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W
spólne dzia-
łania na rzecz 
p o p r a w y 
warunków 
funkcjono-

wania przedsiębiorstw w Pol-
sce oraz poprawy warunków 
pracy i płac pracowników – to 
najważniejsze cele porozumie-
nia partnerskiego, podpisanego 
26 lutego pomiędzy śląsko-
dąbrowską Solidarnością i 
Federacją Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, zrzeszająca 
blisko 8 tys. przedsiębiorców i 
stowarzyszeń pracodawców.

Tezy porozumienia
W obszarze dotyczącym wa-
runków pracy i płacy polskich 
pracowników strony zobowią-
zały się do współpracy na rzecz 
wprowadzenia klauzuli regu-
lującej i dokładnie określającej 
wzrost świadczeń pracowników 
w stosunku do wzrostu wskaźni-
ka PKB na głowę mieszkańca w 
Polsce. W obszarze związanym 
z warunkami funkcjonowania 
przedsiębiorstw będą współpra-
cować na rzecz wprowadzenia 
zmian w prawie zmierzających 
do zmniejszenia obciążeń po-
datkowych oraz uproszczenia 
przepisów podatkowych z za-
chowaniem formuły, że zasady 
naliczania podatku muszą być 
jasne i czytelne dla każdego 
podatnika. Domagają się także 

wprowadzenia zasady, że w 
przypadku niejasności prze-
pisów prawo zawsze będzie 
interpretowane na korzyść 
obywatela. Sygnatariusze zobo-
wiązali się też do wzajemnego 
popierania wszelkich inicjatyw 
społeczno-politycznych, których 
celem będzie naprawa systemu 
polityczno-gospodarczego w 
Polsce, łącznie ze zmianą or-
dynacji wyborczej.

Wspólne problemy 
Przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności Domi-
nik Kolorz podkreślił, że do tej 
pory organizacje związkowe, 
pracodawcy i inne środowi-
ska działały osobno w ramach 
swoich interesów. Jego zdaniem 
porozumienie łamie stereotyp 
mówiący o tym, że interesy pra-
cowników i pracodawców są z 
gruntu sprzeczne. – Tu nie ma 

sprzeczności, ponieważ sytuacja 
zarówno pracobiorców, których 
reprezentujemy jako związek za-
wodowy, jak i przedsiębiorców, 
szczególnie z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, jest 
katastrofalna – powiedział szef 
śląsko-dąbrowskiej „S”. Zazna-
czył, że intencją porozumienia 
jest doprowadzenie do zmiany 
systemu gospodarczego w Pol-
sce, a w przyszłości także poli-

tycznego, poprzez zmiany w 
ordynacji wyborczej. – Jesteśmy 
przekonani, że nasza współpra-
ca otworzy, i pracownikom, i 
przedsiębiorcom możliwość 
lepszego funkcjonowania – 
dodał Dominik Kolorz.

Zmiany w systemie
O trudnej sytuacji, w jakiej znaj-
dują się pracodawcy z sektora 
małych i średnich przedsię-
biorstw, mówili też przedsta-
wiciele Federacji MŚP. – Polska 
jest dzisiaj w opłakanym stanie 
gospodarczym. Ludzie pracy 
i Solidarność mają takie same 
problemy jak mały i średni bi-
znes – mówił Jacek Kozłowski 
z Federacji MŚP. Podkreślił, że 
przedsiębiorcy reprezentujący 
małe i średnie fi rmy nie zamie-
rzają uchylać się od płacenia 
podatków. – My chcemy tylko 
wiedzieć, w jaki sposób te po-
datki mamy odprowadzać. 
A dzisiaj mamy tysiące pułapek 
w prawie stworzonym przez 
polski parlament i minister-

stwo fi nansów, które zagrażają 
polskim przedsiębiorcom – 
powiedział Jacek Kozłowski. 
Zdaniem małych i średnich 
przedsiębiorców wpływ na 
prawo podatkowe mają duże 
fi rmy i korporacje zagraniczne, 
które próbują wejść na polski 
rynek. – To jest nieporozumie-
nie, że przedsiębiorstwa, które 
funkcjonują w specjalnych stre-
fach ekonomicznych i wielkie 
sieci wielkopowierzchniowe, 
na skutek wadliwego prawa, 
nie płacą w Polsce podatków. 
Związek jest na etapie fi naliza-
cji pakietu propozycji zmian w 
prawie podatkowym – dodał 
Dominik Kolorz.

Otwarta formuła
Szef śląsko-dąbrowskiej „S” 
zaznaczył, że porozumienie 
ma otwartą formułę. Przy-
stępować do niego będą inne 
organizacje związkowe, or-
ganizacje  pracodawców i 
stowarzyszenia społeczne. 
W konferencji prasowej po 
podpisaniu porozumienia 
obok przedstawicieli śląsko
-dąbrowskiej Solidarności i 
Federacji MSP uczestniczył też 
Paweł Kukiz muzyk i społecz-
nik, lider ruchu Zmieleni.pl. 
Ten ruch będzie kolejnym 
stowarzyszeniem, które przy-
stąpi do porozumienia. 

AGNIESZKA KONIECZNY

Sygnatariusze zobowiązali się m.in. do wzajemnego popierania wszelkich inicjatyw, których celem będzie
naprawa systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, łącznie ze zmianą ordynacji wyborczej.

Porozumienie ma 
otwartą formułę. 
Przystępować do niego 
będą inne związki, 
organizacje  pracodawców
i stowarzyszenia społeczne.

Pracodawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mają takie same problemy jak pracownicy w Polsce. 
Wspólnie chcą doprowadzić do zmiany systemu polityczno-gospodarczego w Polsce, z korzyścią dla obu stron.

Pracownicy razem z pracodawcami

Reklama

Foto: TŚD
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T
en felieton nie będzie o Ukrainie. Bę-
dzie o narciarstwie alpejskim. Kilka dni 
temu, jeszcze w trakcie olimpiady w 

Soczi, udałem się do zakładu fryzjerskiego 
w celu wiadomym. Zakład mieszczący się 
niedaleko betonowego klocka, w którym 
mieszkam, to przybytek w starym PRL-
owskim stylu. Dwa wejścia, jedno dla chło-
pów, drugie dla bab. Nad dwoma wejścia-
mi niewieścia głowa namalowana w stylu 
rokokoko i napis „fryzjer damsko-męski”. 
Nazwy nie podam, że by nie było kryptore-
klamy. Ład i porządek. Żadnej koedukacji, 
żadnego mieszania kobiecych balejaży czy 
innego degażowania z prostym męskim 
strzyżeniem na „w miarę krótko”, „żeby na 
jakieś dwa miesiące wystarczyło”.

W moim ulubionym zakładzie fryzjer-
skim zawsze panuje ożywiona dyskusja. 
Fryzjer, starszy jegomość, będący z więk-
szością klientów na ty, chętnie gawędzi 
z klientami o pogodzie, o drożyźnie w 
sklepach, o tym, że mu syn do Londynu 
wyjechał, a córka do Irlandii – generalnie 
o życiu. Ostatnio było inaczej. Wszyscy 
na bieżąco komentowali rozgrywającą 
się właśnie na ekranie zawieszonego na 
ścianie telewizora olimpijską rywalizację 
pań w slalomie gigancie. Gdy jakiejś za-
wodnicze poszło nieźle, wyjaśniali sobie 
wzajemnie, powtarzając słowo w słowo za 
komentatorami, że znakomicie „jechała na 
krawędziach nart” i świetnie „łapała pręd-
kość w pierwszej części przejazdu”. Gdy 
nasza reprezentantka nie ukończyła podej-
ścia, od razu rozszyfrowali, że to przez złą 
mieszankę wosku i fatalnie przygotowaną 
trasę. Oczywiście dyskutanci, podobnie jak 
ja - słuchacz, nie mieli zielonego pojęcia o 
o narciarstwie i stawiam dolary przeciwko 
orzechom, że jakąkolwiek styczność ze 
slalomem gigantem mają wyłącznie raz 
na 4 lata, podczas igrzysk olimpijskich. 
To jednak w niczym nie przeszkadzało 
domorosłym znawcom tematu mądrzyć 

się przez dobre pół godziny, a pewnie i 
dłużej. Nie wiem, gdyż pozbywszy się 
nadmiaru czupryny, uregulowałem ra-
chunek i poszedłem do domu. 

Nigdy nie rozumiałem, skąd bierze się 
w ludziach ta niepohamowana potrze-
ba nieustannego mądrzenia się zawsze i 
wszędzie. Na każdy temat i przy każdej 
sposobności. Serwowania prostych recept 
na skomplikowane problemy i ciągłego 
udowadniania, że to właśnie moja racja 
jest racją najmojszą. Pół biedy, gdy robią 
to klienci osiedlowego fryzjera, warzyw-
niaka, pasażerowie tramwaju, niezliczeni 
blogerzy czy miłośnicy internetowych 
forów. Marnują swój własny czas i za-
zwyczaj nikomu nie szkodzą. 

O wiele gorzej, gdy w sprawach naprawdę 
ważnych zaczynają się mądrzyć politycy. 
Tylko po to, aby choć na chwilę pokazać 
gębę na szklanym ekranie i podlansować 
się przy nośnym społecznie temacie. Na 
szczęście, gdy któryś przegnie, dostaje po 
łapach, jak Jacek Kurski fotografujący się 
na majdanowej barykadzie z miną rewo-
lucjonisty prosto ze sklepu „wszystko po 
5 zł” lub Julia Pitera głosząca mądrości o 
braku kultury jedzenia śniadań wśród bied-
nych dzieci. Niestety większość mądrzy się 
zupełnie bezkarnie. Chętnie wypowiada 
się na każdy temat, bo przecież komentują 
wszyscy. Im komentarz „mocniejszy”, tym 
lepiej. Większa szansa, że puszczą. Nieba-
wem wybory, więc każda sekunda czasu 
antenowego jest na wagę złota.

Ten felieton nie był o Ukrainie. Nie je-
stem politykiem, nie muszę się mądrzyć. 
Wiem tylko jedno. Chcesz pomóc Ukraiń-
com, to pomóż. Nie chcesz, nie pomagaj. 
Ale nie mądrz się i nie lansuj, bo to może 
tylko zaszkodzić. 

TRZECI Z CZWARTĄ:)

CHODZI O TO zwłaszcza...

Nigdy nie rozumiałem, skąd 
bierze się w ludziach ta 
niepohamowana potrzeba 
nieustannego mądrzenia 
się zawsze i wszędzie.

LICZBA tygodnia

13 zł
o tyle w tym roku wzrośnie najniższa 
emerytura. Średnia emerytura, która w III 
kwartale ubiegłego roku wynosiła 1983 zł, 
będzie wyższa o 32 zł.
W 2014 roku renty i emerytury wzrosną 
zaledwie o 1,6 proc. Procentowo jest to 
najniższa waloryzacja tych świadczeń od 2002 
roku, kiedy to wyniosła 0,5 proc. W zeszłym 
roku renty i emerytury wzrosły o 4 proc.
Tegoroczny wskaźnik waloryzacji jest 
niższy od prognoz zapisanych w ustawie 
budżetowej na 2014 rok. Rząd szacował, 
że wyniesie on 2,14 proc. Ekonomiści 
podkreślają, że na wysokość waloryzacji 
wpływ miała niska infl acja, która w 
gospodarstwach emerytów i rencistów 
wyniosła 1,1 proc. Rząd prognozował,
że wyniesie ona 1,9 proc.
Zrewaloryzowane renty i emerytury ZUS 
zacznie wypłacać od marca. Emerytów, 
zwłaszcza tych, którzy mają najniższe 
świadczenia i z trudem wiążą koniec z 
końcem, oszczędzając m.in. na lekach, 
zapewnienia o niskiej infl acji na pewno
nie przekonają.
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Rozlicz PIT z Fundacją
» DOBRA WIADOMOŚĆ DLA WSZYSTKICH OSÓB, które 
chciałyby wesprzeć Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Mło-
dzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy, 
przekazując na jej konto 1 proc. podatku. Na stronie interne-
towej tej instytucji: www.fundacja-kolosy.org.pl zamieszczony 
został program e-pity, który umożliwia bezpłatne rozliczenie 
PIT-ów i przekazanie 1 proc. podatku Fundacji.
Kierownik Biura Fundacji Wioletta Sznapka zapewnia, że sko-
rzystanie z programu jest w pełni bezpieczne, nie wiąże się 
z żadnym ryzykiem. – Jest to program, który został przygo-
towany specjalnie dla instytucji pożytku publicznego. Mamy 
nadzieję, że umieszczając program na naszej stronie interne-
towej, zachęcimy jeszcze więcej osób do tego, żeby wspar-
ły nasze działania. Pieniądze, które zbierzemy w ten sposób, 
przeznaczymy na dofi nansowanie letniego wypoczynku dzieci 
i młodzieży – podkreśla Wioletta Sznapka. 
Żeby rozliczyć PIT i przekazać 1 proc. Fundacji na Rzecz 
Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy wystarczy wejść na stronę Fundacji, a na-
stępnie uruchomić program: e-pity on line. Po kliknięciu na 
ten przycisk pojawi się program, który pomoże nam popraw-
nie rozliczyć się z fi skusem.

Były stałe umowy, będą śmieciówki
» SOLIDARNOŚĆ ZE SZPITALA POWIATOWEGO w Czela-
dzi alarmuje, że pracownice spółki Hospital Serwis świadczą-
cej w placówce usługi sprzątające, zmuszane są do zmiany 
warunków zatrudnienia. – Pracownice nakłaniane są przez 
przełożonych do odręcznego pisania podań o zmianę warun-
ków zatrudnienia. Z obowiązujących do tej pory umów na czas 
nieokreślony zostawia im się tylko 1/2 lub 1/3 etatu. Tak okro-
jony etat uzupełniany jest o umowę śmieciową. Najgorsze, że 
to wszystko odbywa się na zasadzie wymuszania. W przypadku 
odmowy straszy się je m.in. przeniesieniem do pracy w placów-
kach w innych miastach – mówi Hanna Szotowska, przewodni-
cząca Solidarności w czeladzkim szpitalu. 
Szotowska informuje, że od 1 marca fi rma Hospital Serwis
zamierza zatrudniać pracownice wyłącznie na umowy 
– zlecenia. Większość z nich już pracuje tam na śmieciówkach. 
Problem stanowi dziesięć pracownic ze stałym zatrudnieniem, 
które sześć lat temu zostały przejęte przez Hospital Serwis, po 
wygranym przez fi rmę przetargu na usługi sprzątające w cze-
ladzkim szpitalu. – Dla tych kobiet umowy na czas nieokreślony 
były bardzo ważne. To była gwarancja, że mają odprowadzane 
składki do ZUS, że nikt ich z dnia na dzień nie może wyrzucić z 
pracy. Będziemy ich bronić, bo to członkinie naszego związku – 
zapowiada Hanna Szotowska. 

BG

WIEŚCI z kraju

Wolna amerykanka na kolei
Czy kolej w Polsce to obecnie sprawna sieć 
transportowa, czy raczej fi rma niestabilna 
i niepewna?

– Polska kolej mogłaby tworzyć pewny 
i stabilny rynek przewozowy, gdyby tak 
jak kiedyś, zarządzali nią kolejarze. Dziś 
osoby z kolejarskim doświadczeniem są 
zwalniane. Ich miejsca zajmują nieodpo-
wiedzialni ludzie spoza branży. Kolej opa-
nowana została przez bankowców, a oni 
nie radzą  sobie z zarządzaniem w naszej 
branży. Wynajmują fi rmy consultingowe i 
doradcze, które uczą, jak kierować kolejami 
i prowadzą szkolenia w drogich hotelach. 
Na to poszły już potężne pieniądze. Naj-
lepszym przykładem są PKP Polskie Linie 
Kolejowe, gdzie restrukturyzacja trwa ciągle 
i nigdy nie zostało określone, jak właściwie 
ta spółka ma się zmieniać. Kiedyś jej zarząd 
liczył 4 osoby, teraz ma 7 członków, w więk-
szości nie z naszej branży. W centrali PLK 
stworzono wiele nowych działów. Tylko 
od stycznia do października 2013 roku za-
trudniono w nich ponad 300 osób. Takie 
potężne molochy tworzone są w centralach 
wszystkich spółek kolejowych. A przerost 
zatrudnienia „na górze” nigdy nie służy 
rozwojowi fi rm.

Jak to, co dzieje się w centralach, prze-
kłada się na realizację inwestycji na kolei 
i funkcjonowanie poszczególnych prze-
woźników?

– Inwestycje nigdy przyśpieszą, bo każda 
realizowana ze środków unijnych wymaga 
wkładu własnego. Wielu z nich nie uda się 
wykonać, bo pieniądze są przejadane. A 
wśród przewoźników panuje wolna ame-
rykanka. Jedna spółka podbiera pasażerów 
drugiej. W ten sposób połączenia stają się 
nieekonomiczne. To przede wszystkim 
walka pomiędzy Przewozami Regional-
nymi a Intercity. Większość spółek nie ma 
też odpowiedniej oferty przewozowej, co 
skutkuje redukcją połączeń i rezygnacją 
pasażerów z transportu kolejowego. Ta 
podjazdowa wojna pomiędzy spółkami 
w prostej linii prowadzi do ich likwidacji, 

a to skutkuje zwolnieniami szeregowych 
pracowników.
Która spółka jako pierwsza może nie prze-
trwać na rynku? 

– W szczególnie trudnej sytuacji są pra-
cownicy Przewozów Regionalnych, bo nie 
dość, że w całej Polsce jak grzyby po deszczu 
mnożą się konkurencyjne spółki regionalne, 
należące do urzędów marszałkowskich, to 
jeszcze samorządy żądają od fi rmy spłaty 
jej zobowiązań. Z tych powodów zakłady 
należące do Przewozów Regionalnych będą 
padały. Tam już szykuje się sporo zwolnień. 
W samej Małopolsce pracę straci około 250 
pracowników. Blisko 200 osób zostanie zwol-
nionych w województwie pomorskim. Ale 
wiemy też, że spora redukcja zatrudnienia 
obejmie szeregowych pracowników pozo-
stałych spółek kolejowych. O wszystkich 
będziemy walczyć.
Czy ich zwolnienia są uzasadniane?

– Raport Najwyższej Izby Kontroli jasno 
stwierdza, że zatrudnienie na kolei należy 
zwiększyć, zwłaszcza w zespołach utrzyma-
nia infrastruktury kolejowej. Ale również 
wielu innych obszarach branży poziom 
zatrudnienia jest niewystarczający. 

BG

Kolej opanowana została 
przez bankowców, a 
oni nie radzą sobie z 
zarządzaniem branżą.

CZTERY pytania
Stanisław Kokot, rzecznik prasowy
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność
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S
łyszałem ostatnio w 
reklamach, że w Lidlu 
jest tydzień azjaty-
cki. Nie tylko tydzień. 
W Lidlu jest cały rok 

azjatycki, niedługo może bę-
dzie afrykański, bo tak się 
traktuje tu pracowników. Albo 
zarząd Lidl Polska dostosuje 
się do prawa w naszym kraju, 
albo niech wraca do Niemiec 
– powiedział przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda pod-
czas akcji protestacyjnej przed 
jednym ze sklepów sieci w 
Katowicach. 

 Dominik Kolorz, przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zwrócił uwagę, 
że w Niemczech, skąd Lidl się 
wywodzi, nikt nie ośmieliłby 
się tak traktować pracow-
ników i zwalniać działaczy 
związkowych. – Dlaczego 
szefowie Lidla w Niemczech 
prawa przestrzegają, a Polskę 
traktują jak afrykańską ko-
lonię? Nie może być tak, że 
traktujecie nas Polaków, pra-
cowników, związkowców jak 
niewolników, że prawo macie 
gdzieś – mówił szef śląsko-
dąbrowskiej „S”. 

 – Chciałbym zaapelować 
do zarządu Lidla w Polsce, aby 
się opamiętali. Jeszcze jest czas 
na rozmowy, ale warunkiem 

jest to, aby związek zawodowy 
Solidarność, który powstał w 
Lidlu, nie był dyskryminowany, 
aby mógł swobodnie działać. 
Jednak jeżeli chcecie wojny, 
my jesteśmy na nią przygoto-
wani i albo się dostosujecie do 
prawa w naszym kraju, albo 
wracajcie do Niemiec – dodał 
Piotr Duda. 

W pikiecie w Katowicach 
obok Piotra Dudy i Domini-
ka Kolorza uczestniczyła też 
przewodnicząca Solidarności 
w Lidl Polska Justyna Chrapo-
wicz. Tłumaczyła, że związek 
w Lidlu nie domaga się rzeczy 
niemożliwych, tylko elemen-
tarnego szacunku wobec pra-
cowników i przestrzegania 
praw pracowniczych. – Pra-
codawca dba tylko o swoje 
zyski, nie patrząc na to, że 
my, jako pracownicy, wypra-
cowujemy im te zyski – mó-
wiła przewodnicząca.

Jednym z najważniejszych 
postulatów „S” z Lidla jest 
zmniejszenie obciążenia pracą 
oraz poprawa warunków pracy 
zatrudnionych w sklepach i 

centrach dystrybucyjnych. – 
Kasjerka w Lidlu musi w ciągu 
godziny zeskanować 1800 
produktów, taka jest norma 
efektywnościowa, z której 

kasjerki są rozliczane. Prawie 
połowa pracowników nie ma 
stałej umowy o pracę, znaczna 
część jest zatrudniona na nie-
pełny etat. Obroty sieci rosną 

z roku na rok, a pracowników 
jest coraz mniej. W niektó-
rych sklepach zatrudnienie 
w ciągu kilku ostatnich lat 
zostało zmniejszone o jedną 
trzecią – wyliczał Alfred Buja-
ra, przewodniczący handlowej 
Solidarności.

 Konfl ikt w sieci Lidl trwa 
od wielu miesięcy. Pracow-
nicy domagają się poprawy 
warunków pracy oraz posza-
nowania praw pracowniczych 
i związkowych. W grudniu 
2013 roku kierownictwo Lidla 
dyscyplinarnie zwolniło prze-
wodniczącą i wiceprzewodni-
czącego zakładowej organi-
zacji Solidarności w tej sieci 
marketów, zarzucając im m.in. 
organizację nielegalnych akcji 
protestacyjnych. Stało się to 
bezpośrednim powodem ogło-
szenia ogólnopolskiej akcji. 
Komisja Krajowa NSZZ Soli-
darność zaapelowała do człon-
ków i sympatyków związku 
o powstrzymanie się od ro-
bienia zakupów w sklepach 
Lidla do końca lutego. Liderzy 
związku zapowiedzieli, że jeśli 
prowadzona w lutym akcja 
protestacyjna nie doprowadzi 
do zmiany postawy zarządu 
Lidl Polska, protest zostanie 
zaostrzony.

 NY, KAR

21 lutego przed Lidlami w całym kraju członkowie Solidarności organizowali pikiety i rozdawali klientom 
ulotki informujące m.in. o trudnych warunkach pracy i łamaniu praw pracowniczych i związkowych osób 
zatrudnionych w tej sieci dyskontów. Żądali też przywrócenia zwolnionych z pracy liderów zakładowej „S” w Lidlu. 

Polska to nie jest kolonia

Związek w Lidlu nie domaga się rzeczy niemożliwych, tylko elementarnego szacunku wobec pracowników i 
przestrzegania praw pracowniczych – podkreślała przewodnicząca Solidarności w tej sieci Justyna Chrapowicz

Albo zarząd Lidl 
Polska dostosuje się 
do prawa w naszym 
kraju, albo niech 
wraca do Niemiec 
– mówił szef „S”
Piotr Duda.

Resort nie ma dla nas żad-
nych konkretnych propozycji. 
Jesteśmy zmuszeni do zaost-
rzenia akcji protestacyjnej 
– powiedziała Edyta Odyjas, 
przewodnicząca Solidarności 
pracowników sądownictwa po 
spotkaniu z przedstawicielami 
kierownictwa Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

Tematem rozmów były 
m.in. waloryzacja zamrożo-
nych od lat wynagrodzeń 
oraz usunięcie dysproporcji 
płacowych w sądach. – Na 
propozycję, aby ustanowić 
minimalne wynagrodzenie 
w jednostkach wymiaru spra-
wiedliwości na poziomie 2 tys. 
zł brutto, odpowiedziano nam, 
że oprócz kwoty wyjściowej 
1680 zł brutto, czyli ustawo-
wej płacy minimalnej, resort 
nie ma nic do zaoferowania. 
To najlepiej oddaje przebieg 
całego spotkania. Po raz kolej-
ny usłyszeliśmy, że minister-
stwo nie ma na nic środków 
i nic nie może zrobić – mówi 
przewodnicząca.

5 marca w Łodzi rozpocznie 
się zjazd Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność Pracowników Są-
downictwa. Podczas obrad 

związkowcy mają podjąć decy-
zję o formie i dacie kolejnych 
ogólnopolskich protestów. 
– Będą to akcje prowadzone 
zarówno w sądach w całej 
Polsce, jak i przed siedzibą 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
– zaznacza Edyta Odyjas.

Sądownicza Solidarność 
zapowiada również rozpo-
częcie prac nad projektem 
ponadzakładowego układu 

zbiorowego pracy w sądach. 
Jak tłumaczy Waldemar Urba-
nowicz, wiceprzewodniczący 
sądowniczej „S”, układ po-
zwoliłby w sposób systemowy 
rozwiązać wiele problemów, 
pracowników sądownictwa, 
które dzisiaj muszą być regu-
lowane za pomocą ustaw bądź 
rozporządzeń wykonawczych. 
– W przypadku pracowników 
sądownictwa taki układ może 

zawrzeć z organizacjami związ-
kowymi wyłącznie Minister 
Sprawiedliwości. Gdy zgłosimy 
w ministerstwie chęć rozpo-
częcia pracy nad PUZP pan 
minister będzie zobligowany 
do prowadzenia negocjacji, 
czy chociażby udostępnienia 
nam dokumentów, o które 
zawnioskujemy – podkreśla 
Waldemar Urbanowicz.

W styczniu pracownicy 
sądów rozpoczęli akcję „Zrzu-
ta” polegającą na wysyłaniu 
na adres szefa resortu spra-
wiedliwości jednogroszówek. 
Happening stanowi kolejny 
etap ogólnopolskich protestów 
sądowniczej „S”. W grudniu 
ubiegłego roku urzędnicy 
sądowi wysyłali do minister-
stwa ponad 2 tys. pasków ze 
swoimi wynagrodzeniami, we 
wrześniu przed siedzibą resor-
tu przez trzy dni stało namio-
towe miasteczko. Solidarność 
złożyła również skargę do 
Trybunału Konstytucyjnego w 
sprawie prawa do strajku dla 
pracowników sądownictwa. 
Dzisiaj nie mogą oni stosować 
tej formy protestu. Zdaniem 
związkowców zakaz ten jest 
nieuzasadniony. 

ŁK

W najbliższych tygodniach 
powstanie trójstronny ze-
spół z udziałem Ministerstwa 
Gospodarki, pracodawców z 
branży górniczej oraz związ-
ków zawodowych. Zespół 
ma się zająć m.in. opraco-
waniem nowej strategii dla 
branży.

Powołanie zespołu uzgod-
niono podczas spotkania 
przedstawicieli Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność z ministrem go-
spodarki Januszem Piecho-
cińskim. – Obecna strategia 
wygasa w 2015 roku, a już 
dzisiaj ten dokument nie 
przystaje do panujących 
realiów. Zadaniem zespołu 
będzie wypracowanie roz-
wiązań pozwalających po-
prawić fatalną sytuację, w 
jakiej znajduje się branża 
górnicza – mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności. 

Podczas roboczego spot-
kania zorganizowanego w 
siedzibie śląsko-dąbrowskiej 
„S” rozmawiano również o 
zapisach tzw. drugiego pakietu 
klimatyczno-energetycznego, 

zawierającego skrajnie nie-
korzystne zapisy dla polskiej 
gospodarki. – Pan premier 
przedstawił nam zamierze-
nia Ministerstwa Gospodarki 
w sprawie zaostrzenia unij-
nej polityki klimatycznej i 
funkcjonowania przedsię-
biorstw energochłonnych 
przy obecnych regulacjach 
dotyczący emisji tzw. gazów 
cieplarnianych – relacjonuje 
Jarosław Grzesik, podkre-
ślając zarazem, że w tych 
sprawach stanowiska stron 
okazały się zbieżne.

Pierwsze posiedzenie trój-
stronnego zespołu robocze-
go ma odbyć się już za kilka 
tygodni. – Pozytywne jest 
to, że w sprawach dotyczą-
cych przemysłu, o których 
Solidarność mówi od wielu 
miesięcy, resort gospodarki 
zaczyna przyznawać nam 
rację. Tak jest np. w sprawie 
pakietu klimatyczno-ener-
getycznego oraz w kwestii 
zbyt wysokiego opodatko-
wania energii dla polskich 
przedsiębiorstw – zaznacza 
Dominik Kolorz. 

AND

Potrzebna jest nowa 
strategia dla górnictwa

Pracownicy sądów zaostrzą protesty

Tematem rozmów w ministerstwie była m.in. waloryzacja zamrożonych 
od lat wynagrodzeń oraz usunięcie dysproporcji płacowych w sądach

Foto: TŚD
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G
PW to jedna z 
najważniejszych 
fi rm w konurba-
cji górnośląskiej. 
Sprzedaje wodę do 

rejonowych przedsiębiorstw 
wodociągów i kanalizacji, które 
następnie rozprowadzają ją na 
terenie miast województwa 
śląskiego. W ten sposób przed-
siębiorstwo zaopatruje w wodę 
ponad 3 mln mieszkańców re-
gionu. GPW posiada 11 stacji 
uzdatniania wody i zbiorniki 
wodne w Goczałkowicach i 
Kozłowej Górze. – Jeżeli teraz 
dojdzie do obniżenia kapitału 
zakładowego, to za jakiś czas 
może się okazać, że spółka jest 
niedofi nansowana, nie radzi 
sobie i trzeba ją sprywatyzo-
wać – mówi Maria Spilkowska, 
przewodnicząca Solidarności 
w przedsiębiorstwie.

Magdalena Lubina, czło-
nek zarządu spółki z ramie-
nia pracowników podkreśla, 
że pojawiły się dwa warianty 
obniżenia kapitału zakłado-
wego. Każdy z nich wiąże się 
z wyprowadzeniem z przed-
siębiorstwa ogromnych pie-
niędzy. – Właściciel spółki na 
wniosek mniejszościowego 
akcjonariusza chce obniżyć no-
minał akcji. Pierwszy wariant 
zakłada obniżkę o 5 zł, drugi o 
1 zł. Od 2006 roku nominalna 
wartość akcji wynosi 10 zł. Je-
żeli przyjęty zostanie wariant 
pierwszy, to akcjonariuszom 
wypłaconych zostanie ok. 

300 mln zł, jeśli drugi, to ok. 
60 mln zł – podkreśla Magda-
lena Lubina. Większość tych 
pieniędzy trafi  do samorządu 
województwa.

Jej zdaniem przedsiębior-
stwa nie stać na żaden z tych 
wariantów. Przypomina, że 
poprzedni rok fi rma zamknęła 

na minusie. Strata została spo-
wodowana m.in. wplątaniem 
przedsiębiorstwa w transakcje 
finansowe ze spółką Koleje 
Śląskie i firmą Inteko. Gór-
nośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów poręczyło wartą 
20 mln zł transzę obligacji wy-
emitowanych przez Inteko, 

która miała dostarczyć Kolejom 
Śląskim kilka pociągów. 

Obawy pracowników budzi 
także zapowiedź wprowadzenia 
zmian do statutu przedsiębior-
stwa. Zdaniem związkowców ich 
konsekwencją będzie wyelimi-
nowanie przedstawicieli załogi z 
zarządu i Rady Nadzorczej spółki. 

Decyzja o zmianie statutu ma 
zapaść podczas zaplanowanego 
na początek kwietnia Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. – 
Pozbywając się przedstawicieli 
załogi z organów spółki, właś-
ciciel zamknie usta pracowni-
kom. To jest celowe działanie, 
żeby pozbawić nas dostępu do 

informacji i zablokować głosy 
sprzeciwu wobec błędnych 
decyzji organów spółki i decy-
zji właścicielskich. Samorząd 
województwa będzie mógł 
zrobić z tą spółką, co tylko ze-
chce – zaznacza Barbara Jakle-
wicz, przewodnicząca Związku 
Zawodowego Pracowników 
GPW S.A. 

Zdaniem Heleny Piksy z 
Biura Ekonomiczno-Prawnego 
Zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność, 
wykluczenie przedstawicieli 
załogi z organów spółki będzie 
oznaczało pozbawienie pracow-
ników należnych im uprawnień, 
które zostały zagwarantowane 
w ustawie o komercjalizacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych.

25 lutego przedstawiciele 
pracowników fi rmy spotkali 
się z marszałkiem wojewódz-
twa. – Liczymy na to, że pan 
marszałek wycofa się z tych 
niekorzystnych dla przedsię-
biorstwa zmian – podkreślają 
związkowcy.

AGNIESZKA KONIECZNY

Jacek Kamiński, przewodni-
czący Solidarności w świę-
tochłowickim magistracie 
wygrał przed sądem z pra-
codawcą. Sprawa tocząca się 
przed Sądem Rejonowym w 
Chorzowie dotyczyła zwolnie-
nia lekarskiego przewodniczą-
cego, zakwestionowanego w 
sierpniu ubiegłego roku przez 
prezydenta Świętochłowic Da-
wida Kostempskiego. 

Pan Jacek kilka lat temu 
przeszedł chorobę nowo-
tworową i poważną operację 
biodra. – Gdy są duże upały 
noga mi puchnie. Wtedy 
muszę leżeć z nogami w 
górze lub chodzić w specjal-
nych rajstopach uciskowych. 
O pracy nie ma mowy. W 
lecie zeszłego roku w czwar-
tym dniu mojego zwolnienia 
lekarskiego moja przełożona 
spotkała mnie na mieście i na 
tej podstawie pan prezydent 

wystąpił do ZUS o wstrzyma-
nie świadczenia chorobowego. 
19 lutego sąd zmienił decy-
zję ZUS-u i nakazał wypłatę 
zaległych pieniędzy – mówi 
Jacek Kamiński. 

Zdaniem Kamińskiego cała 
sprawa ma ścisły związek z 
jego działalnością związkową. 
Konfl ikt przewodniczącego 
z prezydentem trwa już od 
dłuższego czasu. – Kiedyś 
podczas mojej nieobecności 
w pracy usunięto moje biur-
ko, byłem powiadamiany o 
możliwości dyscyplinarnego 
zwolnienia z pracy i tak dalej. 
Ostatnio w urzędzie powstał 
nowy, konkurencyjny zwią-
zek zawodowy, którego sze-
fem jest osoba kojarzona z 
otoczeniem pana prezydenta 
– wylicza Kamiński. 

Obecnie w świętochłowi-
ckim magistracie trwa spór 
o zaległości wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. 
W styczniu zakładowa Soli-
darność ujawniła, że urząd 
nie zapłacił składek za swo-
ich pracowników na łączną 
kwotę co najmniej 300 tys. 
zł. Sprawa została opisana 
przez regionalne i ogólno-
krajowe media. 

Teraz Solidarność ze świę-
tochłowickiego urzędu czeka 
na odpowiedź ZUS w sprawie 
ewentualnych zaległości w 
opłacaniu składek za pra-
cowników innych placówek 
podlegających samorządo-
wi. – Podejrzewamy, że pan 
prezydent nie odprowadził 
składek również od pracow-
ników oświaty, Powiatowego 
Urzędu Pracy czy MOPS-u. 
W takim przypadku może 
się okazać, że łączna kwota 
zaległości wynosi ok. 2 mln 
zł – podkreśla Kamiński. 

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Związki zawodowe działające w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów sprzeciwiają się planom 
obniżenia kapitału zakładowego spółki. Związkowcy obawiają się, że działania samorządu województwa śląskiego, 
który jest właścicielem 80 proc. akcji fi rmy, otworzą drogę do podziału przedsiębiorstwa lub jego prywatyzacji.

Obawy przed przekształceniami
w górnośląskich wodociągach

Związkowiec wygrywa w sądzie z pracodawcą

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów zaopatruje w wodę ponad 3 mln mieszkańców regionu

Poprzedni rok fi rma 
zamknęła na minusie. 
Strata została 
spowodowana m.in. 
przez transakcje 
fi nansowe ze spółką 
Koleje Śląskie.

Chorzowski sąd nakazał wypłatę zaległych pieniędzy przewodniczącemu

Foto: TŚD
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C
entralne punkty za-
prezentowanego w 
styczniu dokumentu 
pt. „Ramy polityczne 
na okres 2020-2030 

dotyczące klimatu i energii” to 
propozycja redukcji emisji dwu-
tlenku węgla o 40 proc. do roku 
2030 oraz zwiększenie udziału 
energii z odnawialnych źródeł 
w miksie energetycznym do 27 
proc. – Dla polskiej gospodar-
ki z energetyką opartą niemal 
w całości na węglu oznacza to 
niewspółmierny wzrost kosztów 
realizacji polityki klimatycznej. 
Wzrost cen energii w wyniku 
wdrożenia nowych celów re-
dukcyjnych to również utrata 
kilkuset tysięcy miejsc pracy 
w przemyśle i dalsze obniżenie 
jego konkurencyjności – mówi 
Zbigniew Gidziński, ekspert 
Solidarności ds. polityki kli-
matycznej.

Komisja Europejska forsuje 
kontynuację dotychczasowej 
polityki klimatycznej UE bez 
jakiejkolwiek weryfikacji jej 
dotychczasowych skutków. 
W dokumencie zawierającym 
propozycje nowych celów re-
dukcyjnych zabrakło oceny 
rzeczywistych konsekwencji 
społeczno-gospodarczych i 
kosztów realizacji pierwszego 
pakietu klimatycznego, a także 
weryfi kacji skuteczności mecha-
nizmów osłonowych, które miały 
zmniejszyć koszty wdrożenia 
jego zapisów dla biedniejszych 
krajów UE. – Mechanizmy wy-
równujące obciążenia kosztowe 
dla poszczególnych krajów 
kompletnie zawiodły. Z powodu 
wdrożenia pierwszego pakietu 

klimatyczno-energetycznego 
spadła konkurencyjność go-
spodarki całej Unii Europejskiej. 
Mimo tych oczywistych faktów 
KE proponuje pogłębienie szkod-
liwej dotychczasowej polityki. 
Ten pakiet należy zawetować – 
zaznacza Dominik Kolorz, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. 

Ucierpią biedniejsze kraje
Koszty wdrożenia drugiego 
pakietu klimatyczno-energe-
tycznego będą najwyższe dla 
biedniejszych krajów UE. Ko-
misja Europejska przyznaje to 
zupełnie otwarcie. Mimo to w 
nowym pakiecie nie zostały 
przewidziane żadne instrumenty 
ochronne dla gospodarek tych 
państw. – Drugi pakiet uderzy 
nie tylko w przemysł, ale rów-
nież bezpośrednio w gospodar-
stwa domowe, małe fi rmy czy 
ciepłownictwo komunalne. 
Już dzisiaj opłaty za energię to 
ponad 10 proc. budżetu domo-
wego Polaka. Średnia unijna to 
4,5 proc. Dalsza redukcja CO
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spowoduje podniesienie cen 
energii i wzrost procentowego 
udziału kosztów energii w na-

szych budżetach – tłumaczy 
Zbigniew Gidziński. 

Majstrowanie przy ETS
Propozycja Komisji Europej-
skiej zawiera też inny bardzo 
niebezpieczny element. KE chce 
znacznie zwiększyć możliwości 
administracyjnego ingerowania 
w rynek handlu uprawnieniami 
do emisji CO

2
. Zgodnie z zapisami 

pierwszego pakietu klimatyczno
-energetycznego od 1 stycznia 
2013 roku elektrownie są zmu-
szone do zakupu praw do emi-
sji dwutlenku węgla w ramach 
Europejskiego Systemu Handlu 
Emisjami (ETS). W ocenie auto-
rów unijnej polityki klimatycznej 
wprowadzenie opłat za emisje 

CO
2
 miało być ekonomicznym 

bodźcem dla przemysłu do ogra-
niczenia emisji i uruchomienia 
inwestycji w niskoemisyjne 
technologie. W dokumentach 
bazowych prognozowano, że 
cena praw do emisji ukształtuje 
się na poziomie 30 – 35 euro za 
tonę CO

2
. Jednakże głównie z 

powodu zmniejszonego popy-
tu na energię spowodowanego 
kryzysem gospodarczym cena 
ta jest znacznie niższa i wynosi 
obecnie ok. 6 euro za tonę. – Ceny 
uprawnień emisyjnych miały 
być w założeniu kształtowane 
przez rynek. Tymczasem KE chce 
uzyskać w zasadzie nieograni-
czone możliwości manipulowa-
nia podażą, a więc i cenami w 

systemie ETS. To z rynkiem nie 
ma nic wspólnego – zaznacza 
ekspert „S”. 

– Paradoksalnie światowy 
kryzys spowodował, że jak na 
razie nie odczuliśmy skutków 
wdrożenia pierwszego pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
tak dotkliwie, jak było to pro-
gnozowane. Przez spowolnie-
nie gospodarcze i związany z 
nim spadek zapotrzebowania 
na energię ceny uprawnień 
emisyjnych są obecnie kilka-
krotnie niższe od pierwotnie 
zakładanych, na czym korzy-
sta polska gospodarka. Jeżeli te 
ceny będą ustalane administra-
cyjnie w Brukseli, tak jak chce 
tego Komisja Europejska, nasz 

przemysł czeka katastrofa – tłu-
maczy Dominik Kolorz.

Niemcy chronią gospodarkę
Majstrowanie przy systemie ETS 
oraz nieuwzględnienie interesów 
nowych państw członkowskich 
zarówno w pierwszym, jak i w 
drugim pakiecie klimatycznym, 
jednoznacznie wskazuje, że dla 
najbogatszych krajów UE rze-
koma troska o klimat stanowi 
zręczne narzędzie prowadzenia 
twardej polityki gospodarczej. 
Niemcy, które wielokrotnie de-
klarowały publicznie poparcie 
dla zaostrzenia celów reduk-
cyjnych UE, już drugi rok z 
rzędu nie tylko nie ograniczyły, 
ale zwiększyły emisję CO

2
. W 

ciągu najbliższych dwóch lat 
nasi zachodni sąsiedzi oddadzą 
do użytku 10 nowych bloków 
energetycznych na węgiel bru-
natny określany mianem „naj-
brudniejszego” paliwa. 

Polski rząd niestety nie wyka-
zuje się podobną skutecznością 
w dbaniu o interesy krajowej 
gospodarki. Podczas konferencji 
prasowej zwołanej w dniu pub-
likacji założeń drugiego pakietu 
klimatyczno-energetycznego 
premier Donald Tusk określił 
jego treść jako sukces i wynik 
jego osobistego zaangażowania. 
Skupiając się na korzystnych dla 
Polski rekomendacjach dotyczą-
cych eksploatacji gazu z łupków, 
Tusk zupełnie przemilczał spra-
wy redukcji emisji CO

2
 oraz nie-

korzystnych zmian w systemie 
ETS, czyli kwestie mające gigan-
tyczne znaczenie dla przyszłości 
polskiej gospodarki.

ŁUKASZ KARCZMARZYK

Solidarność prowadzi zbiórkę 
pieniędzy i darów dla uczestni-
ków protestów na Euromajda-
nie, gdzie w wyniku brutalnej 
interwencji ukraińskiej milicji 
ponad 70 osób straciło życie, a 
wiele zostało ciężko rannych. 

Pierwsza transza pomocy 
zorganizowanej przez związek 
dotarła na Ukrainę 26 lutego. 
Dwa lwowskie szpitale otrzy-
mały warte kilkadziesiąt tys. zł 
leki oraz materiały medyczne 
niezbędne przy leczeniu ran 
postrzałowych. Przygotowy-
wany jest kolejny transport 
darów. – Na Ukrainę wyjechała 

grupa, która ma rozeznać rze-
czywiste potrzeby w Kijowie i 
we Lwowie. Kieruje nią Jacek 
Dutkiewicz, chirurg, posiada-
jący status żołnierza weterana. 
Pomoc dostosujemy do tego, co 
uda im się ustalić. Już wiemy, 
że leki lepiej zakupić na miej-
scu, dlatego bardzo ważne jest 

wsparcie fi nansowe – informuje 
Tadeusz Majchrowicz, wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej 
i szef podkarpackiej „S”. – Po 
wprowadzeniu stanu wojennego 
w grudniu 1981 roku pomoc do 
Polski płynęła z różnych stron 
i nie miała akcentów politycz-
nych. Teraz jest tak samo. Poma-

gamy Polakom mieszkającym 
na Ukrainie i Ukraińcom. Oni 
potrzebują naszego wsparcia – 
dodaje Majchrowicz. 

Przykładem tragedii Ukra-
ińców może być mężczyzna, 
który przebywa w jednym ze 
szpitali w województwie lubel-
skim. – Ten człowiek stracił dłoń. 
Do szpitala przyjechał razem z 
żoną prosto z Euromajdanu. Nie 
zabrali ze sobą nic. Związkow-
cy z Solidarności z Tomaszowa 
Mazowieckiego spotkali się z 
nimi i zdecydowali, że ubiorą 
ich od stóp do głów. Takich 
osób na pewno jest więcej – 
dodaje Majchrowicz. Zaznacza, 
że tych, którzy chcą pomagać 
też przybywa. – Zgłosiła się do 
nas fi rma farmaceutyczna, która 
nieodpłatnie przekaże środki 
opatrunkowe – mówi Tadeusz 
Majchrowicz. 

Dary dla uczestników pro-
testów na Euromajdanie będą 
gromadzone w dwóch pomiesz-
czeniach magazynowych w 

Przemyślu, skąd jest blisko do 
przejścia granicznego w Me-
dyce. Jednak, jak podkreśla 
Majchrowicz, zbiórka rzeczy 
to będzie kolejny etap pomo-
cy, teraz najbardziej potrzebne 
są pieniądze. Gromadzeniem 
środków fi nansowych zajmuje 
się Region Świętokrzyski NSZZ 
Solidarność.

W pomoc Ukraińcom za-
angażowała się już wcześniej 
śląsko-dąbrowska Solidarność. 
31 stycznia, dzięki wspólnej akcji 
ze Stowarzyszeniem Pokolenie, 
udało się wysłać z naszego re-
gionu na Euromajdan ok. 10 ton 
darów. Były to przede wszyst-
kim ubrania i ciepłe obuwie, 
ale także śpiwory, łóżka polo-
we, konserwy oraz lekarstwa i 
środki opatrunkowe. Zbiórka 
tych rzeczy prowadzona była 
w poszczególnych biurach te-
renowych „S” i w organizacjach 
związkowych. 

Stowarzyszenie Pokolenie 
otworzyło również specjalne 

konto, na które osoby chcące 
wesprzeć Ukraińców, mogą 
wpłacać pieniądze. Są one prze-
znaczane na zakup leków i środ-
ków opatrunkowych. Udało się 
też zorganizować liczącą 8 osób 
grupę ratowników medycznych, 
która 22 lutego dotarła z Polski 
do Kijowa. Do wyjazdu przy-
gotowują się kolejne osoby. Jak 
zaznacza Jacek Piwowarczuk ze 
Stowarzyszenia Pokolenie, jeszcze 
nie wiadomo, czy zastąpią już 
pracujących na Ukrainie ratow-
ników, czy do nich dołączą.

AK

W marcu Rada Europy ma się zająć przygotowaną przez Komisję Europejską propozycją nowych celów redukcji CO2 
do 2030 roku. Przyjęcie tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego przyniesie katastrofalne skutki dla gospodarki Polski oraz 
pozostałych nowych krajów członkowskich UE.

Drugi pakiet trzeba zawetować

Z powodu wdrożenia pierwszego pakietu klimatyczno-energetycznego spadła konkurencyjność gospodarki całej UE

Na budynku Komisji Krajowej w Gdańsku umieszczona została fl aga z 
logo Solidarności przedstawionym w żółto-niebieskich barwach

Solidarnie pomagamy mieszkańcom Ukrainy

Komisja Europejska 
forsuje kontynuację 
dotychczasowej polityki 
klimatycznej UE 
bez jakiejkolwiek 
weryfi kacji jej 
dotychczasowych 
skutków.

Wszystkie osoby, które chcą 
wesprzeć Solidarność w organi-
zowaniu pomocy humanitarnej 
dla Ukraińców mogą wpłacać 
pieniądze na konto: Region 
Świętokrzyski NSZZ So-
lidarność 34 1020 2629 
0000 9102 0009 1546 
z dopiskiem: „UKRAINA”.

Przewodniczący Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność Piotr 
Duda zaapelował do członków 
związku o dzielenie się krwią 
z Ukraińcami. Krew można 
oddawać w Regionalnych Cen-
trach Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa.

Foto: D
IKK/P. M

achnica

Foto: w
ikipedia.pl
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Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła kalendarz 
wyborczy na kadencję 2014 – 2018. Zgodnie z tym kalendarzem 
wybory władz organizacji zakładowych, międzyzakładowych, 
zakładowych organizacjach koordynacyjnych odbywają się w terminie 
od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku. W 
tym terminie wybierani są również delegaci na Walne 
Zebranie Delegatów Regionu, również w okręgach 
łączonych (tzw. elektorskich).

Termin i miejsce zebrania wyborczego należy zgłaszać 
do Regionalnej Komisji Wyborczej najpóźniej 14 dni przed 
zebraniem. Również najpóźniej 14 dni przed zebraniem 
członkowie lub delegaci na zakładowe/międzyzakładowe 
zebranie powinni być poinformowani o terminie i miejscu 
zebrania. Informacja powinna być przekazana w sposób przyjęty 
w danej organizacji zakładowej/międzyzakładowej.

Władze regionalnych sekcji i sekretariatów branżowych będą 
wybierane w terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 roku. Natomiast 
władze regionów będą wybierane w okresie od 1 kwietnia 
do 30 czerwca 2014 roku.

UWAGA! Wszystkie dokumenty, druki i formularze potrzebne 
do przeprowadzenia wyborów są dostępne do pobrania 
z www.solidarnosckatowice.pl z zakładki Dokumenty 
i druki wyborcze.

Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem o 
nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie miesiące, gdyż może 
spowodować to niemożność obsługi zebrania przez RKW.
Wybory należy zgłaszać w Biurach Terenowych ZR 
oraz u Jerzego Półtoraka 
tel./fax 32 206 85 20; 
e-mail: ewidencja@solidarnosckatowice.pl

Wybory na kadencję 
2014-2018

Komunikat

20 lutego w Warszawie tłumy 
pożegnały senatora Zbigniewa 
Romaszewskiego. Legendar-
ny działacz opozycji antyko-
munistycznej i Solidarności, 
obrońca praw człowieka, spo-
czął w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

Jego pogrzeb miał państwo-
wy charakter. Obok rodziny 
wzięli w nim udział przedsta-
wiciele najwyższych władz 
państwowych oraz Sejmu i 
Senatu. 

– Żegnamy jedną z legend 
polskiej opozycji demokratycz-
nej lat 70. i polskiego oporu lat 
80., lat stanu wojennego, lat 
zmagań solidarnościowych. 
Żegnamy jednego z bohaterów 
polskiej drogi ku wolności – 
mówił podczas mszy żałobnej 
w Bazylice Archikatedralnej św. 
Jana prezydent RP Bronisław 
Komorowski.

Żegnając Zbigniewa Roma-
szewskiego, prezes PiS Jarosław 
Kaczyński nazwał senatora wiel-
kim człowiekiem i Polakiem, 
który dobrze „przysłużył się 
Polsce i nam wszystkim”. Pod-
kreślił, że senator poświęcił się 

misji obrony zwykłych ludzi 
w imię sprawiedliwości. – Był 
współczesnym rycerzem praw 
człowieka. Zawsze był po stronie 
tych, którzy chcieli rzeczywistej 
zmiany, którzy chcieli, żeby 
Polska odeszła od totalitarnych 
praktyk. Przez cały czas konty-
nuował wysiłki zmierzające do 
tego, by tym zwykłym ludziom 
pomagać. Było to działanie z 
pełną determinacją, a jedno-
cześnie prowadzone sprawnie, 

racjonalnie. Razem ze swoją 
żoną Zofi ą byli biurem inter-
wencyjnym, biurem pomocy 
dla skrzywdzonych – mówił 
Jarosław Kaczyński.

Senatora Zbigniewa Roma-
szewskiego żegnali też przed-
stawiciele Solidarności z całego 
kraju. Na jego pogrzebie obecne 
były poczty sztandarowe z Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego. 

Doktor fi zyki Zbigniew Ro-
maszewski w czasach PRL-u był 

działaczem Komitetu Obrony 
Robotników i Solidarności. 
Od 1976 roku po strajkach 
w Radomiu i Ursusie razem 
z żoną Zofi ą prowadził Biuro 
Interwencyjne, które niosło 
potrzebującym pomoc prawną 
i materialną. W 1980 roku zo-
stał wybrany do władz Regionu 
Mazowsze NSZZ Solidarność i 
do Komisji Krajowej. Kierował 
też związkową Komisją Inter-
wencji i Praworządności. Był 
twórcą podziemnego Radio 
„Solidarność”. Lata 1982 – 1984 
spędził w więzieniu skazany za 
działalność w rozgłośni oraz w 
KOR. W 1989 roku brał udział 
w obradach Okrągłego Stołu. W 
wolnej Polsce nieprzerwanie od 
1989 do 2011 roku pełnił urząd 
senatora RP. W 2011 roku Sejm 
wybrał go na członka Trybuna-
łu Stanu. W tym samym roku 
otrzymał Order Orła Białego. 
W ostatnich miesiącach bardzo 
zaangażował się w pomoc dla 
kijowskiego Majdanu. Jeszcze w 
styczniu wziął udział w Forum 
Euromajdanów w Charkowie. 
Zmarł 13 lutego w Warszawie 
w wieku 74 lat. 

BG

B
yli wyklęci, bo ko-
munistyczna pro-
paganda traktowała 
ich jak kryminali-
stów. Bo walczyli o 

wolną i niepodległą Polskę w 
sytuacji, z której tak napraw-
dę nie było wyjścia. Do 1947 
roku stanowili rzeczywistą 
siłę, z którą komuniści mu-
sieli się liczyć. Z czasem pod 
wpływem ostrych represji i 
prowokacji władzy ich walka 
stawała się coraz bardziej bez-
nadziejna – mówi dr Tomasz 
Kurpierz, historyk z Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach.

Pojęcie „żołnierze wyklęci” 
odnosi się do antykomuni-
stycznego i niepodległościo-
wego ruchu partyzanckiego 
w Polsce, który od 1944 roku 
podjął czynną walkę propa-
gandową i zbrojną z sowieckim 
okupantem. Jego oddziały 
wywodziły się bezpośrednio 
z Armii Krajowej oraz z sze-
roko rozumianego podziemia 
niepodległościowego. „Żoł-
nierze wyklęci”, nazywani też 
„żołnierzami niezłomnymi”, 
stawiali opór sowietyzacji 
Polski i podporządkowaniu 
jej ZSRR.  – Podziemie było 
samoobroną, najpierw przed 
wkraczającą Armią Czerwo-
ną, a później przed komuni-
stycznym aparatem represji. 

Najbardziej radykalną formą 
działań była likwidacja groź-
nych funkcjonariuszy reżimu 
– informuje dr Kurpierz.

Oddział „Bartka”
Szczególnie aktywną anty-
komunistyczną formacją na 
Górnym Śląsku i w Beskidach 
był liczący ponad 300 żołnie-
rzy oddział kapitana Henryka 
Flamego ps. „Bartek”. Jego 
żołnierze stoczyli wiele walk 
z siłami komunistycznego re-
żimu. We wrześniu 1946 roku 
do formacji przeniknęli ubecy, 
którzy przedstawili fi kcyjny 
rozkaz Okręgu Narodowych 
Sił Zbrojnych o przeniesieniu 
oddziału w kilku transportach 
pod Jelenią Górę. Tam rzeko-
mo partyzanci mieli konty-
nuować działalność zbrojną. 
Historycy szacują, że w ten 
sposób nawet do 200 żołnie-
rzy ze zgrupowania „Bartka” 

zostało wywiezionych na 
Opolszczyznę i zamordowa-
nych. Pozostałe podległe mu 
grupy zostały zdziesiątko-
wane w licznych obławach. 
Henryk Flame ujawnił się 11 
marca 1947 roku, po ogłoszonej 
amnestii. Został zastrzelony 1 
grudnia 1947 roku w Zabrze-

gu pod Czechowicami przez 
milicjanta Rudolfa Dadaka. Za 
tę zbrodnię Dadak nigdy nie 
stanął przed sądem.

Od aresztowań po karę śmierci
Skala komunistycznych represji 
wobec „żołnierzy wyklętych” 
była bardzo szeroka. – Do-

sięgały nie tylko członków 
podziemia, ale też współpra-
cujące z nimi osoby oraz ich 
rodziny. Rekwirowano ich ma-
jątki, aresztowano, osadzano 
w więzieniu, skazywano ich 
na karę śmierci – mówi dr 
Tomasz Kurpierz. Informu-
je, że na początku 1946 roku 

utworzone zostały specjalne 
sądy wojskowe zajmujące się 
sądzeniem cywilów za dzia-
łalność niepodległościową. – 
Tylko katowicki sąd w okresie 
od 1946 do 1955 roku orzekł 
ponad 200 wyroków śmierci, z 
których ponad połowa zosta-
ła wykonana – informuje dr 
Kurpierz. Ogółem w walkach 
podziemia z komunistyczną 
władzą zginęło około 15 tys. 
osób.

Uznani za bohaterów
W 2011 roku parlament ustano-
wił 1 marca Narodowym Dniem 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „w 
hołdzie bohaterom antykomu-
nistycznego podziemia, którzy 
w obronie niepodległego bytu 
Państwa Polskiego, walcząc o 
prawo do samostanowienia i 
urzeczywistnienia dążeń de-
mokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak 
i w inny sposób przeciwstawili 
się sowieckiej agresji i narzu-
conemu siłą reżimowi komu-
nistycznemu”. – Ta decyzja to 
symboliczne podziękowanie 
dla ludzi podziemia. To rów-
nież szansa na zainteresowanie 
młodych nieznaną im dotąd 
historią oraz na przypomnie-
nie starszym podstawowych 
faktów i pojęć – uważa dr To-
masz Kurpierz. 

BEATA GAJDZISZEWSKA

1 marca w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych oddamy hołd tym, których historia w PRL była zakłamywana. 
Tym, którzy nigdy nie zapomnieli o żołnierskiej przysiędze i nie złożyli broni, bo nie zgadzali się na sowiecką okupację. 

ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

„Żołnierze wyklęci” do 1947 roku stanowili rzeczywistą siłę, z którą komuniści musieli się liczyć

Podziemie było 
samoobroną, 
najpierw przed 
wkraczającą 
Armią Czerwoną, 
a później przed 
komunistycznym 
aparatem represji.

Dobrze przysłużyłeś się Polsce

Senator poświęcił się misji obrony zwykłych ludzi w imię sprawiedliwości

Foto: IPN

Foto: M
. Żegliński
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Stan faktyczny:
Pracodawca twierdzi, że decy-
zję o przyznaniu świadczeń z 
zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych osobom upraw-
nionym podejmuje wyłącznie 
on, biorąc jedynie pod uwagę 
opinię komisji socjalnej, która 
działa w zakładzie. Takie twier-
dzenie pracodawca wywodzi 
z zapisu w ustawie o zakłado-
wym funduszu świadczeń so-
cjalnych, w którym stwierdza 
się, że środkami funduszu ad-
ministruje pracodawca.

Rozwiązanie casusu:
Pracodawca administruje 
środkami funduszu w grani-

cach określonych w ustawie 
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych i re-
gulaminie funduszu. Ad-
ministrowanie funduszem 
oznacza m.in. naliczanie 
odpisów w określonej prze-
pisami wysokości, odpro-
wadzanie ich na rachunek 
funduszu w określonym ter-
minie, prawidłowe, zgodne 
z postanowieniami ustawy 
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych i re-
gulaminu zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych 
wykorzystywanie środków 
pieniężnych zgromadzonych 
na rachunku funduszu. 

Decyzje o każdorazo-
wym przyznaniu pomocy 
z funduszu socjalnego na 
określony cel należą do 
pracodawcy lub osoby od-
powiedzialnej w imieniu 
pracodawcy, jednakże swo-
boda podejmowania tych 
decyzji jest ograniczona 
uprawnieniami związków 
zawodowych. Stosownie bo-
wiem do art. 27 ust. 2 ustawy 
o związkach zawodowych 
istnieje wymóg uzgadnia-
nia z zakładową organizacją 
związkową przyznawania 
indywidualnych świadczeń 
z funduszu. Związek zawo-
dowy sprawuje więc bieżącą 

kontrolę przyznawania in-
dywidualnych świadczeń z 
funduszu. Pracodawca ma 
obowiązek uzgodnienia 
z zakładową organizacją 
związkową przyznania in-
dywidualnego świadczenia 
z funduszu bez względu na 
to, czy dana osoba należy 
do związku zawodowego, 
czy nie (Katarzyna Piecyk, 
Komentarz do art. 10 usta-
wy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, Lex 
Omega, podobnie Jacek Sko-
czyński, Komentarz do art. 
10 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjal-
nych, Lex Polonica).

Autopromocja

Autoreklama

Piotr Kisiel, prawnik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Administrowanie środkami 
zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych

Stan faktyczny:
Nauczyciel złożył wniosek o 
udzielenie urlopu dla pora-
towania zdrowia od 1 marca 
na okres roku. Z dniem 1 
września nauczyciel nabywa 
prawo do świadczeń kom-
pensacyjnych. Nauczyciel 
w związku z tym zapytuje, 
czy urlop dla poratowania 
zdrowia może być mu udzie-
lony do końca sierpnia, czy 
też na okres dłuższy?

Rozwiązanie casusu:
Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 
Karty Nauczyciela nauczy-
cielowi, któremu do nabycia 

prawa do emerytury brakuje 
mniej niż rok, urlop dla po-
ratowania zdrowia nie może 
być udzielony na okres dłuż-
szy niż do końca miesiąca 
poprzedzającego miesiąc, w 
którym nauczyciel nabywa 
prawo do emerytury, przy 
czym przepis ten nie rozróż-
nia podstaw nabycia upraw-
nień emerytalnych, a więc 
dotyczy zarówno nabycia 
uprawnień emerytalnych 
na zasadach ogólnych, jak i 
nabycia praw do emerytury 
nauczycielskiej szczególnej 
określonych w przepisie 
art. 88 ust. 1 Ustawy Karta 

Nauczyciela (wyrok SN 
z dnia 26.03.2007r. I PK 
262/06).

Zdaniem doktryny prze-
pis art. 74 ust. 2 K.N. odnosi 
się wyłącznie do uprawnień 
emerytalnych, a nie innych 
świadczeń– świadczenie 
kompensacyjne.

Świadczenie kompensa-
cyjne nie jest prawem do 
emerytury bowiem zgod-
nie z treścią przepisu art. 
8 ustawy o nauczycielskich 
świadczeniach kompensa-
cyjnych jasno wynika, że 
świadczenie to przysługuje 
maksymalnie do momentu 

nabycia przez nauczyciela 
uprawnień emerytalnych. 
Świadczenie kompensacyjne 
jest dla nauczycieli swoistą 
formą rekompensaty za ode-
branie tej grupie zawodowej 
możliwości przechodzenia 
na wcześniejszą emeryturę, 
zatem nie można skrócić 
należnego nauczycielowi 
urlopu dla poratowania 
zdrowia, bowiem spełnienie 
przez nauczyciela warunków 
do nauczycielskiego świad-
czenia kompensacyjnego 
nie stanowi przeszkody w 
skorzystaniu z urlopu dla 
poratowania zdrowia.

Urlop dla poratowania zdrowia 
dla nauczyciela a prawo do 
świadczenia kompensacyjnego
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WIEŚCI POWIATOWE i ponadpowiatowe
» ZACZYNAMY OD WIEŚCI 
NAJPOWAŻNIEJSZEJ, z po-
wiatu międzygalaktycznego. 
Jak doniósł Super Express, ba-
dacz UFO Scott Waring odkrył 
okrągłe domy na Merkurym 
i twierdzi, że mieszkają w 
nich kosmici. Tymczasem w 
Warszawie już od dawna stoi 
duży okrągły dom pełen kos-
mitów i nikogo to nie dziwi. 
Żaden badacz UFO nawet się 
nie zająknął.

» Z NIECIERPLIWOŚCIĄ 
CZEKAMY na kolejne do-
niesienia w sprawie okrągłych 
chałup na Merkurym. Nurtują 
nas ważne pytania typu: kto 
jest deweloperem, czy nabyw-
cy lokum w takiej chałupie 
brali kredyty w rodzimym 
merkuriańskich złotówkach, 
czy też denominowane we 
frankach marsjańskich i czy 
będą je spłacać przez 20, 30, 
czy 40 lat świetlnych. 

» JAK MAWIAJĄ AGENCI 
NIERUCHOMOŚCI, naj-
ważniejszą miarą wartości i 
atrakcyjności mieszkania nie 
jest wiek, metraż, tzw. ustaw-
ność czy wykończenie, ale po 
pierwsze lokalizacja, po drugie 
lokalizacja, po trzecie lokali-
zacja. To kluczowa sprawa, 
która pozwala wyrwać każdą 
dziewczynę we wszechświe-
cie. Wystarczy powiedzieć: 

Mam kwadrat na Merkurym. 
Jedziemy?

» DOBRA, SCHODZIMY 
na Ziemię, a właściwie na zie-
mię. Każdemu posłowi przy-
sługuje rocznie 7,6 tys. zł limi-
tu na noclegi w hotelach. Jak 
poinformował Fakt, poseł PSL 
Zbigniew Włodkowski blisko 
połowę swojego limitu wydał 
na nocowanie w gospodarstwie 

agroturystycznym należącym 
do żony kolegi klubowego, 
posła Henryka Smolarza. Za 
sześć noclegów Włodkow-
ski zapłacił 3 tys. zł. Czyli po 
500 zł za dobę. Pytany przez 
dziennikarzy, dlaczego tak 
drogo, poseł bronił się, argu-
mentując, że to był nocleg ze 
śniadaniem. Mleko prosto od 
krowy tak podrożało? A może 
chodziło o inny udój? 

» A TERAZ DLA ODMIANY 
DOWALIMY SIĘ do miasta. 
A konkretnie do dwóch dzia-
łaczy peło z miasta Gliwice. 
Panowie Wilk i Malik napisali 
list do premiera, w którym 
krytykują lokalne struktury 
partii. „Z wyrazami zatro-
skania”. Obszerne fragmen-
tu listu przytoczył Dziennik 
Zachodni. Jeden z fragment 
tak nas rozbawił, że musimy 

powtórzyć. „W ostatnim cza-
sie obserwujemy niepokojące 
tendencje, nieprawidłowości 
i patologie, z którymi coraz 
trudniej nam się identyfi ko-
wać”. Coż, identyfi kowanie się 
z niepokojącymi tendencjami 
i patologiami to nie jest łatwe 
zadanie. Po tylu latach każde-
mu mogą puścić nerwy.

» PRZYSZEDŁ CZAS NA 
ŻYWĄ lekcję historii i jej po-
myłek. Na scenie ponownie 
„Człowiek z...”, a właściwie 
„Człowiek bez..” . Dziennik 
Fakt poinformował, że Lech 
Wałęsa zgolił wąsy. Czytając 
początek tej informacji, już 
baliśmy się, że dalej będzie o 
tym, że kupił sobie okulary 
spawacza i zgodnie ze swymi 
wcześniejszymi zapowiedziami 
każe pałą pacyfi kować związ-
kowe protesty. Na szczęście 
okazało się, że przyczyna 
zgolenia jest inna. Cytuje-
my za Faktem żywą legen-
dę; „Znów wybieram się do 
ciepłych krajów. Tym razem 
będzie Dubaj. Trochę praca, 
trochę wakacje. I w związku 
z tym chce się trochę lepiej 
opalić. Niech słońca trochę 
dojdzie na te zagęszczone, 
trudne tereny”. Nie chcemy 
zaproponować, ale musimy – 
a może by tak głowę zgolić i 
posmarować olejkiem?

PODRÓŻNY &GOSPODZKI
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Reklama

ROZBAWIŁO nas to

Wchodzi adwokat do pubu i widzi 
siedzącego kolegę adwokata w to-
warzystwie. Podchodzi i mówi:
– Dobrze, że się spotkaliśmy. 
Wczoraj, gdy twoja żona była na 
spacerze z twoim psem, twój pies 
pogryzł mojego psa. Mam tutaj 
rachunki od weterynarza, no i 
doliczam ból i cierpienie mojej 
żony i córki. Razem będzie 20 
tysięcy złotych.
Kolega adwokat bez wahania sięg-
nął do kieszeni i zapłacił 20 tys. 
zł, prosząc o oświadczenie, że to 
wyczerpuje wszystkie roszczenia 
związane z tym zajściem. Po za-
łatwieniu sprawy bogatszy o 20 
tys. zł adwokat wyszedł.Siedzący 
obok kolega zdziwiony pyta:
– Dlaczego mu zapłaciłeś? Przecież 
ty nie masz ani żony, ani psa. O 
co tu chodzi?
Adwokat spokojnie odpowiada:
– Widzisz kolego, wolę zapłacić i 
mieć sprawę z głowy, bo z tymi 
naszymi sądami to nigdy nic nie 
wiadomo.

***
Przychodzi klient do adwokata 
i mówi, że został oskarżony o 
kradzież 10 milionów złotych. 
Adwokat myśli i mówi: 
– Mam rozwiązanie, 2 miliony 
dla mnie, 2 dla sędziego i 2 dla 
prokuratora i zostaną Panu jesz-
cze 4 miliony. 
– Ale Panie mecenasie, ja na-
prawdę nie ukradłem tych 10 
milionów.
– A to ma pan poważny problem.


