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Dominik Kolorz: Ludzie widzą, gdzie 
żyją i jak żyją, i wiedzą, dlaczego 
Platforma Obywatelska atakuje związki 
zawodowe. » STRONA 5

Tadeusz Nowak: Tak naprawdę 
negocjacje rozpoczęły się dopiero w 
lutym. Czas grał wyłącznie na korzyść 
pracodawcy. » STRONA 3

Herbata i kawa zbożowa bez cukru, zupa i drugie danie bez soli – tak od 1 września wygląda menu na 
szkolnych stołówkach. Dzieci rezygnują z obiadów, albo za zgodą rodziców potajemnie je dosalają. Rząd podobno 
chciał dobrze, ale wyszło jak zwykle.

Jak rząd walczy z otyłością wśród dzieci
P

ani Maria, inten-
dentka w jednej z 
rybnickich podsta-
wówek jest zała-
m a n a .  –  D z i e c i 

zaczęły się wypisywać z 
obiadów, albo oddają pełne 
talerze. A są przecież tacy 
uczniowie, którzy spędzają 
na świetlicy wiele godzin i 
w tym czasie powinni zjeść 
przynajmniej jeden ciepły 
posiłek – mówi kobieta. Nie 
dziwi się, że obiady dzie-
ciom nie smakują, trudno 
żeby smakowały, skoro rosół 
i ziemniaki są niedosolone, a 
kompot gorzko-kwaśny.

Zmiany w szkolnym menu 
wymusiło rozporządzenie 
resortu zdrowia dotyczące 
żywienia w szkołach wydane 
do znowelizowanej ustawy 
o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia. Nowe przepisy 
weszły w życie wraz z rozpoczę-
ciem roku szkolnego. Zgodnie 
z nimi na szkolnych stołów-
kach mają być podawane 
dania pełnowartościowe i 
urozmaicone, z minimalną 
ilością soli. Potrawy smażone 
dopuszczone są tylko raz w 
tygodniu. W posiłkach muszą 
się znaleźć warzywa lub owoce, 
produkty zbożowe lub ziem-
niaki, mleko bądź produkty 
mleczne, mięso, ryby, jaja, a 
nawet orzechy. Do napojów 
takich jak kawa zbożowa, 
herbata i kompot nie można 
dodawać cukru.

Szefowa Ministerstwa 
Edukacji Narodowej Joanna 
Kluzik-Rostkowska tłumaczy, 
że celem zmian jest walka 
z otyłością wśród dzieci i 
młodzieży. Jednak pracownicy 
szkolnych stołówek, którzy 
problemu otyłości absolutnie 
nie bagatelizują, są przekonani, 
że rozporządzenie przyniesie 
więcej szkody niż pożytku.

Nawet piekarnika nie mamy
Większość szkolnych stołówek 
do tej pory świetnie dawała sobie 
radę, a serwowane przez nie 
posiłki były nie tylko tanie, ale 
i smaczne. – Mieliśmy owoce, 
surówki, jabłka, warzywa goto-
wane na parze i gotowane 
mięso. Nigdy nie korzysta-
łyśmy z półproduktów, nawet 
nie mamy piekarnika i fryt-
kownicy – mówi pani Maria. 

Podkreśla, że to właśnie na 
szkolnej stołówce część dzieci 
miała możliwość zjedzenia 
jedynego naprawdę zdrowego 
posiłku w ciągu dnia. – Rodzice 
często nie mają czasu, są zapra-
cowani i zmęczeni, zamiast 
gotować, wolą zamówić pizzę 
albo dać dziecku pieniądze na 
hamburgera – dodaje.

Skorzystają prywatne fi rmy
Daniel Mizera, przewodniczący 
oświatowej Solidarności w 
Chorzowie podkreśla, że ceny 
szkolnych obiadów pójdą w 
górę. Tych, które obowiązywały 
do tej pory, żadna stołówka 
nie będzie w stanie utrzymać. 
– Dzieci nie będą jadły drogich 
i niesmacznych obiadów, a 

to doprowadzi do likwidacji 
stołówek w szkołach – mówi 
Daniel Mizera. Jest przeko-
nany, że na zmianie przepisów 
skorzystają właściciele lokali 
gastronomicznych. – Połowa 
obiadów dla uczniów jest fi nan-
sowana przez ośrodki pomocy 
społecznej. Jeśli ze szkół znikną 
stołówki, to te pieniądze trafi ą do 
właścicieli lokali gastronomicz-
nych, którym MOPS zleci doży-
wianie dzieci z najuboższych 
urodzin, a w tych lokalach prze-
pisy MEN już nie obowiązują 
– podkreśla przewodniczący.

Kiermasz bez ciasta?
Rozporządzenie resortu obowią-
zuje we wszystkich placówkach 
edukacyjnych, z wyjątkiem 

szkół dla dorosłych. Ustawo-
dawca nie przewidział żadnego 
okresu przejściowego, nowe 
przepisy już weszły w życie, 
a to, w jaki sposób szkoły się 
do nich dostosowały, będzie 
sprawdzał sanepid. Podczas 
kontroli inspekcja sanitarna 
może nałożyć karę fi nansową 
wynoszącą nawet 5 tys. zł.

Rozporządzenie resortu 
zdrowia studiują nie tylko 
kucharki i intendentki. Twardy 
orzech do zgryzienia mają też 
rady rodziców, które najpraw-
dopodobniej będą musiały 
zrezygnować ze sprzedawania 
ciast na szkolnych kierma-
szach. – Takie kiermasze orga-
nizowaliśmy raz w miesiącu, a 
dochód z nich zasilał konto rady 

rodziców. Teraz żaden rodzic 
nie podejmie się upieczenia 
ciasta, bo dostosowanie się do 
wytycznych pani minister, jest 
niewykonalne, jeśli chodzi o 
zawartość tłuszczu i cukru w 
100 gramach wypieku. W ten 
sposób szkoły zostaną pozba-
wione możliwości zdobycia 
jakichkolwiek dodatkowych 
środków, a wszyscy wiemy, 
że pieniędzy brakuje nawet 
na podstawowe rzeczy – mówi 
matka jednego z uczniów.

Zamiast w szkole, przy szkole
Rozporządzenie dotyczy 
również szkolnych sklepików, 
z których od września znik-
nęła niezdrowa żywność: 
chipsy, fast foody, niektóre 

ciastka i napoje energetyzujące. 
– Dobrze, że w szkole nie ma już 
chipsów, ale dzieci kupują je w 
drodze do szkoły. W sklepach 
znajdujących się w pobliżu 
szkół, w których do tej pory 
nie było takich produktów, 
teraz zaczęły się one pojawiać 
– podkreśla Hanna Grzelec, 
szefowa oświatowej Solidar-
ności w Rybniku.

Jej zdaniem walkę z otyłością 
należałoby zacząć od edukacji 
na tematy żywienia skierowanej 
zarówno do uczniów, jak i ich 
rodziców, a nie od zamykania 
sklepików i wprowadzania 
absurdalnych przepisów doty-
czących obiadów na szkolnych 
stołówkach.

AGNIESZKA KONIECZNY

Foto: pixabay.com/Ben_Kerckx



Z  D RU G I E J  S T R O N Y Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność

KATOWICE 17-23.09.2015 |  Nr 33/2015  www.solidarnosckatowice.pl2

4 mln
o tyle od 1989 roku zmniejszyła się w Polsce 
liczba dzieci – wynika z opublikowanego 15 
września raportu UNICEF. Populacja osób 
do 17. roku życia zmniejszyła się w ciągu 
ostatnich 26 lat o ok. 40 proc. 
W 1989 roku w Polsce żyło ponad 11 
mln dzieci, co stanowiło blisko 30 proc. 
całego społeczeństwa. W 2013 roku było 
to już tylko 18,2 proc. Według autorów 
opracowania Polska zajmuje trzecie miejsce 
od końca w Europie pod względem liczby 
rodzących się dzieci.

Będzie wniosek do TK
» KOMISJA KRAJOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ zapo-
wiedziała skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku 
dotyczącego rozporządzenia ministra zdrowia prof. Mariana 
Zembali „ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej”. Zdaniem związkowców podczas przy-
gotowywania tego dokumentu doszło do rażącego naruszenia 
Ustawy o związkach zawodowych oraz konstytucyjnej zasady 
równości wobec władzy publicznej.
Wprawdzie rozporządzenie zostało skierowane do konsul-
tacji społecznych, ale wcześniej jego treść Ministerstwo 
Zdrowia uzgodniło tylko z jedną organizacją – związkiem 
zawodowym pielęgniarek i położnych. Oznacza to, że szef 
resortu wybrał związek zawodowy, z którym wynegocjował 
porozumienie. Pozostałe organizacje, które także zrzeszają 
pielęgniarki i położne, zostały przez niego pominięte i nie 
brały udziału w rozmowach.
W sierpniu, w odpowiedzi na złamanie przez prof. Zembalę 
Ustawy o związkach zawodowych przewodniczący Solidarności 
Piotr Duda skierował do premier Ewy Kopacz wniosek, w 
którym domagał się dymisji ministra. Był to już drugi wniosek 
w tej sprawie napisany do premier rządu przez szefa Solidar-
ności. W czerwcu Piotr Duda domagał się odwołania ministra 
za wypowiedź dotyczącą strajku. Prof. Zembala powiedział 
wówczas, że jeżeli ktokolwiek z pracowników jego szpitala 
podjąłby protest, na drugi dzień zostałby zwolniony.

Deklaracja o współpracy 
» TERENOWA SEKCJA PROBLEMOWA NSZZ 
SOLIDARNOŚĆ W SOSNOWCU podpisała z władzami 
miasta deklarację o współpracy. Dokument został przekazany 
każdej ze stron podczas uroczystych obchodów 35. rocznicy 
powstania związku zorganizowanych 10 września w sali wido-
wiskowej dawnego kina Muza.
Jacek Rączka, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej 
„S” w Sosnowcu podkreśla, że podobne deklaracje związek 
podpisywał już z poprzednim prezydentem miasta, jednak 
współpraca nie układała się najlepiej. Przedstawiciele Solidar-
ności otrzymywali jedynie informacje o planowanych podwyż-
kach czynszów czy cen wody, ale konsultacje w tych tematach 
nie były prowadzone. – Mamy nadzieję, że teraz współpraca 
z władzami miasta będzie lepsza, już kilka miesięcy temu 
omówiliśmy zasady, na jakich będzie się ona odbywała. 
Wstępną umowę podpisaliśmy w lipcu, teraz ją przypieczęto-
waliśmy – mówi Jacek Rączka.
Podkreśla, że jeden z najważniejszych zapisów deklaracji 
dotyczy cyklicznych spotkań związkowców z przedstawicielami 
władz samorządowych. Będą się one odbywały w siedzibie 
Terenowej Sekcji Problemowej raz na kwartał, ale mogą zostać 
zwołane w każdej chwili na prośbę jednej ze stron. Kolejne 
uzgodnienie dotyczy rzetelnego, zgodnego z Ustawą o związ-
kach zawodowych, opiniowania aktów prawnych.
Jak informuje Jacek Rączka, współpraca przedstawicieli 
związku z samorządowcami będzie dotyczyła rozwiązywania 
problemów pracowniczych w spółkach, których właścicielem 
jest miasto oraz spraw ważnych dla wszystkich mieszkańców 
Sosnowca. – Priorytetem będzie polityka zatrudnienia. W 
Sosnowcu znajduje się wiele terenów inwestycyjnych, na 
których powinny powstawać nowe miejsca pracy – mówi 
przewodniczący.

AGA

KRÓTKO

Z
acznę górnolotnie od aforyzmu, bo i 
cały ten felieton będzie górnolotny. 
„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da 

się zrobić, i przychodzi taki jeden, który 
nie wie, że się nie da, i on to właśnie robi” 
Powyższe zdanie wypowiedział kiedyś 
Albert Einstein. Ale nie o nim będzie ten 
felieton, tylko o dwóch panach, do których 
powyższy cytat pasuje jak ulał. 

Pierwszy z nich to rolnik z Burkina 
Faso niejaki Yacouby Sawadogo. Pan 
Yacouby miał pecha urodzić się w jednym 
z najbiedniejszych afrykańskich krajów 
w regionie Sahel, oddzielającym Saharę 
od deszczowych lasów Afryki Subsaha-
ryjskiej. Deszcz pada tam tylko przez 
2-3 miesiące w roku, potem są już tylko 
piekielne upały i wypalona do ostatniego 
źdźbła trawy ziemia. Susze tylko w latach 
70-tych pochłonęły tam 200 tys. ofiar. 
Większość ludzi z Sahel uciekła, ale nie 
pan Sawadogo. On postanowił zostać i 
walczyć. Choć wszyscy mieli go za wariata, 
on przez 20 lat z żelazną konsekwencją 
robił swoje. Kopał w wyschniętej ziemi 
dołki, w których umieszczał kompost i 
sadzonki drzew. W czasie krótkiej pory 
deszczowej w niszach gromadziła się 
woda, co pozwalało sadzonkom przetrwać 
późniejsze susze. W ciągu 20 lat Sawa-
dogo zamienił w ten sposób 30 hektarów 
jałowej ziemi w gęsty las, co powstrzymało 
rozrastającą się Saharę i sprawiło, że w 
całym regionie znów mogą żyć ludzie i 
uprawiać ziemię. Prosty rolnik rozwiązał 
problem, nad którym przez wiele lat bez 
skutku głowili się naukowcy. W pojedynkę 
pokonał pustynię, a ludzie którzy uciekli 
przed nią wiele lat temu, zaczęli wracać 
do swoich domów. 

Drugi bohater mojego felietonu pochodzi 
z Polski. Też jest rolnikiem i jemu też 
wszyscy mówili, że się nie da. Nazywał 
się Jan Stach, mieszkał w Znamirowicach 
koło Jeziora Rożnowskiego w Małopolsce. 
W latach 60. ubiegłego wieku jeden z 
dojazdów do jego gospodarstwa został 
odcięty przez budowany zalew, a drugi 
zaorał sąsiad. Była jeszcze trzecia droga 
prowadząca przez las, ale ją z kolei prze-
cinał głęboki jar. Kto inny poddałby się, 

sprzedałby ziemię i przeprowadził w inne 
miejsce. Ale nie pan Jan. On również 
postanowił walczyć, mimo że z początku 
wszyscy się z niego śmiali. Jan Stach dzień 
po dniu, miesiąc po miesiącu zwoził, prze-
nosił, układał i łączył kamienie. Po kilku 
latach w miejscu, gdzie kiedyś kończyła 
się droga, stał już wysoki na 16, długi na 
12 i szeroki na 6 metrów kamienny most. 
Pan Jan nie był architektem, inżynierem, 
ani budowlańcem. Nie miał bogatej cioci 
w Ameryce ani nawet wujka w KC. Miał 
tylko cel i upór. To wystarczyło, żeby 

zbudować prawdopodobnie największy 
na świecie kamienny most wykonany od 
A do Z przez jednego człowieka. 

Skoro prosty człowiek może dokonać 
zupełnie sam tak niesamowitych rzeczy 
jak pan Jan i pan Yacouby, to na co stać 
państwo powołane przez kilkadziesiąt 
milionów ludzi? Nie mam dostatecznie 
dużej wyobraźni, żeby na to pytanie odpo-
wiedzieć. Ale wiem jedno. Żaden polityk, 
telewizyjny autorytet czy inny ekspert od 
wszystkiego nie wmówi mi, że czegoś nie 
da się w naszym kraju zrobić. Że ludzie 
nie mogą normalnie żyć i normalnie 
pracować, że nie można zbudować systemu, 
w którym państwo służy ludziom, a nie 
na nich żeruje, że instytucje i urzędy już 
zawsze będą traktować mnie jak petenta, 
a nie jak obywatela. To wszystko możemy 
zmienić. Musimy tylko w końcu wyrzucić z 
naszych głów wygodną myśl, że się nie da. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Foto: esmem

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie 
da się zrobić, i przychodzi taki 
jeden, który nie wie, że się nie 
da, i on to właśnie robi – rzekł 
kiedyś Albert Einstein.

Jak określić rzeczywisty margines działania 
pracodawcy w oparciu o dane na temat 
obecnej kondycji finansowej firmy? Jak 
przygotować poparte wnioskami z analizy 
argumenty na potrzeby negocjacji z praco-
dawcą? Jak przewidzieć zmiany w sytuacji 
ekonomicznej i pozycji rynkowej fi rmy w 
oparciu o dostępne informacje? Jak przy-
gotować się do rozmów z pracodawcą nt. 
ew. zmian w zakładzie i ich skutków dla 
pracowników? 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
organizacji zakładowych w Regionie Śląsko-
-Dąbrowskim na fachowe wsparcie w zakresie 
analizy ekonomicznej, fi nansowej i społecznej 
zakładów pracy, Zarząd Regionu udostępnił 
zainteresowanym kompleksową pomoc 
ekspertów fi rmy S.Partner Sp. z o.o. 

Wsparcie obejmuje: 
1. Usługi eksperckie i doradcze w zakresie: 
– analizy sprawozdań fi nansowych oraz 
podstawowych danych ekonomiczno-
-fi nansowych, 
– analizy podstawowych danych społecz-
nych w obszarze zatrudnienia, wynagro-
dzeń i czasu pracy, 
– analizy ekonomiczno-finansowej na 
potrzeby negocjacji placowych, negocjacji 
układów zbiorowych, pakietów socjalnych, 
regulaminów pracy. 
2. Zdalną pomoc ekspertów, oznaczającą 
doradztwo drogą telefoniczną i mailową, 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w 
tym również: 
– dostęp do opracowywanych pisemnie 
na każdorazowe żądanie danej organizacji 

zakładowej syntetycznych analiz danych 
fi nansowych, ekonomicznych lub społecz-
nych zakładu pracy, 
– bezpośredni dostęp do ekspertów w ramach 
dyżurów eksperckich w siedzibie śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności w terminach:  
29.09.2015, 27.10.2015, 24.11.2015, 
15.12.2015 oraz 26.01.2016, 23.02.2016.   
Dyżury będą odbywać się w godz. 10:00-
16:00, sala 108.

3. Dodatkowo, zainteresowani człon-
kowie organizacji zakładowych mogą wziąć 
udział w jednym z dwóch zaplanowanych 
szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu 
oceny sytuacji fi nansowej przedsiębiorstw 
w kontekście negocjacji płacowych. 

Terminy szkolenia: 19-20 października 
oraz 16-17 listopada 2015.  

Jak uzyskać pomoc w analizie 
dokumentów fi nansowych fi rmy?

LICZBA tygodnia

Kontakt do ekspertów S.Partner 
Sp. z o.o.:
dr Daniel Kiewra, tel./fax: (48) 22 
629 15 02, tel. kom. (48) 601 530 455, 
e-mail: katowice@syndex.pl.
Adres do korespondencji: 
S. Partner Sp. z o.o., ul. Wiejska 17 
lok. 8,00-480 Warszawa, z dopiskiem: 
„Katowice”

Dodatkowe informacje nt. wsparcia 
ekspertów: 
Piotr Nowak, zastępca przewodniczącego ZR ds. 
struktur branżowych; pokój 302, tel. 693134100, 
e-mail: p.nowak@solidarnosckatowice.pl
Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Biuro ds. 
Szkoleń Związkowych; pokój 223, tel. (48) 
32 353 84 25 w. 555, tel. kom. 609357320, 
e-mail: zagraniczne@solidarnosckatowice.pl

Komunikat ZR
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Reklama

W ubiegłym tygodniu nastąpiło formalne podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
w Tauron Ciepło. Zarząd zorganizował z tej okazji wielką uroczystość, zapraszając prezesów tauronowskich spółek, 
wojewodę śląskiego i Okręgowego Inspektora Pracy. 

Dobrze, że jest, ale zachwytów nie ma
F

eta, jaką wydał zarząd 
spółki z okazji podpi-
sania ZUZP, była prze-
sadna. Padały wielkie 
słowa o zwycięstwie 

dialogu społecznego, podczas 
gdy tak naprawdę ten dialog 
pozostawiał wiele do życzenia. 
Strona związkowa była zmuszona 
podpisać ZUZP w takim kształcie, 
bo gdyby tego nie zrobiła, pracow-
nikom Tauron Ciepło zabrano 
by wszystkie dodatkowe upraw-
nienia – mówi Justyna Latos, 
wiceprzewodnicząca Solidarności 
w Tauron Ciepło.

Z wnioskiem o uzgodnienie 
nowego ZUZP Solidarność 
wystąpiła 2,5 roku temu. 
Przedstawiony przez związek 
projekt układu zbiorowego 
został odrzucony w całości. 
– Przez dwa lata kierownictwo 
fi rmy pozorowało negocjacje. 
Rozmowy ruszyły dopiero 
kilka miesięcy temu. Z końcem 
maja przestały obowiązywać 
poprzednie układy zbiorowe w 
przedsiębiorstwach wchodzących 

w skład spółki. To oznaczało, że 
warunki pracy i płacy w fi rmie 
będą zabezpieczone jedynie przez 
zapisy Kodeksu pracy. Układ 
zbiorowy pracy zawsze daje 

lepsze warunki pracy i płacy niż 
kodeksowe minimum, dlatego 
ostatecznie zgodziliśmy się na 
taki ZUZP, jaki teraz obowią-
zuje, choć trudno mówić, że 

jesteśmy zachwyceni – podkreśla 
Justyna Latos.

– Tak naprawdę negocjacje 
nad nowym, jednolitym ZUZP 
w spółce rozpoczęły się w lutym 

tego roku. Czas grał wyłącznie na 
korzyść pracodawcy. I, co muszę 
ze smutkiem stwierdzić, zabrakło 
nam wsparcia ze strony części 
innych związków działających w 
zakładach spółki, co dodatkowo 
ułatwiało zarządowi zadanie. 
Druga strona wyraźnie widziała, 
że reprezentanci paru innych 
organizacji związkowych chcą 
po prostu podpisać jakikolwiek 
dokument noszący nazwę ZUZP, 
byleby tylko mieć problem z 
głowy – mówi Tadeusz Nowak, 
przewodniczący Solidarności 
w Tauron Ciepło. Przypomina, 
że Solidarność z Tauron Ciepło 
jako ostatnia zdecydowała się 
na parafowanie nowego ZUZP. 
– Decyzja została podjęta po 
długiej dyskusji i po głosowaniu 
podczas zebrania Komisji Zakła-
dowej. W tym czasie niektórzy 
koledzy z innych związków 
już ustawiali się w kolejce 
do parafowania dokumentu 
– dodaje Nowak.

Podczas uroczystego podpi-
sania ZUZP w imieniu strony 

społecznej wystąpiła wice-
przewodnicząca Justyna Latos. 
Zaznaczyła, że podpisywany 
dokument jest kompromisem i 
przypominała, jakie są warunki, 
aby zakładowy układ zbio-
rowy pracy był przez załogę 
uważany za dobry dokument. 
– Dobry układ zbiorowy pracy 
jest potwierdzeniem, że praco-
dawca będący stroną układu 
zobowiązuje się traktować 
pracowników po partnersku. 
Dobry układ zbiorowy pracy daje 
realną nadzieję, że standardowe 
deklaracje, iż najważniejszym 
kapitałem fi rmy są ludzie, nie 
pozostaną pustymi deklaracjami. 
Dobry układ zbiorowy pracy 
jest nie tylko gwarancją zacho-
wania określonych warunków 
pracy i płacy, ale zapowiedzią 
ich systematycznej poprawy. 
Mam nadzieję, że Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy w Tauron 
Ciepło będzie realizowany nie 
tylko z litery, ale też i z ducha 
– podkreśliła Justyna Latos.

GRZEGORZ PODŻORNY
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Przedłużenie umowy społecznej w spółce MSE
O 12 miesięcy dłużej obowią-
zywać będzie umowa społeczna 
dla pracowników czechowickiej 
ciepłowni Mining Services 
and Engineering. Dotychcza-
sowa umowa, gwarantująca 
im miejsca pracy i realizację 
zapisów ZUZP, miała być ważna 
do października 2016 roku. 

Zawarte 7 września poro-
zumienie pomiędzy zarządem 
Przedsiębiorstwa Górniczego 
Silesia w Czechowicach-Dzie-
dzicach a związkowcami z 
Solidarności z Nadwiślańskiej 
Spółki Energetycznej w Brzesz-
czach przedłuża ją do 2017 roku. 

Związkowcy informują, że 
rozmowy z zarządem PG Silesia, 
właścicielem spółki MSE, trwały 
od początku maja i były bardzo 
trudne. – Pracodawca był twar-

dym negocjatorem, ale my też 
nie ustąpiliśmy na krok. Utrzy-
manie miejsc pracy dla załogi 
było dla nas priorytetem, bo PG 

Silesia rozpoczęło szeroką mo-
dernizację spółki. Zakład zosta-
nie całkowicie przebudowany. 
Piece węglowe będą wyłączone. 

Podstawowymi jednostkami 
mocy mają tam być dwa kotły 
gazowe. A to oznaczać będzie 
co najmniej 50-procentową re-
dukcję zatrudnienia w spółce. 
Teraz, gdy umowa społeczna 
została przedłużona, ludzie 
będą mieli gwarancje pracy 
jeszcze przez dwa lata. Podczas 
negocjacji pracodawca zade-
klarował również, że osobom, 
które nie będą pracować przy 
obsłudze pieców gazowych, 
zapewni inną pracę na terenie 
kopalni – mówi Dariusz Gierek, 
przewodniczący Regionalnej 
Sekcji Ciepłownictwa śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności i 
wiceszef związku w NSE.

Solidarność w NSE to mię-
dzyzakładowa organizacja, która 
zasięgiem swojego działania 

obejmuje również pracowników 
czechowickiej ciepłowni, mimo 
że w 2014 roku NSE sprzedała 
ten zakład do PG Silesia. Gierek 
przypomina, że wówczas do 
30-miesięcznej umowy spo-
łecznej zawartej z pracodawcą z 
PG Silesia przeniesione zostały 
zapisy Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, które pra-
cownikom MSE gwarantowała 
wcześniej spółka z Brzeszcz. – Te 
gwarancje również będą ważne 
do października 2017 roku. Do 
tego czasu pracownicy m.in. 
będą otrzymywać trzynastą 
pensję na Dzień Energetyka i 
korzystać ze 100-procentowego 
wynagrodzenia na chorobowym 
– podkreśla Dariusz Gierek. 

Podczas negocjacji związ-
kowcom udało się również 

przedłużyć z pracodawcą po-
rozumienie uprawniające za-
łogę ciepłowni do korzystania 
z posiłków profi laktycznych. 
Termin jego obowiązywania 
miał się skończyć 31 grudnia 
2015 roku. – Obecne poro-
zumienie będzie ważne do 
września 2016 roku. Wtedy 
też zamierzamy rozpocząć z 
zarządem PG Silesia rozmowy 
w sprawie podwyżki płac dla 
pracowników MSE. Przy okazji 
chcemy również negocjować 
nowe porozumienie w sprawie 
posiłków profilaktycznych 
– zapowiada Dariusz Gierek. 

Czechowicka ciepłownia 
Mining Services and Engi-
neering jest siostrzaną spółką 
PG Silesia.

BG

Foto: TŚD
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Reklama

Związkowcy z Solidarności z DB Schenker Rail Polska domagają się od zarządu spółki rzetelnej informacji 
na temat przyszłości fi rmy. W stanowisku do pracodawcy podkreślili, że likwidacja oraz sprzedaż kolejnych podmiotów 
DB Schenker w regionie nasilają obawy załogi o miejsca pracy. 

Załoga DB Schenker boi się o pracę
W 

ciągu ostat-
nich lat zarząd 
DB Schenker 
pozbył  s ię 
m.in. warszta-

tów naprawczych w Pyskowicach 
i Dąbrowie Górniczej. Z naszych 
informacji wynika, że planuje 
również likwidację bocznicy 
i warsztatu naprawczego w 
Sosnowcu-Jęzorze. Właściciel 
rozpoczął też procedurę sprze-
daży Kopalni Piasku Szczakowa 
– informuje Leszek Piskała, 
przewodniczący Solidarności w 
DB Schenker Rail Polska. 

W ocenie związkowców 
wszystkie te działania poważnie 
kłócą się z zapewnieniami, 
które niemiecki właściciel DB 
Schenker składał w 2009 roku, 
tuż po nabyciu trzech spółek z 
regionu śląsko-dąbrowskiego: 
Przedsiębiorstw Transportu 
Kolejowego i Gospodarki Kamie-
niem w Rybniku oraz w Zabrzu 
i PCC Rail Szczakowa. – Wtedy 
zapewniał, że te podmioty będą 
się rozwijać pod szyldem wielkiej 

fi rmy DB Schenker. Okazało się, 
że jest inaczej. Ich majątek jest 
systematycznie wyprzedawany. 
W efekcie tych działań w ciągu 

ostatnich 5 lat zatrudnienie w DB 
Schenker zmniejszyło się o ok. 
50 proc. Pracodawca woli zlecać 
zadania fi rmom zewnętrznym, 

a zwalnia swoich pracowników. 
Ludzie odchodzą też sami, gdy 
dostają oferty pracy za 2 tys. zł 
na rękę, w dodatku miejscowoś-

ciach oddalonych o nawet 100 
km od ich miejsc zamieszkania 
– mówi Grzegorz Janowski z 
Solidarności z DB Schenker.

Związkowcy zaniepokojeni 
są też liczbą przegranych przez 
DB Schenker przetargów na 
obsługę bocznic kolejowych 
oraz ograniczeniem przez fi rmę 
usług dla kopalń. – Uważamy, 
że te działania prowadzone są 
na szkodę naszych podmiotów. 
Mamy prawo podejrzewać, że 
właściciel zamierza wycofać 
swoją działalność z naszego 
regionu. Obecnie najbar-
dziej zainteresowany jest 
przewozami kolejowymi z 
Niemiec na Wschód – wskazuje 
Waldemar Machaj z zakładowej 
Solidarności. 

Dodatkowe niepokoje związ-
kowców wzbudzają plany 
zarządu DB Schenker o prze-
niesieniu do końca I kwartału 
2017 roku działu księgowości z 
Zabrza do Bukaresztu. W nim 
zatrudnionych jest ponad 60 
osób. Związkowcy informują, 

że żadna z nich nie otrzymała 
od pracodawcy nowej oferty 
pracy. – Ale o swoje miejsca pracy 
obawiają się wszyscy pracownicy 
DB Schenker na Śląsku. Nikt z 
nas nie zna polityki pracodawcy 
wobec zakładów w regionie. 
Dlatego domagamy się jasnej 
odpowiedzi na pytania: jakie są 
ich perspektywy, czy będzie w 
nich praca? Jeśli tej odpowiedzi 
nie dostaniemy, to wszystko 
będzie wskazywać na to, że 
DB Schenker wszedł na polski 
rynek przewozowy po to, żeby 
realizować wyłącznie własne 
plany rozwojowe. Szkoda tylko, 
że stało się to kosztem trzech 
naszych dobrze prosperują-
cych podmiotów – wskazuje 
Leszek Piskała. 

W DB Schenker Rail Polska 
w całym kraju zatrudnionych 
jest blisko 2700 pracowników. 
Firma zajmuje się m.in. prze-
wozami kolejowymi, obsługą 
bocznic, utrzymaniem taboru 
i wydobyciem piasku. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Przygotowania do strajku w PKP Cargo
Ogólnopolski strajk w PKP Cargo 
rozpocznie się w październiku – 
taką decyzję podjęły działające 
w spółce związki zawodowe. 8 
września doszło do kolejnego 
fi aska rozmów z pracodawcą. 
– Zarząd PKP Cargo zaprosił 
nas tylko po to, by podtrzymać 
swoją ofertę podwyżki o 110 
zł netto – informuje Henryk 
Grymel, szef kolejarskiej Soli-
darności. Związki zawodowe 
żądają po 250 zł netto dla 
każdego pracownika.

– Liczyliśmy na otwarcie ze 
strony zarządu PKP Cargo, bo 
to przecież on był inicjatorem 
spotkania. Otrzymując zapro-
szenie do rozmów mieliśmy 
prawo sądzić, że w obliczu 
protestu, który w referendum 
poparło większość pracow-
ników, zarząd spółki wyjdzie 

z wyższymi propozycjami 
płacowymi. Okazało się, że 
pracodawca nie ma nam nic 
nowego do zaoferowania, niż 
110 zł netto. Oznajmił też, że 

w ramach przyszłorocznego 
wzrostu płac dołoży każdemu 
pracownikowi do wypłaty 40 
zł netto. To jakiś kiepski żart 
– komentuje Henryk Grymel.

8 września Krajowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy z PKP 
Cargo zdecydował, że bezter-
minowy strajk we wszystkich 
zakładach spółki w całej Polsce 
rozpocznie się w październiku. 
Zobowiązał też działające w PKP 
Cargo zakładowe organizacje 
związkowe do przygotowania 
do 25 września regulaminów 
strajkowych oraz zasad prze-
prowadzenia protestu. – Datę 
strajku wyznaczymy na 5 
dni przed jego rozpoczęciem 
zgodnie z ustawą  o rozwią-
zywaniu sporów zbiorowych. 
We wrześniu we wszystkich 
zakładach ruszamy z akcją 
informacyjną. Na masów-
kach będziemy wyjaśniać 
ludziom , jaki jest cel naszego 
strajku. To konieczne, bo mamy 
sygnały, że kierownictwo PKP 

Cargo już zaczęło wywierać 
na pracowników naciski, by 
nie brali udziału w proteście 
– informuje Grymel.

Planowany przez związ-
kowców strajk w PKP Cargo to 
skutek trwającego w spółce od 
lutego sporu zbiorowego. Jego 
powodem jest brak woli praco-
dawcy do realizacji podwyżki 
płac zasadniczych, zagwaran-
towanej co roku w pakiecie 
gwarancji pracowniczych. W 
ramach sporu zbiorowego związ-
kowcy zażądali po 250 zł netto 
dla każdego pracownika. 30 lipca 
podczas mediacji w Warszawie 
pracodawca najpierw zapropo-
nował wzrost płac o 45 zł netto, 
a następnie podniósł tę kwotę 
do 110 zł netto. Odpowiedzią 
strony związkowej było zawią-
zanie Komitetu Protestacyjno-

-Strajkowego i przeprowadzenie 
w sierpniu referendum straj-
kowego wśród pracowników 
wszystkich zakładów spółki.

96 proc. uczestników głoso-
wania opowiedziało się za akcją 
strajkową. – Ludzie poparli 
protest, bo mają świadomość, że 
oferowane przez zarząd niskie 
stawki podwyżki nie zrekom-
pensują im bardzo dużego 
obciążenia pracą. Oni musieli 
przejąć obowiązki służbowe 
po 4500 pracowników, którzy 
od początku roku rozstali się z 
fi rmą na zasadzie tzw. dobro-
wolnych odejść – wyjaśnia 
szef kolejarskiej Solidarności.

W zakładach spółki PKP 
Cargo w całej Polsce zatrud-
nionych jest blisko 18 tys. 
pracowników.

BEA
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Sztandar Platformy wyprowadzić
W miniony weekend obrodziło 
festiwalami partyjnych spędów, 
podczas których na wyborców 
spadł grad obietnic. Platforma 
Obywatelska zapowiedziała 
likwidację składek na ZUS i 
na NFZ...

– To jest kpina z narodu. 
Tym bardziej bezczelna, że 
PO i wierny jej front medialny 
dyskredytują pomysły wszyst-
kich innych ugrupowań, 
mówiąc, że są wzięte z Księżyca, 
że budżet tego nie wytrzyma, 
że to stek bzdur i obietnic bez 
pokrycia. To co powiedzieć o 
tych pomysłach Ewy Kopacz? 
W dodatku chyba nawet obecni 
na sali członkowie PO, mimo 
że bili brawa, to nie rozumieli, 
jak to ma wyglądać i o co w 
ogóle chodzi.
W świadomości wyborców PO 
to partia, która zapowiadając 
obniżenie podatków i danin, 
w praktyce je podnosiła. Może 
przed wyborami próbują tę 
świadomość zmienić...

– Nikt rozsądny im nie 
uwierzy. Generalnie cały ten 
przekaz PO jest obliczony na 
pozyskanie młodych ludzi, 
którzy słyszeli od Korwin-
-Mikkego, że płacenie podatków 
jest bez sensu, że nigdy nie 
otrzymają z ZUS emerytury, 
etc. Ale ja jestem pewien, że 
ten młody elektorat jest zdecy-
dowanie bardziej myślący, niż 
to się PO wydaje i nie da się 
na ten lep chwycić. To jest 
propozycja, która zakłada, że 
wyborca jest durniem. 
Mocno akcentowanym w me-
diach punktem konwencji PO 
jest atak na związki zawodowe...

– To ewidentnie część 
większej akcji zaplanowanej 
przez rządzący establishment. 
Najpierw atak na lidera związku 
przygotowany przez gazetę, 
której naczelny zachowuje 
się jak partyjny aparatczyk. 
Teraz na konwencji Platformy 
Ewa Kopacz jako ważny punkt 
partyjnych planów zapowiada 
likwidację związków zawodo-
wych, co partyjna publiczność 
przyjmuje owacją na stojąco. I 
myślę, że to nie koniec. Ale oni 
są odklejeni od rzeczywistości. 
Ludzie widzą, gdzie żyją i jak 
żyją, i wiedzą, dlaczego PO 
atakuje związki zawodowe. 
Bo to właśnie związki cały czas 
sprzeciwiały się chorym pomy-
słom Platformy i to związki 
wbrew dominującemu prze-
kazowi medialnemu mówiły 
publicznie, jak jest naprawdę, 
burząc propagandowy przekaz 
rządzących.
Najbardziej prawdopodobny 
scenariusz to zwycięstwo PiS 
w najbliższych wyborach. 
Otwarte pozostaje pytanie 
co do liczby mandatów. Ale 
scenariusz, że to PO tworzy 
kolejny rząd z innymi ugru-
powaniami, nie wydaje się 
zupełnie nierealny...

– Na ten scenariusz liczy 
PO i dlatego wiele wysiłku 
poświęca dyskredytowaniu 
Ruchu Kukiza, który może 

być potencjalnym języczkiem 
u wagi, a jednocześnie nigdy 
nie wejdzie w koalicję z tą 
partią. W przypadku, gdyby 
PiS nie uzyskał odpowiedniej 
liczby mandatów do objęcia 
samodzielnych rządów, to 
Platforma będzie dalej rządzić 
razem z koniczynką, do tego 
dojdzie tzw. Platforma bis, 
czyli partia Ryszarda Petru i 
dołączy jeszcze wygłodniały 
stanowisk i władzy SLD, który 
teraz startuje jako tzw. Zjed-
noczona Lewica.
Wydawałoby się z tego właśnie 
powodu Ruch Kukiza powinien 
być wręcz wspierany przez 
PiS, a tak nie jest.

– Dziwi takie zachowanie 
PiS, bo nawet sam prezydent 
Komorowski przyznał ostatnio, 
że przegrał wybory właśnie 
przez to, że Paweł Kukiz pojawił 
się na scenie politycznej i to on 
odebrał mu głosy. Paweł obudził 
w tamtym czasie nadzieje na 
zmianę, normalność.
Od tego czasu poparcie dla 
Pawła Kukiza dość istotnie 
spadło...

– W Ruchu dzieje się tak, jak 
się dzieje, ale uważam, że ludzie 
Pawła dostaną się do Sejmu i 
nawet jeśli nie wejdą do koalicji 
rządzącej, to z pewnością będą 
wpierać zmiany systemowe, 
które Polsce są potrzebne. Od 
kwestii konstytucyjno-ustrojo-
wych począwszy, poprzez ideę 
referendum, a na gospodarce 
skończywszy.

Na Śląsku kampania wyborcza 
zbiegła się z potężnymi 
problemami w górnictwie. 
Resort skarbu przedstawił 
nowy pomysł na tworzenie 
Nowej Kompanii Węglowej. 
Co najmniej do końca roku 
nie powinno być kłopotów z 
wypłatami. Rząd kupuje czas? 

– Kupuje i kupi pewnie, 
bo NKW kulawa, bo kulawa, 
ale powstanie. Jednak konse-
kwencje tego, że jest to orga-
nizm kulawy, zostaną tylko na 
krótko odłożone w czasie. A 
trzeba pamiętać, że pozostałe 
spółki węglowe są w chyba 
jeszcze większych tarapatach. 
Czyli spełnia się scenariusz 
pesymistyczny, zamiast reali-
zacji kompleksowego planu 
naprawy górnictwa, mamy 
gaszenie pożarów. Porozu-
mienie z 17 stycznia zakładało 
rozpoczęcie procesu konso-
lidacji górnictwa z energe-
tyką. To jednak nie nastąpiło. 
Dlaczego?

– To w ogóle jest dosyć 
kuriozalna sytuacja, która 
dobitnie pokazuje, że system 
polityczno-gospodarczy w 
Polsce stoi na głowie. Jeżeli 
państwo, a w jego imieniu 
minister Skarbu Państwa jest 
właścicielem i ma głos decy-
dujący, jeśli chodzi o system 
paliwowo-energetyczny w 
Polsce, to jeśli zakłada jakąś 
reorganizacje tego systemu, 
to on decyduje, jak to ma 
wyglądać. Nie będzie o tym za 

niego decydował jakiś jeden 
czy drugi prezes państwowej 
spółki. Tymczasem w tym 
przypadku jacyś prezesi nadani 
z klucza partyjnego zdecy-
dowali, że dbając o własne 
kieszenie i o własnych kolesi, 
w to, co było planowane w 
porozumieniu z 17 stycznia, 
na razie nie wejdą. Czekają 
na wynik wyborów.
Reprezentanci biznesu podczas 
forum w Krynicy wyraźnie 
wskazali, na kogo teraz 
stawiają. Tytuł Człowieka 
Roku przyznali Jarosławowi 
Kaczyńskiemu. Wielu fanatycz-
nych członków PO doznało 
na tę wieść palpitacji serca. 
Mnie ta wolta ludzi od ciężkiej, 
biznesowej roboty bardzo 
rozbawiła.

– Takie nagłe zmiany frontu 
nie wyglądają poważnie, ale tak 
naprawdę to kolejny przykład 
koniunkturalizmu dyżurnych 
autorytetów reprezentujących 
tzw. wielki biznes. To środo-
wisko chce być poukładane z 
każdą władzą, mieć koneksje 
i możliwość lobbystycznego 
wpływu na decyzje rządzących 
oraz na stanowione prawo. 
Świat biznesu przeczuwając 
zmianę władzy, chciał po prostu 
liderowi tej nowej władzy się 
przypodobać. 
W czasie styczniowych prote-
stów premier Kopacz zapo-
wiadała Program dla Śląska. 
Wiele środowisk z naszego 
regionu, również związki 

zawodowe, wiązało z tym 
duże nadzieje... 

– Ten program miał być 
tworzony wspólnie przez 
reprezentantów związków 
zawodowych, samorządowców 
z regionu, ekspertów i rządu. 
Tak się nie stało. Rząd w świetle 
fl eszy ogłosił swój własny doku-
ment, który nazwał Programem 
dla Sląska, zupełnie niere-
alny, napisany na kolanie na 
potrzeby kampanii wyborczej. 
Będę niesamowicie zdumiony, 
jeśli po tym numerze, który 
wycięła Platforma z Programem 
dla Śląska, ponownie wygrałaby 
wybory w naszym regionie. 
Czy nowy Program dla Śląska, 
tworzony tak, jak to zakła-
dano, czyli przy udziale strony, 
związkowej i samorządowej, 
powinien być priorytetem 
nowego rządu?

– To wydaje się oczywiste. 
Patrząc na politykę UE wobec 
przemysłu, wobec węgla, dla 
wszystkich powinno być jasne, 
że Śląsk potrzebuje specjal-
nego, potężnego programu 
inwestycyjnego, żeby prze-
trwać. Tu chodzi zarówno o 
kwestie związane z pakietem 
klimatyczno-energetycznym, 
którego celem jest likwidacja 
węgla jako nośnika energii, jak 
i tzw. subwencjonowaniem. 
Obecnie mamy do czynienia 
z taką sytuacją, że pomocy 
publicznej można udzielać 
każdemu segmentowi gospo-
darki oprócz górnictwa węgla 

kamiennego i oprócz energe-
tyki, która produkuje energię 
z węgla. To jest absolutnie 
nierówne traktowanie, które 
nie ma nic wspólnego z jaką-
kolwiek gospodarką rynkową. 
UE udziela pomocy publicznej 
przeróżnym gałęziom prze-
mysłu, subsydiuje wiatraki, 
fotowoltaikę, energię odna-
wialną, ale nie chce udzielić 
pomocy publicznej na nowo-
czesne technologie związane 
z górnictwem węgla kamien-
nego takie, jak chociażby 
proponowana przez nas 
synteza węglowo-jądrowa. 
Nie wiadomo, czy uda się 
wynegocjować w Unii równe 
traktowanie i wsparcie dla 
polskiego przemysłu górni-
czego i energetycznego, ale 
tak czy inaczej bezwzględnie 
musi powstać potężny program 
inwestycyjny dla Śląska, bo 
inaczej grozi nam katastrofa.
Na Śląsku i w Zagłębiu, gdzie 
mieszka kilka milionów ludzi, 
wyborców reprezentuje w 
Sejmie naprawdę pokaźna 
liczba kilkudziesięciu posłów, 
ale praktycznie nie mają tam 
oni nic do powiedzenia. Robią, 
co każe partia. Dlaczego tak 
się dzieje?

– Bo partie i ich władze 
centralne Śląska nie lubią. 
Nie lubią chociażby dlatego, 
że my tu potrafi my się zorga-
nizować społecznie, że mamy 
aktywne, silne organizacje 
związkowe. Żadna władze nie 
lubi społeczeństwa, które się 
potrafi  organizować i walczyć. 
Każda władza woli społe-
czeństwo, które można łatwo 
podzielić i rozgrywać. Obecna 
władza robiła to i robi w sposób 
brutalny, doszła w tym do 
perfekcji. Smutne jest to, że 
taki region jak nasz w każdym 
innym kraju były zdecydo-
wanie lepiej traktowany, niż 
dzieje się to w III RP. Politycy 
na taki region by dmuchali i 
chuchali. Nie mieliby wątpli-
wości, że taki region to skarb. 
To perła w koronie. 
Planowałem, że ostatnim 
pytaniem w naszej rozmowie 
będzie to najpopularniejsze 
pod rządami PO-PSL, słynne 
„Jak żyć?”. Ale może raczej 
powinienem zapytać, jak 
głosować? 

– Każdy wyborca swój 
rozum ma i to on bierze odpo-
wiedzialność za to, jak głosuje. 
Ja zawsze głosuję na ludzi, 
konkretnych ludzi – uczci-
wych, transparentnych, a nie 
na szyldy czy wykonawców 
rozkazów. Ale moim zdaniem 
jeśli nawet wyborca uważa, 
że nie znajduje takich ludzi 
na listach, to z pewnością 
powinien pamiętać, jakie 
opłakane skutki dla naszego 
regionu przyniosły 8-letnie 
rządy PO-PSL i zagłosować tak, 
abyśmy na kolejnej konwencji 
PO zamiast kolejnych obietnic 
z sufi tu, bzdur i gróźb usły-
szeli: Sztandar Platformy 
wyprowadzić. 

Foto: TŚD
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Rocznicowe obchody w regionie

11 września w Dąbrowie Górniczej odbyły się uroczystości 35. rocznicy podpisania Porozumienia 
Katowickiego – kolejnej po gdańskiej, szczecińskiej i jastrzębskiej umowy społecznej zawartej w 1980 roku 
między przedstawicielami strajkujących robotników a władzami PRL.

Nie ma normalności bez Solidarności
U

czestnicy obcho-
dów podkreślali 
znaczenie Poro-
zumienia Katowi-
ckiego, ale mówili 

również o miejscu Solidarności 
w dzisiejszej Polsce, a także o 
potrzebie zmian, które pozwolą 
zwykłym ludziom godnie pra-
cować i normalnie żyć.

Podczas uroczystości pod 
pomnikiem Porozumienia 
Katowickiego Zarząd Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność reprezentowali 
wiceprzewodniczący Piotr 
Nowak i Justyna Latos, która 
odczytała list przewodniczą-
cego śląsko-dąbrowskiej „S” 
Dominika Kolorza, skierowany 
do uczestników obchodów.

Dominik Kolorz przypo-
mniał, że 35 lat temu w Polsce 
rozpoczęły się przemiany, 
ponieważ ludzie, którzy chcieli 
normalnego życia zjedno-
czyli się, zmuszając władzę do 
okazania respektu zwykłym 
obywatelom. Podkreślił, że 
dzisiaj, podobnie jak wtedy 
zaczyna wiać wiatr zmian, 
Polacy chcą godnie żyć i mieć 
pracę pozwalającą na utrzy-
manie rodziny. – Tak jak wtedy 

domagamy się od władzy 
poszanowania praw obywa-
telskich i praw pracowniczych. 
Żądamy, aby władza szanowała 
każdego człowieka, każdego 
obywatela. Ci, którzy od 8 lat 

dzierżą rządy w Polsce, oderwali 
się od społeczeństwa i mam 
nadzieję, że ten wiatr zdmuchnie 
ich ze stołków i stanowisk, 
które okupują – napisał szef 
śląsko-dąbrowskiej „S”. – Czas 

podnieść głowy i zobaczyć, 
ilu nas jest, – tych chcących 
zmiany władzy, zmiany elit 
– podkreślił Dominik Kolorz.

L i s t  d o  u c z e s t n i k ó w 
obchodów napisał również 

przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność 
Piotr Duda. Odczytał go prze-
wodniczący związku w Arce-
lorMittal Poland w Dąbrowie 
Górniczej Jerzy Goiński. – To 
dzięki Solidarności – związ-
kowi, który narodził się z prag-
nienia wolności w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu i Dąbrowie 
Górniczej żyjemy dziś w wolnej 
Polsce, chociaż ta wolność dla 
wielu ma dziś gorzki smak 
– napisał Piotr Duda. Zazna-
czył, że Solidarność wciąż jest 
Polsce potrzebna. – Solidarność 
jest dzisiaj największą, najle-
piej zorganizowaną i najbar-
dziej odpowiedzialną grupą 
społeczną w Polsce – dodał 
przewodniczący Solidarności.

Andrzej Rozpłochowski, 
jeden z sygnatariuszy Porozu-
mienia Katowickiego przypo-
minał, że umowa z władzami 
PRL podpisana w Hucie Kato-
wice była ważnym dopełnie-
niem porozumień zawartych na 
przełomie sierpnia i września 
1980 roku w Szczecinie, Gdańsku 
i Jastrzębiu-Zdroju. – Tutaj 
wynegocjowano postulat, który 
umożliwił tworzenie NSZZ Soli-
darność w całej Polsce. Żadne 

inne porozumienie nie miało 
ogólnopolskiego charakteru 
– podkreślił Rozpłochowski.

O znaczeniu Porozu-
mienia Katowickiego mówił 
również prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej Łukasz 
Kamiński. Podkreślił, że o 
umowie społecznej podpisanej 
w Hucie Katowice trzeba głośno 
mówić, nie tylko na Śląsku i w 
Zagłębiu, ale również w całej 
Polsce. Zaznaczył, że wiedzę 
o tym ważnym wydarzeniu 
trzeba przekazywać szczególnie 
młodym ludziom. 

Uroczystości pod pomni-
kiem Porozumienia Katowi-
ckiego poprzedziła msza św. 
odprawiona w sanktuarium 
św. Antoniego z Padwy oraz 
ceremonia złożenia kwiatów 
pod Krzyżem znajdującym się 
za bramą główną ArcelorMittal 
Poland w Dąbrowie Górniczej.

W obchodach 35. rocznicy 
podpisania Porozumienia 
Katowickiego uczestniczyli 
m.in. reprezentanci regio-
nalnych struktur NSZZ Soli-
darność, parlamentarzyści, 
samorządowcy oraz uczniowie 
dąbrowskich szkół.

 BEA, AGA

Foto: TŚD

Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim trwają obchody 35. rocz-
nicy powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawo-
dowego Solidarność organizo-
wane przez terenowe struktury 
związku i komisje zakładowe.

Kulminacją jaworznickich 
obchodów była uroczysta msza 
św. odprawiona 6 września 
w kolegiacie św. Wojciecha 
i św. Katarzyny pod prze-
wodnictwem sosnowieckiego 
biskupa pomocniczego Piotra 
Skuchy. Podczas mszy do 
świątyni wniesione zostały 
relikwie patrona Solidarności 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
W uroczystości wziął udział 
brat ks. Jerzego Józef wraz z 
małżonką, szef Solidarności 
Piotr Duda, przewodniczy 
śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz oraz 
przedstawiciele władz miasta.

Podczas homilii bp Skucha 
nawiązał do przesłania bł. ks. 
Jerzego, który powtarzał słowa 
św. Pawła „Nie daj się zwyciężać 
złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. 
Kapłan zwrócił uwagę na 
niezłomną postawę ks. Jerzego 
i jego ogromną, godną naśla-
dowania odwagę. – Nie lękajcie 
się być wolnymi – apelował bp 
Skucha do wiernych zgroma-
dzonych w kolegiacie.

Podczas uroczystości odsło-
nięta została także tablica 
upamiętniająca Prymasa 
Tysiąclecia kardynała Stefana 
Wyszyńskiego.

W Sosnowcu obchody 
zorganizowane zostały 10 
września. Rozpoczęły się mszą 
św. w katedrze pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. Następnie uczestnicy 
uroczystości spotkali się w sali 
widowiskowej dawnego kina 
Muza. W programie znalazła 
się m.in. prelekcja poświęcona 
powstaniu Solidarności na 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrow-
skim, którą wygłosił dr Jaro-
sław Neja z IPN oraz występ 

młodzieży z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Sosnowcu.

13 września w Sanktuarium 
Polskiej Golgoty Wschodu 
w Będzinie odprawiona 
została msza św. w intencji 
Ojczyzny i Solidarności. W 
uroczystościach wzięli udział 
związkowcy z zagłębiow-
skich zakładów pracy, parla-
mentarzyści i mieszkańcy 
miasta. Śląsko-dąbrowską 
Solidarność reprezentowała 
wiceprzewodnicząca Justyna 

Latos. Po mszy uczestnicy 
uroczystości złożyli kwiaty i 
zapalili znicze pod Krzyżem 
Katyńskim znajdującym się 
przy sanktuarium.

Oficjalnym uroczystoś-
ciom towarzyszą też pikniki 
i festyny. 12 września związ-
kowcy z jaworznickiej Soli-
darności wraz z rodzinami i 
sympatykami związku bawili 
się na stadionie miejskim 
przy ul. Moniuszki.

AK

Foto: TŚD

Lista odznaczonych
Krzyżami Wolności i Solidarności
JASTRZĘBIE- ZDRÓJ
Jerzy Ajzychart
Ewa Andrzejczak
Józef Bojda
Marek  Boryczka
Roman Chwastyk
Andrzej Ciok
Bogdan Flasz
Józef Gałuszka
Leszek Góra
Jacek Jendrzej
Adolf Kaczkowski
Marek  Kempski
Czesław Kłosek
Mirosław Kolb
Lidia Kopka
Adam Kowalczyk
Aleksander Kowalczyk
Stanisław Krasucki
Zbigniew Manista
Edward Marcinkiewicz
Przemysław Miśkiewicz
Zygmunt Mizera
Marian Nowak
Tadeusz Oleksy
Lech Osiak
Alojzy Pietrzyk
Jan Piłat
Krystyna Piotrowska
Maciej Ratajczyk
Jarosław Rożak
Józef Sikora
Krzysztof Sobkowiak
Helena Sopel-Zygarska
Jan Ścibak
Bogusław Światowiec
Stanisław Wawryka
Leszek Adam Wdowiak
Marian Wójcik
Maria Zakrzewska
Roman Horak

DĄBROWA GÓRNICZA
Józef Bocian
Zofi a Brodzka
Andrzej Bobola-Czuma
Alfred Gilner
Krzysztof  Gosiewski
Czesław Grabis
Józef Gulczyński
Dorota Huras
Stanisław Janik
Stefan Jarząbek
Bożena Kawenczyńska
Stanisław Kiermes
Zbyszek Klich
Barbara Kowalczyk
Ewa Kozłowska
Stanisław Kruszyński
Maciej Kudła
Leszek Lodowski
Andrzej Lorencki
Radosława Misiołek
Jan Mogielski
Franciszek Noras
Janina Pillardy-Kozarzewska
Stanisława Przytocka
Anna Rakocz
Maria Rosińska-Ganszyniec
Andrzej Rozpłochowski
Marianna Rzepczyńska
Jerzy Sienicki
Jadwiga Szterk
Iwona Świętochowska
Andrzej Tomaszewski
Janina Turek
Anna Walisko-Brysch
Stanisław Wieczorkowski
Krzysztof Witek
Czesław Zbroja
pośmiertnie Sławomir Wawrzyniec 
Bugajski

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

Korzystanie z urlopu na żądanie i zwolnienie od pracy 
dla honorowych dawców krwi
Jednym z podstawowych 

uprawnień pracownika jest 
prawo do urlopu wypo-

czynkowego. Jego wymiar 
zależy od stażu pracy danego 
pracownika i w przypadku 
pracy na cały etat może wynosić 
20 lub 26 dni, a termin wyko-
rzystania urlopu wypoczyn-
kowego podlega uzgodnieniu 
z pracodawcą. Trzeba nato-
miast zwrócić uwagę, że w 
ramach przysługującego urlopu 
wypoczynkowego, każdemu 
pracownikowi przysługują 4 
dni urlopu „na żądanie”, co 
do których może sam zdecy-
dować, kiedy chciałby je wyko-
rzystać (art. 1672 Kodeksu 
pracy). Nie oznacza to jednak, 
jak się powszechnie uważa, 
że pracownik ma całkowitą 
swobodę w korzystaniu z tego 
urlopu, a każdorazowe wyko-
rzystanie urlopu na żądanie 
uzależnione jest od udzie-

lenia go przez pracodawcę. 
Obowiązek udzielenia tego 
urlopu nie jest bezwzględny, 
a pracodawca może odmówić 
żądaniu pracownika ze względu 
na szczególne okoliczności, 
które powodują, że jego wyjąt-
kowy interes wymaga obec-
ności pracownika w pracy. 
Tym samym pracownik nie 
może udać się na urlop bez 
wcześniejszego otrzymania od 
pracodawcy zgody na nieobec-
ność w pracy w danym dniu. 
Rozpoczęcie urlopu na żądanie 
przed udzieleniem go przez 
pracodawcę może być uznane za 
nieusprawiedliwioną nieobec-
ność w pracy, będącą ciężkim 
naruszeniem podstawowych 
obowiązków pracowniczych i 
stanowić podstawę do dyscy-
plinarnego zwolnienia z pracy.

Zamiar skorzystania z urlopu 
na żądanie należy zakomu-
nikować pracodawcy przed 

rozpoczęciem pracy, przy czym 
uznać należy, że powinno 
to nastąpić z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Niestety brak 
jest jednoznacznych wytycz-
nych, czy informacja taka 
powinna zostać skierowana do 
pracodawcy dzień wcześniej, 
czy może wystarczy to zrobić w 
dniu, kiedy pracownik chciałby 
już skorzystać z urlopu. Trzeba 
mieć jednak na uwadze, że 
zbyt późne powiadomienie 
pracodawcy, np. tuż przed 
godziną rozpoczęcia pracy w 
danym dniu, może sprawić, że 
nie będzie mógł on zapewnić 
prawidłowej organizacji pracy 
w zakładzie, a tym samym 
wpłynie to na odmowę udzie-
lenia urlopu. Łagodniejsze 
reguły w tym zakresie, np. 
pozwalające pracownikowi 
zgłosić urlop już po godzinie 
rozpoczęcia pracy w danym 
dniu, może przewidywać regu-

lamin pracy obowiązujący u 
danego pracodawcy.

Jeśli natomiast chodzi o 
skorzystanie ze zwolnienia od 
pracy w celu oddania krwi, to 
sytuacja przedstawia się inaczej. 
Ustawa o publicznej służbie 
krwi przewiduje uprawnienie 
honorowego dawcy krwi do 
zwolnienia od pracy w dniu, w 
którym oddaje krew i na czas 
okresowego badania lekarskiego 
dawców krwi (art. 9). Uspra-
wiedliwienie nieobecności 
w pracy następuje wówczas 
na podstawie zaświadczenia 
wydanego w punkcie poboru 
krwi. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że częstotliwość odda-
wania krwi została ograniczona 
w drodze rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków pobierania krwi 
od kandydatów na dawców 
krwi i dawców krwi. Zgodnie 
z załącznikiem do tego rozpo-

rządzenia, mężczyźni nie mogą 
oddawać krwi częściej niż 6 
razy w roku, a kobiety częściej 
niż 4 razy w roku, a przerwa 
pomiędzy pobraniami nie 
może być krótsza niż 8 tygodni. 

W relacjach z pracodawcą 
może to wpłynąć na odmowę 
zwolnienia od pracy. Jeśli 
dokumentacja pracownika 
będzie wskazywała, iż ostatnie 
pobranie krwi miało miejsce 
w okresie krótszym niż 8 
tygodni lub jeśli pracownik 
oddawał już krew maksymalną 
dozwoloną liczbę razy, to 
kolejne pobranie nie będzie 
możliwe, a w konsekwencji 
zwolnienie od pracy nie będzie 
przysługiwało. Warto mieć 
tę okoliczność na uwadze, 
zwracając się do pracodawcy 
o udzielenie dnia wolnego, 
gdyż odmowa pracodawcy w 
takiej sytuacji będzie całko-
wicie uzasadniona.

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 nie mogą zastąpić porady 
prawnej w indywidualnej sprawie.

Przypominamy, że osoby 
posiadające Ochronę Prawną 
CDO24 mogą zawsze, na bieżąco 
zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w departamencie prawnym 
CDO24 pod numerem telefonu 
801 00 31 38 lub 32 43 43 
105, który działa codziennie 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.30. 
Pozostałe osoby zainteresowane 
posiadaniem ochrony prawnej 
zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

OJCA
naszego Kolegi 

Krzysztofa Grabowskiego

Wyrazy najgłębszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim

składają
koleżanki i koledzy

z Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania w Zawierciu

Anna Trojnar-Słomska
CDO24

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
Koleżance

Małgorzacie Grabowskiej

przekazują
koleżanki i koledzy

z Solidarności Pracowników
Ochrony Zdrowia w Zawierciu

Wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci

OJCA I TEŚCIA

Małgorzacie i Krzysztofowi Grabowskim

składają
koleżanki i koledzy

z Solidarności z powiatu zawierciańskiego

12 września zmarł tragicznie w wypadku przy pracy

nasz kolega

RAFAŁ SOBEK
członek Solidarności z kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej.

Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Bliskim

w imieniu koleżanek i kolegów z zakładowej Solidarności

składa
przewodniczący

Grzegorz Kuźnicki 

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

FRANCISZKA BLATONIA

Rodzinie i Bliskim

składają
koleżanki i koledzy 

z jastrzębskiej Solidarności

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

FRANCISZKA BLATONIA
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarność

w Miejskim Zarządzie Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Bliskim

składa
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
w Miejskim Zarządzie Nieruchomości
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» MIEJSCA PRACY W POLSKICH 
KABARETACH są poważnie zagrożone.  
Scenę kabaretową opanowała doktor Ewa 
i nie dość, że zabiera publikę kabaretom 
amatorskim i zawodowym, to w dodatku 
występuje prawie codziennie z coraz to 
nowymi skeczami. Hitem ostatnich dni 
jest ten, w którym zapowiada likwidację 
ZUS i NFZ. W kolejnych odcinkach będzie 
likwidować AC i  OC, a NW zlikwiduje 
gratis. W fi nale ma podobno zapowiedzieć 
likwidację PO-PSL. 

» KABARETOWA KARIERA PANI 
PREMIER rozwija się w fantastycznym 
tempie. Pewnym problem jest to, że część 
publiczności, szczególnie ta partyjna z peło, 
nie łapie żartów pani premier.  Zamiast 
wybuchać salwami śmiechu, urządza owację 
na stojąco.  Klaszcze w środku dowcipu, 
zamiast po puencie. Jest jednak nadzieja, że 
do końca ogólnopolskiego tournée doktor 
Ewy, czyli do końca października,  również 
ta publika się wyrobi i będzie wiedziała, 
kiedy się śmiać, a kiedy płakać.

» DOKTOR EWA MA SZEROKIE 
GRONO naśladowczyń i naśladowców w 
podległych jej instytucjach, między innymi 
w resorcie zdrowia. Hitem września jest 
numer z zakazem używania soli i cukru 
w szkolnych stołówkach. Trwa kampania 
wyborcza, więc nie zdziwimy się, jeśli rząd 
wkrótce ogłosi walkę z dealerami soli, 
pieprzu, cukru, chipsów i coli w szkołach. 
I zapowie, że ich wykastruje. 

» SKECZ RESORTU ZDROWIA nie 
spodobał się rodzicom. Próbują coś zrobić, 
aby dzieci nie chodziły głodne, dlatego w 
tornistrach na poczesnym miejscu obok 
piórnika, zeszytów, książek, tzw. zmien-

nego obuwia, stroju na WF i pudełka z 
drugim śniadaniem, znajdują się pojem-
niki z przyprawami i z cukrem.  Szkoła 
nie tylko bawi, ale też uczy. Uczy życia 
pod rządami kabaretu.

» KOALICJANT PEŁO SPOD ZNAKU 
KONICZYNKI na każdym kroku stara 
się udowodnić, że jest partią ludzi, którzy 
brzydzą się sitwami, układami i korupcją.  
W ramach tych starań jedynką listy PSL 
na Podkarpaciu został niejaki Jan Bury, 
ostatnio mocno zajęty walką z Centralnym 
Biurem Antykorupcyjnym. Złośliwi 
mówią, że CBA uwzięło się na Janka po 
przeczytaniu notki o nim w Wikipedii.  
Napisano tam, że Jan Bury pochodzi 
z Łapajówki koło Przeworska. Drodzy 

agenci! Z Łapajówki, a nie z Łapówki, ani 
tym bardziej z Przewałowa. Czytajcie ze 
zrozumieniem.  

» PARĘ DNI TEMU AGENCI CBA 
zatrzymali kandydatkę PSL do Senatu, 
na co dzień dyrektorkę Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach i radną woje-
wódzką. Złapano ją na gorącym uczynku 
przyjmowania dowodu wdzięczności i 
uznania, który przez nieżyczliwych bywa 
nazywany łapówką. Wręczający podobno 
nigdzie w pobliżu nie mogli kupić  bombo-
nierki i kwiatów, więc wyjęli z portfela 
równowartość w gotówce. A że nie mieli 
drobnych, to zebrało się 3,5 tys. złotych. 
W używanych banknotach;)

PODRÓŻNY&GOSPODZKI

Moja żona postanowiła, że powin-
niśmy zostać najlepszymi przyja-
ciółmi. No to otworzyłem nam 
piwo i zacząłem jej opowiadać 
o tym, jak moja żona ostatnio 
przytyła.

***
– No i co, pokazałeś żonie kto 
rządzi?
– No jasne. Przyszła do mnie na 
kolanach.
– I co powiedziała? 
– Wyłaź spod łóżka, ty tchórzu!

***
W jakim słowie można zrobić 

najwięcej błędów? W słowie 
„Tak” mówionym w dniu ślubu.

***
Mama z synkiem bawi się w 
zagadki:
– A co robi „hau, hau”?
– Piesek!
– A co robi „miau, miau”?
– Kotek!
– A co robi „pi, pi, pi”?
Synek woła na pomoc tatę:
– Tato! Co robi „pi, pi, pi”?
– Modem, synku!
Na co żona:
– Ty głupi jesteś! „Pi, pi, pi” to 

robi myszka!
– Nie słuchaj, synku. Myszka robi 
„klik, klik”...

***
– Gdybym kiedyś miał funkcjo-
nować tylko dzięki jakiejś maszynie, 
to proszę, odłącz mnie.
– Nie ma sprawy.
– Ej, co ty robisz? Zostaw ten 
router!

***
Pani pyta się Jasia w szkole:
– Jasiu, jakie znasz zwierzę na 
literę A?
– A może to czyżyk?

– Nie Jasiu, to nie czyżyk. A 
zwierzę na B?
– Być może jest to czyżyk.
– Nie Jasiu! Wyjdź.
– Dzieci, a może znacie zwierzę 
na literę C?
Otwierają się drzwi i zagląda Jasiu:
– Czyżby to był czyżyk?

***
W mieszkaniu dzwoni telefon. 
Słuchawkę podnosi ojciec trzech 
dorastających córek i słyszy, jak 
ktoś ciepłym barytonem pyta:
– Czy to ty, żabko?
– Nie, tu właściciel stawu…

ROZBAWIŁO nas to

Reklama

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK 
I BĄDŹ SILNY 

W MIEJSCU PRACY.
ZORGANIZOWANI 

MAJĄ LEPIEJ!
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 

tel. 32 728 4113 kom. 693 410 836
e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Foto: fb.com/hipsterski.maoizm

Gala boksu 
Adamek vs Saleta

26 września podczas Gali Polsat Boxing Night w łódzkiej Atlas 
Arenie w walce wieczoru zmierzą się dwie wielkie gwiazdy 
polskiego boksu: były mistrz świata w wadze junior ciężkiej i 
półciężkiej oraz medalista mistrzostw Europy Tomasz „Góral” 
Adamek oraz były mistrz Polski i Europy w wadze ciężkiej 
Przemysław Saleta.

Propozycja specjalna tylko dla członków NSZZ Solidarność. 
Rabat 20 zł na zakup każdego biletu na Galę Polsat Boxing Night 
Adamek vs Saleta. Gala już 26 września w Atlas Arena Łódź. Bi-
lety od 40 zł, natomiast dla Solidarności każdy bilet z rabatem 
20 zł, czyli najtańsze już od 20 zł. Ilość biletów ograniczona, 
warto się pospieszyć! 

Kontakt telefoniczny: Tomasz Cichoń, nr tel. 661 886 200

Ogłoszenie


