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Jeśli zechcesz wspomóc Emilkę,
Oleńkę, Amelkę, Marysię 

lub Patrycję,
zajrzyj na 

www.solidarnosc.poznan.pl

Nie trzeba nic wpłacać ani 

wypełniać żadnych dodatkowych

formularzy. Wystarczy tylko 

zdecydować, gdzie ma trafić 1%

Twojego podatku i wpisać to 

w rozliczeniu PIT. 

Jeżeli tego nie zrobisz o Twoich

pieniądzach 

będą decydować inni. 

Restrukturyzację, a tak naprawdę zamknięcie kopalń i likwidację miejsc pracy rząd chciał wprowadzić 

w pośpiechu, bez konsultacji społecznych. Za takie bowiem trudno uznać wezwania związkowców 

do rozmów w chwili, gdy jedynie słuszny projekt poselski skierowany był już na szybką ścieżkę legislacyjną

i „przepychany” podczas nocnych posiedzeń sejmu przez posłów PO i PSL. Problem polskiego górnictwa

narastający latami miał zostać załatwiony podczas trzydniowych obrad! Sposób wprowadzania planu 

likwidacji czy - jak eufemistycznie mówiła premier Ewa Kopacz - „wygaszania” kopalń  dobitnie pokazuje,

jak władza pojmuje dialog społeczny.

„Solidarność” od dawna ostrze-
gała, że rząd nie ma ani pro-
gramu ratowania polskiego
górnictwa zapewniającego  bez-
pieczeństwo energetyczne
kraju, ani programu rozwoju re-
gionu śląskiego. Bez takiego
planu uwzględniającego jego
specyfikę społeczno-gospodar-
czą Śląsk będzie zmierzał do de-
gradacji. Program taki powinien
być uzgodniony z władzami sa-
morządowymi regionu. Tym-
czasem ich przedstawiciele nie
zostali zaproszeni do gremiów
przygotowujących czarny sce-
nariusz dla mieszkańców ślą-
skich miast. 

Walka o ratowanie kopalń i
utrzymanie miejsc pracy to
walka o przyszłość i bezpie-
czeństwo nie tylko naszą, ale
także następnych pokoleń Pola-
ków. 

7 stycznia, po ogłoszeniu rzą-
dowego projektu likwidacji ko-
palń i miejsc pracy, w kopalni
Brzeszcze rozpoczął się pod-
ziemny protest. Wkrótce dołą-
czyły kolejne 3 kopalnie
wskazane przez rząd do likwi-
dacji. W następnych dniach do
podziemnej akcji przystąpiły
pozostałe kopalnie Kompanii
Węglowej, a później górnicy z
kopalń innych  spółek węglo-
wych. Protest górników poparły

również OPZZ i FZZ, a także
inne związki zawodowe. Blisko
70% Polaków opowiedziało się
po stronie górników.

16 stycznia po nocnej, burz-
liwej i stojącej na żenującym po-
ziomie debacie posłowie
głosami koalicji PO-PSL przyjęli
nowelizację ustawy o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla ka-
miennego. Za głosowało 240
posłów, przeciw 208, dwóch się
wstrzymało. Przyjęta noweliza-
cja pozwalała na likwidację od 4
do 6 kopalń za pośrednictwem
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
(Jak głosowali posłowie można
sprawdzić na www.sprawdzam-
polityka.pl 

Obradujący w Katowicach
Krajowy Sztab Protestacyjny,
który tworzą  przewodniczący
zarządów regionów i sekretaria-
tów branżowych NSZZ „Soli-
darność” ogłosił na terenie
całego kraju pogotowie straj-
kowe i przygotował scenariusz
działań wspierających protesty
górnicze.

17 stycznia po wielodnio-
wych negocjacjach Między-
związkowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy, repre-
zentujący walczących o miejsca
pracy górników, zawarł z przed-
stawicielami rządu porozumie-
nie kończące protest.

- Porozumienie jest trudne,

ale dobre. Doprowadziliśmy do
tego, że program naprawczy
polskiego górnictwa nie jest za-
grożeniem likwidacji jego dużej
części. Pewnie nie zdarzy się
tak, że kogoś nie będzie boleć,
ale najważniejsze, że utrzyma-
liśmy przy życiu miejsca pracy i
kopalnie, które miały być ska-
zane na szybką likwidację. Teraz
w rękach ludzi, zarządów spółek
i związków zawodowych  jest to,
jak te kopalnie i jak nowa Kom-
pania będzie funkcjonować –
stwierdził szef regionu śląsko-
dąbrowskiej „S” Dominik Ko-
lorz, który był sygnatariuszem
porozumienia. 
b

czy wiesz, że… 
a Rocznie z polskich kopalń
rząd drenuje ponad 7 mld zł.
W latach 2003-2013 górnictwo
wpłaciło do budżetu państwa
aż 100 mld zł!

a W sumie w ciągu ostatnich
25 lat górnictwo odprowadziło
do budżetu państwa około
200 mld zł. W tym samym
czasie do górnictwa wpłynęło
38 mld zł publicznych pienię-
dzy. Więc kto do kogo do-
płaca!?

a Górnictwo to najbardziej
obciążona podatkami branża w
polskiej gospodarce. Spółki
węglowe płacą 23 różne po-
datki i inne opłaty o charakte-
rze podatkowym. Z tego aż 9

obciążeń dotyczy wyłącznie
branży wydobywczej.

a Górnictwo w Polsce jest ob-
łożone najwyższym podatkiem
VAT spośród wszystkich krajów
w Europie i na świecie, gdzie
jeszcze wydobywa się węgiel. U
nas stawka VAT dla górnictwa
to 23%, w Czechach i Hiszpanii
– 21%, w Wielkiej Brytanii -
20%, w Niemczech - 19%, w
Rosji - 15%, a w Australii tylko
14%!

a Politycy opowiadają o wol-
nym rynku i o tym, że Państwo
nie może mieszać się do gospo-
darki. To bzdura. U nas poli-
tycy drenują górnictwo i chcą
zamykać kopalnie, reszta

świata inwestuje w swój prze-
mysł wydobywczy. Najpotęż-
niejsze gospodarki świata
dotują wydobywanie paliw ko-
palnych w swoich krajach
kwotą 88 mld dolarów rocz-
nie. To prawie 320 mld zł.

a Cztery kopalnie, które rząd
chciał zlikwidować, zatrud-
niają 10 tys. ludzi. Ich za-
mknięcie oznaczałoby utratę
pracy dla 30-40 tys. osób., bo
jedno miejsce pracy w ko-
palni generuje 3-4 etatów w
otoczeniu górnictwa, a także
w handlu i usługach. Związki
zawodowe broniąc miejsc
pracy w górnictwie, bronią
także lokalnych przedsiębior-
ców.

a Rocznie spółki węglowe
przelewają setki milionów zł na
konta gmin, w których funk-
cjonują kopalnie. Płacą podatki
eksploatacyjne, podatek od
nieruchomości oraz inne po-
datki, opłaty lokalne. W 2013 r.
było to łącznie 280 mln zł. Do
tego dochodzi kolejne kilkaset
milionów z tytułu podatku CIT
płaconego przez firmy górnicze
i podatku PIT płaconego przez
górników. Z tych pieniędzy
miasta górnicze budują drogi,
chodniki czy place zabaw. Z
tych pieniędzy samorządy
utrzymują szkoły i szpitale. 

„BUM” - Biuletyn Ulotny 
Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego.

w pośpiechu, 
pod osłoną nocy

20 stycznia, podczas spotkania
Międzyzwiązkowego Krajowego
Komitetu Protestacyjno-Straj-
kowego w Katowicach,  szefowie
NSZZ „S” – Piotr Duda, OPZZ –
Jan Guz i  FZZ – Tadeusz
Chwałka zdecydowali o konty-
nuowaniu pogotowia strajko-
wego. Jednocześnie zwrócili się
do premier Ewy Kopacz o rozpo-
częcie rozmów na temat postu-
latów związkowych zgłaszanych
podczas ogólnopolskich protes-
tów w 2013 r. Chodzi o postulaty
dotyczące wieku emerytalnego,
umów śmieciowych i patologii
w agencjach pracy tymczasowej.
Od tych rozmów, które powinny
rozpocząć się do 31 stycznia br.,
uzależnione będą dalsze działa-
nia związków zawodowych. 

Trzy reprezentatywne cen-
trale związkowe powołały
wspólne grupy robocze, których
zadaniem będzie dopracowanie

scenariuszy ewentualnych pro-
testów. 

- Jednak, jeżeli ze strony
rządu będzie wola do negocjacji,
jesteśmy skłonni zawiesić pogo-
towie strajkowe i rozmawiać -
mówił P. Duda podczas konfe-
rencji prasowej zwołanej po po-
siedzeniu Komitetu
Protestacyjnego. - Ważne jest,
aby negocjacje  były prowa-
dzone w duchu dialogu, a nie
dopiero wówczas, gdy dojdzie
do ogromnych protestów spo-
łecznych, tak jak to miało
miejsce na Śląsku w ostatnich
tygodniach.

- Dialog może przybierać
różne formy. Ale jest forma dia-
logu, którą chce uprawiać rząd –
dialog konia i woźnicy, w któ-
rym głównym atrybutem jest
bat. My się na taki dialog nie go-
dzimy - dodał przewodniczący
„S”.

pogotowie strajkowe trwa 
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Komunikat 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział
w Poznaniu, z siedzibą Stary Rynek 51 61-772 Poznań, 
w oparciu o decyzję Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Poznania nr SO-I.5311.7.2014 z dnia 29 stycznia
2014 r., przeprowadziło publiczne dobrowolne zbiórki 
pieniężne w formie zbiórek do puszek kwestarskich   
–   w  terminie od 15 lutego 2014 r. do 5 stycznia 2015 r.
z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa.

Ogółem zebrano kwotę   

5689,85 zł
słownie złotych: 

pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć 85/100

Ryszard Liminowicz – prezes Towarzystwa
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przeciwko degradacji polskiego rolnictwa

pracowity początek roku 
w Bridgestone
W minionym roku liczebność
członków naszej Organizacji
Zakładowej sukcesywnie
rosła i nadal ma taką tenden-
cję. Na koniec roku, tj. 31
grudnia 2014 w „Solidarno-
ści” zrzeszonych było 503
pracowników – czytamy na
stronie internetowej Organi-

zacji Zakładowej „S” w Brid-
gestone Poznań.

Komisja Zakładowa przy-
gotowuje się do spotkań ne-
gocjacyjnych dotyczących
wzrostu wynagrodzenia. W
czwartek 8 stycznia odbyło
się spotkanie  z wicepreze-
sem Zarządu BSPZ Hiroyuki

Osaki i kierownictwem firmy
w celu omówienia spraw bie-
żących. Ustalono również
terminy spotkań negocjacyj-
nych dotyczących zmian w
regulaminach oraz termin
negocjacji płacowych, które
mają się odbyć w połowie lu-
tego br. 

o płacy polaków w niemczech

Górnicy z Kompanii Węglowej mówią wprost: te odprawy niech sobie rząd 

w rzyć wsadzi. Oni chcą pracy, nie zamierzają nią handlować. Dla nich gorzką

lekcją jest los ich starszych kolegów, którzy w latach 90. wzięli odprawy 

i przegrali życie - podkreśla Jarosław Grzesik, szef górniczej „Solidarności”.

Pochodzę z Polski i pracuję w
Niemczech. Czy istnieje płaca
minimalna dla mnie? Jestem za-
trudniony jako pomoc domowa
w prywatnym gospodarstwie
domowym. Czy obowiązuje
mnie płaca minimalna?  To tylko
przykładowe dwa z wielu pytań,
na które odpowiedzi udziela
ulotka  informacyjna rozdawana
polskim pracownikom w Nie-
mczech. Broszurka była rozda-
wana m.in. 11 stycznia
kierowcom przy autostradzie
A4.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. w
Niemczech obowiązuje usta-
wowa płaca minimalna w wyso-
kości 8,50 euro za godzinę. Do
niemieckiego minimalnego wy-
nagrodzenia i wskazanych praw
pracowniczych uprawnieni są
wszyscy pracownicy bez
względu na narodowość pra-
cownika i narodowość praco-
dawcy. 

Aby pracownicy z Polski i
Czech byli poinformowani o
swoich prawach, DGB Region
Saksonia w ramach EURES-Tri-
Regio wydała broszurę w języku
polskim, niemieckim i czeskim.
Ulotki zawierają informację o
minimalnym wynagrodzeniu
należnym pracownikom w po-
szczególnych grupach zawodo-
wych oraz informują o innych
prawach pracowniczych obo-
wiązujących w Niemczech.

- Płaca minimalna obowią-
zuje w Niemczech wszystkich
zatrudnionych, niezależnie od
tego, skąd pochodzą – tłumaczy
wiceprzewodniczący DGB Sa-

ksonia Markus Schlimbach. -
Ale oczywiście istnieją reguły,
które muszą znać także polscy i
czescy pracownicy. Na przykład
jest kilka branż z rozbieżnymi
regulacjami, jak praca tymcza-
sowa, budownictwo czy branża
opieki. I oczywiście ważne jest,
by w przypadku płacy godzino-
wej dokładnie zapisywać czas
pracy. Takie wskazówki znaleźć
można w broszurach, a dla nas
ważne jest, by pracownicy z Pol-
ski i Czech nie byli gorzej trak-
towani – wyjaśnia.  

- Musimy informować pol-
skich pracowników dojeżdżają-
cych do pracy do Niemiec na
temat ich praw, aby nie zarabiali
mniej niż im przysługuje. Tylko
ten, kto zna swoje prawa, może
domagać się ich przestrzegania
- dodaje przewodniczący Re-

gionu Jeleniogórskiego NSZZ
„Solidarność“ Franciszek
Kopeć.

W związku wydaniem ulotek
Region Jeleniogórski NSZZ „So-
lidarność” i przedstawiciele nie-
mieckiej centrali związkowej
DGB Saksonia organizowali
wspólnie akcję informacyjną ad-
resowaną do obywateli pol-
skich, pracujących na terenie
Niemiec, w tym do kierowców
firm polskich przewożących to-
wary w Niemczech. 

Akcja informacyjna odbyła 11
stycznia 2015 r. przy autostra-
dzie A4, na terenie Polski, na
ostatnim miejscu obsługi po-
dróżnych przed granicą. 

Broszurę w formie drukowa-
nej można zamówić w DGB Re-
gion Saksonia
anna.bernstorf@dgb.de   

- Starsi pamiętają, a młodsi
wiele słyszeli o reformie pol-
skiego górnictwa z końca lat
90. W nią też wpisywał się
program dobrowolnych
odejść. Wtedy wielu górników
przyjęło go z entuzjazmem.
Wkrótce okazało się, że dla
większości z nich, odejścia za
odprawą miały fatalne skutki.
Nie mieli planu, jak te pienią-
dze zainwestować. Finanse ro-
zeszły się w bardzo krótkim
czasie, a oni popadli w ruinę -
dodaje Grzesik.

To nie była wygrana 
na loterii
W latach 1998-2002, przy
okazji realizowanej przez rząd
AWS reformy górnictwa, z ko-
palniami dobrowolnie rozstało
się 103 tys. osób. Poszli na
emerytury lub skorzystali z
różnych form opracowanego
przez rządzących pakietu  so-
cjalnego. Z odpraw w wysoko-
ści 50 tys. zł skorzystało wtedy
67 tys. pracowników kopalń,
którzy podpisali zobowiąza-
nia, że do branży nie będą
mieli już powrotu. Zamknięto
wówczas 23 kopalnie na
Śląsku oraz w Zagłębiu Dąb-
rowskim i drastycznie zmniej-
szono poziom zatrudnienia w
górnictwie. Celem odpraw
było ograniczenie społecznych
kosztów tych cięć. W założe-
niach ówczesnego rządu miały
one służyć pobudzeniu przed-
siębiorczości wśród górników
odchodzących z kopalń. Już
wkrótce okazało się, że bardzo
wielu z nich nie poradziło
sobie z tym wyzwaniem.

Na wypłatę odpraw rząd po-
życzył blisko 2 mld zł z Banku
Światowego. Większość tych
pieniędzy została zwyczajnie
przejedzona. - Górnikom wy-
dawało się, że te 50 tys. zł to
wygrana na loterii, a tak na-
prawdę to były ochłapy, od

których trzeba było odprowa-
dzić podatek. Znałem wielu
chłopaków, którzy je wzięli,
ale nie przypominam sobie,
żeby któryś z nich zbijał dziś
kokosy. Ci ludzie, najczęściej
mierzyli się z trwałym bezro-
bociem i osobistymi trage-
diami. Przez lata szukali pracy
i „szli w Polskę”. Kilku górni-
ków z naszej kopalni popełniło
samobójstwo. Jeśli się udało, to
tylko bardzo wąskiej grupie
osób - mówi Waldemar So-
pata, przewodniczący „Soli-
darności” w Zakładzie
Górniczym „Sobieski” w Ja-
worznie, wcześniej pracownik
wygaszonej już kopalni Ja-
worzno.

Jak potoczyły się
ich losy?
W nielicznej grupie górników,
którym się udało, jest Robert
Żuchowicz, szef Związku w
zlikwidowanej kopalni „Paryż”
w Dąbrowie Górniczej. Obec-
nie prowadzi niewielką działal-
ność gospodarczą. Pan Robert
przyznaje jednak, że nie zna
ani jednej osoby, której życie
potoczyło się normalnie po
odejściu z kopalni. - Dziś bar-
dzo wielu z tych górników już
nie żyje. Gdy skończyły się pie-
niądze, popadali w depresję, w
alkoholizm. Wielu z nich pró-
bowało sił w małym biznesie.
Po roku, góra dwóch latach
plajtowali. Skończyła się kasa i
waliło im się całe życie, rów-
nież rodzinne. Forsa najczę-
ściej rozchodziła się na
samochody, telewizory i futra
dla żon. Ale byli też tacy, któ-
rzy po prostu przegrali je w ka-
synach, przepijali. Gdy
dopadło ich bankructwo,
sprzedawali mieszkania lub co
gorsza byli z nich eksmitowani.
Wracali w swoje rodzinne
strony i ślad po nich ginął -
opowiada Robert Żuchowicz.

Z życiem po odejściu z ko-
palni nie poradził sobie
szwagier pani Anny (na pro-
śbę rozmówczyni nie ujaw-
niamy nazwiska). -
Wydawało mu się, że Pana
Boga za pięty złapał. Jeździł
w swoje rodzinne strony pod
Szczecin, chciał tam kupo-
wać ziemię, otwierać biznesy.
Koledzy wyłudzali od niego
pieniądze, niby na łapówki
dla ludzi, którzy rzekomo
mieli mu pomóc w ich roz-
kręceniu. Zaczął pić na po-
tęgę. Stracił pieniądze i
rodzinę, mieszkał na ulicy.

Po trzech latach zapił się na
śmierć - opowiada pani Ania.

Bardzo żałowali 
swych decyzji
Wielu górników, którzy w la-
tach 90. odeszli z pracy, po
nieudanych próbach otwiera-
nia własnych biznesów i po-
szukiwania pracy poza
górnictwem, mimo podpisa-
nego zobowiązania, próbo-
wało wrócić do kopalń. -
Bardzo żałowali swoich de-
cyzji - przyznaje Waldemar
Sopata.

Marek Kempski, wojewoda
śląski w latach 1998-2000,
wskazuje, że dziś pracownicy
KW wyciągają właściwe wnio-
ski z doświadczeń górników z
przełomu wieków. - Rząd już
nie skusi ich odprawami, bo
oni dobrze wiedzą, jakie dziś
są realia rynku pracy i biznesu.
Ich odejścia na pewno nie na-
prawią dramatycznej sytuacji
spółki. Odprawy tylko zlikwi-
dują miejsca pracy w górnic-
twie. Tego nie zrównoważy
24-krotność wypłaty ani spe-
cjalna strefa ekonomiczna, bo
proces jej tworzenia trwa la-
tami - uważa Kempski.

Beata Gajdziszewska
www.solidarnosckatowice.pl

skusili się 
na odprawy, 
przegrali życie

Kilkuset rolników  z całej Wiel-
kopolski zjechało w czwartek
22 stycznia przed Urząd Woje-
wódzki w Poznaniu. Protesto-
wali przeciwko wyprzedaży
polskiej ziemi, spadającym
cenom skupu płodów rolnych i
trzody oraz budowie kopalń
odkrywkowych węgla brunat-
nego na terenach uprawnych w
powiecie gostyńskim (w rejo-
nie Krobii i Ponieca). 

Domagali się również utrzy-
mania Zespołu Szkół Rolni-
czych w Grzybnie, której grozi
likwidacja.

Szczególne obawy rolników

o stan rodzimego rolnictwa
budzi polityka polskiego rządu
w kontekście wchodzącego w
przyszłym roku prawa swo-
bodnego obrotu ziemią i sprze-
daży gruntów obcokrajowcom.

Protestujący wyrazili rów-
nież poparcie dla górników
walczących o utrzymanie ko-
palń. 

- Nie chcemy, aby majątek
narodowy Polaków został roz-
sprzedany. Zależy nam, aby
Polacy mogli sami być gospo-
darzami w swoim kraju -
mówił Wieńczysław Nowacki z
Ogólnopolskiego Komitetu

Protestacyjnego w Obronie
Polskiej Ziemi.

Rolnicy złożyli na ręce woje-
wody wielkopolskiego petycję
do premier Ewy Kopacz i prezy-
denta Bronisława Komorow-
skiego. 

W manifestacji – zorganizo-
wanej przez   NSZZ RI „Soli-
darność” Związek Zawodowy
Rolników „Samoobrona”,
Stronnictwo Ludowe „Ojco-
wizna” oraz Komitet Obrony
Polskiej Ziemi „Placówka” –
wziął udział przewodniczący
wielkopolskiej „Solidarności”
Jarosław Lange. b


