to przypadające w dniu 
wolnym dla pracownika. 
Ustawa, która wprowadza-
ła dzień wolny w święto 
Trzech Króli i pozbawiała 
dnia wolnego od pracy nie-
które grupy pracowników, 
po skardze związku do TK 
trafi ła do kosza. Podobnie 

jak ustawa o tzw. racjona-
lizacji zatrudnienia.

Solidarność sama przy-
gotowuje i forsuje projek-
ty legislacyjne ważne dla 
pracowników. W tym roku 
związek zaproponował rzą-
dowi dwa projekty ustaw. 
Jedna ma na celu ogranicze-
nie stosowania umów śmie-
ciowych, a druga dotyczy 
pracowników tymczaso-
wych. – Praca tymczasowa 
to wielki problem. Stała się 
pracą na stałe. Agencje zro-

biły sobie z pracowników 
niewolników. Musimy z 
tym walczyć– mówił prze-
wodniczący.

Przewodniczący po raz 
kolejny podkreślił, że zwią-
zek nie będzie przybudówką 
żadnej partii politycznej. – 
To my mamy wykorzystać 
polityków do naszych celów, 
a one są jasne – pomóc pra-
cownikom. Dla polityków 
mamy być partnerami i tak 
jest – mówił Piotr Duda. 

DIKK, ŁK

– Mamy swój czas, wróciliśmy do gry, a może kolejnej szansy nie będziemy mieli. 
Jeśli są działacze, którzy myślą, że jakoś tam będzie, to jakoś to nie będzie – powiedział 
podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. 

Wróciliśmy do gry

21 listopada Komisja Krajowa 
NSZZ Solidarność podjęła decy-
zję o zaskarżeniu do Trybunału 
Konstytucyjnego nowelizacji 
ustawy o zgromadzeniach pub-
licznych.

Skarga przygotowana wspól-
nie z Helsińską Fundacją Praw 
Człowieka opiera się na trzech 
zarzutach. Pierwszy dotyczy 
zmiany minimalnego terminu 
zgłoszenia zgromadzenia, drugi 
kolizji organizowania co najmniej 
dwóch zgromadzeń w jednym 
czasie i jednym miejscu, a trzeci 
odpowiedzialności nakładającej 
na przewodniczącego zgroma-
dzenia obowiązek reagowania w 
przypadku łamania prawa przez 
uczestników zgromadzenia.

Przygotowana przez prezydenta 
nowa ustawa o zgromadzeniach, 

która zaczęła obowiązywać 9 listo-
pada przewiduje m.in dotkliwe 
kary fi nansowe dla organizato-
ra manifestacji, podczas której 
doszło do naruszenia porządku 
publicznego. Nowe przepisy po-
zwalają również władzom samo-
rządowym zakazać organizacji 
dwóch lub więcej zgromadzeń 
w tym samym miejscu i czasie, 
jeśli organ administracji wydają-
cy zgodę uzna, że zgromadzenie 
może prowadzić do naruszenia 
porządku.

Zdaniem krytyków nowe-
lizacji, nieprecyzyjne przepisy 
stwarzają możliwość zakazania 
w zasadzie każdej manifestacji 
i stanowią poważne ogranicze-
nie podstawowych praw oby-
watelskich.

DIKK, ŁK

Piotr Duda zapowiedział, że Solidarność zbierze potrzebne podpisy pod inicjatywą w sprawie zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego

Foto: W. Obremski

Orzeczenie korzystne dla związków Zgromadzenia do Trybunału
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W czasie gdy szeregowi pra-
cownicy wielu zakładów od 
lat nie mogą doprosić się o 
choćby najskromniejsze pod-
wyżki, rządzący nie żałują 
pieniędzy na ciepłe posadki, 
nagrody i premie dla swoich 
działaczy.

Na początku listopada Puls 
Biznesu opublikował „Listę 
wstydu Platformy Obywatel-
skiej”, czyli wykaz 428 nazwisk 
byłych lub obecnych działaczy 
PO, członków ich rodzin oraz 
znajomych, którzy w ostat-
nich pięciu latach pracowali 
w państwowych spółkach i in-
stytucjach. W sumie od objęcia 
rządów przez ekipę Donalda 
Tuska do kieszeni partyjnych 
działaczy trafi ło z naszych po-
datków 200 mln zł. 

W zestawieniu PB znalazło się 
dwóch byłych ministrów (Alek-
sander Grad, były szef resortu 
skarbu obecnie prezes zarządów 
spółek PGE Energia Jądrowa i 
PGE EJ 1 oraz Zbigniew Der-
dziuk, były minister – członek 
Rady Ministrów obecnie prezes 
ZUS), jedenastu wiceministrów, 
czterech senatorów PO i jede-
nastu posłów. 

Na liście figuruje również 
kilkunastu nominantów PO z 
naszego regionu. PB wymienia 
m.in. Arkadiusza Godlewskiego, 
prezesa Parku Śląskiego i prze-
wodniczącego rady miasta Kato-
wice, Jacka Matusiewicza, brata 
marszałka Adama Matusiewicza, 
który był wiceprezesem i preze-
sem Funduszu Górnośląskiego 
i jest prezesem Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Robót Drogo-
wych oraz Adama Warzechę, 
rzecznika Kolei Śląskich i szefa 
klubu radnych PO w Katowi-
cach, a także Marka Woracha, 
prezesa Kolei Śląskich. 

Ludzi związanych z rządzącą 
partią „na państwowym” wciąż 
przybywa. Już po publikacji 
Pulsu Biznesu wyszło na jaw, 
że marszałek województwa 
śląskiego powołał na swojego 
pełnomocnika do spraw edu-
kacji Piotra Koja, byłego prezy-
denta Bytomia odwołanego w 
czerwcowym referendum przez 
mieszkańców tego miasta. 

Jak wskazują sami autorzy 
raportu, lista jest niekompletna, 
gdyż nie obejmuje np. spółek 
podległych samorządom miej-
skim i powiatowym, które stano-

wią ogromny słoik z konfi tura-
mi dla lokalnego aktywu partii 
rządzącej. Nie sposób również 
prześledzić całej sieci formalnych 
i nieformalnych powiązań mię-
dzy prominentnymi politykami, 
a osobami zajmującymi lukra-
tywne posady w państwowych 
i samorządowych spółkach oraz 
instytucjach. 

Przykład idzie jednak z góry. 
Jak wskazuje raport Fundacji 

Republikańskiej „Zatrudnie-
nie w administracji rządowej 
– dynamika i koszty”, w latach 
2008 – 2012 poziom zatrudnie-
nia zwiększył się niemal we 
wszystkich ministerstwach, 
centralnych urzędach i agen-
cjach rządowych. W resorcie 
transportu w badanym okresie 
liczba pracowników wzrosła 
16,59 proc., a w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 

niemal 40 proc. Rekordzistą jest 
jednak resort pracy, w którym 
stan zatrudnienia zwiększył się 
aż o 67,67 proc. 

Co więcej ministerstwa ukry-
wają wzrost zatrudnienia, przyj-
mując pracowników nie na etat, 
ale na umowy cywilnoprawne. 
Z jednej strony premier Tusk co 
kilka miesięcy ogłasza kolejne 
programy walki z przerostem 
biurokracji i chwali się sukcesa-
mi w budowie taniego państwa, 
a z drugiej podległe mu mini-
sterstwa przyjmują do pracy 
kolejne setki ludzi lub zlecają 
dodatkowo płatne fuchy oso-
bom już zatrudnionym. 

W badanym przez Fundację 
Republikańską czteroleciu 2008 
– 2012 wydatki na umowy cywil-
noprawne w całej administracji 
rządowej wzrosły średnio o 36,85 
proc. Kiedy jednak spojrzymy 
na to, ile na tego typu umowy 
wydawały poszczególne mini-
sterstwa i centralne instytucje 
administracji rządowej, okazuje 
się, że przyrost ten jest nawet 
dziesięciokrotnie wyższy. 

Liderem stosowania „śmie-
ciówek” jest Główny Urząd 
Statystyczny, który w bieżącym 

roku wydał na umowy cywil-
noprawne już prawie 90 mln 
zł. W stosunku do 2008 roku 
wydatki GUS na ten cel wzrosły 
o 510 proc. Drugie miejsce na 
podium zajmuje Ministerstwo 
Sprawiedliwości, które w 2012 
roku przeznaczyło na umowy 
zlecenia i umowy o dzieło o 
331 proc. więcej niż cztery lata 
wcześniej. Z kolei wydatki na 
umowy śmieciowe Rządowego 
Centrum Legislacji wzrosły o 
prawie 195 proc. 

Umowy cywilnoprawne 
stanowią również sposób na 
ukrywanie wzrostu wyna-
grodzeń w poszczególnych 
resortach. Inną metodą są na-
grody i premie. W 2011 roku 
ministrowie rządu Donalda 
Tuska wydali na nagrody dla 
pracowników swoich resortów 
71 mln złotych. Wyjątkowo 
hojnym pracodawcą był pa-
radoksalnie główny architekt 
podwyżek podatków i gorący 
orędownik wydłużenia wieku 
emerytalnego – minister fi nan-
sów Jacek Rostowski, który na-
grodził swoich pracowników 
kwotą 11 mln zł. 

ŁK

W 
grudniu w 
z a k ł a d a c h 
zrzeszonych 
w Regional-
nej Sekcji Me-

talowców NSZZ Solidarność 
zostaną przeprowadzone refe-
renda, w których pracownicy 
zdecydują o tym, czy wezmą 
udział w generalnym strajku 
solidarnościowym w regionie. 
– Nasza sekcja skupia bardzo 
różne zakłady, od fi rm wytwa-
rzających łożyska czy butle 
gazowe, do przedsiębiorstw 
produkujących obrabiarki, 
kombajny dla górnictwa czy 
tramwaje. Jednak postulaty 
wysunięte przez Międzyzakła-
dowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy w mniejszym lub 
większym stopniu dotyczą nas 
wszystkich. Brak wsparcia rządu 
dla przemysłu czy zagrożenia 
wynikające z unijnego pakietu 
klimatyczno-energetycznego, 
to problemy, którymi powinien 
interesować się każdy zakład – 
mówi Zbigniew Michałkiewicz, 
przewodniczący Solidarności w 
sosnowieckim Timken Polska 
i szef RSM. 

Jak podkreśla przewodniczą-
cy, spadki produkcji od dawna 
obserwowane w hutnictwie 
czy motoryzacji zaczyna od-
czuwać coraz więcej innych 
zakładów z branż przemysłu 
metalowego. – Dzisiaj produku-
jemy ok. jedną czwartą łożysk 
mniej niż przed tzw. pierwszą 

falą kryzysu. Ten poziom pro-
dukcji powinien gwarantować 
płynność fi nansową i mamy 
nadzieję, że pozwoli przecze-
kać gorsze czasy, ale kiedy w 
wyniku wejścia w życie pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
podrożeje energia, a rząd nie 
wdroży instrumentów osło-
nowych dla przemysłu, to 
nasz zakład może wpaść w 
poważne tarapaty – podkreśla 
Michałkiewicz. 

Pakiet klimatyczno-energe-
tyczny spowoduje wzrost cen 
energii o 30 proc. w pierwszym 
okresie jego obowiązywania 
i kolejne podwyżki w latach 
następnych. Tymczasem ceny 
energii elektrycznej dla przed-
siębiorstw w Polsce już dzisiaj 
należą do najwyższych w Euro-
pie. Ponadto w wielu zachodnich 
krajach przemysł, a szczególnie 
zakłady energochłonne mogą 
liczyć na ulgi i zwolnienia po-
datkowe pozwalające obniżyć 
koszty związane z energią. W 
Polsce takie rozwiązania nie 
obowiązują. – Sytuacja naszego 
zakładu jest stabilna. Pensje są 

wypłacane na czas, dostajemy 
podwyżki, nie możemy narze-
kać na warunki pracy. Jednak 
rosnące ceny energii to dla nas 
bardzo poważne zagrożenie. 
Jakie mogą być skutki takiej 
sytuacji, pokazuje chociażby 

przykład spółki Esab, gdzie 
pracodawca przeniósł pro-
dukcję do innego kraju właś-
nie z powodu drogiej energii 
– mówi Lucyna Mikołajczyk, 
przewodnicząca Solidarności w 
Sandvik Polska, fi rmie produ-

kującej płytki wieloostrzowe do 
narzędzi skrawających. 

Wysokie koszty energii zmu-
szają pracodawców do szukania 
oszczędności w innych miejscach. 
Niestety często najwięcej tracą 
na tym pracownicy. – Coraz 

częściej mamy do czynienia z 
próbami wypowiadania ukła-
dów zbiorowych i pozbawiania 
pracowników części wynagro-
dzeń. Rośnie zjawisko stosowa-
nia umów śmieciowych czy ko-
rzystania przez pracodawców z 
usług agencji pracy tymczasowej. 
Koszty przedsiębiorstw rosną i 
nasze zakłady tracą konkuren-
cyjność, mimo że wytwarzamy 
produkty najwyższej jakości, a 
nasze płace są zbliżone do tych 
w Chinach – mówi przewodni-
czący RSM. 

Choć produkty większości 
zakładów z branży metalo-
wej z naszego regionu trafi a-
ją głównie na eksport, cześć 
fi rm jest ściśle uzależniona od 
dużych, krajowych zakładów 
przemysłowych. Remkoks z 
Dąbrowy Górniczej zajmuje się 
remontowaniem i modernizacją 
urządzeń technicznych, w tym 
m.in. kotłów energetycznych, 
urządzeń dźwignicowych i 
ciśnieniowych. Największym 
zleceniodawcą Remkoksu jest 
Koksownia Przyjaźń. – Przemysł 
to system naczyń połączonych. 
Rachunek jest prosty. Jeżeli nie 
będzie koksowni, nie będzie też 
nas. Dzisiaj jest dobrze, ale jeżeli 
nie będziemy pilnować naszych 
wspólnych interesów, jutro może 
być znacznie gorzej. I kto nam 
wtedy pomoże? – podkreśla Ta-
deusz Olejnik, szef Solidarności 
w Remkoksie. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Branża metalowa to nie tylko huty i fabryki motoryzacyjne. To także dziesiątki mniejszych przedsiębiorstw produkujących 
maszyny i podzespoły dla innych zakładów przemysłowych. W naszym regionie takie fi rmy zatrudniają kilkanaście tysięcy osób. 

Przemysł to system naczyń połączonych 

Wysokie koszty energii zmuszają pracodawców do szukania oszczędności. Często najwięcej tracą na tym pracownicy

Skutki spadków 
produkcji w hutnictwie 
czy motoryzacji 
zaczynają odczuwać 
zakłady z innych 
branż przemysłu.

Państwo tanie niesłychanie

W 2011 roku ministrowie rządu Donalda Tuska wydali na nagrody dla 
pracowników swoich resortów 71 mln złotych

Foto: w
ikipedia

Foto: internet
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Naszemu Koledze

Mirosławowi Truchanowi
wiceprzewodniczącemu

Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Wyrazy głębokiego
żalu i współczucia

 z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
składają 

Beata Piotrowska i Joanna Sińska
z Biur Terenowych z Gliwic i Sosnowca

oraz koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność

T
o świetna sprawa, 
że młody człowiek 
rozpoczynając szko-
łę wie, że nie będzie 
musiał martwić się 

o pracę w przyszłości. Wyróż-
niający się w nauce uczniowie 
techników, których średnia na 
świadectwie ukończenia szkoły 
będzie równa 4,5 lub wyższa, 
otrzymają przedłużenie gwaran-
cji zatrudnienia w naszej fi rmie 
w przypadku, gdy będą chcieli 
kontynuować naukę na stu-
diach górniczych. Porozumienia 
przewidują też przyznawanie 
nagród fi nansowych uczniom 
techników, którzy na świade-
ctwach legitymują się średnią 
powyżej 4,75. Kwoty nagród 
to około 1,5 tys. zł – mówi Jan 
Czypionka z biura prasowego 
Kompanii Węglowej.

Czypionka informuje, że 
przyczyną zawieszenia funk-
cjonowania szkolnictwa górni-
czego była prowadzona przed 
kilkunastu laty reforma branży 
górniczej, która doprowadziła 
do obniżenia wydobycia i zaha-
mowania przyjęć pracowników 
do kopalń.

 – Teraz w Kompanii Wę-
glowej, w wyniku naturalnych 
odejść pracowników, każdego 

roku pojawia się problem od-
nowy załogi. Co roku nasza 
firma przyjmuje do pracy 
około 5 tys. nowych górni-
ków. Do niedawna na skutek 
tzw. „luki pokoleniowej” nie 
mieliśmy szans zatrudniać 
absolwentów. Do pracy w 
naszej fi rmie przyjmowani 
byli nawet ludzie, którzy z 
wykształcenia byli np. ku-
charzami czy ogrodnikami. 
Podpisane z samorządami 
porozumienia dają pewność, 
że zyskamy dobrze przygoto-
wanych pracowników. Dzię-
ki ich kwalifi kacjom praca w 
naszych kopalniach będzie 
bezpieczniejsza – mówi Jan 
Czypionka. 

Działania kierownictwa 
Kompanii Węglowej, wspie-
rające rzetelne wyszkolenie 
przyszłych górników, są bardzo 
dobrze oceniane przez związ-
kowców z Solidarności. 

– Nam również zależy na 
tym, by pracownicy zatrud-
nieni na stanowiskach górni-
czych posiadali maksymalne 
umiejętności, które można 
zdobyć tylko po ukończeniu 
odpowiednich szkół i kursów. 
Spółka podejmując działania 
na rzecz wyszkolenia przy-

szłych kadr pokazuje, że jest 
fi rmą nowoczesną i przyszłoś-
ciową, nie żałuje pieniędzy 
na naukę ludzi, których ma 
zamiar zatrudniać. Chyba 
żadne polskie przedsiębior-
stwo nie wspiera na taką skalę 
szkolnictwa zawodowego. To 
jest inwestycja w przyszłość. 

Odpowiednio wykształceni 
górnicy to zarazem więk-
sza świadomość i mniejsza 
wypadkowość – podkreśla 
Stanisław Kłysz, wiceprze-
wodniczący Solidarności w 
Kompanii Węglowej. 

Obecnie na potrzeby Kom-
pani kształci się w 33 klasach 

techników i zasadniczych 
szkół zawodowych około 
4322 uczniów. Tylko w tym 
roku naukę w szkołach górni-
czych rozpoczęły 1623 osoby, 
a Kompania Węglowa przy-
jęła już do pracy 470 absol-
wentów.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Kilka tysięcy górników z całej 
Polski wzięło udział w dorocz-
nej XXII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Górników na Jasną 
Górę organizowanej przez 
Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność. 

25 listopada do Częstocho-
wy przyjechali górnicy węgla 
kamiennego, brunatnego, soli, 
siarki, cynku i ołowiu i innych 
kopalin, aby pomodlić się o 
bezpieczną pracę, o utrzymanie 
miejsc zatrudnienia, o rozwój 
polskiego górnictwa i dobre 
zarządzanie branżą.

– Myślę, że nie ma człowieka, 
nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale 
wszędzie, gdzie jest górnictwo, 
który by nie potrafi ł zdania wy-
powiedzieć, że górnictwo jest 
wyjątkowo trudnym i niebez-
piecznym zawodem, że praca 
górnika jest wyjątkowo odpo-
wiedzialna, ale równocześnie 
wymaga niezwykłej determina-
cji i wejścia z pełnym, niekiedy 
nawet ryzykownym swoim 
zadecydowaniem do tego, co 
jest w nas i co w nas także trwa. 
Myślę, że górnikom należy się 
słowo ogromnej wdzięczności za 
podjęcie takiej niełatwej pracy, 
takiego wysiłku, z którym nie 
potrafi my na co dzień wszyscy 
razem się uporać – mówił w homilii 
biskup gliwicki Jan Kopiec.

Kapelan Sekretariatu Górni-
ctwa i Energetyki NSZZ Solidar-

ność ksiądz prałat Bernard Czer-
necki podkreślał, że górnikowi 
od zawsze potrzebna jest moc 
z nieba. – By godnie żyć, musi 
czuwać, zjeżdża do kopalni, tak 
jak tu przyszedł do tej kaplicy, 
bo każdy jego dzień, każdy jego 
zjazd może być dniem ostatnim 
– przypominał ks. prałat Bernard 
Czernecki.

Pielgrzymkę zakończyło za-
wierzenie braci górniczej oraz 
górniczych rodzin Matce Bożej 
Częstochowskiej. Tradycyjnie z 
ołtarza na Jasnej Górze podzię-
kowania otrzymał Józef Sowa-
da, emerytowany związkowiec 
z górniczej Solidarności, który 
już od kilkunastu lat zajmuje się 
przygotowaniem górniczych piel-
grzymek do Częstochowy. 

– Józef przechodzi do historii 
jako organizator jednej z naj-
ważniejszych pielgrzymek w 
Polsce. Przez cały rok wykonuje 
ogromną pracę. M.in. precyzyj-
nie uzgadnia z kościelnymi hie-
rarchami poszczególne punkty 
pielgrzymki, rezerwuje orkiestrę 
górniczą i parkingi dla pielgrzy-
mów, zajmuje się przygotowa-
niem nagłośnienia i plakatów. 
Potrafi  doskonale zorganizować 
tysiące pielgrzymów. W tym, co 
robi, jest perfekcjonistą i za to 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni 
– mówi Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący SGiE. 

BEA

16 porozumień wspierających górnicze szkolnictwo zawodowe podpisała Kompania Węglowa z samorządami 
miast, w których znajdują się kopalnie fi rmy. W porozumieniach spółka m.in. gwarantuje zatrudnienie 
przyszłym absolwentom szkół górniczych.

Odrodzenie szkolnictwa górniczego

Solidarność ze spółki Timken 
Polska z Sosnowca wspie-
ra młodziutką szpadzistkę 
Andżelikę Wątor. Andżeli-
ka, reprezentantka polskiej 
kadry juniorów w szermierce, 
ubiegłoroczna wicemistrzyni 
Europy i świata, wielokrotna 
mistrzyni Polski, przed dwoma 
laty uczestniczka pierwszej 
olimpiady juniorów w Sin-
gapurze zapowiada, że na 
szermierczej macie będzie 
promować śląsko-dąbrowską 
Solidarność.

– Do tej pory kibicowaliśmy 
Andżelice podczas rozgrywa-
nych co roku w Sosnowcu 
zawodach Pucharu Świata w 
szermierce, bo to córka nasze-
go związkowca. Niedawno 
za dotychczasowe osiągnię-
cia ufundowaliśmy jej profe-
sjonalną torbę szermierczą o 
wartości 1000 zł. Wspólnie z 
jej tatą wpadliśmy na pomysł, 
by ta obiecująca zawodniczka 
poprzez sport reklamowała 
śląsko-dąbrowską Solidarność. 
Ale najważniejsze, że nasza 
koncepcja bardzo spodobała 
się samej mistrzyni, która na 
torbę przykleiła dużą naklejkę 
z logo związku – mówi Zbi-
gniew Michałkiewicz, prze-
wodniczący Solidarności w 
Timken Polska. 

Wyposażenie szermierza nie 
należy do tanich rzeczy, a strój 

oraz sprzęt zawodnicy najczęś-
ciej muszą organizować sobie 
we własnym zakresie. Tylko 
szermiercza maska kosztuje 
1300 zł, a buty 780 zł. – Zakup 
sportowego wyposażenia to 
duże obciążenie dla moich ro-
dziców. A w szermierce trudno 
o pozyskanie sponsorów, bo to 
wciąż mało popularny sport w 
Polsce. Bardzo się cieszę, że na 
ufundowanej przez związkow-
ców torbie promuję NSZZ So-
lidarność. To przecież związek 
zawodowy, do którego należy 
mój tato. Ale zamieszczona na 
mojej torbie reklama Solidarno-
ści to dopiero początek – mówi 
Andżelika Wątor. Zawodnicz-
ka informuje, że jeszcze w tym 
sezonie szermierze będą mogli 
reklamować na swoich strojach 
konkretne fi rmy i instytucje. 

– Nasza „Ostra”, bo tak 
nazywają Andżelę koledzy 
w klubie, będzie występo-
wać z logo związku na stro-
ju – oznajmia dumny z córki 
Andrzej Wątor. 

Zbigniew Michałkiewicz 
nie ukrywa, że związkowcy 
z Timkena już czekają na ko-
lejne zwycięstwa Andżeliki. 
– To dziewczyna z prawdzi-
wą sportową pasją. Każdy jej 
sukces to dla nas og romna 
satysfakcja – mówi Zbigniew 
Michałkiewicz.

 BEA

Bezpieczny skok z 
bhp do górnictwa
Kamil Skowronek z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w 
Pawłowicach został zwycięzcą 
drugiej edycji konkursu „Bez-
pieczny skok z BHP do górni-
ctwa”, organizowanego przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach oraz Wyższy 
Urząd Górniczy.

– Celem konkursu jest propa-
gowanie wśród młodzieży szkół o 
profi lu górniczym zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także 
promowanie „dobrych praktyk”, 
które w przyszłości będą owo-
cować lepszym przygotowaniem 
do bezpiecznej i bezwypadkowej 
pracy. W tym roku po raz pierw-
szy poszerzyliśmy formułę kon-
kursu o elementy praktyczne, co 
pozwoliło na ocenę jego uczest-
ników w środowisku pracy– in-
formuje Michał Olesiak, rzecznik 
prasowy OIP w Katowicach.

Finał konkursu odbył się 20 
listopada w kopalni Wujek w 
Katowicach na poziomie 370 m 
w Podziemnym Ośrodku Szkole-
nia Zawodowego. Wzięło w nim 
udział 15 uczniów z województw: 
śląskiego i małopolskiego. 

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
Koledze

Mirosławowi Truchanowi,
wiceprzewodniczącemu

 Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składają

koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu

„S” wspiera szpadzistkęGórnicy na Jasnej Górze

Co roku Kompania Węglowa przyjmuje do pracy około 5 tys. nowych górników

Foto: M
. Jurkow

ski



P O R A DY  P R AW N EZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

www.solidarnosckatowice.pl  Nr 47/2012 |  KATOWICE 28.11.2012 7

TYGODNIK ŚLĄSKO-DĄBROWSKI: ISSN 1732-3940 | WYDAWCA: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” | ADRES REDAKCJI: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7, tel. 32 253-72-54 
| REDAGUJE ZESPÓŁ: Beata Gajdziszewska (redaktor naczelny), Grzegorz Podżorny (kierownik Biura Informacyjno-Wydawniczego, rzecznik ZR), Łukasz Karczmarzyk, Agnieszka Konieczny | REDAKTOR TECHNICZNY: Krzysztof Woźniak 
| SKŁAD I ŁAMANIE: Krzysztof Woźniak | REKLAMA: Bogumił Zasępa, ZR pok. 104, tel. 32 353-84-25 wew. 104, e-mail: tygodnik.reklama@solidarnosckatowice.pl | DRUK: Polskapresse sp. z o.o., Sosnowiec
| LAYOUT: STUDIO PRESS, Michał Dutka, www.studiopress.pl  | Numer zamknięto: 27 listopada 2012 r.

SEKRETARIAT OGÓLNY ZR: tel./fax 32 253-78-00, e-mail: sekrzr@solidarnosckatowice.pl | BIURO PRZEWODNICZĄCEGO: tel. 32 258-98-56, tel./fax 32 253-73-73 | BIURO EKONOMICZNO-PRAWNE: tel. 32 253-75-08, 
e-mail: prawne@solidarnosckatowice.pl | BIURO DS. ROZWOJU I SZKOLEŃ ZWIĄZKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ: Biuro Szkoleń i Zagraniczne – tel./fax 32 353-84-25 wew. 428 i 223, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl | Rozwój Związku – tel. 32 353 84 25 wew. 107, e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl | BIURO DS. EWIDENCJI ZWIĄZKOWEJ: tel./fax 32 206-85-20, 
e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl | BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE: tel./fax 32 253-76-70, Rozliczenie składek Związkowych – tel. 32 206-85-77 | BIURO ADMINISTRACYJNE: tel. 32 353-84-25 
wew. 199/103, e-mail: administracja@solidarnosckatowice.pl | REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA: tel./fax 32 253-74-91, e-mail: rewizyjna@solidarnosckatowice.pl 

BIURA TERENOWE ZR: Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 34/4 I piętro, tel./fax 32 281-71-65, e-mail: bytom@solidarnosckatowice.pl | Gliwice, ul. Zwycięstwa 3/3p, tel. 32 230-89-30, tel./ fax 32 231-25-27, 
e-mail: gliwice@solidarnosckatowice.pl | Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16 A, tel./fax 32 473-19-74 i 32 473-23-59, e-mail: jastrzebiezdroj@solidarnosckatowice.pl | Jaworzno, ul. Grunwaldzka 35, tel./fax 32 615-17-11, 
e-mail: jaworzno@solidarnosckatowice.pl | Pszczyna, ul. 3 Maja 11, tel./fax 32 210-39-63, e-mail: pszczyna@solidarnosckatowice.pl | Rybnik, ul. Kościelna 7, tel./fax 32 422-73-25, e-mail: rybnik@solidarnosckatowice.pl 
| Sosnowiec, ul. Dębińska 7, tel. 32 266-47-64, e-mail: sosnowiec@solidarnosckatowice.pl | Tarnowskie Góry, ul. Zamkowa 2, tel./fax 32 285-34-68, e-mail: tarnowskiegory@solidarnosckatowice.pl 
| Tychy, ul. Grota Roweckiego 44/04, tel./fax 32 227-56-36, e-mail: tychy@solidarnosckatowice.pl | Zabrze, ul. Wolności 289, tel./fax 32 275-39-02, e-mail: zabrze@solidarnosckatowice.pl | Zawiercie, ul. Okólna 10/37, 
tel./fax 32 672-37-71, e-mail: zawiercie@solidarnosckatowice.pl

Wydawca:
Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność”

ul. Floriana 7
40-286 Katowice
www.solidarnosckatowice.pl 
tygodnik@solidarnosckatowice.pl
tel. 32 253-72-54

Ś L Ą S K O - D Ą B R O W S K I  N S Z Z

§

Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A. 

Miałeś wypadek? Skorzystaj z usług ekspertów! Andrzej Szmuc, kierownik regionalny Votum S.A. tel.: 606 236 583; e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Uroczystości w Zabrzu-Zaborzu
13 grudnia w Zabrzu odbędą się uroczystości upamiętnia-
jące opór społeczny wobec stanu wojennego.

Program
– godz. 12.00 – Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej 

w Zabrzu-Zaborzu, ul. Wolności 504.
–  godz. 13.00 – Złożenie kwiatów pod krzyżem upamiętniającym 

internowanych w stanie wojennym.
–  godz. 14.00 – Spotkanie opłatkowe uczestników uroczystości w 

restauracji „Floriańska” w Zabrzu, ul. Św. Floriana 9.
–  godz. 17.00 – koncert fi nałowy Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 

pt. „Pieśni bardów”, współorganizowany przez Centrum Edukacji 
Twórczej w Zabrzu oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności – 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 maja 19.
Na uroczystości zapraszają: Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata 

Mańka-Szulik, Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność Dominik Kolorz oraz Przewodniczący Stowarzyszenia 
Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
Eugeniusz Karasiński.

Poszkodowanemu pracow-
nikowi przysługuje prawo do-
chodzenia odszkodowania za 
szkodę będącą następstwem 
wypadku przy pracy w terminie 
3 lat od dnia wypadku. Oznacza 
to, że przez cały ten czas osoba 
poszkodowana może wystąpić 
przeciwko pracodawcy zarów-

no z wezwaniem do zapłaty, 
jak też wytoczyć powództwo 
na drodze sądowej. Co istotne 
– skierowanie roszczeń na drogę 
sądową powoduje przerwanie 
przedawnienia i o ile złożenie 
pozwu nastąpiło przed upływem 
3 lat od wypadku, to bez zna-
czenia pozostaje wówczas sam 

czas trwania sprawy sądowej – 
przedawnienie zostało bowiem 
skutecznie przerwane. 

Jeżeli pracodawca posiada za-
wartą umowę ubezpieczenia OC, 
przerwanie biegu przedawnienia 
przeciwko ubezpieczycielowi 
następuje również przez samo 
zgłoszenie mu roszczeń. W takiej 

sytuacji poszkodowany może 
oczywiście kontynuować spór 
przeciwko ubezpieczycielowi w 
sądzie, jednakże nie musi oba-
wiać się o ewentualne przedaw-
nienie roszczeń jeżeli dokonał 
zgłoszenia szkody w czasie, gdy 
roszczenia nie były przedawnio-
ne. Przerwanie biegu terminu 

przedawnienia ma jeszcze tę 
zaletę, że przez czas trwającego 
postępowania (sądowego lub 
przed ubezpieczycielem) termin 
ten nie biegnie, a zaczyna biec 
na nowo dopiero z chwilą jego 
zakończenia (wydania wyroku 
przez sąd lub decyzji przez ubez-
pieczyciela).

W przypadku, gdy wypadek 
przy pracy został równocześnie 
zakwalifi kowany przez sąd karny 
jako przestępstwo, a pracodawca 
lub inna osoba zostali skazani 
wyrokiem karnym, wówczas 
poszkodowany może docho-
dzić swoich praw przez czas 20 
lat od dnia zdarzenia. 

Przedawnienie roszczeń wynikających z wypadku przy pracy

Monika Weingaertner, 
CDO24

K
ażdy spadkobierca 
może odrzucić spa-
dek zgodnie z art. 
1012 KC, poprzez 
oddzielne złożenie 

oświadczenia przed sądem lub 
notariuszem (art. 1018§3 KC) 
przed upływem sześciu miesięcy 
od dnia, w którym dowiedział 
się o tytule swego powołania 
do spadku. W imieniu mało-
letnich odrzucić spadek może 
jedynie przedstawiciel ustawo-
wy (rodzic, opiekun prawny), 
ponieważ małoletni sam nie 
może odrzucić spadku! Pamiętać 
należy, że wskazany w przepi-
sach termin nie jest jednako-
wy dla każdego spadkobiercy. 
Przykładowo dla małżonka czy 
dzieci (czyli osób, które będą w 
pierwszej kolejności powołani 
do spadku) początkiem terminu 
będzie zwykle dzień, w którym 
dowiedzieli się o śmierci spadko-
dawcy. Przy czym dla dalszych 
spadkobierców początkiem 
terminu będzie zwykle dzień, 
w którym dowiedzieli się, że 
spadek został odrzucony przez 
krewnego z silniejszymi prawa-
mi spadkowymi. Natomiast w 
przypadku małoletniego termin 
biegnie od dnia, w którym o 
powołaniu małoletniego do-
wiedział się jego rodzic lub 
opiekun prawny.

Odrzucenie spadku oznacza 
dla spadkobiercy wyłączenie go 
od dziedziczenia, czyli utratę 
zarówno przysługujących mu 
korzyści majątkowych jak rów-
nież brak odpowidzialności za 
długi spadkowe. Spadkobierca 
będzie zatem traktowany tak 
jakby nie dożył otwarcia spad-
ku (art. 1020KC). Istotne jest 
zwrócenie uwagi na fakt, że 
odrzucenie spadku powoduje 
zwiększenie udziałów spadko-
wych innych spadkobierców 
ustawowych lub dziedziczenie 
przez spadkobierców powoła-
nych do spadku w dalszej kolej-
ności (np. dzieci). Warto zatem 
pamiętać, że nawet jeżeli sami 
odrzucimy spadek (czyli trak-
towani będziemy tak jakbyśmy 
nie dożyli otwarcia spadku), to 
spadkobiercami będą po pierwsze 
nasze dzieci i małżonek. Jeżeli 
nasz małżonek nie żyje, to cały 
spadek przypadnie dzieciom. 
Jeżeli nasze dziecko nie żyje, 
jego udziały spadkowe będą 
dziedziczyć jego dzieci, czyli 
nasze wnuki, a gdyby i one 
nie dożyły otwarcia spadku to 
dziedziczyć będą wtedy nasze 
prawnuki. Natomiast jeżeli nie 
mamy dzieci, to spadek dziedzi-
czą małżonek i rodzice, jeżeli nie 
mamy ani małżonka ani dzieci 
–dziedziczyć będą nasi rodzice 

i tak dalej przez rodzeństwo 
i krewnych, aż dojdziemy do 
momentu, gdzie nie będzie już 
nikogo z rodziny. Wtedy cały 
spadek przypadnie gminie, w 
której ostatnio mieszkał spad-
kodawca.

W stosunku do osób upraw-
nionych do spadku z ustawy, 
istotne jest, że jeżeli osoba po-
tencjalnie uprawniona do za-
chowku po zmarłym odrzu-
ci spadek, to traci ona także 
uprawnienia z tytułu zachowku. 
Podobna sytuacja utraty przez 
spadkobiercę uprawnień w sto-
sunku do przedmiotów urzą-
dzeń domowych nastąpi, gdy 
małżonek powołany do dzie-
dziczenia z ustawy odrzuci spa-
dek, wtedy spowoduje to także 
utratę możliwości żądania przez 
niego przedmiotów urządzeń 
domowych, z których korzystał 
za życia spadkodawcy. 

Przykład 1: Pani Ilona (matka 
dwóch synów: Alana 12lat i Ed-
munda 33lat) otrzymała spadek 
po zmarłym mężu, w którego 
skład wchodzą prawa mająt-
kowe wartości 200 tys. złotych 
oraz dług w wysokości 300 tys. 
złotych . Pani Ilona odrzuciła 
spadek, oznacza to, że wtedy 
uprawnieni do spadku będą jej 
synowie. Jeżeli ani Pani Ilona za 
Alana ani Edmund nie odrzucą 

spadku to będa oni spadkobierca-
mi. Alan (małoletni– chroniony 
przepisami kodeksu cywilnego) 
będzie dziedziczył spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza, 
zatem jego odpowiedzialność 
ograniczałaby się tylko do war-
tości inwentarza. Natomiast 
Edmund będzie dziedziczył 
spadek wprost i jeżeli nie od-
rzuciłby spadku to musiałaby 
z własnego majątku dopłacić 
dłużnikom 100 tys. złotych. 
Podobna sytuacja nastąpiłaby, 
gdyby pan Edmund miał własne 
dzieci, sam odrzuciłby spadek 
i nie chciałby, żeby jego dzieci 
dziedziczyły spadek. Wtedy Pan 
Edmund, jako ich przedstawiciel 
ustawowy, musiałby także dla 
nich odrzucić spadek.

Przykład 2: Pani Zofi a od-
rzuciła spadek po zmarłym 
mężu. Po miesiącu usłyszała od 
sąsiadki, że należy jej się zacho-
wek i może odzyskać spadek po 
zmarłym mężu. Niestety, jeżeli 
Pani Zofi a raz odrzuciła spadek 
to nie należy jej się zachowek, 
ponieważ zachowek przysłu-
guje jedynie takim osobom, 
które w konkretnym stanie 
faktycznym byłyby powołane 
do spadku z ustawy.

CDO24
Centrum Ochrony Prawnej

 Infolinia: 801 00 31 38

Odrzucenie spadku

„Polskie Państwo Podziemne 
pod okupacją niemiecką i sowie-
cką w latach 1939-45” – pod 
takim tytułem Stowarzyszenie 
NZS 1980 organizuje w tym 
roku VIII Konkurs Historyczny 
adresowany do młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych.

Konkurs prowadzony pod patrona-
tem wojewody śląskiego i śląskiego 
kuratora oświaty ma na celu m.in. 
popularyzację wiedzy na temat naj-
nowszej historii Polski, kształtowanie 
umiejętności opracowywania doku-
mentów i relacji historycznych, zwró-
cenie uwagi młodzieży na potrzebę 
pielęgnacji języka ojczystego oraz 
stworzenie jego uczestnikom moż-
liwości publikacji ich prac.

Konkurs ma charakter histo-
ryczno-literacki. Prace konkursowe 

mogą mieć formę pracy pisemnej, 
audycji radiowej lub prezentacji 
multimedialnej. Jury preferować 
będzie prace uwzględniające 
cywilne struktury Państwa Pod-
ziemnego.

Termin składania prac konkur-
sowych upływa 10 lutego 2013 
roku. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród odbędzie 
się 13 marca 2013 roku. Nagrodą 
główną w konkursie jest dwutygo-
dniowy kurs języka angielskiego w 
Wielkiej Brytanii.

Regulamin konkursu dostępny 
będzie na stronach internetowych: 
Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach: www.kuratorium.katowice.
pl oraz organizatora konkursu: 
www.nzs1980.com.pl.

SKA

Konkurs o Polskim Państwie Podziemnym
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» KWIECIEŃ W LISTO-
PADZIE? Od razu było wia-
domo, że wyjdą z tego niezłe 
jaja. Po cyrku z zamachow-
cem już nas nic nie zdziwi. 
Agrobomber Brunon K. miał 
wstrząsnąć w przenośni i do-
słownie strukturami polskiego 
państwa, ale dzielna Abwehra 
to udaremniła. Teraz czekamy 
na masowe aresztowania wy-
konawców nieśmiertelnego 
utworu Steda. Pamiętacie? To 
mocno podejrzane, bo szło tak: 
„Ruszaj się Bruno, idziemy na 
piwo, niechybnie brakuje tam 
nas! Od stania w miejscu nie-
jeden już zginął. Niejeden już 
zginął świat.” 

» W NASZYM KRAJU CO-
DZIENNIE DOCHODZI DO 
ZAMACHÓW, a rzesze ich 
ofiar są niezmierzone. To są 
serie zamachów na kieszenie 
i zdrowy rozsądek Polaków. Te 
akty terroryzmu medialnego 
są coraz bardziej bezczelne i 
mimo to wciąż skuteczne. Ich 
symbolami są paranoidalna fa-
scynacja mediów historią matki 
Madzi oraz piarowskie wygiba-
sy premiera. A to jednego dnia 
zagrożonego agrozamacha-
mi premiera pilnują chłopcy 
z karabinami, a to kilka dni 
później sam wybiera na targu 
świeżutkie warzywa i owoce. 
W wolnych chwilach walczy 
przebiegle jak lis o odpowiedni 
kształt unijnego budżetu, staje 
na czele, bierze na klatę i używa 
języka miłości, a Niesiołowski 
tłumaczy to na polski.

» OPOZYCJA COŚ TAM 
BRYKA, ALE IDZIE JEJ TO 
NIEMRAWO. Wystraszyła się 

strasznego zamachu w wyko-
naniu strasznego zamachowca 
Brunona. Tylko Pjonki się nie 
wystraszyły, bo nie dostały 
się do Sejmu i postanowiły 
wykorzystać sytuację. Pierw-
szy Pjonek Paweł Kowal zro-
bił przed kancelarią premiera 
happening. Towarzyszył mu 
działacz partyjny przebrany za 
wielkiego pluszowego królika. 
To miał być symbol panującego 
w Polsce kolesiostwa – krew-
ni i znajomi królika itd... Ale 
ludzie już mają tak wyprane 
mózgi przez telewizory, że 
gotowi pomyśleć, że to jakaś 
ekologiczna akcja pod hasłem 
„Uwolnić królika” albo „Jak już 
zabijać, to humanitarnie, a nie 
w wannie”. Nie mówcie, że nam 
odbiło i że chodzi o karpia, a 
królik, a właściwe zajączek 
przynosi dzieciom prezenty w 

czasie Świąt Wielkanocnych. 
Jak w telewizji powiedzą, że 
od dziś przynosi królik, a w 
Wigilię dzielimy się jajecz-
kiem, to cała masa widzów w 
to uwierzy. 

» ŻEBY NIE ZWARIOWAĆ, 
trzeba brać przykład ze zwierząt. 
Podobno borsuki zwiewają z 
mazowieckich nizin i tłumnie 
zjeżdżają w Beskidy. Wyży-
wienie w górach takie sobie, 
warunki trudne, ale wiadomo 
– zdrowie psychiczne jest naj-
ważniejsze. Można też odrea-
gować wariactwo metodą „na 
indyjskiego słonia”. Niedawno 
agencje doniosły, że stado słoni 
opróżniło 18 zbiorników zawie-
rających w sumie 500 litrów 
bimbru, a następnie zaczęło 
przeszukiwać pobliską wieś 
w poszukiwaniu jeszcze paru 

brakujących do szczęścia kie-
liszków. Skończyło się włamem 
do sklepu i paru domów oraz 
ogólną demolką okolicy. O bólu 
trąby następnego ranka agen-
cje nie wspominają, ale chyba 
lepiej skorzystać z metody „na 
borsuka”. Nawiasem mówiąc 
borsuk ma jeszcze jedną ważną 
cechę w kontekście telekracji. 
Jest czyścioszkiem i jego nora 
w odróżnieniu od takiej na 
przykład nory lisa jest bardzo 
czysta. I to nie dlatego, że ko-
rzysta też z usług perfekcyjnej 
pani nory. On nawet nie pyta: 
Co z tą norą? Po prostu ją czyści. 
Własnymi łapkami. Niestety 
często borsuki są zmuszone 
opuścić swoją norę po tym, 
gdy wprowadza się na dziko 
rudy lokator. Tak, tak. Borsuki 
też nie mają łatwo.

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Często zdarza się, że borsuki są zmuszone opuścić swoją norę po tym, gdy wprowadza się im na dziko 
rudy lokator.  Tak, tak. Borsuki też nie mają łatwo.

Foto: w
ikipedia.pl

– Piszą, że woda podrożała.
– O, wreszcie i abstynentom do 
dupy się dobrali.

– Czy rozpatrzyliście już moje 
podanie?
Urzędnik przez godzinę szuka po-
dania petenta i wreszcie wzruszając 
ramionami stwierdza:

– Pańskiego podania nie ma. A 
kiedy pan je składał?
– No, może jakieś pięć lat temu.
– No, to mów pan tak od razu. 
Pani Stasiu! Niech mi pani poda 
teczkę „bardzo pilne”...

Jaka jest różnica miedzy bezro-
botnym a urzędnikiem?

– Bezrobotny kiedyś pracował.

Dwóch malców siedzi w piaskow-
nicy i dyskutuje:
– Mój tata jest najszybszy na 
świecie!
– A wcale że nie!
– A wcale że tak! Jest urzęd-
nikiem. Pracuje codziennie do 

piątej, a w domu jest piętnaście 
po czwartej. 

Policjant zatrzymuje ciężarówkę:
– Po raz kolejny panu mówię, że 
gubi pan towar.
– A ja po raz kolejny panu od-
powiadam, że jest gołoledź, a ja 
jeżdżę piaskarką.

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Jackson Osei Bonsu (43-5-1, 29 KO) były 
mistrz Europy kategorii półśredniej stanie 
naprzeciw Damiana Jonaka (34-0-1, 21 KO). 
Do potyczki dojdzie 8 grudnia w Spodku.

– To dla mnie magiczne miejsce. Kibice w 

Spodku potrafi ą zrobić wspaniałą atmosfe-

rę. Widziałem mojego przeciwnika w walce 

na żywo. Ma bardzo mocny lewy sierpowy 

i prawy prosty. To będzie bardzo ciekawy 

pojedynek – mówi Damian Jonak. 

W sprawie biletów na galę proszę się 
kontaktować z Markiem Klementowskim, 
tel. 691 955 256, 
email: klementowski@tlen.pl.

Już 8 grudnia 
gala w Spodku


