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Będę walczył o polskie górnictwo. Zawsze, kiedy będę widział, że są prowadzone działania, które mogłyby 
zaszkodzić Śląskowi i górnictwu, będę zabierał głos – powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości 
35. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Nie ma odnowy bez Solidarności
P

rezydent wskazał, 
że Polska powinna 
bronić węgla na arenie 
międzynarodowej, 
zwłaszcza w kontek-

ście polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej zmierzającej do 
dekarbonizacji gospodarek 
państw członkowskich. – Różne 
kraje mają w tej wielkiej prze-
strzeni energetycznej, biznesowej 
różne interesy. Ale my, Polacy 
też mamy tam swoje interesy, 
a węgla mamy do wydobycia 
jeszcze na 200 lat. Być może 
nie będą nas mile witać na 
niektórych europejskich salo-
nach, ale pamiętajmy o tym, 
że musimy myśleć o swoich 
interesach. Nawet jeżeli będą 
nas krytykowali – zaznaczył 
Andrzej Duda.

W przemówieniu wygło-
szonym pod pomnikiem Poro-
zumienia Jastrzębskiego prezy-
dent Duda podkreślił wagę 
tego dokumentu w kontekście 
przemian demokratycznych 
w naszym kraju i oddał hołd 
uczestnikom strajków na Śląsku 
w 1980 roku. – Tu podpisano 
porozumienie, dzięki któremu 
powstała Solidarność. Bo nie 
byłoby zwycięskiego Sierpnia, 
gdyby Wybrzeże nie zostało 
poparte przez Śląsk. Nie byłoby, 
bo Śląsk miał i ma wielką siłę 
w Rzeczpospolitej – zaznaczył 
prezydent RP.

Andrzej Duda wskazał, że 
również we współczesnych 
realiach przedstawiciele władzy  
powinni się liczyć ze zdaniem 
NSZZ Solidarność w ważnych 
dla społeczeństwa sprawach. 
– Największy związek zawodowy 

w Polsce ma prawo napominać 
rządzących, kiedy widzi, że w 
kraju źle się dzieje, a prawa 
pracownicze nie są szanowane. 
To prawo demokracji, o które 
walczono w latach 80. –  o wolne 
związki zawodowe, takie, które 
zabierają głos – powiedział 
prezydent.

Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda powiedział podczas 
uroczystości w Jastrzębiu-Zdroju, 

że obowiązkiem Solidarności 
jest doprowadzenie do reali-
zacji postulatów zgłoszonych 
podczas strajków w 1980 roku. 
– Pamiętamy o tych wspaniałych 
ludziach o bohaterach, którzy 
wywalczyli nam wolność. 
Kolejne pokolenia solidarności 
muszą dokończyć i zrealizować 
ich testament. Abyśmy żyli w 
kraju, w którym pracownik 
jest szanowany, w którym 
panują wysokie standardy 

pracy. Solidarność upomina się 
o prawa pracownicze, o ludzką 
godność i to będziemy robili 
czy się to komuś podoba, czy 
nie – zaznaczył przewodniczący 
Komisji Krajowej.

O roli Solidarności w 35 lat 
po podpisaniu Porozumień 
Sierpniowych mówił również 
metropolita katowicki abp 
Wiktor Skworc w homilii wygło-
szonej podczas koncelebrowanej 
mszy świętej w kościele pw. 

Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, 
która poprzedziła uroczystości 
pod pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego. Abp Skworc 
podkreślił, że Solidarność jest 
ciągle zadaniem do podjęcia 
i zrealizowania. Metropolita 
katowicki zaznaczył, że Polska 
potrzebuje ludzi solidarnych, bo 
potrzebuje gruntownej odnowy 
moralnej. – W przeszłości woła-
liśmy „Nie ma wolności bez 

solidarności”, a potem „Nie ma 
solidarności bez miłości” – teraz, 
w kontekście powszechnego 
wołania o odnowę Rzeczpo-
spolitej, trzeba wołać: „Nie ma 
odnowy bez solidarności!”. Tej 
społecznej i instytucjonalnej 
– dodał abp Skworc.

W homilii abp Wiktor Skworc 
mówił również o obecnej sytu-
acji w górnictwie. Metropo-
lita zaapelował o wypełnienie 
zapisów porozumienia zawartego 
między górniczymi związkami 
zawodowymi i stroną rządową 
w styczniu 2015 roku. – Umów 
trzeba dotrzymywać, umowy 
trzeba realizować, bo inaczej 
traci się wiarygodność. Wyra-
żamy nadzieję, że porozumienie 
miedzy rządem a stroną związ-
kową, zostanie zrealizowane, a 
problemy górnictwa rozwiązane, 
bo przecież nie dotyczą tylko 
węgla, ale przede wszystkim 
tysięcy górników i ich rodzin 
– podkreślił arcybiskup. 

W obchodach 35. rocznicy 
podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele krajowych 
i regionalnych struktur NSZZ 
Solidarność, parlamentarzyści i 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych. Obchody uświetniła 
obecność kompanii honorowej 
Wojska Polskiego. Po odegraniu 
hymnu państwowego przez 
wojskową orkiestrę i przemó-
wieniach prezydenta RP oraz 
przewodniczącego Komisji 
Krajowej Solidarności, uczest-
nicy uroczystości złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Porozumienia 
Jastrzębskiego.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Protest przed siedzibą Tauron Polska Energia
2,5 tys. osób ze spółek należą-
cych do Tauron Polska Energia 
protestowało 4 września prze-
ciwko restrukturyzacji prowa-
dzącej do likwidacji miejsc 
pracy i pogarszaniu sytuacji 
materialnej pracowników. 
Demonstracja przeprowadzona 
została przed siedzibą zarządu 
Grupy w Katowicach.

Podczas pikiety przewodni-
czący Regionalnego Sekretariatu 
Służb Publicznych NSZZ Soli-
darność Dariusz Gierek podkre-
ślił, że zarząd Tauron Polska 
Energia zapomina o swoich 
pracownikach. – Przyszliśmy 
przypomnieć, że istniejemy i 
nie jesteśmy tylko kosztem, 
ale pracownikami, którzy chcą 
normalnie pracować i godnie 
żyć – powiedział Dariusz Gierek. 

Dodał, że sprzeciw budzi wyda-
wanie ogromnych pieniędzy 
przez TPE na reklamy i sponso-
ring drużyn sportowych oraz 

instytucji kultury. – Miliony 
złotych są przekazywane na 
sponsoring, a pracownicy 
mają wypowiadane układy 

zbiorowe pracy i wprowadzane 
Programy Dobrowolnych 
Odejść – zaznaczył.

Tylko w spółkach Tauron 
Wytwarzanie i Tauron Dystry-
bucja w ciągu ostatnich 5 lat 
zatrudnienie zmniejszyło się 
ok 3 tys. ludzi.

Danuta Garbusińska z Soli-
darności z Tauron GZE przy-
pomniała, jak wyglądał proces 
restrukturyzacji jej zakładu. 
Jeszcze w latach 90. zatrudnio-
nychw nim  było przeszło 3600 
ludzi. – Przyszedł inwestor, 
zaczęto tworzyć spółki córki, 
do których przeniesiona została 
działalność pomocnicza wraz 
z pracownikami, ale z czasem 
wielu z nich straciło pracę. Te 
spółki nie dawały na rynku rady, 
miały zarządy, które musiały 

być dobrze wynagradzane, 
więc były dzielone i sprze-
dawane kolejnym spółkom 
– przypomniała Garbusińska. 
Podkreśliła, że podobny los 
może czekać inne fi rmy nale-
żące do TPE.

Uczestnicy demonstracji 
podkreślali, że redukcja zatrud-
nienia prowadzi do pogarszania 
warunków pracy i jakości 
usług świadczonych przez 
TPE. Pracownicy, którzy zostali 
mają coraz większy zakres 
obowiązków i odpowiedzial-
ności, ale ich wynagrodzenia 
stoją w miejscu.

Żaden z przedstawicieli 
zarządu TPE nie wyszedł do 
protestujących pracowników, 
ale delegację związkowców 
przyjęli prezes Dariusz Lubera 

i wiceprezes ds. ekonomiczno-
-finansowych Krzysztof 
Zawadzki, którzy odebrali 
petycję z postulatami i zobo-
wiązali się, że udzielą na nią 
odpowiedzi.

Znalazły się w niej żądania 
m.in. zaprzestania likwidacji 
miejsc pracy i zawarcia poro-
zumienia określającego zasady 
wzrostu wynagrodzeń, w tym 
zasadniczych na co najmniej 5 
lat oraz rozpoczęcia właściwego 
dialogu ze stroną społeczną. 
– W przypadku braku realizacji 
powyższych żądań związki 
zawodowe oraz pracownicy 
zmuszeni będą do podjęcia 
dalszych działań – do strajku 
generalnego włącznie – podkre-
ślili związkowcy.

AGA
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54,6 mld zł
tyle maksymalnie ma wynieść defi cyt 
fi nansów publicznych w 2016 roku 
zgodnie z przyjętym przez rząd wstępnym 
projektem ustawy budżetowej. Jeśli szacunki 
Ministerstwa Finansów się potwierdzą, 
będzie to największa dziura budżetowa w 
historii III RP. Resort fi nansów opracowując 
przyszłoroczne dochody budżetowe, 
optymistycznie założył, że PKB Polski 
wzrośnie w przyszłym roku o 3,8 proc., 
infl acja wyniesie 1,7 proc., a wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej zwiększą się 
nominalnie o 3,6 proc.

Protest w ZUS
» 4 WRZEŚNIA PRZED KANCELARIĄ PREZESA 
RADY MINISTRÓW protestowali pracownicy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, którzy domagali się odmrożenia 
wynagrodzeń oraz przestrzegania praw pracowniczych i 
związkowych przez zarząd fi rmy. Uczestnicy pikiety podkre-
ślali, że wynagrodzenia pracowników ZUS-u stoją w miejscu 
od kilku lat i są niewspółmierne do wykonywanej przez nich 
pracy. Na jednym z przyniesionych przez nich transparentów 
widniało hasło: „Życie na debecie pracownicy mają, a 
zarząd z prezesem pieniędzmi szastają”.
Przewodnicząca Solidarności w ZUS Regina Borkowska prze-
kazała podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Markowi Buciorowi petycję skierowaną do premier 
Ewy Kopacz. Związkowcy wezwali w niej szefową rządu do 
podjęcia zdecydowanych działań mających na celu poprawę 
sytuacji materialnej i warunków pracy pracowników ZUS. 
– Nasze dotychczasowe działania kierowane pod adresem 
zarządu zakładu, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministra Finansów pozostały bez echa – podkreślili związ-
kowcy w petycji do premier Kopacz.
Na liście zgłoszonych przez nich postulatów znalazło się 
m.in. odmrożenie wynagrodzeń i podwyżki w wysokości 600 
zł dla każdego pracownika ZUS, zaprzestanie łamania Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy, zaprzestanie zmuszania 
pracowników do wykonywania pracy po godzinach oraz 
wprowadzania ciągłych zmian w organizacji pracy, które 
utrudniają wykonywanie zadań i kontakt z klientem.

Premie w PSG
» JEDNORAZOWĄ PREMIĘ 1200 ZŁ BRUTTO 
otrzymają we wrześniu wszyscy pracownicy sześciu krajo-
wych oddziałów Polskiej Spółki Gazowniczej: w Zabrzu, 
Gdańsku, Poznaniu, w Warszawie, Tarnowie i  Wrocławiu. 
Dodatkowo w październiku w PSG wypłacona zostanie 
tzw. premia ruchoma. O jej wysokości dla poszczególnych 
pracowników decydować będą kierownicy działów.
W negocjacjach na temat podziału 26 mln zł z funduszu 
premiowego na II półrocze 2015 roku uczestniczyli przedstawi-
ciele działających w spółce związków zawodowych. – Fundusz 
premiowy podzielony został na ponad 10 tys. pracowników 
PSG. Na każdego z nich przypadło 2400 zł brutto. 10 września 
wszyscy z automatu dostaną 1200 zł brutto. Miesiąc później 
z pozostałych pieniędzy zostaną im wypłacane tzw. premie 
ruchome. Ale te bonusy uzależnione będą od ich aktywności w 
pracy. Ocenią ją ich kierownicy – wyjaśnia Beata Pawlikowska, 
przewodnicząca Solidarności w PSG w Zabrzu.
To już druga premia, jaką pracownicy PSG otrzymali w 
ciągu ostatnich trzech miesięcy. W czerwcu każdy z nich 
dostał 2,5 tys. zł  brutto nagrody rocznej. O jej wypłatę 
upomniała się strona związkowa. Zawarte wówczas poro-
zumienie gwarantuje też załogom PSG wypłatę premii na 
Boże Narodzenie na kwotę 1350 zł brutto.
Od stycznia 2016 roku w PSG zmienią się obowiązujące 
dotąd  zasady wypłacania premii. – Przy okazji podziału 
premii podpisaliśmy z pracodawcą nowy regulamin 
nagradzania i premiowania, który będzie obowiązywać od 
początku przyszłego roku. Zgodnie z nim monterzy będą 
otrzymywać premie kwartalne, a specjaliści i kierownicy 
premie półroczne – informuje przewodnicząca.

AGA, BEA

KRÓTKO

O
bywatel to takie upierdliwe stwo-
rzenie, które twierdzi, że ma jakieś 
prawa, chce decydować, kto rządzi 

i jak rządzi. Domaga się, żeby w urzędach 
traktować go jak klienta, a jest przecież 
zwykłym petentem. Nie rozumie, że pacjent 
powinien być wdzięczny za to, że nikt go 
nie wyrzucił z kolejki w przychodni, że 
rejestratorka łaskawie go zarejestrowała, 
a lekarz przyjął i nawet dał diagnozę, i że 
nieważne, czy jest ona trafna, czy błędna. 
Trzeba być wdzięcznym, że w ogóle jakaś jest.

Mimo wysiłków armii urzędników i poli-
tyków wciąż w Polsce jakaś część populacji 
mówi o sobie hardo, że są obywatelami, 
a w zamian za płacone podatki oczekuje 
jakichś publicznych usług, rent, emerytur 
i innych fanaberii. Dlatego trzeba walczyć 
z nimi z całych sił, stosując sprawdzone 
metody. Trzeba ich zniechęcać, obrzydzać 
wizyty w urzędach. Oni urzędników mają 
się bać. W urzędzie pojawiać się tylko, 
gdy są wzywani, a nie z własnej woli 
przyłazić i o coś tam prosić, jęczeć, błagać. 
Ci tzw. podatnicy muszą sobie w końcu 
uświadomić, że urzędnik nie przychodzi 
do pracy dla przyjemności, tylko po to, 
żeby co miesiąc odebrać pensję.

Pewnie znakomita większość urzęd-
ników uzna, że to niesprawiedliwa ocena 
ich pracy. Niemniej jestem przekonany, że 
większość obywateli z tą oceną się zgadza. 
Ja do urzędów bardziej boję się chodzić niż 
do dentysty. Wizyta u stomatologa kojarzy 
się ze stresem, bólem i wyczyszczeniem 
portfela, ale efektem jest wyleczenie zęba. 
Wizyta w urzędzie to również stres i ból, 
portfel jest czyszczony regularnie, ale 
efektem jest tylko bezsilność i frustracja. 
I to niezależnie od tego, z jakiego rodzaju 
urzędem i jakiego szczebla mamy do 
czynienia. Ten strach to wynik wielolet-
niej tresury, jaką zafundowali biurokraci 
obywatelom. Zniechęcają, obrzydzają, dają 
jasno do zrozumienia, że to my jesteśmy 
dla nich, a nie oni dla nas. Jedyny czas, w 
którym obywatele mogą odreagować swoje 
upokorzenia to wybory i referenda, ale w 
tym przypadku też trwa organiczna praca 
polityczno-administracyjnej kasty, aby nas 

zniechęcić do korzystania z tych instru-
mentów lub wytresować społeczeństwo 
tak, aby głosowało zgodnie z interesami 
owej kasty, a nie swoimi własnymi. 

To, co zrobiono w ostatnich latach z insty-
tucją referendum, to majstersztyk szkod-
nictwa. Najpierw parlamentarna emanacja 
kasty rządzącej zniechęcała obywateli do 
korzystania z tego instrumentu kontroli 
władzy, wrzucając do kosza wszystkie 
wnioski o referenda. Potem upadający 
prezydent Bronisław Komorowski zarządził, 
a partyjny Senat przyklepał bezsensowne 
referendum z idiotycznie sformułowanymi 
pytaniami, w tym jednym bezprzedmio-
towym. Następnie Senat odrzucił wniosek 

nowego prezydenta Andrzeja Dudy o 
inne referendum, które było co prawda 
ukłonem w stronę wcześniejszych obywa-
telskich inicjatyw referendalnych, ale po 
pierwsze pytania też nie były sformułowane 
najszczęśliwiej, a po drugie czas złożenia 
tego wniosku jasno wskazywał, że jest to 
element politycznej, przedwyborczej gry, 
tym bardziej że decyzja zdominowanego 
przez rządzącą partię Senatu mogła być 
tylko jedna – odrzucenie wniosku poli-
tycznej konkurencji – i taka była. 

Oczywiście teraz politycy z kasty panu-
jącej i basujący im publicyści leją łzy nad 
niską frekwencją w referendum. To są 
krokodyle łzy. Tak naprawdę są zadowoleni, 
że znowu udało się zniechęcić obywateli 
do niepożądanej przez władzę aktywności, 
kolejny instrument obywatelskiego nacisku 
na władzę w oczach przynajmniej części 
społeczeństwa został skompromitowany. 
Podczas nadchodzących wyborów warto 
o tym szczególnie pamiętać. 

JEDEN Z DRUGĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...
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Obywatel to takie upierdliwe 
stworzenie, które twierdzi, że ma 
jakieś prawa, chce decydować, 
kto rządzi i jak rządzi. 

Niedzielne referendum w sprawie wpro-
wadzenia jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu, fi nan-
sowania partii politycznych z budżetu 
państwa i rozstrzygania wątpliwości 
podatkowych na rzecz podatnika, nie 
jest wiążące. 6 września do urn poszło 
tylko 7,8 proc. z przeszło 30 mln upraw-
nionych do głosowania. By referendum 
było ważne frekwencja powinna prze-
kroczyć 50 proc.

Zdecydowana większość uczestników 
referendum wskazała, że chciałaby zmian 
w systemie wyborczym i w sposobie 
funkcjonowaniu partii politycznych. Za 
wprowadzeniem JOW-ów opowiedziało 
się 78,75 proc. głosujących. Na pytanie 
dotyczące utrzymania dotychczasowego 
sposobu fi nansowania partii twierdząco 
odpowiedziało tylko 17,37 proc. osób 
biorących udział w referendum. 94,5 
proc. głosujących stwierdziło, że chce 
by wątpliwości w prawie podatkowym 
rozstrzygane były na korzyść podatnika.

Zorganizowanie referendum w tych 
kwestiach zapowiedział prezydent Bronisław 
Komorowskich po przegranej w pierwszej 
turze wyborów prezydenckich. Miał to 
być ukłon w stronę zwolenników Pawła 
Kukiza, który w pierwszej turze uzyskał 

przeszło 20 proc. głosów. Wprowadzenie 
JOW-ów było jednym z jego najważniej-
szych haseł. Po ogłoszeniu wyników 
referendum Paweł Kukiz powiedział na 
antenie Radia ZET, że zwyciężyła partio-
kracja. – Od wielu miesięcy mieliśmy do 
czynienia z hejtem na referendum. Było 
ono wykorzystywane do gry partyjnej 
między PiS i PO – podkreślił Kukiz. 

Referendum w sprawie JOW-ów mogło 
się odbyć, ponieważ wniosek o prze-
prowadzenie głosowania złożony przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego 
został poparty przez Senat.

4 września senatorowie nie zgodzili się 
natomiast na zorganizowanie referendum 
w sprawie obniżenia wieku emerytalnego 
i powiązania uprawnień emerytalnych 
ze stażem pracy, zniesienia obowiązku 
szkolnego dla sześciolatków i przywró-
cenia obowiązku szkolnego od siódmego 
roku życia oraz prywatyzacji Lasów 
Państwowych. Z wnioskiem o przepro-
wadzenie takiego referendum wystąpił 
prezydent Andrzej Duda, który propo-
nował by odbyło się ono 25 października 
razem z wyborami parlamentarnymi. Za 
rozpisaniem prezydenckiego referendum 
głosowało 35 senatorów, przeciw było 53, 
2 wstrzymało się od głosu.

Wniosek prezydenta Dudy został 
odrzucony, mimo że niemal wszystkie 
ekspertyzy prawne zlecone przez Senat 
wskazywały, że referendum nie będzie 
niezgodne z Konstytucją. Po ogłoszeniu 
wyników głosowania Małgorzata Sadurska, 
szefowa prezydenckiej kancelarii podkre-
śliła, że senatorowie dali wyraz lekce-
ważenia Polaków i zapomnieli, iż mają 
służyć społeczeństwu.

Decyzja senatorów została z oburze-
niem przyjęta przez związkowców z 
Solidarności, którzy na wynik głosowania 
czekali przed Sejmem. Przewodniczący 
związku Piotr Duda podkreślił, że po tym 
głosowaniu społeczeństwo nie powinno 
mieć złudzeń co do rzeczywistych intencji 
ekipy rządzącej. – Nie mamy żadnych 
wątpliwości wobec Platformy i PSL-u. 
Obywatelskość mają w nosie, obywateli 
mają w nosie, robią to, co sami uważają 
za słuszne – powiedział szef Solidarności. 
Podkreślił, że senatorowie z PO usza-
nowali decyzję Bronisława Komorow-
skiego, ale nie chcieli uszanować decyzji 
prezydenta Andrzeja Dudy i milionów 
obywateli, którzy podpisali się pod wnio-
skami o przeprowadzenie referendum 
w tych sprawach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Partyjne interesy okazały się ważniejsze, 
niż idea obywatelskiego referendum

LICZBA tygodnia
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Reklama

Rząd nie zrealizował porozumienia z 17 stycznia i już tego nie zdąży zrobić. Wymyślona w ostatniej chwili 
koncepcja restrukturyzowania Kompanii przez TF Silesia to wyłącznie rozwiązanie polityczne, proteza, która ma 
stonować nastroje w górnictwie na czas kampanii wyborczej – ocenia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Rząd nie zrealizował porozumienia. 
Chce tylko spokoju przed wyborami 
8 

września minister 
skarbu państwa 
Andrze j  Czer -
wiński obwieścił, 
że rząd zgodził 

się na dokapitalizowanie 
akcjami trzech spółek 
Skarbu Państwa Towa-
rzystwa Finansowego 
Silesia. TF Silesia ma zostać 
głównym udziałowcem 
Nowej Kompanii Węglowej, 
a dokapitalizowanie ma 
umożliwić spółce pozy-
skanie z banków kapitału 
powalającego wdrożyć 
proces budowy i restruk-
turyzacji Nowej Kompanii 
Węglowej. Według Czerwiń-
skiego ta operacja umoż-
liwi rządowi „terminowe 
wywiązanie się ze wszyst-
kich zobowiązań podpisa-
nych ze stroną społeczną 
17 stycznia".

Zdaniem Dominika 
Kolorza, przewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności pomysł, aby 
TF Silesia było głównym 
udziałowcem NKW, a na 
poczet tego udziałowca 
były przekazane akcje pod 
zastaw kredytu, to kon-
cepcja zupełnie odmien-
na od tej, o której była 
mowa w styczniowym 
porozumieniu. – W ogóle 
nie ma tu mowy o doce-
lowym zaangażowaniu się 
energetyki w sektor górni-
ctwa węgla kamiennego, 
a to była zasadnicza spra-
wa, jeden z kluczowych 
punktów styczniowych 
uzgodnień z rządem. W 
dodatku koncepcja zapre-
zentowana przez ministra 
Czerwińskiego jest bardzo 
ryzykowana, bo może się 
spotkać z reperkusjami ze 

strony unijnych komisarzy 
– ocenia Dominik Kolorz. 

– Obrazowo można po-
wiedzieć tak: ta koncepcja 
rządu oznacza, że Nowa 
Kompania będzie miała 
tylko jedną rękę, jedną 
nogę, w dodatku kulawą, a 
cały ten organizm nie będzie 
miał kręgosłupa. Z drugiej 
strony, gdyby nie powstała 
ta Nowa Kompania, nawet 
w tak kalekim kształcie to 
ostatnie wynagrodzenie by-
łoby w październiku tego 
roku. Operacja z TF Silesia 
oznacza, że do stycznia wy-
płaty będą. Teraz wszystko 
w rękach nowego rządu, 
który powstanie po paź-

dziernikowych wyborach. 
Musi on podjąć szybkie 
decyzje i wdrożyć pier-
wotną koncepcję procesu 
naprawczego w oparciu o 
powiązanie sektora górni-
ctwa węgla kamiennego z 
sektorem energetycznym 
– podkreśla przewodniczący.

Kolorz zwraca uwagę, 
że proteza, którą wymy-
ślił rząd to wyłącznie za-
bieg przedwyborczy, który 
ma zapewnić chwilowe 
stonowanie nastrojów w 
Kompanii. – Trzeba sobie 
jasno powiedzieć, że rząd 
nie wywiązał się i już nie 
ma szans wywiązać się ze 
styczniowego porozumie-

nia. Wdrażana jest kaleka 
koncepcja Nowej Kompanii, 
wciąż nie została wyjaś-
niona przyszłość kopalni 
Brzeszcze i kopalni Mako-
szowy. W dodatku w po-
zostałych spółkach sektora 
sytuacja jest dramatyczna, 
i to zarówno w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej, 
jak i w Katowickim Hol-
dingu Węglowym – mówi 
przewodniczący.

Towarzystwo Finansowe 
Silesia, które ma być głów-
nym udziałowcem Nowej 
Kompanii Węglowej, to 
jednoosobowa spółka Skar-
bu Państwa, która uczest-
niczyła w m.in. procesach 

restrukturyzacyjnych w 
przemyśle stoczniowym 
i w sektorze lotniczym, 
a także w restrukturyza-
cji Huty Katowice przed 
15 laty. 

Jak poinformowało Cen-
trum Informacyjne Rządu, 
w celu dokapitalizowania 
TF Silesia do spółki wniesio-
nych zostało 118 mln akcji 
należących do Skarbu Pań-
stwa w PGNiG o wartości 
nominalnej 1 zł każda, 863 
tys. 523 akcji PZU również 
o wartości nominalnej 1 zł 
każda oraz 18 mln 697 tys. 
608 akcji PGE o wartość 
jednej akcji 10 zł.

GRZEGORZ PODŻORNY

Foto: commons.wikimedia.org/Monisiolek

W tym tygodniu w kopalniach i zakła-
dach Kompanii Węglowej odbyły się 
masówki informacyjne dla załóg. 
Związkowcy informowali pracow-
ników o sytuacji w spółce i w całym 
polskim górnictwie, a także przed-
stawiali plany ewentualnych działań 
protestacyjnych. 

– Atmosfera na masówkach była bardzo 
gorąca. Nawet ludzie, którzy byli na urlo-
pach, przychodzili na kopalnię – mówi 
Stanisław Kłysz, szef Solidarności w kopalni 
Brzeszcze oraz wiceprzewodniczący Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność.

2 września w Brzeszczach w związku z 
chaosem informacyjnym powstałym wokół 
sprzedaży tamtejszej kopalni nowemu inwe-
storowi odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Solidarności oraz pozostałych związków 
zawodowych z zarządem Spółki Restruktury-
zacji Kopalń. – Przede wszystkim chcieliśmy 
doprecyzować co oznacza „wydzielona część 
kopalni”, która ma zostać sprzedana. Nasze 
stanowisko jest jasne. Kopalnia Brzeszcze 
ma zostać zgodnie ze styczniowym porozu-
mieniem sprzedana spółce skarbu państwa 
powiązanej z energetyką na zasadach 
gwarantujących jej dalsze funkcjonowanie. 
Chodzi nie tylko o same złoża węgla, ale 
również o ludzi, począwszy od pracowników 
dołowych, poprzez pracowników zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla, stacji uzdat-
niania wody, stacji odmetanowania, stacji 
ratowniczej, po pracowników powierzchni i 
administracji – wskazuje Stanisław Kłysz.

25 sierpnia Międzyzwiązkowy Sztab 
Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego, po analizie stanu realizacji 
porozumienia z rządem z 17 stycznia ocenił, 
że strona rządowa nie wywiązuje się z więk-
szości zapisów tego dokumentu. Zapadła 
decyzja o reaktywowaniu od września 
kopalnianych komitetów protestacyjno-
-strajkowe i rozpoczęciu akcji informacyjnej 
wśród załóg. 

ŁK

Masówki w Kompanii
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Największy związek zawodowy w Polsce ma prawo napominać rządzących, kiedy widzi, że w kraju źle 
się dzieje – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. 

(Poniżej zamieszczamy fragmenty przemówienia prezydenta RP) 

Polska musi dbać o swoje interesy
T

u podpisano poro-
zumienie, dzięki 
któremu powstała 
Solidarność. Bo nie 
byłoby zwycięskiego 

Sierpnia, gdyby Wybrzeże nie 
zostało poparte przez Śląsk. 
Nie byłoby, bo Śląsk miał i ma 
wielką siłę w Rzeczpospolitej. (…) 
Oddaję dzisiaj hołd wszystkim 
górnikom, którzy wtedy uczestni-
czyli w tym strajku, którzy zostali 
na dole i zachowali postawę 
niezłomną w tamtych, bardzo 
trudnych czasach. Górnicy 
Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego 
zapisali się złotymi, ale i niestety 
krwawymi zgłoskami w historii 
walki o suwerenność i niepodle-
głość Rzeczypospolitej w latach 
80-tych. To państwa koledzy 
zginęli w kopalni Wujek 16 
grudnia 1981 roku, to tam 9 
ludzi oddało życie za wolną 
Polskę. Polskę, w której każdy 
człowiek jest szanowany. To 
w kopalni Piast strajk trwał 
najdłużej, to tutaj w kopalni 
Manifest Lipcowy doszło do 
brutalnej pacyfi kacji strajku (...).

Będę walczył o polskie górnictwo
W lutym tego roku – jeszcze 
jako kandydat na prezydenta 
– stałem przed bramą kopalni 
Zofi ówka. Spotkałem się tam 
z państwem, z górnikami – to 
była poważna, ostra rozmowa. 

Bez owijania w bawełnę. Przez 
szlaban, bo nie wpuszczono 
mnie wtedy na kopalnię. Dzisiaj 
sytuacja się zmieniła, ale nie 
zmieniło się jedno – to, co wam 
powiedziałem: Będę walczył 
o polskie górnictwo! Zawsze. 
kiedy będę widział, że są prowa-
dzone działania, które mogłyby 
zaszkodzić Śląskowi i górnictwu, 

to prezydent Andrzej Duda 
będzie zabierał głos!

Związki mają być partnerem władzy
Andrzej Duda został prezy-
dentem – także dzięki Waszym 
głosom i absolutnie nie wyco-
fuje się z ani jednego swojego 
zobowiązania. Jestem tutaj 
także po to, by Wam to powie-

dzieć. Mówiłem w Szczecinie, 
że największy związek zawo-
dowy w Polsce ma prawo 
napominać rządzących, kiedy 
widzi, że w kraju źle się dzieje, 
a prawa pracownicze nie są 
szanowane, kiedy to, co ważne 
dla naszego kraju jest nisz-
czone. To prawo demokracji, 
o które walczono w latach 80. 

– o wolne związki zawodowe, 
takie, które zabierają głos i z 
którymi rządzący muszą się 
liczyć. I nigdy nie zgodzę się z 
tymi, którzy mówią, że związki 
niszczą Polskę, gospodarkę i 
że związki to tylko przywi-
leje. Nie zgodzę się z bardzo 
prostej przyczyny – związki 
zawodowe zrzeszają setki 
tysięcy zwykłych polskich 
pracowników – istnieją po 
to, by bronić ich praw, miejsc 
pracy i tego, co polskie. (...) A 
jeżeli tak, to związki mają być 
partnerem władzy i trzeba 
ich wysłuchać, negocjować, 
szukać rozwiązań. (...)

To obowiązek polskich władz
Dziś niestety wiele mówi 
się w UE o dekarbonizacji 
gospodarki, by odchodzić od 

węgla. Różne kraje mają w 
tej wielkiej przestrzeni ener-
getycznej, biznesowej różne 
interesy. Ale my, Polacy też 
mamy tam swoje interesy, a 
węgla mamy do wydobycia 
jeszcze na 200 lat. To nasz 
podstawowy surowiec, który 
zapewnia nam dużą część 
energetycznej suwerenności. 
Obowiązkiem polskich władz 
(…) jest walka o polski węgiel. 
Nie możemy sobie pozwolić 
tego węgla wydrzeć, choćby 
w ten sposób, że każą go 
zostawić w ziemi. To byłby 
historyczny błąd.

(...) Musimy twardo walczyć 
o to, co nasze – to obowiązek 
polskich władz na najbliższe 
lata. On oczywiście wymaga 
odwagi, być może nie będą 
nas mile witać na niektórych 
europejskich salonach, gdzie są 
całkowicie sprzeczne interesy 
(…), ale pamiętajmy o tym, że 
musimy myśleć o swoich inte-
resach. Nawet jeżeli będą nas 
krytykowali – to nie szkodzi! 
Krytyka, która jest konstruk-
tywna i życzliwa, wymaga 
wysłuchania, przydaje się. 
Ale krytyka, która zmierza 
do tego, by kogoś zniszczyć i 
przeforsować swoje interesy, 
jest krytyką, którą trzeba z 
gracją ominąć. 

NOT. ŁK

Foto: TŚD

Umów trzeba dotrzymywać, umowy trzeba realizować
O realizację zapisów stycznio-
wego porozumienia zawartego 
między stroną rządową i górni-
czymi związkami zawodowymi 
zaapelował podczas obchodów 
35. rocznicy podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego abp 
Wiktor Skworc. 

Poniżej prezentujemy obszerne 
fragmenty homilii metropolity 
katowickiego wygłoszonej 3 
września w Jastrzębiu-Zdroju.
 

(...) Wspominając fakty i 
wydarzenie sprzed 35-lat uświa-
damiamy sobie, że stoimy przed 
kolejną szansą zmiany jakości 
polskiego życia społecznego. 
Nasze marzenia i pragnienia 
są ciągle te same. Marzymy o 
Ojczyźnie, w której nie krzyw-
dzono by człowieka prostego, 
by prawo brało go rzeczywiście 
w obronę. 

Marzymy o Ojczyźnie praw-
domównych polityków, mają-
cych na celu troskę o obiektywne 
dobro narodu, działających 
dla dobra wspólnego, a nie dla 
korzyści partii czy osobistych 
profi tów. Marzymy o Ojczyźnie 
kompetentnych urzędników, 
którzy ponoszą odpowiedzialność 
i konsekwencje za podejmowane 
decyzje. Marzymy o tym, by 
media publiczne, utrzymywane 
z abonamentu pełniły społeczną 

misję; to znaczy, by były w służbie 
dobra całego społeczeństwa, co 
jest możliwe do obiektywnego 
zdefi niowania.

To zadanie do zrealizowania 
Za kilka tygodni będziemy 
mogli w wyborach parlamen-
tarnych dokonać wyboru i 
powierzyć losy Ojczyzny, w 
tym nasze losy na najbliższe 
lata ludziom, którzy budzą 
zaufanie; ludziom wyrosłym 

w ewangelicznym klimacie 
solidarności. Bo solidarność nie 
jest ideą umarłą, jest zadaniem 
do zrealizowania (...). 

NSZZ Solidarność niejako z 
tradycji i defi nicji przechowuje 
depozyt dziedzictwa solidar-
ności. Jako związkowcy macie 
moralne prawo i związkowy 
obowiązek upominać się o 
prawa pracownicze i stać na 
ich straży. Na was spoczywa 
moralny obowiązek strzeżenia 

ideałów solidarności, wykorzy-
stując dostępne środki prawem 
przewidziane (...).

Pacta sunt servanda
Wypada wam troszczyć się o 
małą Ojczyznę, wszak przed 
35 laty społeczeństwo porozu-
miewało się z władzą najpierw 
na płaszczyźnie lokalnej – w 
Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. 
W naszym przypadku najbliższe 
są nam sprawy Górnego Śląska i 

powracająca sprawa górnictwa, 
która nie jest tylko sprawą 
krajową, choćby z uwagi na 
politykę UE i spadki cen węgla 
na rynkach światowych. 

Rzymskie prawo stano-
wiło, że pacta sunt servanda; 
co znaczy, że umów trzeba 
dotrzymywać, że umowy trzeba 
realizować, gdyż inaczej traci 
się wiarygodność! Wyrażamy 
nadzieję, że porozumienie 
podpisane w styczniu bieżącego 
roku w Katowicach między 
rządem a stroną związkową, 
zostanie zrealizowane, a prob-
lemy górnictwa rozwiązywane. 
Bo przecież nie dotyczą tylko 
węgla, a przede wszystkim 
tysięcy górników i ich rodzin. 

Dlatego dziś tu z Jastrzębia 
apelujemy o realizację porozu-
mienia i o dialog, dla którego 
nie ma alternatywy (...).

Siejcie ziarno Solidarności
Drodzy Bracia i Siostry! Nieraz 
odnosicie wrażenie, że wasza 
służba i praca, zasiew solidar-
ności nie przynosi spodziewa-
nego owocu. Rozumiemy, że 
możecie być zmęczeni, zniechę-
ceni i sfrustrowani.Tym bardziej 
z mocą kieruję do was słowa z 
dzisiejszej Ewangelii. Wypłyńcie 
na głębię i zarzućcie sieci na 
połów. I idźcie za Jezusem i 
Jego Ewangelią, która ma moc 

zmienić człowieka, a przez 
niego świat! Trzeba z nadzieją 
wspólnie podjąć i konsekwen-
tnie realizować w życiu ideały 
solidarności. Św. Paweł zapisał 
w Liście do Galatów prostą 
zasadę: „co człowiek sieje, to 
i zbierać będzie”. 

Siejmy zatem ziarna solidar-
ności, z nadzieją, że będziemy 
zbierać jej błogosławione owoce! 
Trzeba to czynić przez pamięć 
tych, którzy na ołtarzu Soli-
darności złożyli swe zdrowie, 
a nawet życie (...).

Potrzeba odnowy
Jako pasterz Kościoła na Górnym 
Śląsku wszystkim ludziom soli-
darnym, świadkom tamtych 
dni, stróżom pamięci składam: 
„Bóg zapłać!” za wszystko; za 
wasze zaangażowanie, wierność 
i wytrwałość. I za fundamen-
talną uczciwość, która dziś jest 
w Polsce w najwyższej cenie! 

Współczesna Polska potrze-
buje ludzi solidarnych, bo 
potrzebuje gruntownej odnowy 
moralnej. W przeszłości woła-
liśmy: „Nie ma wolności bez 
solidarności”, a potem: „Nie ma 
solidarności bez miłości” – teraz, 
w kontekście powszechnego 
wołania o odnowę Rzeczpo-
spolitej, trzeba wołać: „Nie ma 
odnowy bez solidarności!”(...).

NOT. ŁK

Foto: TŚD

Obowiązkiem 
polskich władz 
jest walka o polski 
węgiel. Nie możemy 
sobie pozwolić tego 
węgla wydrzeć. To 
byłby historyczny błąd.
Musimy twardo walczyć 
o to, co nasze.
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ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
ZORGANIZOWANI MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami – nie będziesz sam, 
pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

W branży motoryzacyjnej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a liczba ta z roku 
na rok jest coraz większa. W zakładach, w których funkcjonuje NSZZ Solidarność, związkowcy skutecznie negocjują z pracodawcami 
lepsze warunki płacowe i dbają, aby prawa pracownicze były szanowane. 

Solidarność w branży motoryzacyjnej
T

ylko w zakładach 
działających na 
terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej działa 

57 fi rm z branży automotive. 
Są to zarówno wielkie fabryki 
zatrudniające kilka tysięcy 
pracowników, jak tyski Fiat i 
gliwicki Opel, jak i mniejsze 
zakłady produkujące podzespoły 
i komponenty samochodowe. 
Ponadto w KSSE oraz poza nią 
działa co najmniej kilkanaście 
zakładów, których całość lub 
część produkcji trafi a do prze-
mysłu motoryzacyjnego. 

Swoje zakłady w woje-
wództwie śląskim posiadają 
koncerny zarówno z krajów 
europejskich, jak i z USA, Ja-
ponii, czy Korei Południowej. 
Przedsiębiorstwa te różnią się 
pod względem wielkości, cha-
rakteru produkcji czy liczby 
zatrudnianych pracowników. 
Niemniej jednak w kwestii 
warunków pracy w większości 
tych fi rm występują podobne 
problemy. Nie chodzi tylko o 
kwestie płacowe, ale również 
sposób traktowania pracow-
ników przez przełożonych, 
nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących czasu pracy, czy 
zastępowanie etatowych pra-
cowników przez osoby za-
trudnione za pośrednictwem 
agencji pracy tymczasowej. 

Wyższe wynagrodzenia
W o wiele lepszej sytuacji są 
pracownicy zakładów, w których 
działa NSZZ Solidarność, a 
związkowcom udało się wypra-

cować z pracodawcą zasady 
współpracy oparte na dialogu 
społecznym. W gliwickim Oplu 
bazą relacji między pracodawcą 
i związkami zawodowymi są 
wieloletnie porozumienia regu-
lujące m.in. wzrost płac i inne 
kwestie dotyczące warunków 
pracy. W styczniu tego roku 
pracownicy fabryki na mocy 
zapisów jednego z takich wielo-
letnich porozumień otrzymali 
podwyżki płac zasadniczych 
w wysokości ponad 4 proc. 

– Dzięki długoterminowym 
porozumieniom płace w Oplu 
wzrosły w latach 2010 – 2014 
łącznie o 22,6 proc. Załoga 
naszego zakładu zyskała również 
stabilność zatrudnienia. Mimo 
kryzysu na rynkach motoryza-
cyjnych i spadku produkcji w 
naszym zakładzie, nie było u 
nas przymusowych zwolnień. 
Nawet gdy w Gliwicach została 
zlikwidowana trzecia zmiana, 
pracownicy nie stracili zatrud-
nienia, lecz byli delegowani do 

pracy w innych europejskich 
zakładach GM – mówi Mariusz 
Król, przewodniczący Solidar-
ności w General Motors Manu-
facturing Poland w Gliwicach. 

W Yazaki Automotive Pro-
ducts Poland w Mikołowie, gdzie 
do Solidarności należy ponad 
jedna trzecia liczącej ok. 1700 
osób załogi, związkowcom udało 
się wynegocjować w tym roku 
już dwie podwyżki płac dla pra-
cowników oraz m.in. objęcie 
osób zatrudnionych w fi rmie 

prywatną opieką medyczną. 
Solidarność w mikołowskiej 
firmie produkującej wiązki 
elektryczne dla przemysłu 
motoryzacyjnego powstała 
w 2006 roku. Od tego czasu 
wynagrodzenia zasadnicze 
pracowników produkcyjnych 
z najdłuższym stażem pracy 
wzrosły o ok. 1500 zł brutto. 
– Przez lata udało nam się rów-
nież uregulować m.in. kwestie 
harmonogramów czasu pracy, 
umów o pracę, czy współpracy 
z agencjami pracy tymczasowej. 
Pracownicy tymczasowi poja-
wili się w naszej fi rmie tylko 
raz w momencie zwiększonego 
obciążenia pracą, później cześć 
tych osób została już jako pra-
cownicy naszej fi rmy. Zgodnie 
z jednym z porozumień, które 
zawarliśmy z pracodawcą, pod-
stawową formą zatrudnienia 
w naszej fi rmie jest umowa o 
pracę, a łączny okres, w którym 
pracownicy dostają umowy na 
czas określony, nie przekracza 
24 miesięcy. Później dostają 
umowy stałe – wylicza Kata-
rzyna Grabowska, przewod-
nicząca Solidarności w Yazaki. 

Lepsze warunki pracy
Silny i liczny związek zawodowy 
jest w stanie skutecznie nego-
cjować z pracodawcą nie tylko 
kwestie płacowe, ale również na 
bieżąco dbać o warunki pracy 
panujące w fi rmie. W wielu 
zakładach motoryzacyjnych 
w naszym regionie jednym z 
głównych problemów pracow-
niczych jest złe traktowanie 
szeregowych pracowników 

przez przełożonych. To było 
jedną z przyczyn powstania 
związku w Johnson Controls 
Foam w Żorach w 2013 roku. 
– Gdy pracownicy próbowali 
się skarżyć na przełożonych, te 
osoby się wszystkiego wypie-
rały. Działając w pojedynkę, 
nie mieliśmy szans skutecznie 
walczyć o swoje prawa. To 
zmieniło się, gdy założyliśmy 
związek zawodowy. Udało nam 
się wypracować partnerskie 
relacje z pracodawcą na czym 
korzystają obie strony. Związek 
zawodowy nie jest od tego, żeby 
w fi rmie przeszkadzać, ale by 
pomagać. Pracownik, który ma 
poczucie stabilizacji i tego, że 
jest traktowany z szacunkiem 
w swoim miejscu pracy, jest 
bardziej efektywny, co prze-
kłada się na lepsza kondycję 
całego zakładu – mówi Marek 
Szymura, przewodniczący 
zakładowej Solidarności. 

Organiczna praca
Jak podkreśla Mariusz Król, 
dbanie o właściwe relacje między 
pracownikami i przełożonymi 
jest jednym z najtrudniej-
szych elementów działalności 
związkowej. – To żmudna 
organiczna praca. Kiedy podpi-
szemy porozumienie płacowe, 
wywalczymy podwyżki jest to 
sukces, który jest widoczny od 
razu dla każdego. Jednak często 
to właśnie ta mniej spektaku-
larna, codzienna robota jest 
równie ważna dla pracow-
ników – zaznacza szef „S” w 
gliwickim Oplu. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Foto: fl ickr.com/bisgovuk
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Zawody w Bukowie

11 września w Dąbrowie Górniczej odbędą się uroczyste obchody 35. rocznicy podpisania Porozumienia 
Katowickiego. Do jego zawarcia w 1980 roku doprowadził 15-dniowy strajk w dąbrowskiej Hucie Katowice.

Pamiętajmy o Porozumieniu Katowickim
S

trajk w Hucie Kato-
wice rozpoczął się 28 
sierpnia na wydzia-
łach mechanicznym 
i walcowni. W ciągu 

dwóch dni protest objął cały 
zakład, w którym wtedy zatrud-
nionych było 27 tys. pracow-
ników. Komitet Strajkowy został 
przekształcony w Międzyzakła-
dowy Komitet Robotniczy, bo 
do strajku przystąpili też ludzie 
z fi rm budujących hutę. Robot-
nicy poparli 21 postulatów 
strajkujących stoczniowców 
ze Szczecina i Gdańska oraz 
dodali do nich własne żądania. 
Najważniejszym z nich był 
postulat o tworzeniu wolnych, 
ogólnopolskich związków 
zawodowych. 

– Chcieliśmy pokazać naszą 
solidarność z robotnikami z 
Wybrzeża. Tego w Hucie Kato-
wice, sztandarowym zakładzie 
socjalizmu, na pewno się nie 
spodziewała władza ludowa. 
Podczas protestu komuniści 
robili wszystko, żeby nas ograć, 
ale myśmy się nie dali. Dopro-
wadziliśmy nawet do obalenia 
pierwszego komitetu strajko-
wego, w którym mieli swoich 
ludzi – wspomina Ignacy Broni-
szewski, uczestnik strajku. 

– Do strajku ludzie przystę-
powali spontanicznie. Mało 
kto się wyłamywał. Na każ-
dym wydziale przedstawi-
ciele komitetów strajkowych 
na bieżąco informowali nas 
o przebiegu negocjacji z ko-

misją rządową – dodaje Ire-
neusz Płocha, który w 1980 
roku miał zaledwie 26 lat. 
Podkreśla, że wówczas więk-
szość pracowników huty, to 
byli bardzo młodzi ludzie. 
– Ale byliśmy świadomi prze-

ciwko czemu strajkujemy. 
Chcieliśmy zmienić ten za-
kłamany ustrój. Na komu-
nistyczny reżim trzeba było 
odpowiedzieć buntem. Nasza 
determinacja była ogromna 
– wyjaśnia Płocha. 

Zawarte 11 września 1980 
roku Porozumienie Katowickie 
pomiędzy MKR Huty Katowice 
a komisją rządową stanowiło 
dopełnienie wszystkich umów 
społecznych z 1980 roku. 

– Nasza umowa poszła o 
krok dalej niż zawarte kilka 
dni wcześniej porozumienia 
w Szczecinie, Gdańsku i Ja-
strzębiu. Wzmocniła ich zapi-
sy, bo wymogliśmy na władzy, 
że każde z nich będzie miało 
nie lokalny, lecz ogólnopolski 
charakter. W przeciwnym razie 
komuniści zapomnieliby o nich 
po miesiącu, góra dwóch. Ale 
fundamentem naszego poro-
zumienia był zapis umożliwia-
jący organizowanie wolnych 
związków zawodowych. Dzięki 
temu powstał NSZZ Solidarność 
– podkreśla Ireneusz Płocha. 

W porozumieniu komuni-
ści m.in. zobowiązali się też, 
że władza ludowa nie będzie 
represjonować strajkujących, 
ani osób wspierających protest. 
Przyjęli też zobowiązanie, że 
kierownictwa zakładów pracy 
oraz organów politycznych nie 
będą szykanować osób, które 
zaangażują się w tworzenie 
nowego związku. – Wszyst-
kie te zapisy przyjęliśmy z 

radością i z dużą ulgą. Dawały 
nam pewność, że za udział w 
strajku nie poniesiemy żad-
nych konsekwencji – mówi 
Ignacy Broniszewski. 

7 września 1980 roku MKR 
Huty Katowice rozesłał po kraju 
specjalny apel, w którym wezwał 
do utworzenia pod jednym 
przywództwem ogólnokrajo-
wego związku zawodowego. 
Na apel pozytywnie odpowie-
dział MKZ w Szczecinie. Tej 
idei początkowo przeciwny 
był Lech Wałęsa.16 września 
przedstawiciele MKR Huty 
Katowice jako pierwsi w Polsce 
zarejestrowali w Sądzie Woje-
wódzkim w Warszawie Nieza-
leżny Samorządny Związek 
Zawodowy z tymczasową 
siedzibą w Hucie Katowice. 
– Wtedy nasza organizacja 
była już bardzo silna. Zrze-
szała blisko 1000 zakładów, 
również spoza województwa 
śląskiego – informuje Ignacy 
Broniszewski.

17 września w Gdańsku, 
m.in. dzięki staraniom związ-
kowców z dąbrowskiej huty, de-
legaci robotniczy z całej Polski 
podjęli decyzję o utworzeniu 
NSZZ Solidarność.

BEATA GAJDZISZEWSKA

Foto: TŚD

Jan Wandenberger z kopalni 
Rydułtowy zwyciężył w 
zawodach wędkarskich o 
Puchar Przewodniczącego 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność. Imprezę zorga-
nizowano w dniach 5 i 6 
września na łowisku w 
Bukowie koło Wodzisławia 
Śląskiego. 

Zwycięzca złowił ponad 
16 kg ryb. Drugie miejsce 
zajął Grzegorz Lewiński z 
jastrzębskiej kopalni Jas-Mos, 
łowiąc 9 kg ryb. Trzeci w 
zawodach był jego kolega 
z zakładu Krzysztof Nako-

nieczny. Waga ryb, które 
złowił przekroczyła 6 kg. 

W klasyfi kacji drużynowej 
dwa pierwsze miejsca zdobyły 
drużyny wędkarzy z Jas-
-Mosu. Trzecie miejsce zajęli 
zawodnicy z kopalni Zofi ówka 
w Jastrzębiu-Zdroju. – W 
zawodach wystartowało 55 
wędkarzy. Najlepszych nagro-
dziliśmy pucharami i sprzętem 
wędkarskim. Pozostali otrzy-
mali drobne upominki. Przy-
znaliśmy też nagrodę zawodni-
kowi, który złowił najdłuższą 
rybę – jesiotra o długości 90 
cm. To trofeum przypadło 
Mirosławowi Ulewiczowi z 

Solidarności z Fabryki Drutu 
w Gliwicach – informuje 
Wiesław Lejk, współorga-
nizator zawodów i członek 
Solidarności z kopalni Jas-Mos.
Doroczne zawody na łowisku 
w Bukowie zorganizowała 
Solidarność z kopalni Jas-Mos 
przy współpracy ze związkow-
cami z jastrzębskich kopalń, 
Sekretariatem Górnictwa i 
Energetyki oraz z Zarządem 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność. Podczas 
imprezy regionalne władze 
związku reprezentowała wice-
przewodnicząca Justyna Latos.

BEA

Foto: TŚD

Urodzinowe festyny i pikniki

W całym regionie trwają obchody 
35. rocznicy powstania związku. 
Oprócz ofi cjalnych uroczystości 
biura terenowe i komisje zakła-
dowe organizują pikniki, które 
są świetną okazją do integracji 
członków Solidarności oraz do 
odpoczynku od codziennych 
obowiązków.

5 września w kompleksie 
leśnym Czarci Młyn bawiło 
się ponad 150 związkowców 
z zawierciańskich zakładów 
pracy, m.in. kierowcy z Zakładu 
Komunikacji Miejskiej, pielęg-
niarki ze szpitala w Zawierciu, 
pracownicy oświaty oraz eme-
rytowani członkowie „S”. 

Organizatorem imprezy było 
biuro terenowe śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności w Zawierciu, 
które dla uczestników pikniku 
przygotowało zabawę taneczną 
oraz wiele konkursów, m.in. wie-
dzy o Solidarności, muzyczny 
„Jaka to melodia”, czy sportowy 
w przeciąganiu liny. 

Międzyzakładowa Organi-
zacja Związkowa NSZZ Soli-
darność Koksowni Przyjaźń w 
Dąbrowie Górniczej zaprosiła 
członków związku z tego za-
kładu na festyn nad zalewem 
Siemoszyce koło Zawiercia. 
– W zabawie wzięło udział około 
700 osób, związkowcy wraz z 

rodzinami – mówi Zenon Fiuk, 
przewodniczący Solidarności w 
Koksowni Przyjaźń. Uczestnicy 
pikniku mieli do dyspozycji ka-
jaki i rowery wodne. Podobnie 
jak w Zawierciu organizatorzy 
przygotowali wiele konkursów, 
a punktem kulminacyjnym 
imprezy była zabawa taneczna.

4 września członkowie Soli-
darności z Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanali-
zacji w Jaworznie bawili się na 
biesiadzie piwnej w Karczmie 
Góralskiej „Borowa Chata”. W 
imprezie wzięło udział ponad 
100 osób. 

AK

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

Bartosz Duda 
CDO24

Urlop okolicznościowy z tytułu 
zawarcia związku małżeńskiego
Z

godnie z Rozporządze-
niem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w 

sprawie sposobu usprawiedli-
wiania nieobecności w pracy 
oraz udzielania pracownikom 
zwolnień od pracy z dnia 
15 maja 1996 r. pracodawca 
jest obowiązany zwolnić 
pracownika na czas obej-
mujący 2 dni w związku ze 
ślubem pracownika. Jedno-
cześnie rozporządzenie nie 
precyzuje czy dni urlopu 
okolicznościowego odnoszą 
się wobec każdego ślubu. 
Jednakże zgodnie z utrwa-
lonym poglądem doktryny 
pracodawca jest obowiązany 
udzielić zwolnienia od pracy 
nie w razie każdego ślubu 
pracownika, ale tylko takiego, 
który wywiera skutki cywil-
noprawne. Pracownikowi 
bezsprzecznie przysługuje więc 
prawo do tzw. urlopu okolicz-
nościowego w przypadku 
zawarcia związku małżeń-
skiego przed Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego 
zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Upraw-
nienie zwolnienia od pracy 
przysługuje również w przy-
padku zawarcia małżeństwa 

w formie przewidzianej przez 
prawo kanoniczne. Zgodnie z 
art. 15a ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej 
wywołuje ono bowiem takie 
same skutki jak małżeństwo 
zawarte przed Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego, 
jeżeli oczywiście zostały speł-
nione przesłanki w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. 
Rozporządzenie nie uprawnia 
natomiast do udzielenia urlopu 
okolicznościowego w przy-
padku tzw. ślubu wyznanio-
wego, a więc takiego, który 
nie rodzi konsekwencji na 
gruncie prawa cywilnego. 
Jednakże nie ma przeszkód 
prawnych, aby pracodawca 
udzielił pracownikowi zwol-
nienia od pracy w razie ślubu 
kościelnego, w sytuacji gdy 
wcześniej został zawarty ślub 
o skutkach cywilnoprawnych.

Pokreślenia wymaga fakt, 
iż przepisy przedmiotowego 
rozporządzenia nie wymagają, 
aby ślubny urlop okolicznoś-
ciowy był udzielony w dniach 
bezpośrednio poprzedzających 
lub następujących po zawarciu 
związku małżeńskiego. Celem 
urlopu okolicznościowego 

jest bowiem umożliwienie 
pracownikowi udziału w 
uroczystości, ale również 
umożliwienie załatwienia 
koniecznych formalności przez 
pracownika. Tym samym, 
pracownik może wykorzy-
stać urlop okolicznościowy 
w późniejszym terminie, ale 
należy pamiętać, iż skorzy-
stanie z urlopu okolicznościo-
wego musi być w związku z 
zawarciem związku małżeń-
skiego, np. koniecznością 
załatwienia formalności zwią-
zanych ze zmianą nazwiska, 
zmianą miejsca zamieszkania, 
itp. Zwolnienie od pracy 
powinno bowiem pozostawać 
w związku z przyczyną tego 
zwolnienia. Ponadto, przepisy 
nie przewidują, aby pracownik 
wykorzystał 2 dni urlopu 
łącznie. Pracownik może je 
więc wykorzystać osobno.

 Pracodawca udziela 
urlopu okolicznościowego 
w dniach, które są dla pracow-
nika korzystającego z tego 
uprawniania dniami pracy. 
Jednocześnie, wymiar urlopu 
nie jest proporcjonalny w 
stosunku do wymiaru czasu 
pracy pracownika. Urlop 
okolicznościowy z tytułu 
ślubu pracownika wynosi 

więc zawsze 2 dni, nieza-
leżnie od wymiaru czasu 
pracy pracownika.

Za czas pozostawania 
pracownika na zwolnieniu 
z tytułu urlopu okolicznoś-
ciowego, przysługuje mu 
wynagrodzenie obliczone 
jak za urlop wypoczynkowy.

Informujemy, że powyższy 
artykuł nie jest opinią ani poradą 
prawną i nie może służyć jako 
ekspertyza przed sądem, urzędem 
czy osobą prywatną. Proszę 
pamiętać, że ze względu na 
niewielkie ramy objętościowe 
opracowania, artykuł dostarcza 
jedynie informacji ogólnych, które 
w konkretnym przypadku nie 
mogą zastąpić porady prawnej.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze zasięgnąć 
dodatkowych informacji w 
departamencie prawnym CDO24 
pod numerem telefonu 801 00 
31 38 lub 32 43 43 105, który 
działa codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.30. Pozostałe 
osoby zainteresowane posiada-
niem ochrony prawnej zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą 
CDO24 na stronie internetowej 
www.cdo24.pl.

Łączymy się w bólu z

Rodziną i Bliskimi

naszej Koleżanki   

Ewy Dąbrowskiej-Wąsik

po śmierci

OJCA
Wyrazy najgłębszego współczucia i słowa wsparcia 

przekazują
pracownicy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

NSZZ Solidarność

Harmonogram 
szkoleń 

wrzesień 2015
Miejsce szkoleń: siedziba Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, 
Katowice, ul. Floriana 7.

16 września – Rozwój związku cz. 2 
– szkolenie doskonalące dla uczestników 
szkoleń, które odbyły się 12-13 lutego oraz 
26-27maja
17-18 września – Rozwój związku
22-23 września – Zbiorowe prawo pracy
24-25 września – Szkolenie dla społecz-
nych inspektorów pracy
2 8 - 2 9  w r z e ś n i a  –  Nego c j a c j e 
– techniki i strategie (szkolenie podstawowe)

30 września-1 października 
– Ogólnozwiązkowe

Więcej informacji:
Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Biuro 
Szkoleń), pokój 223, tel. 32 353 84 25 
w. 223, 555, tel. kom. 609 357 320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl
Joanna Ciechelska (Sekretariat Ogólny), 
pokój 110, tel./ fax 32 253 78 00, e-mail: 
sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Komunikat

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
Koleżance

Ewie Dąbrowskiej-Wąsik

przekazują
przewodniczący Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność 
Kazimierz Grajcarek 

i przewodniczący Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność

Jarosław Grzesik

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

OJCA
naszej Koleżanki Ewy Dąbrowskiej-Wąsik.

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim

w imieniu
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

składa 
przewodniczący
Dominik Kolorz

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2015 roku):   1.750,00 zł
»  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(w II kwartale 2015 roku):  4.063,75 zł
» Najniższa emerytura (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2015 roku):  880,45 zł
»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 

do pracy (od 1 marca 2015 roku):  675,13 zł
»  Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 

do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową i renta rodzinna wypadkowa 
(od 1 marca 2015 roku):  1.056,54 zł

»  Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową (od 1 marca 2015 roku):  810,16 zł
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ODKĄD DAWNY NARODOWIEC, 
wielbiciel Pinocheta, członek Zjedno-
czenia Chrześcijańsko-Narodowego i 
spin doktor PiS został coachem premier 
Kopacz, wydawało się, że w polityce 
nic już nas nie będzie w stanie zdziwić. 
Myliliśmy się. Rada Programowa Forum 
Ekonomicznego w Krynicy przyznała 
szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu 
tytuł Człowieka Roku. W dzieciństwie 
lubiliśmy obserwować, jak wiatr zmienia 
kierunek. W związku z tym, że wiatru nie 
widać, patrzyliśmy na wiatraczki, kurki 
na wieżach i na kominach, albo na fl agi 
przeróżne. Chcąc zaobserwować wiatr 
na scenie politycznej warto patrzeć na 
to, komu nagrody przyznają tzw. ludzie 
biznesu i tzw. ludzie mediów, czyli różnego 
rodzaju prezesi.

» ALE ŻEBY NIKT NAS NIE POSĄ-
DZAŁ o nierzetelność, dodamy, że w skład 
Rady Programowej, która uhonorowała 
Kaczafi ego, wchodzą też politycy różnych 
opcji. Są w niej m.in. takie tuzy z peło 
jak Bufetowa, Olek „Katarski Inwestor” 
Grad, Czarek „Naga Broń” Grabarczyk, 
czy peeselowski tuz Jan Bury. Liczą na 
złagodzenie kary?

» PREZES JAROSŁAW ODBIERAJĄC 
NAGRODĘ RZEKŁ, iż ma nadzieję, że 
honor, który go spotkał jest symptomem 
powrotu do normalności. I jak tu nie 
lubić tego faceta. Kampania wyborcza się 
rozpędza, wkrótce trup będzie słał się gęsto 
ze wszystkich stron, a jego nieustannie 
żarty się trzymają.

» TO TYLE O TYM, CO NAS ZDZIWIŁO. 
Teraz trochę o tym, co nas rozbawiło. Peło 
otworzyło okienko transferowe i z oferty 
butwiejącej partii skorzystali niespełniony 
talent KS Prawica Ludwik Dorn i niespeł-
niona nadzieja „czerwonych” z KS Lewica 
Grzegorz Napieralski. Obaj ci gracze mają 
rzadką w świecie polityki umiejętność. 
Zawsze potrafi ą się ustawić pod wiatr. 

» PEŁO PRZYJĘŁA OBU Z SZEROKO 
OTWARTYMI RAMIONAMI. Najbardziej 
komicznie wyglądał Stefan Niesiołowski. 
W 2009 roku ów wybitnie zrównowa-

żony polityk mówił, że Ludwik Dorn 
to, cytujemy: „nieuk, kanalia, zupełnie 
groteskowy człowiek” i gdyby usiłował 
wejść do PO to on, Niesioł „położyłby 
się w drzwiach, jak Rejtan”. Teraz, wbrew 
swoim zapowiedziom sprzed siedmiu lat 
Niesioł nie położył się w drzwiach i nie 
rozdarł koszuli, ani swojej, ani nawet 
Dorna, tylko bez zmrużenia oka rzekł, że 
„pan Dorn wnosi do Platformy inteligencję 
i błyskotliwość”. I tym sposobem okazało 
się, że potrzebny jest nieuk i kanalia, aby 
wnieść do peło inteligencję i błyskotliwość. 

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Rozmawiają dwie koleżanki:
– Widziałaś, jak Kaśka zbrzydła?
– No, aż miło popatrzeć.

***
Przedszkole. Pani ubiera Jasia. Wciąga 
mu buty na małe stopy, ale coś nie 
chcą wchodzić. Pani siłuje się, aż żyła 
na czole wychodzi, co chwilą ociera 
rękawem kropelki potu, wreszcie jest! 
Udało się wciągnąć oba przyciasne 
buty na stopy. Wtem Jasio mówi:
– Ale te buciki mam na odwrót 
ubrane.
Faktycznie! Pani znów się siłuje by 
zdjąć buciki, ale koniec końców, 
po długich zmaganiach udaje się 
je ubrać prawidłowo. 
– To nie moje buciki – mówi Jasiu.
Pani ociera znów twarz rękawem, 
ale teraz trzeba ściągnąć Jasiowi 
buciki. Kiedy w końcu się udaje, 
Jasio kontynuuje:
– To buciki mojego brata, ale mama 
kazała mi w nich chodzić.
Irytacja rysuje się na twarzy pani 
przedszkolanki, ale nic nie mówi. 
Znów zakłada Jasiowi za ciasne 
buciki, znów pot się leje, irytacja 
prawie kipi. Wreszcie udaje się:
– No. Masz ubrane te buciki po 
braciszku. A czapeczkę i szalik to 
gdzie masz?
– W bucikach.

***
W szkole:
– Proszę pani – mówi Jasio do 
nauczycielki – nie chcę pani straszyć, 
ale mój tata wczoraj powiedział: 

„Jeszcze jedna pała i ktoś dostanie 
wpie**ol!”...

***
Do dyrektora cyrku przychodzi 
kobieta – mała, szczuplutka w 
okularach – i proponuje:
– Chcę być u was treserem tygrysów.
Dyrektor, skrywając uśmiech:
– No dobra, spróbujmy. Tam, w tamtej 
klatce, tygrysy się rozbestwiły. Pani 
idzie i uspokoi.
Babka idzie do klatki, spokojnie 
otwiera drzwi, wchodzi i krzyczy:
– MORDY W KUBEŁ, GNOJE!
Tygrysy momentalnie uspokoiły się, 
jeden się nawet ze strachu posikał. 
Zaskoczony dyrektor pyta:
– Dlaczego chce pani u nas pracować?
– Męczy mnie obecna praca.
– A co pani robi?
– Jestem wychowawcą w gimnazjum.

***
– Bileciki do kontroli. 
– Nie dam. 
– Jak to? 
– Ten pociąg ma 2 h opóźnienia. 
Według rozkładu jazdy ja teraz 
siedzę w domu i jem kolację.

***
Klient podchodzi do właściciela pubu.
– Szefi e! Ile litrów piwa dziennie 
sprzedajecie?
– A, tak ze 200 litrów.
– A nie chcielibyście sprzedawać 
ze 300 litrów dziennie?
– No pewnie! A jak to zrobić? Ma 
pan jakąś radę? Pomysł?
– Mhm... nalewajcie pełne kufl e.

ROZBAWIŁO nas to
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