
Z
miany dają gwarancję 
legalnego zatrud-
nienia, a co się z 
tym wiąże, bezpie-
czeństwo i komfort 

pracy dla pracowników. Teraz, 
gdy poprawia się sytuacja na 
rynku pracy, chcemy dbać nie 
tylko o jej dostępność, ale i 
o jakość – zaznacza Elżbieta 
Rafalska, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Wedle przepisów obowiązu-
jących przed zmianami umowa 
musiała zostać dostarczona 
pracownikowi najpóźniej 
do końca pierwszego dnia 
pracy. Zapis ten pozwalał 
pracodawcom na odwlekanie 
formalności, a w przypadku 
kontroli na uniknięcie odpo-
wiedzialności za zatrudnianie 
„na czarno”. Wystarczyło, że 
podczas kontroli pracodawca 
i pracownik oświadczyli, że 
pracownik rozpoczął zatrud-
nienie w tym dniu. Pracownicy 
w obawie, że stracą pracę, 
zazwyczaj przystawali na takie 
rozwiązanie, a inspektorzy 
Państwowej Inspekcji Pracy 
byli wówczas bezradni. 

Prawo łatwe do ominięcia
Paweł jest barmanem w jednym 
z katowickich pubów. Choć 
sam ma umowę, był świadkiem 
opisanej powyżej sytuacji. 
– Na każdej zmianie pracuje 
u nas kilka osób. Część z nich 
bez żadnej umowy. To w więk-
szości studenci traktujący tę 
pracę jako zajęcie dorywcze, 
więc specjalnie nie zależy im 
na umowie. Kiedyś była u nas 
kontrola PIP i okazało się, że 
jedna z kelnerek nie ma umowy. 
Choć pracowała już kilka 
miesięcy, powiedziała, że jest w 
pracy pierwszy dzień i szybko 
spisała umowę z właścicielem 
pubu – opowiada Paweł. 

P r o c e d e r  z a w i e r a n i a 
przez pracodawców umów 
z pracownikami dopiero 
w dniu kontroli potwier-
dzają statystyki Państwowej 
Inspekcji Pracy. Jak wynika 
ze sprawozdania z działal-
ności Inspekcji za 2015 rok, 
taka sytuacja zdarzyła się w 
ubiegłym roku 10 tys. razy 
w 2,5 tys. skontrolowanych 
zakładach pracy. 

Ogrom szarej strefy
Nowe przepisy mają ograniczyć 
gigantyczny problem szarej 
strefy na polskim rynku pracy. 
Tylko w ubiegłym roku inspek-
torzy PIP wykryli przypadki 
nielegalnego zatrudnienia 
bez umowy potwierdzonej 
na piśmie i bez zgłoszenia 
pracownika do ubezpieczenia 
społecznego w 8 tys. fi rm, co 
stanowiło 34 proc. skontrolo-
wanych podmiotów. 

Wśród branż, które od 
lat niezmiennie przodują w 
statystykach dotyczących 
pracy „na czarno”, jest m.in. 
budownictwo. Jak podkreśla 

Zbigniew Majchrzak, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej 
Budownictwa NSZZ Soli-
darność, kontrola legalności 
zatrudnienia w budownictwie 
jest wyjątkowo trudna. – 
Na jednym placu budowy 
często pracuje kilkanaście 
lub nawet kilkadziesiąt fi rm 
podwykonawczych. Inspektor 
PIP musi najpierw jechać na 
budowę i wylegitymować 
pracowników, a później do 
biur tych kilkunastu fi rm, żeby 
zweryfikować dokumenty 
dotyczące zatrudnienia tych 
pracowników. Nowe prze-
pisy z pewnością ograniczą 

zatrudnianie „na czarno”, 
ale na pewno nie wyeliminują 
go całkowicie. Na to potrzeba 
przede wszystkim zmiany 
mentalności pracodawców, 
ale też części pracowników 
– zaznacza przewodniczący. 

Mandat się opłaca
Za nielegalne zatrudnienie 
pracownika bez pisemnej umowy 
pracodawcy grozi mandat karny 
w wysokości od 1 do 2 tys. zł 
lub do 5 tys. zł w przypadku 
recydywy. Inspektorzy PIP 
mogą również złożyć wniosek 
o ukaranie pracodawcy do sądu. 
Wówczas grzywna może wynieść 

nawet 30 tys. zł. – Korzyści fi nan-
sowe pracodawców zatrudniają-
cych nielegalnie są nieporównanie 
większe niż ewentualne kary za 
tego typu naruszenia. Pewna 
grupa przedsiębiorców narusza 
je świadomie, wliczając zapłatę 
niewysokiej ciągle grzywny w 
ryzyko prowadzonej działalności 
– czytamy w sprawozdaniu 
PIP za 2015 rok.
 
Wzmocnić PIP
W ocenie przewodniczącego 
Zbigniewa Majchrzaka skuteczną 
metodą na ograniczenie szarej 
strefy na rynku pracy powinno 
być przede wszystkim zwięk-

szenie liczby inspektorów 
Państwowej Inspekcji Pracy. 
– W tej chwili jest ich tak mało, 
że nie są w stanie skutecznie 
kontrolować legalności zatrud-
nienia. Jeżeli nieuczciwy praco-
dawca ma świadomość, że 
ryzyko kontroli w jego fi rmie 
jest bardzo niewielkie, będzie 
łamał przepisy bez względu na 
to, czy mandat będzie wynosił 
kilka czy kilkadziesiąt tysięcy zł. 
Ważna jest nie tylko dotkliwość 
kary, ale przede wszystkim jej 
nieuchronność – zaznacza szef 
Sekcji Krajowej Budownictwa 
NSZZ Solidarność.

ŁUKASZ KARCZMARZYK 

1600 zł
co najmniej tyle 

będą mogli dodatkowo 
zarobić pracownicy 
Yazaki Automotive 
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Piotr Duda: Jesteśmy od początku w tym 
samym związku, Niezależnym 
Samorządnym Związku Zawodowym 
Solidarność i nikt, i nic tego nie zmieni. » STRONA 5

Tadeusz Nowak: Jeżeli reorganizacji 
w fi rmie nie da się uniknąć, interesy 
pracowników powinny zostać 
należycie zabezpieczone. » STRONA 3

Od 1 września zaczną obowiązywać przepisy nakładające na pracodawcę obowiązek podpisania z 
pracownikiem umowy przed dopuszczeniem go do pracy. Zmiany w prawie mają wyeliminować tzw. „syndrom 
pierwszej dniówki” i przyczynić się do ograniczenia szarej strefy na rynku pracy.

Najpierw umowa, potem praca
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Jeden kolega lubił ciężki metal i pogardzał 
lżejszym brzmieniem, drugi snobował się 
na tzw. rock symfoniczny, trzeci twier-

dził, że najlepsza jest muzyka alternatywna 
i punk rock, a czwarty był miłośnikiem 
Depeche Mode i The Cure. Potrafi liśmy 
godzinami prowadzić dysputy, który 
gatunek muzyki i który zespół lepszy. 
Każdy z nas znał wykonawców wszyst-
kich tych nurtów i odłamów, więc nie 
były to zwykłe pyskówki, lecz dyskusje 
bogato ornamentowane argumentami. 
Mieliśmy swoich duchowych przewod-
ników w osobach krytyków z czasopism 
muzycznych czy z Polskiego Radia. Spory 
wpływ na nasze poglądy miało też starsze 
rodzeństwo i starsi koledzy, ale mieliśmy 
też swoje przemyślenia. Naiwne często, 
ale swoje. 

Chodziliśmy umundurowani swoimi 
poglądami muzycznymi. Kolega metal 
miał dłuższe włosy od reszty. Kumpel od 
symfonicznego rocka zajumany ojcu lub 
dziadkowi, w każdym razie dość stary, ale 
przede wszystkim długi płaszcz. Koleżka 
od muzy alternatywnej plecak, na którym 
pracowicie dopisywał nazwy kolejnych 
zespołów występujących w Jarocinie. Miał 
też wysokie, sznurowane buty z Chełmka, 
które, jeśliby zamknąć oczy, to można 
pomyśleć, że to oryginalne martensy. 
Kumpel „depesz” miał natomiast trzewiki 
z trójkątnymi blaszkami na czubkach. 
Szczęśliwcy dysponowali jeszcze plakiet-
kami, zwanymi dziś pinsami, z nazwami 
ulubionych wykonawców. W tych jakże 
różnych mundurach razem chodziliśmy 
na małą kawę z dużą wodą, wspólnie pali-
liśmy jedną, składkową paczkę papierosów 
i mimo że dyskusje bywały gorące, nikt z 
powodu różnicy zdań nie dostał w nos i 
się nie popłakał. 

Różniliśmy się pięknie i piszę to całkiem 
poważnie. Słyszeliśmy i czytaliśmy, iż normą 
jest w kraju, że watahy miłośników muzy 
ciężkiej naparzają się z wielbicielami muzy 
innego nurtu, którzy programowo golą sobie 
głowy i że ci łysi biją się też z miłośnikami 
punk rocka, czyli chłopakami stawiają-
cymi sobie włosy na cukrze i podprowa-
dzającymi swoim mamom agrafki w celu 
wpięcia tych ozdób w ubrania. Szczerze 
mówiąc, wydawało nam się to głupie 

(nie agrafki, tylko to naparzanie się z 
powodu odmiennych gustów muzycz-
nych), ale jakoś nie przywiązywaliśmy 
do tego wielkiej wagi. Dziś sobie myślę, że 
gdybyśmy mieszkali w większym mieście, 
to albo stanęlibyśmy po dwóch stronach 
barykady, albo musielibyśmy zrezygnować 
z umundurowania i innych atrybutów 
miłośnika konkretnego gatunki muzyki. 
Na szczęście to nie było duże miasto, a my 
swoją chłopięcą agresję mogliśmy wyłado-
wywać na wuefi e i w klubach sportowych. 

Większość kolegów z klasy słuchała 
raczej popu i dyskotekowej młócki, ale też 

poza wzajemnym, słownym podszczypy-
waniem nie było między nami konfl iktów. 
W sumie wszyscy mieliśmy świadomość, że 
niezależnie od muzycznych upodobań oraz 
sportowych czy pozasportowych pasji, tak 
naprawdę wszyscy marzymy o jednym, a 
obnoszenie się z gustami muzycznymi jest 
tylko środkiem do realizacji owego marzenia. 
Nie muszę pisać wprost, bo chyba jest jasne, 
o czym marzą tacy młodzieńcy. Powiem 
tylko, że nam honor nie pozwalał, aby 
nad łóżkiem powiesić plakat z odsłaniającą 
wdzięki piosenkarką muzyki pop czy inną 
członkinią tzw. chórku cielesnego. Niemniej 
podziw dla owych wdzięków znosił wszelkie 
różnice muzo– i światopoglądowe.

Zamiast pointy – dedykacja. Otóż powyższy 
tekścik polecam wszystkim, którzy z powodu 
różnic partyjnych i kibicowaniu wrażym 
obozom politycznym nie są w stanie wspólnie 
usiąść do stołu i przy herbatce lub napoju 
o zbliżonej barwie pogadać o wyższości 
solówek Jimmy Page’a nad solówkami 
Ritchiego Blackmore’a lub odwrotnie.

JEDEN Z DRUGĄ;)
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1 mln
elektrycznych samochodów ma jeździć po 
polskich drogach w 2025 roku – przewiduje 
przygotowany przez Ministerstwo Energii 
„Plan rozwoju elektromobilności”. Resort 
zakłada, że rozpowszechni samochody 
elektryczne poprzez rozbudowę 
infrastruktury ładowania i system zachęt. 
Nie będzie jednak dopłat do zakupu 
elektrycznych aut. Dla porównania Niemcy 
dostają zniżkę 4 tys. euro. W USA rządowe 
dopłaty sięgają od 7,5 do 15 tys. dolarów w 
zależności od stanu. Wielka Brytania dopłaca 
5 tys. funtów, Francja – 6,5 tys. euro.

LICZBA tygodnia CHODZI O TO zwłaszcza...
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Nam honor nie pozwalał, aby 
nad łóżkiem powiesić plakat z 
odsłaniającą wdzięki piosenkarką 
muzyki pop. Niemniej podziw 
dla owych wdzięków 
znosił wszelkie różnice 
muzo– i światopoglądowe.

INNI napisali

Kto kupi górniczą 
wioskę?

Z
a 122 miliony euro administracja 
hiszpańskiego regionu Kastylia i 
Leon wystawiła na sprzedaż górniczą 

wioskę Ciniera de Gordon. Jak poinformo-
wały media, potencjalny nabywca wioski 
zostanie m.in. właścicielem nie tylko dwóch 
nieczynnych kopalń, ale też 150 domów i 
mieszkań, basenu, sklepu, baru i ośrodka 
zdrowia. Przeciwko decyzji o sprzedaży wioski 
podyktowanej obawami o jej pustoszenie, 
protestuje ponad 400 mieszkańców, którzy 
pozostali w Cieniera de Gordon. W więk-
szości to emerytowani górnicy zamieszkujący 
domy należące do zamkniętych kopalń. 
Do tej pory za wynajem mieszkań płacili 
symboliczne czynsze. Teraz przewidują, że 
nowy właściciel podniesie im kwoty najmu. 
Obawiają się, że nie będzie ich na nie stać. 
Kopalnie w Cieniera de Gordon wydoby-
wały węgiel przez ponad 100 lat. Zostały 
zamknięte, bo elektrownie nie chciały go 
kupować, z uwagi na wysoką cenę wydo-
bywanego w Hiszpanii surowca. Jeszcze 
cztery lata temu wioskę zamieszkiwało 900 
osób. Teraz jest ich o połowę mniej.

Rozstrzelani
za drzemkę

W 
Korei Północnej na rozkaz wiel-
kiego wodza Kim Dzong Una 
rozstrzelani zostali dwaj mini-

strowie: gospodarki wiejskiej Hwang Min i 
kierujący resortem edukacji Li Yong Jin. Z 
informacji podawanych przez powołującą 
się na anonimowe źródła w Korei Północnej 
południowokoreańską prasę wynika, 
że pierwszy minister został skazany na 
śmierć za to, że prowadził politykę rolną 
niezgodną z wizją dyktatora. Natomiast 
minister odpowiedzialny za edukację zasnął 
w obecności Kim Dzong Una podczas posie-
dzenia północnokoreańskiego rządu. Został 
oskarżony o działalność antyrewolucyjną, 
brak szacunku wobec przywódcy, korupcję 
oraz nadużycie władzy. Rozstrzelano go 
z karabinu przeciwlotniczego na dzie-
dzińcu szkoły wojskowej w Pjongjangu. 
Dotkliwe kary, w tym kara śmierci, nawet 
za najmniejsze przewinienia nie są w Korei 
Północnej nowością. Media przypomi-
nają, że w ubiegłym roku za drzemkę w 
obecności wielkiego wodza rozstrzelano 
ministra obrony Hyon Yong-chola.

Urzędy bez 
urzędników

N
a żądanie szejka Dubaju Muham-
mada al-Maktuma 9 wysokich rangą 
urzędników w mieście musiało złożyć 

wypowiedzenia z pracy – poinformowały 
media. W niedzielę, która w krajach muzuł-
mańskich jest normalnym dniem pracy, szejk 
niespodziewanie postanowił skontrolować, 
w jaki sposób podległe mu urzędy zajmu-
jące się sprawami obywateli, wywiązują się 
ze swych obowiązków. Swoją niezapowie-
dzianą wizytację rozpoczął o 7.30, ale w kilku 
kontrolowanych urzędach nie zastał pracow-
ników. Przy biurkach, które o tej godzinie 
powinny być już zajęte, nie było nikogo. 
W sieci natychmiast pojawiły się zdjęcia 
szejka al-Maktuma przechadzającego się po 
pustych biurach. Reakcją na jego kontrolę 
są zwolnienia wysokich rangą urzędników. 
Jak poinformował szef biura medialnego 
Dubaju, w ten sposób szejk dał jasny sygnał, 
że „rzetelność pracy zaczyna się od kierow-
nictwa”. – Nie wyciągniemy konsekwencji 
wobec szeregowych pracowników, skoro ich 
szefów nie było na miejscu – dodał.
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Ograniczenie handlu
w niedziele
» 300 TYS. PODPISÓW UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ DO 
31 SIERPNIA pod obywatelskim projektem ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele. 2 września podpisy 
zostaną złożone w Sejmie. 
– 300 tys. to liczba podpisów, które mamy już zliczone 
w siedzibie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Cały 
czas spływają do nas jednak kolejne listy. W dniu, w 
którym złożymy podpisy w Sejmie, będzie ich jeszcze 
więcej – mówi Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności 
i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.
Przewodniczący podkreśla, że sukces akcji zbierania 
podpisów świadczy o skali poparcia obywateli dla 
inicjatywy Solidarności. – Warto pamiętać, że zbiórka 
była prowadzona w okresie wakacyjnym, co w przypadku 
tego typu akcji jest sporym utrudnieniem. To sukces 
Solidarności oraz wszystkich organizacji społecznych, 
katolickich i pracodawców, którzy zaangażowali się 
w zbiórkę. W skali kraju były to tysiące osób. Za 
to zaangażowanie należą im się ogromne wyrazy 
wdzięczności – zaznacza szef handlowej „S”. 
Podpisy poparcia dla ograniczenia handlu w niedziele 
zostaną złożone w Sejmie 2 września o godz. 12.00 przez 
reprezentantów wszystkich środowisk, które zaangażowały 
się w tę inicjatywę. W tym dniu upływa przewidziany w 
przepisach termin 3 miesięcy, które inicjatorzy projektu 
ustawy mieli na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów. 
Liczba ta jest warunkiem, aby projektem zajęli się posłowie. 
– Nawet bez podpisów, które trafi ą do nas po 31 sierpnia, 
udało się ich zgromadzić 3 razy więcej niż wymagane 
100 tys. To bardzo ważne. Każdy podpis poparcia zwiększa 
presję na politykach, aby poważnie podeszli do tego 
projektu – wskazuje Alfred Bujara. 
Jak zaznacza, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, 
czyli ugrupowania posiadającego obecnie większość 
w parlamencie, w przeszłości wielokrotnie popierali 
społeczne inicjatywy dotyczące ograniczenia handlu 
w niedziele. – Teraz nadszedł czas, aby powiedzieć 
politykom: „sprawdzam” – podkreśla przewodniczący 
handlowej Solidarności.
Inicjatorem obywatelskiego projektu ustawy o 
ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Obok 
Solidarności w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 
weszły również inne związki zawodowe, organizacje 
zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz 
stowarzyszenia i organizacje społeczne, w tym m.in. 
Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja Katolicka, Polska Izba 
Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające 
handel w niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach 
benzynowych, w piekarniach, sklepach usytuowanych 
na dworcach kolejowych i lotniskach czy w kioskach z 
prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również 
małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że za ladą stanie 
ich właściciel. Projekt zakłada też  m.in. ustanowienie 
siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy 
mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże 
Narodzenie oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których 
organizowane są wyprzedaże. 
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S
półka Tauron Serwis 
ma się zająć świad-
czeniem usług serwi-
sowych na  rzecz 
podmiotów wchodzą-

cych w skład Grupy Tauron 
Polska Energia. Ma również 
pozyskiwać klientów na rynku 
zewnętrznym. Pracownicy 
służb serwisowych Tauron 
Ciepło mieli 1 września zostać 
przeniesieni do nowego praco-
dawcy na podstawie artykułu 
23¹ Kodeksu pracy. W związku z 
brakiem porozumienia między 
zarządami obu spółek i związ-
kami zawodowymi termin ten 
został przesunięty. Jak dotąd nie 
ustalono, kiedy reorganizacja 
miałaby się rozpocząć – Zarząd 
nowej spółki, mimo iż nie ma 
jeszcze pracowników, wprowa-
dził bez żadnych uzgodnień 
ze związkami zawodowymi 
regulaminy pracy i wyna-
gradzania zawierające zapisy 
znacznie gorsze od tych, które 
obowiązują w Tauron Ciepło. 
Stanowczo przeciwko temu 
protestujemy. Domagamy się, 
aby pracownicy przechodzący 
do nowego pracodawcy zacho-
wali dotychczasowe warunki 
pracy i płacy – mówi Tadeusz 
Nowak, przewodniczący Soli-
darności w Tauron Ciepło.

Gwarancje dla pracowników
W ocenie Solidarności, okres 
obowiązywania Pakietu 
Gwarancji Pracowniczych dla 
pracowników, którzy mają zostać 
objęci reorganizacją, powinien 
być na tyle długi, aby związki 
zawodowe i zarząd Tauron 
Serwis miały czas na wynego-
cjowanie zapisów Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy w 
nowej spółce. – W ubiegłym 
roku po trwających ponad dwa 
lata negocjacjach podpisany 
został nowy układ zbiorowy 
w Tauron Ciepło. Teraz ponad 
250 naszych pracowników 
miałoby zostać pozbawionych 
wszystkich uprawnień zawar-
tych w tym dokumencie. Na 
takie rozwiązanie nie będzie 
naszej zgody – podkreśla prze-
wodniczący.

Program emerytalny
Punktem spornym w rozmo-
wach dotyczących Pakietu 
Gwarancji Pracowniczych są 
również kwestie związane z 
Pracowniczym Programem 
Emerytalnym, który obowiązuje 
w Tauron Ciepło. Związki zawo-
dowe domagają się, aby PPE został 
wprowadzony również w nowo 
powstałej spółce Tauron Serwis. 
Żądają też, aby do momentu 
wprowadzenia PPE w nowej 

spółce, pracownicy objęci dotych-
czas programem w Tauron Ciepło, 
którzy przejdą do nowego praco-
dawcy  mieli wypłacane rekom-
pensaty. – Należy pamiętać, że w 
trakcie negocjacji dotyczących 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy w Tauron Ciepło w 
zamian za Pracowniczy Program 
Emerytalny zrezygnowaliśmy 
z nagród jubileuszowych. Teraz 
pojawia się ryzyko, że pracow-
nicy, którzy przejdą do Tauron 

Serwis zostaną pozbawieni obu 
tych uprawnień – wskazuje 
Tadeusz Nowak.

Rekompensata za dojazd
Kolejnym postulatem strony 
związkowej jest wprowadzenie do 
Pakietu Gwarancji Pracowniczych 
zapisów dotyczących rekom-
pensaty związanej z ewentualną 
zmianą miejsca świadczenia pracy 
przez pracowników, którzy mają 
zostać przeniesieni do nowego 

pracodawcy. – Tauron Serwis ma 
w założeniu świadczyć usługi 
praktycznie dla całej Grupy 
Tauron. Oznacza to, że np. osoby 
zatrudnione dotychczas w Kato-
wicach będą musiały dojeżdżać 
do innego miasta oddalonego o 
dziesiątki kilometrów. W naszej 
ocenie w takich przypadkach 
pracownikom powinien przy-
sługiwać dodatek rekompensu-
jący koszty dojazdu – tłumaczy 
przewodniczący.

Czy ta reorganizacja ma sens?
Zastrzeżenia strony społecznej 
budzą nie tylko zasady przecho-
dzenia pracowników Tauron 
Ciepło do nowego pracodawcy, 
ale również sens planowanej 
reorganizacji. W ocenie związków 
powołanie nowej spółki będzie 
miało negatywny wpływ na 
kondycję ekonomiczną Tauron 
Ciepło. – Utracimy znaczną część 
pracowników i majątku. Tauron 
Serwis rozpocznie działalność z 
czystym kontem, a my pozosta-
niemy z długami powstałymi w 
wyniku nietrafi onych inwestycji 
i błędnych decyzji poprzednich 
zarządów, a na dodatek będziemy 
płacić nowej spółce za usługi, 
które dotychczas wykonywali 
nasi pracownicy. Jeżeli reor-
ganizacji nie da się uniknąć, 
interesy pracowników powinny 
zostać należycie zabezpieczone 
– zaznacza Tadeusz Nowak.

Tauron Ciepło zatrudnia 
ponad 1600 osób. W skład 
spółki wchodzą dawne: PEC 
Katowice, EC Katowice, PEC 
Dąbrowa Górnicza, EC Tychy, 
EC Bielsko-Biała oraz EC 
Kamienna Góra.

ŁUKASZ KARCZMARZYK
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Ok. 1600 zł brutto – co najmniej 
tyle będą mogli zarobić dodat-
kowo pracownicy spółki Yazaki 
Automotive Products Poland, 
którzy w ostatnią sobotę sierpnia 
i 4 soboty września przyjdą 
do pracy. Taką propozycję, 
po uzgodnieniu z zakładową 
Solidarnością, przedstawiła 
załodze dyrekcja zakładu.

 System dodatkowych premii 
dla pracowników produkcyjnych 
obejmuje wszystkie soboty od 
27 sierpnia do końca września. 
Pracownicy, którzy je przepracują 
otrzymają premię w wysokości 
100 zł za każdą sobotę oraz dodat-
kowo 200 zł, czyli w sumie 700 
zł. Do tego doliczony zostanie 
dodatek za pracę w godzinach 
nadliczbowych, w wysokości 
100 proc. stawki godzinowej 
pracownika. – W przypadku 
pięciu przepracowanych sobót 
dodatek ten wyniesie co najmniej 
tyle, ile pracownik zarobi w 

ciągu dziesięciu zwykłych dni 
roboczych. To oznacza, że osoba, 
zarabiająca na poziomie minimal-
nego wynagrodzenia, dostanie 
dodatkowo łącznie blisko 1600 zł. 
Dla osób o wyższych stawkach 
kwota ta będzie odpowiednio 
większa – informuje Katarzyna 
Grabowska, przewodnicząca 
Solidarności w Yazaki.

 Premia zostanie wypłacona 
w dwóch ratach. Na początku 
września wraz z wypłatą za 
sierpień pracownicy otrzymają 
dodatek za jedną przepracowaną 
sobotę oraz 100 zł. Pozostała 
część wpłynie na ich konta na 
początku października razem z 
wrześniowym wynagrodzeniem.

Premia nie jest bezwarun-
kowa, by ją otrzymać pracownik 
musi przepracować wszystkie 
pięć sobót. Prawo do niej nabędą 
tylko te osoby, które przed i 
po sobocie przepracują cały 
tydzień lub będą przebywały 

na zaplanowanym wcześniej 
urlopie. Dodatkowe pieniądze 
mają więc trafi ć do tych pracow-
ników, którzy więcej pracując, 
wspierają firmę w realizacji 
zadań produkcyjnych. – Musimy 
sprostać oczekiwaniom jednego 

z naszych klientów, który 
zwiększył swoją produkcję, a 
tym samym zamówienia dla 
nas. Zarobi nie tylko firma, 
ale i pracownicy. Pracodawca 
zdaje sobie sprawę z tego, że 
dla załogi jest to zwiększony 

wysiłek, więc zaproponował 
korzystne warunki. Podobnie 
było podczas niedawnej przerwy 
wakacyjnej. Pracownicy, którzy 
zgodzili się na przesunięcie 
urlopów i przyjście do pracy, 
również zostali odpowiednio 

nagrodzeni – dodaje przewodni-
cząca zakładowej Solidarności. 
Podkreśla, że osobom, które 
mają problem z dojazdem do 
pracy w dzień wolny, firma 
zapewnia transport. 

Praca w soboty w mikołow-
skiej fi rmie jest dobrowolna. 
Każdy pracownik sam może 
zdecydować, czy skorzysta z 
propozycji pracodawcy. Pod 
tym względem sytuacja w 
spółce zmieniła się diametralnie. 
– W poprzednich latach pracow-
nikowi, który nie zgodził się 
przyjść do pracy w sobotę, odbie-
rana była miesięczna premia. 
W zeszłym roku wynegocjowa-
liśmy nowe zasady jej wypła-
cania. Teraz w spółce funkcjo-
nuje tzw. premia regulaminowa. 
Pracownik, który nie przyjdzie 
w dzień wolny od pracy, nie 
traci do niej prawa – wyjaśnia 
Katarzyna Grabowska.

 AGA

Dotychczasowe negocjacje dotyczące gwarancji pracowniczych dla ponad 250 pracowników Tauron Ciepło, 
którzy od 1 września mieli przejść do nowej spółki Tauron Serwis, nie przyniosły porozumienia. Związki 
zawodowe domagają się, aby osoby przechodzące do nowej fi rmy zachowały dotychczasowe warunki pracy i płacy. 
Termin rozpoczęcia reorganizacji został przesunięty.

Nie ma porozumienia w Tauron Ciepło

Foto: TŚD

Dodatkowe pieniądze za nadgodziny

Foto: TŚD
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Kopalnia Makoszowy wkrótce 
może zostać wystawiona na 
sprzedaż w drodze przetargu 
– donoszą media. Byłaby to 
oczekiwana przez załogę próba 
pozyskania inwestora gwaran-
tującego dalszy byt zakładu 
należącego do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń, ale wciąż 
wydobywającego węgiel.

– Trudno oceniać rozwią-
zanie, o którym – jako związ-
kowcy – dowiedzieliśmy się z 
mediów. Do dzisiaj nie otrzy-
maliśmy żadnej konkretnej 
informacji na ten temat ani od 
Zarządu SRK, ani od dyrekcji 
kopalni – mówi Artur Banisz, 
przewodniczący Solidarności 
w zabrzańskiej kopalni. 

Związkowcy oczekują rozpo-
częcia negocjacji na temat 
warunków przetargu. – Nikomu 
nie odmawiamy możliwości 
zakupu KWK Makoszowy. 
Wcześniej jednak chcielibyśmy 
wiedzieć, jakie plany będzie miał 
nowy inwestor. Dlatego ocze-
kujemy, że zostaniemy dopusz-
czeni do stołu negocjacyjnego i 
omówimy wszystkie te sprawy 
wspólnie. Źle sformułowane 
warunki przetargu mogłyby 
nam dodatkowo zaszkodzić – 
podkreśla Artur Banisz. 

Kopalnia Makoszowy została 
oddziałem SRK 30 kwietnia 

ubiegłego roku w wyniku nieod-
płatnego zbycia przez Kompanię 
Węglową. Wcześniej stano-
wiła część dwuruchowej KWK 
Sośnica-Makoszowy.

Porozumienie podpisane 
17 stycznia 2015 roku przez 
Międzyzwiązkowy Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy oraz 
przedstawicieli pracodawców 
i ówczesnego rządu zakładało, 
że KWK Makoszowy zostanie 
przejęta przez SRK, aby pozbyć się 
tzw majątku nieprodukcyjnego, 
następnie zaś trafi  do nowego 
podmiotu. Rząd inwestora jednak 
nie znalazł. Zakład od ponad roku 
pokrywa straty produkcyjne i 
fi nansuje osłony socjalne dla 
odchodzących pracowników 
ze środków uzyskiwanych w 
ramach pomocy publicznej. 
Nowy właściciel zabrzańskiej 
kopalni będzie musiał zwrócić 
całą pomoc budżetowi państwa, 
gdyż prawo Unii Europejskiej 
dopuszcza wsparcie jedynie 
dla kopalń przeznaczonych 
do zamknięcia.

Kopalnia Makoszowy 
zatrudnia obecnie ponad 1300 
pracowników. Z danych katowi-
ckiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu wynika, że w tym 
roku wydobycie w Makoszowach 
przekroczyło 350 tys. ton węgla.

MJ, ŁK

Trzy reprezentatywne orga-
nizacje związkowe działa-
jące w kopalni Krupiński 
zapowiedziały zastosowanie 
„radykalnych środków”, jeśli 
zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej nie wycofa decyzji 
o rozpoczęciu procesu likwi-
dacji tej kopalni. 

W ocenie związkowców 
podjęte przez zarząd JSW dzia-
łania są prowadzone z pomi-
nięciem właściwych procedur. 
– Apelujemy o zaprzestanie 
działań medialnych i tech-
niczno-ekonomicznych mają-
cych na celu zlikwidowanie 
kopalni Krupiński do czasu 
usankcjonowania prawnego 
podjętej uchwały zarządu. 
Uważamy, że działania podjęte 
przez zarząd naruszają zapisy 
statutu JSW S.A. oraz przepisy 
Prawa Geologicznego i Górni-
czego. Naszym zdaniem jest 
ostatni moment, aby podjąć 
poważne merytoryczne 
rozmowy ze stroną społeczną 
– czytamy w komunikacie 
przesłanym przez liderów 
central związkowych z KWK 
Krupiński do zarządu JSW. 

Autorzy pisma podkre-
ślają, że zarząd spółki do tej 
pory nie podjął mediacji ze 
związkami zawodowymi na 
temat przyszłości kopalni, 

ani nawet nie poinformował 
strony społecznej na piśmie o 
podjętej uchwale w sprawie jej 
likwidacji. – Przypomnijmy 
tylko, że podjęte wyrzeczenia 
finansowe załogi w ramach 
porozumień z września ubie-
głego roku pozwoliły JSW S.A. 
na przetrwanie do dnia dzisiej-
szego. Obecna forma działań 
i decyzje zarządu zrywają 

dialog społeczny i podpisane 
porozumienia – napisano w 
komunikacie. 

Przedstawiciele reprezenta-
tywnych central związkowych 
poinformowali również, że 
zwrócą się do Rady Dialogu 
Społecznego z prośbą o inter-
wencję w sprawie sytuacji w 
kopalni Krupiński. Jak podkre-
ślili zmusza ich do tego pozo-

rowanie dialogu społecznego 
przez zarząd JSW.

Decyzję o przekazaniu 
kopalni Krupiński do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń zarząd 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
podjął 8 sierpnia. Procedura 
przeniesienia kopalni do SRK 
ma potrwać do końca stycznia 
2017 roku. W komunikacie 
opublikowanym na stronie 
internetowej JSW podkre-
ślono, że przeprowadzona 
przez spółkę analiza wykazała 
że KWK Krupiński znajduje się 
w stanie trwałej nierentowności, 
a przeanalizowane scenariusze 
nie wykazują możliwości odzy-
skania jej w przyszłości. Zarząd 
JSW zapowiedział również, że 
większość z liczącej 2,2 tys. 
osób załogi KWK Krupiński 
znajdzie pracę w innych kopal-
niach należących do spółki, a 
pozostali skorzystają z osłon 
socjalnych. 

Kopalnia Krupiński wydo-
bywa węgiel ze złóż znajdują-
cych się na terenie Suszca, Żor 
oraz Orzesza. Obszar górniczy 
kopalni to blisko 34 km kw., a 
tzw. operatywne, czyli możliwe 
do wydobycia zasoby węgla to 
ok. 40 mln ton. Kopalnia ma 
koncesję na wydobycie węgla 
do 2021 roku. 

ŁK

Wkrótce przetarg?Ostatni moment na podjęcie rozmów

Foto: Agnieszka Materna/jsw.pl

Ruch Śląsk będzie dalej fedrować
W

ycofanie się 
z  p l a n ó w 
rozpoczęcia 
wygaszania 
k o p a l n i 

natychmiast po zakończeniu 
eksploatacji dwóch urucho-
mionych obecnie ścian to 
najważniejsze ustalenie podjęte 
30 sierpnia podczas negocjacji 
zarządu KHW i dyrekcji kopalni 
z przedstawicielami związków 
zawodowych działających w 
rudzkiej części kopalni Wujek.

– Zarząd przystał na nasz 
postulat zgłoszony podczas 
rozmów 23 sierpnia. Zapro-
ponowaliśmy wówczas, aby 
przed podjęciem decyzji na 
temat formuły dalszego funk-
cjonowania naszej kopalni, 
sczerpać nie tylko dwie urucho-
mione już ściany, ale wszystkie 
udostępnione złoża, które 
obecnie są przygotowywane 
do rozpoczęcia wydobycia. W 
przyszłym tygodniu zarząd ma 
nam przedstawić techniczne 
analizy funkcjonowania Ruchu 
Śląsk w najbliższym okresie – 
powiedział po negocjacjach 
Piotr Bienek, przewodniczący 
Solidarności w kopalni Wujek 
Ruch Śląsk i wiceszef związku 
w Katowickim Holdingu 
Węglowym.

Jak przekonuje przewod-
niczący, dzięki wczorajszym 

uzgodnieniom rudzka część 
kopalni Wujek zyskała czas 
na odpowiednią reorganizację 
i dostosowanie się do nowej 
formuły, w jakiej ma funk-
cjonować Katowicki Holding 
Węglowy. – Trwają przygo-

towania do restrukturyzacji 
KHW, którego Ruch Śląsk jest 
częścią. Jakiekolwiek decyzje 
w sprawie naszej kopalni na 
tym etapie byłyby po prostu 
przedwczesne i nieuzasad-
nione. Może się okazać, że po 

wyeksploatowaniu wszyst-
kich dostępnych obecnie złóż 
sytuacja na rynku węgla i 
zewnętrzne uwarunkowania 
funkcjonowania naszej kopalni 
będą zupełnie inne niż obecnie 
– zaznacza Piotr Bienek.

Atmosfera wśród załogi Ruchu 
Śląsk w ostatnich tygodniach 
była bardzo napięta. 22 sierpnia 
związki zawodowe zorganizo-
wały masówki informacyjne. 
Powodem niepokoju górników 
były działania podejmowane 

przez dyrekcje kopalni i zarząd 
spółki mogące świadczyć o tym, 
że jest ona przygotowywana do 
szybkiej likwidacji. Chodziło 
m.in. o wycofanie kombajnu ze 
ściany, na której wydobycie miało 
ruszyć jeszcze w tym roku oraz 
wstrzymanie sprzedaży węgla ze 
zwałów. Związkowcy podkreślali 
wówczas, że pochopne wyga-
szenie wydobycia na Ruchu 
Śląsk kopalni Wujek byłoby 
sporym problemem nie tylko 
dla załogi tego zakładu, ale 
również dla Rudy Śląskiej, w 
której funkcjonuje kopalnia. 
W ich ocenie koszty społeczne 
związane z wygaszeniem Ruchu 
Śląsk, w czasie gdy równolegle 
trwa proces łączenia i trudnej 
restrukturyzacji należących 
do Polskiej Grupy Górniczej 
kopalń Bielszowice, Halemba-
-Wirek i Pokój byłyby dla miasta 
nie do udźwignięcia.

Rudzka cześć kopalni Wujek 
jako jedyna w Katowickim 
Holdingu Węglowym posiada 
w 100 proc. złoża węgla kokso-
wego, którego eksploatacja jest 
obecnie znacznie bardziej opła-
calna niż w przypadku węgla 
energetycznego. Kopalnia Wujek 
składająca się z Ruchu Wujek w 
Katowicach oraz Ruchu Śląsk w 
Rudzie Śląskiej zatrudnia łącznie 
ok. 3,1 tys. pracowników.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Decyzja o przyszłości kopalni Wujek Ruch Śląsk zostanie podjęta dopiero po sczerpaniu udostępnionych 
obecnie złóż. Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego wycofał się z planów rozpoczęcia procesu wygaszania kopalni 
po wyeksploatowaniu uruchomionych już ścian.

Foto: TŚD



U
roczystości rozpo-
częły się w histo-
rycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej. 
Wzięli w nich 

udział przedstawiciele najwyż-
szych władz państwowych 
z prezydentem Andrzejem 
Dudą i premier Beatą Szydło, 
parlamentarzyści, samorzą-
dowych oraz sygnatariusze 
Porozumień Sierpniowych, 
a także uczestnicy wydarzeń 
Sierpnia 1980 roku.

Godne życie i wolność
Zwracając się do uczestników 
obchodów, prezydent Andrzej 
Duda podkreślił, że 21 sierp-
niowych postulatów z 1980 
roku nawiązywało do przy-
wrócenia Polakom godnego 
życia, ale także wolności. 
– O godne życie chodziło. 
Godne życie, w znaczeniu 
materialnym i w znaczeniu 
wolności. Polacy chcieli być 
wolni w swoim wolnym 
niepodległym państwie – 
powiedział Andrzej Duda. 
Podkreślił, że Solidarność jest 
dla niego symbolem dążenia 
do wolności, sprawiedliwości
i normalności. 

Prezydent podziękował 
uczestnikom wydarzeń sierp-
niowych za poświęcenie oraz 
podkreślił, że siła Solidar-
ności pozwoliła przetrwać 
czarne dni stanu wojennego 
mimo kolejnych aresztowań, 
bicia, gróźb, biedy i strachu o 
rodzinę. – Państwo tacy byli-
ście. Wierzę, że młode poko-
lenie, dzięki dobrej edukacji 
w polskich szkołach, tak jak 
będzie pamiętało o Żołnierzach 
Niezłomnych, będzie także 
pamiętało o waszych zasługach. 
O zasługach odważnych ludzi z 
Komitetu Obrony Robotników, 
o zasługach odważnych ludzi 
Solidarności, o zasługach tych, 
którzy się nie ugięli w najtrud-
niejszych czasach – powiedział. 

Dodał, że Solidarność trwa i 
spełnia swoją rolę w demo-
kratycznym państwie. 

Postulaty nadal aktualne
Przewodniczący NSZZ Soli-
darność Piotr Duda podkre-
ślił, że rocznicowe spotkanie 
ma wymiar historyczny, ale 
trzeba też mówić o 21. postu-
latach z sierpnia 1980 roku, 
które nie mają tylko wymiaru 
historycznego, ale dla związ-
kowców z Solidarności nadal są 
aktualne. Przypomniał, że 14. 
postulat sierpniowy dotyczył 
wieku emerytalnego. Również 
dziś jeden z najważniejszych 

postulatów NSZZ Solidarność 
to obniżenie wieku emery-
talnego. – Poprzedni poli-
tycy nie chcieli nas słuchać, 
mimo wielkich protestów i 
milionów zebranych podpisów, 
ale jest jeszcze druga część tego 
postulatu czternastego – okres 
składkowy. O to będziemy 
zabiegać i rozmawiać z rządem, 
żeby okres składkowy został 
uwzględniony – zapowiedział 
Piotr Duda.

Przewodniczący nawiązał 
też do tego, że w sierpniu 1980 
roku robotnicy upominali 
się o wolne soboty. Dzisiaj 
Solidarność domaga się ogra-

niczenia handlu w niedziele. 
Pod obywatelskim projektem 
ustawy ograniczającej handel 
w niedziele zebranych zostało 
już ponad 300 tys. podpisów.

Szef związku podkreślił 
również, nie ma dwóch Soli-
darności. Przypomniał, że na 
początku lat 90-tych część 
osób opuszczała związek, 
szła do polityki lub biznesu. 
– My członkowie Solidar-
ności, którzy jesteśmy w tym 
związku od 1980 roku, nie 
wychodziliśmy z pierwszej 
Solidarności, nie zapisywaliśmy 
się do drugiej Solidarności. 
Jesteśmy od początku w tym 

samym związku. Niezależnym 
Samorządnym Związku Zawo-
dowym Solidarność i nikt, i nic 
tego nie zmieni – powiedział 
Piotr Duda.

Zawiedzione nadzieje
List do uczestników uroczy-
stości skierował prezes PiS 
Jarosław Kaczyński. Podkreślił 
w nim, że nie żyjemy w Polsce 
naszych marzeń, bo etos Soli-
darności uległ doktrynom post-
komunizmu i neoliberalizmu. 
– Stąd dzisiejsza Rzeczpospolita 
jest dla wielu ludzi Solidarności 
państwem zawiedzionych 
nadziei, rozbitych szklanych 

domów, zdradzonych ideałów. 
Staramy się to zmienić. Rząd 
PiS realizuje to, co swego 
czasu nazwaliśmy programem 
Polski solidarnej – podkreślił 
Jarosław Kaczyński.

Uczestnicy uroczystości 
złożyli też wieńce przed 
Bramą nr 2 Stoczni Gdań-
skiej. O godz. 17.00 w bazy-
lice św. Brygidy odprawiona 
została uroczysta msza święta, 
której przewodniczył metro-
polita gdański abp Sławoj 
Leszek Głódź.

Hołd dla Anny
Podczas obchodów 36. rocz-
nicy podpisania Porozumień 
Sierpniowych premier Beata 
Szydło złożyła kwiaty pod 
pomnikiem Anny Walentyno-
wicz w Gdańsku Wrzeszczu. 
– Anna Walentynowicz poświę-
cając się walce o godne życie, 
wolność i solidarność stała 
się symbolem tamtych dni. 
Zaangażowana w pomoc 
innym sama stała się „Anną 
Solidarnością” – powiedziała 
Beata Szydło. Podkreśliła, że 
Walentynowicz powinna stać 
się dla nas wzorem do naśla-
dowania. – Ta prosta kobieta, 
robotnica miała wystarczającą 
siłę, odwagę, determinację, 
by wtedy, gdy przychodziły 
chwile zwątpienia, zagrzać do 
walki i do dalszego protestu 
swoich kolegów – dodała 
premier Beata Szydło.

AGNIESZKA KONIECZNY
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To nie tylko pogrzeb. To przede 
wszystkim patriotyczna mani-
festacja zadośćuczynienia, jakie 
państwo polskie czyni dzisiaj wobec 
swoich bohaterów. Państwo polskie 
po 27 latach odzyskuje godność – 
powiedział prezydent RP Andrzej 
Duda podczas uroczystości pogrze-
bowych „Inki” i „Zagończyka”, 
które zorganizowane zostały 28 
sierpnia w Gdańsku, w 70.rocznicę 
śmierci bohaterów.

Uroczystościom pogrzebowym 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i 
Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk” 
nadano państwowych charakter. 
Żołnierzy Wyklętych skazanych na 

śmierć przez komunistyczne władze 
żegnały tysiące ludzi.

Msza św. żałobna odprawiona 
została w Bazylice Mariackiej pod 
przewodnictwem metropolity gdań-
skiego abp. Sławoja Leszka Głodzia. W 
homilii abp Głódź mówił o znaczeniu 
patriotyzmu. – Patriotyzm nosi się 
w sercu. I patriotyzm niejedno ma 
imię. Inaczej brzmi w ustach poli-
tyka, dyplomaty, biznesmena, robot-
nika, hutnika, stoczniowca, ofi cera, 
żołnierza, szarego obywatela. Ale treść 
jest zawsze ta sama – podkreślił abp 
Sławoj Leszek Głódź. Po nabożeń-
stwie trumny ze szczątkami Danuty 
Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza 

oprowadzone zostały na Cmentarz 
Garnizonowy.

Danuta Siedzikówna była sanita-
riuszką, a ppor. Feliks Selmanowicz, 
zastępcą dowódcy plutonu 5. Wileń-
skiej Brygady AK. Oboje zginęli tego 
samego dnia, 28 sierpnia 1946 roku. 
W chwili śmierci „Inka” nie miała 
skończonych 18 lat. Po egzekucji 
pochowano ich w bezimiennym 
grobie, który odnaleziono dopiero 
w 2014 roku.

Uroczystości pogrzebowe „Inki” i 
„Zagończyka” zorganizowane zostały 
przez Instytut Pamięci Narodowej 
oraz NSZZ Solidarność.

AK

36. rocznica podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego

Jastrzębie-Zdrój, 
3 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza 
święta w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła, ul. ks. 
Jerzego Popiełuszki 1A.

godz. 12.00 – uroczystości pod 
pomnikiem Porozumienia Jastrzęb-
skiego, wystąpienia gości i składanie 
kwiatów, plac przy kopalni Zofi ówka 
(d. Manifest Lipcowy), ul. Rybnicka 6.

36. rocznica podpisania 
Porozumienia Katowickiego

Dąbrowa Górnicza, 
12 września 2016 roku

godz. 10.00 – uroczysta msza 
święta w sanktuarium św. Antoniego 
z Padwy, Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, 
ul. Kościelna 20.

godz. 11.30 – modlitwa oraz złożenie 
kwiatów pod Krzyżem znajdującym 
się za bramą główną ArcelorMittal 
Poland S.A. Później uroczystości pod 
Pomnikiem Porozumienia Katowickiego.

Kalendarium obchodów w regionie

Solidarność to wielka wspólnota walki o wolną, niepodległą, suwerenną Ojczyznę – mówił prezydent RP Andrzej Duda 
podczas uroczystych obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, zorganizowanych 31 sierpnia w Gdańsku.

Obchody 36. rocznicy podpisania 
Porozumień Sierpniowych

Foto: Grzegorz Jakubowski/prezydent.pl

Uroczystości pogrzebowe „Inki” i „Zagończyka”

O godne życie 
chodziło. Godne 
życie, w znaczeniu 
materialnym i w 
znaczeniu wolności 
– powiedział prezydent 
RP Andrzej Duda.



J
a nie wychodziłem z domu 
na strajk, tylko do pracy. 
Nawet mi przez głowę 
nie przeszło, by zabrać 
ze sobą odzież na zmianę, 

szczoteczkę do zębów i przybory 
do golenia – wspomina Andrzej 
Rozpłochowski, przewodniczący 
Komitetu Strajkowego w Hucie 
Katowice w Dąbrowie Górniczej. 
– Wiadomo, że na strajkach 
nie było luksusów, ale nikt na 
warunki nie narzekał. Mimo 
wielu niedogodności wszystko 
potrafi liśmy ogarnąć – dodaje 
Andrzej Ciok, szef Solidarności 
w kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-
-Zdroju, który w sierpniu 1980 
roku strajkował w ówczesnej 
kopalni Jastrzębie. 

Nie byli głodni
Z wyżywieniem strajkujących 
nie było problemów. Pracow-
nicy, którzy uczestniczyli w 
strajku w systemie rotacyjnym, 
przynosili jedzenie członkom 
komitetów strajkowych, którzy 
podczas protestów nie opusz-
czali zakładów. – Pamiętaliśmy o 
nich i dbaliśmy o to, by nie byli 
głodni. Codziennie dostarcza-
liśmy im jedzenie – opowiada 
Andrzej Ciok.

W dąbrowskiej Hucie Kato-
wice strajkujący żywili się w 
zakładowych stołówkach. – 
Wtedy huta była miastem w 
mieście. Zatrudniała blisko 30 

tys. pracowników. Na wszystkich 
wydziałach działały stołówki. Ale 
w czasie strajku wielu z nas nie 
pamiętało nawet o jedzeniu – 
mówi Andrzej Rozpłochowski.

Spali, gdzie popadło
W nocy strajkujący kładli się 
spać, gdzie popadło.  Najczęś-

ciej na podłodze. – Spaliśmy w 
kopalnianej łaźni. Na deskach, 
styropianie. Było niewygodnie, 
ale wtedy miałem tylko 21 
lat. Góry mogłem przenosić 
– podkreśla Jan Zorębik, 
uczestnik strajku w dawnej 
kopalni Jastrzębie. Nie lepsze 
warunki do spania mieli również 

robotnicy z Huty Katowice. – 
Tu nie było nawet styropianu. 
Ludzie spali na gołej podłodze. 
Ja przez cały pięciodniowy strajk 
byłem non stop na nogach. 
Pod koniec wyglądałem bardzo 
źle. Koledzy zestawili krzesła 
i powiedzieli: Andrzej musisz 
odpocząć. Jednak zasnąć się 

nie udało. Za dużo było emocji 
– opowiada Rozpłochowski. 

Na strajk choćby na piechotę
W celu stłumienia strajków 
w Jastrzębiu władze zawie-
siły kursy zakładowych auto-
busów do jastrzębskich kopalń. 
– Wtedy wielu z nas dojeżdżało 

do pracy z miejscowości odda-
lonych o kilkanaście kilome-
trów. Władze liczyły, że jak nie 
będziemy mieli zakładowego 
transportu, to odechce nam się 
strajkować. Nie przypuszczali, 
że na strajk pójdziemy choćby 
na piechotę – wyjaśnia Jan 
Zorębik, wówczas mieszkaniec 
Wodzisławia Śląskiego. O świcie, 
w południe i w nocy górnicy 
spotykali się na drodze wiodącej 
do Jastrzębia. – Na trasie tworzy-
liśmy pochody. To był niesa-
mowity widok. Często zatrzy-
mywali się przy nas kierowcy 
ciężarówek. Zabierali nas, bo 
wiedzieli, że idziemy strajkować 
– wspomina Zorębik.

Nie chcemy komuny i już
Uczestnicy strajków wspominają, 
że mimo całej powagi sytuacji, 
atmosfera wśród pracowników 
strajkujących zakładów była 
bardzo wesoła. – Wtedy śmiech, 
był nam potrzebny jak tlen. 
Rozładowywał napięcie – mówi 
Andrzej Ciok. – W wolnych 
chwilach śmialiśmy się ze wszyst-
kiego. Z dowcipów o komuni-
stach, ze swojego zmęczenia. 
Było wesoło, bo ktoś na strajk 
przyniósł gitarę. Śpiewaliśmy 
antykomunistyczne piosenki, a 
najgłośniej „Nie chcemy komuny, 
nie chcemy i już” – opowiada 
Andrzej Rozpłochowski. 

BEATA GAJDZISZEWSKA
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Dyrektor Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w Kato-
wicach działając na podstawie 
z art. 53 m ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 
2016 r. poz.152, z późn. zm.) 
ogłasza nabór kandydatów na 

członków Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa 
przy Oddziale IPN-KŚPNP w 
Katowicach.
Członkowie Komitetu powołani 
przez Prezesa IPN–KŚZpNP utworzą 
gremium sprawujące funkcję opinio-
dawczo-doradczą, mające na celu 
inicjowanie i koordynację działań 
związanych z upamiętnianiem 
historycznych wydarzeń i miejsc 
oraz postaci związanych z dzie-

jami walk i męczeństwa Narodu 
Polskiego, a także miejsc walk i 
męczeństwa innych narodów na 
obszarze podległym Oddziałowi 
IPN–KŚZpNP w Katowicach. 
W skład komitetów mogą wejść 
w szczególności przedstawiciele 
właściwego terytorialnie wojewody, 
marszałka województwa, wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, uczelni 
i innych instytucji związanych z 
zagadnieniami pamięci narodowej, 

jednostek samorządu terytorial-
nego oraz organizacji społecznych, 
których przedmiot działalności 
jest związany z upamiętnianiem 
historycznych wydarzeń, miejsc 
oraz postaci w dziejach walk i 
męczeństwa Narodu Polskiego, w 
tym fundacji kombatanckich oraz 
stowarzyszeń kombatanckich w 
rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących 

ofi arami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 
2281). Kandydaci mogą zgłaszać 
swój akces samodzielnie lub być 
rekomendowani przez właściwe 
urzędy, instytucje i organizacje. 
Komitet działa w oparciu o regu-
lamin, stanowiący załącznik do 
zarządzenia Prezesa IPN-KŚZpNP 
w sprawie regulaminu pracy komi-
tetów ochrony pamięci walk i 

męczeństwa utworzonych przy 
oddziałach IPN-KŚZpNP. Praca w 
Komitecie ma charakter społeczny. 
Zgłoszenia kandydatów należy 
nadsyłać do biura dyrektora 
Oddziału IPN-KŚZpNP w Kato-
wicach na adres: ul. Józefowska 
102, 40-145 Katowice, tel. 32 
207 01 00, fax: 32 207 01 80, 
e-mail :  oddzial .katowice@
ipn.gov.pl w terminie do 5 września 
2016 roku.

Reklama

Komunikat Instytutu Pamięci Narodowej

Podczas strajków w sierpniu 1980 roku protestujący robotnicy spali często na gołej podłodze. Wielu z nich, aby 
dołączyć do protestu, musiało przejść piechotą kilkanaście kilometrów, bo władze zawiesiły kursy zakładowych autobusów. 
Jednak wówczas nikt nie zwracał uwagi na niewygody. 

Na warunki nikt nie narzekał

Foto: TŚD

Komunikat
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Odpowiedzialność pracownika 
za udział w strajku
K

westia organizacji i 
uczestnictwa w strajku 
należy do tzw. zbioro-

wego prawa pracy. Konse-
kwencje udziału w strajku 
mogą być różne w zależności 
od spełnienia kryteriów, które 
decydują o jego legalności. 
Defi nicja strajku została zawarta 
w ustawie z dnia 23 maja 1991 
r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. Jak stanowi art. 
17 tej ustawy, strajk polega 
na zbiorowym powstrzymy-
waniu się pracowników od 
wykonywania pracy w celu 
rozwiązania sporu dotyczą-
cego warunków pracy, płac 
lub świadczeń socjalnych oraz 
praw i wolności związkowych 
pracowników lub innych grup, 
którym przysługuje prawo 
zrzeszania się w związkach 
zawodowych. 

Strajk przeprowadzony 
zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych nie może 
wiązać się dla pracownika z 
negatywnymi konsekwencjami. 

Pracownik nie otrzymuje za ten 
czas wynagrodzenia za pracę, ale 
nie może z tego powodu zostać 
zwolniony z pracy. Strajk prze-
prowadzony legalnie stanowi 
jeden ze środków wpływania na 
pracodawcę, gdy inne metody 
skłaniające do podjęcia nego-
cjacji nie odniosą rezultatu.

Z kolei w przypadku prze-
prowadzenia strajku nielegal-
nego, możliwe jest pociągnięcie 
pracownika do odpowiedzial-
ności, co może się wiązać 
nawet z rozwiązaniem z nim 
stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia. Pracodawca może 
zastosować wobec pracownika 
sankcje przewidziane prawem 
pracy, np. kary porządkowe, 
jednakże pod warunkiem 
udowodnienia mu winy w 
postaci umyślności lub rażą-
cego niedbalstwa. Udział w 
nielegalnym strajku stanowi 
naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych 
– przestrzegania czasu pracy 
ustalonego w zakładzie pracy, 
przestrzegania regulaminu 

pracy i ustalonego w zakła-
dzie pracy porządku, dbałości 
o dobro zakładu pracy oraz 
ochrony jego mienia.

Trzeba także zwrócić 
uwagę, że inne skutki mogą 
powstać dla pracownika, który 
uczestniczył w strajku, a inne 
dla pracownika, który taki 
strajk zorganizował mając 
świadomość jego nielegal-
ności. Odpowiedzialność 
organizatora nielegalnego 
strajku jest zawsze większa niż 
odpowiedzialność biernego 
uczestnika. Osobom będącym 
organizatorami strajku należy 
stawiać wyższe wymagania niż 
innym pracownikom, co do 
rozeznania sytuacji i oceny 
zgodności strajku z ustawą. 
Tacy pracownicy mają świado-
mość niezgodnego z prawem 
charakteru akcji strajkowej, 
ponieważ powinni znać prze-
pisy prawa w tym zakresie. 
Nie wyklucza to jednakże 
obowiązku dochowania przez 
pracodawcę obowiązków z 
zakresu przeprowadzenia 

konsultacji  związkowej 
i uzyskania zgody właściwego 
organu, np. zarządu zakła-
dowej organizacji związkowej.

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 posia-
dające Ochronę Prawną CDO24 
mogą zawsze, na bieżąco zasięgnąć 
szczegółowych informacji w depar-
tamencie 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 zainte-
resowane posiadaniem ochrony 
prawnej zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą CDO24 na stronie 
internetowej www.cdo24.pl.
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W trudnych chwilach po śmierci 

TATY 

łączymy się w bólu z naszym Kolegą

Mirosławem Truchanem

wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ Solidarność

kondolencje

składają
koleżanki i koledzy

z organizacji związkowych NSZZ Solidarność z Pszczyny

4 września miną 23 lata od 
tragicznej śmierci przewod-
niczącego śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Grzegorza 
Kolosy, przewodniczącego 
górniczej Solidarności Adama 
Stepeckiego i związkowego 
kierowcy Jana Tyszkiewicza.
W 23. rocznicę ich śmierci o 
godz. 11:30 w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Wodzisławiu Śląskim 

odprawiona zostanie msza święta. 
Po nabożeństwie jego uczest-
nicy przejdą na cmentarz przy 
ul. Pszowskiej, gdzie spoczywa 
śp. Grzegorz Kolosa. Na grobie 
przewodniczącego złożą kwiaty 
i zapalą znicze.
Do udziału w rocznicowym nabo-
żeństwie zapraszamy poczty 
sztandarowe Solidarności oraz 
wszystkich członków i sympa-
tyków związku.

23. rocznica śmierci
Grzegorza Kolosy

Ważne wskaźniki
»  Minimalne wynagrodzenie za pracę 

(od 1 stycznia 2016 roku):   1.850,00 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw
(poprzedni miesiąc):  4.291,85 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
(w II kwartale 2016 roku):  4.244,58 zł

» Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
(poprzedni miesiąc):  4.285,73 zł

» Najniższa emerytura 
(od 1 marca 2016 roku):  882,56 zł

Wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci 

TATY 
Koledze

 Mirosławowi Truchanowi 

przekazują 
koleżanki i koledzy 

z jaworznickiej Solidarności

Koledze

Mirosławowi Truchanowi

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia  
z powodu śmierci

TATY
przekazują

koleżanki i koledzy
z zawierciańskiej Solidarności

Serdecznie dziękuję
wszystkim Przyjaciołom z Solidarności 

za udział w uroczystościach pogrzebowych mojego

 TATY
Pragnę złożyć również wyrazy wdzięczności

za okazane wsparcie i słowa pocieszenia

Mirosław Truchan z Rodziną

Komunikat
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» UUUU, ŹLE SIĘ DZIEJE W STOLYCY. 
W szczegóły afery reprywatyzacyjnej 
wchodzić nie będziemy, bo wszyscy i 
tak wiecie, o co chodzi. W całej sprawie 
najbardziej uroczo wyglądają tłumaczenia 
prezydent warszawki Hanny Gronkie-
wicz-Waltz. Popularna Bufetowa nie ma 
sobie nic do zarzucenia i winę próbuje 
zrzucić na podległych sobie urzędników. 
Trzeba przyznać, że to dość oklepana linia 
obrony. Gdy w młodzieńczych czasach 
Gospodzkiego, matka znajdowała w jego 
spodniach papierosy, zawsze ściemniał, 
że to kumpel z klasy dał mu na prze-
chowanie, a on sam w życiu nie miał 
papierosa w ustach. Jedynym skutkiem 
tych tłumaczeń było zwykle zaostrzenie 
wymiaru kar wychowawczych. Gdyby 
mama Gospodzkiego zajęła się rozlicza-
niem afery reprywatyzacyjnej, Bufetowa 
miałaby przegwizdane. Niestety sprawą 
zajmie się polski wymiar sprawiedliwości, 
więc pewnie skończy się jak zawsze. 

» NASZA RUBRYKA ZASADNICZO 
TRAKTUJE o perypetiach polityków. 
Staramy się nie pisać o celebrytach sceny 
dziennikarskiej, ale dzisiaj zrobimy 
wyjątek. Kilka dni temu niejaki redaktor 
Lis Tomasz wrzucił na swój profi l na twit-
terze zrzut ekranu ze strony niezależna.pl, 
na którym obok artykułów wyświetlona 
była reklama portalu oferującego miłosne 
przygody z paniami z Ukrainy. Red. Lis 
opatrzył wpis szyderczym komentarzem: 
„Ciekawa reklama na PIS-owskim portalu 
niezależna.pl” Na jego nieszczęście inter-
nauci wychwycili, że była to tzw. reklama 
behawioralna, czyli związana z tym, 
czego wcześniej szukaliśmy w internecie. 
Red. Lis jak wielu innych ważniaków 

w przeszłości przekonał się na własnej 
skórze, że internauci są bezlitośni. Oby 
pani Lisowa była bardziej wyrozumiała. 

» BEZLITOSNY JEST TEŻ POSEŁ PIS 
niejaki Gosiewski Jerzy, który domaga 
się, aby zlustrować wszystkich pracow-
ników oświaty i edukacji. Począwszy 
od nauczycieli, a na paniach woźnych i 
kucharkach skończywszy. Z całego serca 
popieramy. Zawsze czuliśmy się w szkole 
inwigilowani. Jakimś cudem o każdym 
naszym szkolnym wybryku dowiadywali 
się nasi wychowawcy, a w konsekwencji 
także rodzice. Do tej pory myśleliśmy, 
że to sprawka dyżurnych klasowych 
skarżypytów. Dzisiaj za sprawą pana 

posła zaczynamy podejrzewać, że siatka 
informatorów mogła być znacznie szersza. 

» NA KONIEC WIEŚĆ SPORTOWO-
-KULTURALNA. Podczas niedawnego 
meczu Legii Warszawa o awans do Ligi 
Mistrzów telewizyjna kamera uchwyciła, 
jak wicepremier i minister kultury Piotr 
Gliński zasiadający na trybunach, w przy-
pływie emocji po kolejnej spartolonej akcji 
wypowiedział słowo na „k” i nie była to 
ani „kurka wodna”, ani „kurcze pióro”. 
My też oglądaliśmy ten mecz i stoimy 
murem za panem ministrem. Kto prze-
trwał całe 90 min. bez ani jednego słowa 
na „k” niech pierwszy rzuci k...amień. 

GOSPODZKI&PODRÓŻNY

ROZBAWIŁO nas to

Foto: demotywatory.pl

Zderzył się samochód inspek-
tora skarbowego z radiowozem 
drogówki. Przez trzy godziny 
obaj kierowcy stali w milczeniu 
oczekując na łapówkę.

***
Walka z komarami w mieszkaniu 
rozwija słuch, czujność, koordy-
nację, szybkość i paranoję.

***
Rzadko rozmawiam z absolwen-
tami szkół wyższych, ale gdy mi 
się zdarzy najczęściej proszę o 
duże frytki.

***
Najdłuższe i najbardziej ekscytujące 
podróże zaczynają się od słów: 
– Znam tutaj pewien skrót…

***
– Jak ty świętujesz sukcesy? 
– Piję. 
– Ale ty stale pijesz! 
– Bo jestem urodzonym zwycięzcą.

***
– A czemu ty się nie golisz?
– Bo nie mam kobiety, dla której 
musiałbym się golić.
– A dla siebie?
– A dla siebie piwo kupuję.

***
Kobieto, jeżeli facet przestał się 
golić każdego dnia, zmieniać skar-
petki, stale przepraszać, mówić 
komplementy, dawać kwiaty... 
możesz być spokojna – jest twój.

***
Moja żona znowu się na mnie 
wkurzyła i ma ciche dni. Teraz 
najważniejszym moim zadaniem 
jest sprawić, żeby uwierzyła, że to 
dla mnie kara.

Jak młody góral pyta ojca o 
pożyczenie volkswagena?
– Das Auto?

***
Spięcie na drodze. Wkurzony facet: 
– Kobieto, robiłaś kiedyś prawo jazdy?! 
– Więcej razy od ciebie, debilu!

***
– Halo, infolinia medyczna? Proszę 
mi powiedzieć, gdzie kupię viagrę 
dla kobiet?
– Proszę pana, w dowolnym 
sklepie jubilerskim.

***
Sklep z zabawkami, wchodzi facet: 
– Poproszę laleczkę Barbie. 
Sprzedawczyni poleca: – Jest wiele 
różnych modeli, mamy: 
„Barbie w szkole” za 27,95 zł,
„Barbie na kempingu” za 27,95 zł,
„Barbie imprezowa” za 27,95 zł,
„Barbie wychodzi za mąż” za 
27,95 zł, 
„Barbie na zakupach” za 27,95 zł,
„Barbie na plaży” za 27,95 zł, 
oraz „Barbie rozwódka” za 527,95 zł. 
– Co proszę? Co to był za model 
na końcu?
– „Barbie rozwódka” za 527,95 zł.
– Hmmm, dlaczego „Barbie 
rozwódka” kosztuje równe 500 zł 
więcej? 
– No tak... Wie pan, w zestawie 
„Barbie rozwódka” jest masa 
dodatków: domek Kena, auto 
Kena, motocykl Kena, stereo Kena...

***
SMS od żony:
– Kochany, jesteś najlepszy!
Mąż:
– Pijesz czy porównujesz?

Autopromocja

ZAŁÓŻ ZWIĄZEK I BĄDŹ SILNY W PRACY. 
Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci: 
tel.: 32 728 41 13 kom. 693 410 836 

e-mail: rozwoj@solidarnosckatowice.pl

Reklama


