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Tydzień   z Tygodnikiem Solidarność

Fedrują i bronią
Konflikt w sosnowieckiej kopalni „Kazimierz-Juliusz” i walka pracow-

ników o zaległe wynagrodzenia to tylko preludium przed „górniczą jesie-
nią”, która może być najgorętsza od kilkunastu lat – pisze na łamach TS 
Marek Jurkowski.

Dramat górników z „Kazimierza-Juliusza”, plany wyprzedaży najlepszych 
kopalń Kompanii Węglowej SA (KW) i najgorsze od niepamiętnych czasów 
wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) – to obraz polskiego sek-
tora wydobywczego po siedmiu latach rządów koalicji Platformy Obywa-
telskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dla organizacji związkowych priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy oraz 
to, na jakich warunkach będą pracować górnicy po przeprowadzeniu restruk-
turyzacji branży. Jak wskazują, każde miejsce pracy w górnictwie generuje 
kolejne miejsca pracy wokół górnictwa – w firmach kooperujących i usługach.

Komen t ar z  t ygodn ia
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Kopacz jako syndyk 
masy upadłościowej 

Tusk, uciekając do Brukseli, zostawił gospodarkę 
w kraju po swoich 7 beznadziejnych latach rządze-
nia, jak to nazwał trafnie jego minister spraw we-
wnętrznych, jako... „kamieni kupę”. Rząd Kopacz 
to niemal syndyk masy upadłościowej. Już zwalają się na niego kłopo-
ty, które były do przewidzenia. Sytuacja w górnictwie to efekt bierności 
ekipy Tuska i jego zdradliwej polityki wobec polskiego przemysłu. Nasz 
węgiel może być siłą napędową gospodarki, najmocniejsze ekonomicz-
nie państwo Europy, Niemcy budują nowe kopalnie węgla, a u nas chcą 
je zamykać. Natomiast potężne lobby importerów z Rosji, sprowadza mi-
liony ton zanieczyszczonego węgla z rejonu gdzie przez lata ZSRR zanie-
czyszczał kopaliny  próbami atomowymi. Czyli nie dość, że sprowadzamy 
po cenach dumpingowych niewartościowy węgiel to jeszcze prawdopo-
dobnie zanieczyszczony promieniotwórczo. Może spontaniczny protest 
górników z „S” na granicy zmieni stosunek władz do niekontrolowane-
go importu węgla z Rosji? Nowy rząd w kraju na rok to prawdopodobnie 
okres stracony na zmianę sposobu zarządzania. W bieżącym wydaniu 
Tygodnika szczególnie polecam rozmowę z Henrykiem Nakoniecznym 
z prezydium KK, który wyjątkowo celnie charakteryzuje naszą sytuację 
ekonomiczną. Polecam tę rozmowę pani premier, jeśli chce zrozumieć 
przed jakimi problemami stoi obecnie nasz kraj. Henryk Nakonieczny 
mówi dobitnie, że Polska wyczerpała proste możliwości rozwojowe opar-
te na konkurencji niskimi kosztami pracy, wzrostem  wydajności zwią-
zanym ze wzrostem obciążeń pracą oraz otwarciem gospodarczym na 
świat, czy też w końcu zasilaniem PKB z prywatyzacji. I bez zmiany mo-
delu zarządzania gospodarką będziemy coraz biedniejsi, bo wygrywają 
tylko te gospodarki, które opierają się na innowacji, nowych wysokich 
technologiach, wdrożeniach i wiedzy. n

Średnia cena wydobycia tony węgla 
wynosi w Polsce 251 zł. Ale jego osta-
teczna cena w zależności od gatunku 
waha się w granicach 500–700 zł. Co 
jest pomiędzy tymi kwotami? Podatki! 
Przede wszystkim VAT i akcyza.

Właścicielem złóż węgla jest pań-
stwo. Właścicielem kopalń jest państwo. A więc pań-
stwo samo obkłada podatkami swój węgiel wydobywa-
ny przez swoje kopalnie, powodując, że jego cena jest 
niekonkurencyjna. 

Skutek jest taki, że polski węgiel rośnie na hałdach, 
a nasz rynek zalewa tani węgiel, głównie z Rosji. Co 
z tego, że gorszej jakości i po zaniżonych cenach, a do 
tego bez większości podatków, którymi nasz węgiel jest 
obłożony. Jakoś do tej pory nikomu to nie przeszkadzało. 

Wszem i wobec ogłasza się, że polskie kopalnie przy-
noszą straty. Ale jak do tej pory państwo nie dołożyło 
do tego złotówki. Jeśli już, możemy mówić wyłącznie, 
że państwo nie otrzymało od kopalń tyle ile by mogło, 
gdyby przynosiły zysk.

Żeby o tym przypomnieć, górnicy musieli znowu tup-
nąć nogą. Zablokowali przejście z ruskim węglem. Na 
początku października przyjadą od Warszawy. Oby to 
wystarczyło, aby politycy zaczęli myśleć. Jak do tej pory 
kręcą i oszukują. n

Marek Lewandowski
Jerzy Kłosiński

Tupnąć nogą
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Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
międzyzakładowa komisja koordynacyjna (MKK), prawo do zasiłku przedemerytalnego  
a dochód z wynajmu

Ten model się już kończy, wygrywają tylko 
gospodarki innowacyjne

Mówi w wywiadzie Henryk Nakonieczny z prezydium Komisji Krajowej i podkreśla:  
„łatwo jest konkurować niskim kosztem pracy, dusząc pracowników, zwłaszcza jak się 
ma wsparcie rządzących. Dumpingujemy nieuzasadnienie niskimi kosztami pracy ceny 
towarów w handlu międzynarodowym. Ale to się już kończy, bo dalej tak już nie moż-
na, bo to byłby nie tylko wyzysk, lecz wręcz niewolnictwo. Po prostu trudniej przycho-
dzi myślenie o bardziej złożonym, lepiej wykonanym produkcie, który będzie konkurował 
nie tylko ceną, ale jakością, wysokim przetworzeniem, innowacyjnym rozwiązaniem. To 
jest trudne, ale nie ma innej drogi. Każda gospodarka, która oparła się tylko na niskich 
kosztach pracy padła”.

Cztery lata minęły
Na początku października odbędzie się w Bielsku-Białej 

Krajowy Zjazd Solidarności, który będzie podsumowywał 
4-letnią kadencję władz związku. Rozpoczynamy sondę – 
wypowiedzi członków KK jak oceniją ten upływający okres 
i przed jakimi wyzwaniami stoimy w najbliższych latach. 
Wypowiadają się szefowie regionów i branż.

Bez pieniędzy nie da się żyć
Protestujący od wielu lat pracownicy sądów zrzeszeni w So-

lidarności zorganizowali pod warszawską siedzibą Minister-
stwa Sprawiedliwości w Alejach Ujazdowskich miasteczko na-
miotowe. Związkowcy mieszkali tam przez tydzień. W końcu 
udało się wywalczyć minimalne podwyżki.

Stanisław Żaryn komentuje nuklerane groźby Rosji:
Przekonywanie Polaków, że Rosja jest wielka 

i groźna może być oczywiście częścią rosyjskiej 
propagandy, która ma niszczyć polskie morale 
i osłabiać chęć prowadzenia podmiotowej po-
lityki. Jednak nie ulega wątpliwości, że polskie 
państwo powinno całkiem realnie oceniać groźby 
ataku jądrowego ze strony Moskwy. Jest to tym 

bardziej oczywiste, że wojska Rosji od lat ćwiczą takie scenariusze 
w ramach masowych manewrów. 60 lat po szokujących praktykach 
z czasów sowieckich warto sobie uświadomić, że do dziś dla rosyj-
skich władz życie ludzkie – wrogów, a nawet rodaków – ma mniej-
szą wartość niż się wydaje społeczeństwom zachodnim. 

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:  
porozumienia w sporze zbiorowym, szczególna ochrona stosunku pracy w wieku 
przedemerytalnym, księgi wieczyste: czemu służą i jak z nich korzystać
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Wdzięczni za św. Jana Pawła II 
i błogosławionego księdza Jerzego

20 i 21 września odbyła się 32. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. – Przyjeżdżamy jak co roku modlić się u stóp Jasnogórskiej Pani 
o dobrą pracę, o godną pracę, w ogóle o pracę, bo jak widać w naszym kraju 
z tym są problemy, i o mądrość dla rządzących, by widzieli pracownika i nie 
traktowali go jak przedmiot, tylko jak podmiot – mówił Piotr Duda, przewod-
niczący Komisji Krajowej.

Historię Komitetu Obrony Robotników trzeba 
napisać na nowo

Marcin Gugulski, w ’76 roku najmłodszy harcerz zaangażowany w organizowanie pomocy 
robotnikom Ursusa, w ’92 roku opowiada o odnalezieniu dokumentów na temat tamtej pomocy:

– Historia organizowania akcji pomocy dla represjonowanych po czerwcu ’76 roku i stwo-
rzenia we wrześniu owego roku Komitetu Obrony Robotników obrosła mitami i legendami. 
Wydobycie leżącej w ukryciu przez 37 lat kartoteki dokumentującej organizowanie pomocy 

dla robotników Ursusa pozwoli odrzucić wiele tych nieprawdziwych opowieści, bo szczegółowo obrazuje ona przebieg ak-
cji i jej chronologię. Zawiera listę osób, którym udzielano wsparcia, ich nazwiska, adresy i opisy prześladowań oraz dane 
prokuratorów, sędziów, milicjantów i innych funkcjonariuszy aparatu represji. Pozwala też wskazać osoby niosące pomoc 
prześladowanym, zakres udzielnego wsparcia, chronologię działań od pierwszych dni akcji w lipcu ’76 roku aż do ostatnich 
wyjazdów w kwietniu roku następnego oraz szereg innych informacji, które czas zwykle zaciera w pamięci. Kartoteka jest 
źródłem bezpośrednim, więc dla historyka bezcennym, bo pozwala rekonstruować rzeczywisty przebieg zdarzeń. 

Nie ma czasu na strach
Relacja naszego wysłannika na Ukrainę Marcina Żeglińskiego, uczestniczącego w konwo-

ju pomocy z Polski: Tygodniowa wyprawa. Prawie 30 osób w 15 samochodach. Na pakach 
600 pałatek, 500 kompletów ciepłych dresów, 350 – termobielizny, 100 termobluz. Celox 
(środek umożliwiający zasklepianie ran) – 105 sztuk, koce termiczne – 60 sztuk, opaski 
uciskowe – 300 sztuk. Opatrunki osobiste – 5000 sztuk. Obdzieliliśmy Batalion Donbas, 
Batalion Sumy, Kijewszczynę, 30. Zmechanizowaną Brygadę Nowograd Wołyński, I Bata-
lion Czołgów, 12 Batalion Kijowski, czyli zwiad, Harpun oraz Ajdar. Dostarczyliśmy także 
żywność i środki czystości uchodźcom oraz polskim dzieciom we Lwowie. 

W cyklu prezentującym najciekawsze polskie 
miasta tym razem Wejherowo

Turyści jadący z południa nad morze do Karwi, Wła-
dysławowa, Juraty czy na Hel, mijają Wejherowo, nie 
zatrzymując się. Nie przypuszczają, że tracą okazję zo-
baczenia ciekawego miasta o niebanalnej historii i nie-
zwykłych zabytkach. Położone w dolinie rzeki Redy 
wśród lesistych wzgórz Wejherowo, zwłaszcza jego 
centrum pochodzące z XVII wieku, obfituje z atrak-
cje turystyczne.
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Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia, 
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
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Blokada torów zakończona. 
„Czekamy na exposé nowej 
pani premier”
24 września śląscy górnicy zablokowali pociągi z importo-
wanym z Rosji węglem na przejściu granicznym Braniewo-
-Mamonowo w woj. warmińsko-mazurskim. Akcja obywa-
telskiego sprzeciwu wobec nadmiernego importu rosyjskiego 
węgla do Polski zakończyła się sukcesem.

Licząca około 200 osób 
grupa górników wyszła na 
przygraniczny węzeł kolejowy 
przed świtem, ok. godz. 3.40. 
Przejazd pociągów wwożą-
cych do Polski surowiec z Ro-
sji został zablokowany. – Lu-
dzie przyjechali tu, bo to jest 
główny punkt przesyłu rosyj-
skiego węgla do Polski. Rocz-
nie przejeżdżają tędy miliony 
ton. Niedaleko stąd piętrzą 
się potężne hałdy rosyjskie-
go węgla – wyjaśniał Stani-
sław Kłysz, wiceszef górniczej 

Solidarności. – Od miesięcy 
rząd obiecywał, że uregulu-
je kwestię rosyjskiego impor-
tu rosyjskiego węgla i konce-
sji na handel surowcem. I jak 
zwykle nic nie zrobił. Było 
tylko kwestią czasu, że lu-
dzie wezmą sprawy w swoje 
ręce i właśnie jesteśmy tego 
świadkami – powiedział Do-
minik Kolorz, szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności, który 
wraz z liderami górniczej „S” 
przyjechał wesprzeć protestu-
jących górników.

Petycja do rządu
Z uczestnikami obywatel-

skiego protestu spotkał się 
wojewoda warmińsko-ma-
zurski Marian Podziewski 
i przyjął skierowaną do rzą-
du petycję, w której górnicy 
domagają się podjęcia zdecy-
dowanych działań w sprawie 

ograniczenia nieuczciwego 
importu węgla kamiennego 
z Federacji Rosyjskiej do na-
szego kraju. W petycji prote-
stujący przypomnieli, że rząd 
wielokrotnie obiecywał gór-
nikom wdrożenie instrumen-
tów pozwalających powstrzy-
mać nadmierny i nieuczciwy 
import węgla, który niszczy 
polskie górnictwo i miejsca 
pracy w tym sektorze. 

„Niestety wszelkie dekla-
racje składane zarówno przez 
przedstawicieli resortu go-
spodarki, jak i przez premie-
ra Donalda Tuska okazały się 
pustymi obietnicami. W sytu-
acji, gdy polskie spółki węglo-
we stoją na skraju upadku, do 
naszego kraju importowane 
są coraz większe ilości wę-
gla. Torami, na których dzi-
siaj protestujemy, w zeszłym 
roku wjechało do naszego kra-
ju ok. 11 mln ton rosyjskie-
go węgla. Nie możemy dłu-
żej tolerować takiej sytuacji. 
Dlatego zdecydowaliśmy się 
nałożyć dzisiaj obywatelskie 
embargo na rosyjski węgiel” 
– napisali w petycji.

 
Czytaj więcej:  

www.solidarnosckatowice.pl

Prezydium KK  
popiera górniczy protest
Stanowisko Prezydium KK NSZZ Solidarność w sprawie gór-
niczego protestu przeciwko nieuczciwemu importowi rosyj-
skiego węgla.

Prezydium Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność popiera 
spontaniczny protest obywa-
telskiego nieposłuszeństwa, 
który jest skierowany prze-
ciwko nieuczciwemu impor-
towi rosyjskiego węgla.

Blokowanie torów, po któ-
rych wwożony jest węgiel 
z Federacji Rosyjskiej, to kon-
sekwencja złamania przez 
resort gospodarki i premie-
ra Donalda Tuska deklaracji 
ograniczenia tego procede-

ru. Zrozumiała jest determi-
nacja i oburzenie górników 
w sytuacji, gdy polskie spół-
ki węglowe stoją na skraju 
upadku, a do naszego kraju 
importowane są coraz więk-
sze ilości złej jakości wę-
gla po dumpingowych ce-
nach. To nie tylko rujnuje 
naszą gospodarkę, ale rów-
nież stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju.

Trzeba wyraźnie stwier-
dzić, że w postawie górników 
widać więcej troski o interes 
narodowy, niż u rządzących 
nami polityków. Ostrzegamy, 
że dalsze odsuwanie w cza-
sie rozwiązań ratunkowych 
dla polskiego górnictwa może 
doprowadzić do eskalacji spo-
łecznego niezadowolenia, wo-
bec którego NSZZ Solidarność 
nie pozostanie obojętna. n

Serwis Informacyjny Solidarności
Redaguje Dział Informacji KK

fot. P. Machnica
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Redaguje Dział Informacji KK

fot. w
w

w
.solidarnosc.gda.pl

„S” składa skargę na rząd RP do MOP
Prezydium KK podjęło decyzję o złożeniu skargi na rząd RP do Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy, z powodu braku wykonania konwencji MOP nr 102, dotyczącej minimalnych 
norm zabezpieczenia społecznego. Zdaniem NSZZ Solidarność w Polsce nie zostały spełnio-
ne warunki do podwyższenia wieku emerytalnego powyżej 65 roku życia. 

P o l s k a ,  r a t y f i k u j ą c 
w 2003 roku konwencję MOP 
Nr 102, dotyczącą minimal-
nych norm zabezpieczenia 
społecznego, zobowiązała się 
w szczególności do przestrze-
gania art. 26 ust. 2 znajdują-
cego się w części V Konwen-
cji Nr 102, zgodnie z którym 
wiek uprawniający do świad-
czeń na starość nie powinien 
przekraczać sześćdziesięciu 
pięciu lat. Wyższy wiek może 
być ustalony przez właściwe 
władze ze względu na zdol-
ność do pracy osób starszych 

w danym kraju. 
Tymczasem w Polsce wy-

dłuża się przeciętna długość 
życia, ale jednocześnie skra-
ca się długość życia w do-
brym zdrowiu. Potwierdzają 
to oficjalne dane statystyczne. 
Tak więc uchwalając ustawę 
o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, Pol-
ska nie spełnia przesłanki do-
puszczalności ustalenia wieku 
uprawniającego do emerytu-
ry wskazanej w art. 26 ust. 2 
Konwencji  Nr 102 na pozio-

mie wyższym aniżeli 65 lat.
Solidarność protestowa-

ła przeciwko wprowadzeniu 
ustawy o podwyższeniu wie-
ku emerytalnego wielokrot-
nie. W 2012 roku związek 
złożył skargę do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie 
niezgodności ustawy z kon-
stytucją oraz prawem między-
narodowym, ratyfikowanym 
przez nasz kraj. W maju tego 
roku TK zadecydował, że pod-
wyższenie wieku emerytalne-
go jest zgodne z konstytucją.

Z uwagi na niezgodność 

przepisów ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz 
ustawy o emeryturach ka-
pitałowych z art. 26 ust. 2 
Konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy Nr 102 do-
tyczącej minimalnych norm 
zabezpieczenia społeczne-
go związek wnosi do MOP 
o wydanie stosownych zale-
ceń skierowanych do rządu 
polskiego.

hd

Szpitala średzkiego wołanie o ratunek
Na budynku starostwa średzkiego obok flagi miasta, Pol-
ski i Unii Europejskiej pojawiła się flaga Solidarności. Flagę 
z przytroczoną do niej petycją skierowaną do starosty Szy-
mona Pawlickiego umieścili tam związkowcy, którzy prote-
stowali przeciwko ciągle pogarszającej się sytuacji Szpitala 
Średzkiego sp. z o.o.  Dług lecznicy sięga 10 milionów złotych.

25 września ulicami miasta 
przeszło ponad 100 pracow-
ników placówki, związkowcy 
z Solidarności (do Środy Wlkp. 
przyjechali członkowie związ-
ku z Leszna, Piły, Jarocina i Po-
znania) oraz związku pielęgnia-
rek i położnych. Domagali się 
rzetelnego dialogu ze stroną 
społeczną, podjęcia skutecz-

nych działań w celu poprawy 
sytuacji szpitala oraz natych-
miastowej realizacji zaleceń 
PIP w zakresie zobowiązań fi-
nansowych szpitala wobec pra-
cowników.

– To nie my wyprowadza-
my ludzi na ulice. To staro-
sta doprowadził do sytuacji, 
że ludzie idą przed siedzibę 

starostwa, aby upomnieć się 
o swoje prawa – mówił szef 
zakładowej Solidarności Pa-
weł Ławniczak. 

Prezes placówki, który wy-
szedł do protestujących, zade-
klarował gotowość do rozmów, 
ale związkowcy nie chcą już  
kolejnych rozmów o niczym 
i kolejnych niespełnionych 
obietnic. Żądają wypłaty za-
ległych podwyżek z tzw. re-
ligówki, czyli z tytułu ustawy 
ministra Religi oraz świadczeń 
z funduszu świadczeń socjal-
nych. Zadłużenie szpitala wo-
bec pracowników przekracza 
milion złotych.

 Manifestanci wyruszy-
li sprzed budynku szpitala 
i przeszli przed budynek władz 
powiatowych. Bez skutku do-
magali się spotkania ze sta-
rostą.

Więcej na  
solidarnosc.poznan.pl

830 osób  
na bruk?
Wciąż ważą się losy wrocław-
skiego zakładu FagorMaster-
cook, ale jak powiedział nam 
przewodniczący zakładowej 
Solidarności Leszek Bąk są 
prowadzone intensywne roz-
mowy z syndykiem i na ra-
zie udało się odroczyć proces 
zwolnień grupowych na mie-
siąc. 30 bm. zbiera się w Są-
dzie Gospodarczym rada wie-
rzycieli.

 Czy wrocławska fabryka 
będzie istnieć od przyszłego 
roku, pokażą najbliższe mie-
siące. Problemy zakładu za-
częły się w momencie, kiedy 
hiszpański inwestor ogłosił 
rok temu swoją upadłość. Wie-
le miesięcy trwały negocja-
cje i poszukiwanie nowego 
właściciela. Jednak na razie 
o przyszłości 830 pracowni-
ków decyduje syndyk.

 www.solidarnosc.wroc.pl
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Zarząd Biedronki nie chce 
rozmawiać ze związkowcami
Przedstawiciel Jeronimo Martins Polska S.A. uprawniony 
do podejmowania decyzji w imieniu zarządu nie pojawił się 
na wcześniej zaplanowanym spotkaniu z NSZZ Solidarność 
i Solidarnością ’80. Związkowcy udali się więc z petycją do 
siedziby firmy, jednak nie zostali wpuszczeni do środka.

W dniu dzisiejszym podczas 
cyklicznego spotkania pomię-
dzy pracodawcą a związkami 
zawodowymi, mimo wcze-
śniejszego postulatu  związ-
ków zawodowych NSZZ So-
lidarność i Sierpień 80 nie 
doszło do spotkania z człon-
kiem zarządu posiadające-
go umocowanie do podej-
mowania decyzji w imieniu 
Zarządu JMP S.A. Obecni na 
spotkaniu  przedstawiciele 
NSZZ Solidarność i Sierpień  
80 z powodu nieobecności 
uprawomocnionego członka 
zarządu i niespełnienia wcze-
śniej przedłożonych postula-
tów opuścili spotkanie i udali 
się do siedziby firmy w celu 

złożenia petycji z postulata-
mi. Nie zostali jednak wpusz-
czeni do budynku. Pismo ode-
brane zostało w wejściu do 
budynku przez pracownika 
kancelarii i potwierdzono od-
biór petycji w drzwiach wej-
ściowych.

Związkowcy domagają się 
zwiększenia zatrudnienia 
z uwagi na nadmierne prze-
ciążenie pracą fizyczną, oraz 
zwiększenia wynagrodzenia 
za pracę. Kolejnym postula-
tem jest przestrzeganie we-
wnętrznego regulaminu pracy 
i zasad bhp. Ponadto związ-
kowcy domagają się przestrze-
gania zasad szacunku oraz po-
szanowania godności i czasu 

pracownika, w tym  prawa do 
15-minutowej przerwy pra-
cowniczej. 

– Bez sensu było uczestni-
czyć w kolejnym spotkaniu, 
gdzie tylko gadamy i gada-
my, skoro nie przychodzi na 
nie żaden decyzyjny członek 
zarządu firmy. A to, że do bu-
dynku firmy nie wpuszczo-

no przedstawicieli zwiazków 
zawodowych, to już praw-
dziwa kpina. Mamy tego do-
syć – mówi Alfred Bujara, 
przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Handlu NSZZ 
Solidarność. – Oczekujemy 
odpowiedzi  na petycję w wy-
znaczonym terminie, to jest 
do dnia 9.10.2014 r. n

Zwolnieni pracownicy 
wytaczają Enerdze  
kolejne procesy
W Enerdze mnożą się procesy sądowe, które wytaczają zwal-
niani pracownicy.

Zarządzający Energą doszli 
do wniosku, że mogą bezkar-
nie łamać ustalenia Umowy 
Społecznej, gdyż pracownik 
jest tchórzliwy i nie pójdzie 
do sądu bronić swych praw. 
Sądzą, że konieczność wpłace-
nia wadium sądowego zablo-
kuje pracowników, a ponadto 
wystraszą ich superkancela-
rie prawne, na które mogą 
pozwolić sobie pracodawcy 
z Energi.

Jednakże życie lubi zaskaki-
wać bo okazuje się, że Polacy 

w dalszym ciągu potrafią za-
walczyć o swoje. Wygląda to 
już na totalne lanie. W ostat-
nim czasie dwa kolejne pro-
cesy zakończyły się przywró-
ceniem do pracy. Na dniach 
ruszą procesy pracowników 
EOiS-u, w przygotowaniu są 
pozwy przeciw ENVIE, Eko-

trade, Oświetleniu, Operato-
rowi. Po ostatnim zamachu na 
ludzi ze „wsparcia” w centra-
li Operatora to pozwy pójdą 
w dziesiątki. Co na to łama-
cze prawa z giełdowej spół-
ki Energa?
 

www.solidarnosc.torun.pl
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„S” u największych pracodawców
Ostatnio Forbes sporządził ranking 100 największych firm 
w Polsce. Przedsiębiorstwa sklasyfikowano wg wysokości 
przychodów. Warto przyjrzeć się tej liście także ze wzglę-
du na wielkość zatrudnienia. NSZZ Solidarność jest obecna 
w każdej firmie z pierwszej 10 rankingu, jak i wielu przed-
siębiorstwach notowanych w całej klasyfikacji 100 najwięk-
szych podmiotów w Polsce. 

Notuje się, że najwięcej pra-
cowników zatrudnia Poczta 
Polska, bo aż 83 tys. osób. 
Nasz związek z 13 tys. człon-
ków istnieje tam od wielu lat. 
– Sytuacja pocztowców bo-
rykających się na co dzień 
z wieloma problemami jest 
trudna, a od największego 
strajku pracowników Pocz-
ty Polskiej w 2008 i zmia-
nach organizacyjnych po 
2010 współpraca z zarządem 
Poczty Polskiej nie należy do 
najłatwiejszej, mimo to So-
lidarność potrafi odnaleźć 
się w nowych strukturach 
i skutecznie walczyć o prawa 
pracowników – mówi Janusz 
Szabowski, wiceprzewodni-
czący międzyzakładowej ko-
misji NSZZ „S” Poczty Pol-
skiej.

Drugie miejsce pod wzglę-
dem zatrudnienia na poziomie 
55 tys. osób zajmuje Kompa-
nia Węglowa. W strukturach 
NSZZ „S” jest tu blisko 40% 
załogi, a biorąc pod uwagę 
również inne działające związ-
ki zawodowe notuje się tam 
najwyższy poziom uzwiązko-
wienia w Polsce.

Na trzecią pozycję rankingu 
pod względem zatrudnienia 
wysuwa się Jeronimo Mar-
tins z 47 tys. pracowników. 
Firma potocznie zwana Bie-
dronką na rynku polskim jest 
już od 19 lat. W 2004 został 
zarejestrowany NSZZ Soli-

darność w JMP S.A. Zdaniem 
przewodniczącego komisji za-
kładowej Piotra Adamczaka, 
choć współpraca z zarządem 

firmy od początku wygląda 
fatalnie, to najważniejsze, że 
związek potrafił zadomowić 
się u tak dużego pracodawcy. 
– Jestem członkiem i działa-
czem „S” od 2004 roku, a od 
2008 przewodniczącym orga-
nizacji i odkąd pamiętam z fir-
mą nigdy nie było realnego 
dialogu. Wygraliśmy 3 spra-
wy o dyskryminację członków 
„S”, w trakcie jest czwarta 
rozprawa o nierówne trak-
towanie członków związku. 
Najbardziej haniebną spra-
wą jest odbieranie pracowni-
kom ulotek i deklaracji, któ-
re otrzymują do rąk własnych 
podczas przerw lub przed pra-

cą. Ale dajemy radę – dodaje 
Piotr Adamczak.

Miejsce czwarte pod wzglę-
dem wielkości zatrudnienia 
pracowników w Polsce zaj-
muje PGE z  41 tys. pracowni-
ków. Z kolei KGHM zatrudnia 
34,5 tys. pracowników i zaj-
muje 6 pozycję na liście For-
bes pod względem wysoko-
ści przychodów, a piątą pod 

względem zatrudnienia. Za-
łoga PGNiG obecnie zatrud-
nia 31 tys. pracowników, to 
plasuje ją na 6 miejscu, a tuż 
za nią znajduje się Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa licząca 
29 tys. pracowników. W tych 
branżach struktury związko-
we zawsze zajmowały ważne 
miejsce. Mimo zmian ustrojo-
wych i ekonomicznych górnic-
two i członkowie „S” w tych fir-
mach potrafią walczyć o swoje 
prawa pracownicze, a liczeb-
ność członków „S” należy do 
najwyższej w Polsce.

Miejsce ósme pod względem 
liczby zatrudnionych pracow-
ników zajmuje PKP Cargo przy 

ponad 28 tys. zatrudnionych. 
Nasi związkowcy stanowią tu 
znaczny odsetek uzwiązko-
wienia. Tuż za branżą produk-
cyjną, pod względem zatrud-
nienia plasuje się ponownie 
handel oraz bankowość. Miej-
sce dziewiąte z 28 tys. pracow-
ników zajmuje Tesco, a dzie-
siątkę zamyka PKO BP z 21 
tys. pracowników. W tych fir-
mach również działają tysiące 
związkowców NSZZ „S”.

Ranking obejmuje duże, 
znane firmy, niektóre z po-
sagiem minionego ustroju, 
ale i te nowe, które wchodzi-
ły na rynek już w erze kapi-
talizmu. W każdej z wymie-
nionych firm, niezależnie, na 
którym miejscu się plasuje, 
znaczący udział w kształ-
towaniu warunków pracy 
i praw pracowniczych miała 
i ma NSZZ Solidarność. Je-
steśmy tam, gdzie najwięk-
si, tam gdzie potrzebują nas 
pracownicy i doskonale po-
trafimy się odnaleźć w każ-
dych warunkach.

 
ks
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