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Dariusz Gierek: Obawiamy się, że 
jedynym uzasadnieniem połączenia 
jest tworzenie posad dla prezesów 
i członków rad nadzorczych. » STRONA 3

Zdzisław Goliszewski: Jeżeli decyzja 
dotycząca Krabów będzie niekorzystna, 
rozpoczniemy protesty. Publiczne środki 
powinny trafi ać do polskich zakładów. » STRONA 5

W
a r t o  b y ł o 
harować te 
cztery lata 
dla tej chwi-
li. Cieszę się, 

że przekonałem do swojej 
pracy wykonanej wspólnie z 
Komisją Krajową delegatów, 
którzy na mnie zagłosowali. 
Obiecuję i szczególnie zwracam 
się do tych, którzy na mnie nie 
głosowali, że zrobię wszystko, 
aby się przekonali do mnie i 
do mojej pracy – powiedział 
po ogłoszeniu wyniku wybo-
rów Piotr Duda. 

– Nie zostawiajcie mnie 
samego.  Bo czasy  będą 
trudne. Będziemy atakowa-
ni, ja będą atakowany. Trzy-
majmy się razem – dodał szef 
Solidarności. 

Priorytety na nową kadencję
Piotr Duda był jedynym 
kandydatem na stanowisko 

przewodniczącego Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność. 
Podczas prezentacji wśród 
priorytetów władz związku na 
najbliższe cztery lata wymienił 
m.in. obniżenie wieku emery-
talnego, uchylenie wygaszania 
emerytur pomostowych, rea-
lizacja proponowanych przez 
związek rozwiązań ustawo-
wych w sprawie wzrostu płacy 
minimalnej, przywrócenie w 
Kodeksie pracy zapisów do-
tyczących czasu pracy sprzed 
wprowadzonych w tym roku 
zmian wydłużających okresy 
rozliczeniowe, ograniczenie 
stosowania umów cywilno-
prawnych, działania na rzecz 
obniżenia obciążeń podatko-
wych dla społeczeństwa, w 
tym również podatku VAT, 
przeciwstawienie się drugiemu 
pakietowi klimatyczno-energe-
tycznemu i działania na rzecz 
rozwoju przemysłu w Polsce. 

– Tylko poprzez przemysł, a 
nie usługi polska gospodarka 
będzie się rozwijać – podkreślił 
szef związku. 

Wszystkie priorytety są 
zawarte w uchwale programo-
wej zjazdu, której omówienie 
i przyjęcie zaplanowano na 
drugi dzień obrad. Szerzej 
napiszemy o niej w kolejnym 
wydaniu TŚD.

Sprawozdanie za cztery lata
W trwającym blisko dwie 
godziny sprawozdaniu prze-
wodniczący omówił najważ-
niejsze działania podejmo-
wane przez Solidarność w 
ostatniej kadencji. Wymienił 
m.in. obywatelski projekt 
ustawy o płacy minimalnej, 
walkę z umowami śmiecio-
wymi i działania związane 
ze sprzeciwem wobec wy-
dłużenia wieku emerytalne-
go, w tym zebranie 2,5 mln 

podpisów pod obywatelskim 
wnioskiem o referendum w 
tej sprawie.

Przypomniał o ubiegłorocz-
nych Ogólnopolskich Dniach 
Protestu w Warszawie, straj-
ku generalnym na Śląsku, a 
także działaniach związku w 
sprawie zablokowania pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
Unii Europejskiej. 

Skuteczne skargi do Trybunału
Podkreślił, że związek korzy-
stał z możliwości zaskarżenia 
antypracowniczych i anty-
związkowych aktów prawnych 
do Trybunału Konstytucyj-
nego i do Międzynarodowej 
Organizacji Pracy. W ubiegłym 
roku Trybunał Konstytucyjny 
uznał skargę NSZZ Solidarność 
na niezgodne z Konstytucją 
RP wydłużenie czasu pracy 
osób niepełnosprawnych i dał 
ustawodawcy rok na zmianę 

przepisów w tym zakresie. 
W tym roku Sejm przyjął ustawę 
przywracającą skrócony czas 
pracy osób niepełnosprawnych. 
W TK na rozpatrzenie czekają 
kolejne skargi związku doty-
czące prawa do strajku pracow-
ników służby cywilnej, a także 
obostrzeń w pr-awie o zgroma-
dzeniach publicznych.

Skutek przyniosła skarga 
do MOP w sprawie naruszenia 
w Polsce prawa do tworzenia 
i zrzeszania się w związki za-
wodowe. Komitet Wolności 
Związkowych MOP zobowią-
zał polski rząd do zmiany tego 
prawa, tak by wszyscy mogli 
do związku zawodowego na-
leżeć. Po skardze Solidarności 
Komisja Europejska wszczęła 
wobec Polski ofi cjalne postę-
powanie w tej sprawie, którego 
celem jest doprowadzenie do 
zmiany niekorzystnych dla 
pracowników przepisów. 

Zmiana statutu
W sprawozdaniu Piotr Duda 
odniósł się też do postulowanych 
od lat zmian w statucie związku 
i przystosowaniu go do aktual-
nej rzeczywistości. – Uważam, 
że nowe władze w tej kadencji i 
nowa komisja statutowa powin-
ny jak najszybciej przygotować 
projekt nowego statutu. Gdy 
będzie gotowy, to w tej kadencji 
trzeba odbyć zjazd statutowy i 
zmienić w pewnych obszarach 
statut naszego związku – powie-
dział przewodniczący. – Nie będę 
wchodził w szczegóły – czy mamy 
być konfederacją, czy mamy być 
federacją, czy mamy być bran-
żowym związkiem, czy mamy 
być terytorialnym związkiem. 
Po to powołaliśmy komisję 
statutową, która ma przygoto-
wać odpowiednie rozwiązania i 
mamy je jak najszybciej przyjąć 
– zaznaczył Piotr Duda.

GRZEGORZ PODŻORNY

Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas Krajowego Zjazdu 
Delegatów w Bielsku-Białej jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

Piotr Duda ponownie szefem związku

Foto: TŚD
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D
awno dawno temu za siedmioma 
górami, za siedmioma lasami i 
jednym oceanem w Stanach Zjed-

noczonych Ameryki Północnej pewien 
pan wykoncypował, że obserwowanie, 
jak ktoś robi z bliźnich idiotów, jest do-
skonałą rozrywką. Pan ów nazywał się 
Allen Funt i był twórcą Candid Camera 
jednego z najpopularniejszych progra-
mów w historii amerykańskiej telewizji. 
Show ów polegał na wkręcaniu ludzi w 
różne zabawne sytuacje, co utrwalano 
na taśmie za pomocą ukrytej kamery. 
Na pewno doskonale wiecie, o co cho-
dzi, od czasów pana Funta powstały 
setki przeróbek i hybryd wymyślonego 
przez niego show. Kilka z nich było emi-
towanych również w polskich stacjach 
telewizyjnych. 

W 1969 roku Allen Funt stał się boha-
terem przedziwnego wydarzenia. Razem 
z żoną i dwiema córkami wsiadł na po-
kład samolotu lecącego z Nowego Jorku 
do Miami. Samolot został porwany. Kid-
naperzy zażądali, aby zamiast lądować 
na Florydzie samolot poleciał na Kubę. 
Co też się stało. Jednak gdy kapitan ob-
wieścił pasażerom zmianę kursu oraz jej 
przyczynę nie zrobiło to na nich więk-
szego wrażenia. Nawet, gdy na własne 
oczy zobaczyli, jak jeden z porywaczy 
przykłada stewardesie nóż do gardła, 
wszyscy zachowali spokój. Po lądowaniu 
w Hawanie większość z 93 podróżnych 
zaczęła bić kidnaperom brawo. 

Jak to możliwe zapytacie? Wszystko 
przez popularność pana Funta. Twórca 
Candid Camera został rozpoznany przez 
współpasażerów od razu po wejściu na 
pokład. Gdy ci sami pasażerowie zobaczyli 
później porywaczy i usłyszeli, że zamiast 
do Miami lecą do Hawany, zwyczajnie 
w to nie uwierzyli. Byli przekonani, że 
występują w kolejnym odcinku popu-
larnego programu, ale są na tyle spryt-
ni, że pokapowali się co jest grane i nie 
dadzą się nabrać. Okazuje się, że magia 
telewizji bywa silniejsza niż uzasadniony 
strach spowodowany bardzo realnym i 
poważnym zagrożeniem.

Od tamtego wydarzenia minęło 35 lat. 
Sposób, w jaki telewizja potrafi  wpływać 

na postrzeganie rzeczywistości, nie zmienił 
się jednak ani na jotę. Za dwa tygodnie w 
Brukseli rozpocznie się szczyt UE, podczas 
którego mają zapaść decyzje w sprawie 
tzw. drugiego pakietu klimatyczno-ener-
getycznego. Przyjęcie tego dokumentu 
dla naszej energetyki prawie w całości 
opartej na węglu oznacza katastrofę. 
Upadną kopalnie, przemysł wyniesie się 
za granicę, a ceny energii dla gospodarstw 

domowych drastycznie wzrosną. Polska 
przestanie się rozwijać i już zupełnie straci 
dystans do bogatych krajów zachodniej 
UE, które na zaostrzeniu polityki klima-
tycznej zarobią. Zarobią, bo przecież nie 
o ochronę środowiska tutaj chodzi. 

Polska musi drugi pakiet klimatyczno-
energetyczny zawetować. I nie dajcie 
sobie wmówić, że jest inaczej. Nie dajcie 
się oszukać, gdy w telewizji mówią że 
skoro Donald Tusk został „prezydentem 
Europy”, to na pewno nic złego nam się 
nie stanie. Nie dajcie się zwieść, że w TV 
wolą pleść o gender, legalizacji kazirodztwa 
i o tym, że córka nowej pani premier też 
ma na imię Kasia. Polityka klimatyczna 
UE to nie telewizyjny żart. Groźba jest 
śmiertelnie poważna, a wy nie jesteście 
w ukrytej kamerze. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Okazuje się, że magia 
telewizji bywa silniejsza niż 
uzasadniony strach 
spowodowany bardzo 
realnym i poważnym 
zagrożeniem.
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Protest handlowej „S”
» ZBYT MAŁA LICZBA PRACOWNIKÓW, przeciążenie pracą 
i niskie wynagrodzenia – to główne problemy zgłaszane przez 
pracowników handlu. 7 października handlowa Solidarność zor-
ganizowała przed Sejmem pikietę, aby zwrócić uwagę na pogar-
szające się warunki pracy w tej branży. 
W proteście uczestniczyło ok. 100 osób. Związkowcy przywieźli 
przed gmach Sejmu wózek paletowy załadowany do wysoko-
ści ok. 2 metrów towarem o wadze ponad pół tony. – Pracow-
nicy marketów i dyskontów rozładowują takie wózki po każdej 
dostawie towaru. Zachęcaliśmy posłów, aby na własnej skórze 
przekonali się, jak ciężka jest to praca. – mówił Alfred Bujara, 
przewodniczący handlowej Solidarności.
Jak wynika z szacunków handlowej „S”, w ostatnim dziesięciole-
ciu poziom zatrudnienia w poszczególnych sieciach handlowych 
spadł od 40 proc. do nawet 60 proc. Ok. 40 proc. pracowników 
jest zatrudniona na umowach śmieciowych. Z kolei blisko połowa 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin.
W trakcie pikiety przedstawiciele handlowej „S” złożyli w Kance-
larii Sejmu petycję zawierającą propozycje zmian legislacyjnych, 
zmierzających do poprawy warunków pracy w handlu. Wśród 
postulatów znalazły się m.in propozycja zintensyfi kowania kontroli 
w sklepach wielkopowierzchniowych i dyskontowych, ograniczenie 
handlu w niedzielę czy utworzenia trójstronnego zespołu z udzia-
łem przedstawicieli rządu, pracowników i pracodawców, które-
go celem byłoby prowadzenie dialogu społecznego na poziomie 
branżowym. Po zakończeniu akcji protestacyjnej petycja została 
również złożona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

Nauczyciele zapowiadają protesty
» PONAD POŁOWA NAUCZYCIELI, którzy we wrześniu wy-
pełnili ankietę dotyczącą form protestu w oświacie opowiedzia-
ła się za jednodniowym strajkiem ostrzegawczym – informuje 
Lesław Ordon, przewodniczący Regionalnego Sekretariatu Nauki 
i Oświaty NSZZ Solidarność. Ankieta została przygotowana przez 
Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania i dotarła do wszystkich 
szkół, w których działa Solidarność.
Zdaniem Ordona do akcji strajkowej może dojść na wiosnę przyszłe-
go roku, natomiast w październiku i w listopadzie nauczyciele zorga-
nizują pikiety przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. – Pla-
nujemy także ogólnopolską manifestację w Warszawie, która będzie 
kulminacją akcji protestacyjnych – dodaje przewodniczący.
Ewentualne wycofanie się z protestów związkowcy uzależniają od 
spełnienia ich postulatów przez szefową resortu edukacji Joannę Kluzik- 
Rostkowską. – Domagamy się podwyżek płac i wycofania się MEN 
z dalszych zmian w systemie oświaty. Nasze pensje stoją w miejscu 
od 2012 roku. W tej chwili w porównaniu do średniej krajowej, która 
cały czas rośnie, ich realna wartość spadła do poziomu z 2007 roku 
– mówi Lesław Ordon. Podkreśla, że listę postulatów związkowcy 
przekazali minister edukacji jeszcze w sierpniu, a w połowie września 
doszło do spotkania przedstawicieli Solidarności z Joanną Kluzik-
Rostkowską. – W jego trakcie zadaliśmy pani minister kilka pytań. 
Joanna Kluzik-Rostkowska obiecała, że na przełomie września i paź-
dziernika dojdzie do kolejnego spotkania, w czasie którego na te py-
tania odpowie, ale do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Cały czas 
czekamy na termin dalszych rozmów. Liczymy na to, że pani minister 
dotrzyma słowa i te spotkania będą kontynuowane – dodaje Ordon.
Równocześnie związkowcy zamierzają zwrócić się do samorzą-
dowców o wsparcie ich walki o większe pieniądze na oświatę. 
– Obciążenia samorządów na oświatę są bardzo duże, dlatego 
będziemy próbowali włączyć je do współpracy w walce o większe 
środki na realizację zadań własnych związanych z edukacją oraz 
podwyżki dla nauczycieli – zapowiada przewodniczący.

OPRAC. AK, ŁK

KRÓTKO 

Przypadek czy 
celowe działanie?

T
o pytanie pojawiło się we wszystkich 
krajowych mediach w kontekście 
ustawy o rajach podatkowych, 

która miała ukrócić wyprowadzanie 
pieniędzy z zysków przez córki spółki 
zagranicznych koncernów działających 
w Polsce. Dokument nie zacznie obowią-
zywać 1 stycznia 2015 roku, ponieważ 
nie został opublikowany w odpowied-
nim czasie w Dzienniku Ustaw. 

W ustawie, która miała ograniczyć 
uciekanie za granicę z dochodami uzy-
skanymi w Polsce zostało zapisane, że 
wejdzie ona w życie trzy miesiące po 
publikacji. Prezydent podpisał ją 17 
września, a Rządowe Centrum Legisla-
cji miało dwa tygodnie na publikację, 
co nie zostało zrobione. – Zaginęła w 
akcji gdzieś pośród ministerialnych 
gabinetów, z powodu czego Polska 
znów straciła 3 mld złotych – napisał 
Dziennik Gazeta Prawna.

Zdaniem ekspertów cytowanych 
przez DGP za niedopilnowanie tej 
ustawy odpowiada minister fi nansów 
Mateusz Szczurek. – Powinno zostać 
bezwzględnie wyjaśnione, czy jest to 

zaniechanie jakiegoś urzędnika, czyli 
niesprawność zarządzania Minister-
stwem Finansów, czy działanie celowe 
– czytamy w DGP.

Gazeta przypomina, że przed ob-
jęciem stanowiska ministra fi nansów 
Mateusz Szczurek pracował jako głów-
ny ekonomista grupy ING na region 
Europy Środkowej i Wschodniej.

Strajk maszynistów 
w Niemczech

P
rzez dziewięć godzin strajkowali 
maszyniści w Niemczech. Pro-
test rozpoczął się we wtorek 7 

października o godz. 21.00, a został 
zakończony następnego dnia o godz. 
6.00. Akcję zorganizował związek za-
wodowy maszynistów GDL. Wcześniej 
za jej przeprowadzeniem opowiedziało 
się 91 proc. związkowców z tej centra-
li. W proteście wzięła udział obsługa 
pociągów pasażerskich i towarowych. 
Zatrzymane zostały zarówno pociągi 
dalekobieżne, jak i regionalne oraz 
szybka kolej miejska S-Bahn.

Jak poinformowała Rzeczpospolita, 
związkowcy domagają się podwyżki 
płac o 5 proc. oraz skrócenia czasu 

pracy o dwie godziny – do 37 godzin 
tygodniowo. Zdaniem „Rz” dyrekcja 
niemieckich kolei Deutsche Bahn nie 
zgodziła się, by GDL reprezentował 
wszystkich pracowników branży. – 
Władze kolei zaproponowały związ-
kowi odłożenie decyzji o strajku do 
czasu opracowania przez rząd projektu 
ustawy o układach zbiorowych. Do tego 
czasu maszyniści mieliby otrzymywać 
pensje wyższe o 2 proc. od obecnych 
– czytamy w „Rz”. Jednak GDL odrzu-
cił tę propozycję uznając ją za chwyt 
propagandowy. 

Zdaniem „Rz” ustawa o układach 
zbiorowych zapowiedziana przez 
rząd zakłada, że decydujące słowo w 
negocjacjach z pracodawcami będą 
miały największe związki zawodo-
we w poszczególnych branżach. – W 
przypadku kolei na znaczeniu zyskał-
by Związek Zawodowy Pracowników 
Kolei i Transportu (EVG) kosztem GDL 
– dodaje „Rz”.

Dziennik przypomina, że do strajku 
niemieckich maszynistów doszło także 
na początku września. Wówczas akcja 
trwała trzy godziny, a w jej trakcie od-
wołanych zostało 1000 pociągów pa-
sażerskich i towarowych.

OPRAC. AGA

INNI napisali

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom oświaty

składam życzenia spokojnej
i stabilnej pracy.

Życzę Wam satysfakcji płynącej
z kształcenia i wychowywania

młodych pokoleń Polaków
oraz by wysiłek wkładany 

w to trudne zadanie 
był godnie wynagradzany.

Dominik Kolorz
 Przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
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Postępujące w szybkim tempie 
przekształcanie Nadwiślańskiej 
Spółki Energetycznej, Carbo-
Energii i Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej 
w jedno przedsiębiorstwo wy-
wołuje niepokój pracowników 
tych spółek. Ludzie boją się o 
swoje miejsca pracy – mówi 
Dariusz Gierek, szef Regional-
nej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ 
Solidarność i wiceprzewodni-
czący związku w NSE.

Jak informuje Dariusz Gierek, 
1 października część pracowni-
ków administracyjnych z NSE, 
Carbo-Energii i rudzkiego PEC-u 
została zatrudniona w Centrum 
Usług Wspólnych. Pracownicy 
ci nie zostali przeniesieni do Ka-
towic, gdzie mieści się siedziba 
CUW, ale pozostali na swoich 
dotychczasowych stanowi-
skach. – Za wykonaną przez 
nich pracę Centrum wystawi 
faktury spółkom podległym. 
Obawiamy się, że koszt opłace-
nia tych faktur będzie wyższy 
od kosztów, jakie ponosiły te 
fi rmy w związku z ich zatrud-
nieniem – mówi Dariusz Gie-
rek. Podkreśla, że pracownicy, 
którym nie zaproponowano 
pracy w CUW, obawiają się o 
swoją przyszłość. – Nie wiedzą, 

czy za jakiś czas CUW nie za-
trudni ludzi z zewnątrz, którzy 
przejmą ich obowiązki – dodaje 
przewodniczący.

Zaznacza, że Centrum Usług 
Wspólnych zapewnia, iż każda 
ze spółek utrzyma swoją osobo-
wość prawną. To oznacza, że 
funkcjonujące w nich zakładowe 
układy zbiorowe pracy nadal 
będą obowiązywać. Natomiast 
w tej chwili takiego układu nie 
mają pracownicy zatrudnieni 
w CUW. – Od 1 października 
Solidarność objęła zasięgiem 
działania CUW. Dla zatrudnio-
nych tam osób chcielibyśmy 
jak najszybciej wynegocjować 
nowy układ zbiorowy. To nie 
będzie łatwe, bo pracowni-
cy przyszli z trzech spółek, w 
których obowiązywały inne 
układy. Teraz musimy zbu-
dować jeden wspólny – mówi 
Dariusz Gierek.

Decyzję o połączeniu NSE, 
Carbo-Energii i PEC w Rudzie 
Śląskiej w zeszłym roku pod-
jęli właściciele tych spółek, 
czyli Węglokoks i Kompa-
nia Węglowa. Solidarność od 
początku była jej przeciwna, 
argumentując, że są to samo-
dzielne przedsiębiorstwa, które 
bardzo dobrze dają sobie radę 

na rynku i każdego roku wy-
pracowują zyski. – Ta decyzja 
była niezrozumiała dla strony 
społecznej. Obawiamy się, że 
jedynym jej uzasadnieniem 

jest tworzenie nowych kosz-
townych posad dla prezesów, 
dyrektorów i członków rad 
nadzorczych, na które pra-
cownicy spółek podległych 

będą musieli zarobić – dodaje 
Dariusz Gierek.

Podobna konsolidacja trwa w 
Jastrzębiu-Zdroju. We wrześniu 
2011 roku Spółka Energetyczna 

Jastrzębie (SEJ) należąca do Grupy 
Kapitałowej JSW kupiła 85 proc. 
akcji jastrzębskiego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej. 
Związki zawodowe działające 
w PEC wynegocjowały pakiet 
gwarancji pracowniczych, który 
wygaśnie w 2016 roku.

Jak informuje Arkadiusz 
Ostrzałek, przewodniczący So-
lidarności w fi rmie, do tej pory 
nie został podpisany nowy układ 
zbiorowy pracy, który ujedno-
liciłby zasady wynagradzania 
pracowników SEJ i PEC. – Pra-
cownicy SEJ-u na porównywal-
nych stanowiskach zarabiają 
nawet ponad tysiąc zł więcej. 
Tam pensje podstawowe są niż-
sze niż u nas, ale ludzie dostają 
różne dodatki, co sprawia, że 
ich wynagrodzenia są znacz-
nie wyższe – mówi Arkadiusz 
Ostrzałek. Podkreśla, że niektóre 
działy np. księgowość i obsługa 
informatyczna obu fi rm zostały 
już połączone, a pracownicy z 
PEC zatrudnieni w SEJ-u. – Z 
naszych informacji wynika, że 
PEC na tym traci. Rachunki za 
usługi wykonywane przez te 
osoby kosztują fi rmę więcej, 
niż zatrudnienie ich na etat – 
mówi przewodniczący.

AGA

Przekształcenia w ciepłownictwie i obawy o miejsca pracy

Zdaniem związkowców połączenie spółek ciepłowniczych nie ma uzasadnienia ekonomicznego

W 
ubiegłym ty-
godniu pra-
codawcy w 
większości 
koncernów 

energetycznych m.in. w Tauron 
Wytwarzanie, Polskiej Grupie 
Energetycznej i Energii poin-
formowali centrale związkowe 
o wypowiedzeniu Ponadzakła-
dowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Dokument przestanie 
obowiązywać na początku 
przyszłego roku. – Zapisy tego 
układu obejmują wszystkich 
pracowników branży energe-
tycznej – mówi Kazimierz Graj-
carek, przewodniczący Sekre-
tariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność. Wyjaśnia, 
że jest to dokument ramowy, 
który zawiera minimalne regu-
lacje dla pracowników branży. 
Wszystkie zakładowe układy 
zbiorowe pracy funkcjonu-
jące w energetyce zostały na 
nim oparte.

Kazimierz Grajcarek doda-
je, że pod koniec ubiegłego 
roku rozwiązane zostały nie-
mal wszystkie związki praco-
dawców w energetyce. – To 
oznacza, że dialog społeczny 
na poziomie krajowym został 
zerwany przez pracodawców. 
Nie ma już możliwości nego-
cjowania z przedstawicielami 
pracodawców ponad zakła-
dami pracy. Obawiamy się, 

że kolejnym krokiem będzie 
wypowiadanie zakładowych 
układów zbiorowych pracy, w 
tych fi rmach energetycznych, 
w których takie porozumienia 
jeszcze obowiązują  – dodaje 
Kazimierz Grajcarek.

Zdzisław Przydatek z Rady 
Społecznej działającej w 
Tauron Wytwarzanie był jedną 
z tych osób, które w 1993 roku 
pracowały nad układem zbio-
rowym pracy dla całej energe-
tyki. – To był pierwszy układ 

ponadzakładowy w Polsce, 
który został zawarty po trans-
formacji i podpisaniu prawa 
układowego – podkreśla Zdzi-
sław Przydatek. Jak informują 
związkowcy dokument był 
wielokrotnie aktualizowany 

i dostosowywany do zmie-
niającego się prawa pracy i 
warunków organizacyjnych 
pracodawców. – Cały czas pro-
wadziliśmy negocjacje z pra-
codawcami i podpisywaliśmy 
protokoły dodatkowe. To był 
żywy dokument, a dialog na 
poziomie branżowym w energe-
tyce zawsze był oceniany jako 
wzorcowy m.in. na poziomie 
Komisji Trójstronnej – dodaje 
Kazimierz Grajcarek.

Zdaniem Przydatka wyco-
fanie się pracodawców z dia-
logu na poziomie branżowym 
związane jest z pogarszaniem 
się relacji ze stroną społeczną 
w poszczególnych koncer-
nach energetycznych. Tauron 
Wytwarzanie jest tutaj tylko 
jednym z przykładów. – Już 
w zeszłym roku obawialiśmy 
się, że może dojść do wypo-
wiedzenia Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy i 
jako Rada Społeczna utworzy-
liśmy zespół, który opracował 
projekt takiego porozumienia 

dla całej Grupy Tauron Polska 
Energia. Przedstawiliśmy go 
pracodawcy i rozpoczęliśmy 
negocjacje. Po pewnym cza-
sie pracodawca złożył swój 
projekt, ale rozmowy były 
kontynuowane. Teraz doszło 
do niezrozumiałej sytuacji. Z 
jednej strony rozmawiamy, a 
z drugiej pracodawca wypo-
wiada obowiązujący jeszcze 
układ. Tak strony negocjacji 
nie postępują, chyba że jedna z 
nich chce sprowokować drugą. 
Zachowanie pracodawcy jest 
nierozsądne i nielojalne – oce-
nia Zdzisław Przydatek.

Kazimierz Grajcarek podkre-
śla, że organizacje związkowe 
działające w branży energetycz-
nej już rozpoczęły przygoto-
wania do akcji protestacyjnych 
w obronie Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. 
– Firmy zostały ofl agowane. 
Napisaliśmy pisma do Ministra 
Skarbu, Ministra Gospodarki 
oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, w których poin-
formowaliśmy o zerwaniu 
dialogu przez pracodawców. 
W najbliższych dniach po-
dejmiemy decyzje dotyczące 
dalszych działań. Na pewno 
nie pozostaniemy bierni wobec 
takiego lekceważenia strony 
społecznej – zapowiada Kazi-
mierz Grajcarek.

AGNIESZKA KONIECZNY

Koniec dialogu na poziomie branżowym w energetyce – tak związkowcy oceniają wypowiedzenie 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego i rozwiązanie branżowych 
związków pracodawców. Obawiają się, że kolejnym krokiem będzie zerwanie zakładowych układów zbiorowych pracy.

Pracodawcy zerwali dialog w energetyce

Zapisy wypowiedzianego układu obejmują wszystkich pracowników branży energetycznej

Organizacje związkowe 
z branży energetycznej 
rozpoczęły 
przygotowania 
do protestów w 
obronie PUZP.

Foto: w
ikipedia.org/Petr Štefek

Foto: nse.com.pl
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Ponad 700 pracowników KWK 
Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu 
przeszło już do podmiotów 
Katowickiego Holdingu Wę-
glowego – informuje Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący 
Solidarności w kopalni.

Sułkowski podkreśla, że 
proces przechodzenia pracow-
ników trwa, ale wiele kwestii 
wymaga jeszcze wyjaśnienia. 
Część pracowników otrzymała 
angaże niezgodne z ich kwa-
lifi kacjami i doświadczeniem. 
Najwięcej rozbieżności do-
tyczy pracowników admini-
stracji i powierzchni. – Część 
pracowników administracji 
przeszła do Centrum Usług 
Wspólnych KHW, ale niektóre 
panie zostały zatrudnione do 
wybierania odpadów na prze-
róbce mechanicznej – mówi 
przewodniczący. Zaznacza, że 
sprawy angaży niezgodnych 
z kompetencjami są wyjaśnia-
ne na bieżąco. – Staramy się 
pomóc wszystkim pracowni-
kom, którzy zgłoszą się do nas 
z tym problemem – zapewnia 
przewodniczący Solidarności 
w kopalni.

Jego zdaniem trudno osza-
cować, ilu pracowników nie 
wyrazi zgody na przejście do 
KHW. – Część pracowników 
przebywa na zaległych urlopach 
i na zwolnieniach lekarskich. 

Dopiero po ich zakończeniu 
będziemy wiedzieli, jaką de-
cyzję podjęli – mówi.

W ubiegłym tygodniu związ-
kowcom z Solidarności udało 
się wyjaśnić niepokojącą sprawę 
pism od komornika, które na 
początku października otrzy-
mała część lokatorów mieszkań 
zakładowych należących do 
kopalni. Komornik informo-
wał w nich, że w związku z 
zadłużeniem kopalni pienią-
dze za czynsz powinni prze-
lewać bezpośrednio na konto 
jednego z wierzycieli. – Gdy 

dowiedzieliśmy się, że takie 
listy docierają do mieszkańców, 
zaczęliśmy interweniować w 
zarządzie kopalni i w zarzą-
dzie Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Zwróciliśmy się 
też do wojewody śląskiego, 
który rozmawiał z komorni-
kiem. Okazało się, że pisma 
zostały wysłane jeszcze przed 
podpisaniem porozumienia 
dotyczącego kopalni – dodaje 
Grzegorz Sułkowski.

Wojciech Jaros z Działu 
Komunikacji Korporacyjnej 
KHW zapewnia, że sytuacja 

prawna lokatorów nie uległa 
zmianie. W dalszym ciągu 
powinni przelewać pieniądze 
za czynsz na konto kopalni. 
– Co dzieje się z tymi pieniędz-
mi dalej, jest sprawą między 
wierzycielem, komornikiem 
i dłużnikiem, czyli kopalnią 
Kazimierz-Juliusz – mówi Woj-
ciech Jaros. Podkreśla, że lo-
katorzy nie powinni obawiać 
się eksmisji. – Nie ma takiego 
zagrożenia – zapewnia.

Kwestia blisko 1900 mieszkań 
zakładowych, obok przedłużenia 
wydobycia i zagwarantowania 
pracy górnikom Kazimierza-
Juliusza w strukturach KHW, 
jest jedną z najważniejszych 
rzeczy, które znalazły się w 
porozumieniu podpisanym 
nad ranem 28 września przez 
zarząd KHW, organizacje związ-
kowe i przedstawicieli rządu. 
Podczas trwających ponad 12 
godzin negocjacji ustalono, że 
kopalnia zostanie przekazana do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
co powinno rozwiązać także 
problem zadłużonych mieszkań 
zakładowych. Zgodnie z zapi-
sami porozumienia po przeję-
ciu zasobów mieszkaniowych 
przez SRK i oddłużeniu hipoteki 
lokatorzy zyskają prawo do ich 
pierwokupu na preferencyjnych 
warunkach.

AGA

S
iedmiu poszkodo-
wanych jest w stanie 
ciężkim. Wśród nich 
są dwaj członkowie 
naszego związku.

Związkowcy z Solidarności 
z mysłowickiej kopalni apelują 
do ludzi dobrej woli o wsparcie 
dla poszkodowanych górników. 
Wszyscy, którzy chcą pomóc 
w ich leczeniu, mogą wpłacać 
środki na konto Stowarzyszenia 
na Rzecz Ochrony Zdrowia i 
Pomocy Społecznej w Mysło-
wicach, utworzonego w 2000 
roku z inicjatywy Solidarności z 
ówczesnej kopalni Mysłowice. 
Celem stowarzyszenia jest m.in. 
fi nansowa pomoc ludziom w 
trudnych sytuacjach życiowych 
spowodowanych chorobą lub 
wypadkiem.

– Po wypadkach w kopal-
niach zawsze zbieramy pieniądze 
na leczenie poszkodowanych 
górników, bez względu na ich 
przynależność związkową. Teraz 
też musimy wesprzeć poparzo-
nych chłopaków, bo wiemy, że 
ich leczenie z całą pewnością 
będzie bardzo drogo koszto-
wać. W najgorszym stanie jest 
siedmiu górników przebywa-
jących na oddziale intensyw-
nej terapii w siemianowickiej 
oparzeniówce. Niektórzy z nich 
mają poparzone nawet 80 proc. 

ciała – mówi Tadeusz Stacha, 
wiceprzewodniczący Solidar-
ności w kopalni Wesoła. 

Związkowcy przypomina-
ją, że po katastrofi e w kopalni 

Śląsk w 2009 roku na konto 
mysłowickiego Stowarzyszenia 
na Rzecz Ochrony Zdrowia i 
Pomocy Społecznej wpłynęło 
aż blisko 600 tys. zł. – Dzięki 

temu przez następne dwa lata 
opłacaliśmy rehabilitację popa-
rzonych górników. Niektórzy 
z nich do tej pory muszą zu-
żywać nawet trzy tubki maści 

dziennie. Tylko jedna tubka 
kosztuje aż 50 zł. Wierzymy, 
że teraz też znajdą się osoby, 
którym nie jest obojętny los 
poszkodowanych górników z 
Mysłowic. Po długim leczeniu 
szpitalnym czeka ich rehabilita-

cja, która może trwać nawet do 
pięciu lat. To jest fi nansowo nie 
do ogarnięcia przez przeciętną 
rodzinę – mówi Krzysztof Urban, 
przewodniczący Solidarności w 
kopalni Mysłowice.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Pracownicy Kazimierza-Juliusza przechodzą do KHW

Solidarność z kopalni Mysłowice-Wesoła rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na leczenie górników poparzonych 
w wyniku wybuchu metanu. Po wypadku, do którego doszło 6 października, do szpitali na Śląsku i w Zagłębiu trafi ło 
ogółem 26 górników, w tym 5 członków Solidarności. 

Solidarność z górnikami z Mysłowic

Rannych górników przetransportowano do szpitali w Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Katowicach

Solidarność i ZZ Kadra z Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
wystosowały list otwarty do 
premier Ewy Kopacz, ministra 
gospodarki Janusza Piechociń-
skiego oraz do rady nadzorczej 
spółki. Związkowcy zaapelo-
wali o podjęcie działań w celu 
odwrócenia niekorzystnej, 
grożącej zapaścią sytuacji w 
JSW S.A.

W liście związkowcy podkre-
ślili, że przyczyną złej sytuacji 
fi rmy jest nie tyle zła koniunktu-
ra w górnictwie, ile nieudolność 
kierownictwa JSW i zaniechania 
inwestycyjne. – Bardzo słaby 
wynik produkcyjny za ostat-
nie 9 miesięcy jest rezultatem 
ciągłego obniżania zaplanowa-
nego wydobycia i niewyko-
nania robót udostępniających 
do eksploatacji nowe złoża w 
naszych kopalniach. W tym 
okresie spółka nie zrealizowała 
planów wydobywczych aż na 
ponad 1 mln ton – mówi Roman 
Brudziński, wiceprzewodniczą-
cy Solidarności w JSW. 

Przedstawiciele Solidarności 
i ZZ Kadra wskazali , że ograni-
czenie wydobycia tak znacznej 
ilości węgla spowodowało nagły 
wzrost kosztu jednostkowego 
tony surowca, co znacznie po-
gorszyło sytuację finansową 

JSW i jej pracowników. – Za 
nieudolność zarządu płacą gór-
nicy. Z miesiąca na miesiąc są 
im obniżane niektóre ruchome 
składniki wynagrodzeń. A za-
rząd i dyrekcje kopalń, których 
płace wzrosły przed trzema laty 
aż o 300 proc., obnoszą się z 
tym, że o 10 proc. obcięli sobie 
zarobki. Myślę, że gdyby górnicy 
otrzymali podobne podwyżki, 
to poświęciliby nawet połowę 
swoich pensji, byle tylko rato-
wać przedsiębiorstwo – twierdzi 
Brudziński.

Zdaniem związkowców w 
kopalniach JSW w każdej chwili 
może dojść do wybuchu nieza-
dowolenia , tak samo jak w Ka-
zimierzu-Juliuszu w Sosnowcu. 
Dlatego w liście zwrócili się do 
premier Ewy Kopacz o jej zain-
teresowanie sytuacją w JSW. 

– Obawiamy się, że górnicy, 
zwłaszcza z doprowadzonej do 
niemocy wydobywczej kopalni 
Krupiński, stracą w końcu cierp-
liwość i sami od siebie zrobią coś 
nieprzewidywalnego – mówi 
Roman Brudziński. 

Pierwszą odpowiedzią na list 
otwarty związkowców z JSW jest 
zaproszenie ich na posiedzenie 
rady nadzorczej spółki, zaplano-
wane na 13 października.

BEA

Wpłaty na leczenie poszkodowanych górników z kopalni 
Mysłowice-Wesoła prosimy kierować na konto Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Mysłowicach:

Bank PKO BP SA o. Mysłowice, numer konta: 
41 1020 2528 0000 0502 0132 3708

z dopiskiem „Mysłowice-Wesoła”.

Do wypadku w kopalni 
Mysłowice-Wesoła doszło 
6 października około godz. 
20.55, na poziomie 665 m. 
W rejonie zagrożenia znajdowa-
ło się wówczas 37 górników. 
Akcję ratowniczą utrudniały 
dymy, wskazujące że w kopalni 
zapalił się metan. Około godz. 
1.25 ratownicy wywieźli ostat-
nich górników na powierzchnię. 
Rannych przetransportowano do 
Centrum Leczenia Oparzeń w 
Siemianowicach Śląskich, szpi-
tala św. Barbary w Sosnowcu i 

szpitala w Katowicach-Murckach. 
Do tej pory nie odnaleziono jed-
nego górnika. Akcja ratunkowa 
na razie została wstrzymana ze 
względu na panujące w kopalni 
bardzo wysokie temperatury i 
duże zagrożenie metanowe. Jak 
wynika z informacji podawanych 
przez media pożar w zrobach 
trwał już od piątku 3 paździer-
nika. Mimo to nie przerwano 
wydobycia węgla. Śledztwo 
w sprawie przyczyn wybuchu 
metanu wszczęła Prokuratora 
Okręgowa w Katowicach. 

Proces przechodzenia pracowników do KHW nie został jeszcze zakończony

Złe zarządzanie powodem 
kłopotów JSW 

Foto: edytor.net/Michał Trojanowski

Foto: TŚD
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Po 1750 zł brutto jednora-
zowej nagrody otrzymają w 
listopadzie pracownicy JSW 
Koks. To jeden z efektów 
porozumienia zawartego 30 
września pomiędzy praco-
dawcą a Solidarnością w JSW 
Koks. Strony uzgodniły też, że 
przystąpią do wypracowania 
jednolitego układu zbioro-
wego pracy dla całej grupy. 
Porozumienie doprowadziło 
do zawieszenia sporu zbioro-
wego w Koksowni Przyjaźń w 
Dąbrowie Górniczej, będącej 
częścią JSW Koks.

Powodem trwające-
go od czterech miesięcy 
sporu zbiorowego w dą-
browskiej  f i rmie było
m.in. wypowiedzenie przez 
pracodawcę układu zbioro-
wego pracy, zamiar pozbawie-
nia załogi wielu uprawnień 
oraz niewypłacenie pracow-
nikom nagród z zysku za 
2013 rok i premii za pierwszy 

kwartał tego roku. – To był 
długi spór, ale na szczęście 
w ciężkie mediacje włączyli 
się świetni negocjatorzy. Z 
ich pomocą wypracowy-
waliśmy kompromisowe 
rozwiązania. W rezultacie 
wywalczyliśmy pieniądze 
dla ludzi z całej grupy JSW 
Koks i ustaliliśmy termin 
negocjacji nad pakietem 
gwarancji socjalnych oraz 
nowym, jednolitym dla 
pracowników obu zakła-
dów układem zbiorowym 
pracy – informuje Zenon 
Fiuk, przewodniczący Soli-
darności w JSW Koks.

Do 30 listopada 2016 roku 
związkowcy zawiesili żądania 
sporu zbiorowego dotyczące 
zawarcia pakietu gwarancji 
socjalnych, a pracodawca zo-
bowiązał się, że w tym okresie 
nie będzie wypowiadał pra-
cownikom umów o pracę z 
przyczyn leżących po jego 

stronie. – Mamy blisko dwa 
lata na wypracowanie tych 
dokumentów. Nowy ZUZP 
będziemy tworzyć na bazie 
układu obowiązującego w 
zabrzańskiej koksowni do 

2021 roku, ale oprócz zapisów 
w nim zawartych, zamierza-
my wprowadzić do niego 
wiele innych, korzystnych 
dla załóg obu zakładów – za-
powiada Fiuk.

Koksownia Przyjaźń w 
Dąbrowie Górniczej i Kom-
binat Koksochemiczny w 
Zabrzu zatrudniają blisko 
2,6 tys. pracowników.
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Czas zawalczyć 
o wyższe płace
» SOLIDARNOŚĆ Z YAZAKI Automotive 
Products Poland w Mikołowie wezwała 
pracodawcę do niezwłocznego rozpoczęcia 
negocjacji na temat wzrostu wynagrodzeń w 
2015 roku. Związkowcy żądają m.in. 500 zł 
brutto podwyżki płac dla wszystkich pracow-
ników oraz połączenia i zwiększenia do 400 
zł premii zadaniowej i frekwencyjnej. 
– Postulaty zgłosiliśmy najszybciej jak to 
było możliwe, bo już drugiego dnia po upły-
wie terminu, który określony został w kończą-
cym spór zbiorowy porozumieniu płacowym 
z 1 sierpnia 2013 roku. Jesteśmy przekonani, 
że obecna dobra kondycja fi rmy pozwala na 
ponowne podwyżki zarobków pracowników 
– informuje Katarzyna Grabowska, przewod-
nicząca Solidarności w Yazaki.
Przewodnicząca podkreśla, że wywalczony 
w ubiegłym roku przez Solidarność wzrost 
wynagrodzeń i wyższe premie dla załogi 
były dla pracowników dobrą zachętą do 
zapisywania się do związku. 
– Tylko w ciągu roku uzwiązkowienie wzro-
sło nam o blisko 100 proc., a wiadomo, 
że dla pracodawcy liczebność związku jest 
podstawowym wyznacznikiem siły organi-
zacji. Wielu ludzi doceniło nasze starania. 
Przekonali się, że u nas związkowa składka 
to nie talon na paczkę, ale pewna inwesty-
cja w wyższe zarobki, lepsze warunki pracy 
i ochronę prawną. Przecież wywalczone 
przez nas podwyżki co roku kilkakrotnie 
przewyższają zainwestowane składki – 
przekonuje Katarzyna Grabowska.
Załoga Yazaki Automtive Poland liczy blisko 
1800 pracowników. Ponad 600 z nich na-
leży do Solidarności.

Podwyżki w urzędzie 
i w ośrodku
» OD 180 DO 200 ZŁ BRUTTO podwyż-
ki do pensji zasadniczej otrzymali z wyrów-
naniem od lipca pracownicy Urzędu Gminy 
w Gierałtowicach. O 150 zł brutto z wyrów-
naniem od maja wzrosły wynagrodzenia 
zasadnicze pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wielowsi. Podwyżki dla pra-
cowników z obu instytucji zagwarantowa-
ne zostały w porozumieniach płacowych 
zawartych pod koniec września pomiędzy 
ich pracodawcami a Solidarnością ze Staro-
stwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 
Ta organizacja zasięgiem swojego działania 
obejmuje pracowników Urzędu Gminy w 
Gierałtowcach i OPS w Wielowsi. 
– Bardzo trudne negocjacje były zwłasz-
cza w OPS w Wielowsi. Pracowników 
tego ośrodka objęliśmy naszą działalnoś-
cią dopiero na początku tego roku. Dla 
pracodawcy negocjacje z nami były nową 
sytuacją. Początkowo nie chciał uznać na-
szych uprawnień i możliwości. Musieliśmy 
interweniować u wójta – informuje Elżbieta 
Susek, przewodnicząca związku w Staro-
stwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. 
Przewodnicząca podkreśla, że z podwyżek 
płac pracownicy obu placówek są bardzo 
zadowoleni. Dla zatrudnionych w OPS w 
Wielowsi to pierwszy od lat wzrost wyna-
grodzeń. Podwyżki dla pracowników Urzę-
du Gminy w Gierałtowicach są już kolejny-
mi wynegocjowanymi w ostatnich latach 
przez związkowców. 
– Mamy ogromną satysfakcję, bo po raz 
kolejny udowodniliśmy, że w rozmowach pła-
cowych jesteśmy merytorycznymi i skutecz-
nymi partnerami. Myślę, że pracownicy to 
doceniają, bo wciąż zapisują się do naszego 
związku – mówi Elżbieta Susek. 
W Urzędzie Gminy w Gierałtowicach pracuje 
około 70 osób. OPS w Wielowsi zatrudnia
 11 pracowników. 

OPRAC. BEA
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Jeżeli decyzja dotycząca 
podwozi do Krabów 
będzie niekorzystna, 
rozpoczynamy akcję 
protestacyjną. Tutaj 

chodzi przecież o wydat-
kowanie publicznych środ-
ków. Powinny one trafi ać do 
polskich zakładów, tworzyć 
miejsca pracy w naszym 
kraju, a nie być transfero-
wane za granicę – mówi 
Zdzisław Goliszewski, prze-
wodniczący Solidarności w 
ZM Bumar-Łabędy. 

Nadzieja zbrojeniówki
Samobieżne armatohaubice 
Krab kalibru 155 mm należą 
do światowej czołówki tego 
typu konstrukcji. Są fi larem 
wartego 500 mln zł progra-
mu „Regina”, który zakłada 
doposażenie polskiej armii 
najpierw o 8, a następnie 
o kolejne 16 armatohaubic 
oraz kilkadziesiąt wozów 
dowodzenia oraz pojazdów 
technicznych. To jednak nie 
koniec. Zgodnie z założeniami 
przyjętego przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej Planu 
Modernizacji Technicznej 
Sił Zbrojnych do końca 2025 
roku w polskiej armii miało-
by funkcjonować 5 w pełni 
wyposażonych dywizjonów 
dział Krab. Łącznie daje to 
120 armatohaubic.

Głównym wykonawcą 
Krabów jest Huta Stalowa 
Wola, jednak produkcję pod-
wozi do tych pojazdów po-
wierzono Bumarowi-Łabędy. 
Dla gliwickiego zakładu tak 
duże zamówienie byłoby 
szansą na odbicie się od dna 

po chudych latach oraz na 
normalne funkcjonowa-
nie do czasu uruchomienia 
produkcji nowego polskie-
go czołgu PL-01, co według 
zapowiedzi ma nastąpić za 
kilka lat. 

Kłopoty zamiast produkcji
Produkcję Krabów od po-
czątku prześladuje jednak 
pech. W ubiegłym roku wy-
szło na jaw, że w kadłubach 
pierwszych 8 armatohaubic 
przekazanych armii w celu 
wykonania testów wykryto 
mikropęknięcia. Gdy w me-
diach pojawiły się informacje 
na ten temat, prezesi HSW 
i Bumaru-Łabędy zaczęli 

nawzajem obarczać się winą 
za powstanie usterki. Wadę 
usunięto, ale ostatnio pojawił 
się nowy problem. Okazało 
się, że silnik zamontowany 
w pojazdach przegrzewa się 
podczas skrajnie intensyw-
nej pracy. – Wszyscy zain-
teresowani od dawna znali 
parametry tych silników. Z 
naszych informacji wynika, 
że problem z jednostką na-
pędową wystąpił w testach 
polegających na nieprze-
rwanej jeździe przez ok. 800 
km. Oczywiste jest przecież, 
że haubica samobieżna nie 
jest przeznaczona do takich 
zadań i nigdy nie będzie po-
konywać takich odległości w 

warunkach polowych – wska-
zuje Goliszewski. Podkreśla 
ponadto, że mankament 
można naprawić w stosun-
kowo krótkim czasie. – Jest to 
kwestia zastosowania innego 
układu chłodzenia. Posiadamy 
też zupełnie inną jednostkę 
napędową, którą można by 
z powodzeniem zastosować 
w Krabach, gdyby armia wy-
dała na to zgodę – zaznacza 
przewodniczący. 

Miliony za granicę?
Nie wiadomo jednak, czy 
Bumar-Łabędy nie straci 
zlecenia na podwozia do 
Krabów. Z medialnych do-
niesień wynika, że Huta Sta-

lowa Wola dostała zielone 
światło na zakup podwozi 
za granicą. Jeżeli tak się 
stanie, kolejne dziesiątki 
milionów złotych zamiast 
trafi ć do polskiego przemy-
słu zbrojeniowego, zasilą za-
graniczne przedsiębiorstwa. 
– Co więcej, zakup nowego 
podwozia wcale nie oznacza, 
że Kraby szybciej trafi ą do 
armii. To nie będzie przecież 
podwozie produkowane dla 
tej jednostki. Będzie musia-
ło być przerabiane, a wtedy 
będzie również musiało 
przejść wszystkie próby i 
testy. To zajmie znacznie 
więcej czasu, niż poprawienie 
chłodzenia silnika w obec-
nym podwoziu – wyjaśnia 
Zdzisław Goliszewski. 

Decyzja dotycząca tego, 
gdzie będą produkowane 
podwozia do Krabów, za-
padnie najprawdopodobniej 
w ciągu najbliższych kilku 
tygodni. – Otrzymaliśmy z 
MON informację, że HSW ma 
trzy warianty rozwiązania tej 
kwestii. Nie wiemy jednak, 
czy nasz zakład występuje 
w którymkolwiek z nich – 
mówi przewodniczący „S” 
w ZM Bumar-Łabędy.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach zapadnie ostateczna decyzja dotycząca 
lokalizacji produkcji podwozi do haubicoarmat Krab dla polskiej armii. Będą one wytwarzane 
w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy lub zostaną zakupione za granicą. Dla gliwickiego zakładu 
utrata tego zlecenia oznaczać będzie spore kłopoty.

Miliony zamiast do Łabęd trafi ą za granicę?

Armatohaubice Krab kalibru 155 mm należą do światowej czołówki tego typu konstrukcji

Jeżeli decyzja 
dotycząca 
Krabów będzie 
niekorzystna, 
rozpoczniemy 
protesty – zapowiada 
Zdzisław Goliszewski.
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Porozumienie płacowe zawarte w JSW Koks zawiesza spór zbiorowy w Koksowni Przyjaźń

Nagrody i gwarancje pracy w JSW Koks

Foto: TŚD
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15 października o godz. 
12.00 w Bytomiu odbędzie 
się uroczystość odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej ko-
biety internowane w tym 
mieście w stanie wojennym. 
Tablica wmurowana została 
na budynku byłego Ośrodka 
Doskonalenia Kadr Urzędu 
Wojewódzkiego, który przed 
laty był ośrodkiem ich od-
osobnienia. Dziś funkcjonuje 
tam Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej „Wędrowiec”. 

Decyzję o uhonorowaniu 
internowanych kobiet podję-
ło Towarzystwo Miłośników 
Bytomia. 

 – Wielu mieszkańców 
Bytomia nie wie, że w1982 
roku w mieście funkcjono-
wał obóz internowania dla 
kobiet. To był jeden z czte-
rech ośrodków ich odosob-
nienia w PRL. W okresie od 
7 kwietnia do 24 lipca 1982 
roku przebywało w nim 
ponad 50 kobiet. Uznaliśmy, 
że tablica najlepiej będzie 
przypominać te coraz mniej 

znane fakty i upamiętniać 
internowane kobiety – mówi 
Jan Michura, członek Towa-
rzystwa Miłośników Bytomia 
i związkowiec z bytomskiej 
Solidarności.

Tablicę zaprojektował i 
wykonał artysta rzeźbiarz 
Stanisław Pietrusa. Umieszczo-
ny na niej napis głosi: „Odda-
ne sprawie wolnej Ojczyzny, 
odważne, mądre.” 

Na uroczystości jej odsło-
nięcia zaproszone zostały 
m.in. internowane kobie-
ty oraz obozowi kapelani: 
ówczesny bytomski dzie-
kan ks. Hubert Kowol i ks. 
Hubert Bednorz, były pro-
boszcz miechowickiej pa-
rafii  . Przy ich okazji odbę-
dzie się również promocja 
okolicznościowej publikacji 
pt. „Wspomnienia z okresu 
stanu wojennego o obozie 
dla internowanych kobiet 
w Bytomiu-Miechowicach”, 
zawierająca m.in. wspomnie-
nia więzionych kobiet. 

BEA

Karol Ciszek, 
CDO24

P
racownik, do które-
go mają zastosowa-
nie przepisy Kodeksu 
pracy, ponosi wobec 
pracodawcy tzw. od-

powiedzialność porządkową 
za naruszenie obowiązków 
pracowniczych. Za naruszenie 
obowiązków pracowniczych, 
w zależności od rodzaju naru-
szenia, pracownik może być 
ukarany karami porządkowymi 
upomnienia, nagany lub karą 
pieniężną. 

Karę upomnienia i nagany 
pracodawca może nałożyć za:
–  nieprzestrzeganie ustalo-

nej organizacji i porządku 
pracy, 

–  nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy lub przepisów prze-
ciwpożarowych

–  nieprzestrzeganie przyjęte-
go sposobu potwierdzania 
przybycia i obecności w pracy 
oraz usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy,

–  opuszczenie pracy bez uspra-
wiedliwienia,

–  stawienie się do pracy w stanie 
nietrzeźwości lub spożywanie 
alkoholu w czasie pracy.
Ponadto za nieprzestrzeganie 

przez pracownika przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
lub przepisów przeciwpożaro-
wych, za opuszczenie pracy bez 

usprawiedliwienia, stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości 
lub spożywanie alkoholu w cza-
sie pracy pracownik może być 
ukarany karą pieniężną. 

Kara pieniężna za jedno na-
ruszenie obowiązków pracowni-
czych, jak i za każdy dzień nie-
usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy, nie może być wyższa od 
jednodniowego wynagrodzenia 
pracownika, a łącznie kary pie-
niężne nie mogą przewyższać 
dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do 
wypłaty, po dokonaniu potrąceń 
dokonanych na podstawie tytu-
łów wykonawczych (alimenty, 
zadłużenie niealimentacyjne) 
oraz zaliczek pieniężnych udzie-
lonych pracownikowi. Środki z 
tytułu kar pieniężnych powinny 
być przeznaczane na poprawę 
warunków bezpieczeństwa i 
higieny pracy.

Pracodawca może nałożyć 
karę porządkową jedynie w 
terminie 3 miesięcy od dopusz-
czenia się przez pracownika 
naruszenia i nie później niż w 
terminie 2 tygodni od powzię-
cia wiadomości o naruszeniu 
obowiązku pracowniczego. 
Pracodawca przed nałożeniem 
kary ma obowiązek wysłuchać 
pracownika. W przypadku 
nieobecności pracownika w 
pracy w chwili powzięcia przez 

pracodawcę informacji o naru-
szeniu, bieg dwutygodniowego 
terminu nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zwieszeniu 
do dnia stawienia się pracow-
nika w pracy. O nałożeniu kary 
zawiadamia się pracownika na 
piśmie, informując o narusze-
niu i jego dacie oraz prawie, 
sposobie i terminie wniesienia 
sprzeciwu od nałożenia kary. 
Odpis zawiadomienia składa się 
do akt osobowych pracownika. 
Jeżeli nałożenie kary nastąpiło z 
naruszeniem przepisów prawa, 
pracownik może w terminie 7 
dni od dnia zawiadomienia o 
ukaraniu wnieść sprzeciw. Pra-
codawca rozpatruje sprzeciw 
po rozpatrzeniu stanowiska 
reprezentującej pracownika 
zakładowej organizacji związ-
kowej. Jeżeli pracodawca nie 
odrzuci sprzeciwu w terminie 
14 dni od dnia jego wniesie-
nia, sprzeciw traktuje się jako 
uwzględniony. W przypadku 
odrzucenia sprzeciwu pracow-
nik może w terminie 14 dni od 
zawiadomienia go o odrzuceniu 
sprzeciwu, wystąpić do sądu 
pracy o uchylenie kary. 

Karę uważa się za niebyłą, a 
odpis zawiadomienia o ukaraniu 
usuwa się z akt osobowych pra-
cownika po roku nienagannej 
pracy oraz w przypadku uwzględ-
nienia sprzeciwu lub wydania 

przez sąd pracy orzeczenia o 
uchyleniu kary. Pracodawca 
może jednak z własnej inicja-
tywy lub na wniosek reprezen-
tującej pracownika zakładowej 
organizacji związkowej, uznać 
karę za niebyłą przed upływem 
rocznego terminu. 

Informujemy, że powyższy ar-
tykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę pa-
miętać, że ze względu na długość 
opracowania artykuł dostarcza je-
dynie informacji ogólnych, które w 
konkretnym przypadku nie mogą 
zastąpić porady prawnej.

Proszę pamiętać, że osoby posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
zawsze mogą zasięgnąć dodatko-
wych informacji w departamencie 
prawnym CDO24 pod numerem 
telefonu 801 003 138 (lub 32 44 
57 822), który działa codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe osoby 
zainteresowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Masz pytanie do prawnika? 
Napisz do nas: gazeta@cdo24.
pl. Odpowiedzi na najciekaw-
sze i najczęściej pojawiające 
się Państwa pytania, będzie-
my zamieszczali w naszych 
artykułach.

Odpowiedzialność 
porządkowa pracowników

Hołd dla internowanych

Msza św. za Grażynę Zarembę
10 października o godz. 18.00 w kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Katowicach Brynowie odprawiona 
zostanie uroczysta msza św. przez wstawiennictwo błogosławio-
nego ks. Jerzego Popiełuszki w intencji Ojczyzny oraz w intencji 
śp. Grażyny Zaremby od przyjaciół z Solidarności Regionu Śląsko- 
Dąbrowskiego. 

Foto: TŚD
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» BOA,W DODATKU TĘ-
CZOWY, siał grozę na osied-
lowym trawniku w Żorach. 
Jak poinformował Dziennik 
Zachodni gad pełzał w oko-
licy placu zabaw. Najpierw 
interweniowała policja, ale 
osobnik wił się i nie chciał się 
wylegitymować. Wezwano więc 
straż pożarną, ale na szczęście 
nic nie trzeba było gasić. W 
końcu przyjechał właściciel 
pobliskiego sklepu zoologicz-
nego i zapuszkował tęczowego 
dusiciela w terrarium. Dobrze, 
że to było w Żorach, bo gdyby 
rzecz działa się w Warszawie, to 
właściciela „zoologa” okrzyk-
nięto by homofobem.

» TĘCZOWY GAD MIAŁ 
PECHA, bo jego historię „przy-
kryło” exposé premier Kopacz. 
Ale nie sama treść exposé, tylko 
to, co działo przed, w trakcie i 
po. Przez kilka dni komenta-
torzy podniecali się uściskiem 
dłoni, jakie wymienili Kaczafi  
z Donaldinho. Nie rozumiemy 
tego podniecenia, wszak każ-
demu z nas zdarza się, w imię 
konwenansów, wymienić uścisk 
dłoni z kimś, kogo nie lubimy, 
powiedzieć „dzień dobry” 
upierdliwemu sąsiadowi, itd. 
Więc o co ten hałas? 

» BO TO MIAŁ BYĆ TAKI 
– wicie, rozumicie – piarowy 
chłyt. Nowa premier wyzywa 
Donka i Kaczafi ego do uścisku 
dłoni, Kaczafi  nie podaje i się 
obraża, albo jeszcze lepiej – 
odcina dłoń Donka maczetą i 
mamy, panie, wybory wygrane. 
Nic takiego się nie stało, ale co 
tam rzeczywistość. Opozycyjni 
komentatorzy zachwycają się, 
że Jarek nie dał się wpuścić 
w kanał i uścisnął dłoń tego 
Tuska. Prorządowi komentato-
rzy zachwycają się, że Kopacz 
taki fajny numer wywinęła, bo 
ten Kaczyński był zmuszony 
ściskać dłoń Donalda. Wielka 
polityka, opiniotwórcze dzien-
nikarstwo pełną, za przepro-
szeniem, gębą.

» BYŁA TEŻ DRUGA HI-
STORIA związana z exposé, 
choć oczywiście nie z jego 

treścią. Obecność na sali sej-
mowej posła, który kilka mie-
sięcy temu zapowiedział, że 
złoży mandat. Chodzi, cyka, 
czy jak tam wolicie, o ministra 
Sławomira Nowaka. Facet, jak 
na polityka rządzącej partii 
przystało, dotrzymał słowa na 
swój sposób. Wszak obiecuje 
się po to, żeby obiecywać, a 
nie po to, żeby obietnice speł-
niać. Wie to każde dziecko, 
które w wieku 6 lat zostało 
zmuszone do korzystania z w 
pełni przystosowanej do jego 
potrzeb publicznej placówki 
oświatowej. Ani ona nie jest 
w pełni przystosowana do 
jego potrzeb, ani oświatowa. 
Tylko jedno się zgadza. To 
placówka publiczna.

» ALE TO, ŻE NOWAK ROBI 
ZE SWOJEJ GĘBY cholewę, 
nie było wątkiem wiodącym. 
Portale i gazety skupiły się na 
tym, że facet zapuścił brodę. 
Część sugerowała, że kolo 
zmienił wizerunek, bo nie 
chce być rozpoznany jako 
ten od zegarków. Część bez-
czelnie wciskała kit, że facet 
wrócił dla dobra nas wszyst-
kich, wszak jest fachowcem, 
którego porad potrzebowa-

ła nowa pani premier. Ale 
najważniejsza była broda. 
Fajna, fantastyczna, cool. O 
brodzie piszcie, a nie snujcie 
dyrdymały o honorze, wsty-
dzie czy przyzwoitości. Kto 
nie był dzieckiem pierwszo-
komunijnym i nie otrzymał 
w prezencie zegarka, niech 
pierwszy rzuci kamień.

» PAMIĘTACIE TZW. 
AFERĘ TAŚMOWĄ, która 
miała wstrząsnąć rządzącym 
establishmentem? Okazuje 
się, że wcale nie wstrząsnęła. 
Pamiętacie, że były premier 
Tusk obiecywał, że owa afera 
zostanie wyjaśniona do końca 
września? Zapomnieliście? I o 
to chodziło. Zbiorowa amne-
zja to jest to, co politycy lubią 
najbardziej. Niech się ludzie 
zajmują tym, co ważne. Na 
przykład, że świnia narobiła na 
telewizyjnej scenie, że Nowak 
zapuścił brodę i że rolnik szuka 
żony, hejże, hejże, hejże ha, 
rolnik szuka żony. 

» W TEN CHYTRY SPOSÓB 
przeszliśmy do tzw. ludowców, 
czyli ugrupowania niedużego, 
ale sprawnie odnajdującego 
się w różnych konfi guracjach 

i politycznych, i biznesowych. 
Ale nie będziemy pisać o unij-
nych dopłatach do mleka czy 
serka. To uboczna działalność 
ludowych speców od gospo-
darki, górnictwa, energetyki i 
dobrze płatnych posad. Przy-
wołamy tylko wypowiedź 
złotoustego wicepremiera 
Piechocińskiego sprzed paru 
dni. „Byliśmy w rządzie Do-
nalda Tuska, jesteśmy w rzą-
dzie Ewy Kopacz i zrobimy 
wszystko, żeby po wyborach 
w 2015 roku być w rządzie”. 
Hejże, hejże, hejże ha, żeby 
znów być w rządzie.

»  W I C E P R E M I E R  Z 
NIESPOTYKANĄ w jego 
wydaniu zwięzłością opisał 
ideały swojej partii. I to powin-
no wystarczyć za pointę, ale 
piosenka z przedszkola wciąż 
nam w uszach wybrzmiewa. 
Pamiętacie, że kotek bierze 
myszkę, a myszka bierze serek? 
Nie pamiętacie? To przypomi-
namy i dodajemy, że ser zostaje 
w kole, bo nie umiał w szkole 
tabliczki mnożenia, ani podzie-
lenia. Koło się obraca, serek się 
przewraca, hejże, hejże, hejże 
ha, serek się przewraca. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI
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Koleżanka do koleżanki:
– Małżeństwo to ciekawa rzecz. 
Hajtają się kiciusie z misiami, 
a rozwodzą się krowy z bara-
nami... 

***
Znudzona żona, chcąc zwrócić 
na siebie uwagę, pyta uwodzi-
cielsko:
– Kochanie, co cię bardziej we 
mnie pociąga: moja błyskotliwa 
inteligencja czy moje powabne 
ciało?
– Twoje poczucie humoru – mruk-
nął mąż, zerkając znad gazety. 

***
Małżeństwo z czterdziestolet-
nim stażem leży sobie w łóżku 
tyłem do siebie i nagle odzywa 
się żona:
– Zygmunt, a pamiętasz, jak za 

młodu to mnie przed snem za 
rękę trzymałeś?
Wkurzony Zyga się odwraca i 
chwyta żonę za rękę. Potrzymał 
chwilkę i się odwrócił, na co 
żona znowu:
– A pamiętasz, jak mnie przed 
snem w policzek całowałeś?
Mąż już porządnie zdenerwowa-
ny odwraca się, cmoka żonę w 
policzek i z powrotem na drugi 
boczek.
– Zygmunt, a pamiętasz, jak 
mnie na dobranoc zawsze w 
uszko kąsałeś?
Facet wkurzony na maksa wstaje 
z łóżka...
– Zyguś, a ty gdzie się wybie-
rasz?!
A ten warczy:
– Po zęby!

Żona wściekła na męża dzwoni 
na jego komórkę:
– Gdzie ty się szwędasz?
On na to spokojnie:
– Kochanie, czy pamiętasz ten 
sklep jubilerski, w którym ci się 
podobał ten złoty naszyjnik z 
perełką?
– Ależ oczywiście misiu – spusz-
cza z tonu żona.
– No to jestem w knajpie obok.

***
Wściekły mąż wpada do domu i 
mówi do żony:
– Wiesz co, ten facet spod piąt-
ki spał już z prawie ze wszystki-
mi kobietami z naszego bloku, 
oprócz jednej.
Żona po chwili zastanowienia:
– Hmm... to musi być ta Kowal-
ska spod trójki...

Siedzą dwaj kolesie przy piwie. 
Po trzeciej kolejce jeden za-
uważa:
– Coś masz stary nietęgą 
minę...
– Aż w mordę... Wczoraj wieczo-
rem wróciłem do chaty, a koszula 
cała w szmince...
– Żonka ci pewnie żyć nie 
daje?
– A żebyś wiedział – marudzi 
wciąż: „kup mi taka szminkę, 
kup...”

***
Mężczyzna mając 20 lat kocha 
wszystkie kobiety.
Mając 30 lat kocha już tylko 
jedną.
Mając 40 lat kocha znowu wszyst-
kie...
...oprócz tej jednej.

ROZBAWIŁO nas to

Aktualna oferta stacjonarnych szkoleń 
organizowanych przez Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność 
w II półroczu 2014 roku.

PAŹDZIERNIK
13-14 października: Zagadnienia statutowe i organizacyjne 
dla skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)
13-14 października: Przywództwo w organizacji związkowej 
(sala 235)
16-17 października: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
20-21 października: Podstawy prawa pracy (sala 108)
22-23 października: Zagadnienia statutowo-organizacyjne 
dla skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)
27-28 października: Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej (sala 108)
27-28 października: Rokowania zbiorowe (sala 235)
29-30 października: Podstawy prawa pracy (sala 108)

LISTOPAD
3-4 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
6-7 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
13-14 listopada: Ogólnozwiązkowe (sala 108)
17-18 listopada: Rachunkowość i podatki podstawowej 
jednostki organizacyjnej (sala 108)
17-18 listopada: Rokowania zbiorowe (sala 235)
20-21 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
24-25 listopada: Podstawy prawa pracy (sala 108)
27-28 listopada: Zagadnienia statutowo-organizacyjne dla 
skarbników i komisji rewizyjnych (sala 108)
 
Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie ZR w Katowicach. 
Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 8:30 (jedynie szkolenie 
SIP o godzinie 9:00). Za szkolenia stacjonarne nie pobieramy 
opłat.

Oferta szkoleniowa 2014
Komunikat

Pilny komunikat w 
sprawie badań GUS
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z 
dnia 30 września 2014 roku (pozycja nr 1307) Rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 
2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, 
objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzo-
rów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stoso-
wanych w badaniach statystycznych ustalonych w 
programie badań statystycznych statystyki publicz-
nej na rok 2014, które weszło w życie po upływie 3 
dni od dnia ogłoszenia, tj. 3 października 2014 roku,
informujemy wszystkie struktury związku 
NSZZ Solidarność o obowiązku udziału w 
badaniach statystycznych.

Obowiązek ten wynika z art. 30 pkt 3 Ustawy o 
statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku 
(Dz.U.z 2012r, poz.591 z późn. zm.) oraz rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 roku 
w sprawie programu badań statystycznych statysty-
ki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2013 poz.1159  z 
późn. zm.).

W związku z powyższym zwracamy się do 
wszystkich struktur związku NSZZ Solidarność 
o wypełnienie formularza SOF-2 „Sprawozda-
nie o działalności związków zawodowych” i 
wysłanie go do GUS drogą elektroniczną lub 
w wersji papierowej do dnia 17 października 
2014 roku, zgodnie z otrzymaną przez Pań-
stwa z GUS informacją o sposobie wypełnia-
nia SOF-2.

Jednocześnie informujemy, że Biuro Ekonomicz-
no-Prawne Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność w Katowicach udziela wyjaśnień w 
sprawie wypełniania formularza SOF-2 pod numerem 
telefonu 32 253 75 08. Koordynatorem działań w tej 
sprawie jest Tadeusz Skowroński (pok.114).

BIURO EKONOMICZNO-PRAWNE ZR

Komunikat


