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P olska Grupa Energetyczna poin-
formowała o rozstrzygnięciu 
przetargu na nowy blok gazowy 
w elektrowni w Rybniku. Blok 
o mocy niespełna 800 MW ma 

kosztować ponad 4,6 mld zł. To 1,3 mld zł wię-
cej, niż pierwotnie planowano. Jednak nie cena 
jest tutaj najbardziej szokująca.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wielokrotnie 
z ust najwyższych przedstawicieli rządu słyszeli-
śmy, że nie będzie nowych inwestycji w energetykę 
gazową, bo to paliwo niepewne gospodarczo i poli-
tycznie oraz bardzo drogie. Analitycy są zgodni, 
że cena tego surowca nie spadnie i pozostanie 
wysoka jeszcze przez wiele lat. Przedstawiciele 
rządu zapewniali, że zrealizowane zostaną wyłącz-
nie te inwestycje gazowe, które są już rozpoczęte. 
Nowych miało już nie być. Rozstrzygnięcie prze-
targu w Rybniku dowodzi, że jest zupełnie inaczej.

Nie jest niczym nowym, że politycy w 
mediach składają deklaracje, z których potem 
nic nie wynika. Tak było, jest i niestety najpew-
niej będzie zawsze. Jednak w przypadku Rybnika 
przedstawiciele rządu złamali również słowo dane 
na piśmie w oficjalnym dokumencie. We wrze-
śniu 2020 roku rząd i reprezentanci związków 
zawodowych podpisali porozumienie kończące 
strajk w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. 
W tym porozumieniu był jednoznaczny zapis, 
że elektrownia w Rybniku będzie funkcjono-
wać na blokach węglowych co najmniej do 2030 
roku. Przetarg na nowy blok opalany gazem w tej 
elektrowni, stanowi rażące złamanie zapisów tego 
porozumienia. To oznacza, że dokumenty pod-
pisane przez polski rząd są warty tyle, co papier,  
na którym je wydrukowano.

Niech nikt nie opowiada bajek, że o wybo-
rze gazu w Rybniku zdecydowała ekologia. 
Przez lata mówiono, że nowy blok w Rybniku 
– w ówczesnej wersji miał to być jeszcze blok 
węglowy – zostanie zbudowany w kogeneracji. 
To znaczy, że poza energią elektryczną miał pro-
dukować ciepło dla mieszkańców miasta. Ciepło 
sieciowe to najlepsza metoda walki ze smogiem, 
a Rybnik to jedno z najgorszych miast w Pol-
sce pod względem jakości powietrza. Z planów 
nie zostało nic. Blok gazowy, który ma powstać  

w Rybniku nie będzie działał w kogeneracji.  
To by było na tyle, jeśli chodzi o ekologię.

Jest jeszcze inny problem. Blok w Rybniku ma 
spalać 1 mld m3 gazu rocznie. Dla porównania  
w ubiegłym roku całkowite zużycie gazu w Polsce 
wyniosło 18 mld m3. Skąd weźmiemy dodatkowe 
paliwo dla Rybnika i innych gazowych elektrowni 
i elektrociepłowni, które, wbrew zapowiedziom 

rządzących, mają być budowane w całym kraju? 
Gazu z Baltic Pipe i Świnoujścia nie wystarczy.  
Z kolei nawet jeśli zbudujemy następne gazoporty  
za kolejne miliardy zł, to ten gaz będzie bar-
dzo drogi. Rozwijanie energetyki gazowej 
nie ma ekonomicznego sensu. No chyba, 
że politycy i prezesi energetycznych spółek 
liczą, że wojna na Ukrainie szybko się skoń-
czy i będzie można wrócić do interesów  
z Gazpromem, lub kupować ruski gaz od Niem-
ców, jak to przewidywał projekt Nord Stream 2.

Rząd złamał porozumienie postrajkowe z wrze-
śnia 2020 roku i niestety łamie też Umowę spo-
łeczną dotyczącą transformacji górnictwa i woje-
wództwa śląskiego. Trzeba to otwarcie powiedzieć. 

Drugi rozdział tej umowy zawiera katalog nowo-
czesnych technologii węglowych, które pozwalają 
produkować tanią energię z węgla w sposób przy-
jazny dla środowiska. W tym katalogu zapisano 
konkretne inwestycje z konkretnymi terminami 
realizacji. Żaden z tych terminów nie został dotrzy-
many. W tej sprawie nie dzieje się kompletnie nic. 
Powodem na pewno nie jest brak pieniędzy, skoro 
nie ma najmniejszego problemu z budową nowych 
bloków gazowych i to pomimo faktu, że że będą 
one o prawie 1,5 mld zł droższe niż zakładano. 
Bloków, które będą produkować energię znacznie 
droższą, a do tego z surowca, którego w odróż-
nieniu od węgla nie mamy i będziemy go musieli 
importować zza granicy.

Powodem na pewno nie są również same 
technologie zapisane w Umowie. Jedną z nich 
jest np. CCS, czyli wychwytywanie, a następnie 
składowanie dwutlenku węgla powstającego przy 
produkcji energii. Tuż przed Bożym Narodze-
niem niemiecki minister gospodarki reprezentu-
jący partię Zielonych zapowiedział, że przyjęcie 
ustawy o rozwoju CCS będzie priorytetem rządu 
w Berlinie w 2023 roku. Skoro Niemcy będą inwe-
stować w tę technologię oznacza to, że się da, że 
to opłacalne i uzasadnione gospodarczo. Skoro 
twarzą CCS jest minister z Zielonych, raczej nikt 
nie powie, że to sprzeczne z ekologią. Co więc stoi 
na przeszkodzie, że CCS i inne czyste technologie 
węglowe rozwijać w Polsce?

To, co się stało w Rybniku, co dzieje się  
z Umową społeczną, świadczy, że w naszym kraju 
nikt nie panuje nad energetyką. Nie ma żadnej 
spójnej strategii, której celem jest zapewnienie 
taniej energii dla obywateli i przemysłu oraz 
bezpieczeństwa energetycznego. Ministerstwo 
Aktywów Państwowych mówi jedno, resort kli-
matu drugie, a premier Morawiecki trzecie. Pre-
zesi spółek energetycznych podejmują decyzje 
sprzeczne z tym, co mówi rząd.

Jest rok wyborczy. Premier Mateusz Mora-
wiecki potwierdził, że ponownie zamierza 
startować do Sejmu ze Śląska. Jeśli chce prze-
konać do siebie wyborców, to może to zrobić 
tylko poprzez czyny. Jeśli liczy, że po raz kolejny 
wystarczą obietnice i deklaracje, to może się 
boleśnie przeliczyć.
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Ministerstwo Aktywów 
Państwowych mówi jedno, 

resort klimatu drugie, 
a premier Morawiecki 
trzecie. Prezesi spółek 

energetycznych podejmują 
decyzje sprzeczne  

z tym, co mówi rząd.
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Rząd nie panuje nad tym,  
co dzieje się w energetyce

Prezydent podpisał ustawę o Funduszu transformacji Woj. Śląskiego

24 stycznia Prezydent rP 
Andrzej Duda podpisał 
ustawę w sprawie powoła-

nia Funduszu transformacji Wojewódz-
twa Śląskiego. Celem działania funduszu 
ma być wspieranie procesu transforma-
cji naszego regionu o oraz inwestycje w 
tworzenie nowych, wartościowych miejsc 
pracy, które wypełnią lukę powstałą w 
wyniku likwidacji kopalń. 

Do realizacji zadań fundusz ma wyko-
rzystywać katalog instrumentów, m.in. 
możliwość realizacji rządowych progra-
mów udzielania przedsiębiorcom wspar-
cia finansowego, emisję obligacji, udzie-

lanie pożyczek, gwarancji i poręczeń czy 
obejmowanie lub nabywanie udziałów  
i akcji w spółkach.

Fundusz Transformacji Województwa 
Śląskiego ma posiadać kapitał zakładowy 
w wysokości 500 mln zł i działać w formie 
spółki akcyjnej zależnej od Agencji Rozwoju 
Przemysłu. W ustawie określono również 
maksymalny pułap środków, jakimi Fun-
dusz będzie mógł być zasilany przez budżet 
państwa do roku 2032. W sumie w ciągu 
dekady do Funduszu może trafić 800 mln zł.

Powołanie funduszu zostało zapisane w 
Umowie Społecznej dotyczącej Transforma-
cji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego 

oraz Wybranych Procesów Transformacji 
Województwa Śląskiego z maja 2021 roku.

Zgodnie z Umową Społeczną projekt 
ustawy o Funduszu Transformacji Śląska 
(w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie 
nazwa została zmieniona na Fundusz 
Transformacji Województwa Śląskiego  
– przyp. łk) przygotowały związki zawodowe 
i 28 czerwca 2021 roku przesłały do Kance-
larii Premiera. Rząd po przeprowadzeniu 
analiz ekonomicznych i prawnych miał 
przedstawić ostateczną wersję projektu 
do 30 września. W rzeczywistości stało 
się to ponad rok później. Ustawa została 
przyjęta przez Sejm 1 grudnia 2022 roku. 

Ostateczny kształt ustawy znacznie różni 
się też od związkowego projektu. Najważ-
niejsze zmiany wprowadzone w trakcie 
prac legislacyjnych dotyczą m.in. formy 
działalności funduszu jako spółki zależnej 
ARP, czy wysokości środków finansowych, 
którymi będzie dysponować ta instytucja. 
W przyjętej ustawie nie znalazły się też prze-
widziane w związkowym projekcie, instru-
menty zapewniające dochody FTWŚ, które 
nie pochodziłyby wprost z budżetu państwa. 

Ustawa o Funduszu Transformacji 
Województwa Śląskiego wejdzie w życie 
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ŁK
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R eprezentatywne organiza-
cje związkowe z JSW, czyli 
NSZZ „Solidarność”, Fede-
racja Związku Zawodo-
wego Górników i Związek 

Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW 
SA domagają się wzrostu stawek płacy 
zasadniczej dla pracowników spółki od  
1 stycznia 2023 roku o 25 proc. Taki 
postulat został wysunięty jeszcze  
w grudniu. 3 stycznia został zgłoszony 
w trybie sporu zbiorowego. Rokowania 
pomiędzy stronami zakończyły się 12 
stycznia spisaniem protokołu rozbieżno-
ści. Strona społeczna podtrzymała swoje 
stanowisko w kwestii podwyżek płac, 
uzasadniając to wynikiem finansowym 
za 9 miesięcy 2022 roku na poziomie 

5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem 
finansowym za cały zeszły rok na pozio-
mie 7-7,5 mld zł. Zarząd JSW S.A. przyjął 
do wiadomości stanowisko strony spo-
łecznej i zapewnił, że jest otwarty na 
prowadzenie rozmów w sprawie wzrostu 
wynagrodzeń w 2023 rok. Jednocześnie 
podkreślił w protokole, że postulowany 
przez związkowców wzrost wynagro-
dzeń o 25 proc. oznacza szacunkowy 
roczny koszt na poziomie ok. 910 mln 
zł (726 mln zł + koszty ZUS).

Spór wszedł w etap mediacji. 25 
stycznia odbyły się rozmowy z udziałem 
mediatora, senatora Wojciecha Piechy z 
Prawa i Sprawiedliwości. Reprezenta-
tywne Organizacje Związkowe pod-
trzymały żądanie wzrostu stawek płac 

zasadniczych o 25 proc. w 2023 roku. 
Z kolei pracodawca oświadczył, że nie 
może zrealizować tego postulatu, nato-
miast w związku z zyskiem osiągniętym 
w 2022 roku jest otwarty na negocjacje 
w sprawie wypłaty nagrody pieniężnej 
dla pracowników w sierpniu 2023 roku. 
– Musimy z przykrością przekazać pra-
cownikom, że pracodawca (Zarząd JSW) 
po raz kolejny nie przedstawił żadnych 
konkretnych propozycji, które mogły by 
być podstawą do osiągnięcia kompro-
misu i podpisania protokołu uzgodnień, 
określającego politykę płacową (wzrost 
wynagrodzeń) w 2023 roku – czytamy w 
komunikacie związkowców opublikowa-
nym po zakończeniu rozmów. – Mediacje 
to ostateczny etap rozmów, które mają 

doprowadzić do zawarcia porozumienia 
lub podpisania protokołu rozbieżności, 
w wyniku którego zgodnie z ustawą 
możemy prowadzić akcje protestacyjne, 
do strajku włącznie – podkreślili repre-
zentanci strony związkowej. 

Kolejne spotkanie z udziałem media-
tora zaplanowano na 2 lutego. Jeśli nie 
przyniesie ono przełomu to, jak zapo-
wiadają związkowcy, 10 lutego przed 
siedzibą Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych w Warszawie odbędzie się 
akcja protestacyjna.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
zatrudnia 22 tys. osób. Jest największym 
producentem wysokiej jakości węgla 
kokosowego w Unii Europejskiej.

grzegorz Podżorny

Wyższe płace 
w PKP Cargo

Średnio o 764 zł brutto wzrastają 
od stycznia wynagrodzenia w PKP 
Cargo. Podwyżka w tej wysokości 

obejmuje podniesienie stawek zasadni-
czych wraz z pochodnymi. Porozumienie 
dotyczące wzrostu płac przedstawiciele 
kolejarskich organizacji związkowych 
podpisali z zarządem spółki 24 stycznia.

– Jesteśmy zadowoleni, dążyliśmy do 
tego, żeby ludzie od stycznia dostali pod-
wyżki i wreszcie udało się je wynegocjować 
– mówi Henryk Grymel, szef Krajowej Sekcji 
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i zastępca 
przewodniczącego „S” w PKP Cargo. 

Jak wynika z zapisów porozumienia, 
wynagrodzenia zasadnicze pracowników 
objętych Zakładowym Układem Zbioro-
wym Pracy, czyli zdecydowanej większości 
załogi firmy, wzrosną średnio o 415 zł brutto. 
Z pochodnymi średnio będzie to ponad 
760 zł brutto. Związkowcy zastrzegli, że pod-

wyżka wynagrodzenia zasadniczego nie 
może być niższa niż 400 zł brutto i wyższa  
od 500 zł brutto. 

Henryk Grymel zaznacza, że więk-
sze podwyżki otrzymają te osoby, które  
w swoich zespołach zarabiają najmniej.  
– To był postulat „Solidarności”. W ten spo-
sób chcemy niwelować dysproporcje w 
wynagrodzeniach osób zatrudnionych na 
tych samych stanowiskach. Osoby, które 
mają takie same stanowiska, powinny 
mieć podobne zarobki – dodaje szef kole-
jarskiej „Solidarności”.

Ok. 3 tys. pracowników PKP Cargo nie-
objętych ZUZP to osoby zatrudnione na 
podstawie uchwały zarządu spółki. Są to 
m.in. pracownicy centrali, kadra kierow-
nicza i mistrzowie. Związkowcy uzgodnili 
z pracodawcą, że od stycznia wynagro-
dzenia tych pracowników wzrosną średnio 
o 764 zł brutto, przy czym podwyżka nie 

może być niższa niż 513 zł brutto i większa 
od 941 zł brutto.

Podpisane 24 stycznia porozumienie 
płacowe zakończyło spór zbiorowy, który 
strona związkowa prowadziła z praco-
dawcą od marca zeszłego roku. Pod koniec 
maja 2022 roku, podczas mediacji uzgod-
niono, że od czerwca płace zasadnicze 
wraz z pochodnymi wzrosną średnio o ok. 
760 zł brutto. – Wówczas nie zakończyliśmy 
sporu zbiorowego i walczyliśmy dalej. Dzięki 
naszej determinacji wynagrodzenia w PKP 
Cargo w ciągu pół roku zostały podnie-
sione średnio o 1500 zł brutto, czyli o ok.  
25 proc. To powyżej wskaźnika inflacji  
– dodaje Henryk Grymel.

PKP Cargo to największy w Polsce i jeden 
z największych kolejowych przewoźników 
w Europie. Spółka zatrudnia niespełna  
15 tys. pracowników.

Aga

Wciąż nie ma porozumienia pomiędzy przedstawicielami reprezentatywnych organizacji 
związkowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i zarządu spółki w sprawie  podwyżek płac. 
Pierwsza runda mediacji zakończyła się fiaskiem. Związkowcy zapowiadają, że jeśli kolejne rozmowy 
zaplanowane na 2 lutego nie przyniosą rozstrzygnięć, 10 lutego przeprowadzą akcję protestacyjną 
przed siedzibą resortu aktywów państwowych w Warszawie.

Bez porozumienia w JSW.  
Szykują się do protestu
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W 
ocenie związkow-
ców konflikt między 
Rafako i Tauronem 
wymknął się spod 
czyjejkolwiek kontroli, 

dlatego interwencja MAP jest niezbędna. 
– Z przykrością zauważamy, że w publicz-
nych wypowiedziach zarówno przedsta-
wicieli zarządu Tauronu, jak i Rafako, 
coraz mniejsze znaczenie wydają się mieć 
przesłanki merytoryczne oraz dobro obu 
firm i ich pracowników, a coraz częściej 
do głosu dochodzą niezdrowe emocje. 
Obie firmy oskarżają się wzajemnie o 
kłamstwa, celowe manipulacje oraz inne 
przejawy złej woli, co w praktyce unie-
możliwia jakikolwiek konstruktywny 
dialog – czytamy w stanowisku.

W stanowisku skierowanym do szefa 
MAP, wicepremiera Jacka Sasina człon-

kowie Zarządu Regionu wskazali, że 
Skarb Państwa w sposób bezpośredni lub 
pośredni jest akcjonariuszem zarówno 
Rafako, jak i Tauronu. Skarb Państwa 
posiada 30 proc akcji Tauronu. Dodatkowo 
KGHM znajdujący się pod kontrolą pań-
stwa posiada 10 proc. akcji energetycznego 
koncernu. Z kolei w przypadku Rafako 
właścicielem niespełna 8 proc. akcji jest Pol-
ski Fundusz Rozwoju. Ponadto w grudniu 
2022 roku. Rafako wyemitowało obligacje 
za 100 mln zł, które objął Skarb Państwa.

Przedstawiciele władz śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” postulują również 
powołanie zespołu niezależnych eksper-
tów, którego zadaniem byłoby przepro-
wadzenie audytu technicznego bloku 
910 MW w Jaworznie oraz ustalenie w 
sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
przyczyn jego awaryjności. – Najwyższy 

czas, aby przeciąć wzajemne publiczne 
przerzucanie się winą w tej kwestii przez 
Tauron i Rafako. Dalsze próby ustalenia 
odpowiedzialności za zaistniałą sytuację 
za pomocą medialnych przepychanek 
mogą przynieść wyłącznie dalsze szkody 
dla obu firm, zarówno w wymiarze finan-
sowym, jak i wizerunkowym – podkreślili 
członkowie Zarządu Regionu.

W przyjętym stanowisku związkowcy 
wskazali, że Rafako jest jednym z najwięk-
szych pracodawców w Raciborzu z kolei 
Tauron Wytwarzanie to istotny praco-
dawca w skali całego regionu. Dlatego też 
dalsza eskalacja konfliktu między tymi 
podmiotami może przynieść dramatyczne 
konsekwencje i doprowadzić do niepoko-
jów społecznych na dużą skalę. – Region 
Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” 
zrzesza w swoich szeregach zarówno pra-

cowników Tauronu, jak i Rafako. Naszą 
rolą nie jest opowiadanie się po którejkol-
wiek ze stron trwającego konfliktu. Jed-
nakże za nasz obowiązek uznajemy podję-
cie wszelkich dostępnych działań na rzecz 
ochrony miejsc pracy pracowników obu 
wymienionych wyżej spółek – czytamy 
w stanowisku.

11 stycznia Grupa Tauron wezwała 
Rafako do zapłaty kar umownych  
i odszkodowania na łączną kwotę ponad 
1,3 mld zł. Wezwanie dotyczy wad w dzia-
łaniu nowego bloku energetycznego 910 
MW w Jaworznie. Firma z Raciborza była 
generalnym wykonawcą tej inwestycji. 
Dzień później zarząd Rafako, mimo że 
kwestionuje w całości roszczenia Tauronu, 
poinformował o zamiarze złożenia wnio-
sku o ogłoszenie upadłości.

Łukasz Karczmarzyk

Zarząd regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ 

„Solidarność” wezwał 
Ministerstwo Aktywów 

Państwowych do 
mediacji w sporze 

pomiędzy tauronem  
i rafako. W stanowisku 

przyjętym 18 stycznia 
związkowcy zgłosili 

również postulat 
wykonania audytu 

technicznego bloku 
910 MW w Jaworznie, 

którego awaryjność jest 
przedmiotem konfliktu 

między spółkami.

Śląsko-dąbrowska „Solidarność” 
chce mediacji ministerstwa

„Solidarność” z Henkel Polska walczy o podwyżki wynagrodzeń

23 stycznia „Solidarność” 
działająca w Henkel Polska 
wystąpiła do pracodawcy 

o niezwłoczne podjęcie negocjacji 
płacowych. Związkowcy zaznaczyli, 
że jeżeli rozmowy na temat podwyżek 
wynagrodzeń nie zostaną zakończone 
do 20 lutego, w spółkach należących 
do koncernu ruszą przygotowania do 
rozpoczęcia sporu zbiorowego.

– Inflacja zabiera każdemu pracow-
nikowi dwie pensje w ciągu roku. Ludzie 
ubożeją, a firma cały czas wypracowuje 
ogromne zyski. Już od września zeszłego 
roku próbowaliśmy rozmawiać z praco-
dawcą o podwyżkach, ale nic z tych roz-
mów nie wyszło. Przedstawiciele zarządu 
obiecywali, że rozważą wprowadzenie 

rozwiązań, które ochronią pracowników 
przed skutkami inflacji, ale te zapowiedzi 
wciąż nie zostały zrealizowane – mówi 
Marcin Zabochnicki, przewodniczący „Soli-
darności” w Henkel Polska.

W skład koncernu Henkel działającego 
w Polsce wchodzą dwie firmy. Są to Henkel 
Polska, zatrudniająca m.in. pracowników 
sprzedaży oraz Henkel Polska Operations, 
zarządzająca należącymi do koncernu 
fabrykami. W sumie w obu spółkach zatrud-
nionych jest przeszło 1000 osób. Jak infor-
muje Marcin Zabochnicki, postulat doty-
czący niezwłocznego rozpoczęcia rozmów 
płacowych jest aktualny w obydwu firmach.

Ponadto przedstawiciele strony związ-
kowej domagają się wprowadzenia zmian 
do systemu premiowania obowiązują-

cego w Henkel Polska. – Obecny system 
został wprowadzony przez pracodawcę 
jednostronnie, bez konsultacji ze stroną 
związkową, co było złamaniem przepisów 
prawa pracy. Nowy system, uzgodniony 
ze związkami, miał wejść w życie 1 stycz-
nia, ale tak się nie stało. Rozmowy na ten 
temat zostały zerwane jednostronnie przez 
pracodawcę – wyjaśnia przewodniczący 
„Solidarności”. Jak ostrzegli związkowcy 
w piśmie skierowanym w tej sprawie do 
pracodawcy 23 stycznia, jeżeli rozmowy na 
temat nowego systemu premiowania nie 
zostaną zakończone do 20 lutego, również 
w tej sprawie w firmie ruszą formalne przy-
gotowania do wszczęcia sporu zbiorowego. 

23 stycznia na biurko pracodawcy 
trafiło także pismo, w którym związ-

kowcy domagają się wprowadzenia 
zmian do sposobu naliczania wynagro-
dzeń za czas urlopu. Problem ten doty-
czy zarówno Henkel Polska, jak i Henkel 
Polska Operations. Nieprawidłowości w 
tej kwestii potwierdziła kontrola przepro-
wadzona przez inspektorów Państwowej 
Inspekcji Pracy pod koniec zeszłego roku.  
– W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
za czas urlopu pracodawca nie uwzględ-
niał premii wypłacanej pracownikom  
w okresie trzech miesięcy poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu – mówi Marcin 
Zabochnicki. Związkowcy domagają się 
ponownego przeliczenia wynagrodzeń za 
czas urlopu i prawidłowego ich wypłacenia 
wraz z należnymi pracownikom odsetkami.

Aga
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Ostatnia droga 
Jana Ludwiczaka

W 
ostatniej drodze zmar-
łemu obok rodziny 
towarzyszyli przyja-
ciele z „Solidarności”, 
uczestnicy strajku  

z 1981 roku z przywódcą tego protestu 
Stanisławem Płatkiem na czele, członko-
wie Społecznego Komitetu Pamięci Gór-
ników KWK Wujek Poległych 16.12.81. 
Śląsko-dąbrowską „Solidarność” repre-
zentował jej przewodniczący Dominik 
Kolorz i członkowie Zarządu Regionu. 
Na uroczystości pogrzebowe Jana Ludwi-
czaka przybyła delegacja rządowa na czele 
z wiceministrem aktywów państwowych 
Piotrem Pyzikiem, reprezentanci władz 
wojewódzkich i samorządowych, prezy-
dent Katowic Marcin Krupa oraz dyrektor 
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarno-
ści Robert Ciupa.

– Śp. Jan Ludwiczak te wartości, które 
wypisujemy często na sztandarach, on 
nosił w swoim sercu i on nimi żył. Bo pro-
sto wypisać na sztandarze: Bóg, Honor 
i Ojczyzna, ale trzeba tymi wartościami 
żyć, trzeba to wypełniać. A śp. Jan wypeł-
niał to – mówił w homilii podczas mszy 
pogrzebowej ks. Ireneusz Tatura, pro-
boszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Katowicach. Podkreślał, że 
dobrze znał zmarłego, który był jego 
parafianinem. – Zawsze skromny, gdzieś 
w oddali. Nigdy nie pchał się na pierw-

sze strony, na pierwsze miejsca. Zawsze 
gdzieś z tyłu, ale jednocześnie wierny 
ideałom „Solidarności” aż do końca,  
aż do śmierci – dodał proboszcz.

Podczas mszy odczytano też list 
premiera Mateusza Morawieckiego.  
– Żegnamy dziś legendarną postać śląskiej 
„Solidarności”. Człowieka, w którego losy 
wpisana została dramatyczna konfronta-
cja z komunistycznym aparatem terroru. Z 
perspektywy czasu wiemy jednak, że była 
konfrontacją, z której wyszedł zwycięsko, 
z podniesioną głową. Żegnamy człowieka 
wielkiej odwagi, charyzmy i prawości, 
który przyczynił się do odzyskania przez 
Polskę niepodległości i do końca był jej 
oddany całym sercem – napisał szef rządu.

Po mszy uczestnicy pogrzebu, poczty 
sztandarowe i górnicza orkiestra przeje-
chali na cmentarz w Panewnikach Sta-
rych. Jan Ludwiczak spoczął w rodzin-
nym grobowcu .

– Jan Ludwiczak był dla nas kimś 
niezwykle ważnym. To nie tylko pierw-
szy przewodniczący „Solidarności”  
w naszej kopalni po powstaniu związku. 
Został też wybrany przewodniczącym po 
ponownej legalizacji działalności „S”, na 
krótko przed przejściem na emeryturę. 
Ważne wydarzenia we współczesnej 
historii Polski były częścią jego życiorysu. 
Pochodził z Poznania i uczestniczył w 
robotniczych protestach w czerwcu 1956 

roku. Też był wówczas aresztowany – opo-
wiada Krzysztof Pluszczyk ze Społecznego 
Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek 
Poległych 16.12.81. 

Jan Ludwiczak urodził się 1 maja 
1937 roku w Pecnej k. Poznania. Zmarł 
11 stycznia 2023 roku w Katowicach. Był 
współzałożycielem i pierwszym przewod-
niczący „Solidarności” w kopalni Wujek 
w Katowicach. W nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku po wprowadzeniu stanu wojen-
nego Jan Ludwiczak został aresztowany, 
a górnicy, którzy przyszli mu pomóc, 
zostali brutalnie pobici. To stało się jedną z 
przyczyn wybuchu strajku okupacyjnego  
w kopalni. Protest został brutalnie spacy-
fikowany przez oddziały milicji i wojska 
16 grudnia. Zginęło wówczas 9 górników,  
a kilkudziesięciu zostało rannych.

Podczas 30. rocznicy pacyfikacji 
kopalni Wujek Jan Ludwiczak tak wspo-
minał na łamach Tygodnika Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ „Solidarność” tamte 
tragiczne wydarzenia: „Takiej determi-
nacji i solidarności moich kolegów nie 
mogłem przewidzieć. Gdy w więzieniu 
dowiedziałem się o zabitych i rannych 
w kopalni Wujek, to się popłakałem. 
To było chyba trzy dni po tej tragedii. 
Dwóch zabitych górników znałem oso-
biście: Zbigniewa Wilka i Józefa Czekal-
skiego, który mieszkał niedaleko mnie. 
Szczegóły poznałem dopiero przed samą 

Wigilią, gdy moja córka przyjechała do 
więzienia. Przywiozła mi jakieś ubrania, 
bo zabrano mnie tylko w samej koszulce. 
Jeden z internowanych dał mi sweter. 
To był profesor Walerian Pańko. Od tra-
gedii na Wujku minęło 30 lat, a ja nigdy 
nie zapomnę o górnikach, którzy stanęli  
w mojej obronie”.

Po aresztowaniu w nocy z 12/13 
grudnia 1981 roku Jan Ludwiczak był 
internowany w ośrodkach w Jastrzę-
biu-Szerokiej,  Uhercach Mineral-
nych, Załężu, Nowym Łupkowie oraz  
w Katowicach. Podczas internowania był 
uczestnikiem buntu w zakładzie w Załężu 
oraz pięciodniowej głodówki w Uhercach. 
Ostatecznie został zwolniony z interno-
wania 23 grudnia 1982 roku. Powrócił do 
pracy w kopalni, gdzie został przeniesiony 
na niższe stanowisko. W grudniu 1983 
roku został zatrzymany pod krzyżem 
przy kopalni, pobity, a w jego mieszka-
niu przeprowadzono rewizję.  W styczniu 
1989 roku był przewodniczącym Tymcza-
sowego Komitetu Założycielskiego NSZZ 
„Solidarność” w KWK Wujek. W 1990 
roku przeszedł na emeryturę.

Za swe zasługi Jan Ludwiczak został 
odznaczony w 2007 roku Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, a w 2015 roku Krzyżem Wolności  
i Solidarności.

grzegorz Podżorny

Foto: TŚD

14 stycznia w Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe Jana Ludwiczaka, pierwszego 
przewodniczącego „Solidarności” w kopalni Wujek. Jego aresztowanie w nocy z 12/13 grudnia 1981 

roku doprowadziło do wybuchu strajku w kopalni. Protest został brutalnie spacyfikowany przez 
oddziały milicji i wojska 16 grudnia. Zginęło wówczas 9 górników.
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P lanom WFOŚiGW w Katowi-
cach na ten rok poświęcona 
została konferencja prasowa 
zorganizowana 16 stycznia 
w Śląskim Urzędzie Woje-

wódzkim. W tym roku przygotowanych 
zostało 7 nowych programów, których 
łączna wartość wyniesie 30 mln zł.

Jednym z nich jest konkurs „Eko-
pracownia pod chmurką”, który ma na 
celu tworzenie na terenach należących 
do szkół miejsc do prowadzenia zajęć  
z takich przedmiotów jak przyroda, 
biologia, geografia, czy ekologia. Wart  
2 miliony zł projekt ma stanowić uzupeł-
nienie do Programu „Zielona Pracownia”, 
dzięki któremu w szkołach województwa 
śląskiego powstało już ponad 400 nowo-
czesnych sal lekcyjnych do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych.

Z kolei „Zielona przestrzeń” to pro-
gram skierowany do gmin, które będą 
się mogły starać o dotację na tworzenie 
terenów zielonych. Na ten cel samo-
rządy będą mogły pozyskać od 50 tys. 
zł do 250 tys. zł. Jak tłumaczył podczas 
konferencji prasowej prezes WFOŚiGW  
w Katowicach Tomasz Bednarek, pro-
gram ma pomóc w odbetonowaniu 
śląskich miast. Budżet „Zielonej prze-
strzeni” wynosi 5 mln zł.

Kolejny nowy program to „Zielono-
niebieska infrastruktura”. Jego celem 

jest zwiększenie retencji wód opado-
wych i roztopowych oraz zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań prowadzących 
do ograniczenia zużycia wody i prze-
ciwdziałania suszy. Na ten cel Fundusz 
przeznaczy aż 10 mln zł. – To program 
na retencję wody, na zagospodarowanie 
wód opadowych, na tworzenie zielonych 
ścian, czy zielonych dachów – wyliczał 
prezes katowickiego Funduszu.

Kolejny wart 7 mln zł program 
związany jest z wymianą nieefektyw-
nych źródeł ciepła i montażem insta-
lacji OZE w obiektach użyteczności 
publicznej, takich jak szkoły, szpitale,  
czy hospicja.

W ofercie Funduszu pojawił się także 
program „Bezpieczny Strażak”, dzięki 
któremu jednostki ochotniczej straży 
pożarnej będą mogły zakupić specjali-
styczny sprzęt taki jak łodzie, czy kamery 
termowizyjne. Projekt jest uzupełnie-
niem wsparcia udzielanego strażakom od 
wielu lat. Natomiast dzięki programowi 
„Eko Remiza” strażacy będą mogli pozy-
skać do 200 tys. zł dotacji na termomo-
dernizację swojej siedziby.

Tomasz Bednarek zapowiedział także 
kontynuację programu „Przydomowa 
oczyszczalnia”, który w zeszłym roku 
był realizowany pilotażowo i cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Jest on skiero-
wany do właścicieli nieruchomości poło-

żonych na terenach, na których nie ma 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Prezes katowickiego Funduszu pod-
kreślił, że w tym roku kontynuowane 
będą także pozostałe programy, w tym 
m.in. „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Miesz-
kanie”. Jak poinformował, w zeszłym roku 
na ochronę środowiska Fundusz w Kato-
wicach przeznaczył w sumie 850 mln zł, 
z czego ponad 542 mln zł pochłonął pro-
gram „Czyste Powietrze”. W jego ramach 
w 2022 roku w naszym województwie 
złożonych zostało 23 tys. wniosków. 
Natomiast od początku funkcjonowania 
programu, czyli od 2018 roku, mieszkańcy 
województwa śląskiego złożyli blisko 90 
tys. wniosków, których łączna wartość 
wyniosła 1 miliard 300 mln zł.

Na „Ciepłe Mieszkanie” w 2022 roku 
przeznaczonych zostało 64 mln zł. To pro-
gram, który wystartował w zeszłym roku 
i jest skierowany do gmin, które następnie 
ogłaszają nabór wniosków dla właścicieli 
mieszkań znajdujących się np. w kamie-
nicach. Mogą się oni starać o pieniądze na 
kompleksową termomodernizację swo-
jego mieszkania.

Pozostałe środki przeznaczone zostały 
m.in. na realizację takich projektów 
jak: usuwanie azbestu, regeneracja gleb 
poprzez wapnowanie, czy poprawa wypo-
sażenia ochotniczych straży pożarnych. 

Agnieszka Konieczny
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W 2022 roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska i gospodarki 
Wodnej w Katowicach 
przekazał na projekty 

proekologiczne ponad 
850 mln zł. W tym roku 

na ochronę środowiska 
i poprawę jakości 

powietrza katowicki 
Fundusz zamierza 

przeznaczyć blisko 
miliard złotych.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Setki milionów złotych  
na ochronę środowiska  
w 2023 roku
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Wyrazy głębokiego współczucia  
i żalu z powodu śmierci

pierwszego przewodniczącego 
„Solidarności” w kopalni Wujek

JANA 
LUDWICZAKA

pogrążonej w żałobie

Rodzinie i Bliskim
przekazuje

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

Koleżance

Elżbiecie Susek
słowa głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA
w imieniu

Prezydium Zarządu Regionu  
Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”

przekazuje
przewodniczący
Dominik Kolorz
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W trudnych chwilach
po śmierci

MĘŻA
łączymy się w bólu i smutku

z naszą koleżanką

Elżbietą Susek
wiceprzewodniczącą  

Regionalnej Komisji Rewizyjnej

koleżanki i koledzy
z Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Foto: stocksnap.io

P o wejściu zmian w życie z Kodeksu pracy 
zniknie pojęcie telepracy, a zaczną obo-
wiązywać trzy formy pracy zdalnej: całko-
wita, częściowa i okazjonalna. Przy czym 
wprowadzeniu pracy zdalnej całkowitej 

„Solidarność” była przeciwna. Związkowi eksperci 
sprzeciwiali się także wprowadzeniu pojęcia pracy 
zdalnej okazjonalnej. – Problem polega na tym, że do 
tej formy większość regulacji dotyczących pracy zdal-
nej nie będzie miała zastosowania. Przede wszystkim 
pracodawca nie będzie miał obowiązku ponoszenia 
kosztów i zapewnienia pracownikowi narzędzi – mówi  
dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ „Solidar-
ność”. Jej zdaniem, w takiej sytuacji pracodawca może 
próbować przerzucić te obowiązki na pracownika.

Związkowi prawnicy zwracają też uwagę, że w prze-
pisach dotyczących pracy zdalnej zabrakło regulacji 
związanych z czasem pracy i „byciem dostępnym”. Może 
to prowadzić do przekonania pracodawcy, że pracownik 
powinien wykonywać pracę zdalną wszędzie i o każ-

dej porze. – To jest przyzwolenie na myślenie, że jeśli 
ktoś pracuje w domu, to normy czasu pracy i dobowego 
odpoczynku go nie dotyczą – dodaje dr Anna Reda- 
Ciszewska. Podkreśla, że jeżeli nowela nie uwzględnia 
jakiejś kwestii, to regulują ją ogólne przepisy prawa 
pracy, czyli w tym przypadku dotyczące czasu pracy.

Zgłaszane wątpliwości nie oznaczają, że wszystkie 
rozwiązania dotyczące pracy zdalnej są krytykowane 
przez stroną związkową. Dr Anna Reda-Ciszewska 
zaznacza, że w noweli prawa pracy wskazane zostały 
pewne grupy pracowników, którym pracodawca nie 
będzie mógł odmówić możliwości wykonywania pracy 
zdalnej. Są to m.in. osoby wychowujące dziecko do  
4. roku życia, czy pracownicy sprawujący opiekę nad 
innymi członkami rodziny. – To jest dość dobre rozwią-
zanie, uwzględniające sytuację pracowników spełniają-
cych obowiązki opiekuńcze – mówi prawniczka. Pod-
kreśla, że opiekunowie zyskują uprawnienia do pracy 
zdalnej w ramach każdego rodzaju tej pracy.

Agnieszka Konieczny

Część zmian budzi 
poważne zastrzeżenia

13 stycznia w parlamencie zakończyły się prace nad projektem 
nowelizacji Kodeksu pracy uwzględniającym pracę zdalną. 

Nowela czeka teraz na podpis prezydenta. Nowe przepisy 
stanowią połączenie dotychczasowych regulacji w sprawie 

telepracy i zapisów dotyczących pracy zdalnej, które znalazły się 
w ustawie wprowadzonej podczas COViD-19. Część z nich budzi 

poważne zastrzeżenia strony związkowej.



W 
2019 roku MOZ NSZZ 
„Solidarność” Pra-
cowników Sądow-
nictwa i Prokuratury 
zwróciła się do Proku-

ratora Krajowego o udostępnienie infor-
macji publicznej o wynagrodzeniach 
zasadniczych, premiach, nagrodach oraz 
udostępnienie zestawienia, ile osób na 
poszczególnych stanowiskach jest dele-

gowanych do pełnienia obowiązków 
służbowych w Prokuraturze Krajowej 
z innych jednostek prokuratury. Wnio-
sek dotyczył asystentów, urzędników i 
innych pracowników. – Wiedza o pozio-
mie wynagrodzeń na poszczególnych 
stanowiskach oraz liczbie pracowników 
jest absolutnie niezbędna do prowadze-
nia działalności związkowej – mówi 
Dariusz Kadulski, wiceprzewodniczący 

„Solidarności” Pracowników Sądownic-
twa i Prokuratury. 

Innego zdania był Prokurator Kra-
jowy, który odmówił związkowcom 
udzielenia informacji publicznej o pła-
cach i zatrudnieniu w podległej mu jed-
nostce. Decyzję tę podtrzymał również 
Prokurator Generalny. Sprawa trafiła do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. Ten wydał korzystny 

wyrok dla „Solidarności”. Z kolei 8 grud-
nia ubiegłego roku Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny oddalił skargę kasacyjną 
Prokuratora Generalnego i potwierdził, 
że racja leży po stronie „Solidarności”. 

Jak podkreśla Dariusz Kadulski, wyrok 
NSA ma ogromne znacznie nie tylko 
dla „Solidarności” działającej w sądach  
i prokuraturze, ale dla wszystkich orga-
nizacji związkowych funkcjonujących  
w budżetówce. – Jeśli sąd przyznałby 
rację Prokuratorowi Generalnemu, to 
oznaczałoby de facto zablokowanie moż-
liwości pozyskiwania informacji o wyna-
grodzeniach i stanie zatrudnienia nie 
tylko nam, ale również wszystkim innym 
organizacjom związkowym działającym  
w sferze finansów publicznych – zaznacza  
wiceprzewodniczący.

W uzasadnieniu wyroku NSA 
potwierdził, że „Solidarność” ma szcze-
gólnie istotny interes publiczny w udo-
stępnieniu wnioskowanej informacji 
publicznej z uwagi na ogólne unormo-
wania prawne odnoszące się do roli, 
zasad funkcjonowania i rzeczywistych 
możliwości działania związków zawo-
dowych, a także istotę ich udziału  
w stosunkach społeczno-gospodarczych 
oraz kompetencje, jakie na nie nakła-
dają przepisy zbiorowego prawa pracy, 
a tym samym na rzeczywiste możliwości 
wpływu na wykorzystanie uzyskanych 
informacji publicznych dla poprawy 
funkcjonowania organów administracji 
publicznej, w tym prawidłowego wydat-
kowania przez te organy publicznych 
środków finansowych.

Łukasz Karczmarzyk
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„Solidarność” Pracowników 
Sądownictwa i Prokuratury 
wygrała przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym sprawę dotycząca 
jawności wynagrodzeń w Prokuraturze 
Krajowej. to bardzo ważny wyrok dla 
wszystkich związków zawodowych 
działających w sferze finansów 
publicznych. 

Ważny wyrok w sprawie 
jawności wynagrodzeń


