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Pozostałe żądania:
1. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom 

zatrudnionym w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.
2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów 

śmieciowych.
3. Zaprzestanie likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa public-

znego na samorządy, a także wprowadzenie pakietu zmian poprawiających funkc-
jonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.

4. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych 
dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego.

5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z obywatelskim projektem 
ustawy złożonym przez NSZZ Solidarność.

6. Stworzenie ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw 
energochłonnych.

Główne postulaty 
3 central związkowych:

1. Zmiana prawa o referendach ogólnokrajowych. Chodzi o to, aby po zeb-
raniu 500 tys. podpisów rozpisanie referendum było obligatoryjne. Dziś o tym 
czy się ono odbędzie decyduje Sejm. Od 1989 nie przeprowadzono ani jed-
nego referendum ogólnokrajowego z inicjatywy obywateli, a miliony podpisów 
Polaków pod wnioskami referendalnymi trafiły do sejmowej niszczarki. 

2. Wycofania fatalnych dla pracowników zmian w Kodeksie pracy 
wprowadzających 12-miesięczne okresy rozliczeniowe czasu pracy i elastyc-
zny czas pracy. Po wprowadzeniu tych rozwiązań w życie pracodawcy mogą 
np. przez kilka miesięcy nakazać pracownikom pracę po kilkanaście godzin 
dziennie bez dodatkowych pieniędzy za nadgodziny. Z kolei przez pozostałą 
cześć roku pracownicy będę odbierać niepłatne dni wolne lub pracować po 4 
godziny dziennie za połowę pensji.

Pikiety pod ministerstwami, miasteczko namiotowe przed gmachem Sejmu, debaty eksperckie oraz wielka manife-
stacja na ulicach Warszawy. 11 września rozpoczynają się ogólnopolskie dni protestu trzech największych central 
związkowych. Głównym celem akcji jest przywrócenie obywatelom wpływu na to, jak rządzi władza.a
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Jarosław
Grzesik

W trudnych chwilach po tragicznej śmierci naszych kolegów

MARcINA BOżKA
KRZYSZTOFA LEBEKA 

WOJcIEchA TOKARcZYKA

łączymy się w smutku z rodzinami i bliskimi
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy,

Krezusi wśród prezesów
POWODEM cięć jest spadek popytu na 
surowce w Chinach. Większość między-
narodowych koncernów zredukowała 
zatrudnienie, ograniczyła wydatki na 
badania zasobów i świadczenia socjal-
ne. By złagodzić napięcia powstające w 
takich sytuacjach między pracownikami 
a zarządzającymi firma Panoramic Re-
sources, która wydobywa nikiel w Ka-
nadzie i Australii, o 10 proc. zmniejszyła 
płace członków zarządu i dyrektorów. 
Podobnie uczyniły Rio Tinto, największy 
producent rudy żelaza i BHP Billiton - naj-
większy koncern wydobywczy świata, w 
którym prezesi zredukowali swoje pensje 
o 25 procent.

Mimo spadku cen węgla i popytu 

na ten surowiec, w polskim górnictwie 
zarządzający ani myślą o obniżkach pen-
sji. Wprost przeciwnie. Żeby węglowe 
zarządy nie okupowały ostatnich miejsc 
na menedżerskiej liście płac, szefowie 
spółek węglowych pod koniec 2012 roku 
przeszli spod ustawy kominowej na kon-
trakty menedżerskie, otrzymując cztero-
krotny wzrost pensji.

Jak obliczyła „Rzeczpospolita”, 
wynagrodzenia roczne wszystkich za-
rządów spółek węglowych (wliczając 
giełdowe Bogdankę i Jastrzębską Spół-
kę Węglową) wynoszą ok. 19 mln zł 
rocznie. Do najlepiej wynagradzanych 
w całym sektorze należy bezwzględnie 
członkowie zarządu Jastrzębskiej Spół-

Duda na celowniku
ZA SPRAWą Platformy Obywatelskiej 
i jej popleczników rozgorzała dyskusja 
na temat zarobków związkowców w 
Polsce. Na pierwszy ogień, czego moż-
na było się spodziewać, poszedł Piotr 
Duda, szef Solidarności. Wnet okazało 
się, że przewodniczący największego 
związku zawodowego w Polsce nie tylko 
dostaje mniej niż jego odpowiednik na 
Zachodzie. Mniejsza jest też dyspropor-
cja zarobków wobec średniej krajowej.

Uposażenie szefa Solidarności 
Piotra Dudy jest ustalone na stałym 
poziomie 2,9-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw, czyli obecnie 10 848,3 zł 
brutto. Jego koledzy z zagranicy za-
rabiają jednak więcej. Len McCluskey, 
sekretarz generalny największego 
związku zawodowego w Wielkiej Bry-
tanii, otrzymuje 4,3 razy więcej, niż 
wynosi średnia krajowa. Tak samo ma 
się sytuacja w przypadku szefa naj-

większej niemieckiej centrali związko-
wej DGB Michaela Sommera.

Te sumy mają się jednak nijak do 
uposażeń związkowych szefów po dru-
giej stronie Atlantyku. Według Center 
for Public Integrity w 2009 r. dziewięć z 
10 największych amerykańskich związ-
ków zawodowych miało pracowników 
zarabiających więcej niż 200 tys. dol. 
rocznie. Najwięcej zarabia szef nieist-
niejącego już dziś związku LIUNA Teren-
ce O’Sullivan: 618 tys. dol. rocznie, czyli 
11,3 razy więcej niż przeciętny pracow-
nik w USA. Stojący na czele liczącego 
3,2 mln członków związku NEA, skupia-
jącego głównie nauczycieli, Dennis Van 
Roekel zarobił w ubiegłym roku mniej, 
bo 390 tys. dol. (7,1 razy więcej). Od-
powiednio większe są także związkowe 
budżety – tylko NEA miało w 2012 r. do 
dyspozycji 397 mln dol. jm

Źródło: Gazeta Prawna

11 września rozpoczyna się 
wielka akcja protestacyjna w War-
szawie. To nasza wielka szansa, 
abyśmy w końcu doprowadzili do 
tego, że obywatele będą mieli realny 
wpływ na to, kto rządzi i jak rządzi 
w naszym kraju. To nasza wielka 
szansa i kto wie, czy nie ostatnia, 
aby NSZZ Solidarność i cały ruch 
związkowy odzyskał właściwą 
pozycję w życiu publicznym i od-
zyskał zaufanie oraz powszechny 
szacunek społeczny. Nie możemy 
tej szansy zmarnować. Jeśli po-
grzebiemy nadzieje, które pokłada 
w nas spora część Polaków, NSZZ 
Solidarność trafi na margines ży-
cia społecznego w Polsce, a proces 
niszczenia ruchu związkowego i 
ograniczania praw pracowniczych 
w naszym kraju bardzo trudno bę-
dzie zatrzymać. 

Rząd i najbardziej wpływowe 
lobby najbogatszych pracodawców 
wypowiedziało wojnę związkom 
zawodowym. Wiedzą, że to ostat-
nia zorganizowana siła społecz-

na, która przeszkadza im robić w 
Polsce takie interesy, jakie robi się 
w krajach Trzeciego Świata. Chcą 
zmienić ustawę o związkach zawo-
dowych w taki sposób, aby zwią-
zek nie miał środków i możliwości 
skutecznego działania. Lansują 
takie zmiany w prawie, które mają 
na celu ograniczenie niezależności 
związków zawodowych. To nie jest 
demagogia, to są fakty i realna oce-
na sytuacji. Rozejrzyjcie się doko-
ła. Nawet ci z Was, którzy pracują 
i działają w branżach uznawanych 
dotychczas za bogate, powinni już 
dostrzec, że polska gospodarka stoi 
u progu katastrofy. 

Każdy z Was ma w rodzinie 
kogoś, kto stracił pracę, kto mimo 
skończonych studiów pracy znaleźć 
nie może, kto musiał wyemigro-
wać, żeby móc żyć i utrzymać ro-
dzinę, kto nie może związać końca 
z końcem. Każdy z Was chciałby 
być traktowany z szacunkiem w 
publicznej placówce zdrowotnej, 
oświatowej, sądowej, w każdym in-

nym urzędzie państwowym i samo-
rządowym. Jeśli tak się zdarzyło, to 
jesteście szczęściarzami. Żyjemy w 
państwie, które człowiekiem po-
gardza, tępi tych, którzy dopomi-
nają się o swoje prawa. Każdy z Was 
albo zna, albo słyszał o działaczach 
związkowych wyrzucanych z pracy 
wbrew prawu, którzy miesiącami, a 
nawet latami muszą w sądach wal-
czyć o swoje podstawowe prawa. A 
zdarza się i tak, że decyzje sądów są 
ignorowane przez przedsiębiorców, 
którzy traktują Polskę jak kolonię. 
Miarka już się przebrała. Nie ma 
odwrotu. Jeśli nie pokażemy pa-
nującej klasie politycznej i finanso-
wej, że nie jest bezkarna, przegra-
my z kretesem. 

Jeśli związki zawodowe po raz 
kolejny dadzą dowód, że są słabe 
i niezdolne do realizacji intere-
sów swoich członków, to po prostu 
znikną. Albo zniszczą je politycy i 
oligarchia finansowa, albo zmargi-
nalizuje je wielki, niekontrolowany 
bunt społeczny ludzi rozczarowa-

nych nieskutecznością związków. 
We wrześniu spotykamy się w 

Warszawie i nie wyobrażam sobie, 
że mogłoby tam zabraknąć człon-
ków Waszej organizacji zakładowej, 
a w szczególności przewodniczą-
cych oraz osób korzystających z 
ochrony związkowej. Mam nadzie-
ję, że szczególnie działaczom związ-
kowym nie muszę przypominać, 
że przynależność do związku to 
nie tylko prawa, ale też obowiązki 
wynikające ze statutu NSZZ Soli-
darność i mandatu zaufania, jakim 
obdarzyli Was członkowie związku. 
Jednak nie należy zapominać, że 
przynależność do NSZZ Solidar-
ność to przede wszystkim wyraz 
postawy życiowej, to umiejętność 
stawania z podniesionym czołem w 
obronie najwyższych wartości i ide-
ałów związku, to chęć pomocy słab-
szym, to wzajemne wspieranie się 
i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy 
solidarni w realizacji tych wartości.

Dominik Kolorz
przewodniczący 

śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Więcej na temat planowanego 
protestu s. 6-7

Spółki wydobywcze na świecie tną pensje swoich prezesów. W polskim gór-
nictwie zarządzający to nadal krezusi.

ki Węglowej, gdzie więk-
szość z nich w ubiegłym 
roku przekroczyła – i 
to znacznie - magiczną 
liczbę 1 mln zł wyna-
grodzenia. Największym 
krezusem w tej grupie 
jest rzecz jasna jej pre-
zes Jarosław Zagórow-
ski, który w ubiegłym 
roku zarobił 1 mln 440 
tys. zł (nie wliczając do 
tego atrakcyjnych bonu-
sów, jak choćby egzotyczne wyjazdy 
służbowe),  co w porównaniu do roku 
poprzedniego oznaczało podwyżkę o 
ponad 100 proc.! W tym samym czasie 
przeciętna płaca w spółce wzrosła zale-
dwie o ok. 6 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie pozostałych pracowników tej firmy 
oscylowało w granicach 6,9 tys. złotych. 
Prezes dostaje zatem ponad 20 razy 
większą wypłatę niż jego podwładni, co 
jest absolutnym rekordem w polskim 
górnictwie. Takiej rozpiętości zarobków 
nie ma nawet w KGHM, której zysk w 
ubiegłym roku był wielokrotnie wyższy. 
To także grubo powyżej średniej rozpię-
tości zarobków szefów polskich firm a 
ich pracowników, która wynosi siedmio-
krotność, co i tak w skali europejskiej 

jest wysokim współczynnikiem. 
Niedawno prestiżowy miesięcznik 

„The Economist”, bazując na dostęp-
nych danych, m.in. na temat zarobków 
czy średniego czasu pracy, policzył, ile 
dni muszą pracować Europejczycy, żeby 
zarobić tyle, ile ich szefowie w godzinę. 
Analiza objęła 22 kraje.

Wynika z niej, że polscy pracownicy 
średnio muszą pracować około siedmiu 
dni, by zarobić 262 dol., czyli przeciętną 
godzinną stawkę szefa polskiej firmy.

Najkrócej 60-minutowe pensje sze-
fów muszą gonić Norwegowie, Szwaj-
carzy, Islandczycy i Irlandczycy - góra 
dwa-trzy dni - wynika z analizy „The 
Economist”. JM

Źródło: Biztok

Tusk musi 
odejść
NIEgDYŚ niezadowolenie społeczne 
Polaków sprowadzało się do sloganu 
„Balcerowicz musi odejść!”. Dziś bar-
dziej adekwatnym stwierdzeniem jest 
„Tusk musi odejść”. Premiera i jego 
polityki nie akceptuje już nie tylko ogół 
społeczeństwa, ale także sami człon-
kowie Platformy Obywatelskiej, co 
pokazały niedawne wybory na szefa 
tej partii. 

Stosunkowo niska frekwencja — 
ledwie przekraczająca 51 proc. — po-
kazuje, że na Tuska zagłosowała w su-
mie mniej niż połowa członków partii. 
Jego 16 tys. głosów to niespełna 38 
proc. z 42 636 aktywistów PO, do któ-
rych wysłano karty do głosowania.

Premier nie kontroluje realnych 
procesów, ale skupia się na panowa-
niu, zastępuje fachowców osobami z 
politycznego klucza, dopuszcza do 
psucia prawa – to tylko część zarzu-
tów stawianych pod adresem Donalda 
Tuska.

Za jego rządów Polakom miało 
żyć się lepiej i dostatniej. Owszem, 
żyje się lepiej i dostatniej, ale jedynie 
grupce wybranych Polaków, związa-
nych z Platformą Obywatelską. Tym-
czasem według większości Polaków, 
sytuacja w kraju jest katastrofalna. 
Krytycznie oceniany jest stan i per-
spektywy polskiej gospodarki oraz 
sytuacja polityczna i możliwość jej 
zmiany. Pesymistycznie oceniamy 
sytuację na rynku pracy. Tymczasem 
rządzący nie dostrzegają problemów, 
wszak szczawiu i mirabelek mamy pod 
dostatkiem.

Niedawno zetknąłem się z rapor-
tem, z którego wynika, iż w mieszka-
niach poniżej standardów – bez wody i 
toalety, przeludnionych, w budynkach 
nadających się do wyburzenia – żyje 
w Polsce ponad pięć milionów ludzi. 
Tymczasem rząd chwali się tym, iż 
pracuje nad utworzeniem Funduszu 
Mieszkań pod Wynajem. Fundusz kupi 
20 tys. mieszkań zwłaszcza  w dużych 
miastach. I to jest cała polityka rządu 
Tuska – pod pozorem realnych działań 
de facto prowadzone są działania po-
zorowane, które w żaden sposób nie 
mogą ułatwić życia Polakom.

Donald Tusk i jego powiernicy z PO 
mają świadomość coraz większej fru-
stracji Polaków, więc próbują skiero-
wać ostrze gniewu przeciw związkom 
zawodowym. Odpowiedzią rządu na 
zapowiedziane wcześniej wrześniowe 
protesty jest projekt ustawy mającej na 
celu wyeliminowanie związków zawo-
dowych z zakładów pracy. ONI wiedzą, 
że jesteśmy ostatnią legalną instytucją, 
która jeszcze może przeciwstawić się 
zepsutej do szpiku kości władzy. Sta-
nowimy dla NICH realne zagrożenie. 
Dlatego postanowili nas zniszczyć.

W tej sytuacji nie wyobrażam 
sobie, by kogokolwiek z nas zabrakło 
w Warszawie, gdzie w dniach 11-14 
września odbędzie się, na co gorąco li-
czę, największa manifestacja od 1989 
r. I oby był to początek końca ICH rzą-
dów. Wszak Tusk musi odejść!!
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Wielka migracja
„PIEKARY” Rozpoczął się program naprawczy KOMPANIA WĘGLOWA

Potrzebny plan 
dla całej spółki

      BRZESZCZE Przeciwni założeniom Programu Dostosowawczego Kompanii Węglowej

Chybione decyzje
Związkowcy z kopalni „Brzeszcze” skrytykowali zaproponowane przez Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) założenia „Pro-
gramu Dostosowawczego KW na lata 2013-2015” dotyczące poziomu zatrudnienia w ich zakładzie. Zdaniem strony związkowej, 
niedobór ludzi względem ustalonego wcześniej normatywnego obłożenia stanowisk pracy wpłynie na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa pracy załogi, stąd wniosek do Rady Pracowników KW o ekspertyzę zewnętrzną stanu zatrudnienia.

- ZWIąZKI Zawodowe działające w kopalni 
„Brzeszcze” po przeanalizowaniu programu dos-
tosowawczego przedstawionego przez Zarząd 
Kompanii Węglowej S.A., jak również po uzyska-
niu informacji od Kierowników Działów w KWK 
„Brzeszcze” odnośnie obłożenia normatywnego 
stanowisk pracy przy aktualnym poziomie wydoby-
cia, planowego wykonu postępu robót przygotow-
awczych, zabezpieczenia przed zagrożeniami, 
transportu itd. stwierdzają, że przy obecnym 

poziomie zatrudnienia istnieją w poszczegól-
nych działach w naszej kopalni braki osobowe w 
obłożeniu w/w stanowisk pracy oraz utrzyma-
niu wyrobisk dołowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami - czytamy we wstępie związkowego 
stanowiska.

Uzgodnione z kierownikami pionów w ram-
ach powołanego przez dyrektora zespołu roboc-
zego normatywne obłożenie robót wynosi 3218 
osób, jednak na początku bieżącego roku zakład 

zatrudniał o 100 osób mniej. Po przewidywanych 
odejściach wynikających z nabycia praw emerytal-
nych czy przejściach na pakiet osłonowy liczba ta ma 
spaść do 2761 osób. W międzyczasie „Brzeszcze” 
zrezygnowały z usług Zakładu Górniczych Robót In-
westycyjnych i Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych 
Sp. z o.o., co tylko pogorszyło sytuację, wymuszając 
przejęcie części robót niezbędnych dla dalszego 
funkcjonowania kopalni przez zatrudnionych w KWK 
„Brzeszcze”.

Jak argumentuje strona związkowa, proponow-
ane przez Zarząd KW alokacje (przeniesienia) 400 
pracowników do innych kopalń pogłębią problemy 
będące konsekwencją niedoborów w zatrudnieniu i 
spowodują konieczność dalszego „łatania” braków 
na konkretnych stanowiskach resztą załogi - ze 
szkodą dla jej bezpieczeństwa.

Ekspertyza dokonana przez firmę zewnętrzną 
ma przekonać kierownictwo Kompanii, że stan za-
trudnienia osiągnął punkt krytyczny, a jego dalsze 
zmniejszanie uniemożliwi realizację Planu Tech-
niczno-Ekonomicznego KW na lata 2013-2015 
w sposób bezpieczny dla zakładu i jego załogi, 
zwłaszcza wobec zakładanego jeszcze w tym roku 
otwarcia pola pożarowego oraz odtworzenia robót 
przygotowawczych i wydobywczych w jednym z 
pokładów.

Na koniec związkowcy ostrzegają, że chy-
bione decyzje Zarządu KW mogą uniemożliwić 
odtworzenie zdolności wydobywczych KWK 
„Brzeszcze” w przypadku powrotu koniunktury na 
węgiel.

 mj

Stu pracowników kopalni „Piekary” zostało z początkiem sierpnia skierowanych do pracy w kopalni 
„Bobrek-Centrum” w Bytomiu. Tym samym Kompania Węglowa rozpoczęła realizację tzw. programu 
naprawczego dla przynoszącej straty kopalni Piekary.

Przeniesienie, jak zapewniają 
przedstawiciele spółki dotyczy pra-
cowników oddziałów robot przy-
gotowawczych, na których pracę 
nie ma zapotrzebowania w Pieka-
rach. Dzięki zatrudnieniu ich w 
bytomskiej kopalni Kompania 
mogła zrezygnować z zatrudniania 
firmy zewnętrznej, która miała 
zrealizować określony zakres robót 
- zamiast niej prace wykonają gór-
nicy z Kompanii.

Z pozoru wszystko wygląda do-
brze, ale wiadomo, że „diabeł tkwi 
w szczegółach”. 

- Informacja o alokacji spadła 
na nas z dnia na dzień. Tylko kilka 
dni wcześniej dozór dowiedział 
się, że od 1 sierpnia prowadzona 
będzie alokacja pracowników. 
Wybuchła mała panika, bo niby 
lista została przygotowana, ale 
nie z wszystkimi osobami wyty-
powanymi do przeniesienia kon-
sultacje zostały przeprowadzone 
– mówi  Włodzimierz Opalski, 
wiceprzewodniczący komisji 
zakładowej NSZZ Solidarność przy 
KWK Piekary.

Działania te zostały podjęte 
na podstawie uchwały zarządu 
Kompanii Węglowej z 19 lipca br. 
Pracowników przeznaczonych do 
alokacji w innych kopalniach spółki 
wytypowali kierownicy oddziałów. 

Początkowo zainteresowanie 
przeniesieniami na „Bobrek” 
było niewielkie. Na 35 pracown-
ików wytypowanych w pierwszej 
kolejności deklarację podpisało 
jedynie siedmiu, bo też sposób w 
jaki z ludźmi rozmawiano był, de-
likatnie ujmując, nieciekawy. 

„Masz, podpisz” – pracownik 
otrzymywał kartkę papieru, na 
którym widniało „porozumienie 
trójstronne”, czyli pomiędzy nim, 
obecną kopalnią, a przyszłą. W 
zasadzie dwa zdania – jedno, że 
następuje zmiana miejsca pracy, 
drugie, iż pozostałe warunki pracy 
i płacy nie ulegają zmianie. 

A skoro tak prosta metoda nie 
zadziałała zaczęto ludziom stawiać 
taką oto alternatywę – masz do 
wyboru iść na inną kopalnie czy 
zostać w „Piekarach”, gdzie nie wi-
adomo, czy za 3-4 lata nie skończy 
się tu węgiel. 

W efekcie po kilku dniach lista 
stu była skompletowana, a dziś 
wręcz o możliwość alokacji na „Bo-
brek” pytają kolejni, gdyż w sumie 
do Bytomia może trafić tylko 240 
pracowników, reszta zostanie 
przeniesiona w dalsze zakątki. 

- No i do „Bielszowic” tylu 
chętnych już nie ma. Raz, że ko-
palnia jest znacznie trudniejsza. 
Dwa, jest dużo dalej niż na „Bo-
brek” – przyznaje Opalski. 

Niestety, dobrowolność odejść 
raczej nie jest przewidziana. Mech-
anizm jest tak skonstruowany, że 
jeśli pracownik nie zgodzi się na 
zmianę miejsca pracy to po trzech 
miesiącach pracodawca może go 
oddelegować do innego miejsca i 
w tym czasie zmienić jego warunki 
zatrudnienia. 

Cały proces przemieszczeń 
części załogi z „Piekar” na inne ko-
palnie ma się zakończyć do końca 
tego roku i objąć grupę 924 pra-
cowników, z czego 767 to pracown-
icy dołowi, 97 przeróbkarze, a 60 
pracownicy powierzchni. W efek-
cie na początku 2014 r. w „Pieka-
rach” ma pozostać ok. 1500 osób, 
rok później już tylko 1200, biorąc 
dodatkowo pod uwagę odejścia na 
emerytury.  Dziś kopalnia zatrud-
nia ok. 2530 osób.

W kopalniach, które mają 
przyjąć nowych ludzi zapanował 
również mały niepokój. Szczegól-
nie w „Halembie”, która od 2 lat 
w ramach własnego programu 
naprawczego redukuje załogę, by 
wyjść na prostą. Teraz okazuje się, 
że kopalnia musi przyjąć ok. 135 
pracowników „Piekar”. 

- Dla nas jest to strzał w kolano. 
Jeżeli za przyjęciem nowych ludzi 

nie pójdzie wzrost wydobycia, a na 
to się nie zapowiada to taka decyzja 
może nas słono kosztować – mówią 
związkowcy w „Halembie”. Podobny 
pogląd wyrażają inni. Wiadomo, że 
ponadto 115 pracowników ma trafić 
do kopalni „Knurów-Szczygłowice”, 
122 do kopalni „Sośnica-Makos-
zowy”, 235 na „Bielszowice”, a 77 
na „Pokój”. 

W „Piekarach” strona społeczna 
obawia się zaś, że proces „aloka-
cyjny” może się wymknąć spod 
kontroli. Wyobraźmy sobie, ż 
Kompania Węglowa wyprowadzi 
z „Piekar” najlepszych fachowców 
i co wtedy? Program naprawczy 
zamieni się de facto w program lik-
widacyjny. 

O tym, że „Piekary” nie mają 

długiej przyszłości wiadomo nie od 
dziś. Jednak dla liczących ok. 57 
tys. mieszkańców Piekar Śląskich 
to czy największy w mieście zakład 
pracy będzie funkcjonował jeszcze 
3, 4, a  może 10 lat, nie jest bez 
znaczenia. Tajemnicą Poliszynela 
są bowiem zasoby węgla w „Pieka-
rach”. Różne szacunki mówią, że 
jest go od 4 do 16 mln ton węgla, 
który opłaci się wydobyć. Dziś 
brak rzetelnych informacji o bazie 
zasobowej kopalni i możliwościach 
wyeksploatowania złoża budzi 
poważne obawy czy aby 1 sierpnia 
nie rozpoczął się program likwida-
cyjny KWK „Piekary”. 

Jacek Srokowski

Pracownicy kopalni Piekary zastanawiają się czy dyrektor Jan Stokłosa będzie 
bardziej lojalny wobec swojej załogi czy zarządu spółki?        Fot.: Archiwum KW SA

ZWIąZKI zawodowe działające w Kom-
panii Węglowej negatywnie zaopiniowały 
przygotowany przez zarząd spółki pro-
jekt programu dostosowawczego na lata 
2013-2015, który zakłada m.in. głęboką 
restrukturyzację kopalń Brzeszcze i 
Piekary. Związkowcy domagają się opra-
cowania rzetelnego planu naprawczego 
dla całej spółki. W przypadku niespełnienia 
tego postulatu zapowiadają rozpoczęcie 
procedury sporu zbiorowego.

Zdaniem związkowców przed-
stawiony dokument nie rozwiązuje 
żadnego z problemów trapiących Spółkę: 
udziału firm obcych, wykonujących już 
nawet najprostsze roboty w kopalniach 
czy braku wizji rozwoju handlu węglem, 
co widać po rosnących zwałach. 

Strona społeczna podkreśla, że na 
sprawę zbyt dużego udziału firm obcych 
w robotach stanowiących podstawową 
działalność Kompanii zwraca uwagę od 
lat. Tymczasem proceder wciąż trwa, a 
tzw. firmom okołogórniczym powierza 
się nawet takie czynności jak obsługa 
urządzeń odstawy czy odwadniania. - 
Założone w programie ograniczenie ko-
sztów usług firm obcych jest w naszej 
opinii zbyt niskie i ewidentnie obnaża 
obszar, w którym można byłoby 
w dalszym ciągu uzyskać znaczne 
oszczędności - stwierdzają w piśmie 
skierowanym do pracodawcy.

W dalszej części dokumentu wska-
zano na mało konkretne założenia 
„Projektu Programu” w odniesieniu 
do kwestii sprzedaży i pozyskiwania 
nowych rynków zbytu oraz współpracy 
z energetyką zawodową i pozostałymi 
krajowymi odbiorcami węgla kamien-
nego, uznając kompanijne plany za 
„zbyt pasywne”. 

Najmocniej krytykowanym elemen-
tem „Projektu Programu Dostosow-
awczego” jest jednak polityka zatrud-
nieniowa samej Kompanii. Planowany 
na koniec 2015 roku stan zatrudnienia 
w Spółce ma wynieść 50291 osób - o 
9886 osób mniej niż na koniec 2012 
roku. - Z przeprowadzonej analizy stanu 
zatrudnienia w poszczególnych kopalni-
ach i zakładach Kompanii Węglowej S.A. 
wynika, iż obecny poziom zatrudnienia 
i tak nie odpowiada swoim rozmiarem 
dotychczasowym potrzebom a jego 
obniżenie, w szczególności w grupie pra-
cowników zatrudnionych w oddziałach 
wydobywczych, przygotowawczych, 
energomechanicznych oraz na stanow-
iskach wymagających szczególnych 
kwalifikacji, a także w zakładach przerób-
ki mechanicznej węgla, doprowadzi 
do jeszcze dotkliwszego braku kadr w 
kolejnych latach oraz zdecydowanie 
negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo 
wykonywania robót w kopalniach i 
zakładach Kompanii Węglowej S.A. 
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Gdzie ten kryzys?
JSW SA Zarząd wrócił do poprzednio stosowanej polityki faktów dokonanych i łamania prawa

STARSI pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) pamiętają zapewne czasy, gdy groszowe zyski na tonie węgla 
były ogłaszane jako sukces. W tym roku wynik JSW za pierwsze półrocze mamy dodatni - ciągle zarabiamy miliony (27,5 mi-
liona złotych za drugi kwartał) - kryzysu zatem nie ma, choć całemu światu postanowiono wmówić, że zarobki pracowników 
jastrzębskich kopalń wzrosną w tym roku o ponad 8 procent i tak dużego obciążenia Spółka nie wytrzyma.

Tegoroczny wynik 
JSW obciążony jest dodat-
kowo 90 milionami zł, które 
załoga otrzymała w zamian 
za nagrodę z zysku za rok 
ubiegły, jakkolwiek wydatek 
ten powinien być wliczany 
do wyniku za rok 2012. To 
kolejny przypadek, gdy zapi-
sy księgowe, a nie fakty, stają 
się podstawą kształtowania 
polityki Zarządu względem 
załogi. Zapomina się o tym, 
że wydobycie spadło o ponad 
5 procent i to głównie węgla 
koksującego, który jest po-
szukiwany na rynku, a jego 
cena rośnie. Są to efekty 
nieprzemyślanych działań 
w zarządzaniu. Szeregowi 
pracownicy nie mają z tym 
nic wspólnego. To na nich 
jednak chce się zaoszczędzić 
miliony złotych, powtarzając 
przy tym w kółko frazę, że 
kryzys nas dopadł i oszczęd-
ności są niezbędne, choć 
jako przedsiębiorstwo mamy 
ponad 2 miliardy wolnych 
środków na kontach. Ciągle 
też zarabiamy wielkie pie-
niądze na sprzedaży węgla 
koksującego.

Wahnięcia cen na rynku 
węgla były, są i będą. Gdzież 
jest ten kryzys panowie? 
Trzeba się wziąć do roboty, 
bo polityka Zarządu wnet 
doprowadzi do tego, że bę-
dziemy wydobywać więcej 
węgla energetycznego niż 
koksującego. 

„Antykryzysowe” 
miliony prezesów

Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że Zarząd wrócił 
do poprzednio stosowanej 
polityki faktów dokonanych 
i łamania prawa, które ma 
- jak widać - w głębokiej 
pogardzie. Najpierw podjął 
uchwałę o tzw. działaniach 
antykryzysowych, którą to 
w szczegółach omówiono 
w mediach, a dopiero po-
tem rozpoczął konsultacje 
z przedstawicielami załogi. 
Na łamanie prawa w JSW nie 
ma i nie będzie przyzwolenia. 
Podejmiemy wszystkie kroki, 
włącznie z przewidzianymi 
w ustawie o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych, jeżeli 
pracodawca zdecyduje się 
jednostronnie wprowadzić 
jakikolwiek niekorzystne dla 
załogi rozwiązania.

Wracając do wspomnia-
nego już wmawiania nam, 

jak to dużo w Spółce zarabia-
my, można by było się z tym 
zgodzić - zarabia się dużo, 
ale głównie w gremiach kie-
rowniczych. W 2012 roku 
pan prezes zarobił 1440000 
zł, a jego zastępcy 1260000 
zł. Dobrze liczmy zera: są to 
kwoty sporo przewyższające 
milion złotych i z roku na rok 
rosną. Zarobki innych osób 
zarządzających spółkami 
giełdowymi oscylowały w 
tym czasie w okolicach 500 
tysięcy zł i w stosunku do lat 
ubiegłych spadają. Nam za 
to proponuje się zamrożenie 
płac na poziomie 1 stycznia 
2013 roku i prosi o zrozumie-
nie, bo przecież jest kryzys, a 
jedyną alternatywą mają być 
zwolnienia z pracy, nie tylko 
emerytów.

Porozumienie 
Jastrzębskie do kosza

Teraz kilka słów o pro-
pozycjach Zarządu, które 
jakoby mają postawić nasze 
przedsiębiorstwo na nogi - a 
może bardziej: do pionu.

O zamrożeniu płac w 2014 
roku na poziomie stycznia 
2013 roku już było. Oznacza 
to oczywiście spadek płacy 
realnej w tym roku. W za-
mian wspaniałomyślnie pro-
ponuje się nam utrzymanie 
płacy realnej w latach 2015-
2017, czyli nic ponad infla-
cję. I jak tu dogonić Europę, 
chociażby tę biedną Grecję 
czy Portugalię? Żeby było 
śmieszniej, już od września 
proponuje się zmianę zasad 
pracy w niedziele, święta i 
inne dni wolne od pracy na 
zasady obowiązujące w ko-
deksie pracy. A te Platforma 
mocno ostatnio „udosko-
naliła”. Można pracować w 
soboty za pensje takie jak 
w dni czarne, a w przeciągu 
roku kalendarzowego - np. 
w listopadzie albo jak się 
tam pracodawcy ubzdura 
- otrzymać w zamian dzień 
lub tydzień wolny niepłatny. 
Dobrze czytacie: żegnajcie 
płatne dniówki „Z”, żegnajcie 
wolne soboty, przecież Poro-
zumienie Jastrzębskie to jest 
przeżytek i anachronizm, da-
lej są już tylko umowy śmie-
ciowe, a później niewolnicza 
praca przez trzydzieści parę 
dniówek w miesiącu; nasi oj-
cowie to pamiętają. Te same 
zasady mają obowiązywać 
w stosunku do godzin nad-

liczbowych. Przecież trzeba 
dążyć do maksymalnego wy-
korzystania potencjału pro-
dukcyjnego - i nie chodzi tyl-
ko o maszyny i urządzenia, 
wykorzystać do cna trzeba 
przede wszystkim nas!

Równi i równiejsi 
czyli oszczędzanie 
na najsłabszych

Polowanie na emerytów 
(przymuszanie do zwolnie-
nia się z pracy po uzyskaniu 
uprawnień emerytalnych) 
to temat na osobny arty-
kuł. Przestrzegamy jednak 
wszystkich przed podpisy-
waniem jakichkolwiek zo-
bowiązań, nawet ze względu 
na trudną sytuację rodzinną 
czy finansową, ponieważ z 
automatu jest to pozbawia-
nie się dodatkowej odprawy 
pieniężnej, należnej z tytułu 
ustawy o szczególnych zasa-
dach rozwiązywania z pra-
cownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących 
pracowników. Co ciekawe, 
również tutaj mamy rów-
nych i równiejszych, a już 
szczególnie śmieszy nama-
wianie do przejścia na eme-
ryturę pracownika nie ma-
jącego jeszcze pięćdziesięciu 
lat przez „gościa” sporo po 
sześćdziesiątce, który na tej 
emeryturze powinien być od 
kilkunastu lat.

Jeszcze kilka słów o posił-
kach profilaktycznych, tzw. 
kartkach żywnościowych. 
Proponuje się likwidację te-
goż posiłku pracownikom nie 
wykonującym prac wymie-
nionych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów w sprawie 
profilaktycznych posiłków 
i napojów już we wrześniu. 
Tutaj należałoby się cofnąć 
do historii porozumień za-
wartych w latach dziewięć-
dziesiątych. Był wtedy duży 
opór wobec przyznawania 
podwyżek pracownikom eta-
towym oraz pracującym na 
powierzchni ze względu na 
trwającą restrukturyzację 
kopalń. Przyznano im wte-
dy, w ramach rekompensa-
ty, uprawnienia zbliżone do 
uprawnień pracowników do-
łowych przy pełnym poparciu 
pracodawcy. Teraz się o tym 
zapomina. Brak dodatkowe-
go wsparcia w postaci bonów 
żywnościowych będzie dla 
nich szczególnie dotkliwy 
ze względu na stosunkowo 

niskie pensje, a przecież pra-
cownik powierzchni też musi 
coś do gara włożyć.

Kryzys stał się też przy-
krywką dla próby ogranicze-
nia uprawnień emerytów i 
rencistów, zakłada się bowiem 
odstąpienie od przekazywania 
dodatkowego, dobrowolnego 
odpisu dokonywanego przez 
pracodawcę na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjal-
nych emerytów i rencistów z 
początkiem 2014 roku. Skut-
kować to może „odcięciem” 
tych osób od wycieczek i wielu 
innych imprez kulturalno-roz-
rywkowych organizowanych 
przez kopalnię i związki zawo-
dowe, a w wielu przypadkach 

- brakiem dostępu do kolonii 
i innych świadczeń dla ma-
łoletnich dzieciaków byłych 
pracowników naszych kopalń. 
Mówi się, co prawda, o jakimś 
tam powiększeniu puli na 
pracowników, ale na papierze 
dostaliśmy tylko propozycję 
odstąpienia od wspomniane-
go odpisu.

Cała nadzieja 
w mydle…

Na koniec o najzabaw-
niejszych oszczędnościach, 
mających uchronić nas przed 
pogłębiającym się (podobno) 
kryzysem. Chodzi mianowi-
cie o mydło i ręcznik, który 

raz w roku należy się pracow-
nikom biurowym. Pomijając 
fakt, że w ogólnie dostępnych 
ubikacjach notorycznie bra-
kuje papieru toaletowego, a 
na mydło zawsze znajdzie się 
jakiś amator, to tłumaczenie, 
że ręcznik się nie należy, bo 
przecież pracownicy ci nie 
przebierają się w ciuchy ro-
bocze, po prostu bawi. I tym 
humorystycznym akcentem 
można zakończyć opowieść o 
strasznym kryzysie, którego 
jakoś w Jastrzębiu wciąż nie 
widać.

ZOK NSZZ „Solidarność” 
JSW SA
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W jedności siła
HOLDING Powstała wspólna reprezentacja związkowa

ORGANIZACJE związkowe z Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) powołały Wspól-
ną Reprezentację Związków Zawodowych (WRZZ), by wspólnie bronić „praw i żywotnych 
interesów załóg górniczych”. Powstanie WRZZ sprowokował sam Zarząd KHW, decydując o 
podwyżkach bez uzgodnienia ich wysokości ze stroną społeczną. - Poczynania pracodawcy 
uzmysłowiły nam, że tylko działając wspólnie damy jeszcze radę bronić łamanych zapisów 
Holdingowej Umowy Zbiorowej - mówi Piotr Bienek z NSZZ „Solidarność”.
PrzyPomnijmy: pod koniec 
maja Zarząd Holdingu jednostron-
nie zdecydował o 3-procentowym 
wzroście stawek osobistego zaszere-
gowania pracowników kopalń i za-
kładów KHW z dniem 1 czerwca br. 
oraz o wypłacie premii w wysokości 
1000 zł brutto dla każdego zatrud-
nionego według stanu na dzień 31 
maja. Komunikat o nieuzgodnionej 
ze związkowcami decyzji opubliko-
wano w Internecie i kopalnianych 
gablotach po ogłoszeniu przerwy w 
toczących się rozmowach dotyczą-
cych tegorocznej polityki płacowej. 
Posunięcie kierownictwa KHW 
zbulwersowało związkowców, nie 
powodując przy tym wygaśnięcia 
toczących się sześciu sporów zbio-
rowych pomiędzy organizacjami 
związkowymi a Zarządem.

Jest Reprezentacja, są postulaty
Powstała w lipcu holdingowa 

WRZZ przedstawiła Zarządowi 
KHW własną listę postulatów, op-
artą o tematy stanowiące podstawę 
trwających sporów. Na pierwszy 
ogień poszły kwestie związane z 
systemem wynagradzania i bezpie-
czeństwem pracy.

Związkowcy zażądali:
- natychmiastowego zaprzesta-

nia różnicowania wielkości wyna-
grodzeń załóg KHW SA poprzez 
monitoring narzuconej wydajności 
w poszczególnych zakładach,

- wprowadzenia jednolitego re-
gulaminu premiowania we wszyst-
kich zakładach KHW SA,

- realnego wzrostu stałego ele-
mentu wynagrodzeń,

- przywrócenia poprzednio sto-
sowanych schematów organizacyj-
nych w zakładach,

- natychmiastowego uzupełnie-
nia stanu zatrudnienia pozwalają-
cego na bezpieczne prowadzenie 
ruchu zakładu zgodnie z obowią-

zującymi technologiami robót 
oraz obłożeniami normatywnymi 
(obecny stan zatrudnienia zagraża 
bezpieczeństwu załóg),

- przestrzegania zapisów prawa 
pracy,

- wprowadzenia dodatkowego 
urlopu zdrowotnego w wymiarze 
5 dni dla pracowników zakładów 
przeróbczych,

- realizowania zadań produk-
cyjnych własną załogą poprzez 
wzrost zatrudnienia w kopalniach 
KHW,

- powołania komisji bhp na 
szczeblu KHW SA.

Zgodnie z treścią związkowego 
pisma, powyższe żądania „należy 
traktować w myśl ustawy o Rozwią-
zywaniu Sporów Zbiorowych”. To 
oznacza, że brak pozytywnej reak-
cji ze strony pracodawcy spowoduje 
uruchomienie przewidzianej pra-
wem procedury sporu, obejmują-
cej m.in. sporządzenie protokołów 
rozbieżności, rozmowy z udziałem 
mediatora, a w skrajnym przypad-
ku - strajk poprzedzony zgodą za-
łóg wyrażoną w referendum.

 Nowy Zarząd, nowe nadzieje
Związkowcy liczą jednak na po-

lubowne rozwiązanie konfliktu i 
przedstawiają swoje racje oraz kon-
struktywne propozycje pozwalają-
ce rozwiązać istniejące problemy, 
m.in. kwestię niesprawiedliwego 
- ich zdaniem - systemu wynagra-
dzania.

- Sprzeciwiamy się modelowi 
funkcjonowania systemu monito-
ringu narzuconej wydajności. To 
sztuczny twór, który umożliwia 
pracodawcy kształtowanie wysoko-
ści wynagrodzeń poprzez premie, 
z pominięciem strony społecznej, 
bo związkowcy nie biorą udziału w 
ustalaniu planów techniczno-ekono-
micznych. Jesteśmy tylko informo-

wani o jego założeniach, możemy go 
zaopiniować, ale nie mamy realnego 
wpływu na zapisy PTE. Jeśli twór-
cy planu narzucą w danej kopalni 
wysokości wydobycia niemożliwe 
do realizacji, pracownicy otrzymują 
niższe wynagrodzenia. Chcemy za-
przestania tego typu działań - mówi 
Piotr Bienek. - Systemy motywacyj-
ne funkcjonują w wielu spółkach. 
Tam sprawdził się model dopłat do 
dniówek. Proponujemy wprowadzić 
go u nas. Dlaczego pracownik, któ-
ry przyszedł do pracy, ma ponosić 
konsekwencje złej organizacji pracy, 
na co nie miał wpływu, a co nie po-
zwoliło mu zrealizować określonych 
zadań? Jeśli przyszedł do pracy, po-
winien otrzymać dopłatę do dniów-
ki. Wykorzystanie pracownika do 
wykonania konkretnych prac jest 
natomiast rolą pracodawcy - argu-
mentuje.

O tym, co stanie się z postula-
tami WRZZ, zdecyduje postawa 
Zarządu. Po ostatniej zmianie na 
stanowisku wiceprezesa Zarządu 
do spraw pracy, którym został wy-
brany przez załogę Tadeusz Skotni-
cki, perspektywy mogą być bardziej 
obiecujące niż dotychczas. - Oby 
WRZZ i nowemu wiceprezesowi, 
wybranemu przecież przez samych 
górników, udało się wypracować 
normalny sposób prowadzenia 
dialogu, tak aby wszelkie ustalenia 
zapadały w sposób jasny, czytelny i 
- co istotne - przy udziale wszyst-
kich związków zawodowych. Jeśli 
natomiast WRZZ okaże się czymś 
trwałym, a organizacje wchodzące 
w jej skład będą chciały współpra-
cować nadal, tym lepiej. Skorzy-
stają przede wszystkim załogi, o co 
nam wszystkim chodzi - podsumo-
wuje Bienek.

mj
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Bez silnych związków zawodowych 
nie będzie zdrowej gospodarki
DySKUSJA na temat związków zawodowych wywołana przez senatora Libickiego i posła Jarosa pokazuje nie tylko ich ele-
mentarny brak wiedzy, ale co gorsza kompletny brak zrozumienia poruszonego przez nich tematu. Dodatkowo skupienie się 
wyłącznie na kosztach i uprawnieniach zupełnie wypacza jakąkolwiek rzeczową dyskusję.

Rekordowy rok
W lipcu ogłosiły upadłość 94 firmy- podaje „Dziennik Gazeta Prawna”- 

Według danych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych to o ponad 
1/3 więcej niż w zeszłym roku.

Jest to rekord liczby upadłości od rozpoczęcia kryzysu w 2008 roku. W 
tym roku już upadło w Polsce 557 przedsiębiorstw. W porównaniu z czerwcem 
liczba upadłości zwiększyła się o 11 proc. Upadały przede wszystkim firmy 
budowlane, produkcji wyrobów z papieru oraz instytucje kultury, rozrywki i 
rekreacji.

Szara ćwiartka polskiej gospodarki
Już niemal 25 proc. polskiej gospodarki działa na czarno. To znacznie po-

wyżej unijnej średniej - alarmuje „Gazeta Polska Codziennie”. 
Coraz więcej firm przenosi się do szarej strefy. Wskazują na to szacunki 

realizacji budżetu po I półroczu 2013 r. Mimo że PKB nadal rośnie, to wpływy z 
podatków w stosunku do pierwszej połowy 2012 r. były o 8 mld zł niższe.

 Z wyliczeń Friedricha Schneidera, ekonomisty z Uniwersytetu w Linzu wy-
nika, że szara strefa obejmuje 24,4 proc. gospodarki, czyli znacznie więcej niż 
w krajach zachodnich. Średnia w UE to obecnie 18 proc. i gorzej niż u nas jest 
tylko w krajach wschodniej Europy, takich jak Bułgaria czy Rumunia. Według 
badań przeprowadzonych dla PKPP Lewiatan, w 2012 r. ponad 33 proc. firm 
zatrudniało pracowników w szarej strefie, podczas gdy w 2011 r. było to mniej 
niż 29 proc. 

 Gdyby państwo obniżyło i ujednoliciło podatki, mniej firm działałoby na 
czarno - zaznacza gazeta.

Podstawowa relacja 
w gospodarce

Nie ma ważniejszej sfery życia 
niż praca. To ona swoimi owoca-
mi utrzymuje państwo jako całość 
i każdego z nas z osobna. To pra-
cy poświęcamy większość naszej 
aktywności i to ona ma kluczowy 
wpływ na to kim jesteśmy w spo-
łeczeństwie. Warto zatem sobie 
zdefiniować o czym w dyskusji o 
związkach zawodowych tak na-
prawdę mówimy.

Pracownik to osoba, która na 
rynku próbuje sprzedać swoją pracę 
i umiejętności, aby zarobić na utrzy-
manie, wypoczynek i rozwój. Nie-
stety, wobec pracodawcy jest stroną 
słabszą. Tym słabszą, im powszech-
niejsze na rynku pracy są jego umie-
jętności. Przedsiębiorca prowadząc 
działalność, często angażując włas-
ne środki, walcząc z konkurencją, 
urzędnikami, fiskusem, ponosząc 
ryzyko, chce osiągnąć zysk. Zysk jest 
sensem istnienia biznesu. Przedsię-
biorca uważa, że do dysponowania 
zyskiem ma wyłączne prawo, tym-
czasem ten sam zysk jest jednocześ-
nie źródłem finansowania oczeki-
wań pracowników.

Silni pracodawcy najczęściej 
nadużywają swojej przewagi, co 
odbija się nie tylko na wynagrodze-
niach, ale też warunkach pracy, w 
tym jej bezpieczeństwie. Pracowni-
cy, aby zrównoważyć tę przewagę, 
organizują się w związki zawodo-
we. Zatem związek zawodowy to 
zorganizowani pracownicy, którzy 
organizując się tworzą siłę, dzięki 
której mogą mieć wpływ na swo-
jej warunki pracy. Jeśli siła, którą 
stworzyli pracownicy będzie na 
tyle istotna, że pracodawca uzna 
ją za zagrożenie dla swojego zysku, 
będzie z pracownikami rozmawiał. 
Ale przecież na negocjacje nie pój-
dzie cała załoga. I tu pojawiają się 
liderzy, lub jak przyjęło się to nazy-
wać – działacze związkowi. 

Sensem i miejscem istnienia 
związków zawodowych jest zakład 
pracy. Ale są rzeczy, na które pra-
cownicy w zakładzie nie mają wpły-
wu, a które mają istotny wpływ na 
ich pracę. To m.in. szeroko pojęte 
prawo, szczególnie prawo pracy, 
zabezpieczenie socjalne, ochrona 
zdrowia itd. To właśnie dlatego zor-
ganizowani pracownicy z poszcze-
gólnych zakładów tworzą centrale 

(regionalne, krajowe, branżowe), 
które reprezentują ich interesy poza 
zakładem pracy. Siłą rzeczy na sty-
ku z polityką, bo to politycy tworzą 
prawo. Czasami zdarza się tak, że 
pracownicy uznają, że lepiej swój 
cel osiągną angażując się w politykę 
bezpośrednio, co w wielu krajach 
(np. w Anglii, USA) jest normą. Za-
tem stawianie tezy, że związek nie 
powinien się angażować w politykę 
jest co najmniej nieprawdziwe.

Wymuszają rozwój
Wszędzie tam, gdzie pracow-

nikom udało się zorganizować w 
związek zawodowy i stworzyć silną 
organizację pracuje się w lepszych 
warunkach, lepiej się zarabia, a 
skala łamania prawa jest niepo-
równywalnie niższa. Doskonałym 
przykładem jest branża wydobyw-
cza i budowlana. W najniebezpiecz-
niejszej branży wydobywczej jest 
znacznie mniejsza wypadkowość, 
szczególnie wypadków śmiertel-
nych, niż w branży budowlanej. A 
to właśnie branża budowlana jest 
najgorzej uzwiązkowiona, a wydo-
bywcza najlepiej.

Paradoksalnie dzięki presji zor-
ganizowanych pracowników, szcze-
gólnie płacowej, przedsiębiorca 
zmuszony do lepszego rozwoju. Czy-
li przede wszystkim lepszego zarzą-
dzania, inwestowania w nowoczesne 
technologie, zwiększania wydajności 
inaczej niż kosztami pracowniczymi. 
I to nie jest opinia nas związkowców. 
Badacze ze Szkoły Harwardzkiej, 
związanej z osobami Richarda Fre-
emana, Alberta Hirschmana i Ja-
mesa Medoffa wskazali cztery pozy-
tywne efekty działalności związków 
zawodowych. Po pierwsze redukują 
negatywne dla organizacji efekty au-
torytarnego zarządzania, po drugie, 
dają pracownikom poczucie pod-

miotowości, po trzecie, poprawiają 
przepływ informacji i udoskonalają 
koordynację między zarządami a 
pracownikami i po czwarte, tworzą 
mechanizm, za pośrednictwem któ-
rego krytyczne głosy pracowników 
docierają do zarządu i pozwalają mu 
uniknąć niewłaściwych decyzji. 

Warto zanotować sobie w pa-
mięci szczególnie to pierwsze. 
Redukują negatywne efekty auto-
rytarnego zarządzania. My to na-
zywamy wyzyskiem, ale naukowo 
brzmi ładniej. 

Jeśli spojrzymy na chłodno za 
naszą zachodnią granicę uświado-
mimy sobie, że bogactwo zachod-
nich społeczeństw powstawało nie 
przy sile, ale wręcz przy potędze 
związków zawodowych. To one 
wymuszając bardziej sprawiedliwy 
podział zysków miały zasadniczy 
wpływ na powstanie bogatej klasy 
średniej i nowoczesnej gospodarki 
opartej na innowacyjności, której w 
Polsce jedynie ze świecą szukać. Bo 
przedsiębiorcy chcą jak największe-
go zysku jak najniższym kosztem. 
Sami się nie zmienią. Tę zmianę 
trzeba na nich wymusić.

Wszędzie kosztują
Reprezentacja pracowników 

musi kosztować. Polski model fi-
nansowania związków zawodo-
wych jest optymalny. W części ze 
składek, w części z etatów płaco-
nych przez pracodawców. I nie jest 
to nic szczególnego. W 2/3 europej-
skich krajów pracodawcy podob-
nie jak u nas finansują związkowe 
etaty. I to sprawiedliwy układ, bo 
związkowcy muszą reprezentować 
całą załogę. A więc wynegocjo-

wane podwyżki otrzymują wszy-
scy. Niby dlaczego koszty mieliby 
ponosić wyłącznie ci pracownicy, 
którzy założyli związek, a resz-
ta załogi miałaby wyłącznie ko-
rzystać? A dlaczego mają płacić 
za to pracodawcy? I tak płacą za 
wszystko. Pensje, podatki, w ogó-
le całe utrzymanie państwa bierze 
się tego co wypracują działające w 
Polsce biznesy. Nawet nasze – pra-
cowników podatki – płacimy z tego 
co najpierw zarobimy w firmie. Co 
najważniejsze koszty związkowych 
etatów w odniesieniu do funduszu 
płac są na poziomie 0,1 – 0,5 proc. 
Mówiąc wprost – niewielkie. 

Tak samo jak niewielkie są kosz-
ty siedzib związkowych na terenie 
zakładu, których pracodawca nie 
musi udostępniać za darmo. A już 
zupełnie zerowe są koszty potrąca-
nia składek. W dobie elektronicz-
nych transakcji, to jedna z kilkuna-
stu, a nawet kilkudziesięciu pozycji 
na liście potrąceń. Dzięki temu, że 
związek funkcjonuje wewnątrz fir-
my, większość sporów i interwencji 
np. w sferze BHP rozwiązuje się od 
razu na miejscu, bez angażowania 
służb publicznych takich jak sądy 
czy PIP. Co ważne, przy fatalnie 
działającym wymiarze sprawiedli-
wości to bardzo ważne. 

Władza publiczna, jeśli chce 
mieć innowacyjną gospodarkę i bo-
gatsze społeczeństwo musi wzmac-
niać a nie osłabiać związki zawo-
dowe. To co robią panowie Libicki 
i Jaros, to raczej lobbing na rzecz 
pracodawców, niż propaństwowa 
służba parlamentarzysty. 

Marek Lewandowski
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Dość 
lekceważenia 
społeczeństwa

Górnicy w drodze do Warszawy
manifeStaCJa

SZEfOWIE struktur zakładowych NSZZ „Solidarność” z wszystkich kopalń omówili przygotowania do zaplanowanej na wrze-
sień kilkudniowej akcji protestacyjnej trzech największych central związkowych. Uczestnicy warszawskiego protestu za-
żądają m.in. zmian w ustawie o referendach, tak by posłowie nie mogli już odrzucać inicjatyw referendalnych, pod którymi 
podpisały się setki tysięcy Polaków.

Protest rozpocznie się 11 wrześ-
nia od „dnia branżowego”. Górnicy 
przyjadą do Warszawy, by przez 
cały dzień pikietować siedziby kil-
ku resortów. W kolejnych dniach 
akcję poprowadzą inne branże i 
regiony, a kulminacja nastąpi 14 
września, gdy ulicami stolicy przej-
dzie manifestacja o charakterze 
ogólnopolskim.

Całość koordynują „S”, Ogól-
nopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych i Forum Związków 
Zawodowych - reprezentatywne 
organizacje związkowe, które pod 
koniec czerwca opuściły Komisję 
Trójstronną do spraw Społecz-
no-Gospodarczych w związku z 
ignorowaniem postulatów strony 
społecznej przez stronę rządową. 

Centrale stworzyły Międzyzwiąz-
kowy Krajowy Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy, żądając ustąpienia 
Władysława Kosiniaka-Kamysza z 
funkcji przewodniczącego Komi-
sji oraz ministra pracy i polityki 
społecznej. Podtrzymały zarazem 
swój dotychczasowy sprzeciw wo-
bec forsowanych przez rząd zmian 
w Kodeksie pracy, zakładających 
m.in. „uelastycznienie” czasu pracy 
poprzez wydłużenie okresów rozli-
czeniowych z czterech miesięcy do 
roku. I choć nowelizację prawa pra-
cy parlament ostatecznie uchwalił, 
a prezydent Bronisław Komorowski 
podpisał, broni nie składają.

- Nadal sprzeciwiamy się zmia-
nom w okresie rozliczeniowym 
czasu pracy i żądamy stworzenia 

Partia Donalda Tuska zataiła w swojej kampanii wyborczej za-
miar wydłużenia wieku emerytalnego. Nie poddała tej reformy 
wyborczemu osądowi Polaków, a potem już będąc w koalicji 
rządzącej zablokowała możliwość przeprowadzenia referen-
dum w tej sprawie. Pod wnioskiem Solidarności o referendum 
zebrano 2,5 mln podpisów, a domagało się go blisko 80 % oby-
wateli.

Partia Donalda Tuska zablokowała 
prace nad obywatelską ustawą o płacy 
minimalnej, na wzór Putinowskiej Rosji 
znowelizowała ustawę o zgromadze-
niach, dopuściła do upowszechnienia 
na niespotykaną w Europie skalę umów 
śmieciowych i tak znowelizowała kodeks 
pracy, że Polacy, pracując na rozkaz, 
będą zarabiali jeszcze mniej.

Wszystko to odbyło się bez rzetelne-
go dialogu społecznego. Żaden z istot-
niejszych związkowych postulatów nie 
został uwzględniony. Komisja trójstron-
na stała się fikcją, ponieważ ze strony 
rządu nie ma woli kompromisu.

Dlatego dzisiaj nie tylko Solidar-
ność, lecz także pozostałe reprezen-
tatywne centrale związkowe, organi-
zując antyrządowe protesty, mają tak 

naprawdę jeden postulat: odsunąć 
Donalda Tuska od władzy. Za jego rzą-
dów bowiem mamy władzę arogancką, 
antypracowniczą i antydemokratycz-
ną.(…) Władza, która oszukuje i obra-
ża swoich obywateli nie ma prawa być 
władzą. Dlatego każdy Polak, któremu 
zależy na odsunięciu Donalda Tuska 
od władzy, powinien pojawić się w 
Warszawie. Protesty ruszają w środę, 
11 września, ale kulminacja – wielka 
ogólnopolska manifestacja – nastąpi w 
sobotę, 14 września. I to właśnie tego 
dnia powinniśmy wszyscy być razem. 
„Dość lekceważenia społeczeństwa” 
– pod takim hasłem zapraszamy 14 
września.

Krajowy Sztab Protestacyjny NSZZ 
„Solidarność”

ustawy wprowadzającej ulgi czy 
rekompensaty dla branż poszko-
dowanych wskutek wejścia w ży-
cie Pakietu Klimatycznego, nie 
zamierzamy jednak opierać się 
na sprawach ściśle związkowych. 
Dlatego głównym żądaniem, które-
mu powinni przyklasnąć wszyscy, 
nie tylko związkowcy, jest zmiana 
konstytucji i ustawy o referendach 
- tłumaczył obecny na spotkaniu 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” Dominik Kolorz.

Szef struktur największego 
regionu „S” w kraju przypomniał 
inicjatywy referendalne, które 
nigdy nie doczekały się realiza-
cji, choć poparło je kilka milio-
nów Polaków. - Zebraliśmy nie 
tak dawno jako Związek 2,5 mi-
liona podpisów pod wnioskiem o 
przeprowadzenie referendum w 
sprawie podniesienia wieku eme-
rytalnego do 67 lat. Milion osób 
poparło referendum dotyczące 
rządowych pomysłów na obniże-

nie wieku szkolnego do 6 lat. W 
przeciągu ostatnich 10 lat obywa-
tele zebrali przeszło 8 milionów 
podpisów pod różnego rodzaju 
inicjatywami. Ale na dzisiaj to 
jest tak, że o wszystkim decydu-
ją posłowie, dlatego wszystkie te 
głosy poparcia zostały wrzucone 
do sejmowej „zamrażarki” lub po 
prostu „wyrzucone do kosza”. Po-
litycy odebrali obywatelom możli-
wość wypowiedzenia się poprzez 
instytucję referendum - ocenił 
lider śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności”.

Osobną propozycją strony spo-
łecznej jest wprowadzenie obliga-
toryjności przesyłania obywatel-
skich projektów ustaw do drugiego 
czytania w Sejmie, tak by nie mogły 
być one odrzucane przez parlamen-
tarzystów na samym początku pro-
cedury legislacyjnej.

Przedstawiciele górniczych 
organizacji zakładowych „S” dys-
kutowali też o nagonce medialnej 
wymierzonej w związki zawodo-

we, która - ich zdaniem - nasila się 
wraz ze zbliżającym się terminem 
manifestacji. - Rząd i najbardziej 
wpływowe lobby najbogatszych 
pracodawców wypowiedziało woj-
nę związkom zawodowym. Wiedzą, 
że to ostatnia zorganizowana siła 
społeczna, która przeszkadza im 
robić w Polsce takie interesy, jakie 
robi się w krajach Trzeciego Świata. 
Chcą zmienić ustawę o związkach 
zawodowych w taki sposób, aby 
związek nie miał środków i możli-
wości skutecznego działania. Lan-
sują takie zmiany w prawie, które 
mają na celu ograniczenie niezależ-
ności związków zawodowych - pisał 
w lipcowym liście do środowiska 
związkowego Dominik Kolorz. Te-
raz dodał, że dotychczasowe ataki 
medialne są - w jego opinii - tylko 
„preludium”. - Należy się spodzie-
wać kolejnych publikacji podob-
nego typu, głównie na przełomie 
sierpnia i września - powiedział.

Marek Jurkowski

Nasi drodzy parlamentarzyści
189 mln zł - tyle wydamy w przyszłym roku na przywileje posłów i posłanek. 

W stosunku do średniej krajowej uposażenia polskich parlamentarzystów są 
niemal najwyższe w Europie.

Pod koniec lipca tuż przed rozjechaniem się na trwające ponad miesiąc 
parlamentarne wakacje sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich 
przyjęła budżet Kancelarii Sejmu na 2014 rok. Ma on wynieść ponad 418 mln 
zł, czyli o 10 mln więcej niż w tym roku. 229 mln zł z tej kwoty mają pochłonąć 
wydatki organizacyjne i inwestycyjne kancelarii, a pozostałe 189 mln różnego 
rodzaju świadczenia dla posłów.
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Mur berliński zaczął 
upadać w Jastrzębiu…

Polska patrzy 
na górniczych 
emerytów
W polskim górnictwie węgla kamiennego pracuje około czterech ty-
sięcy osób, które posiadają prawa emerytalne. Co ciekawe znakomita 
większość tych ludzi nie zamierza w najbliższym czasie odchodzić na 
emeryturę.

od wielu lat kolejne ekipy 
rządzące zapowiadają rewolu-
cyjne zmiany między innymi w 
górniczych emeryturach. Refor-
my mają objąć także inny grupy 
społeczne. Jednakże największą 
burzę wywołują emerytury gór-
nicze. Są stosunkowo wysokie, 
a 25 lat pracy wydaje się nie być 
wiecznością. Znakomita więk-
szość Polaków wyobraża sobie, 
że 45 – 50 letni człowiek na eme-
ryturze ma przed sobą przynaj-
mniej ze dwie dekady spokojnego 
życia. To powoduje zrozumiałe 
emocje, no bo ile pożyje staty-
styczny emeryt, gdy uzyska te 
prawo w wieku lat 67? Najmoc-
niejszym argumentem górników 
jest rzecz jasna fatalny stan zdro-
wia osoby pracującej po ziemią.  
Niestety zachowanie osób, które 
posiadają już prawa emerytal-
ne, a nadal pracują jest przysło-
wiowym „strzałem w stopę” i 
to wymierzonym w stopę nieco 
młodszych kolegów. Nie trafia 
do mnie argumentacja, że to tyl-
ko do końca roku, albo do końca 
kredytu, lub końca studiów od 
dziecka. Szanowny kolego! Skoro 
otrzymałeś prawa emerytalne, o 
które tak ciężko walczyli górnicy 
szczególnie w ostatnich latach, 
to odejdź i daj pracować innym. 
Niestety, po uzyskaniu prawa 
do emerytury w kolegów górni-
ków wstępują zupełnie nowe siły. 

Część z nich rzeczywiście od-
chodzi z pracy. Inni już kilka dni 
później pracują w firmach wy-
konujących usługi dla państwo-
wych spółek.  To kolejny cios dla 
górnictwa węgla kamiennego, 
które znajduje się obecnie w dość 
kłopotliwej sytuacji. 

Oczywiście można spierać 
się komu rzeczywiście należy się 
emerytura. Ilu w tym gronie jest 
pracowników zatrudnionych w 
ścianach i przodkach. Ilu z nich 
już nie wróci do pracy po ziemią, 
a ilu nie dożyje nawet 60-tki. 
Można zarzucić się argumentami 
za i przeciw. Można prowadzić 
polemikę bez końca.

 Nie ma to jednak większego 
znaczenia w sytuacji, gdy pod 
bramami kopalń stoi klika tysię-
cy młodych ludzi, którzy zachę-
ceni przez spółki węglowe podjęli 
naukę w nowo otwartych szko-
łach górniczych.  Zdecydowali się 
na karierę w tej branży, zachęce-
ni  dobrymi zarobkami i ciekawą 
perspektywą emerytalną.

Teraz osoby te nie mogą 
podjąć pracy, ponieważ obecna 
polityka firm zakłada przyjęcia 
nowych pracowników jedynie w 
przypadku redukcji zatrudnie-
nia z powodu przejścia innych 
na emeryturę. To z kolei pogłę-
bia inną patologię, czyli brak 
doświadczonych górników po 
ziemią. 

Z zaciekawieniem obserwu-
ję próby regulacji tej kwestii w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
Trwa tam wprowadzenie pro-
gramu, który ma zachęcić do-
świadczonych pracowników do 
intensywnego szkolenia swoich 
następców. Finalnie pracow-
nik odchodzący na emeryturę 
ma zostawić gotowego do pracy 
następcę, by nie nastąpiła luka 
pokoleniowa. To bardzo cieka-
wy pomysł, a czy okaże się suk-
cesem, czas pokaże. Wiadomo 
przecież, że błędów nie popełnia 
tylko ten, kto nic nie robi.

Bogdan Marcinkiewicz, Po-
seł do Parlamentu Europejskie-
go, członek Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz 
Transportu i Turystyki. Jego 
głównym zakresem prac jest sze-
roko pojęta energetyka, w tym 
sytuacja górnictwa i gazu łupko-
wego oraz transport. Współorga-
nizator Europejskich Dni Węgla 
w PE. Inicjator Europejskiego 
Stołu ds. Gazu Łupkowego. Pro-
pagator akcji związanych z bez-
piecznym poruszaniem się na 
drodze. Jest również szczególnie 
wyczulony na wszelkie inicja-
tywy promujące Śląsk. Więcej 
informacji www.bogdanmarcin-
kiewicz.pl 

15 sierpnia 1988
Rozpoczął się strajk w KWK „Manifest Lipcowy”. Głównymi jego organiza-
torami była Tymczasowa Komisja Zakładowa przy KWK Manifest Lipcowy i 
Międzyzakładowa Komisja „Solidarności” w Jastrzębiu Zdrój. Następnego dnia 
został zawiązany Zakładowy Komitet Strajkowy. Protestujący zażądali m.in. legal-
izacji „Solidarności” i realizacji postulatów z 1980 roku.
W kolejnych dniach do strajku przyłączają się pozostałe jastrzębskie kopalnie 
oraz zakłady z sąsiednich miast. Regionalny Komitet Wykonawczy jednoznacznie 
udzielił poparcia strajkującym, argumentując, iż jest on „w pełni uzasadnionym 
protestem robotników polskich przeciwko kompletnej nieudolności władz”. 

22 sierpnia 1988
Rozpoczęła się akcja propagandowa ze strony władz m.in. w postaci rozrzucanych 
ulotek szkalujących NSZZ „Solidarność” i straszących odpowiedzialnością karną. 
W telewizji przeprowadzona została nagonka na strajkujących. Zakłady pracy 
zostały otoczone przez Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO).
Tego samego dnia rozpoczęły się jednak rozmowy członków Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego z władzami.

26 sierpnia 1988
Generał Czesław Kiszczak złożył ofertę spotkania z przedstawicielami 
protestujących. Strajkujący z Gdańska, Szczecina, Jastrzębia i Stalowej 
Woli upoważnili Lecha Wałęsę do prowadzenia rozmów na temat legalizacji 
„Solidarności”. W następnych dniach ze strony władz padła propozycja organiza-
cji „okrągłego stołu” pod warunkiem wygaszenia strajków.

W KWK „Manifest Lipcowy” powstała jawna Tymczasowa Komisja Zakładowa 
„Solidarności”. Dyrekcja kopalni odmówiła rozmów z Miedzyzakładowym Komite-
tem Strajkowym.

31 sierpnia 1988
Milicja przeprowadziła pozorowany atak na KWK „Manifest Lipcowy”, co skłoniło 
wielu strajkujących do ucieczki z zakładu. 

Czesław Kiszczak zapewnił po spotkaniu z Lechem Wałęsą i bp Jerzym 
Dąbrowskim, że za strajki nie będą groziły protestującym żadne represje. Lech 
Wałęsa wezwał do zakończenia strajków, co zostało przyjęte bez entuzjazmu. 
Podobny apel wygłosił Episkopat. W następnych dniach zakończyły się jednak 
protesty w Stalowej Woli i na Wybrzeżu.

2 września 1988
W KWK „Manifest Lipcowy” pojawił się Lech Wałęsa z zamiarem wygaszenia stra-
jku. Przewodniczący „Solidarności” mówił o konieczności rozmów przy „okrągłym 
stole”. Opór przed zakończeniem protestu wiązał się z brakiem gwarancji 
bezpieczeństwa ze strony władz. Wałęsa podpisał „glejty” gwarantujące oso-
biste bezpieczeństwo protestującym, z których władza nie wywiązała się. Wielu 
górników powołano do wojska, wyrzucono z pracy lub przesunięto na gorsze 
stanowiska.

3 września 1988
O godz. 1.25 w KWK „Manifest Lipcowy” zakończyły się rozmowy pomiędzy 
Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Gwarectwem Jastrzębsko-
Rybnickim i dyrekcją kopalni. Podpisano stosowne dokumenty gwarantujące 
bezpieczeństwo strajkującym oraz przyjęcie wcześniej zwolnionych.
O godz. 6.00 poprzez opuszczenie zakładu przez protestujących zakończył się 
strajk w KWK „Manifest Lipcowy”. Dokładnie 8 lat wcześniej, o tej samej porze 
zakończył się strajk, po którym podpisano Porozumienie Jastrzębskie.

9-10 listopada 1989
Tej nocy padł Mur Berliński ...

Miasto Jastrzębie Zdrój było symbo-
lem oporu wobec komunistycznych władz, 
o czym dziś pamięta niewielu. Jako jeden 
z trzech ośrodków walki o wolność i god-
ność Polaków ponownie w roku 1988 sku-
pił na sobie oczy całego świata. W maju 
miała miejsce nieudana próba strajkowego 

przebudzenia, która z kolei powiodła się na 
Wybrzeżu. Jastrzębscy działacze szybko 
wyciągnęli wnioski z popełnionych błę-
dów. Dzięki solidnemu utajnieniu całej akcji 
udało się zmylić czujność Służby Bezpie-
czeństwa. 15 sierpnia rozpoczął się kolejny 
rozdział w dziejach górniczego miasta.

Rok 1988 był wstępem do historycznych wydarzeń. Sytuacja w Polsce i na świecie 
dojrzewała do wielkich zmian, które stały się symbolem końca XX wieku. Od chwili 
podpisania Porozumień Jastrzębskich minęło osiem, a od zakończenia stanu wojenne-
go pięć lat. Przez Związek Radziecki przetaczała się rewolucja pieriestrojki, której wa-
lec napierał również na siermiężną rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
czerwoni generałowie musieli zacząć rozmawiać z opozycją.

Tekst promocyjny
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Historię tworzą ludzie, a nie daty

Rozmowa z Jackiem Barą i 
Pawłem Polańskim, twórcą 
filmu dokumentalnego na temat 
strajków górniczych w 1988 r. 
„Skok ku wolności”

czy przed przystąpieniem 
do realizacji filmu znana 
była wam historia strajków 
z 1988 r.?

Nie, zupełnie nie, ale duży 
wpływ ma na to marginalizowanie 
tego tematu w ogóle. Niezrozumiałe 
jest dla nas zjawisko marginalizacji 
tychże wydarzeń w historii Euro-
py, Polski a w szczególności Śląska. 
Jest to przełomowy punkt na jej 
mapie, punkt który może zdecydo-
wanie napawać nas dumą z bycia 
Ślązakami.

na co zwracaliście szcze-
gólna uwagę kręcąc ten doku-
ment?

Jest to dokument historyczny 
więc na pierwszym miejscu zwra-
caliśmy uwagę na zgodność z praw-
dą, ale dzięki świetnemu konsul-
tantowi, współtwórcy encyklopedii 
solidarności i przewodniczącemu 
stowarzyszenia „Pokolenie” Prze-
mysławowi Miśkiewiczowi czuliśmy 
się na tej płaszczyźnie bezpiecznie. 
Drugim ważnym elementem było 
zarejestrowanie przez nas bardziej 
osobistych historii uczestników, od 
sytuacji zabawnych po chwilę zwąt-
pienia i strachu. Jest to o tyle waż-
ne, że pozwala się odbiorcy bardziej 
wczuć w opowieść i o tyle trudne dla 
dokumentalisty, że w chwili nagry-
wania materiału jest stroną dialogu 
w temacie, którego mimo wiedzy 
historycznej nigdy nie będzie w sta-
nie w pełni zrozumieć.

jakie wrażenie pozostawili 

na was wasi rozmówcy? jakie 
wrażenie pozostawiły nas was 
ich opowieści?

To jest dość trudny temat, bo 
proszę sobie zdać sprawę z tego, że 
to ludzie czujący się niedocenieni 
przez historię. Trudno jednoznacz-
nie opisać wrażenia po wysłucha-
niu ich historii. Z naszej perspekty-
wy rok 1988 był schyłkiem ustroju 
komunistycznego, oni dali nam do 
zrozumienia, że odbierali to inaczej, 
nie mieli świadomości, że niedłu-
go będą żyć w wolnej Polsce, czuli 
strach i mimo tego strachu chęć do 
walki z systemem. Więc najsilniej-
szym wrażeniem jest duma z możli-
wości rozmowy z bohaterami.

czy historie z 1988 r. mogą 
zainteresować jeszcze dziś 
młodzież?

Sami możemy zaliczyć się do tej 
grupy, bo był to czas, gdy obaj przy-
szliśmy, dosłownie chwilę wcześ-
niej, na świat. Śmiało możemy  za-
tem stwierdzić, że zainteresowanie 
historią własnego kraju płynie z 
pewnej dojrzałości, która nieko-
niecznie idzie w parze z wiekiem. 
Ktoś musi chcieć zainteresować 
młodzież tym tematem, a system 
szkolnictwa omija go szerokim łu-
kiem, równocześnie pozostałą część 
historii traktując jak „worek z data-
mi”, poddając w wątpliwość mło-
dzieży czy w historii w ogóle biorą 
udział ludzie .

jak zatem z waszego punk-
tu widzenia należy opowiadać 
historię współczesną Polski?

Mniej encyklopedycznie. Trzeba 
skupić się na emocjach towarzyszą-
cych temu okresowi, dopóki jest 
jeszcze możliwość rejestrowania 
opowieści świadków tych wyda-
rzeń. Dopiero za kilkadziesiąt lat 
przyjdzie czas na daty.

Posłużyliście się nowoczes-
nymi technikami obrazu. jaki 
był tego cel?

Dobra historia jest w stanie bro-
nić się sama, my tylko staraliśmy 
się urozmaicić przedstawienie ma-
teriałów historycznych animując je. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu nasz 
dokument trafi do większej liczby 
odbiorców, szczególnie młodych.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Autorzy składają podziękowania 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
za wsparcie przy produkcji filmu.

mecenasem filmu jest 

Edukacja poprzez zabawę
Organizatorzy obchodów 33. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzęb-
skiego oraz 25. rocznicy górniczych strajków z 1988 roku wydali grę hi-
storyczną „Skok ku wolności”. Jest to jeden z niewielu tytułów edukacyj-
nych, które mając ambicje przekazania graczom konkretnej porcji wiedzy 
historycznej, przy tym czynią to dynamicznie i emocjonująco. 

      JASTRZĘBIE Uroczystości jubileuszowe

Pamięci bohaterów
3 WRZEŚNIA odbędą się uroczyste ob-
chody 33. rocznicy podpisania Porozu-
mienia Jastrzębskiego oraz 25. rocznicy 
górniczych strajków z 1988 roku. Ich 
przebieg będzie zbliżony do dotych-
czasowego, przewidziano jednak punkt 
dodatkowy: specjalną sesję Walnego 
Zebrania Delegatów (WZD) Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”. W ten sposób związ-
kowcy chcą upamiętnić ćwierćwiecze 
protestów, które doprowadziły do obrad 
Okrągłego Stołu i końca PRL-u.

Dzień wcześniej delegaci przyjadą 
do Katowic, aby wziąć udział w mery-
torycznej części obrad WZD.

Jastrzębskie obchody rozpoczną 
się o godz. 9. od mszy świętej w koś-
ciele pw. Najświętszej Marii Panny Mat-
ki Kościoła („na górce”). 25 lat temu 
ta katolicka świątynia była miejscem 
zbiórek działaczy zdelegalizowanej 
przez komunistyczne władze „Solidar-
ności”. Po nabożeństwie związkowcy 
przejadą przed Pomnik Porozumienia 
Jastrzębskiego przy KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, 
gdzie złożą wieńce i kwiaty. Związkowe 
święto zakończy poświęcona obydwu 
rocznicom sesja Walnego Zebrania De-
legatów w Domu Zdrojowym przy alei 
Mikołaja Witczaka 5.

 
PROgRAM OBchODÓW ROcZNIcY PODPISANIA POROZUMIENIA 
JASTRZĘBSKIEgO ORAZ STRAJKÓW gÓRNIcZYch Z 1988 ROKU

- godz. 9.00: uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła

- godz. 10.45: złożenie wieńców i kwiatów przed Pomnikiem Porozumienia Ja-
strzębskiego

- godz. 14.00: uroczysta sesja Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”

HISTORIA Gra karciana „Skok ku wolności” 

„SKOK KU WOLNOŚcI” to gra karcia-
na na 110 kart, wykorzystująca fabułę 
wydarzeń historycznych z 1988 r. Zgod-
nie z założeniami projektantów ma być 
to gra towarzyska, międzypokoleniowa 
przy której dobrze bawić się będą za-
równo osoby starsze jaki i młodsze.

- Gdy pojawia się temat na grę, trze-
ba po prostu zakasać rękawy i zabrać 
się do pracy. To bardzo systematyczny 
proces. W tym przypadku zacząłem 
od możliwie dogłębnego odświeżenia 
swoich wiadomości, przeczytania kil-
kudziesięciu wywiadów i wspomnień, 
przeczesania wielu stron internetowych, 
zaś z drugiej strony - od spisania ko-
niecznych elementów składowych gry 
– wspomina Michał Oracz, twórca gry 
związany z gliwickim wydawnictwem 
Portal, znanym polskich graczom dzię-
ki takim produkcjom jak „Neuroshima 
Hex” czy „Stronghold”, czy popularnej 
grze edukacyjna „Pret-a-porter” po-
wstałej we współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim.

Michał przyznaje, że tworzenie gry 
o określonej tematyce nie było zada-
niem prostym.

- Gdy tworzy się grę o dowolnym, 
nieokreślonym jeszcze temacie, praca 
jest o tyle łatwiejsza, że można zacząć 
od mechaniki gry, a następnie dopaso-

wać temat do tego, co nam powstało i 
co sprawdziło się najlepiej pod wzglę-
dem grywalności. Gdy jednak temat jest 
pierwszy, rzecz jest znacznie trudniejsza, 
szczególnie w przypadku gier względnie 
prostych. W grach prostych mechanika 
gry musi być bardzo oszczędna, zwarta 
i jednolita, nie ma tu miejsca na dodat-
kowe reguły, dodatkowe składniki gry, 
które mogłyby odzwierciedlać kolejne 
konieczne składniki tematu.

Na czym polega „Skok ku wolno-
ści”? Otóż, w dużym skrócie polega ona 
na tym, iż każdy z graczy rozpoczyna 
grę z niewielkim, identycznym zesta-
wem kart. W ciągu kolejnych tur każdy z 
graczy używając swojego zestawu kart 
rozbudowuje go o nowe, wybrane karty 
o specyficznym działaniu i zyskuje dzię-
ki temu zupełnie inne od współgracza 
możliwości gry. Celem gry jest zbudo-
wanie dobrze działającej struktury (w 
postaci talii kart), odpornej na pułapki 
Systemu (poddawane przez przeciwni-
ka) i w końcu dzięki takiej talii uzyskanie 
zwycięstwa, czyli zorganizowanie kilku 
Strajków jednocześnie.

Gra jest prosta i bardzo łatwa do 
nauczenia (niecała minuta), rozgrywka 
jest szybka (około 10-15 minut), zawie-
ra element losowy, który poszerza gru-
pę odbiorców o całą rzeszę ludzi unika-

jących konfrontacji czysto logicznych. 
Gra zawiera jednak wariant taktyczny, 
który zmniejsza element losowy i doda-
je prostą regułę, która usatysfakcjonuje 
miłośników trudniejszych gier. Gra jest 
zaprojektowana dla 2 do 4 graczy.

Nawiązaniem do strajku w 1988 
r. jest nie tylko istota dobrych i złych 
kart, ale cała symbolika zawierająca 
się w grafikach, a także tzw. teksty 
fluffowe, czyli w tym przypadku cytaty 
uczestników tych wydarzeń. Dodatko-
wo instrukcja do gry, która jest dość 
krótka to krótka historia strajku w ko-
palni „Manifest Lipcowy” w 1988 r. 

Partnerami gry „Skok ku wolności” 
są Śląskie centrum Wolności i Solidar-
ności oraz SKOK Ubezpieczenia - wspól-
na marka, pod którą funkcjonują dwa 
towarzystwa ubezpieczeniowe z sektora 
Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-
Kredytowych - TUW SKOK (ubezpiecze-
nia majątkowe) oraz TU SKOK ŻYCIE SA 
(ubezpieczenia na życie).

Film dokumentalny „Skok ku wol-
ności” będzie wkrótce dostępny w 
serwisie YouTube, pod adresem:
http://www.youtube.com/chan-
nel/UCau-UQ3IOEhCjVmP2LJ-
KVdw
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Tragedia w szybie

Nowy szyb, 
nowe możliwości
WE WTOREK, 20 sierpnia, w Przed-
siębiorstwie Górniczym Silesia w 
Czechowicach-Dziedzicach odbyło się 
uroczyste oddanie do użytku w pełni 
zmodernizowanego szybu nr 2. Po 
modernizacji moc maszyny wyciągo-
wej wynosi 2200 kW, a udźwig uży-
teczny 12500 kg. Wydajność szybu to 
10 125 ton na dobę. W pełni zmoder-

nizowany system wyciągowy otworzy 
PG Silesia drogę do zwiększenia mocy 
produkcyjnych i dalszej poprawy efek-
tywności operacyjnej.

W uroczystości otwarcia szybu 
brał udział m.in. Kazimierz Grajcarek, 
przewodniczący Sekretariatu Górni-
ctwa i Energetyki NSZZ Solidarność 
(na zdjęciu). 

PG SILESIA

MYSŁOWICE-WESOŁA

Kompromis płacowy

USTALONO, że podwyżki obydwu sta-
wek wchodzą w życie z dniem 1 lipca 
2013 roku.

- Ich wysokość nie jest dla nas do 
końca zadowalająca, ale musimy się 
obracać w granicach zdrowego rozsądku 
i mieć też na uwadze sytuację w grupie 
Tauron czy w górnictwie w ogóle. Począt-
kowo domagaliśmy się 4-procentowej 

podwyżki stawek osobistego zaszerego-
wania, bo uważamy, że załoga zasługuje 
na więcej, a 1 procent nie zrujnowałby bu-
dżetu firmy, jednak poparł nas tylko jeden 
związek zawodowy - wyjaśnia stanowisko 
„Solidarności” Waldemar Sopata.

Dodatkowy zapis gwarantuje gór-
nikom wypłatę 1100-złotowej premii 
jednorazowej wraz z wynagrodzeniem 

za lipiec. Kwota ta nie będzie stanowiła 
podstawy do wyliczenia wynagrodzenia 
za czas choroby i zasiłku chorobowego, 
wynagrodzenia za urlop i innych skład-
ników wynagrodzenia. Jak zaznacza 
lider „S” w PKW, jest to forma rekom-
pensaty pieniężnej dla pracowników za 
pierwszą połowę roku, gdy podwyżek 
nie było.

Przedstawiciele 10 organizacji związkowych z Południowego Koncernu Węglowego SA (PKW) podpisali się pod 
porozumieniem gwarantującym pracownikom wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego i zaszeregowania 
roboty o 3 procent oraz 1100-złotową „jednorazówkę”. - Podwyżka płacy zasadniczej była naszym priorytetem, 
bo górnik żyje głównie z pensji. Udało się, choć pracodawca chciał „wrzucić” te pieniądze w i tak już wysokie 
premie - komentuje szef NSZZ „Solidarność” w PKW Waldemar Sopata.

PKW SA 3-procentowy wzrost stawek i „jednorazówka”

KOMPANIA WĘGLOWA

Odprawy emerytalne po nowemu
Rozmowy strony społecznej z Za-

rządem Kompanii Węglowej zakończyły 
się podpisaniem aneksu zmieniającego 
zasady wypłacania odpraw emerytal-
nych. Kwoty odpraw poszły w górę, a 
całkowitą nowością jest wprowadzenie 
reguły, zgodnie z którą pracownik otrzy-
ma odprawę, o ile odejdzie z kopalni do 
sześciu miesięcy po nabyciu uprawnień 
emerytalnych. Jeśli tego nie zrobi, przy-
sługiwać mu będzie odprawa „kodekso-
wa” - w wysokości jednomiesięcznego 
wynagrodzenia.

Zgodnie z „Aneksem nr 8 (...) do 
»Porozumienia zawartego w dniu 20 
grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem 
Kompanii Węglowej S.A. a organizacja-
mi związków zawodowych«”, odprawy 
wypłacane będą w wysokości:

- do 10 lat pracy - 8000 zł,
- po 10 latach pracy - 10500 zł,
- po 15 latach pracy - 13000 zł,
- po 20 latach pracy - 15500 zł,
- po 25 latach pracy - 17500 zł,
- po 30 latach pracy i powyżej - 

20000 zł.
Pracownicy, którzy nabyli uprawnie-

nia emerytalne do 31 maja br., muszą 
podjąć decyzję o rozwiązaniu stosunku 
pracy z powodu przejścia na emerytu-
rę przed końcem listopada - zachowają 
wtedy prawo do otrzymania jednorazo-
wej odprawy w jednej z wyżej wymienio-
nych kwot.

Przechodzącym na rentę z tytułu 
niezdolności do pracy spowodowanej 
wypadkiem przy pracy lub chorobą za-
wodową przysługiwać będzie odprawa 
w wysokości nie niższej niż przysługu-
jąca po przepracowaniu 25 lat.

Negocjacje nie były łatwe. - Zarząd 
zagroził, że w przypadku braku zgody 
strony społecznej na przedstawione 
propozycje uregulowania dotyczące od-
praw w ogóle zostaną wypowiedziane, 
na czym najmniej straciliby ci, którzy i 
tak zarabiają dużo, a najwięcej ci, którzy 
zarabiają najmniej - relacjonuje prze-

wodniczący NSZZ „Solidarność” w KW 
Jarosław Grzesik, uczestnik rozmów.

„Rzutem na taśmę” stronie spo-
łecznej udało się wywalczyć półroczny 
okres na decyzję o odejściu lub pozosta-
niu. Pracodawca proponował, by były to 
3 miesiące.

Zarząd Kompanii chciał też, żeby 
sami pracownicy pilnowali momen-
tu nabycia praw emerytalnych, a więc 
momentu, od którego liczyłby im się 
czas na podjęcie decyzji. W tym przy-
padku sprzeciw związkowców wynikał 
z niebezpieczeństwa przeoczenia przez 
pracownika tej chwili, a brak deklaracji 
o odejściu przed upływem półrocznego 
terminu byłby traktowany jako deklara-
cja chęci pozostania w kopalni, co z ko-
lei pozbawiałoby górnika prawa do jed-
norazowej odprawy pieniężnej w razie 
rozwiązania stosunku pracy w związku 
z nabyciem prawa do emerytury. Osta-
tecznie kierownictwo Spółki zgodziło się 
przejąć obowiązek pisemnego informo-
wania pracownika o przewidywanym 
dniu nabycia uprawnień emerytalnych 
na 90 dni przed tą datą.

- Zgłoszone przez nas uwagi, kory-
gujące niekorzystne dla pracowników 
rozwiązania, zostały uwzględnione, 
dlatego zdecydowaliśmy się podpisać 
aneks - mówi Jarosław Grzesik. - Jeśli 
w „Projekcie Programu Dostosowaw-
czego Kompanii Węglowej S.A. na lata 
2013-2015” Zarząd zakłada zmniejsze-
nie zatrudnienia o 10 tysięcy osób, z 
czym się zresztą nie zgadzamy, to naj-
bezpieczniej byłoby zacząć właśnie od 
posiadających uprawnienia emerytalne. 
Bywa przecież tak, że przeciągają oni 
swoje odejścia nawet przez kilka lat, a 
to tylko stanowi dodatkowy argument 
dla rządzących, by obronione w 2005 
roku z takim trudem branżowe zasady 
odchodzenia na emeryturę całkowicie 
znieść - wyjaśnia stanowisko kompa-
nijnej „Solidarności”. 

mj

W przedziale zachodnim szybu „Piotr” KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” 
doszło do tragedii: ważący kilka ton kabel energetyczny oderwał się z mocowań i 
spadając na głowicę klatki szybowej doprowadził do śmierci trzech pracowników Ko-
pex-Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA (Kopex-PBSz) prowadzących roboty monta-
żowe. Czwarty pracownik doznał obrażeń. Jak poinformował Wyższy Urząd Górniczy 
(WUG), zdarzenie miało miejsce o godzinie 2.53, 320 metrów pod ziemią.

zginęli Marcin Bożek, Krzysz-
tof Lebek i Wojciech Tokarczyk. 
Ranny Julian Kwiatkowski trafił 
do Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego nr 5 im. św. Barbary w 
Sosnowcu.

Przyczyny wypadku ustala-
ją pracownicy Specjalistycznego 
Urzędu Górniczego pod nadzorem 
WUG.

W szybie „Piotr” dobiegały koń-
ca roboty pogłębiające go do pozio-
mu 865 metrów, co miało umożliwić 
przejęcie funkcji wentylacyjnych 
starego szybu „Sas”, uproszczenie 
sieci wentylacyjnej i odizolowanie 
nieczynnych wyrobisk Ruchu „My-
słowice” (ważne dla bezpieczeń-
stwa pożarowego). Wiadomo, że na 
górników, z których trzech stało na 
klatce szybowej, a jeden wisiał nad 
nimi w specjalnych szelkach, runę-
ło ponad 300 metrów kabla. - Jego 
metr waży 17 kg, a to oznacza, że 
ciężar wynosił ponad 5 ton - tłuma-
czył Wojciech Jaros, rzecznik Kato-
wickiego Holdingu Węglowego SA, 
do którego należy kopalnia „Mysło-
wice-Wesoła”.

Z powodu robót przy zbrojeniu 

rury szybowej i po oderwaniu się 
kabla niemożliwe było podniesienie 
klatki z ofiarami przy pomocy ma-
szyny wyciągowej. Ratownicy prze-
darli się do przedziału z ofiarami wy-
cinając palnikami otwór w stalowej 
przegrodzie, rozdzielającej przedział 
wschodni szybu od zachodniego. 
Wcześniej konieczna była skompliko-
wana operacja odpięcia klatki, którą 
opuszczali się ratownicy, od systemu 
przeciwwagi w szybie.

O godz. 6.43 wywieziono na 
powierzchnię pierwszego z poszko-
dowanych. Ranny pracownik nie 
zapamiętał szczegółów wypadku. 
Akcję ratowniczą zakończono o 
godz. 9.40.

- W Przedsiębiorstwie Budowy 
Szybów pracuję 25 lat i nie pamię-
tam takiej tragedii. U nas wypad-
ki śmiertelne to rzadkość, a tutaj 
zginęło aż trzech naszych kolegów 
- mówi przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Kopex-PBSz Wojciech Trybuchow-
ski. - Krzysiek Lebek, nadsztygar, 
elektryk, był jednym z najbardziej 
doświadczonych pracowników Ko-
pex-PBSz, człowiekiem na wysokim 

poziomie, poukładanym, dokład-
nym. Nie tak dawno, może trzy ty-
godnie temu, znaleźliśmy chwilę, 
by usiąść i pogadać, bo jakoś nigdy 
nie było czasu. Rozmawialiśmy 
między innymi o antyzwiązkowym 
artykule, który ukazał się w kupo-
wanym przez niego tygodniku. Mó-
wiłem wtedy pół żartem, pół serio: 
„widzisz, źle dobierasz tytuły, bo w 
Twoich gazetach paszkwile przeciw-
ko związkom zawodowym drukują”. 
Śmialiśmy się obaj, a dzisiaj Krzyś-
ka już nie ma... Znałem Go przez 
dwadzieścia lat. Zawsze należał do 
„Solidarności”. Członkiem Związku 
był też Marcin Bożek, jeden z młod-
szych pracowników naszej firmy 
- wspomina Trybuchowski i doda-
je, że do „S” należy przebywający w 
szpitalu Julian Kwiatkowski.

W tegorocznych wypadkach w 
polskim górnictwie życie straciło 
14 osób, w tym 12 w górnictwie wę-
gla kamiennego. W 2012 roku ofiar 
śmiertelnych wypadków było 28, 
w tym 22 w górnictwie węgla ka-
miennego. 

mj
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Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A.
tel.606 236 583, e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Kompleksowa pomoc

BRZESZCZE 

Znana data referendum
6 października mieszkańcy Brzeszcz będą decydować o odwoła-
niu burmistrz Teresy Jankowskiej i wszystkich radnych. 

S1 powinna ludziom służyć, a nie szkodzić

28-letni mężczyzna, początkujący przed-
siębiorca, w dniu 4 lutego 2008 r. jechał samo-
chodem  jako pasażer. Kierowca z którym jechał 
nie dostosował prędkości do warunków panują-
cych na drodze i podczas wyprzedzania  stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo po 
lewej stronie jezdni. Pomimo, iż pasażer miał za-
pięte pasy bezpieczeństwa, w wyniku uderzenia 
złamał kręgosłup, w konsekwencji czego doznał 

porażenia wiotkiego nóg i niedowładu rąk, po-
wstał również krwiak w jamie opłucnowej. Po 
wypadku  poszkodowany porusza się za pomocą 
wózka inwalidzkiego.  Bezpośrednio po wypadku 
hospitalizowany był przez ponad trzy miesiące. 
Po przyjęciu sprawy do prowadzenia, Votum S.A. 
zgłosiła w imieniu poszkodowanego roszczenia 
odszkodowawcze, w wyniku czego wyegzekwo-
wane zostały od TU Generali S.A. bezsporne kwo-

ty: w lipcu 42 tyś zł., a we wrześniu dodatkowo 58 
tyś zł. W lipcu poszkodowany poddany był mie-
sięcznej rehabilitacji w  Klinice Votum Reha Plus. 
Pobyt został w pełni skredytowany przez Votum 
S.A. Dzięki wdrożonej specjalistycznej rehabilita-
cji, znacznie poprawił się jego stan, osiągnął dużo 
większą niezależność w życiu codziennym. Po 
formalnym zakończeniu leczenia doradca odszko-
dowawczy ostatecznie sprecyzował roszczenia 

PG SILESIA Batalia o korzystny wariant „ekspresówki”

jeszcze w czerwcu, z inicjatywy 
wojewody śląskiego Zygmunta Łu-
kaszczyka, odbyło się spotkanie z 
udziałem samorządowców, przed-
stawicieli GDDKiA i Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
prezesów Kompanii Węglowej SA i 
PG „Silesia”, do których należą za-
grożone kopalnie.

Dyrektor katowickiego oddziału 
GDDKiA pani Ewa Tomala-Borucka 
wskazywała wówczas, że z punk-
tu widzenia Dyrekcji optymalnym 
rozwiązaniem wydaje się realizacja 
wariantu C. Wśród powodów wy-
mieniała możliwość wykorzystania 
już istniejącej infrastruktury czy 
poprowadzenia obwodnicy Oświę-
cimia w taki sposób, aby nie była 
widoczna z terenu Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau, na 
czym zależało UNESCO - organiza-
cji wyspecjalizowanej ONZ zajmu-
jącej się m.in. ochroną dziedzictwa 
kulturowego ludzkości.

Przyjęciu wariantu C stanowczo 
sprzeciwiają się środowiska zwią-
zane z KWK „Brzeszcze”. - Wariant 
oznaczony literą C, przecina pola 
wydobywcze kopalni „Brzeszcze” 
(...). Na górze to jest pas rzędu 120 
metrów, ale na poziomie 600 me-
trów jego długość wzrasta do 1150 
metrów. My funkcjonujemy na po-
ziomach 740 i 900 metrów, gdzie 
pas ten liczy sobie 1,5 kilometra, 
skąd nie wolno nam będzie wydo-
bywać węgla - tłumaczył przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Brzeszcze” 
Stanisław Kłysz podczas jednego z 
zebrań Rady kompanijnej „S”.

Przedstawiciele PG „Silesia” - 
zakładu, któremu może zaszkodzić 
wariant A, a którego pola wariant 
C bezpiecznie omija - uważają, że 
optymalnym byłby przebieg tra-

sy służący lokalnej społeczności, a 
omijający pola obydwu zakładów. 
- Oczywiście wariant C jest dla 
nas korzystny. Jednak jego wybór 
nie rozwiązuje problemu, na jaki 
zwracamy uwagę już od kilku mie-
sięcy. Planując inwestycje, takie jak 
np. budowa drogi, należy brać pod 
uwagę interesy przedsiębiorców, 
którzy na jej potencjalnych tere-
nach prowadzą swoje biznesy. Nie 
może być tak, że rozwijający się bi-
znes jest zamykany przez inwesty-
cję drogową, a ludzie pozostają bez 
zatrudnienia. Należy wypracować 
na przyszłość taki model planowa-
nia inwestycji drogowych, który 
będzie godził interesy wszystkich 
zainteresowanych. To da się zrobić 
- przekonują.

Nie są przy tym gołosłowni, bo 
pod koniec czerwca światło dzien-
ne ujrzała przygotowana przez in-
żynierów, geodetów i mierników 
z „Silesii” propozycja ochrzczo-
na mianem „wariantu H”. - H to 
pierwszy wariant przebiegu S1, któ-
ry łączy i godzi interesy wszystkich 
zainteresowanych stron. (...) Do 
tej pory nikt takich rozwiązań nie 
proponował - podkreśla przewod-
niczący Dariusz Dudek.

O problemie informowane są 
kolejne instytucje oraz politycy.

W listach przesłanych do sej-
mowych komisji gospodarki i in-
frastruktury oraz podkomisji stałej 
do spraw transportu drogowego i 
drogownictwa lider zakładowej „S”, 
a zarazem przewodniczący Komite-
tu Społecznego „Silesia Walcząca”, 
przedstawił historię walki o urato-
wanie kopalni kilka lat temu i wska-
zał na zagrożenia płynące z budowy 
drogi w wariancie A, które mogą 
efekty tamtej walki zniweczyć. - 
Walczyliśmy o naszą kopalnię kilka 

ZWIąZKOWCy z czechowickiego Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” kontynuują batalię o wybór 
bezpiecznego dla zakładów górniczych, bo omijającego ich pola wydobywcze, wariantu przebiegu 
drogi ekspresowej S1 z Mysłowic do Bielska-Białej. Decyzję podejmie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PG „Silesia” Da-
riusz Dudek jest pewien, że „ekspresówka” może powstać, nie szkodząc rozwojowi zarówno samej 
„Silesii”, jak i sąsiednich „Brzeszcz”.

lat temu. Udało się. Teraz walczyć 
musimy znowu. Nie poddamy się w 
tej walce. W imieniu Komitetu Spo-
łecznego „Silesia Walcząca” proszę 
o wsparcie i interwencję w sprawie 
planowanej inwestycji drogowej za-
grażającej naszemu dalszemu byto-
wi - zaapelował związkowiec.

Sprawą zainteresował się poseł 
Stanisław Szwed (Prawo i Spra-
wiedliwość), który w skierowanym 
do ministra transportu, budow-
nictwa i gospodarki morskiej Sła-
womira Nowaka zapytaniu par-
lamentarzysta zwrócił uwagę, że 
„narażenie przedsiębiorstwa na 
niestabilne warunki rozwoju unie-
możliwi długoterminowe planowa-
nie strategii biznesowej, podważy 
atrakcyjność regionu, jako miejsca 
dla przyszłych inwestycji”.

Ostateczna decyzja GDDKiA w 
sprawie lokalizacji drogi zapadnie 
najprawdopodobniej za kilka mie-
sięcy. Swoje „trzy grosze” do sprawy 
może jeszcze dorzucić UNESCO. 
Rok temu organizacja wyraziła za-
strzeżenia wobec proponowanych 
wariantów drogi. Jej eksperci przy-
jadą do Polski w trzecim kwartale 
br., by przeanalizować możliwość 
budowy drogi w pobliżu muzeum 
oświęcimskiego. Efekty prac mię-
dzynarodowego gremium zosta-
ną przedstawione Komisji Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych GD-
DKiA (KOPI), która wybierze wa-
riant przebiegu drogi S1. - Doszły do 
nas informacje, że przedstawiciele 
UNESCO mogą pojawić się u nas 
dopiero w październiku. Spodzie-
wamy się więc również przesunięcia 

obrad KOPI na koniec roku. Da to 
czas Dyrekcji na lepsze zapoznanie 
się oraz przemyślenie możliwości 
budowy  drogi S1 według wariantu 
H, który został złożony w GDDKiA 
18 lipca br. przez Zarząd PG „Silesia” 
- mówi Dariusz Dudek i jest pewien, 
że beznadziejna - na pozór - walka o 
prawo do rozwoju „Silesii”, tak jak 
przed kilkoma laty, się opłaci, zaś 
droga ekspresowa S1 powstanie, ale 
w wariancie przynoszącym wszyst-
kim korzyści. Czy będzie to wariant 
H? Nie wiadomo. Jedno jest pewne: 
jeśli urzędnicy z GDDKiA podejmą 
decyzję sprzeczną z interesem lo-
kalnych społeczności Brzeszcz i Cze-
chowic-Dziedzic, nie będą się mogli 
tłumaczyć, że nie mieli wyjścia.

Marek Jurkowski

odszkodowawcze, jak dopłaty do dotychczas przy-
znanego zadośćuczynienia, świadczeń rentowych 
oraz zwrotu kosztów leczenia, a w tym rehabilitacji. 
Wyegzekwowana została dopłata 50 tyś zł., co we-
dług oceny pełnomocnika było kwotą nieadekwat-
ną, wobec czego współpracując z Kancelarią Ad-
wokatów  i Radców Prawnych A. łebek i Wspólnicy 
Sp. Komandytowa, przygotowując się do wystą-
pienia na drogę postępowania sądowego,  podjęto 
dalsze negocjacje z ubezpieczycielem. W wyniku 
podjętych działań ostatecznie uzyskano na rzecz 
poszkodowanego łączną kwotę 1 miliona zł obej-
mującą wszystkie świadczenia. Jest to kwota, która 
w pewnym stopniu rekompensuje skutki wypadku i 
pozwala na dalszą egzystencję dla osoby która utra-
ciła swoje zdrowie.

Odwołania radnych oraz burmistrz Teresy 
Jankowskiej domagają się członkowie społecz-
nego komitetu mieszkańców oraz pracowników 
kopalni „Brzeszcze”. Lista zarzutów pod adre-
sem samorządowców zawiera 13 pozycji.

Zdaniem inicjatorów referendum burmistrz 
Jankowska zaaprobowała jeden z wariantów 
przebiegu drogi S1 przez tereny wydobywcze 
kopalni „Brzeszcze”, co - według nich - zagro-
ziłoby funkcjonowaniu zakładu, a tym samym 
likwidacją miejsc pracy.  Ale to nie jedyny zarzut 
kierowany pod adresem burmistrz gminy.

Inicjatorzy referendum są m.in. niezadowo-
leni z braku działań zmierzających do obniżenia 
ceny wody w mieście i zaniechania rozbudowy 
kanalizacji. Krytykują władze za brak dbałości o 
infrastrukturę drogową, zapaść kulturalną i nie-
dofinansowanie sportu, a także doprowadzenie 
do degradacji obiektów sportowych. Zarzucają 
samorządowcom prowadzenie polityki anty-
rodzinnej, m.in. poprzez zwiększenie kosztów 
wywozu śmieci dla rodzin wielodzietnych i wie-
lopokoleniowych, a także brak żłobka i miejsc w 
przedszkolach.
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Krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajo-
wa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowi-
ce lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: Kto ma lekarstwo ten i odpowied-
niej choroby dla niego szuka. Nagrody wylosowali: Teresa Maciaszek z Mikołowa oraz 
Jarosław Pawłowski z Jastrzębia Zdrój. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 


